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❖ ฝ ่ายพ ิจารณาประเม ินบทความ (Reviewer) ภาคบรรยาย และ 

ภาคโปสเตอร์ 
 

➢ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อาจารย์สุนทรี  คุ้มไพโรจน์   อาจารย์ ดร.จิรวรรณ  เจริญสุข
อาจารย์สุพาพร  บรรดาศักดิ์    อาจารย์ชโลธร  ชูทอง    
ผศ.ดร.อรวรรณ  วัชนุภาพร   อาจารย์ทศพร  สายยิ้ม  
 

➢ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
อาจารย์กมลวรรณ  รัชตเวชกุล   ผศ.อุดม  วงค์สุภา   
อาจารย์สิริอร  วงษ์ทวี    อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์  บุญรอด 
อาจารย์ณภัทรวรัญญ์  ศรีฮาตร  อาจารย์จุลพล  ทองจ ารูญ  
อาจารย์สุขสันต์  พรมบุญเรือง   อาจารย์สกลวรรณ  เช้ือภักดี  
อาจารย์ธนกร  ปญานกาย   อาจารย์ชัชวาลย์  ศรีมนตร ี  
อาจารย์มณฑกานต์  ทุมมาวัติ   อาจารย์บัญชา  เหลือผล 
 

➢ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผศ.ดร.ชิตสุธา  สุ่มเล็ก    ผศ.ดร.มัลลิกา  วัฒนะ  
 

➢ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผศ.ดร.วันทนี  ประจวบศุภกิจ   ผศ.ดร.ขนิษฐา  นาม ี   
ผศ.สิวาลัย  จินเจือ    อาจารย์ชุมพล  โมฆรัตน์ 
อาจารย์ ดร.มีนนภา  รักษ์หิรัญ  อาจารย์คณภร  ควรรติกุล  
อาจารย์ยศภัทร  เรืองไพศาล 
 

➢ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
อาจารย์กลิ่นสุคนท์  นิ่มกาญจนา  ผศ.นุชากร  คงยะฤทธิ ์ 
อาจารย์ ดร.เสาวคนธ์  ชูบัว   ผศ.กรกนก  โภคสวัสดิ์  
อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช   ผศ.นิธิพร  วรรณโสภณ   



 
 

 
 

 
❖ ฝ ่ายพ ิจารณาประเม ินบทความ (Reviewer) ภาคบรรยาย และ 

ภาคโปสเตอร์ 
 

➢ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ต่อ) 
ผศ.กลอยใจ  ครุฑจ้อน    อาจารย์เสาวลักษณ์  บุญรอด  
อาจารย์จันทิรา  ภูมา    อาจารย์ ดร.วชิร  ยั่งยืน  
อาจารย์จุฑาภรณ์  เลิศไกร   อาจารย์พจนา  หอมหวล  
อาจารย์นฤมล  แสงดวงแข   อาจารย์จตุพร  จิรันดร   
อาจารย์จิราภรณ์  ถมแก้ว   อาจารย์ ดร.อภิชัย  จันทร์อุดม  
ผศ.ภูริวัฒน์  เลิศไกร    อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน  
อาจารย์อารีรัตน์  ชูพันธ์   อาจารย์พรประเสริฐ  ทิพย์เสวต 
 

➢ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ผศ.ชุติมา  กลั่นไพฑูรย์    อาจารย์ชาญณรงค์  หนูอินทร์  
อาจารย์ไกรสร  สว่างศรี   อาจารย์อนุทิตา  เล็กเพชร  
อาจารย์วชิราภรณ์  พลภาณุมาศ  ผศ.รัศเมศวร์  ตันวีนุกูล  
ผศ.อดิศักดิ์  สาระธรรม   อาจารย์จารุณี  ทองอร่าม  
อาจารย์วรนุช  จันทร์โอ   อาจารย์สิทธิวรรต  รอบรู้  
ผศ.ราตร ี เอ่ียมประดิษฐ์   ผศ.วุฒิพงษ์  เขื่อนดิน  
อาจารย์ศุภณัฐ  แก่นแก้ว   อาจารย์ชนิดา  แก้วเพชร  
อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  คงตุก   อาจารย์นีลวัสน์  ดิษฐสวรรค์  
อาจารย์วศกร  ไตรพัฒน ์   ผศ.จีรศักดิ์  พุ่มเจริญ  
อาจารย์ ดร.บุญธิดา  ชุนงาม   อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  ผลิศร  
อาจารย์ ดร.วัชรี  เพ็ชรวงษ์   ผศ.ลักษนันท์  พลอยวัฒนาวงศ์ 
ผศ.อุทาน  บูรณศักดิ์ศรี   อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม 
อาจารย์ธัญชนก  ผิวค า    อาจารย์ ดร.นุชรัตน์  นุชประยูร 

  



 
 

 
 

 

❖ ฝ ่ายพ ิจารณาประเม ินบทความ (Reviewer) ภาคบรรยาย และ 
ภาคโปสเตอร์ 

 

➢ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
Dr.Pharkpoom  Meengoen   อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์  งามสนิท  
อาจารย์ ดร.วิรัตร  บุตรวาปี   ผศ.ดร.รัชดาภรณ ์ ปิ่นรัตนานนท์ 
ผศ.รัฐพรรัตน์  งามวงศ์    อาจารย์ประชาสันต์  แว่นไธสง  
อาจารย์ศศิวิมล  กอบัว    ผศ.สุนทร  ดวงประเสริฐชัย  
อาจารย์นงลักษ์  อันทะเดช   อาจารย์เพ็ญศิริ  โพริย้า  
อาจารย์ ดร.ศิริชัย  กิ่งสีดา 
 

➢ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.เทวิน  ธนะวงษ์    รศ.ดร.ประศาสตร์  บุญสนอง
อาจารย์พิเศษพงศ์  สุธาพันธ ์   ผศ.ดร.วินัย  วงษ์ไทย   
อาจารย์วุฒิพงษ์  เรือนทอง   รศ.ดร.ไกรศักดิ์   เกษร   
ผศ.สัญญา  เครือหงษ์    ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เตมีย์  
อาจารย์อดิเรก  รุ่งรังษี  
 

➢ มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย์ ดร.อังศุมาลี  สุทธภักติ  อาจารย์ประวิทย์  บุญม ี  
อาจารย์สุภาวดี  ศรีค าดี   อาจารย์พีระศักดิ์  เพียรประสิทธิ์ 
อาจารย์จรรยา  อ้นปันส์   อาจารย์วันทนา  ศรีสมบูรณ ์  
ผศ.นวลศร ี เด่นวัฒนา    อาจารย์ ดร.พิเชษ  วะยะลุน  
อาจารย์เอกภพ  บุญเพ็ง   อาจารย์ ดร.คนึงนิจ  กุโบลา  
อาจารย์วรวิทย์  พูลสวัสดิ์   อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ  บัวตูม  
อาจารย์ธารารัตน์  พวงสุวรรณ   อาจารย์ ดร.ธนพล  พุกเส็ง  
อาจารย์ ดร.พัชรวดี  พูลส าราญ  ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติศักดิ์  อ่อนเอื้อน
  



 
 

 
 

 
❖ ฝ ่ายพ ิจารณาประเม ินบทความ (Reviewer) ภาคบรรยาย และ 

ภาคโปสเตอร์ 
 

➢ มหาวิทยาลัยบูรพา (ต่อ) 
อาจารย์ ดร.พนิตนาฎ  ยิ้มแย้ม   อาจารย์อรรรถพร  แขสวัสดิ์  
อาจารย์พงช์ศนัญ  ชาญชัยชิณวรฒ์  อาจารย์ ดร.พัชรวดี  พูลส าราญ 
 

➢ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.ธนาธร  ทะนานทอง 
 

➢ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ผศ.ดร.เรวดี  ศักดิ์ดุลยธรรม 
 

➢ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
อาจารย์ ดร.ณรงค์  พันธุ์คง 
 

➢ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ผศ.ดร.ศิริกานต์  ชูเชิด  
 

➢ บริษัท ส านักพิมพ์วังอักษร จ ากัด 
ผศ.ดร.เศรษฐชัย  ชัยสนิท 
 

➢ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผศ.ดร.วรรณพร  ทีเก่ง 
 

➢ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
อาจารย์สุภษี  ดวงใส  



 
 

 
 

 

❖ ฝ ่ายพ ิจารณาประเม ินบทความ (Reviewer) ภาคบรรยาย และ 
ภาคโปสเตอร์ 

 

➢ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อาจารย์พรคิด  อั้นขาว  
 

➢ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์สุนทรีย์  วิพัฒครุฑ 
 

➢ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผศ.ดร.อมฤตา  ฤทธิภักดี 
 

➢ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
อาจารย์นิพิฐ  สง่ามั่งคั่ง 
 

➢ มหาวิทยาลัยยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
อาจารย์ชารินี  ไชยชนะ   อาจารย์อธิปัตย์  ฤทธิรณ  
อาจารย์ปิยะ  แก้วบัวดี    อาจารย์จันทร์ดารา  สุขสาม  
อาจารย์นวัฒกร  โพธิสาร   อาจารย์อุมาพร  ไชยสูง  
อาจารย์ทรงพล  สัตย์ซื่อ   อาจารย์ถรัฐการ  ประชุมวรรณ  
อาจารย์ณัฐพงษ์  มิ่งพฤกษ์   อาจารย์ทองล้วน  สิงห์นันท์  
อาจารย์ ดร.วิภาสิทธิ์  หิรัญรัตน์  อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาญ  เหลืองมณีโรจน์ 
อาจารย์รัตนา  สุมขุนทด   อาจารย์วินิต  ยืนยิ่ง   
อาจารย์สหเทพ  ค ่าสุริยา   อาจารย์อัญวีณ์  ไชยวชิระกัมพล 
อาจารย์อัตพล  คุณเลิศ   อาจารย์จักรกฤช  ใจรัศมี  
อาจารย์บุญเหลือ  นาบ ารุง   อาจารย์วาทการ  มูลไชยสุข  
อาจารย์นราศักดิ์  วงษ์วาสน์   อาจารย์จีรนันท์  ตะสันเทียะ  
อาจารย์นิพนธ์  พิมพ์เบ้าธรรม    



 
 

 
 

 
❖ คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาประเมินบทความ (Reviewer) ภาคบรรยาย 

และภาคโปสเตอร์ 
 

➢ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
อาจารย์ไพโรจน์  สมุทรักษ์   ผศ.ศรีอุดร  แซ่อึ้ง 
 

➢ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
อาจารย์ชลิดา  จันทจิรโกวิท   อาจารย์อนุสรณ์  ใจแก้ว  
อาจารย์ ดร.มยูร  ใยบัวเทศ   อาจารย์ภานุพันธ์  จิตค า  
อาจารย์กฤษณะ  สมควร   ผศ.ดร.วินารัตน์  แสวงกิจ  
อาจารย์คมกฤช  ระบุตร   อาจารย์ ดร.กฤตกรณ์  ศรีวันนา 
อาจารย์ ดร.เศรษฐชัย  ใจฮึก   ผศ.วิจิตรา  มนตรี   
อาจารย์ศรีนวล  ฟองมณี   ผศ.ดร.ภูมิพงษ์  ดวงตั้ง   
ผศ.พึงพิศ  พิชญ์พิบุล    อาจารย์อังศนา  พงษ์นุ่มกูล  
อาจารย์จักรี  พิชญ์พิบุล   อาจารย์ส าราญ  ไชยค าวัง  
ผศ.ณรงค์ศักดิ์  ศรีสม   
 

➢ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
อาจารย์สัญฌา  พันธุ์แพง   อาจารย์ภัทรมน  พันธุ์แพง  
 

➢ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 
อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์  ค าเจริญ  อาจารย์ ดร.ธัญพร  ศรีดอกไม้  
ผศ.ดร.อารยา  เกียรติก้อง   ผศ.ดร.ธัชกร  วงษ์ค าชัย  
ผศ.นพรัตน์  ปัญญาดิลกพงศ์   อาจารย์สุปราณี  ห้อมา  
ผศ.พันทิพย์  คูอมรพัฒนะ   อาจารย์ณภัทรกฤต  จันทวงศ์  
อาจารย์เสาวนีย์  ปรัชญาเกรียงไกร  อาจารย์วิชัย  สีแก้ว   
อาจารย์ ดร.จุฑามาส  ศิริอังกูรวาณิช  



 
 

 
 

 
❖ คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาประเมินบทความ (Reviewer) ภาคบรรยาย 

และภาคโปสเตอร์ 
 

➢ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผศ.ดร.สายสุนีย์  จับโจร   ผศ.อุษานาฎ  เอ้ืออภิสิทธิ์วงศ์  
ผศ.ธีรพงษ์  สังข์ศรี    ผศ.เบญจภัค  จงหม่ืนไวย์  
อาจารย์ ดร.วิยดา  ยะไวทย์  

 
➢ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ   ผศ.ปัทมนันท์  อิสรานนทกุล  
อาจารย์จิตาพัชญ์  ไชยสิทธิ ์   ผศ.ดนุวัศ  อิสรานนทกุล  
ผศ.ดร.อรสา  เตติวัฒน์    ผศ.ลฎาภา  แผนสุวรรณ์  
อาจารย์วรชนันท์  ชูทอง   อาจารย์ณัฐภัทร  ศิริคง   
ผศ.ดร.นฤพนธ์  พนาวงศ์   
 

➢ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผศ.อังคาร  ปริญญาชัยศักดิ์   ผศ.ดร.เกียรติขร  โสภณาภรณ์  
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์  ผศ.ดร.ดุษฎี  เทิดบารมี  
อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม   อาจารย์เอก  อุทานนท์  
ผศ.ดร.พรทิพย์  เหลียวตระกูล   อาจารย์เด่นชัย  พันธุ์เกตุ  
อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม   ผศ.ดร.วิมล  อุทานนท์  
อาจารย์เพียรทิพย์  ศรีสุธรรม   ผศ.รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์  
อาจารย์นภาพร  เจียพงษ ์
 

➢ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อาจารย์สุวรรณ  อาจคงหาญ   อาจารย์รงรอง  แรมสิเยอ 
อาจารย์กันยาลักษณ์  โพธิ์ดง   ผศ.ดร.นงเยาว์  ในอรุณ   

  



 
 

 
 

 

❖ ฝ ่ายพ ิจารณาประเม ินบทความ (Reviewer) ภาคบรรยาย และ 
ภาคโปสเตอร์ 

 

➢ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
อาจารย์ธวัชชัย  พรหมรัตน์   ผศ.สุภาพร  ณ หนองคาย  
ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน์    อาจารย์วิโรจน์  ยอดสวัสดิ์ 
 

➢ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ชุติพนธ์  ศรีสวัสดิ์   อาจารย์ ดร.พิมรินทร์  คีรินทร์  
อาจารย์อรอุมา  พร้าโมต   อาจารย์ธิดารัตน์  วุฒิศรีเสถียรกุล 
อาจารย์ ดร.รติพร  สุดเสนาะ   อาจารย์ ดร.พิณรัตน์  นุชโพธิ ์  
อาจารย์ ดร.อภิชาติ  เหล็กดี   อาจารย์มณีรัตน์  ผลประเสริฐ  
 

➢ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
อาจารย์สรรเสริญ  ผาวันดี   อาจารย์ ดร.อภิรดี  พุดเผือก  
อาจารย์ขณิดา  จรุงจิตต์   อาจารย์นุชจรินทร์  ครูเกษตร  
อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  พุดเผือก  อาจารย์วัชรพงษ์  ครูเกษตร  
ผศ.ชัชฎาภรณ์  ตันตะราวงศา   ผศ.ดร.นิพนธ ์ ปริญญาวุฒิชัย  
อาจารย์สุนทรีย์  ธรรมสุวรรณ   ผศ.สุพรัตรา  แดงเจริญ 
อาจารย์สุรศักดิ์  ศรีสวรรค์   อาจารย์ณัฐวุฒิ  แก้วศิริ  
อาจารย์นวลปราง  แสงอุไร   อาจารย์นันท์นภัส  อภิรัตน์ธนารัฐ 
 

➢ มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
อาจารย์นที  ยงยุทธ    ผศ.สาธิต  สุวรรณเวช  
ผศ.วิระ  ศรีมาลา 

  



 
 

 
 

 

❖ ฝ ่ายพ ิจารณาประเม ินบทความ (Reviewer) ภาคบรรยาย และ 
ภาคโปสเตอร์ 

 

➢ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์จ ารูญ  จันทร์กุญชร   อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  กันยะมี 
 

➢ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.ปิยนุช  วรบุตรม   อาจารย์ไมตรี  ริมทอง   
อาจารย์ธนรัฐ  โชติพันธ์   ผศ.ธีรดา  โชติพันธ์   
ผศ.ดร.วรัณศณางค์  บุณฑริก   อาจารย์ชัยวิชิต  แก้วกลม  
อาจารย์ ดร.ชาญศักดิ์  ศรีสวัสดิ์สกุล  อาจารย์ ดร.ธิติพร  ชาญศิริวัฒน์ 
อาจารย์เสาวลักษณ์  ไทยกลาง   อาจารย์สันทนีย์  กิจเพ่ิมเกียรติ 
 

➢ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อาจารย์ปัณฑ์ชณิช  เพ่งผล   อาจารย์จิราภรณ์  ชมยิ้ม  
อาจารย์ลัดดาวรรณ  มีอนันต์    อาจารย์นงเยาว์  สอนจะโปะ   
อาจารย์ ดร.วีณา  คงพิษ   
 

➢ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์จิตด ารง  ปรีชาสุข   ผศ.ดร.รัชดาพร  คณาวงษ์  
อาจารย์ ดร.สิรักข์  แก้วจ านงค์   ผศ.ดร.คทา  ประดิษฐวงศ์  
ผศ.ดร.สุนีย ์ พงษ์พินิจภิญโญ   อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์  ไวจรรยา 
 

➢ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
ผศ.จุฑาวุฒิ  จันทรมาลี   ผศ.วัจนา  ขาวฟ้า   
ผศ.นิพัฒน์  มานะกิจภิญโญ   ผศ.ดร.ปริศนา  มัชฌิมา  
ผศ.อรศิริ  ศิลาสัย    ผศ.พิชญ์สินี  พุทธิทวีศรี  
ผศ.ปเนต  หมายมั่น    ผศ.นภัสศรัณย์  ชัชวาลานนท์  



 
 

 
 

 

❖ ฝ ่ายพ ิจารณาประเม ินบทความ (Reviewer) ภาคบรรยาย และ 
ภาคโปสเตอร์ 

 

➢ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผศ.ดร.นวลสวาท  หิรัญสกลวงศ์  ผศ.วิสันต์  ตั้งวงษ์เจริญ 
ผศ.ดร.อนันตพร  หรรษคุณาฒัย  ผศ.ดร.ศรัณย์  อินทโกสุม  
อาจารย์สันธนะ  อู่อุดมยิ่ง   ผศ.ดร.วรางคณา  กิ้มปาน 
 

➢ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
อาจารย์อาภาพรรณ  ปลั่งสิริสุนทร  อาจารย์ชเนศ  รัตนอุบล  
อาจารย์วัลลภ  อรุณธรรมนาค   อาจารย์ ดร.จิราพร  เกียรติวุฒิอมร 
อาจารย์ ดร.ชัยพิชิต  ค าพิมพ์   อาจารย์ ดร.พรพิมล  ศักดา  
อาจารย์ ดร.พีรัมพร  จิรนันทนากร  อาจารย์กิตติธัช  ศรีฟ้า   
อาจารย์แมนฤทธิ์  เต็งยะ   อาจารย์ ดร.ลักขณา  บรรณวัฒน์
ผศ.ดร.ปวีณา  ชัยวนารมย์   อาจารย์วีรยุทธ  สวัสดิ์กิจไพโรจน์ 
อาจารย์ณัจฉรียา  อัศวรัตน์   ผศ.ดร.ชัยพร  ปานยินดี  
ผศ.ดร.ฉันทมน  โพธิพิทักษ์   อาจารย์ ดร.วีรพงศ์  คลังเปรมจิตต์ 
อาจารย์กาญบัญชา  พาณิชเจริญ  ผศ.ดร.ไกรฤกษ์  เชยชื่น  
อาจารย์กรรณิกา  บุญเกษม   อาจารย์เพียงฤทัย  หนูสวัสดิ์  
อาจารย์พัชราภรณ์  ชัยพัฒนเมธี  อาจารย์ ดร.อังคณา  จัตตามาศ 
อาจารย์นพดล  สายคติกรณ ์   อาจารย์ ดร.อัชฌาพร  กว้างสวาสดิ์ 
อาจารย์ ดร.คมศัลล์  ศรีวิสุทธิ์   อาจารย์ ดร.ศิริเรือง  พัฒน์ช่วย 
อาจารย์นภารัตน์  ชูไพร   อาจารย์ ดร.นพศักดิ์  ตันติสัตยานนท์ 
อาจารย์กัลยา  รัตนศิวะ   ผศ.ดร.หงษ์ศิริ  ภิยโยดิลกชัย  
อาจารย์ ดร.พัสกร  สิงห์โต   อาจารย์พีรศุษม์  ทองพ่วง  
อาจารย์วิลาวัณย์  วิเศษวัชร์   อาจารย์พรพรรณ  อิทธิรัตนสุนทร 
อาจารย์ ดร.มนต์รวี  ทองเสน่ห์  อาจารย์ธรรญชนก  นิลมณ ี
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❖ คณะกรรมการการด าเนินงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี  

ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate 
Conference on Computing : AUCC) 

 

➢ คณะกรรมการที่ปรึกษา 
อาจารย์ ดร.ธ.ธง  พวงสุวรรณ   อาจารย์เสรี  ชิโนดม   
ผศ.ดร.กฤษณะ  ชินสาร   ผศ.ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ  
 

➢ คณะกรรมการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือ 
อาจารย์วิชริณี  สวัสดี         อาจารย์ ดร.ธัญนันท์  วรเศรษฐพงษ์  
อาจารย์ปัณฑ์ชณิช  เพ่งผล       ผศ.ดร.เศรษฐชัย  ชัยสนิท    
ผศ.ดร.อรสา  เตติวัฒน์    อาจารย์ ดร.บุญธิดา  ชุนงาม  
อาจารย์ ดร.เสาวคนธ์  ชูบัว   ผศ.ดร.ขนิษฐา  นามี   
ผศ.ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ   อาจารย์วรวิทย์  พูลสวัสดิ์   
ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติศักดิ์  อ่อนเอื้อน  อาจารย์พงช์ศนัญ  ชาญชัยชิณวรฒ์ 
ผศ.ดร.ชุติพนธ์  ศรีสวัสดิ์   ผศ.ดร.วรางคณา  กิ้มปาน
อาจารย์ชลิตดา  มัธยมบุรุษ   ผศ.ดร.สัญญา  เครือหงษ์  
รศ.ดร.ไกรศักดิ์  เกสร    อาจารย์ ดร.ประชาสันต์  แว่นไธสง 
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ  หมีเงิน    อาจารย์คณภร  ควรรติกุล  
อาจารย์สรรเสริญ  ผาวันดี   อาจารย์สุรศักดิ์  ศรีสวรรค์  
อาจารย์อนุสรณ์  ใจแก้ว   อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์  บุญรอด 
อาจารย์สุขสันต์  พรมบุญเรือง   อาจารย์กมลวรรณ  รัชตเวชกุล 
อาจารย์อภิชัย  สารทอง   อาจารย์จารุวรรณ  สุระเสียง  
อาจารย์สุพาพร  บรรดาศักดิ์   อาจารย์สุริยะ  พินิจการ 
อาจารย์ ดร.ประเสริฐศักดิ์  อู่อรุณ  อาจารย์ ดร.จักรนรินทร์  คงเจริญ 
อาจารย์ ดร.นิตยา  เมืองนาค   ผศ.ดร.อุษา  สัมมาพันธ์ 
อาจารย์สมโชค  เรืองอิทธินันท์   อาจารย์สุนทรี  คุ้มไพโรจน์ 
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❖ คณะกรรมการการด าเนินงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี        
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate 
Conference on Computing : AUCC) 

 

➢ คณะกรรมการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือ (ต่อ) 
ผศ.ดร.ค ารณ  สุนัติ    ผศ.ดร.วันทนี  ประจวบศุภกิจ 
ผศ.สิวาลัย  จินเจือ      อาจารย์กชนิภา  เสริมศัย  
อาจารย์มีนนภา  รักษ์หิรัญ   อาจารย์ดวงใจ  หนูเล็ก  
อาจารย์ประทีป  วิจิตรศรีไพบูลย์  อาจารย์อุโฆษ  แปลงประสพโชค 
อาจารย์ ดร.มณีรัตน์  ภารนันท์  อาจารย์ยศภัทร  เรืองไพศาล  
อาจารย์ ดร.ฆณการ  ภัณณิพงส์  อาจารย์ ดร.กัลยาณี  ทองเลี่ยมนาค 
อาจารย์จันทิรา  ภูมา    อาจารย์ ดร.อภิชัย  จันทร์อุดม 
อาจารย์สุพัชชา  คงเมือง   อาจารย์อารีรัตน์  ชูพันธ์  
อาจารย์นฤมล  แสงดวงแข   อาจารย์กลอยใจ  ครุฑจ้อน  
อาจารย์ ดร.จิตรลดา  เพลิดพริ้ง  อาจารย์ ดร.สุวิทย์  สมสุภาพรุ่งยศ 
อาจารย์กิตติยา  ปัญญาเยาว์   อาจารย์ ดร.วัชรี  เพ็ชรวงษ์  
อาจารย์ทรงพล  สัตย์ซื่อ   อาจารย์สหเทพ  ค ่าสุริยา  
อาจารย์ ดร.อนุชาวดี ไชยทองศรี  อาจารย์ ดร.สมพงษ์  วะทันติ  
อาจารย์ ดร.ธนาธร  ทะนานทอง  อาจารย์ ดร.ปกป้อง  ส่องเมือง 
อาจารย์ ดร.อังศุมาลี  สุทธภักติ  อาจารย์ ดร.พิเชษ  วะยะลุน  
อาจารย์วันทนา  ศรีสมบูรณ ์   อาจารย์เอกภพ  บุญเพ็ง  
ผศ.สุวิช  ถิระโคตร    ผศ.ศศิธร  แก้วมั่น   
 ผศ.ธนันชัย  ค าเกตุ    ผศ.ดร.สุชาติ  คุ้มมณี     
 ผศ.ธีรพงษ์  สังข์ศรี    ผศ.อุษานาฎ  เอ้ือภิสิทธิ์วงศ์ 
 อาจารย์เพียรทิพย์  ศรีสุธรรม    ผศ.รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์ 
 อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  สมุทรักษ ์  อาจารย์ปภาดา  นาวากาญจน์
 อาจารย์อนุสรณ์  ใจแก้ว   นางสาวสุภาพร  ชมสวน 



16 
 

   

❖ คณะกรรมการการด าเนินงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี        
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate 
Conference on Computing : AUCC) 

 

➢ คณะกรรมการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือ (ต่อ) 
 อาจารย์เพ็ญนภา  จุมพลพงษ์   อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์  ค าเจริญ
 อาจารย์ประทับใจ  อภิสิทธิ์สุขสันติ  อาจารย์ ดร.จุฑามาส  ศิริอังกูรวาณิช  
ผศ.ดร.ศัลยพงศ์  วิชัยดิษฐ   อาจารย์ ดร.สมพร  พูลพงษ์  
อาจารย์จิตาพัชญ์  ไชยสิทธิ์   อาจารย์รงรอง  แรมสิเยอ 
อาจารย์สุวรรณ  อาจคงหาญ   ผศ.ดร.นงเยาว์  ในอรุณ 
 อาจารย์ ดร.เสกสรรค์  ศิวิลัย   อาจารย์ ดร.พิณรัตน์  นุชโพธิ ์
อาจารย์ชิตณรงค์  เพ็งแตง   อาจารย์จิตรนันท์  ศรีเจริญ  
อาจารย์ฐิณาภัณฑ์  นิธิยุวิทย์   อาจารย์ดวงจันทร์  สีหาราช  
อาจารย์ยุภา  ค าตะพล    อาจารย์ศรัญญา  ตรีทศ 
 อาจารย์อนุพงษ์  ประเสริฐ   อาจารย์ ดร.อภิชาติ  เหล็กดี  
ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์   อาจารย์ธนกฤต  วิชัยวงษ์  
อาจารย์สุพัฒน์  สุขเกษม   ผศ.สาธิต  สุวรรณเวช 
 อาจารย์นที  ยงยุทธ    อาจารย์ ดร.ปิยนุช  วรบุตร  
ผศ.ดร.อ าไพ  ยงกุลวณิช   ผศ.ดร.ศุภาวีร์  มากดี 
อาจารย์ ดร.ชาญศักดิ์  ศรีสวัสดิ์สกุล  อาจารย์เสาวลักษณ์  ไทยกลาง 
อาจารย์ชัยวิชิต  แก้วกลม   อาจารย์นารีวรรณ  พวงภาคีศิริ 
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  กันยะมี  ผศ.ดร.สาธิษฐ ์ นากกระแสร์ 
อาจารย์นิพิฐ  สง่ามั่งคั่ง   อาจารย์ลัดดาวรรณ  มีอนันต์ 
 อาจารย์ ดร.ณัฐโชติ  พรหมฤทธิ ์  อาจารย์ ดร.รัชดาพร  คณาวงษ์ 
อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์  ไวจรรยา  อาจารย์จิตด ารง  ปรีชาสุข 
 อาจารย์ ดร.ชวาลศักดิ์  เพชรจันทร์ฉาย อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  หล่อพันธ์มณี
 ผศ.จุฑาวุฒิ  จันทรมาลี   อาจารย์วิภาวรรณ  จันทร์ประชุม 
นางสาวณัฐจารี  อรุณโชติ
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❖ คณะกรรมการการด าเนินงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี       
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate 
Conference on Computing : AUCC) 

 

➢ คณะกรรมการอ านวยการ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
รองอธิการบดี (รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ)   
รองอธิการบดี (อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์)    
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตวังไกลกังวล    
รองอธิการบดี (อาจารย์นลินี  แสงอรัญ)    
รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา)   
รองอธิการบดี (อาจารย์คงศักดิ์  นาคทิม)    
รองอธิการบดี (ผศ.รุจีพัชร์  พาสุกรี)     
รองอธิการบดี (ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์  ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง)   
รองอธิการบดี (ผศ.ดร.อาคีรา  ราชเวียง)    
รองอธิการบดี (อาจารย์ประพัฒน์  สีใส)    
รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ฟ้าใส  สามารถ)    
รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.พรสรรค์   โรจนพานิช)   
รองอธิการบดี (อาจารย์สิปปะ  ด้วงผึ้ง)    
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์วรพงษ์  อรุณเรือง)    
ผู้ช่วยอธิการบดี (นายศักดิ์สิทธิ์  วิจิตรเตมีย์)    
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรางคณา  นิ่มเจริญ)    
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ณัฏฐ์  ตั้งปรีชาพาณิชย์)   
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.โสรัตน์  มงคลมะไฟ)    
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์สุเทพ  จ้อยศรีเกตุ)    
รองอธิการบดี (ผศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา)  
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❖ คณะกรรมการการด าเนินงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี          
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate 
Conference on Computing : AUCC) 

 

➢ คณะกรรมการประสานงานกลาง 
อาจารย์ ดร.ธัญนันท์  วรเศรษฐพงษ์   
อาจารย์วิชริณี  สวัสดี    
นางสาวณัฐจารี  อรุณโชติ   
อาจารย์ปัณฑ์ชณิช  เพ่งผล     
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ  หมีเงิน    
ผศ.ดร.เศรษฐชัย  ชัยสนิท   
อาจารย์ ดร.บุญธิดา  ชุนงาม    
อาจารย์สุพาพร  บรรดาศักดิ์  
อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  วรินทักษะ 
รศ.รุ่งทิวา  ชูทอง   
อาจารย์ ดร.อัชฌาพร  กว้างสวาสดิ์   
อาจารย์ชเนศ  รัตนอุบล   
อาจารย์วัลลภ  อรุณธรรมนาค   
นางธวัลรัตน์  สุติคา    
นางสาวสวัสดิ์  ชมภูจักร์  
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❖ ภาคีเคร ือข ่ายความร ่วมมือการประชุมว ิชาการระด ับปร ิญญาตรี             
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate 
Conference on Computing : AUCC)  

 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
4. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
9. มหาวิทยาลัยบูรพา 
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
11. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
14. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
18. มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ   
19. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
21. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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❖ ภาคีเคร ือข ่ายความร ่วมม ือการประชุมว ิชาการระด ับปร ิญญาตรี           
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate 
Conference on Computing : AUCC) 

 

23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
24. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
25. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร ์
ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate 

Conference on Computing : AUCC)  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

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

วันพฤหัสบดีที ่25 กุมภาพันธ์ 2564 
 

08.00 - 08.30 น. ผู้น าเสนอและผู้เข้าร่วมงาน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ 
 ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9  
 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing

   : AUCC) ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting  
 (Meeting ID: 836 259 9426  Passcode: goodbygg) 

08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ โดย    
   - ผศ.ศิวะ วสุนธราภวิัฒก์  

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 ประธานในพิธี 

   - ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์  
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน 

09.00 - 09.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง Unlock your potentials with power of 
   APIs” to Digitalization Education Experience  

 โดย Mr.Taveewat Chantaraseno Country Manager  
 (Interim), Cisco Systems (Thailand) Ltd. 

09.30 น.  ผู้น าเสนอผลงานช่วงเช้า (เวลา 10.00-12.00 น.) เข้ารายงานตัว 
 ในห้องที่น าเสนอในระบบ Zoom Meeting 

10.00 - 12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ ภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์  
   และภาคนวัตกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์์ (Zoom Meeting)  
   ตามล าดับเวลาการน าเสนอ  
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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร ์

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate 
Conference on Computing : AUCC)  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

วันพฤหัสบดีที ่25 กุมภาพันธ์ 2564 (ต่อ) 
 

12.30 น.  เสนอผลงานช่วงบ่าย (เวลา 13.00-17.00 น.) เข้ารายงานตัว 
    ในห้องที่น าเสนอในระบบ Zoom Meeting 
 

13.00 - 17.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ ภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์  
    และภาคนวัตกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom Meeting)  
    ตามล าดับเวลาการน าเสนอ  
 

17.00 - 17.30 น. พิธีปิดและส่งมอบธงให้เจ้าภาพปีต่อไป ผ่านช่องทางออนไลน์  
    Zoom Meeting (Meeting ID: 836 259 9426   
    Passcode: goodbygg)
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สารบัญ 
 

การน าเสนอด้วยปากเปล่า (Oral) 

รหัส 
 

บทความ หน้า 

  สาขา BI : Business Intelligence 

39-73 แอปพลิเคชันจัดการสินค้าคลังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมือง 
บ้านดงน้อย หมู่ 3   
ธนพล สินอ่อน, ธีรภัทร วัลลกิุล, มณฑกานต์ ทุมมาวัติ และ สิริอร วงษ์ทวี 

1 

119-49 ระบบธุรกิจอัจฉริยะกับการวิเคราะห์ปัจจัยการเติบโตของธุรกิจขายสัตว์
เลี้ยง ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI 
ชลธิชา สิทธิ์น้อย, ทิพย์สุดา เหรียญทอง และ *สุพาพร บรรดาศักดิ์ 

9 

202-164 การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อติดตามจ านวนประชากรไทยส าหรับ
ส านักบริการทะเบียน กรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3
นครราชสีมา 
กุลธิดา  ปลั่งกลาง และ วีรอร  อุดมพันธ์ 

18 

203-176 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรายงานสถานการณ์
ตลาดแรงงานของศนูย์บริการข้อมูลตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยใช้เทคนิคอัจฉริยะทางธุรกิจ 
กษิดิ์เดช สีละ และ วีรอร อุดมพันธ์ 

26 

219-127 เว็บขายของออนไลน์โดยมีการแจ้งเตือนการจัดส่งสินค้าผ่านระบบ SMS 
เฉลิมชัย วงษ์พันเสือ, กมลฉัตร พวงแก้ว และ *วีระยุทธ พิมพาภรณ์ 

34 

276-458 การพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติส าหรับการให้ค าแนะน าในการเลือก
ซื้อกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้า 
ศิริขวัญ เมืองนก, ปิยะภรณ์ วิริยะชาญชัย, สุเมธ มังคลาด, ทัศนวรรณ 
ศูนย์กลาง และ *สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ 

41 

493-502 แชทบอทส าหรับแนะน าคาเฟ่ในล าปาง 
พรสวรรค์ ไวสิทธิ์ , วิราภรณ์ รสโหมด, ประพันธ์พงษ์ เพียนจันทร์, ธนา
พรรษ ตันอ้าย และปกป้อง ส่องเมือง 

49 

598-479 เว็บแอพพลิเคชันส าหรับช่วยประเมินราคาเบื้องต้นจากแบบแปลนบ้าน 
ธีระนพ นุชนุ่ม, *รัชดาพร คณาวงษ์ และ *จิตด ารง ปรีชาสุข 

57 
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สารบัญ 
 

รหัส บทความ หน้า 
  สาขา BI : Business Intelligence 

624-498 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการนวัตกรรมกับผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย 
ญานิสา มณฑาทิพย์ และ แคทลียา ชาปะวัง 

65 

652-562 ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคและอาการของวัวพันธุ์โคนม 
ชลิตา เกษสุภะ, ธีรพงษ์ รักษ์มณี และ วรารัตน์ สงฆ์แป้น 

73 

703-578 แอปพลิเคชันส าหรับการจ าแนกยาโดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก 
นุชศิริ ทวีชอบ และ วิยดา ยะไวทย์ 

79 

 สาขา CE : Computer Education 
92-33 ระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา ภาษา Python 

ชานนท์ เรือนแก้ว และ ภัทรกฦต จันทวงศ์ 
90 

135-206 ระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนความครบถ้วนขององค์ประกอบ PDCA 
ส าหรับการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐาน AUN QA 
ศราวุทธ สุขโภชน์ และ *พิเชษ วะยะลุน 

100 

188-96 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างสื่อ Infographic ด้วย
โปรแกรม Power point ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 
จิรภิญญา คูณหัวโทน, สริดาภรณ์ ธรรมค้า, สุจิตรา ผลนา, อรุณี ชาวสวน, 
ดร. ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล 

109 

189-97 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการค านวณ เรื่อง
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นระหว่างวิธีสอนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดียกับวิธีสอนแบบปกติส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ปารียา ใจใหญ่, มาลิณีย์ มีศิลป์, รจรี กลั่นผักแว่น , นครินทร์ เดี่ยวไธสง, 
และ ขวัญใจ ดีจริง 

117 

190-101 การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้บอร์ดเกมร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ณัฐฐ์กัญญา ไพศาลธนภัทร, นฤมล จันทร์สระน้อย, ธงชัย ชนะชัย, เอก
สกุล โลไธสง และ ผศ.ดร.ขวญัใจ ดีจริง 

127 
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191-102 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรมทาง

อินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสุขานารี 
ชนากานต์ มีสติ, ธิติพร มากพูน, สุธาสินี ชุมแก่น, ยงยุทธ ยี่คิ้ว และ  
อภัสรา ไชยจิตร์ 

135 

199-103 เกมคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดดิ้งอย่างง่าย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 
ชนพัฒน์ ชัยผ่องอนันต์, จิรภัทร ดีรบรัมย์, ณภัทร เทียนโพธิ์,พีรเดช พิศ
พงพันธ์, อลงกรณ์ พิมพรม และเพ็ญศรี อมรศิลปชัย 

144 

200-104 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การพิมพ์สัมผัสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
กิตติกรณ์ เสนีโสด, ปิยะภัทร์ โป๊ะธสง, วันเฉลิม ศรีทารัง, และเอกภพ 
บรรเทากุล 

153 

206-111 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 
ฐิติพันธ์ กมลเพ็ชร์, ณัฐพงศ์ แจ้พิมาย, เตชินท์ เสยกระโทก, สุธาศิน ใต้
ชัยภูมิ และ อมรชัย ใจซื่อกุล 

163 

208-115 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
วีรวัลย์  ปิ่นชุมพลแสง, ทัศนีย์ สิงห์เจริญ, ณัชชา ศรีเหรา, ภานุพงศ์ เฮ้า
จัตุรัส, แพรววนิต มีจุ้ย และ ปัทมาวดี มานะพรศิริ 

172 

218-119 สื่อการเรียนรู้จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทยส าหรับผู้พิการ
ทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือนราง 
รุ่งฟ้า สาดเณร, ภณิตา จารุภุมมิก และ *วีณาวดี ม่วงอ้น 

182 

225-128 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การเรียนรู้พื้นฐาน Arduino 
*รักษิตกันต์ ลุนละวัน, วีณา ประยูรรัตน์ และ อภิชัย ตระหง่านศรี 

192 
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243-419 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
*นราวิชญ์ พิลึก, วรัญญา ค าศรี และ บุญธิดา ชุนงาม 

199 

254-152 การพัฒนากราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับ ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 
อธิป กิตติเขมากร และ เด่นชัย พันธุ์เกตุ 

209 

331-394 การพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค ่าคืนย่านเอก
มัย-ทองหล่อ 
ณัฐนนท์ สมบูรณ์, วรุตม์ พลอยสวยงาม 

216 

387-506 การพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 
มัธยมศึกษาปีท่ี1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
วีรพงษ์ แห่ล้อม และ อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์ 

224 

389-516 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง“การไม่กินผักของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพลงตาเอี่ยม ต าบลพลงตาเอ่ียม  
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” 
หญิงอ้อม ประจญ และ อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์ 

233 

406-288 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้
ปลอดภัยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามรูปแบบ ADDIE 
บุญฤทธิ์  เข็มกลัด, พชรภรณ์  รอดสม และ สายฝน  เสกขุนทด 

241 

409-291 เกมฝึกทักษะพยัญชนะภาษาไทยบนมือถือ 
สวิตต์ ปาต๊ะ และ ณภัทรกฤต  จันทวงศ์ 

251 

414-294 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 
ธนพล กองน้อย และ เด่นชัย พันธุ์เกตุ 

259 

416-298 การพัฒนาภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 
ชาญวุฒิ บุญเพิ่มพงศ์ และ เด่นชัย พันธุ์เกต ุ

269 
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419-302 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแพลตฟอร์มข้อความโต้ตอบแบบทันที 
อริสรา เทียมถมยา และ เด่นชัย พันธุ์เกต ุ

277 

421-365 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
แพรพลอย ว่องวิการณ์ และ เด่นชัย พันธุ์เกตุ 

285 

436-322 การพัฒนาแบบจ าลองควบคุมอัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่าน
แอปพลิเคชัน 
ยุวดี สุขหลังสวน และ เด่นชัย พันธุ์เกตุ 

293 

438-320 DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT PROCEDURE OF VIDEO-
BASED LEARNING CONTENT MANAGEMENT SYSTEM 
Kraivit Mongkhonsakunrit, Sorasak Charoenkittisak and 
*Jaruwat Pailai 

301 

443-393 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการทดสอบ 
*สหรัฐ การบรรจง และ ดุษฎี เทิดบารมี 

307 

465-370 ระบบถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติลดการติดเชื้อโรค 
ภูมินทร์ จุลล าเจียก และ *เกียรติขร โสภณาภรณ์ 

316 

483-467 การพัฒนาโมชันกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 ปี ส าหรับ
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
อรุณรัตน์ สุขอุบล และ *เกียรติขร โสภณาภรณ์ 

324 

499-387 การพัฒนาระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุกผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นในชุมชน 
วัดกก แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ฐานิดา เมฆนิล และ *ดุษฎี เทิดบารมี 

332 

514-397 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกส าหรับนักศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักรู้
ในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นในหอพัก L.T.แมนชั่น บริเวณชุมชนบาง
ไส้ไก่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
วนัชพร ผางคนรัก และ ดุษฎี เทิดบารมี 

340 
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534-417 โครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลส าหรับร้านชาพะยอม 

วีรพงศ์ ไตรณรานุสรณ์ และ เกียรติขร โสภณาภรณ์ 
348 

562-637 การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมแข่งขันการพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษตาม
หมวดหมู่ 
ณัฐธยาน์ เสาหงษ,์ ปวีณ์พร ซุ่นใช้, *วัสรา รอดเหตุภัย และ *เสฐลัทธ์ 
รอดเหตุภัย 

356 

584-463 การพัฒนาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพกพา 
*ธีรวิน ทองสุด และ ดุษฎี เทิดบารมี 

364 

606-507 การพัฒนาระบบลางานออนไลน์ 
ณัฐพงศ์ ทวีชาญวัฒน์ชัย และ เกียรติขร โสภณาภรณ์ 

371 

645-523 การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เรื่อง ประเภทของร่างกายและการออกก าลังกาย
เบื้องต้น 
สุเมธ ทั่งศิริ และ ดุษฎี เทิดบารมี 

380 

649-534 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบัณฑิตนิพนธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
กาญจนา สุทธิงาม และ *เกียรติขร โสภณาภรณ์ 

388 

696-569 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยว อ าเภอมวกเหล็ก 
ทิวากร ฉายศรี และ ดุษฎี เทิดบารมี 

394 

723-601 ระบบแสดงสถานที่จัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ศดายุ สัมฤทธิ์ และ เกียรติขร โสภณาภรณ ์

403 

743-623 การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อรณรงค์การแยกขยะให้ถูกประเภท 
จิฑาภรณ์ คณฑา และ ดุษฎี เทิดบารมี 

411 

751-639 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรับการตรวจจับ
และวิเคราะห์การพูดภาษาอังกฤษ 
ณัฐณิชา รักดี, ณัฐวุฒิ จิตต์สอาด, ทวีชัย สุวัณนะสิริ, *เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย 
และ *วัสรา รอดเหตุภัย 

418 
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757-649 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อจับพัฒนาการอ่านแบบใจความใน

ระดับชั้นอุดมศึกษา 
จักรพรรณ ขาวสะอาด และ ดุษฎี เทิดบารมี 

427 

 สาขา CI : Computational Intelligence 

182-341 ระบบฝึกการสะกดนิ้วมือตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
นุชนาฏ ม้าอุตส่าห์ และ วุฒิพงษ์ เรือนทอง 

435 

253-548 การทบทวนวรรณกรรมการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมนายิฟเบส์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
สุรยุทธ ไชยจันทร์, ชโนภาส เตือนศรี, ศรพิชัย วงษ์ศรีแก้ว, ชวาลศักดิ์ 
เพชรจันทร์ฉาย, นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนทุ และ *ภาณุพงศ์ ประทวน 

442 

390-271 การจ าแนกคุณภาพข้าวสารด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
กาญจนา รอดศรี และ วุฒิพงษ์ เรือนทอง 

449 

507-468 การวัดสมรรถนะโมเดลเบิร์ตบนศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ค านวณขั้นสูง: กรณีศึกษาด้วยชุดข้อมูลเอ็มเอ็นแอลไอ 
ชานนท์ จันเป็ง, วัชรพงษ์ สุขพรรณ์ และ วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย 

456 

508-391 การจ าแนกเสียงของสุนัขด้วยอุปกรณ์ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์บน
ขอบเครือข่าย 
ธีรภัทร กาญจนาคม, นพณัฐ นามปั๋น, ทวีศักดิ์ ว่างป่อ และ วรวรรณ ดีอัซ 
การ์บาโย 

464 

539-421 การประมวลผลภาพดิจิทัลด้วย OpenCV ส าหรับการวิเคราะห์วัตถุ
และการเรียนรู้ของเครื่อง 
อธิรุจน์ ภูษิตาภรณ์, อภิสิทธิ์ แสงใส และ นวลศรี เด่นวัฒนา 

473 

572-451 ระบบตรวจจับสภาพถนนด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟน  
*ศุภณัฐ ศรีพรวัฒนา, ลือพล พิพานเมฆาภรณ์  และ สุวัจชยั กลมสันติ
โรจน ์

481 

586-570 แอปพลิเคชันส าหรับค านวณอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
อลิสา เปเหล่าดา และ วิยดา ยะไวทย์ 

491 
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  สาขา CI : Computational Intelligence 
615-537 ต้นแบบการสร้างตัวแปลความหมายของภาษามือไทยเป็นค าภาษาไทย 

อริสรา คูประเสริฐ, *สัจจาภรณ์ ไวจรรยา และ *ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ 
500 

677-557 ปัญญาประดิษฐ์ที่หาความแตกต่างระหว่างสุนัขกับแมว 
พนธกร โยพันดุง, นรภัท ชนะผล และ วรัทภพ ธภัทรสุวรรณ 

510 

679-558 การแก้ปัญหาเกมซูโดกุด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 
ภัทรชัย หงส์พิริยะกุล, สหัสวรรษ รวมธรรม, ศิรดา อินทร์ศิริ และ วรัทภพ 
ธภัทรสุวรรณ 

518 

714-644 การลดจุดรบกวนในภาพอักษรไทยโดยใช้เทคนิคการเข้ารหัสอัตโนมัติ
แบบคอนโวลูชันนอล 
ธีริศรา ไกรทอง, *ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ *สัจจาภรณ์ ไวจรรยา 

523 

 สาขา CSN : Computer Systems and Computer Network 

126-52 การพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์และวิเคราะห์อัตราการฆ่าตัวตาย 
นันทัชพร เรืองสุวรรณ, ปวรวรรณ ศรีประเทือง และ สุพาพร บรรดาศักดิ์ 

530 

216-373 API ป้องกันการโจมตีทางเว็บไซต์ 
*อานุภาพ จุลศรี และ สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์ 

540 

375-258 ระบบแสดงต าแหน่งอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มาธุลดา กะฐินทอง, ศรัญญา แก้วอุดม, พีรเดช สุรกิจ และ *สิรักข์ แก้ว
จ านงค์ 

547 

 สาขา DSA : Data Science and Analytics 

70-112 การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์การซื้อขายสินค้า กรณีศึกษา ร้านสะดวก
ซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น 
ปรัชญา ประมงค์, นิติพงศ์ วัดวาด, *เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์, อังคณา จัตตา
มาศ และ อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ 

555 

97-43 การใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูลส าหรับการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชใน
ประเทศไทย 
กัณฐมณี ชิณปัทม,์ ธนานนท์ พรมบาง พลชนก ทิพยามาตย์, *สุธัญญา 
สมธรรม, อนุพงศ์ สุขประเสริฐ, และ ประภัสสร วารีศร ี

564 
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  สาขา DSA : Data Science and Analytics 
107-41 การสร้างตัวแบบส าหรับการท านายผลผลิตข้าวในประเทศไทย ด้วย

เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
*สายพิณ มโหฬาร, พรพิมล จันทร, มุกดา แก้วเชียงหวาง, อนุพงศ์  
สุขประเสริฐ และ เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 

573 

110-42 การสร้างตัวแบบส าหรับการพยากรณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน
ประเทศไทย ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
*นันทวัฒน์ เปลื้องกระโทก, ปริมอักษร บุญแสง, ปิยากร อัตโน, อนุพงศ์ 
สุขประเสริฐ และ ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์ 

580 

113-44 ตัวแบบพยากรณ์ส าหรับดัชนีชี้วัดการจัดการน ้า (WMI) ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย 
ละลิตตรา นาแพงสอน, จุฑาวดี โกกอุ่น, ศิริลักษณ์ ขารบ, จิตรลดา สิงห์
ทอง, อนุพงศ์ สุขประเสริฐและ นักนทนา งามตามพงศ์ 

587 

131-57 ระบบการพยากรณ์การเกิดความเสียหายของสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์
ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
สกฤษฏ์  ไทยแสนทา, สินีนาถ ธรรมปราณีสุข และ *สุพาพร บรรดาศักดิ์ 

595 

149-68 การวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณรอบ ๆ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา 
พรภวิษย์ เพิ่มชัย, นัฐพล ภิรมย์ชัยกิจ และ *สุพาพร บรรดาศักดิ์ 

603 

157-75 ระบบวิเคราะห์การเกิดโรคของโคด้วยเทคนิคดาต้าไมนิ่ง 
นิภาพร คุบตะสิน และ เทวิน ธนะวงษ์ 

607 

185-94 การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์วิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ป่วย 
COVID-19  ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
วัชรี แรกพินิจ, วิชชุดา ทองกลบ, *เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์, กรรณิกา บุญ
เกษม และ นพดล สายคติกรณ์ 

615 

236-374 การจัดกลุ่มบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มเพื่อค้นหาความ
เสี่ยงในการเกิดโรคไต 
ธิเบศ กุลพักตรพงษ์, ภควัต ลิปิมงคล และ อรศิริ ศิลาสัย 

624 
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  สาขา DSA : Data Science and Analytics 
251-568 การทบทวนวรรณกรรมอัลกอลิทึมการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเกรเดียนเดสเซนต์ 

คีตา สว่างวัลย์, เอกรินทร์ วรรณทวี, ณัฏฐภาค พันธุ์ศิริ, กัปตัน และแฟง, 
ธีรพล เเพงสี, ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย และ *สุดารัตน์ วิทูธีรศานต์ 

632 

265-163 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท านายราคาทองค าแท่งในประเทศไทยด้วยการ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
ลิปิการ์ นุชแพ ,สรัลชนา ปวงค า, พิชญ์สินี ปัญสวัสดิ์, *กรรณิกาณ์ หิรัญ
กส,ิ *พัณณ์ิภาริษา ของทิพย์ *สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ, *จิตด ารง ปรีชาสุข 
และ *รัชดาพร คณาวงษ่ 

637 

266-160 ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่สัมพันธ์ต่อการเกิดปัญหามลพิษฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
จณิสตา เสือม่วง, ตติยา เจริญสวัสดิ์, พชร มากผล, *กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ, 
*สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ, *จิตด ารง ปรีชาสุข และ *รัชดาพร คณาวงษ์ 

646 

269-158 การจ าแนกระดับความเหมาะสมภาพยนตร์โดยวิธีการรวมโมเดล 
การเรียนรู ้
ซันนี่ กวินเสกสรรค์, *กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ, *จิตด ารง ปรีชาสุข, *รัชดาพร 
คณาวงษ์ และ *สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ 

655 

270-424 การวิเคราะห์และจ าแนกความคิดเห็นต่อภาพยนตร์มาร์เวล ด้วยเทคนิค 
Long Short Term Memory 
รัตติกร มุ้ยสกุล, พิชญ์สินี ปัญสวัสดิ์ *สัจจาภรณ์ ไวจรรยา และ *ณัฐโชติ 
พรหมฤทธิ์ 

665 

272-643 การวิเคราะห์ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Long Short 
Term Memory  
ศุภากร เนียมมาก, สุชานาฏ การประชิต, *ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ *สัจ
จาภรณ์ ไวจรรยา 

673 

289-175 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในการจ าแนกข้อมูล
ความชอบของผู้ใช้บริการศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อภิรัตน์ จิรังคพาณิชย์, วิชานนท์ กุศลช่วย และ วัจนา ขาวฟ้า 

682 
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  สาขา DSA : Data Science and Analytics 
299-189 Dealing with Imbalanced Data for Forecasting Model of 

Higher Education Selection of Grade 9 Students in Muang 
District Nakhonsawan Province 
Chidchanok Sookwongtanon, Satriwit chaleekorn and 
*Rungruttikarn Moungmai 

690 

304-194 เว็บแอพพลิเคชั่นหาเพื่อนรู้ใจ 
ชนิดาภา เมาลานนท์  และ *สุพาพร บรรดาศักดิ์ 

699 

319-210 การพยากรณ์ PM 2.5 โดยการจ าแนกเป็นระดับ 
ปิ่นเกล้า สาดี, ภิญโญ สัมฤทธิ์ และ *สุพาพร บรรดาศักดิ์ 

706 

329-221 การพัฒนาแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์การเกิดความเครียดในการเรียน
ออนไลน์ ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
นาริณี  ศรีเหลา, อภิวัฒน์ พ่วงรอด และ สุพาพร บรรดาศักดิ์ 

715 

343-236 การวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์น ้ามันมะพร้าวใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
รุจิโรจน์ ฮิโรเซะ, *เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์, กรรณิกา บุญเกษม และ นพดล 
สายคติกรณ์ 

721 

377-261 Alory the western coast of the Gulf of Thailand 
Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan 
Veerawan Pinchumpholsang, Chalong Rattanapong , Panisa 
SriMek , Areetip Singtotong, Titiya Padunkgkun, *Nattarin 
Limsuwan 

733 

501-442 ระบบแนะน ารายการอาหารพร้อมสูตรอาหารโดยใช้ออนโทโลยี 
ณัทธวรรณ อ านวยโชคอนันต์, ธีรภัทร แก้วศรี, กมลขวัญ หอมทั่ว, รัชดา
พร คณาวงษ์, จิตด ารง ปรีชาสุข, *สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ 

743 

554-433 ระบบพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของที่อยู่อาศัย ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชินดนัย ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ทิพยา ถินสูงเนิน 

752 
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  สาขา DSA : Data Science and Analytics 
557-435 การพยากรณ์แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันหยุดยาวในประเทศ

ไทยโดยใช้ระบบอัจฉริยะ 
ณิชาภัทร ปักษาศิลป์, คณินนาฏ ปราชญ์อภิญญา, เจริญตา กาทอง, 
โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์, *สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ 

759 

567-446 แอปพลิเคชันมือถือส าหรับการอ่านและบอกข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์
ส าหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา 
ณัฐวุฒิ สุธรรมมา และ สัญญา เครือหงษ์ 

769 

595-475 แบบจ าลองการท านายราคาข้าวไทยด้วยวิธี LSTM 
สุทธิพงษ์ ใจเที่ยง, อธิบดี มหาวัน, *กฤตคม ศรีจิรานนท์ และ อรุณวรรณ 
สืบศรีวิชัย 

775 

596-476 ระบบแนะน าอาหารพื้นบ้านภาคเหนือส าหรับนักท่องเที่ยว 
ยศกร เลิศรัตนคาม, พชร มีวงศ์อุโฆษ, อภิสิทธิ์ วงค์สอน, *กฤตคม ศรีจิรา
นนท์ และ ปกรณ์ แววสว่างวงศ์ 

782 

599-487 การออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์ท่าทางการยิงลูกบาสเกตบอล
ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว 
ปฏิวัติ ช ากรม, *รัชดาพร คณาวงษ์ และ *จิตด ารง ปรีชาสุข 

790 

708-582 การจ าแนกเสียงอ่านร้อยกรองไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม 
ซันนี่ กวินเสกสรรค์, ภูรินท์ ฝางแก้ว, *ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ *สัจจา
ภรณ์ ไวจรรยา 

799 

749-630 การจ าแนกแมงมุมพิษ ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 
ลิปิการ์ นุชแพ, สรัลชนา ปวงค า, *สัจจาภรณ์ ไวจรรยา และ *ณัฐโชติ 
พรหมฤธิ์ 

807 

 สาขา IoT : Internet of Things 

85-452 ระบบการให้น ้าพืชอัตโนมัติ โดยวัดความชื้นในดิน 
ดวงศิริ ไร่ประสงค์, ทศพล แสนโคตร, สิริอร วงษ์ทวี, ธรรมรัตน์ บุญรอด 
และ ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตร 

814 
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118-47 ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านแบบไร้สาย 

ธีรพันธุ์ สุวรรณพัฒน์ 
822 

122-55 แอปพลิเคชันควบคุมสีดอกไฮเดรนเยีย การรดน ้าและปรับค่า pH ดิน 
นุชษณีย์ แสงอรุณ, สุชานาฏ เลพล และ *สุพาพร บรรดาศักดิ์ 

829 

141-60 การพัฒนาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 PM 1.0 
และ PM 10 บนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งและสมองกลฝังตัว 
วัชราภรณ์ บุตรสา, อรอนงค์ สองสอน, ชาคริต ผ่องประโยชน์ และ *
พิเชษ วะยะลุน 

833 

198-249 ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและการเสื่อมสภาพของยาด้วยใช้การ
เทคโนโลยีไอโอที 
*นัฐยา สุวรรณเหลา, วัจนา ขาวฟ้า และ อรศิริ ศิลาสัย 

841 

232-131 ถังขยะอัจฉริยะ 
รดาธร ฐานะดิษกุล, สุดาวรรณ เงาศรี และ *อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ 

849 

238-141 ระบบกักเก็บน ้าอัตโนมัติจากหลายแหล่งน ้าบนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง 
อัสฎาวุธ สังข์ทอง, สัจจา จับชุน และ *สุภาวดี ศรีค าดี 

854 

256-308 PUBLIC RESTROOMS STATUS IDENTIFICATION VIA IOT 
*Siwa Kaewdee and Wansuree Massagram 

863 

258-155 การพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งส าหรับการรดน ้าอัตโนมัติ 
*จตุรงค์ พรมเพ็ญ, ณวรา จันทร์ศิริ และ พงศ์เลิศ สังกะเพศ 

868 

260-157 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ที่มีสององศาความเป็นอิสระ 
ไกรสีห์ ปักธงไชย, ศิวกร บุญญวนิช, *นพดล สุขกล่อมชีพ และ *คทา 
ประดิษฐวงศ์ 

876 

302-195 การพัฒนาแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ส าหรับควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ของผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วย IoT 
สิทธินนท์ แนบเนียน, ชัยศิริ สนิทพลกลาง, ศรีอุดร แซ่อ้ึง และ ธนทรรศน์ 
พลเดช 

884 
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361-345 การพัฒนาสื่อแนะน าขั้นตอนการจองคิวออนไลน์ผ่าน ระบบ SEE-Q 

สุพรรณษา แสงเจริญ, วาทิต เสร็จกิจ และ ไกรสร สว่างศรี 
893 

402-283 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนจุดจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ
ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลนครราชสีมา 
*อภิวัฒน์ สิงห์ลอ, โชติพงษ์ อัครนาวิน, รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ และ นง
ลักษ์  อันทะเดช 

902 

431-521 การออกแบบส่วนต่อประสาน (User Interface) ตามประสบการณ์
ผู้ใช้ส าหรับแอปพลิเคชั่นของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
สุพรรษา กลิ่นหอม, วาทิต เสร็จกิจ และ วัชรี เพ็ชรวงษ์ 

910 

433-395 ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกภายในที่พักอาศัยผ่าน Line Notify 
จิราภรณ์ วาสนาเชิดชู, ช่อผกา ลิงประโคน, กนกพร มูลสุวรรณ, ปเนต 
หมายมั่น  และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ 

918 

456-343 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจจับควันไฟป่าของอุปกรณ์
เซนเซอร์ 
เบ็ญจภรณ์ ญาณกรกุล และ *สัญฌา พันธุ์แพง 

924 

498-386 การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ 
จักรนนท์ โสภาจารีย์, พีรเดช สุรกิจ และ *สิรักข์ แก้วจ านงค์ 

934 

503-390 การพัฒนาเทคนิคการตรวจจับควันไฟด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 
ภานุวัฒน์ สกุลวุฒิชัย, *สัญฌา พันธุ์แพง 

942 

510-505 ระบบตรวจตราความปลอดภัยและบันทึกการท างานของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยผ่านการรับรู้ด้วยภาพและวิดีโอ 
วรวิช ปังศรีนนท์ และ พชร พันธ์ทา 

952 

516-556 ระบบไอโอทีส าหรับควบคุมชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขนาดเล็ก 
มาริสา หวานชะเอม และ *อภิเษก หงษ์วิทยากร 

962 

517-402 ระบบถังขยะอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ส าหรับ
ผู้ป่วยติดเตียง 
*ฟุ้ง โคตรโสภา, นุชจิรา หงษบ์ัวภา, ศิวกร คงสอดทรัพย์, เกรียงศักดิ์ จัน
ทีนอก และ เอกชัย แน่นอุดร 

970 
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521-550 การพัฒนาระบบให้อาหารปลาผ่านสมาร์ทโฟนด้วยระบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีไมโครคอนโทรเลอร์ 
จุฑามาศ ทานา และ *ดุษฎี เทิดบารมี 

978 

522-405 ฟาร์มคะน้าอัจฉริยะพร้อมระบบให้น ้าอัตโนมัติจากการพยากรณ์อากาศ 
ธีรชัย เมืองพันธ์, พีระพัฒน์ ยาโต, ณัฐพล ต๊ะใจ, *กฤตคม ศรีจิรานนท์ 
และ นัฐชยพงศ์ ธีรัชตระกูล 

986 

559-438 การศึกษาประสิทธิภาพของเห็นนางฟ้าโดยประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง 
กรองกาญจน์ พลรัมย์, ณัฏฐา จันประโคน และ เพ็ญศิริ โพริย้า 

994 

577-457 ระบบแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นภายในอาคารโดยไลน์แชทบอท 
วุฒิชัย ทรัพย์ประเสริฐ และ สัญญา เครือหงษ์ 

1002 

628-511 ดูสถานะสุขภาพและแจ้งเตือนส าหรับผู้สูงอายุ 
กาญจนาภรณ์ วัดครบุรี, นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ, ปเนต หมายมั่น, จุฑา
วุฒิ จันทรมาลี และ ภัทราพร อินจันทึก 

1008 

650-528 การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงไส้เดือนอัจริยะส าหรับเกษตรกร 
ภราดร เนินกระโทก, สุริวิภา แก้วก่า, ศศิวิมล กอบัว และ ศิริชัย กิ่งสีดา 

1016 

666-544 การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วย
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
*ธีรพัฒน์ อาง่าม, บัณฑิต สุวรรณโท และ มณีรัตน์ ผลประเสริฐ 

1024 

689-561 ระบบเตือนไฟป่าอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีลอรา 
วรมินทร์ พรมศักดิ์ และ สัญญา เครือหงษ์ 

1032 

710-586 ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง 
ณัฐวุฒิ อุ่นมาลย์, นิติศักดิ์ พูลไธสง, บรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ และ เอกชัย 
แน่นอุดร 

1039 

738-617 โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะ 
สุธัญญา สมธรรม, พรเทพ โพธิ์พัด, เป็นหนึ่ง ทัดมาลา, เอกชัย แน่นอุดร 
และ ยงยุทธ รัชตเวชกุล 

1047 
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9-377 การพัฒนาระบบ แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด สระแก้ว ด้วย 

Bootstrap framework และ Google Map API  
พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์ และ พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ 

1062 

10-4 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของปศุสัตว์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
: กรณีศึกษาข้อมูลโคในจังหวัดมหาสารคาม 
ณพรรธนนท์ ทองปาน, พิกุล บุญสาร ,อภิชาติ เหล็กดี ,ทิพวิมล ชมภูค า 
และ นภสินธุ์ ตุมพิทักษ์ 

1071 

27-237 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว “อ าเภอร่อนพิบูลย์” 
เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
วรารัตน์ ประสิทธิ์, นิภาพร น ้าพ่วง, *นุชากร คงยะฤทธิ์, อภิชัย จันทร์
อุดม และ ธิรนันท์ วัฒนโยธิน 

1078 

36-15 การพัฒนาเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองแวงภูปอ 
*กมลชนก อุทัยชิต, วิภาดา วระชินา, สุขสันต์ พรมบุญเรือง, กมลวรรณ 
รัชตเวชกุล และ มณฑกานต์ ทุมมาวัติ 

1087 

41-401 การพัฒนาเกมโดยใช้ท่าทางโต้ตอบเพื่อเพิ่มทักษะของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และการรับรู้ของเด็กออทิสติก 
*อนุรกัษ์ งามบ้านผือ, นันทวัฒน์ ธุพาน, ธิดานุช พุทธสิมมา และ วิภาวัลย์ 
เชาวน์สุจริต 

1095 

51-151 เว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทย 
ไกลหวาน 
ธนัท เอี่ยมสอาด และ สุวรรณ อาจคงหาญ 

1103 

52-150 การพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน 
ณัฐสุดา สยุมพร และ สุวรรณ อาจคงหาญ 

1110 

53-178 ระบบการพัฒนาเว็บไซต์ร้านเหล็กดัด ณเรศดีไซน์ 
ชัยวัฒน์ ฆ้องงาม และ รงรอง แรมสิเยอ 

1116 

54-188 เว็บไซต์จัดการการจองคิวใช้บริการอู่รถยนต์ 
รัขขานนท์ สุขใจ และ สุภาพร ณ หนองคาย 

1122 
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55-173 ระบบช่วยหาที่อาศัยส าหรับสัตว์เลี้ยง 

สุพรรณษา สุขสมเพียร และ รงรอง แรมสิเยอ 
1128 

56-185 แพลตฟอร์มส าหรับการฝากขายสินค้าท้องถิ่นออนไลน์ 
ภวินท์ หลาวเพ็ชร และ สุภาพร ณ หนองคาย 

1135 

57-154 เว็บไซต์จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก 
*นัฐวิชญ์ สุวรรณคช และ สุภาพร ณ หนองคาย 

1141 

59-56 ระบบการจองพ้ืนที่ขายของ กรณีศึกษา ตลาดดีดีแลนด์ 
ชัชชลัย เริงสังข์ และ สุวรรณ อาจคงหาญ 

1148 

60-174 เว็บไซต์ส าหรับการนิมนต์พระสงฆ์ 
อิศรา ปานแก้ว และ รงรอง แรมสิเยอ 

1154 

61-598 ระบบโมบายแอปพลิเคชันส าหรับให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการทางการได้ยิน 
ทิพยา แซ่ว่าง และ รงรอง แรมสิเยอ 

1160 

63-19 ระบบจัดการโครงการอาหารกลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง 
*วัชรักษ์ ประชาบาล, *อารีรัตน์ ชูพันธ์, สุพัชชา คงเมือง, และ เสาวคนธ ์ ชูบวั 

1169 

65-20 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู  
*ปัทมวรรณ โพธิ์ทอง , อารีรัตน์ ชูพันธ์ ,  สุพัชชา คงเมือง และ  
มรกต การดี 

1178 

68-34 ระบบจัดการร้านรับซื้อ-ขายผ้าอเนกประสงค์  
ณรงค์ชัย ซื้อพัฒนารุ่งโรจน์, ภาวิณี แก้วเจริญ, เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร 
และ *สุปราณี ห้อมา 

1186 

69-22 ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ 
กฤษณะ ม่วงวิเชียร, ณัฐพล สุขประเสริฐ, สุปราณี ห้อมา และ *เสาวนีย์ 
ปรัชญาเกรียงไกร 

1196 

71-184 การออกแบบ และพัฒนาระบบแอปพลิเคชันจองคิวนวดแผนไทย 
กรณีศึกษาร้านกชมณ  จังหวัดนครสวรรค์ 
เจนจิรา นามเสือ, วนิดา ศิริปุณย์ และ อธิกัญญ์ แพรต่วน 

1206 
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76-25 ระบบขอใช้รถยนต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

สภากาชาดไทย 
ภควัฒน์  งามวงศ์วาน , ภูวนนท์ ทรัพย์สิน  และ ศิริวัฒน์ วรรณพฤกษ์ 

1214 

77-24 การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา  
บริษัท ซียู.ดับบลิว. โลจิสติกส์ จ ากัด 
นนทวัฒน์ ส้มดี, ณัฐพงศ์ เอิบอ่ิม, ประจักษ์ ศรีไพล, วีณา คงพิษ, อภิชัย 
ตระหง่านศรี และ ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล 

1222 

88-29 การพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติด้วยไดอล็อกโฟลส าหรับเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
จันทิรา สุภี, และ จุฬาภรณ์ อินสกุล 

1228 

91-28 ระบบการจัดการการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านโคกสารท่า 
เบญจมาศ  เพราะพืช, นันทนัช วันนา และ *วีระกัญญา เดชผล 

1233 

94-31 ระบบการจัดการเช่าแผงขายสินค้าตลาดชุมชนบ้านโคกสาร 
เฟ่ืองฟ้า แก้วสุข, พัชฏาพร ประดับพรม และ *วีระกัญญา เดชผล 

1240 

98-488 แอปพลิเคชันพัฒนาการจัดการตู้เสื้อผ้าและการเลือกการแต่งกาย
ประจ าวัน 
ชนากานต์ ปวีณวิทยโรจน์, พุฒิพงษ์ สินภู่, กรัญญา สิทธิสงวน, 
เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต และ *อรวรรณ เชาวลิต 

1247 

99-541 ต้นแบบการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยเทคนิคการรู้จ าใบหน้า 
โกมินทร์ พิมสาร และ *ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ 

1257 

100-46 ระบบการจัดการห้องเช่าออนไลน์ 
พงศกร ทนงูเหลือม, ปนัดดา ทองอินทร์, เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร และ 
*สุปราณี ห้อมา 

1268 

103-36 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาและการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  
วสุกาญจน์ ภู่นาท, ประภาพรรณ ทองใบ และ ลฎาภา แผนสุวรรณ์ 

1277 
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104-37 ระบบตรวจสอบชนิดยาส าหรับผู้ป่วยโรคไข้หวัดธรรมดา  

สุวิจักขณ์ เอ่ียมพร้อม และ เทวิน ธนะวงษ์ 
1285 

106-38 ระบบวิเคราะห์ชนิดของแมลงศัตรูพืชโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก 
นนทวัฒน์ นกเพ็ชร และ เทวิน ธนะวงษ์ 

1291 

114-45 ระบบแจ้งจุดเกิดอุบัติเหตุส าหรับหน่วยกู้ภัยโดยกราฟแบบเสน้ทางสั้นที่สุด 
ธนกร ศรีณรงค์สุข1 และ *ชัยศิริ สนิทพลกลาง 

1298 

123-142 แชทบอทการให้บริการทางการแพทย์ 
ชณิกา นามทอง, ธัญจิรา จิตรหาญ และ *บุญชู จิตนุพงศ์ 

1305 

134-58 ระบบสารสนเทศการสมัครงานว่ิงออนไลน์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
กุลพัทธ์ บุญเลิศ, ชนิตพล วงษ์แหวน และ ภาสกร วรอาจ 

1311 

136-59 การพัฒนาระบบตรวจจับวัดค่าปริมาณแสง เพื่อควบคุมม่านกันแดด
อัตโนมัติและปริมาณแสงสว่างภายในบ้านและอาคาร 
กานต์พิชชา ทองมาก, อภิญญา ไชยวงศ์ และ สุพาพร บรรดาศักดิ์ 

1319 

139-171 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบจัดการร้านบอร์ดเกม Gemoi 
พศิน นิลารัตน์, *ฉัตร ชูชื่น, เกียร์ติศักดิ์ แก้วค าฟู, เทวะทิณณ์ กระจ่าง 
และ วินัย บังคมเนตร 

1330 

145-62 ระบบวิเคราะห์พันธุ์กล้วยไม้ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คอนโวลูชัน 
รสริน ตรีธนสมบัติ และ เทวิน ธนะวงษ์ 

1337 

146-63 การพยากรณ์โรคสุนัขด้วยเทคนิคฐานกรณีเชิงเหตุผล 
วรินธร กรสังข์ และ เทวิน ธนะวงษ์ 

1344 

147-64 การประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพส าหรับการท านายอาชีพ
จากลายมือเขียน 
พัชรินทร์ พุ่มด้วง และ เทวิน ธนะวงษ์ 

1351 

155-169 การพัฒนาระบบจัดการเต็นท์รถมือสอง ร้านน้าหมึกออโต้ 
ภาณุมาศ จันทรังษ,ี *ฉัตร ชูชื่น, ศุภณัฐ พัฒนพงษ์, เอกลักษณ์ ค าแดง 
และ วินัย บังคมเนตร 

1358 
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161-122 ระบบส่ังข้าวกล่องออนไลน์ 

จุฑามาศ ปานค า, นิศารัตน์ จันทร์หวาน และ *สันทนีย์ กิจเพ่ิมเกียรติ 
1367 

162-123 ระบบจัดเก็บค่าน ้าประปาหมู่บ้านเลิงนกทา 
นิศารัตน์ จันทร์หวาน, จุฑามาศ ปานค า, และ *สันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ 

1375 

183-92 ระบบจองโต๊ะจีน 
พงศ์ธร  จารุตัน, อัจฉราเทพ แสงแดง และ *วีระกัญญา  เดชผล 

1383 

186-95 ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลปริมาณการให้ยาโคนมในฟาร์มโคนม 
ปัณฑิตา บุราณค า และ จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 

1392 

192-99 ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ 
ทัตพล หอมหวล และ *ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ 

1401 

205-110 ระบบไลน์บัส รถโดยสารประจ าทางจังหวัดอุบลราชธานี 
ศุภวิชญ์ อุ่นท้าว, วราภรณ์ โกกะพันธ์ และ สันทนีย์ กิจเพ่ิมเกียรติ 

1408 

210-242 ระบบส่ังอาหารบนสมาร์ทโฟน 
ภัทรดร พันธุ์จ ารูญ และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

1416 

227-602 ระบบสแกนใบหน้าเช็คชื่อร่วมกิจกรรม 
กฤษณะ แสวงสุข และ *ชัยวิชิต แก้วกลม 

1425 

228-129 แอปพลิเคชั่นแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 
ภูริวัฒน์ ดาษดา และ สุริยนต์ สาระมูล 

1433 

230-130 การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องระบบร่างกายของสิ่งมีชีวิตโดยใช้เทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม 
ภูมิภัทร หลี่, เศรษฐภาคย์ ทองอยู่ และ *สุพาพร บรรดาศักดิ์ 

1441 

244-420 แอปพลิเคชันให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
*อธิคม เบญจฆรณี, ปริญญา แสงไวย์ และ บุญธิดา ชุนงาม 

1448 

248-145 ระบบจัดการข้อมูลสถานีส่งสัญญาณและสื่อสารส าหรับ กสทช. (ภาค 2) 
จ.ขอนแก่น 
สุกัญญา อามาตมุลตรี, ณัฐพร เตินเตียน และ มัลลิกา วัฒนะ 

1458 
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274-504 ระบบตรวจจับและประเมินท่าทางการออกก าลังกายที่ปลอดภัยส าหรับ

ผู้สูงอายุ 
อรพิมล วชิรพงษ์ไพบูลย์, วรกฤษณ์ ศุภพร และ *อรวรรณ  เชาวลิต 

1467 

275-481 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับจัดการร้านขายวัสดุก่อสร้าง 
พรวารีย์ สุญจิรัตน์, บุณยาพร เลขาภิสิทธิ์, *รัชดาพร คณาวงษ์ และ 
*จิตด ารง ปรีชาสุข 

1477 

279-167 ระบบจัดการโฮมสเตย์ กรณีศึกษาบ้านสนมณี 
*กนกพร มากยิ้ม, วชิร ยั่งยืน,  เสาวคนธ์ ชูบัว และ มรกต การดี 

1486 

280-166 ระบบจองคิวคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง 
*ณัฐฐาพร สมล ่า, วชิร  ยั่งยืน,  สุพัชชา คงเมือง และ อารีรัตน์ ชูพันธ์ 

1494 

283-445 Online Van Booking System 
Bantharawan Noinonmueang, Ariya Injantuek, Nonglak 
Untadech,  Rattapornrat Ngamwong and  
Pharkpoom Meengoen 

1502 

284-439 ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ ์กรณีศึกษาการนดัหมาย อรพนิท์ ทันตคลินกิ 
นิรมล หนูเนตร, กนกวรรณ แถวจันทึก, ภาคภูมิ หมีเงิน และ 
นงลักษ์ อันทะเดช 

1510 

301-193 แอปพลิเคชันเรียกใช้บริการล้างรถ SN 
ศรีสุข เนื่องบุรี, ลักษณา รมยะสมิต และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

1518 

305-196 แอปพลิเคชัน บริการรถตุ๊กๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วีรพันธ์ ลิ่วโรจนส์กุล, จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์, วชิรา ปชูตรีรัตน์ และ 
ยุพิน พวกยะ 

1528 

306-197 แอปพลิเคชันให้ความรู้การเพาะปลูกข้าวในจังหวัดยโสธร 
กตัญญู ดาราแสน และ ศรีอุดร แซ่อ้ึง 

1537 

313-235 แอพพลิเคชั่นเรียกใช้บริการช่างซ่อมแซมบ้าน 
สิทธิพงษ์ นักร้อง, พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ และ *ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

1545 
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316-207 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า 

ภรณ์ธิดา พลเยี่ยม และ ศรีอุดร แซ่อ้ึง 
1554 

322-215 ระบบการจัดการร้านคาร์แคร์ กรณีศึกษา ร้านแซม คาร์แคร ์
ณัฐวุฒิ แสงสว่าง และ อธิบ โพทอง 

1562 

324-269 การพัฒนาแอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย 
วรายุทธ์ เทพวงษ์, กนกพร ทองหล่อ และ *วรวิทย์ สังฆทิพย์ 

1567 

326-219 เว็บไซต์โฟกราฟ สต๊อครูปถ่ายดิจิทัล 
*ชยุต มีธรรม, เสาวคนธ์ ชูบัว ,อารีรัตน์ ชูพันธ์ และ มรกต การดี 

1575 

327-501 ระบบโต้ตอบอัตโนมัติในแอปพลิเคชัน LINE ส าหรับสหกิจศึกษา 
อมิตตา มงคลฉัตร, ปาริชาติ ศิริเมือง, บัณฑิต ภูริชิติพร,  
*รัชดาพร คณาวงษ์ และ *จิตด ารง ปรีชาสุข 

1583 

334-230 โควิด-19 ผ่านแอพพิลเคชั่น 
ธัชชัย ศุภนานนทชัย, ธนพล เจษฎาลักษณิ และ สุพาพร บรรดาศักดิ์ 

1592 

340-238 แชทบอทแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวตามฤดูกาล 
เสาวณิชย์ บุตรบุญ และ *อนงค์พร ไศลวรากุล 

1597 

341-239 ระบบเพื่อบริหารจัดการค่าน ้า ค่าไฟ ส าหรับหอพัก  
ด้วยวิธีประมวลผลภาพ กรณีศึกษาหอพักกมลวรรณ 
บัณฑิตา หาญรักษ์ และ ณัฐพล คุ้มใหญ่โต 

1606 

346-241 การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากร 
ด้านสื่อสารโทรคมนาคมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ปาริชา ภูดิทคณวัฒน์, สิทธิศักดิ์ กรกระโทก, วิรัตร บุตรวาปี และ ศิริชัย 
กิ่งสีดา 

1614 

347-611 ระบบจัดการวันท างานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ดรากอน
ไฮสปีด จ ากัด  
ณรงค์ศักดิ์ ชาวสวน และ กนกวรรณ กันยะมี 

1621 
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348-512 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน กรณีศึกษา: อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ชุมชนคอ
วัง ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
*ธัญวิชญ์ สารศิริวงศ์, กนกวรรณ กันยะมี และ จ ารูญ จันทร์กุญชร 

1630 

352-244 การพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวต าบลท่าฉลอม 
จิราวัฒน์ ไม้เกตุ และ เกียรติขร โสภณาภรณ์ 

1639 

354-247 แอปพลิเคชันส าหรับติดตามผลข้างเคียงการท าเคมีบ าบัดของผู้ป่วย
โรคมะเร็งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส 
ชุติพนธ์ สายสนองยศ, พรรณนิศา เหล็กเพ็ชร และ *สุธาสินี จิตต์อนันต์ 

1646 

356-248 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคะแนนออนไลน์ 
กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านนาวัง จังหวัดชัยภูมิ 
พรทิพย์ ชนะพาล และ ฤทธิชัย ผานาค 

1656 

360-250 การพัฒนาเว็บไซต์ตลาด 24 ชั่วโมง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
กัลยา ขามชัย, มินตรา วิชาราช, กมลวรรณ รัชตเวชกุล, มณฑกานต์ ทุม
มาวัติ และ สิริอร วงษ์ทวี 

1666 

362-253 โปรแกรมสนับสนุนด้านไอที 
ณัฐวุฒิ หวังเมธากุล, พิเศษสิทธิชัย แสงจันทร์ศรี และ สุพาพร บรรดาศักดิ์ 

1674 

367-256 ระบบจัดการร้านอาหารออนไลน์ 
*พลวัต หม่อมพกุล, ภัชราภรณ์ มะโนวรรณ, กฤษณพล ค าเทพ และ  
ณภษร เผ่าหล้า 

1681 

371-263 การจัดการรายงานใบแจ้งหนี้ของลูกค้าในระบบ Oracle E-Business 
Suite  
ธนภัทร รัตนธนาประสาน, *ณัฐวุฒิ จิตภิญโญพงศ์, พีรศุษม์ ทองพ่วง และ 
มนต์รวี ทองเสน่ห์ 

1688 

372-313 แอปพลิเคชันการจัดสารสนเทศด้านการเกษตร กรณีศึกษา พืช
เศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ 
บุญญฤทธิ์ บุญค า และ อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล 

1696 
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374-259 การพัฒนาระบบรับแจ้งปัญหาการใช้อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน 

มงคล แสงโชคอนันต์, *ชัยวัฒน์ รุ่งสันเทียะ, ยศวิน เตชะศรีประเสริฐ, 
พีรศุษม์ ทองพ่วง และ มนต์รวี ทองเสน่ห์ 

1704 

378-262 ระบบลงเวลาท างานนอกสถานที่และการท างานล่วงเวลา 
ยศภัทร ภู่ระหงษ์, เตโอ แซ่ตัน, นวลศรี เด่นวัฒนา และ ณัฐพร ภักดี 

1713 

381-264 การปรับปรุงระบบซ้ือขายสินค้าท้องถิ่นออนไลน์ 
*ธเนศ สระแก้ว, เสกสรร ธระที, พีรศุษม์ ทองพ่วง และ มนต์รวี ทองเสน่ห์ 

1721 

383-265 การพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
*มัทรี แย้มสุนทร, พีรศุษม์ ทองพ่วง และ มนต์รวี ทองเสน่ห์ 

1729 

388-270 การพัฒนาแอปพลิเคชันรวมพลคนชอบออกก าลังกาย 
ธัญญาเรศ วงค์ศรีทา, อัศม์เดช วงศ์นาค และ *วรวิทย์ สังฆทิพย์ 

1737 

391-573 ระบบติดตามสถานการณ์ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ผ่าน Line 
Chatbot 
ปฐมพร ชาวเวียง และ นันทวัฒน์ เดิมท ารัมย์ 

1745 

393-275 ระบบประเมินราคาผ้าม่าน  
*นงลักษณ์ การภักดี และ พึงพิศ พิชญ์พิบุล 

1752 

398-281 ระบบยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษาหลักสูตรชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
*จุฬาลักษณ์ มหาวัน, ยลฎา พิลึก และ สุรพล ชุ่มกลิ่น 

1758 

401-282 ระบบโบนัส 
กัญญาภรณ์ ทองจ ารูญ, ธนัญศักดิ์ ปิ่นทอง, อภิโชค อบอุ่น, ภาคภูมิ หมี
เงิน และ สุนทร ดวงประเสริฐชัย 

11766 

408-290 ระบบจัดการร้านอาหาร 
นายวศิน พึ่งวิกรัย, นายคมสัน ซ่อนกลิ่น และ *พีรญา ธภัทรสุวรรณ 

1771 

412-292 การพัฒนาระบบจัดการหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
จิรัฐศิกาล สามทอ, กิตติพงศ์ ไชยา และ จักรี พิชญ์พิบุล 

1780 
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415-296 ระบบการจัดการหอพัก 

ชยกร จุฑาทานต์,นาย ธีรพล ทองจุล และ *พีรญา ธภัทรสุวรรณ 
1788 

417-300 การพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุแบบออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ศิราเมษฐ์ ภูริชวัฒโรจน์, เชาวณัฐ ปกรณ์เกษตร, *ธิติกร มาบางครุ,  
ธรรญชนก นิลมณี และ วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์ 

1796 

425-311 ระบบจัดการคลังสินค้าส าหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
อัฐวุธ มิ่งแก้ว, นายรัชพล เฮงมงคลสกุล และ *พีรญา ธภัทรสุวรรณ 

1805 

432-491 ระบบให้บริการดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนทุ่งสงเซ็นเตอร์ 
การบริบาล 
ทวีศักดิ์ ราษฎร, ปิยวัฒน์ สุทธิปัญญา, *เบนจามิน ชนะคช และ  
กรกนก โภคสวัสดิ์ 

1813 

437-549 ระบบแจ้งค าร้องนักศึกษาพิการ: กรณีศึกษาศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษา
พิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ยุทธชัย ปันสกูล, มยูร ใยบัวเทศ, ระวี อุปรา, สถาวร ใจจุมปา และ  
เอนกวงศ์ ยอดด าเนิน 

1821 

441-324 ระบบจัดการใบเสนอราคาลูกค้า  
*ณัฐกมล แสไพศาล, แพรพิไล เพ็ญสุทธิชาติบุตร, กัญญารัตน์ เอกศิริ, 
ศศิวิมล กอบัว และ ปิยรัตน์ งามสนิท 

1826 

444-359 การพัฒนาเว็บประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
ณัฐสุดา โฉมที, รัตนพล เปียมิน, ภัทรพล บุญฤทธิ์, วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์ 
และ ธรรญชนก นิลมณี 

1834 

446-332 Development of community application system 
ดวงพร พลเยี่ยม, วราทิพย์ ไพพา และ *วีระพน ภาณุรักษ์ 

1844 

448-334 การพัฒนาระบบรายงานตะกร้าสินค้า 
ณัฐกาญจน์ ดีพรม, วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์ และ ธรรญชนก นิลมณี 

1851 
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457-344 ระบบแจ้งซ่อมและการยืมครุภัณฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 

*ศิวพงศกร อ่ิมวุฒิ, ศักดิ์พล บุญญวงค์, รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ และ  
เพ็ญศิริ โพริย้า 

1860 

460-347 เว็บขายของอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 
*ศิวพงศกร อ่ิมวุฒิ, ศักดิ์พล บุญญวงค์, รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ และ เพ็ญศิริ 
โพริย้า 

1867 

471-356 การพัฒนาระบบเว็บไซต์องค์กร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์สนิวส์ 
สถานิต อาภาวรรธนะ, ศุภวิชญ์ สุขเกษม และ *พีรญา ธภัทรสุวรรณ 

1874 

472-355 แชทบอทสอบถามข้อมูลระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 
ชนายุทธ สุวรรณโท,  วริศรา อู่ทองหลาง, วัชราภรณ์ สุวรรณรัตร์, สุนทร 
ดวงประเสริฐชัย และ ภาคภูมิ หมีเงิน 

1882 

473-360 การพัฒนาระบบส่งเสริมการขายออนไลน์บริษัท มีตติ้งครีเอทีฟ จ ากัด 
*อนุพงศ์  เวียงนาค, จุฑาวุฒิ จันทรมาลี, ธีรวัฒน์ ยมล าภ,ู นิพัฒน์ มานะ
กิจภิญโญ และปิยะวัฒน์ แจ่มจ ารัส 

1890 

476-362 ระบบจัดการร้านไอศกรีม  
ทัตตพันธุ์ หวังอ้อมกลาง, วิรัตร บุตรวาปี และ ศิริชัย กิ่งสีดา 

1900 

478-529 ระบบเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา 
บริษัท ชิคคลับโฮเทลแอนด์ทิคเก็ต จ ากัด 
ศิรวิทย์ บุญทวี, *กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ และ จุฬาลักษณ์ มหาวัน 

1908 

481-372 แอปพลิเคชันค้นหาร้านขายสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
สิรินาถ สุวรรณเตมีย์ และ กัลยา รัตนศิวะ 

1914 

484-371 ระบบบริหารจัดการกองทุนการศึกษา 
อิทธิภัทร รัชตนันทิ, *อภิสิทธิ์ อ ่ากลาง, พิมลพรรณ ฮ้อรอด, พีรศุษม์ ทอง
พ่วง และ มนต์รวี ทองเสน่ห์ 

1921 
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486-415 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นัฐริณีย์ ซอนุด, ฟาริด เอ่ียมฉลาด, อภิญญา ชื่นอารมณ์ และ  
นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย 

1930 

487-461 ระบบจัดการข้อมูลบุคลากรส าหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ภาคภูมิ ว่องเจริญพร, สุรพล ชุ่มกลิ่น และ จุฬาลักษณ์ มหาวัน 

1938 

489-378 ระบบจัดการการขายสินค้าและรับซ้ือข้าวของสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส 
กิตติพศ สุริยะไชย และ วีนารัตน์ แสวงกิจ 

1945 

490-379 การพัฒนาระบบจัดการธุรกิจจ าหน่ายน ้าพริก ตราแม่พลอย แบบออนไลน์ 
พัทธพล นิมิตรวิเศษกุล, วรวิทย์ กตะศิลา, ฐิตินันท์ สิรนันท์เดชา, 
วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์ และ ธรรญชนก นิลมณี 

1953 

492-382 การส ารวจและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
นริช พลรักเขตต,์ พนาเวช ศิลาจันทร์, วิวัฒน์ รอดด้วง,  
อังคณา จัตตามาศ และ อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ 

1961 

500-593 การพัฒนาระบบประเมินการจัดการมูลฝอยทั่วไปตามมาตรฐานคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อภิวัฒน์ พิมงาม และ *อรสา เตติวัฒน์ 

1971 

502-583 ระบบการจัดการการจองคิวคลินิกแพทย์ทางเลือกของศูนย์อนามัยที่ 3 
ผ่านเว็บแบบตอบสนอง 
วุฒินันท์ พูลศิลป์ และ *อรสา เตติวัฒน์ 

1980 

511-484 โมบายแอปพลิเคชันมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 
*ปิยวรรณ ใจคง, วรัญญา น้อยบุญญะ, หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย และ 
พีรศุษม์ ทองพ่วง 

1988 
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512-399 ตัวแบบการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซ้ือที่เหมาะสมด้วยเทคนิคการ

พยากรณ์ กรณีศึกษา ร้านเจ๊เพ็ญข้าวสาร  
สุดารัตน์ จีนเต็ม, วรดา ปุริเกตุ, ภาคภูมิ หมีเงิน และ ปิยรัตน์ งามสนิท 

1996 

515-398 ระบบการช าระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 
ศิริพงศ์ ธนะเจตนารมย์ และ กัลยา รัตนศิวะ 

2004 

519-406 แอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ระยะเบื้องต้น ด้วยการ
แจ้งเตือนและฝึกทักษะด้านความทรงจ า 
ชินนวัตร แก้วฉิม, ชินนวุฒิ แก้วฉิม, ศุภวุฒิ อารักษ์ และ  
วรัทภพ ธภัทรสุวรรณ 

2012 

524-416 เว็บไซต์ส านักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมา 
ชนัญญา ปัดภัย, นฤดล ยิ้มละมัย, รัชดาภรณ์  ปิ่นรัตนานนท์ และ  
นงลักษ์  อันทะเดช 

2021 

527-413 ระบบจองห้องประชุม กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
พีรเมธ มิ่งเมือง, ภาคภูมิ หมีเงิน และ สุนทร ดวงประเสริฐชัย 

2029 

532-411 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
*ชลลดา มณีนวล, สุพิศชญา เพชรเทียม, พรนภา ขันทอง,  
อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ อังคณา จัตตามาศ 

2038 

533-453 เอ็มแรค: แอปพลิเคชันแนะน าภาพยนตร์ด้วยระบบการกรองร่วมแบบ
ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว 
จินตภา กมลปิตุพงศ์, ณัฐสุดา ติดหล้า และ วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย 

2048 

535-418 การสร้าง-การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าร้านอาหาร 
เขตบางขุนเทียน 
กฤษณพล จันทร์รัศมี และ วรุตม์ พลอยสวยงาม 

2058 

545-429 ระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานไปรษณีย์ เขต 3 
พิชอร  ตั้งวานิชย์กพงษ์, สรายุ ซาพิมาย, ศศิวิมล จากงูเหลือม,  
เพ็ญศิริ โพริย้า, รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ 

2067 



0 
 

 

สารบัญ 
 

รหัส บทความ หน้า 

  สาขา IT : Information Technology 
546-525 การพัฒนาระบบการจองและการจัดการโปรแกรมทัวร์แบบออนไลน์ 

ของบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส จ ากัด 
อธิวัฒน์ นิธิไวกูณฐ์, วัลลภ อรุณธรรมนาค และ อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร 

2075 

551-430 แอปพลิเคชันการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 
อธิวัฒน์ ศรีวัง และ สัญญา เครือหงษ์ 

2084 

553-432 การพัฒนาเว็บไซต์ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ฉัตรสุดา จันทองปาน, อรวรรณ ธรรมขันทา และ จักรี พิชญ์พิบุล 

2091 

555-434 ระบบจัดการการเยี่ยมผู้ต้องขังออนไลน์ เรือนจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
วิธาน วงษาบุตร, ปิยทัศน์ นวกิจวัฒนา และ กานดา ศรอินทร์ 

2099 

558-437 แอปพลิเคชั่นลงเวลาเข้า-ออกงาน 
ชูเกียรติ พัณพิบูลย์, ฐิติยา ประเสริฐรัมย์ และ *ประดิษฐ์  พิทักษ์เสถียรกุล 

2105 

560-440 ระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ 
มนัญชัย สินสุวรรณ, พนมพร เกี่ยงหล้า, เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร และ  
*จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช 

2112 

561-443 ตัวแบบการวิเคราะห์ลูกค้าที่ผิดนัดด้วยเทคนิคการถดถอยโลจิสติก 
กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรมเดอะแกรนด์ เดนทิสก์ 
เสาวลักษณ์ เจือนรัมย์, สุปราณี เพชรเลิศ, ภาคภูมิ หมีเงิน และ  
เพ็ญศิริ โพริย้า 

2122 

568-447 ระบบการจองห้องและการยืมคืนหุ่นจ าลองทางการแพทย์ 
ณัฐยา เหม่งสูงเนิน, ชลดา ผายไธสง, *วรนุช กอนกระโทก,  
ประชาสันต์ แว่นไธสง และ กฤษณพล เกิดทองค า 

2129 

574-482 การนับจ านวนของโคโลนีของแบคทีเรียจากวิเคราะห์รูปภาพ 
สุพิชญา กิตติพงษ์อนันต์, *อัสนี วิจิตระกะ, *รัชดาพร คณาวงษ์ และ  
*จิตด ารง ปรีชาสุข 

2138 

581-462 การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและงบประมาณแผนกการเงินและ
บัญชี ฟาร์ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
เกตสุดา ประชันกลาง,  วิรัตร บุตรวาปี และ ศิริชัย กิ่งสีดา 

2147 
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585-464 แอปพลิเคชันแปลงข้อความเป็นค าพูดส าหรับเด็ก  

นภัสกร เจริญศิลป์ และ *อนงค์พร ไศลวรากุล 
2155 

597-478 โมบายแอปพลิเคชันส าหรับการแจ้งเตือนอาหารก่อนหมดอายุ 
ธนวัฒน์ อนันตเดชะ, *รัชดาพร คณาวงษ์ และ *จิตด ารง ปรีชาสุข 

2163 

600-483 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับจัดการผลงานวิชาการคณาจารย์  
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นนท์ปวิธ อุดมวงศ์, *รัชดาพร คณาวงษ์ และ *จิตด ารง ปรีชาสุข 

2171 

605-605 แพลตฟอร์มแนะน าหอพักออนไลน์ผ่านการผสมผสานของเว็บและเออาร์ 
ภาสกร บัวแก้ว, *ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ *สัจจาภรณ์ ไวจรรยา 

2180 

607-490 ระบบหาจุด Lan โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  
*มกรพง์ ทรัพย์ประเสริฐ, กรุณา บูรณจันทร์ และ วรัญญู สุขทั่ว 

2190 

609-489 แอปพลิเคชัน HelpDesk 
เจษฎาพร บัวรอด, พงศธร บุญชู และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

2197 

613-494 ระบบสารสนเทศการติดตามเอกสารภายในหน่วยงานด้วย QR Code 
ผ่านระบบ Cloud Computing 
กนก มีเทียน, ธรัช นฤภรไพศาล และ เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 

2205 

619-552 ระบบจัดการพัสดุครุภัณฑ์ในเทศบาลหงาว 
นฤชัย ไชยบุญเรือง และ กฤตกรณ์ ศรีวันนา 

2212 

627-514 ระบบสารสนเทศเพื่อการนัดหมายล่วงหน้าและการติดตามการเข้าพบอาจารย์ 
วนิดา สมวงศ์, อาทิตยา งิมสันเทียะ และ เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 

2218 

639-517 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการรับหนังสือ  
ศรีประไพ จันทร์ตรี และ *วีนารัตน์ แสวงกิจ 

2226 

640-522 บริการช่วยเหลือผู้ใช้ระบบนอสตร้า โลจิสติกส์  ด้วยไลน์แอปพลิเคชัน 
อภิชาติ ใฝค า,อรรถพล พูลผล และ พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร 

2234 

641-520 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุของศูนย์กรรมวิธีข้อมูล 
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 
สิริวรรณ หน่วยกระโทก, สุธิตตา บุญสุภาพ, อรอมล เชื่อมชิต,  
รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ และ นงลักษ์ อันทะเดช 

2243 
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643-519 ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎ

ชัยภูมิ 
อรรถพล ชมญาติ, ส าราญ วานนท์ และ *เสกศักดิ์ ปราบพาลา 

2251 

648-592 พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปน ้ามัน
มะพร้าวด้วยความเป็นจริงเสริม 
ศราวุธ จันทร์อาด, กุริสรา พุทยาภรณ์, กาญจนา คงใหญ่, อัชฌาพร กว้าง
สวาสดิ์ และ นพดล สายคติกรณ์ 

2257 

651-530 การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จักรินทร์ เจี้ยมดี, ศิลปกร ดิบประโคน, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์, กฤษ จิตร
จารุวงศ์ และ อังคณา จัตตามาศ 

2267 

654-532 ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการการขายสินค้า ณ จุดบริการ 
(POS On Cloud Service) 
เกษศรา สุวรรณเพ็ชร, พนารัตน์ ศรีพุทธา และ เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 

2276 

656-654 การพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติผ่านไลน์ออฟฟิเชียล ส าหรับให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กัลยรัตน์ ทรัพย์มา, ปิยรส วังสว่าง , จักรินทร์ หนูสงค์,  
อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ อังคณา จัตตามาศ 

2284 

658-553 พัฒนาแคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
สินค้าโอทอปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จริยา เฟื่องแก้ว, สาวิตรี ลิ้นจีข่าว, อัญชลา เรืองอร่าม, อัชฌาพร กว้าง
สวาสดิ์ และ เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ 

2292 

668-547 ระบบแชทบอทคลังสินค้า 
อัมพา เยาวราช, รจนา เมืองแสน และ *ฤทธิชัย ผานาค 

2302 
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669-652 การพัฒนาระบบการตอบกลับอัตโนมัติในเฟซบุ๊กแฟนเพจและเว็บไซต์

ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
*นภัทร สิงจานุสงค์, สมิตรา สายทอง, กมลทิพย์ เอกพจน์,  
อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ อังคณา จัตตามาศ 

2309 

670-632 การพัฒนาไลน์บอทเพื่อสนับสนุนอาจารย์ประจ าชั้น 
วัชรินทร์  เกิดแก้ว และ *อรอุมา พร้าโมต 

2320 

672-571 การพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์โอทอปน ้ามันมะพร้าวส าหรับ
ประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
ณัฐวดี ฤทธิกลับ,รัฐนันท์ แผ่นทอง,การุณย์ บรรทม,  
อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ อังคณา จัตตามาศ 

2328 

673-653 การพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์กลุ่ม
น ้ามันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ 
เมวรินทร์ พลาหน, อรอนงค์ พรมพิชัย, นุสราภรณ์ อุทุมรัตน์,  
อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ 

2338 

686-565 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดและวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงโรค Covid-19 ด้วย
เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก 
*ณรงค์เดช ด่านทิม, ธนากร แผงอ่อน, ภูมิธนาธิป ภูนาเหนือ และ  
สายสุนีย์ จับโจร 

2347 

697-645 การพัฒนาแอปพลิเคชันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสินค้าโอทอป
น ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กนกวรรณ ถาวรทรัพย์, มนตรี วงษ์แก้ว, ศักฎิพัฒน์ นิลสริ,  
อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ อังคณา จัตตามาศ 

2354 

699-572 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
อนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระเกียรติ์พัฒนา ป่าละอู 
พีรวัส ทองมาก และ สมพร พ่ึงสม 

2363 

700-574 ซอฟต์แวร์ส าหรับธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก 
ศุภกิตติ์ ไชยประทุม, ปฏิภาณ สังข์ฆะ และ พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร 

2371 
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702-580 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือน

จริงสามมิติส าหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ปรัชญา ประมงค์, ปพิชญา ศรีน้อยเมือง, *กรรณิกา บุญเกษม,  
กาญจนา พันธุ์เอ่ียม และ เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ 

2378 

704-575 ระบบสารสนเทศจัดการผลคะแนนของห้องเรียนส าหรับอาจารย์และ
นักศึกษา 
คณิศร แซ่เอ๊ียว และ *อภิเษก หงษ์วิทยากร 

2386 

706-579 ระบบแชทบอทคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
วิลัยลักษณ์ จอดนอก, ส าราญ วานนท์ และ *เสกศักดิ์ ปราบมาลา 

2394 

711-613 ระบบแนะน าภาพยนตร์ตามความชื่นชอบของผู้ใช้ 
ปรารถนา จันทรัตน์, วธูทิพย์ พวงเงิน และ *วีณาวดี ม่วงอ้น 

2401 

715-591 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการธุรกิจภายในผ่าน
เว็บไซต์ เอกพิมพ์ไท 
*ไตรภพ พรมศร, วัลลภ อรุณธรรมนาค และ อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร 

2409 

716-638 แอปพลิเคชันบันทึกขึ้นหรือลงรถโรงเรียนของนักเรียน กรณีศึกษาที่
พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโลโค้ดโปรแกรมม่ิง 
อัฟนันทร์ บินฮะ, พิชญุตย์ โคตรสุโน และ *จักรนรินทร์  คงเจริญ 

2417 

722-625 ระบบบริหารงานซ่อมคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาร้าน แอดไวซ์ ไอที 
อินฟินิท จ ากัด สาขานครสวรรค์  
ธนดล เวียงลอ และ มยูร ใยบัวเทศ 

2423 

726-604 ระบบจองห้องประชุมในโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 
วริศรา สุเขื่อน และ อังศนา พงษ์นุ่มกูล 

2430 

740-621 การพัฒนาฐานข้อมูล Farm to Table @Korat 
ณภัทร พลสวัสดิ์วานิชย์ และ สายสุนีย์ จับโจร 

2436 

745-627 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยแอนิเมชัน รายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับส านักงานอัติโนมัติ 
พรสินี เพ่ือนกลาง และ เบญจภัค จงหมื่นไวย์ 

2443 
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  สาขา IT : Information Technology 
750-636 การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บค่าน ้าประปาหมู่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยี

คิวอาร์โค้ด ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาบ้านหนองตุ 
ต าบลบัวมาศ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ธนภัทร ยศดา และ *วีระพน ภานุรักษ์ 

2453 

763-657 การพัฒนารูปแบบเนื้อหาประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านช่องทางยูทูป 
*วริศรา นุ้ยสุข, รุ่งนภา ฤทธิชยั, วิภาวด ีทองเหลือ และ  
อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ 

2462 

767-661 การพัฒนาแอปพลิเคชันร้านซักรีดผ่านระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ 
พงศกร วงละคร และ *วีระพน ภานุรักษ์ 

2472 

768-660 การพัฒนาแอปพลิเคชันบริการหอพักออนไลน์ 
สถาพร สุรักษ์, พานิชกุล จันบัติ และ *เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์ 

2480 

771-663 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงผ่านเว็บไซต์ ของหมู่บ้าน
เอื้ออาทรเศรษฐกิจ1 จังหวัดสมุทรสาคร 
บรรพต เชรษฐศิริ 

2488 

778-666 ระบบสืบค้นข้อมูลพันธุ์ข้าว 
จิตสุภา เกตุอรุณ, จิราพร โพธิวัฒน์, กันนิกา ศรีทอง, อมฤตา ฤทธิภักดี 
และ สมคิด สุทธิธารธวัช 

2494 

 สาขา KDM : Knowledge and Data Management 
3-168 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาความเหมาะสมเชิง

พื้นที่ส าหรับการปลูกข้าวนาปีและนาปรัง  
ตะวัน แสนจันทร์ 

2503 

4-233 การเปรียบเทียบเทคนิคการสกัดข้อมูลอาคารด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากยูเอวี 
บัณฑิตา ศิลาอาสน์ 

2514 

46-342 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ด้วยปัจจัยเชิงพ้ืนที่ กรณีศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดระยอง 
ธนพร สุวดิษฐ์ 

2523 
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  สาขา KDM : Knowledge and Data Management 
151-496 ระบบการระบุพันธุ์ทุเรียนด้วยข้ันตอนวิธีต้นไม้การตัดสินใจ 

จิรศรี ธัมวรากรณ์, จีรวรรณ จันทนะภาพ และ *อรวรรณ เชาวลิต 
2530 

171-85 Optimizing human learning 
Pipob Puthipiroj 

2539 

184-108 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด มหาชน สาขา หัวหิน 
วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง, ทัศนีย์ สิงห์เจริญ, ฟ้ารุ่ง นึกงาม, ฐิติพร ยิ้มใหญ,่  
ศิริลักษณ์ สินพูน และ ณยดา เพิ่มสุขเมฆา 

2551 

201-105 การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่น E-
BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้
โลตัสประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 
"วีรวัลย์  ปิ่นชุมพลแสง, โสรัตน์ มงคลมะไฟ  , จตุพร เพ็งสุวรรณ,  
ฐิติพงศ์ แก้วค า, ปวีณ์กร เสนขวัญแก้ว และ จีราพร วงศ์ประเสริฐ 

2560 

368-257 การศึกษาความคิดเห็นต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่น E-BANKING ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ของธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วีรวัลย์  ปิ่นชุมพลแสง, สุภาพร เพชรัตน์กูล, อุไร มากคณา, ฟีโอน่า เฮง, 
ปัทมาพร ขันที และ บุณยวีร์ นราเก 

2570 

424-306 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เสาวลักษณ์ เอกบุตร, *ชนิกานต์ เสนเทศ, อังคณา จัตตามาศ,  
อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ 

2582 

541-425 การส ารวจและพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ "ชะอ า หัวหิน ปราณบุรี พิกัดดีๆที่ไม่ได้มีแค่ทะเลสวย" 
*พงศ์พันธ์ พูลสิน, ภารดี มีใหม่, เกล็ดมณี แสนสบาย,  
อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ อังคณา จัตตามาศ 

2592 
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  สาขา KDM : Knowledge and Data Management 
583-614 ขั้นตอนวิธีแนะน าแผนการเรียนที่สั้นที่สุดนับจากสถานะปัจจุบันแบบ

เฉพาะบุคคล  
นพรัตน์ สุวรรณบ ารุง, *สัจจาภรณ์ ไวจรรยา และ *ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ 

2602 

611-624 ระบบแนะน าหอพักส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยและแนะน าผู้เช่าแด่
เจ้าของหอพัก ด้วยตัวเข้ารหัสอัตโนมัติ 
ณัฐดนัย ยังสติ, *ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ *สัจจาภรณ์ ไวจรรยา 

2611 

617-640 การแสดงผลด้วยภาพส าหรับแนะน าเส้นทางการเรียนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี แบบเฉพาะบุคคลกรณีศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ชนัฐฎา รูปงาม, *สัจจาภรณ์ ไวจรรยา และ *ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ 

2619 

626-503 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประภัสสร จันทร์รอด, ธนพล นาควิสัย, อังคณา จัตตามาศ, อัชฌาพร 
กว้างสวาสดิ์ และ นพดล สายคติกรณ์ 

2628 

642-518 ผลกระทบความสามารถปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของนักบัญชีจังหวัดมหาสารคาม 
สุมิตรา จิระวุฒินันท์, ชลลดา สิงห์หลง และ *ศรสวรรค์ บุญวิเศษ 

2638 

646-609 การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์พ้ืนที่เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุด้วยการ
ประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
*เจนณรงค์ ตะไมล์, อรรถกานต์ รามเจริญ, จิรายุส สุวรรณท ามี, อังคณา 
จัตตามาศ และ อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ 

2646 

664-545 ตัวแบบที่ตั้งท่ีเหมาะสมส าหรับจุดรองรับขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์  
เกศิณีย์ อินัง, ธัญญารตัน์ แซงรมัย์, ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน และ ปยิรัตน์ งามสนิท 

2655 

725-603 การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
ชุติมน โกมินทร์, ศศิกานท์ พลายด้วง, *กรรณิกา บุญเกษม, เพียงฤทัย หนู
สวัสดิ์ และ อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ 

2663 
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  สาขา MCG : Multimedia, Computer Graphics and Games 
23-448 ชื่อเรื่องเกมปริศนาผจญภัย ส าหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 2 

ตุลาการ วรชิน, *อภิศักดิ์ พัฒน์สาร, บัญชา เหลือผล และ  
*มณฑกานต์ ทุมมาวัติ 

2671 

101-35 แอปพลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ณัฐวุฒิ ช านาญชัด, ธันยพร จมูั่น และ ลฎาภา แผนสุวรรณ์ 

2679 

152-357 เกมผจญภัยในการ์ดเทพนิยาย 
ฉัตรติพร ยอดรัก และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

2685 

153-326 เกมช่วยน้องแมวเก็บขนมกัน 
"เดชชัย ธรรมขันค า และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์" 

2693 

158-480 การออกแบบและพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นส าหรับ
เด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมแบบปรับเหมาะ 
กมลชนก บุญธรรม, อรวรรณ เชาวลิต, เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต และ 
*กรัญญา สิทธิสงวน 

2700 

163-79 โมชันอินโฟกราฟิกเรื่องการให้ความรู้และป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
*เบญจวรรณ ศรีศิริ, พฤกษ์ ภู่ทอง, ธรรมรัตน์ บุญรอด,  
กมลวรรณ รัชตเวชกุล และ บัญชา เหลือผล 

2710 

179-88 สื่อโมชันกราฟิก 2 มิติ เรื่องเบียร์ต้องรู้ 
ชลวิทย์ ศรีธาตุ, เจนภพ ส่องแสง และ *ธเนศ ศรพรหม 

2719 

204-109 การพัฒนาเกม 2 มิติ “บลาสนักสู้” 
เศรษฐพล ค ้าชู และ *ชัยวิชิต แก้วกลม 

2727 

241-137 การสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
จิรายุ จิระธนะรัช และ ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์ 

2735 

246-144 การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล 
อภิวัฒน์ เลวบุตร และ ธวัชชยั สหพงษ์ 

2741 

281-170 แอปพลิเคชันเกมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเด็กระดับประถม 
ชัชพน ช่างแก้ว และ *ธนรัฐ โชติพันธ์ 

2747 
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  สาขา MCG : Multimedia, Computer Graphics and Games 
292-181 การพัฒนาภาพยนตร์สั้น เรื่อง Dark World 

วรวุฒิ สีแดงก ่า และ ณัฐพงษ์ พระลับรักษา 
2753 

293-182 การพัฒนาหนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่อง เซเรน่า 
นันทวัฒน์ ดอนพันเมือง และ พจน์ศิริทร์ ลิมปินันทร์ 

2761 

318-209 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่องทางเลือก ส าหรับเด็กและ
เยาวชน  
กรวิชญ์ ไพรสิงห์   

2772 

323-216 การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสีแดง 
ศุภฤกษ์ ผลาฤทธิ์ และ ธวัชชยั สหพงษ์ 

2778 

345-240 แบบจ าลองภาพสมมิติของสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กัญญาณี ท าบุญ, *ธนัญญา ภูโอบ และ กมลวรรณ รัชตเวชกุล 

2784 

363-254 สังคมไทยกับวัยเกษียณ 
ณิชานันท์ จ าปาทอง, กุลปภัส มั่งค่ัง และ *ธีรดา โชติพันธ์ 

2791 

364-255 สื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เรื่องกลั่นแกล้งไม่ใช่เรื่องเล่น 
ชลณิกา จารุเกษม, นริตา บุญทิสา และ *ธีรดา โชติพันธ์ 

2798 

366-376 เกมหลบโควิด19  
สหัสชัย คงมั่น และ ณภัทรกฤต  จันทวงศ์ 

2804 

384-266 เกมคณิตคิดเร็วบนมือถือ 
คมกริช อุดชุมพิสัย และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

2812 

385-267 เกมวัฒนธรรมไทย 4 ภาค 
ธีรพงษ์ บุบผาราม และ ณภัทรกฤต  จันทวงศ์ 

2821 

386-423 เกมกริฟฟินบิน 
*นริศรา ชัยคง  และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

2828 

392-274 เกมการแยกขยะ 
จีรเมธ ตรีกิจจ ารูญ และ ณภัทรกฤต  จันทวงศ์ 

2835 
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สารบัญ 
 

รหัส บทความ หน้า 

  สาขา MCG : Multimedia, Computer Graphics and Games 
418-303 การพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา แนะน าสถานที่

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
กิตติพงษ์ วีระพงษ์ประดิษฐ์, ฐาปณิก อินทเจริญศานต์ และ  
ไพโรจน์  สมุทรักษ์ 

2844 

447-333 The Egg Game แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ปฏิพล ใจเย็น, พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

2851 

451-335 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี 
*ชวนากร อาภรณ์รัตน์, ศุภากร ใจใส่, สุภาษิต ไทยเจริญ และ  
วีณา ประยูรรัตน์ 

2859 

462-348 เกมเก็บดวงดาว  
นกรกช บุตรโยจันโท และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

2866 

491-381 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์  "Jayng Music" 
ยุทธนา โพธิ์สด, วุฒชิัย สิงห์ด,ี นราธิป สนไชย, ณัฐธยาน์ รจุิราธนาพัฒน์ 
และ ยศภัทร  เรืองไพศาล 

2873 

518-404 เกมทายภาพธงประจ าชาติทวีปเอเชียบนสมาร์ทโฟน 
ณฐกฤตย์ นาคทอง, *สุปราณี ห้อมา และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

2880 

556-465 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้และ
ทักษะการจ า เรื่องตารางธาตุ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 
ฐณัช เมฆนิล และ อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์ 

2888 

570-449 การพัฒนาสื่อการสอนส าหรับการเรียนการสอน รายวิชานวัตกรรม
มัลติมีเดีย ชุด “สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ” 
*พิมพ์สุดา เปี่ยมโนรี, อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร และ ปวีณา ชัยวนารมย์ 

2896 

580-470 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง “ท าความรู้จักโรคชิคุนกุนยา” ของ
ประชาชนชุมชนบ้านทุ่งตีนผา ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
มนัสวี ภูมิสุวรรณ และ อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์ 

2904 
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สารบัญ 
 

รหัส บทความ หน้า 

  สาขา MCG : Multimedia, Computer Graphics and Games 
591-471 เกมทายภาพกีฬา 

*วราเมธ ธนะชัยวิวัฒน์, สุปราณี ห้อมา และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 
2911 

676-554 แอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือน 
กนต์ธร จันทร์ทอง 

2919 

685-559 ผู้พิทักษ์ขยะ 
วัชรินทร์ ราชกุณา, อามรเทพ ทันแล้ว และ วรัทภพ ธภัทรสุวรรณ 

2926 

691-566 ย้อนอดีตเมืองโคราชผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) 
*กวินท์ ปิ่นทองค า, ธวชัชยั บญุรินทร์, ธวชัชัย ผาดไธสง และสายสุนีย ์จับโจร 

2934 

695-567 แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
รติพร คลังบุตร และ *สุธาสินี จิตต์อนันต์ 

2942 

698-615 เกมผจญภัยในปริศนา 
จิรายุ กกฟ้า, นวลปราง แสงอุไร, สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ และ  
สุพัฒน์ สุขเกษม 

2952 

756-648 การพัฒนาชุดสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
โรงเรียนวัดหนองเอ่ียน จังหวัดราชบุรี  
*นนทวิทย์ แก้วนุช, อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร และ ปวีณา ชัยวนารมย์ 

2961 

758-650 สื่อการเรียนรู้ปฏิกิริยาการเล็ง ส าหรับกีฬาอีสปอร์ต เกมยิงมุมมอง
บุคคลที่หนึ่ง  
ภัคพล บัวเพ็ชร และ ไพโรจน์ สมุทรักษ์ 

2969 

760-658 ลดปัญหาการโดนรังแกที่อาจก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า 
ณัชฤชา นาทภูภณกาญจนาภา และ ชลิต กังวาราวุฒิ 

2975 

761-656 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เพื่อการเรียนรู้หลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้น 
อ าพล ด้วงค าจันทร์ และ ชลิต กังวาราวุฒิ 

2980 

787-668 INTERACTIVE EDUCATIONAL CONTENT DESIGN AND 
DEVELOPMENT BASED ON AUGMENTED REALITY 
Thapanee Samutrat, Nattamon Srithammee, and  
*Prajaks Jitngernmadan 

2986 
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บทความ หน้า 

  สาขา SE : Software Engineering 
168-82 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการแจ้งพิกัดรถขายลูกชิ้น 

*ธนาศักดิ์ มีพันธ์, บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์ และ ชณิดาภา บุญประสม 
2995 

359-272 ระบบการจัดการสิทธิ์การใชงาน Joget 
สุภัค พุกด า, พฤกษ์ เทพพิทักษ์ และ *วันทนา ศรีสมบูรณ์ 

3003 

588-469 การทดลองพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยหลักการ DevOps 
พัฒนพิสิทธิ์ อินต๊ะ, วาทินี แตงทอง, น าโชค สิงหะชัย และ  
*วันทนา ศรีสมบูรณ์ 

3012 

 
 
 

การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) 

รหัส 
 

บทความ หน้า 

  สาขา BI : Business Intelligence 

217-117 การประยุกต์ใช้แชทบอทกับสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านวัสดุสมปอง
เคหะภัณฑ์ 
ดารารัตน์ ช่างเขียน, ธนัชพร สุขสมปอง, พีรเดช สุรกิจ และ  
*สิรักข์ แก้วจ านงค์ 

3022 

399-412 พัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่มีความเสี่ยงต่อการก่อ
ความรุนแรง (SMI-V) 
วาสนา มีโนนทอง, วรพล แผ้วไธสง ,พรสวรรค์ อิงไธสง,  
ประชาสันต์ แว่นไธสง และ กฤษณพล เกิดทองค า 

3030 

653-531 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR CODE เพื่อการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลโคนม ส าหรับพยุงเดชาฟาร์ม 
วัชระ สุขศาลา และ *ธนกร มบขุนทด 

3040 
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รหัส 
 

บทความ หน้า 

  สาขา CE : Computer Education 
314-204 ระบบฝึกเขียนโปรแกรมส าหรับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ 
วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์, ปาณัสม์ ค าอินทร์, กานดา ศรอินทร์ และ  
ธนภัทร วงษ์ค าจันทร์ 

3045 

  สาขา CSN : Computer Systems and Computer Network 

287-628 การน าแอปพลิเคชันขึ้นไปท างานบน WebSphere Application 
Server แบบอัตโนมัติโดยใช้ Ansible  
ณิชารีย์ คงชุ่ม, รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ และ *วรางคณา กิ้มปาน 

3053 

288-595 การติดตั้ง MSSQLแบบอัตโนมัติโดยใช้ Ansible 
สิริภัทร จันทร์เสริมพงค์, รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ และ  
*วรางคณา กิ้มปาน 

3060 

 สาขา DSA : Data Science and Analytics 
262-161 การจำแนกประเภทรูปภาพผลไม้ในประเทศเขตร้อนโดยใช้โครงข่าย

ประสาทแบบคอนโวลูชัน 
จณิสตา เสือม่วง, ตติยา เจริญสวัสดิ์, พชร มากผล, *กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ, 
*สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ, *จิตด ารง ปรีชาสุข และ *รัชดาพร คณาวงษ์ 

3067 

440-616 แอปพลิเคชันสำหรับแยกขยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
ชุติมา ปาลวัฒน์, พิริยากร อู่ตะเภา และ *วรางคณา กิ้มปาน 

3074 

589-635 ระบบตรวจจับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 
โชต สระพรหม, วงศธร ภู่พยัคฆ์ และ *วรางคณา กิ้มปาน 

3081 

 สาขา IoT : Internet of Things 
24-13 เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จ่ายผ่านพร้อมเพย์ 

*ณภัทร เสนาทิพย์, นฏกร ไกยวรรณ์, สุขสันต์ พรมบุญเรือง และ 
ธรรมรัตน์ บุญรอด 

3089 

102-39 การพัฒนาหุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมทแบบไร้สาย 
สารัส อุทัยเรือง, *ณัฐพงศ์  พลสยม และวินัย  โกหลำ 

3096 
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รหัส 
 

บทความ หน้า 

 สาขา IoT : Internet of Things 
209-314 ระบบขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  

พัชระ ภารา และ *พัชรวดี พูลส าราญ 
3101 

463-349 ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้น สำหรับห้องควบคุมไฟฟ้า สำหรับ
บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด 
ณัฏฐพล เจริญศิริ, ประชาสันต์ แว่นไธสง และ กฤษณพล เกิดทองค า 

3110 

593-474 ระบบจัดเก็บปริมาณการใช้น้ำประปาอัตโนมัติสำหรับหอพักด้วย
เทคโนโลยี IoT 
ขจรพงศ์ มีแสง และ พรประเสริฐ ทิพย์เสวต 

3119 

 สาขา IT : Information Technology 

5-1 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับ
สนับสนุนระบบห้องสมุดดิจิทัลส่วนบุคคลเพื่อรองรับบริการเลือกสรร
สารสนเทศเฉพาะบุคคลในยุคความปกติรูปแบบใหม่ 
ทิพาภรณ์ สินบุญญานนท์, สถิระ แข่งขัน, ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน และ  
*สุนันทา วงศ์จตุรภัทร 

3125 

7-2 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีที่รองรับการใช้งานบนทุกขนาด
หน้าจออุปกรณ์ส าหรับระบบลงทะเบียนเรียนท าขนมไทย 
กฤติกา นามาเรีย, ชัชชพร วงค์จันทร์, พิมลอร ตันหัน, ศิริงาม แผลงชีพ 
และ *สุนันทา วงศ์จตุรภัทร 

3133 

26-218 การพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวจากอ าเภอเมืองสู่ อ าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ธิดารัตน์ ไชยรักษ์, รัชนีกร ทองหวาน, นุชากร คงยะฤทธิ์, ปิยะพงศ์ เสนา
นุช, และ ธิรนันท์ วัฒนโยธิน 

3142 

40-16 ระบบจัดการคิวล้างเครื่องปรับอากาศออนไลน์ 
ฐิติวัฒน์ เป็นดี และ *ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล 

3151 

47-589 แอปพลิเคชันธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 
กนกวรรณ สวัสดี, ภัทรวดี พั่วพันธ์, มณีรัตน์ ผลประเสริฐ และ บัณฑิต 
สุวรรณโท 

3158 
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133-351 เว็บแอปพลิเคชันจัดการฝึกอบรมวิสากิจชุนชนปันบุญ 

*นราชัย โพนเฉลียว, ฉัตรมนทิรา ยินดี และ จุมพล ทองจ ารูญ 
3167 

169-83 การพัฒนาระบบการเลือกสังกัดสาขาของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
*ปรางค์ฤดี สุกอร่าม, ทิพวิมล ชมภูค า, อภิชาติ เหล็กดี และ  
อุมาภรณ์ พลสยม 

3175 

170-400 ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 
ศิวพร ขวัญมุข, อัมพวัน วิริยะรัตนกุล , *โสภณ วิริยะรัตนกุล 

3180 

172-84 ระบบบริหารจัดการค่าจ้างพนักงานส าหรับโครงการก่อสร้าง 
*นรากร ถิตย์พงษ,์ ปัตทวี ค าทอง, ชัชวาลย์ ศรีมนตรี, จุมพล ทองจ ารูญ 
และ ชัพวิชญ์ ค าภิรมย์ 

3183 

173-594 แอปพลิเคชันจองท่ีนั่งรถตู้บริษัทบุญสีทัวร์ 
ธวัชชัย เพียรอดวงษ์, มณีรัตน์ ผลประเสริฐ และ บัณฑิต สุวรรณโท 

3191 

174-316 ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมไฟฟ้า กรณีศึกษา ร้านนายยู 
กฤตภาส เสียงสมใจ และ กิตติศักดิ์ อ่อนเอ้ือน 

3198 

226-224 การพัฒนาการตลาดดิจิทัลด้วยเว็บไซต์ (Website) และแชทบอทเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ (Chatbot Facebook Fan Page) ส านักงานเคหะ
จังหวัดนครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ  
ภาณุมาส ชัยโชติ, น ้าทิพย์ เขียวจันทร์, *นุชากร คงยะฤทธิ์, ปิยะพงศ์ 
เสนานุช, กรกนก โภคสวัสดิ์ และ ธิรนันท์ วัฒนโยธิน 

3205 

255-153 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
มนัสวี นพฤทธิ์ และ สมบัติ ฝอยทอง 

3216 

261-268 ระบบจัดการการให้บริการสวนปาล์ม กรณีศึกษาหมู่บ้านอินทนินท์  
จ.พังงา 
*ชาญณรงค์ สิทธิบุตร และ ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 

3222 
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273-220 ระบบการจัดการรับสมัครงานว่ิง 

อุดม อุดมพันธ์ และ ธนพล พุกเส็ง 
3227 

290-177 แอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง สถานที่ส าคัญ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ศุภกฤต กีรติวุฒิพร และ นางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร 

3232 

298-187 การประยุกต์ใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลในการคัดแยกเกรดแผ่น
ยางพาราในโรงรม กรณีศึกษา : โรงรมบ้านควนหมอทอง จังหวัดพัทลุง 
*ศิริเรือง พัฒน์ช่วย, อาทิตย์ อยู่เย็น, ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ, สหทรัพย์ 
รัตนาชาตรี และ วัชรมน ปานแดง 

3236 

308-201 แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงเรื่อง  
สระภาษาไทยน่ารู้   
ธัญญารัตน์ เที่ยงทัด และ *สกาวรัตน์ จงพัฒนากร 

3243 

310-200 แอปพลิเคชันสื่อการสอนภาษาต่างประเทศส าหรับเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 
เจษฎากร คุณาวุธหิรัณย์, จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์, ยุพิน พวกยะ และ กันยา
ลักษณ์ โพธิ์ดง 

3248 

317-208 ระบบซ้ือสินค้าโอทอปออนไลน์บนมือถือ 
นฤเบศร์ พระโรจน์, ทรัพย์ทวี เพ็ชรสาย, สิรินาถ จริยพันธ์, ธนภัทร วงษ์
ค าจันทร์ และ สาธิต กระเวนกิจ 

3256 

335-231 ระบบการจัดการร้านเสาไฟฟ้า  
ธนธร เจริญพร และ อุไรวรรณ บัวตูม 

3264 

339-234 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านจ าหน่ายและจ าน าโทรศัพท์ 
กรณีศึกษาร้านเคเคโมบาย อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
เกตุชัย ความดี และ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ 

3270 

349-273 โมบายแอปพลิเคชันส าหรับจัดการฟาร์มโคนม 
*วุฒิพงษ์ มีชัย, ศุภกิจ จันดาสี และ ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 

3276 
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353-245 เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการร้านขายนาฬิกา 

*ปริญญา ศุขโภคา, ภัคพล เรืองค า, เอกพงศ์ เฟ่ืองฟู และ ชุมพล โมฆรัตน์ 
3285 

365-455 การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 
ชลประทาน 
*สัจจา รอดเจริญ, ชนิดา แก้วเพชร, ทวีศักดิ์ คงตุก และ จิระ ไชยพัฒน์ 

3293 

376-260 ระบบแจ้งเตือนรับประทานยาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
ประหยัด เลวัน และ พรเทพ ปรสันติสุข 

3298 

394-277 การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตลาดริมน ้าเมืองลิ
กอร์ 
พีรพร ขุนพิบูล, เกสรินทร์ กลับกลาย, *ปิยะพงศ์ เสนานุช,  
อภิชัย จันทร์อุดม, เสาวลักษณ์ บุญรอด และ นุชากร คงยะฤทธิ์ 

3303 

395-278 การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหลาดสวนปัณ 
*โสรญา เภามี, ปิยะดา ขุนพิบูรณ์,*ปิยะพงศ์  เสนานุช, อภิชัย จันทร์อุดม, 
เสาวลักษณ์  บุญรอด และ นุชากร  คงยะฤทธิ์ 

3310 

396-279 แอปพลิเคชันเกมไฟท์ติ้งอัลติเมทแชมป์เปี้ยนคิง 
วิโรจน์ แต้มบุญเลิศชัย, วรรธนะ เอกวิวัฒนา, ธนภัทร เสือโต และ  
ชุมพล โมฆรัตน์ 

3319 

404-286 โมบายแอปพลิเคชันจัดการข้อมูลการจ าหน่ายผักอินทรีย์ 
จิรายุ โชคเฉลิม, ราชิต อ าไพ และ ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 

3327 

420-304 การพัฒนาโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอนซีฟส าหรับระบบจองคิวรถ 
กมลภพ โสภณวิวัฒน์กุล, ศตคุณ อินทร์ศร และ กิตติศักดิ์ อ่อนเอ้ือน 

3334 

423-310 ระบบยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ปิยะธิดา สุวรรณกิจ, ณัฐพร จันทโลหะวัฒน์ และ พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม 

3341 

428-312 เว็บแอปพลิเคชันส าหรับจัดการเงินกองทุนวิสาหกิจชุมชน 
*วิไลวรรณ์ ห้องอภัย, เสาวรัตน์ ภูชมศรี, จุมพล ทองจ ารูญ และชัพวิชญ์ 
ค าภิรมย์ 

3349 
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450-336 เว็บไซต์แนะน าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต my by CAT (กสท นครราชสีมา) 

พรพรรณ ศรีลาวรรณ, เบญจมาภรณ์ หลอดสันเทียะ,  
รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ และ นงลักษ์ อันทะเดช 

3357 

458-346 ระบบจัดการข้อมูลทุนการศึกษาของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
อุเทน ป่าชัฎ และ พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม 

3367 

467-350 ระบบการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับขึ้นเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสระแก้ว 
ภาณุพงศ์ นามดา, ปิยะธิดา สุวรรณกิจ และ พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม 

3373 

479-363 ระบบตารางนัดหมายการผ่าตัด   
นิชกานต์ กลีบกลาง, ศรัญญา ปรางค์ปรุ, เพ็ญศิริ โพริย้า และ  
รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ 

3379 

482-383 ระบบจัดการโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สมบูรณ์ ชันพรมมา และ สุพรัตรา แดงเจริญ 

3386 

505-388 เว็บแอปพลิเคชันวางแผนการผลิตผักอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนปันบุญ 
*สกุลรัตน์ พรหมเจริญผล, จุราวรรณ ภารสถิย์, สุกัญญา หนองทองทา 
และ จุมพล ทองจ ารูญ 

3396 

513-396 การพัฒนาแชทบอทเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา 
เว็บไซต์ขายเสื้อผ้าแฟชั่น 
สุทธิดา อ าพันสุรินทร์, อาทิตย์ พยัคฆะ และ ภาคภูมิ หมีเงิน 

3404 

544-428 เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการร้านต้นไม้ 
*พัชรธรณ์ วิศาลศาสตร์, ศิกวัส สุตโสม, ณัฐสุรางค์ ด าละกอ และ  
ชุมพล โมฆรัตน์ 

3409 

566-444 โมบายแอปพลิเคชันส าหรับจัดการการผลิตผักอินทรีย์วิสาหกิจ 
ชุมชนปันบุญ 
*สายรุ่ง ไร่เกียรติ, กมลเนตร อินทะนิน และ จุมพล ทองจ ารูญ 

3416 
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618-493 การพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในอ าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  
กษมล โอคง, ชลดา เหมทานนท์, วนิดา ร่าเสน, เสาวลักษณ์ บุญรอด, 
จันทิรา ภูมา, อภิชัย จันทร์อุดม และ ภูริวัฒน์ เลิศไกร 

3423 

635-510 การพัฒนาระบบการจ าหน่ายหมูย่างเมืองตรัง ออนไลน์ ร้านเจ๊แจ็ด 
มุกดา เมืองศรีนุ่น, สุภาวรรณ แสงอุทัย, ปิยพงศ์ เสนานุช,  
เสาวลักษณ์ บุญรอด, จันทิรา ภูมา, และอภิชัย จันอุดม 

3431 

644-524 ระบบส่ังซื้อผลไม้ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านผลไม้วัฒนาฯ 
สุทธิรัตน์ ดาเวช และ *พัชรวดี พูลส าราญ 

3438 

701-576 การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย 
ส านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นภัสสร พานชยั, จันทิรา ภูมา, อภิชัย จนัทร์อุดม และ กัลยาณ ีทองเลี่ยมนาค 

3445 

733-607 ระบบตรวจสอบผลการเรียนโรงเรียนโนนราษีวิทยา 
รสคนธ์ สีน้อย, นริศรา เวฬุบับ, มณีรัตน์ ผลประเสริฐ และ  
บัณฑิต สุวรรณโท 

3450 

744-626 ระบบสนับสนุนการค้นหาโฮสเทลในภาคตะวันออกแบบออนไลน์ 
จิตตภัทร ชื่นชมกลิ่น และ ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 

3456 

746-629 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการนัดหมาย 
ศุภเกียรติ์ ไหวพินิจ, กนกพล แซ่ว่าง,วิลาสินี ไหมทอง, แววตา แสงสุวาว 
และ ปกป้อง ส่องเมือง 

3461 

772-664 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จ าหน่ายสินค้าวัฒนธรรมท้องถิ่น 
"หลาดหน้าพระธาตุ" จ.นครศรีธรรมราช 
อินทิรา สุลักษณ์, เสาวลักษณ์ บุญรอด, จันทิรา ภูมา, อภิชัย จันทร์อุดม 
และ ปิยะพงศ์ เสนานุช 

3468 

775-665 การพัฒนาระบบย่ืนค าขออนุญาตจัดการอาคารออนไลน์ 
เศกศักดิ์ จิวอุดมชัย 

3475 
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บทคัดย่อ 
แอปพลิเคชันจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ ของการศึกษา 
คือ 1. เพื ่อพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการสินค้าคงคลัง 2. เพื ่อหา
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสินค้าคงคลังแอปพลิเคชันจัดการ
ส ินค้าคงคลังที ่พ ัฒนาขึ ้นม ีประส ิทธ ิภาพอยู ่ ในระดับมาก 

(�̅�=4.44, SD=0.93) โดยด้านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือด้าน 

คุณภาพการใช้งาน (�̅�=4.67, SD=0.58) ผลการศึกษาพบว่าแอป
พลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู่ 3 ได้จริง  
 
ค ำส ำคัญ: แอนดรอยด์สตูดิโอ, เอสคิวไลท ์
 

ABSTRACT 
Application The objectives of the study are:  To develop 
inventory management applications  To determine the 
effectiveness of inventory applications application was 

at a high level. ( �̅�= 4 . 4 4 , SD=0 . 9 3 )  Where the most 

efficient side is Quality of use (�̅�=4.67 , SD=0.58) The 
results of the study showed that the developed 
application could actually be applied to the Ban Dong 
Noi Village Weaving Community Enterprise Group. 

 
Keywords: Android Studio, Sq Lite 
 
 

1. บทนำ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู่ 3 เป็นกลุ่มที่
ผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายเพื่อหารายได้เสริม สินค้าท่ีผลิตออกมา 
อาทิเช่น ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ  ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋าย้อมสี 3 มี
วิธีการจัดเก็บสินค้าด้วยวิธีการจดบันทึกลงในสมุดบัญชีสินค้าคง
คลังและเมื่อฝ่ายคลังสินค้าสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู่ 3 ต้องการจะเช็คจำนวนยอดของสินค้า
เพื่อจะนำออกมาจำหน่ายหรือนำเอาสินค้าไปออกงานเทศกาล
ต่างๆและเมื่อกลับจากการนำสินค้าออกไปจำหน่ายหรือนำไป
ออกงานเทศกาลมาจะเกิดปัญหาหนึ่งคือ เมื่อนำสินค้าออกไปแล้ว 
ทางกลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย 
หมู่ 3 จะไม่สามารถรู้ได้ว่าจำนวนสินค้าเหลือเท่าไหร่ในคลังสินค้า 
 

2. การจัดรูปแบบของหน้ากระดาษ 
2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการสินค้าคงคลังกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อยหมู่ 3  
2.2 เพื ่อหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสินค้าคงคลังกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู่ 3 
 

3. ขอบเขตการทำวิจัย 
3.1 สามารถเพิ่มสินค้าใหม่ได้ 
3.2 สามารถเพิ่มจ านวนสินค้า 
3.3 สามารถลบจ านวนสินค้า 
3.4 สามมารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าได้ 
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4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
4.1 ทฤษฎีแอปพลิเคชัน (Application) 
หมายถึง โปรแกรม หรือชุดสั ่ง ที ่ใช้ควบคุมการทำงานของ
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ เพื่อให้ทำงาน
ตามคำสั่ง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยแอปพลิเค
ชัน (Application) จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User 
Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ 
ประเภทของแอปพลิเคชัน 
1)  แอปพล ิ เคช ันระบบ  เป ็นส ่ วนซอฟต ์แวร ์ ระบบหรื อ
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการ
ทำงานของอุปกรณ์และรองรับการใช้งานของแอปพลิเคชันหรือ
โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีติดตั้งอยู่ภายในคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 
2) แอปพลิเคชันท่ีตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ Android 
Studio เป็น IDE Tool จาก Google ไว้พัฒนา Android สำหรับ 
Android Studio เป็น IDE Tools ล่าสุดจาก Google ไว้พัฒนา
โปรแกรม Android โดยเฉพาะ [1] 
 
4.2 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory) 
หมายถึงวัสดุหรือสินค้าต่าง ๆ ที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ดำเนินงานอาจเป็นการดำเนินงานผลิต ดำเนินการขาย หรือ
ดำเนินงานอ่ืน ๆ สินค้าคงคลังแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ1) 
วัตถุดิบ (Raw Material) 2) งานระหว่างทำ (Work-in-Process) 
3) วัสดุสิ ้นเปลือง (Supplies) 4) สินค้าสําเร็จรูป (Finished 
Goods) 5) ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือ 
(Inventory) [2] 
 
4.3 ฐานข้อมลู (Database) 
 กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล
เดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูลระบบฐานข้อมูล 
(Database System) ค ือ ระบบที ่รวบรวมข ้อม ูลต ่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน  
4.3.1 ระบบฐานข้อม ูลแบบเร ียลไทม์ (Firebase Realtime 
Database) เป ็น NoSQL Cloud Database ท ี ่ เก ็บข ้อม ูลใน
รูปแบบของ JSON และมีการ Sync ข้อมูลแบบ Realtime กับ
ทุก Devices ที่เช่ือมต่อแบบอัตโนมัติในเสี้ยววินาที  

รองรับการทำงานเมื ่อ offline (ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน local 
จนกระทั่งกลับมา Online ก็จะทำการ Sync ข้อมูลให้อัตโนมัติ) 
รวมถึงมี Security Rules ให้เราสามารถออกแบบเงื ่อนไขการ
เข้าถึงข้อมูลทั้งการ Read และ Write ได้ดังใจ ทั้ง Android, iOS 
และ Web 
4.2.3 โครงสร้างพื ้นฐานของตัวอักษร ตัวอักษรภาษาไทย 
ประกอบไปด้วยพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ทำให้มีโครงสรา้ง
พื้นฐานที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนกว่าภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร  
(Type size) โดยปกติแล้วบนสื่อสิ่งพิมพ์จะตั้งขนาดตัวอักษรใน
ส่วนที่เป็นข้อความสำหรับอ่านประมาณ 14-16 พอยต์ แต่บน
เว็บไซต์อาจใช้ขนาดตัวอักษรที ่เล็กกว่า คือประมาณ 10-12 
พอยต์ หรืออาจกำหนดขนาดตัวอักษรแบบแปรผัน ( relative 
type font) แล้วใช้หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ผู้ชมสามารถปรับ
ขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ตามความต้องการ [3] 
 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ธนาทิพย์ ส ิงหลปุระ (2559) ศ ึกษาการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวัตถุดิบคงคลังของ
ธุรกิจทอเสื ้อผ้ากรณีศึกษา โดยเริ ่มจากการศึกษาระบบการ
จัดการวัตถุดิบคงคลังและคลังวัตถุดิบในปัจจุบันว่าระบบมี
ลักษณะการท างาน และปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรในของระบบการ
ท างานแบบเดิม เช่น ไม่มีระบบ First In First Out (FIFO) ที่ดี 
ท าให้วัตถุเสื่อมสภาพ การค้นหาวัตถุดิบล่าช้า เนื่องจากไม่ทราบ
ที่จัดเก็บ เป็นต้น [4] 
สุนันทา ศิริเจริญวัฒน์ (2558) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการคลังสินค้าของบริษัท ภูมิไทย คอสซิส จ ากัด เนื่องจาก
บริษัท มีสินค้าคงคลังในปริมาณที่สูง คลังสินค้ามีวิธีการจัดเก็บ
และจัดวางไม่เหมาะสม อีกทั้งกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ชา่ง 
ใช้เวลานานและมีข้อผิดพลาดสูง วิจัยนี้จึงเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาคลังสินค้า แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ 1) เริ่มจาก
การปรับปรุงวิธีการด าเนินงานการรับสินค้า การเบิกจ่าย การ
ปรับปรุงจ านวนรายการอะไหล่หลังจากนั้นจึงจัดความส าคัญ
อะไหล่ด้วยวิธี ABC เพื่อให้ทราบการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละ
กลุ่มและก าหนดปริมาณส ารองในคลังได้ 2) ตั้งรหัสสินค้าใหม่  
เพื่อให้สะดวกในการจัดหมวดหมู่ และการจัดเก็บในคลังสินค้า 
และ3) ออกแบบแผนผังการจัดเก็บ เพื่อระบุตำแหน่งการจัดเก็บ
ที่เหมาะสม และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด [5] 
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อารีวรรณ สุขวิลัย, อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ, วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง 
ศิริเจริญ, เบญจวรรณ อารักษ์การุณ และ ทิพภาวรรณ พลล่อง
ช้าง (พ.ศ.2563) ความสําคัญของตัวบรรยายเร ื ่องกับการ
ออกแบบแอปพลิเคชันโมบายออกแบบแอปพลิเคชันในปัจจุบัน
โ ดย เ ฉพาะ โมบายแอปพล ิ เ คช ั น  ( mobile application)
วัตถุประสงค์เพื่อรู้จักผู้ระบุปัจจัยที่จำกัดการค้นหาของผู้ใช้งาน 
ทำให้เฉพาะเจาะจงผลการดำเนินการวิจัย บรรยายเรื ่องเป็น
เครื่องมือที่ทรงพลังเมื่อทำอย่างถูกต้องแล้วจะทำให้กระบวนการ
ออกแบบซับซ้อนน้อยลงถือเป็นแนวทางกระบวนการคิดและช่วย
ให้นักออกแบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างประสบการณ์
ผู้ใช้ (UX) ที่ดีสำหรับผู้ใช้เป้าหมายการใช้ตัวบรรยายเรื่องเป็น
เครื ่องมือเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำว่าจะออกแบบผลิตภัณฑ์
สำหรับใครแต่ละตัวบรรยายเรือ่งจะประกอบด้วย เพศ  (Gender) 
อายุ (Age) เช ื ้อชาติ (Race) ชาติพ ันธ ุ ์  (Ethnic) ครอบครัว 
(Family) หรือ การอยู ่ร่วมกัน (Cohabitation arrangement) 
และ  ภ ูม ิหล ังทางเศรษฐก ิจและส ังคม (Socio-Conomic 
Background) และอื่นๆ [6]  
 อิศรา ธนะ (2558) ศึกษาการจัดการคลังสินค้าปลาทูแช่แข็ง ซึ่ง
ผู ้ว ิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการหาปริมาณการสั ่งซื ้อที ่ประหยัด 
(EOQ) เพื ่อหาปริมาณที ่เหมาะสมในการสั ่งซื ้อปลาทูแช่แข็ง
ร่วมกับทฤษฎีการหาจุดสั่งซื้อซ้ำ (Reorder Point) เพื่อลดปัญหา
การขาดสินค้า และการกำหนดสินค้าคงเหลือขั ้นต่ำ (Safety 
Stock) เพื่อทำให้ผู้ผลิต ทราบถึงปริมาณที่ประหยัดที่สุด และ
ระยะเวลาที่ควรสั่งซื้อ เนื่องจากในปัจจุบันมีการกำหนดปริมาณ
การสั่งซื้อวัตถุดิบโดยอาศัยประสบการณ์ จึงทำให้มีปริมาณการ
สั่งซื้อไม่เหมาะสม เกิดการสูญเปล่าของ ต้นทุนการสั่งซื้อ ซึ่งผล
จากการปรับปรุงสามารถทำให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลง 18.78% ต่อปี 
ต้นทุนการสั่งซื้อปลาทูแช่แข็งลดลง 15.88% ต่อปีต้นทุนการถือ
ครองวัตถุดิบปลาทูแช่แข็งลดลง 83.49% ต่อปี ต้นทุนวัสดุคงคลัง
รวมของปลาทูแช่แข็งลดลง 15.59% ต่อปี [7] 
 
6. การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบหน้าจอภาพแอปพลิเคชัน 
6.1 การวิเคราะห์ระบบ Use Case Diagram 
 วิเคราะห์โมเดลมาตรฐาน Use Case Diagram สำหรับขั้นตอน
การทำงานของระบบ จะใช้ Use Caseแสดงขั้นตอนงานทำงาน
ดังภาพ 1 Use case diagram ของแอปพลิเคชันสินค้าคงคลัง  

ระบบล็อคอินระบบ เป็นภาษาแผนภาพ ซึ่งจะมี Notation ที่
นําไปใช้ใน Model ต่างๆ Use Case Diagram ของระบบล็อค
อินจะแสดงให้เห็นว่าผู ้ใช้งานสามารถเข้าสู ่ระบบและออกจาก
ระบบได้ 

 
ภาพ 1 Use case diagram ของแอปพลิเคชันสินค้าคง

คลัง ระบบล็อคอิน 
6.1.1 Use Case Diagram ของระบบเพ่ิมและลบ

สินค้าจะแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมและลบ
สินค้าได้ 

 
ภาพ 2 Use case diagram ของแอปพลิเคชันสินค้า

คงคลัง ระบบเพ่ิมและลบสินค้า 
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6.1.2  Use Case Diagram ของระบบแก้ไขสินค้าจะ
แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานสามารถแก้ไขใส่รายละเอียดสินค้า
ได้ดังภาพ 3 
ภาพ 3 Use case diagram ของแอปพลิเคชันสินค้าคง
คลัง ระบบแก้ไขสินค้า 
6.2 Sequence Diagram  

วิเคราะห์การท างานของออบเจ็กต์ต่างๆ Sequence 

Diagram เป็นการแสดงล าดับการท างานย่อย ๆ ของแอป

พลิเคชันจัดการสินค้าคงคลังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

พื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู่ 3 ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 

Sequence Diagram แสดงการท างานของผู ้ใช้ระบบ

สามารถเพ่ิมข้อมูลสินค้า ลบสินค้าและแก้ไขสินค้าได้ 

 ดังภาพ 4 

ภาพ 4 Sequence Diagram ระบบเพิ่ม ลบ แก้ไข การ
เบิก และคืนของสินค้า 
6.3 วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่าง Class Diagram  

คือแผนภาพที ่ใช้แสดง Class และความสัมพันธ์ในแง่ต ่างๆ
(Relation) ระหว่าง Class เหล่านั้น ซึ่งความสัมพันธ์ที่กล่าวถึง
ใน Class Diagramมีการใช้ Class Diagram เข้ามาช่วยในการ
ออกแบบแผนผัง โดยจะประกอบไปด้วย Class ต่าง ๆ 3 Class 
คือ ผู้ใช้งาน สินค้า และรายละเอียดสินค้า ดังภาพ 5 

ภาพ 5 Class Diagram ของแอปพลิเคชนัจดัการสินคา้คงคลงั 

7. การออกแบบแอปพลิเคชันจัดการสินค้าคงคลังฯ 
ออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน 

ภาพ 6 หน้าจอเปิดแอปพลิเคชัน 
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หน้าล็อคอินเข้าสู่ระบบและสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 

ภาพ 7 หน้าล็อคอินเข้าสู่ระบบและสร้างบญัชีผู้ใช้งาน 

 
หน้าหลักสินค้าคงคลัง 

ภาพ 8 หน้าหลักสินค้าคงคลัง 
 
 
7.1 ออกแบบฐำนข้อมูล (Data Dictionary) 

 เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดเก็บ รายละเอียดของ
ข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากทุกฐานข้อมูลจะมีการจัดเก็บ
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล (Metadata) ภายในฐานข้อมูล 
ในการออกแบบสร้างตารางเพื่อให้เก็บข้อมูลได้จ านวน มากนั้น 
ผู้ออกแบบต้องวิเคราะห์จากเอกสาร หรือสอบถามความต้องการ
จากผู้ใช้ เมื่อได้ข้อมูล เหล่านั้นแล้วจึงน ามาออกแบบข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบตาราง 
ตาราง 1 แสดงผู้ใช้งาน 

 

ตาราง 2 แสดงข้อมูลสินค้า 

 

8. เคร่ืองมือ 
เครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชัน มีดังนี้ 
8.1 การสร้างแอปพลิเคชัน 

1) ออกแบบ UX ออกแบบโครงสร้างข้อมูล เป็นขั้นตอน
ที่ตัดสินใจว่าแอปพลิเคชันต้องแสดงข้อมูลอะไรบ้าง และท างาน
อะไรได้บ้าง จะต้องลิสต์มาว่าแอปมี Feature อะไร ท าอะไรได้
บ้าง และต้องแสดงข้อมูลอะไรที่หน้าไหนของแอป จากนั้นก็มา
สร้างเป็น Wireframe 

2) ออกแบบ UI Style Guide หรือ UI Kit เป็นเหมือน
ต้นแบบของสิ ่งต่างๆในแอป การมี Style ที ่ชัดเจนจะช่วยให้ 
User ไม่เข้าใจกับการใช้งานแอป ไม่อยากจะให้แอป หน้านึงมีปุ่ม 
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Ok สีฟ้าอยู่ข้างล่าง อีกหน้านึงเป็นสีเขียวตรง Header 
หรอก การมี Style ที่จัดเจนและตรงกันทั้งแอปจะท าให้ User ใช้
งานได้ลื่นข้ึน 

3) เขียน Code เลือก Tech Stack มันมีหลายวิธีและ 
Technology ที่ใช้ในการพัฒนาแอปได้ แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสีย
ต่างกัน บางอย่างอาจจะราคาถูก แต่ประสิทธิภาพของแอปตก 
บางอย่างอาจจะซับซ้อน และใช้เวลานานเกินไปส าหรับแอปที่จะ
ท า แต่ทางเลือกที่แย่ที่สุดคือการใช้ Technology ที่ก าลังจะตาย 
หรือไม่สเถียร ถ้าคุณท าผิดพลาดไปแบบนั้น คุณอาจจะต้อง
สร้างใหมท่ั้งหมด หรือไม่ก็จ่ายค่า Maintenance สูงลิบลิ่วฝั่ง Front-
end 

4) การทดสอบควรท าโดยคนที ่ไม่ใช่ Developer ที่ 
Code แอปพลิเคชันนี้ขึ้นมา เพราะ Developer จะรู้อยู่แล้วว่า
ตรงไหนท าอะไรได้ บางทีก็จะไม่เจอสิ่งที่ User ที่ใช้งานจริงจะ
เจอเมื่อใช้งานทั่วไป การทดสอบมีหลายประเภทในแต่ละความ
ค ืบหน ้าของการพ ัฒนา Functional Test การทดสอบว่า 
Feature นี้ท างานได้ถูกต้องตาม Requirement หรือไม่ ทีม QA 
จะมี Test Case, Action Step และผลลัพธ์ที ่คาดหวังว่าจะให้
ม ันเก ิด Usability Testing ทดสอบว่าผู ้ใช ้ไม ่งง และใช้งาน
สะดวกไหม 
8.2 แบบประเมินประสิทธิภาพ 
แบบประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันจัดการสินค้าคลังกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู่ 3 ข้ันตอนการสร้าง
แบบประเมินประสิทธิภาพ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบสอบ 
2) ระบุเนื้อหาหรือประเด็นหลักที่จะถามให้ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ที่จะประเมิน 
3) ก าหนกประเภทของค าถามโดยอาจะเป็นค าถาม

ปลายเปิดหรือปลายปิด 
4) ร่างแบบสอบถาม โครงสร้างแบบสอบถามอาจเป็น 

3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูเบื้องต้น/ข้อมูลทั่วไป 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลหลักเกี่ยวกับเรื่องที่จะถาม 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

5) ตรวจสอบข้อค าถามว่าครอบคลุมเรื่องที่จะวัดตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ 

6) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหาและ
ภาษาที่ใช้ 

7) การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงด้วยวิธีการวิเคราะห์
ดัชนีความสอดคล้อง 

8) จ ัดพ ิมพ ์แบบประเม ินประส ิทธ ิภาพส  าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

9. ผลการด าเนินงาน 
ไอคอนของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันจัดการสินค้าคลังกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู่ 3   
จากภาพ 9 ไอคอนของแอปพลิชันท่ีสื่อแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นแอป

พลิเคชันจัดการสินค้าคงคลังของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

พื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู่ 3 โดยมีสัญลักษณ์ใบโพธิ์ที่แสดงถึงกลุ่ม

ของบ้านดงน้อยและสีประจ าหมู่บ้านคือสีดินแดงและรูปกล่องสื่อ

ถึงการจัดการสต๊อก 

 
 

ภาพ 9 ไอคอนเข้าสู่แอปพลิเคชันจัดการสินค้าคงคลัง  
 
หน้าจอหลักจะแสดงข้อมูลของสินค้าและจะมีปุ่มเพื่อเข้าหน้าเพิ่ม

สินค้าและปุ่มข้อมูลของผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานต้องการเพิ่มสินค้าให้

กดทที่ปุ ่มเพิ ่มสินค้าบนหน้าจอด้านขวามือด้านล่างจะมีสีแดง

เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนและใช้สัญลักษณ์ ให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายว่านี่

คือปุ่มเพิ่มสินค้าหรือผู้ใช้งานต้องการเข้าไปแก้ข้อมูลส่วนตัวก็

สามารถกดที่ปุ ่มที ่แทนสัญลักษณ์รูปคนเพื่อสื ่อผู ้ใช้งาน และ

สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ดัง

ภาพ 10 
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ภาพ 10 หน้าจอหลักแอปพลิเคชันจัดการสินค้าคงคลัง 

 
หน้าจอเพิ่มสินค้าสามารถถ่ายรูปสินค้าหรือสามารถเลือก

รูปภาพจากอัลบั้มได้และสามารถหรอกข้อมูลของสินคา้ได ้คือ ช่ือ

สินค้า จ านวนสินค้า ราคา ชื่อผู้ขาย และ หมายเลขโทรศัพท์ของ

ผู้ขาย ดังภาพ 11 

 

ภาพ 11 ภาพหน้าจอเพิ่มสินค้า 

ตาราง 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจัดการ

สินค้าคงคลังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู่ 3 

จากตาราง 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพทุกด้าน ของ
แอปพลิเคชันจัดการสินค้าคงคลังกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู่ 3 พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มาก 

(�̅�=4.48, S.D.=0.72) โดยด้านท่ีมีผลการประเมินสูงสุด คือ ด้าน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ และ คุณภาพด้าน

การใช้งาน (�̅�=4.67, S.D.=0.58) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ว่า แอปพลิเคชันจัดการสินค้าคงคลงั
กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื ้นเมืองบ้านดงน้อย หมู ่ 3 ที ่ได้
ออกแบบและพัฒนาขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพการท างานของแอป
พลิเคชันจัดการสินค้าคลัง 

 
ตาราง 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจัดการ

สินค้าคงคลังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู่ 3 

(ต่อ) 
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10. สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
สามารถน าแอปพลิเคชันจัดการสินค้าคลังกลุ ่มวิสาหกิจ

ชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู ่ 3 ไปใช้ได้จริงกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู่ 3 และวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจัดการสินค้าคงคลัง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู่ 3 ผลการ

ประเมินประสิทธิภาพอยู่ที่ระดับ มาก (�̅�=4.44, S.D.=0.93) ซึ่ง
ผลการประเมินประสิทธิภาพสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมี
ประสิทธิภาพในการท างาน 
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บทคัดย่อ 

บทวิจัยนี้มวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการเติบโตของ
ธุรกิจสัตว์เลี ้ยง ด้วยการน าหลักการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
(Business intelligence) เข้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจสัตว์เลี้ยง 
โดยการน าเครื่องมือหรือโปรแกรม Microsoft Power BI เข้ามา
ช่วยในการวิเคราะห์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อ
ธุรกิจสัตว์เลี้ยง ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภานใน ความต้องการของ
ช่วงเวลานั้นๆ  ความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพศ อายุ และยัง
ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่ต้องการ หรือที่นิยมของ
ผู้คนในปัจจุบันจากกลุ่มตัวอย่าง จึงน าหลักการของ Business 
Intelligence มาช่วยจัดการการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 
ค ำส ำคัญ : ธุรกิจสัตว์เลี้ยง,ปัจจัยการเติบโตของธุรกิจสัตวเ์ลี้ยง, 
Business Intelligence (ระบบธ ุรก ิจอ ัจฉร ิยะ)  โปรแกรม 
Microsoft Power BI 
 

Abstract 
Objectives of this research To analyze the growth 

factors of pet business By applying the principles of 
business intelligence (business intelligence) into the 
running of the pet business. By bringing tools or 
programs Microsoft Power BI to help analyze various 
Whether it is the various factors affecting the pet 
business, external factors, the factors in the demand of 
the period Customer needs, gender, age and also help 
analyze the desired pet trends Or the popularity of 

people today from the sample Therefore apply the 
principles of Business Intelligence to help manage 
business operations more efficiently. 
 
Keyword: Pet Business, Pet Business Growth Factor, 
Business Intelligence Microsoft Power BI 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันแนวโน้มการเริ่มท าธุรกิจขนาดเล็กมีเพิ่มมากขึ้น

และเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น เพราะเป็นการท าธุรกิจที่เริ่มต้นดว้ย
ต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก และยังสามารถควบคุมปัจจัยหลายๆอย่าง
ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น เงินทุน แรงงาน ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กท่ี
เกิดขึ้นนี้ก็เกิดขึ้นตามกระแสความนิยมของช่วงนั้นๆ อย่างเช่น
ธุรกิจร้านขายสัตว์เลี้ยง ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ ท าให้ผู้คน
หันมาสนใจเปิดร้านขายสัตว์เลี ้ยงกันมากขึ้น หรือบ้างครั ้งก็
อาจจะเปิดเป็นคาเฟ่สัตว์เลี้ยงน่ารักๆ เพราะสามารถควบคุมทุก
อย่างเองได้เกือบทั้งหมดและใช้ต้นทุนต ่าในการเริ่มธุรกิจ แต่
บางครั้งการเริ ่มหรือคิดค้นธุรกิจเองนั้น ก็อาจจะมีปัญหาใน
สภาวะต่างๆที่เปลี ่ยนแปลงไป เช่น ความต้องการของลูกค้า
เปลี่ยนแปลงไป สภาวะเศรษฐกิจ หรือไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทาง
ธุรกิจที่ขายสัตว์เลี้ยงที่เหมือนกัน อาจส่งผลกระทบธุรกิจอาจ
ขาดทุนหรือไม่ประสบความส าเร็จจนไม่สามารถเดินหน้าธุรกิจ
ต ่ อ ไปได ้   จ ึ ง เป ็น เหล ุผลท ี ่ น  าหล ักการของ Business 
Intelligence เข้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจร้านขายสัตว์เลี้ยง โดย
การน าเครื่องมือหรือโปรแกรม Microsoft Power BI เข้ามาช่วย

mailto:chonthicha.sit@ku.th
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ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ คือการน าหลักการของ Business 
Intelligence มาช่วยจัดการการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2.ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เทคโนโลยีBusiness Intelligence (BI) ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มี
ประโยชน์ในการช่วยเชื่อมโยงหลาย ๆองค์ประกอบของธุรกิจเข้า
ด้วยกันซึ่งจะอาศัยการท างานโดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลจริงการ
แหล่งเก็บข้อมูลของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งท าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง
และดึงมาใช้ส าหรับการตัดสินใจหรือมองทิศทางการด าเนินงาน
ของบริษัท ตัวอย่างงานวิจัยของเพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์ (2557) 
ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง “ธุรกิจอัจฉริยะกับความท้าทายในการพัฒนา
เพื่อใช้ในองค์กร” พบว่า ความต้องการธุรกิจอัจฉริยะในองค์กร
ธุรกิจในปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุรกิจ (Business Analytics)มากขึ ้น เพราะสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพความแม่นย าในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ รวมทั้ง
ความสามารถในการคาดการณ์แนวโน้มและผลลัพธ์ ซึ่งโดยรวม
องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้าง
ความแตกต่างทางธุรกิจในองค์กร นอกจากน้ีการพัฒนาระบบ BI 
กับ การจัดการข้อมูล (Data Management) ในหลายองค์กร 
ธุรกิจอัจฉริยะได้ช่วยในเรื่องการจัดการข้อมูลด้วย โดยสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับความจ าเป็นท่ี BIจะต้องสนองความคล่องตัวในการท างาน ซึ่ง
ในการท าให้คล่องตัวนี้ เริ่มจากขั้นตอนการรับความต้องการของ
ผู้ใช้การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล รวมถึงข้ันตอนการพัฒนา
ธุรกิจอัจฉริยะ ในส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาในปัจจุบันของธุรกิจ
อัจฉริยะได้เปลี่ยนการท างานขององค์กร การพัฒนามีแนวโน้ม
เพื่อตอบสนองกิจกรรมขององค์กรที่หลากหลายมากขึ้นและไปสู่
แนวโน้มการพัฒนาเพื ่อตอบสนองการท างานของทุกฝ่ายใน
องค์กรมากขึ ้นRasmey Heang 2016 ได ้ศ ึกษาเร ื ่อง “The 
needs and challenges of adopting business intelligence 
for small and medium-sized enterprise (SME)” ป ัจจ ุบัน
การบริหารจัดการผลการด าเนินงานของธุรกิจก าลังกลายเป็น
กระบวนการที่ยากและซับซ้อนส าหรับผู้บริหารเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญทั้งในด้านการวิจัยและการปฏิบัติ ด้วยความ
สนใจทั่วโลกใน Business Intelligence (BI) จึงได้รับการระบวุ่า
เป็นบทบาทส าคัญส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์
ผ่านระบบ BI [1] 

ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือเป็นกลไก
หลักในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามพบว่า
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจุดแข็งด้านความคล่องตัว 
ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แวดล้อมที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการพัฒนาสินค้าและ
บริการโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในขณะที่มีจุดอ่อนด้าน
การบริหารธุรกิจ ความสามารถในการพัฒนาสินค้า ความรูป
ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่อง
ของสารสนเทศต่าง ๆที ่น  ามาใช้ในการต่อยอด หรือคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาธุรกิจ ภาครัฐจึงมีนโยบายที่ให้
ความส าคัญและสนับสนุนในการจัดการรวมถึงแก้ปัญหาต่าง ๆ 
(แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2555-2559)[2] 

Power BI ค ือ ซอฟต ์แวร ์  ด ้าน Business Intelligence 
หรือ BI จากค่าย Microsoft ที่ มี คุณสมบัติโดดเด่นอย่างมากใน
เร ื ่องของการสรุปผลข ้อ ม ูล การว ิ เคราะห ์ข ้อม ูล (Data 
Analytics) แน่นอนว่า Power BI นี้สามารถน าข้อมูลปริมาณ
มหาศาลมาท าการจัดระเบียบ ปรับแต่ง และ ค านวณ นา มาซึ่ง
รายงานที ่เข ้าใจง ่าย มีความสวยงาม ทั ้งย ังใช้งานในแบบ 
Interactive ได้อีกด้วย โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานจาก
หลากหลายอุปกรณ์ทั้งพีซีแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน โดย ปัจจุบัน 
Power BI ถือเป็นเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
(Business Analytics Tool) อีก 1โปรแกรมที่ก าลังได้รับความ
นิยมอย่างมากจากผู้ใช้งาน[3] 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านเสริมสวยสัตว์เลี้ยงของ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปร ิมณฑล เป ็นการว ิจ ัย เช ิ งปร ิมาณ ( Quantitative 
Research) โ ด ย ก า ร เ ก ็ บ ข ้ อ ม ู ล ผ ่ า น แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย 
โปรแกรมส าเร ็จร ูป ซึ ่งผ ู ้ว ิจ ัยได้ท าการศึกษาตามขั ้นตอน
ดังต่อไปนี้ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ เจ้าของสัตว์เลี ้ยงที่
อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เคยใช้บริการร้านเสริม
สวยสัตว์เลี ้ยง ทั ้งร้านที ่ให้บริการเฉพาะอย่างรวมถึงร้านที่



11 

 

ให้บริการแบบครบวงจร ทั้งนี ้ผู ้วิจัยไม่สามารถทราบจ านวน
ประชากรเป้าหมายที่เป็นผู้เคยใช้บริการร้านเสริมสวยสัตว์เลี้ยงที่
แท้จร ิงได้ จ ึงจะก าหนดกลุ ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร ด้วยสมมติฐานว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ 
(Normal Distribution) ผู้วิจัยได้ท าการค านวณขนาดตัวอย่าง
เพื ่อประมาณสัดส่วนประชากร โดยก าหนดให้ระดับความ
แปรปรวนสูงสุด p = 50% และ q = 50% ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% 
โดยใช้สมการในการค านวณ ดังนี้   [4] 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพื่อ
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556-2559ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบรกิาร
โดยมีเป้าประสงค์คือ มีคลังข้อ มูลและระบบสารสนเทศเพื่อการ
บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร บ ร ิ ก า ร ด ้ า น ก า ร ศ ึ ก ษ า
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2556)ดังนั ้นการมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับ
ต่างๆ สามารถตัดสินใจมีความถูกต้องรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการ
บริหารงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือ
หนึ่งที่นิยมใช้ในองค์กรธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพคือ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business 
Intelligence :BI)ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการรวบรวม เชื ่อมโยง 
และน าเสนอข้อมูลในหลายๆ มิต ิ ท าให้ได้ค าตอบจากการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เห็นแนวโน้มซึ่งจะน าไปสู ่โอกาสการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย าและรวดเร็ว(วิทยาพรพัชรพงศ์ , 2549;
ระวีวรรณ แก้ววิทย์, และศรีสมบัติ แวงชิน,2554:160-165) [5] 
 
สถาปัตยกรรมระบบธุรกิจอัจฉริยะ BI 

 

 
ภาพ 1 : สถาปัตยกรรมระบบธุรกจิอัจฉริยะ BI 

 

ความสามารถทางเทคโนโลยีเช่นการเข้าถึงของผู้ใช้คุณภาพข้อมลู
และการรวม BI กับระบบอื่น ๆ ใน บริษัท ตลอดจนความสามารถ
ขององค์กรเช่นความยืดหยุ่นและการสนับสนุนการจัดการความ
เสี่ยงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ BI ที่จะต้องพิจารณาว่าพวกเขาควร
ลงทุนในระบบนี้หรือไม่เพื่อตอบสนองความต้องการและความ
ต้องการของลูกค้า[6] 

 
                            (1) 

                                                                                  
 

PLS คือวิธ ีกาลังสองน้อยที ่ส ุดบางส่วน (Partial Least 
Squares Method: PLS) เป็นวิธีการ วิเคราะห์ข้อมูลแบบหลาย
ตัวแปร ในการสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของตัวแปร
สังเกตได้ (Observed Variable) โดยอาศัยตัวแปรแฝง (Latent 
Variable) ซึ่งเริ ่มแรกอัลกอริทึมที่ใช้ใน PLS การวิจัยครั ้งนี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ว่าแง่มุมของ BI มีอิทธิพล
ทางตรงหรือทางอ้อมต่อคุณภาพของการตัดสินใจเชิงบริหาร
อย่างไร ผลของ PLS และการวิเคราะห์สื่อกลางยืนยันว่าคุณภาพ
การจัดการ BI มีผลทางบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพ
ของข้อมูลคุณภาพของข้อมูลและขอบเขตของโซลูชัน BI สามารถ
สรุปได้ว ่าองค์กรที ่มีทรัพยากรเพื ่อให้สามารถจัดการ BI ที่
เหนือกว่า - ceteris paribus - ก็ตระหนักถึงประโยชน์ของโซลู
ชัน BI มากขึ้น[7] 

ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสัตว์เลี ้ยงที่ฟาร์ม เพราะมั่นใจ ส่วน
ช่องทางออนไลน์ไว้ใช้ส าหรับการสั่งจองสัตว์เลี้ยง เพราะมีความ
สะดวก หากจะซื้อสัตว์เลี้ยงผ่านช่องทางออนไลน์ผู้บริโภคต้องมี
ข้อมูลที่สร้างความมั่นใจเพียงพอ ผู้บริโภคมีเกณฑ์ในการตดัสินใจ
ซื้อสัตว์เลี้ยงผ่านช่องทางออนไลน์โดยดูจากตัวของสัตว์เลี้ยงเป็น
หลัก และต้องมีใบรับรองประวัติสายพันธ์ุ ผู้มีส่วนในการตัดสินใจ
ซื ้อสัตว์เล ี ้ยงผ่านช่องทางออนไลน์นอกจากตนเองแล้วคือ 
ครอบครัวโดยผู้บริโภคมองว่าเว็บไซต์ขายสัตว์เลี้ยงควรมี รูปภาพ 
วีดีโอ และรายละเอียดต่าง ๆ[8] 
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งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประเด็นปัญหาต่าง 
ๆ ในการเลี้ยงดูสุนัข โดยผลการวิจัย สนับสนุนสมมติฐานที่ว่า
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผู้เลี ้ยงสุนัขส่งผลต่อประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ในการ เลี ้ยงสุนัข โดยจากผลการวิจัย ประเด็น
ปัญหาการไม่มีเวลาในการดูแลสุนัข มีความสอดคล้องกับงานวจิยั 
ของ Meyer and Forkman (2014)[8] 
การเลือกสุนัขมาเลี้ยงนั้นตองอาศัยยปัจจัยหลายอย่างในการ
ตัดสินใจ ได้แก่สุขภาพลักษณะภายนอก และนิสัย รวมทั้งขนาด
ของสุนัขเมื่อโตเต็มที่อยางไรก็ตาม การตัดสินด้วยขนาดของสุนัข
ก็อาจจะผิดพลาดได้[9] 

ธ ุ ร ก ิ จ อ ั จ ฉ ริ ย ะ  ( Business intelligence BI) คื อ 
กระบวนการส าหรับ การเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจ โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในการตัดสินใจ ซึ่งกระบวนการที่  
เรียกว่า BI นี้ ถูกนิยามครั้งแรกโดย Gartner Group ตั้งแต่ 2002 
ซึ่งจากที่ศึกษานิยามของ Business Intelligence พอจะสรุปได้
ว่า Business Intelligence คือ การน าเอาข้อมูลสารสนเทศที่มี
อยู ่มาก่อให้ ประโยชน์สูงสุ ด เพื่อช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่
ถูกต้องและแม่นย า โดยใช้เทคโนโลยีเป็น ส่วนประกอบที่ท าให้
ประสบผลส าเร็จโดยจะประกอบกันจากโปรแกรมประยุกต์
หลายๆโปรแกรม ที่ท าหน้าที่แตกต่างกัน เริ่มจากโปรแกรมใน
การจัดการข้อมูลเพื่อน าข้อมูลเข้ามาสู่ Data Warehouse โดย
ส่วนมากข้อมูลจะมาจากหลายๆแหล่งหรือระบบงานต่างๆใน
องค์กรเช่นมาจากระบบ ERP หรือมาจากระบบ CRM เพื่อเตรียม
ข ้อม ูลน ั ้นให ้ เหมาะแก ่การท  าการท าOn-Line Analytical 
Processing (OLAP) ส ุดท ้ ายแล ้ว เป ้ าหมายของ Business 
Intelligence คือ การน าข้อมูลมากมายมา ก่อให้เกิดประโยชน์ 
นั่นเอง โดย Microsoft Power BI มีส่วนประกอบหลักอยู่ 3 ส่วน 
คือ แดช บอร์ด รายงาน และชุดข้อมูล ผู ้ใช้ไม่สามารถมีแดช
บอร์ดหรือรายงานที่ไม่มีข้อมูล (สามารถมีแดช บอร์ดวางเปล่า 
และรายงานวางเปล่าได้ แต่จะไม่มีประโยชน์จนกวาจะมีข้อมูล)
[10] 
 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 
ได้ท าการศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจสัตว์
เลี้ยงน่ันเติบโต โดยการเก็บรวมแบบข้อมูลจากแบบสอบถามทีท่ า

ขึ้นเพื่อสอบถามผู้เลี้ยงสัตว์นั้น ว่าปัจจัยใดที่ท าให้ผู้เลี้ยงสัตวน์ั้น 
สนใจอยากจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยง และศึกษาดูว่าช่วงอายุใด เพศใด 
เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากที่สุดที่สัตว์เลี้ยงใดเป็นที่นิยมของคนในแต่ละ
เพศแต่ละช่วงอายุ โดยศึกษาจากจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการ
ตอบแบบสอบถาม 
3.2 การรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของธุรกิจสัตว์เลี้ยง 
โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที ่จัดท าขึ ้น เพื่อ
รวบรวมข้อมูลที่ต้องการน ามาวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็น เพศ ช่วง
อายุ สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยง และปัจจัยที่ท าให้ตัดสินใจเลี้ยงสัตว์เลี ้ยง
นั้นๆ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ท าแบบสอบถามจ านวน 76 คน โดย
แต่ละคนก็มี เพศ ช่วงอายุและประเภทของสัตว์เลี้ยงที่แตกต่าง
กันไป และปัจจัยที ่ท าให้อยากเลี ้ยงสัตว์เลี ้ยงประเภทนั ้นที่
แตกต่างกันออกไป และความพึ่งพอใจในการเลี้ยงสัตว์ก็แตกต่าง
กันเช่นกัน โดยแบบสอบถามและการแบ่งระดับความพึ่งพอใจต่อ
สัตว์เลี้ยงของตน โดยกลุ่มผู้ที่ร่วมท าแบบสอบถามนั้นคิดเป็นแค่ 
5-10% ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ลี้ยงในกรุงเทพหรือปริมณฑลเท่านั้น
ตัวอย่างแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นมีดังนี ้
 

 
 

ภาพ 2 : แบบฟอร์มแบบสอบถาม 
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ตาราง 1 : ตารางระดับความพึ่งพอใจต่อสัตว์เล้ียง 

ระดับความพึ่งพอใจต่อสัตว์เลี้ยง คะแนน 
ชอบมาก 5 

ชอบ 4 
ปานกลาง 3 

ไม่ชอบ 2 
ไม่ชอบมาก 1 

ไม่ชอบเลย 0 
นอกจากระดับความพึ่งพอใจต่อสัตว์เลี้ยงแล้ว มีเพศ ช่วงอายุ 
และประเภทสัตว์เลี้ยง และปัจจัยที่ส่งผลให้อยากที่จะซื้อสัตว์
เลี ้ยงนั่นๆมาเลี ้ยง โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ เพศแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ เพศหญิง เพศชาย และไม่ระบุเพศ ส่วนชวงอายุมี
ดังนี ้

ตาราง 2 : ตารางการเก็บช่วงอาย ุ

ช่วงอายุ 
10-15 ปี 
16-20 ปี 
21-25 ปี 
26-30 ปี 
31-35 ปี 

36-40 ปี 
 

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้อยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั่นมีหลากหลาย
ปัจจัยทั้งปัจจัยที่เราได้ก าหนดไปใหนแบบสอบถาม และปัจจัยที่
ผู้ท าแบบสอบถามนั้นได้ระบุเพิ่มเติมมา ไม่ว่าจะเป็น สัตว์เลี้ยง
นั่นน่ารัก,เลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพ่ือนแก้เหงา,เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อเวลา
มองหรือเข้าไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงด้วยแล้ว แล้วรู้สึกอารมณ์ดี ผ่อน
คลาย,เลี้ยงสัตว์เลี้ยง เพราะเลี้ยงตามกระแส ,เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน,
ความชอบส่วนตัว ,เล ี ้ยงสัตว์เล ี ้ยงเพื ่อความสวยงาม และ
นอกเหนือจากนี้ยังมีปัจจัยที่ผู้ท าแบบสอบถามได้ระบุเพิ่มเติมมา
อีกนั้นคือ สัตว์เลี้ยงชนิดนั้น ๆเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้พื้นที่น้อยในการ
เลี้ยงและสะดวก,ทางครอบครัวนั้นซื้อให้เลี้ยง หรือเลี้ยงไว้อยุ่แล้ว
,เป็นสัตว์เลี้ยงท่ีเลี้ยงง่าย ขี้อ้อน ส่วนประเภทของสัตว์เลี้ยงที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลมาได้นั้นมีดังนี้ 
 

ตาราง 3 : ตารางประเภทของสัตว์เลี้ยงท่ีรวบรวมมา 
ประเภทของสัตว์เลี้ยง 

1. สุนัข 7. กระรอก 
2. แมว 8. ชูก้าไรเดอร์ 
3. ปลา 9. งู 
4. หนูแฮมเตอร์ 10. เม่นแคระ 
5. กระต่าย 11. เต่าญี่ปุ่น 

6. นก  
โดยข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ การ
วิเคราะห์หาปัจจัยว่าท าไมธุรกิจสัตว์เลี้ยงถึงได้เติบโตขึ้นในทุกๆปี 
โดยการเก็บรวบรวมแบบสอบถามปัจจัยการตัดสินใจในการเลี้ยง
สัตว์เลี้ยงจากกลุ่มตัวอย่างท่ีท าแบบสอบถามจ านวน 77 คน เพื่อ
น าไปวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจสัตว์เลี ้ยงเติบโต ด้วย
โปรแกรม Microsoft Power BI 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การเอาข้อมูลที่เก็บหรือค้นหาได้ มาท าการวิเคราะห์หาดู
ปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงเติบโตขึ้นในทุก ๆปี โดยใช้หลักการ
ของระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) นั้นมาใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ  
 

 
ภาพ 3 : หลกัการ องค์ประกอบของ Business Intelligence 

 

การเอาข้อมูลที่เก็บหรือค้นหาได้ มาท าการวิเคราะห์หาดู
ปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจสัตว์เลี ้ยงเติบโตขึ้นในทุก ๆปี โดยการน า
ข้อมูลที่เตรียมมานั้นมาอ้างอิงและน ามาประกอบการวิเคราะห์  
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โดยมีขั้นตอนการท างานการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Power BI 
ดังนี ้

 
ภาพ 4: ขั้นตอนการท างานการวิเคราะห์ด้วย Power BI 

 

3.4 การน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาปัจจัยการเติบโตของธุรกิจ
สัตว์เลี้ยง 

การวิเคราะห์หาปัจจัยการเติบโตของธุรกิจสัตว์เลี ้ยงนั้น
จ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในโปรแกรม 
Microsoft Power BI โดยที่ข้อมูลที่เก็บนั้นจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
สัตว์เลี้ยง โดยข้อมูลที่เลือกเก็บแล้วเอามาวิเคราะห์นั้นคือ เพศ 
ช่วงอายุ ประเภทของสัตว์เลี ้ยงที ่เลือกเลี ้ยง ปัจจัยที ่ท าให้
ตัดสินใจเลี้ยงสัตว์เลี้ยง และรดับความพึ่งพอใจในสัตว์เลี้ยงของ
ตนเอง โดยน าข้อมูลที ่ได้จากการท าแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่างมาคิดค านวนหาเป็นเปอร์เซ็นของปัจจัยต่างๆ มาหา
ความสัมพันธ์ว่า เพศ ช่วงอายุใดเลี้ยงสัตว์ประเภทอะไรมากที่สุด 
สัตว์ที่นิยมมากท่ีสุด และปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้ผู้คนอยากเลี้ยงสัตว์
เลี้ยงมากขึ้น เพื่อศึกษาดูว่าปัจจัยใดบ้างที่ท าให้ธุรกิจสัตว์เลี ้ยง
นั่นเติบโตโดยขั้นตอนการวิเคราะห์หาปัจจัยการเติบโตของธรุกิจ
สตัว์เลี้ยง มีขั้นตอนดังนี้ 

 
ภาพที่ 5:แสดงการท างานของการหาปัจจัยการเติบโต 

4.ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI 

ผลจากการน าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 76 โดยการน าข้อมูลไปจัดเรียงในโปรแกรม 
Microsoft Excle และน าข้อมูลที่ได้จัดเรียงและรวบรวมมาแล้ว 
เข้ามาวิเคราะห์ในโปรแกรม Microsoft Power BI ได้ผลการ
วิเคราะห์ออกมาดังนี้ 

 
ภาพ 6: ผลการวิเคราะห ์

 

ซึ่งแต่ละแผนภาพนั้นบอกถึงความสัมพันธ์ต่างๆที่แตกต่างกันไป
ได้ดังนี้ 
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ภาพ 7 : บอกถึงเพศต่างๆนิยมเล้ียงสัตวช์นิดใด 

 

จากรุปภาพแผนภาพที่7 นั้นสามารถอธิบายได้ว่าเพศหญิงเป็น
เพศที่นิยมเลี้ยงสัตว์มากที่สุดโดยผลรวมอยู่ที่ 41 จาก76 และ
เพศชายรองลงมาอยู่ที่ 24 และสุดท้ายไม่ระบุเพศอยู่ที่11 โดย
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง และช่วงอายุที่มีการเลี ้ยง
สัตว์ที่มากท่ีสุดมีดังนี ้

 
ภาพ 8 : ช่วงอายุที่เลี้ยงสัตว ์

 

โดยเฉลี่ยแล้วช่วงอายุที่นิยมเลี้ยงสัตว์มากกที่สุดจะอยุ่ที่ช่วงอายุ 
21-25 ปีโดยประมาณ และแต่ละช่วงอายุก็จะนิยมเลี้ยงสัตว์ที่
แตกต่างกันดังนี ้
 

 

ภาพ 9: ช่วงอายุกับสัตว์เล้ียงยอดนยิม 
 

โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้ ช่วงอายุ10-15 ปีท่ีนิมเลี้ยงก็คือ 
แมว , อายุ 16-20 ปี สัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงก็คือชูก้าไรเดอร์และ
แมว , อายุ 21-25 ปี สัตว์เลี้ยงที่นิยมก็คือ แมว รองลงมาก็จะ
เป็น สุนัข,ปลา , อายุ26-30ปี ที่นิยมเลี้ยงก็คือ แมว และสุนัข , 
อายุ 31-35 ปีนิยมเลี้ยง สุนัข , อาย ุ36-40 ปี นิยมเลี้ยง สุนัข ซึ่ง
ในแต่ละช่วงอายุก็จะมีการเลี้ยงสัตว์เลีย้งอ่ืนๆอีกด้วยปะปนกันไป 
เช่น หนูแฮมเตอร์ กระต่าย เต่าญี่ปุ่น ซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของ
แต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป และล าดับสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่
ผู้คนนิยมเลี้ยงน่ันคือ 

 
ภาพ 10 :อันดับสัตว์เลี้ยงท่ีนิยมเลีย้งมากท่ีสุด 

 
อันดับสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงมีดังนี้ 1.แมว 27.63% 2.สุนัข 25% 
3. ปลา 11.84%  4. ชูก้าไรเดอร์ 6.58% 5.นก 6.58% 6.หนู
แฮมเตอร์ 6.58% 7.กระต่าย 5.28% 8.กระรอก 9.เต่าญี่ปุ่น 10. 
เม่นแคระ 11.งู โดยกระรอก เต่าญี่ปุ่น เม่นแคระ งู มีค่าฌลี่ย
เท่ากันคือ 2.63% โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดการอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
และส่งผลให้ธุรกิจนั้นสัตว์เลี้ยงนั้นเติบโต สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างจ านวน 76 คนซึ ่งเป็นหัวใจหลักใน
งานวิจัยได้ดังนี้ 
 



16 

 

 
ภาพ 11 : ปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจสัตว์เล้ียงเติบโต 

 

ซึ่งสามารถบอกได้ถึงปัจจัยต่างๆที่ท าให้ธุรกิจสัตว์เลี ้ยง
เติบโตและผู้คนหันมาสนใจในการเลี้ยงสัตว์มากขึ้นมีดังนี้ โดย
ปัจจัยหลักนั้นคือ 
1. สัตว์เลี้ยงน้ันมีความน่ารัก ,เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนแก้หงา  
2. ความชอบส่วนตัว  
3. สัตว์เลี้ยงน่ันช่วยท าให้ผ่อนคลายอารมณ์ดีขึ้นได้  
4. เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านซึ่งในกรณีนี้ หมายถึงสุนัข  
5. ปัจจัยอื่นๆเช่น ที่บ้านนั่นเลี้ยงอยู่แล้วเลยเอามาเลี้ยงต่อ หรือ
จะเป็นการที่มีสถานะโสดเหงา หรือจะเป็นการเก็บสัตว์เลี้ยงนั่น
มาเลี้ยงเอง หรือการที่ได้สัตว์เลี้ยงเป็นของขวัญ,สนใจอยากเลี้ยง
สัตว์เลี้ยงเพราะมีพื้นที่ในการเลี้ยงมากพอที่จะเลี้ยงสัตว์เลยซื้อ
หรือน าสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยง หรือถ้าในกรณีช่วงอายุ 10-15 ปี นั่นก็
จะเป็นผู้ปกครอง นั่นซื้อมาเลี้ยง หรือจะเป็นการอยากเลี้ยงเอง
เลยขอผู้ปกครองซึ่งในกรณีนี้ผู้ปกครองก็ช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงด้วย
เช่นกัน 
6. เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อตามกระแส  
7. เลี้ยงเพื่อสวยงาม ซึ่งนี้คือปัจจัยทั้งหมดคร่าว ๆที่ท าให้ธุรกิจ
สัตว์เลี้ยงน่ันเติบโตและผู้คนหันมาสนใจเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากข้ึน 
4.2 การประเมินความพ่ึงพอใจของผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง 

โดยใช้ระดับความพึ่งใจจาก 0-5 (น้อยไปมาก) ซึ่งใช้เพศ
และประเภทของสัตว์เลี้ยงที่แต่ละเพศนั่นเลือกเลี้ยงมาวิเคราะห์
ว่าสัตว์แต่ละประเภทและแต่ละเพศนั่นมีความพึ่งพอใจต่อสัตว์
เลี้ยงมากน้อยแค่ใหนโดยวิเคราะห์ได้ดังแผนภาพนี ้
 

 
ภาพ 11 : ความพึ่งพอใจของประเภทของสัตว์เล้ียง 

 
โดยสามารถวิเคราะห์ขาดการณ์ได้ว่าสัตว์แต่ละประเภทนั้น

ไม่ว่าจะเป็น แมว สุนัข หนูแฮมเตอร์ กระต่าย กระรอก ชูก้าไร
เดอร์ ปลา นก เม่นแคระ เต่าญี่ปุ่น หรือไม่ว่าจะเป็นงูนั้น ความ
พึ่งพอใจท่ีเจ้าของมีต่อสัตว์เลี้ยงนั่นก็เต็ม 5 คะแนนเกือบทั้งหมด 
ซึ่งก็แสดงให้เห็นได้ว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทนั้นที่แตกต่างกัน ก็
สามารถท าให้เจ้าของนั้นมีความสุข มีความพึ่งพอใจได้ ท าให้
ธุรกิจสัตว์เลี้ยงนั่นเติบโตขึ้น เพราะผู้คนหันมาสนใจในการเลี้ยง
สัตว์เพราะสัตว์เลี้ยงน้ันช่วยคลายเครียดหรือท าให้มีความสุขได้ 
 

5.สรุปผล 
ผลการทดลองวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลตอ่การเลีย้งสัตว์เลีย้ง

และปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงน่ันเติบโตสามารถสรุปได้ดังนี้ 
เพศที่นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั่นคือเพศหญิงรองลงมาคือเพศชาย 
สุดท้ายที่ไม่ระบุเพศ และช่วงอายุที่นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากที่สุด
จะอยู่ในช่วงอายุ 21-25 ปี โดยสัตว์เลี้ยงที่ยมเลี้ยงมากที่สุดคือ
แมวและสุนัข และที่ส าคัญที่สุดคือปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยง
นั้นเติบโตนั่นสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยหลักนั่นคือ สัตว์เลี ้ยงมี
ความน่ารักเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา และสัตว์เลี้ยงท าให้อารมณ์
ดี ซึ่งสามารถอธิบายตามภาพรวมที่ไดน้ั้นคือ ผู้คนหันมาเลี้ยงสตัว์
เลี้ยงมากขึ้นเพราะสภาพแวดล้อมทางสังคมและความกดดันใน
การท างานหรือการด าเนินชีวิต หรือบางครั้งมีความเครียดหรือ
การครองโสดมากขึ้น เลยท าให้อยากหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงไว้เป็น
เพื่อนแก้เหงาและสัตว์เลี้ยงก็สามารถท าให้ผ่อนคลายอารมณ์ดีได้ 
ผู้คนเลยหันมาสนใจในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้น หรือบางครั้งก็
จะมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพราะเป็นกระแสนิยมในช่วงนั้นๆและ
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ปัจจัยต่างๆเหล่านี้นั่นท าให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงนั่นเติบขึ้นในทุกๆปี 
ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจนั่นจะไม่มีการเติบโตที่ดีขึ้น แต่ธุรกิจสัตว์เลี้ยง
นั่นก็ยังเติบโตขึ้นได้เพราะปัจจัยรอบตัวและสภาวะทางสังคมที่
กดดัน 
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การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อติดตามจ านวนประชากรไทย 
ส าหรับส านักบริการทะเบียน กรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3

นครราชสีมา 
Development of business intelligence system for monitoring 
Thai population of the bureau of registration administration 

(bora) case study Registration Management Center 3  
Nakhon Ratchasima 

 
กุลธิดา  ปลั่งกลาง1 วีรอร  อุดมพันธ์2 

 
1สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

6040214101@nrru.ac.th, weeraorn@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) พัฒนาระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อติดตามจ านวนประชากรไทยส าหรับส านักบริการ
ทะเบียนกรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค3นครราชสีมา 
2)จัดท าระบบรายงานการติดตามจ านวนประชากรไทยส าหรับ
ส านักบริการทะเบียนกรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค3
นครราชสีมา 3)เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อติดตามจ านวนประชากรไทยส าหรับส านักบริการ
ทะเบียนกรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 นครราชสีมา 
โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน
ทะเบียนที่ว่าการอ าเภอ และเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) ระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อติดตามจ านวนประชากรไทยส าหรับส านักงาน
บริการทะเบียนกรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 
นครราชสีมา  2)แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อติดตามจ านวนประชากรไทยส าหรับส านัก
บริการทะเบียนกรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค3
นครราชสีมา สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัย ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อติดตามจ านวน
ประชากรไทยส าหรับส านักบริการทะเบียนกรณีศึกษาศูนย์บริ
หารการทะเบียนภาค3นครราชสีมาผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับดีมาก (X ̅= 4.11, S.D. = 0.65) เมื ่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดี ถึงดีมาก (X ̅= 4.00-4.18, S.D. = 
0.54-0.69) 

ค าส าคัญ : ระบบธุรกิจอัจฉริยะ,สถิติประชากร,คลังข้อมูล 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1)  develop a business 
intelligence system to track the Thai population for the 
Office of Registration Service, Case Study, Registration 
Administration Center Region 3, Nakhon Ratchasima 2) 
Establish a Thai population tracking report system for 
the Office of Registration Service, Case Study, 
Registration Administration Center Region 3, Nakhon 
Ratchasima. 3) To assess the satisfaction of using a  
business intelligence system to track the Thai 
population for the Office of Registration Service, Case 
Study, Registration Administration Center Region 3, 
Nakhon Ratchasima.  Executives and officers of the 
District Registration Office The research tools include 1) 
Business Intelligence to track Thai population for the 
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Office of Registration Service, Case Study, Registration 
Management Center Region 3, Nakhon Ratchasima; 
Registration Service, Case Study, Registration 
Administration Center Region 3, Nakhon Ratchasima 
The statistics used in this research are mean, standard 
deviation.  Which research results Business Intelligence 
System for Tracking the Thai Population for the Office 
of Registration Service, Case Study, Registration 
Administration Center, Region 3, Nakhon Ratchasima, 

users were overall satisfactory at a very good level ( X ̅ 

= 4.11, SD = 0.65) .  That it is good to very good (X ̅ = 
4.00-4.18, SD = 0.54-0.69) 
Keywords:  Business Intelligence, Population Statistics, 
data warehouse 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3  มีอ านาจรับผิดชอบการ
บริหารงานการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบตัร
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสาร    
เพื ่อการบริหารงานของกรมการปกครองในระดับภาค  ให้มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการก าหนดแนวทางการบริหารงานการ
ปฏิบัติงานบริการประชาชนรวมทั้งด าเนินการสนับสนุนระบบ
ข้อมูลข่าวสาร เพื ่อการบริหารงานให้สอดคล้องและรองรับ
นโยบายและขอบเขตการปฏิบัติติงานของกรมการปกครอง 
รวมทั ้งบทบัญญัต ิแห่งกฎหมายต่าง ๆร ับผ ิดชอบก าหนด
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานภายในศูนย์ประมวลผล ข้อมูลภาค ให้
สอดคล้องกับกระบวนการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
และการปฏิบัติติงานของศูนย์ประมวลผลการทะเบียนและศูนย์
ควบค ุมระบบกลางก  าหนดขอบเขตการปฏ ิบ ัต ิ งาน การ
ประมวลผลพร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายงานต่าง ๆ รับผิดชอบการ
ปฏิบัติและด าเนินการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาและประสานการ
ปฏิบัติติงานระหว่างส่วนราชการ และข้าราชการของ กระทรวง
ทบวงกรมต่าง ๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการจัดท าเลข
ประจ าตัวประชาชนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในการ

ให ้บร ิการประชาชนด ้วยความถ ูกต ้อง สะดวก  รวดเร็ว  
รับผิดชอบการ ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของส านัก
ทะเบียนอ าเภอส านักทะเบียนจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
ด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นในระบบงานพร้อมทั้ง
วางแผนด าเน ินการเพื ่อการขยายและปรับปรุงระบบการ
ประมวลผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยระบบงานปัจจุบันของศูนย์
บริหารการทะเบียนภาค 3 จะเป็นเจ้าที่ด าเนินงานจัดท ารายงาน
ข้อมูลจ านวนประชากรโดยจะมีเพียงข้อมูลโดยรวมทั้งประเทศ
เท่านั ้นน ามาข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ 
excel ส่งผลท าให้เกิดความยุ่งยาก  

ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อติดตาม
จ านวนประชากรไทยส าหรับส านักบริการทะเบียน กรณีศึกษา
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 นครราชสีมา โดยติดตามจ านวน
ประชากรไทยใน5จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา , จังหวัด
บุรีรัมย์, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดอุบลราชธานี, 
ทั้งในอ าเภอของ 5 จังหวัดโดยการจัดท าระบบคลังข้อมูลมาเก็บ
รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกันและใช้ power BI มาช่วยน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบลักษณะกราฟเพื่อให้เห็นข้อมูลเปรียบเทียบ ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นแนวคิดของการท าระบบธุรกิจอัจฉริยะเข้ามาช่วย
แบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ี 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อใช้ใน
สนับสนุนรายงานการติดตามจ านวนประชากรไทย กรณีศึกษา
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 นครราชสีมา 

2. เพื่อจัดท าระบบรายงานการติดตามจ านวนประชากรไทย
โดยประยุกต์ใช้กระบวนการธุรกิจอัจฉริยะในการน าเสนอข้อมูล
การติดตามจ านวนประชากรไทย ทั้งใน อ าเภอของ 5 จังหวัดใน
รูปแบบกราฟเปรียบเทียบประเภทต่าง ๆ 

3.เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อ
การสนับสนุนการรายงาน การติดตามจ านวนประชากรไทย 
กรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 นครราชสีมา 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นางสาวนันทิยา จตุเทน (2557) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือการพัฒนา
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ระบบสารสนเทศส าหรับน าเสนอรายงานงานสถิติและวิจัย
อุบัติเหตุ กองบังคับการต ารวจจราจร ด้วยเทคนิคคลังข้อมูล  
ปัญหาพิเศษนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาระบบส่ารสนเทศใน
การน าเสนอรายงานสถิติและวิจัยอุบัติเหตุกองบังคับการต ารวจ
จราจร ด้วยเทคนิคคลังข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบส่ารสนเทศส าหรับ
น าเสนอรายงานงานสถิติและวิจัยอุบัติเหตุกองบังคับการต ารวจ
จราจร ด้วยเทคนิคคลังข้อมูล รวมถึงการวัดความพึงพอใจที่ผู้ใช้
มีต่อระบบ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web 
Application)  และเข ียนด ้วยภาษา PHPรวมถ ึงได ้พ ัฒนา
คลังข้อมูลงานสถิติและอุบัติเหตุด้วยโปรแกรม SQL SERVER 
2008 และออกแบบรายงานแบบหลายมิติ โดยใช้ Microsoft 
SQL Server Report Service (SSRS) ซึ ่งผลรายงานผ่านเว็บ
แอพพลิเคชั่น ผลการวิจัยที่ได้จากการศกึษาค้นคว้าในครั้งนี้แสดง
ให้เห็นว่าระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพในการท างาน
ที่อยู่ในระดับดีมาก[2] 
 
นายส ุทธ ิพงศ ์   ส ุ ร ั กษ ์  สาขาว ิทยาการคอมพ ิ ว เ ตอร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2558)การพัฒนาคลังข้อมูลนักศึกษา
ระดับปริญญาตรสี าหรบั คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Undergraduate Student Data Warehouse Development 
for Faculty of Science, Chiang Mai University 
การพัฒนาคลังข้อมูลนี้ได้ท าการศึกษาและพัฒนากระบวนการ
วิเคราะห์ ออกแบบ สกัด แปลงและโหลดข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล
น ั ก ศ ึ ก ษ า  ร ะ ด ั บ ป ร ิ ญ ญ า ต ร ี  ค ณ ะ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยน าข้อมูลที ่กระจัดกระจายจาก
ฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติติการ ในหลายช่วงเวลา มารวมเป็นข้อมูลชดุ
ใหม่ที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างอิสระ และตอบสนองความ
ต้องการในการใช้ข้อมูล ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้
กระบวนการสกัด แปลง และโหลดข้อมูลสู่คลังข้อมูลเข้าสู้ข้อมูล
น ั ก ศ ึ ก ษ า  ร ะ ด ั บ ป ร ิ ญ ญ า ต ร ี  ค ณ ะ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการค้นคว้าอิสระนี้ จะถูกออกแบบและ
พัฒนาข ึ ้นมาด ้วยช ุดโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอสค ิวแอล 
เซิร์ฟเวอร์อินทิเกรชั่น เซอร์วิส 2012(Microsoft SQL Sever 
2012) ที่ใช้ในการเก็บคลังข้อมูลใหม่ ผลที่ได้จากการออกแบบ
และพัฒนาคือ คลังข้อมูลนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลผ่าน
กระบวนการ วิเคราะห์ ออกแบบ สกัด แปลง และโหลดข้อมูล
แล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งและมีความถูกต้องมาก
ยิ่งข้ึน[3] 
 
นายพุฒิพงศ์ ยิ ้มทอง สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (2561) การพัฒนาระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการรายงานสถานการณ์น ้ากรณีศึกษา
โครงการชลประทานจังหว ัดนครราชสีมา Development 
business intelligence system to support water situation 
reporting: a case study of Nakhon Ratchasima Provincial 
Irrigation Project 
การจัดท าโครงงานครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อการพัฒนาระบบ
ธุรก ิจอัจฉร ิยะเพื ่อสนับสนุนการรายงานสถานการณ์น  ้า 
กรณีศึกษาโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา โดยน ้า
ข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลสถานการณ์น ้า
ในแต่ละช่วงละเวลาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารใน
การวางแผนและบริหารควบคุมน ้าโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน
มากจากแหล่งข้อมูลของส านักงานกรมชลประทานที ่ 8 และ
ประย ุกต ์ ใช ้กระบวนการทางธ ุรก ิจอ ัจฉร ิยะ ( business 
intelligence) ในการน ้าเสนอข้อมูลสถานการณ์น ้าเพื ่อน ้ามา
สร้างกราฟและแผนภูมิสรุปข้อมูลในแต่ละช่วงละเวลาพัฒนาขึ้น
โดยใช้เครื่องมือทางด้านความฉลาดทางธุรกิจของไมโครซอฟท์ 
(Business Intelligence) ดังนี้    ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอส
คิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2014 (Microsoft SQL Server 2014) เป็น
เครื ่องมือในการจัดการคลังข้อมูล (Data Warehouse) โดยมี
โครงสร้างการเก็บข้อมูลแบบ Star Schemaประกอบด้วย ตาราง
หลัก (Fact Table) ใช้วัดปริมาณสถานการณ์ปริมาณ น ้าในอ่าง 
ปริมาณน ้าท่า ปริมาณน ้าฝน และตารางมิติ (Dimension Table)
ใช้จ าแนกเก็บตามมิติข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ มิติช่วงเวลา มิติสถานที่
และมิติประเภทสถานการณ์จากนั้นใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอส
คิวแอลเซิร์ฟเวอร์อินทิเกรชั้นเซอร์วิสใช้ในการสร้างกระบวนการ
อีทีแอล (ETL) เพื่อสกัดเอาข้อมูล และปรับแต่งข้อมูลให้อยู่ ใน
รูปแบบที ่ต้องการและน ้าข้อมูลจากคลังข้อมูลที ่ได้ไปสร้าง
ลูกบาศก์ วิเคราะห์ประมวลผลแบบ ออนไลน์ (Cube) โดยใช้
ไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์อนาไลซิสเซอร์วิสสุดท้ายน ้า



    21 

 
ผลลัพธ์ที่ได้ไป สร้างรายงานในแบบที่ผู้ใช้ต้องการโดยใช้ Power 
BI Desktop ซ ึ ่ งผ ู ้ ใช ้สามารถเร ียกด ูรายงานผ ่านทางเว็บ
บราวเซอร์และโมบายได้[4] 
 
Misheck Banda,Ernest Ketcha Ngassam( 2017 (ร ูปแบบการ

ะการวิเคราะห์ส าหรับแอปพลิเคชันระบบธุรกิจอัจฉริยะยุคจัดการข้อมูลแล
ใหม่ องค์กรส่วนใหญ่ใช้โซลูชั่นการจัดการข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะซ่ึง
อยู่ในสถานที่ หรือระบบคลาวด์เพื่อจัดการและวิเคราะห์์ข้อมูลทางธุรกิจที่
ก าลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันความท้าทายที่องค์กรต่างๆเผชิญอยู่
รวมถึง แต่ไม่ จ ากัด เฉพาะ ข้อ จ ากัด ในการเติบโตข้อมูลขนาดใหญ่การ
วิเคราะห์ที่ไม่เพียงพอการค านวณและความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล 
รูปแบบการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ถูกน าเสนอส าหรับองค์กรที่ต้อง
พึ่งพาค าแนะน าที่เด็ดขาดเมื่อวางแผนที่จะจัดหาและใช้โซลูชันระบบธรุกิจ
อัจฉริยะแบบครบวงจร รูปแบบที่ถือว่าเป็นลูกผสมนั้นขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง
และโมเดลคลาวด์ที่มีอยู่ซึ่งมีข้อ จ ากัด น้อยลง เพื่อประเมินสถานะการใช้
ประโยชน ์จากระบบธ ุรก ิจอ ัจฉร ิยะและตรวจสอบและปร ับปรุ ง
สถาปัตยกรรมที่เสนอกรณีศึกษาสองกรณีที ่ก าหนดเป้าหมายผู ้ใช้และ
ผู ้เชี่ยวชาญได้ด าเนินการตามแนวทางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
ค้นพบดังกล่าวได้ยอมรับสถาปัตยกรรมไฮบริดที ่น  าเสนอตามความ
เหมาะสมส าหรับการจัดการองค์กรที่ซับซ้อนด้วยความท้าทายของข้อมูล

ขนาดใหญ่[5] 
 
Andreas et Al , (2548) ได้น าเสนอการพัฒนาระบบ BI ขั้นสูง
เพื ่อสามารถสนับสนุกระบวนการวิเคราะห์ธุรกิจแบบ Real 
Time เป็นการรวมกันระหว่างกระบวนการทางธุรกิจระหว่าง BI 
(Business Intelligence)  และ EAI (Enterprise Application 
Integration)  ค ื อ  ก า ร ร ว ม ก ั น ข อ ง ข ้ อ ม ู ล ท ี ่ เ ก ิ ด จ า ก
ระบบปฏิบัติการที่องค์กรใช้อยู่ ซึ่งจะเก็บข้อมูลขององค์กรในรูป
ของฐานข้อมูลซึ่งการ รวมกันของ BI และ EAI จะประกอบด้วย
ค ุณล ักษณะส  าค ัญด ั งน ี ้  คล ั งข ้ อม ูลอ ั ต โนม ัต ิ  ( Active 
Warehouse) , การว ิ เ ค ร าะห ์ แบบออนไลน ์  ( Real Time 
Analytic), ระบบสนับสนุนการตดัสินใจแบบ Real Time (Real 
Time Decision Support) รวมทั้งท าการน าเสนอ Framework 
ของEnhance BI และ Architecture ของ Enhancing BI[6] 

 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

 1.1 รวบรวมความต้องการของระบบ 
- ศึกษาความต้องการจากศูนย์บริหารการ

ทะเบียนภาค 3 นครราชสีมา 
- ศึกษาเอกสารที่เกี ่ยวกับจ านวนประชากร

ไทยและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- ศึกษาโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลที่ใช้

ปัจจุบันของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3
นครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
แหล่งข้อมูล (DATA SOURCE) 

 1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
- วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบรูปแบบ

รายงานข้อมูลที่ต้องการตามความต้องการ
จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน
ทะเบียนของแต่ละอ าเภอพร้อมออกแบบ
รายงานข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการ  

- วิเคราะห์มิต ิของข้อม ูลที ่กาหนดไว้และ
ออกแบบคลังข้อมูลด้วยแบบจาลองข้อมูล
เช ิ งม ิ ต ิ ข ้ อม ู ล เ ช ิ งม ิ ต ิ แบบดาว ( STAR 
SCHEMA) 

 1.3 พัฒนาระบบ  
- ก าหนดแหล่งของข้อมูลที่จะน าเขา้สู่

คลังข้อมูล ประกอบด้วย (ข้อมูลรายงาน
จ านวนประชากรและบ้าน, ข้อมลูรายงาน
จ านวนประชากรแยกรายอายุ, ข้อมูล
รายงานจ านวนการเกิด, ข้อมลูรายงาน
จ านวนการตาย, ข้อมูลรายงานจ านวนการ
ย้ายเข้า, ข้อมูลรายงานจ านวนการย้ายออก) 

- การออกแบบคลังข้อมูล (Data 
Warehouse) เพื่อใช้ในสนับสนุนรายงาน
การติดตามจ านวนประชากรไทย กรณีศึกษา
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 นครราชสมีา 

- ถ่ายโอนข้อมูล (ETL) โดยการคัดเลือกและ
ปรับโครงสร้างข้อมลูให้อยู่ในรูปแบบท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบท่ี



    22 

 
ออกแบบไว้ในคลังข้อมูล (Extraction, 
Transformation, Loading) เข้าสู่
คลังข้อมูล (Data Warehouse)  

- ออกแบบลูกบาศก์มิติ (Cube)ส าหรับจัดท า
ระบบรายงานการตดิตามจ านวนประชากร
ไทย ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 
นครราชสมีา ท้ังใน อ าเภอของ 5 จังหวัดใน
รูปแบบกราฟเปรียบเทยีบประเภทต่าง ๆ 

- พัฒนาระบบส่วนของการแสดงผลรายงานให้
สามารถน าเสนอรายงานผา่นเว็บเบราว์เซอร์
และมือถือ 

 1.4 ทดสอบและประเมินการใช้งานระบบ 
 1.5 สรุปผลการด าเนินงาน จัดท าคู่มือ 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

 2.1 ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อติดตามจ านวนประชากร
ไทยส าหรับส านักบริการทะเบียน กรณีศึกษาศูนย์บริหารการ
ทะเบียนภาค3นครราชสีมา  
 2.2 แบบการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อติดตามจ านวนประชากรไทยส าหรับส านักบริการ
ทะเบียนกรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค3นครราชสีมา  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารของส านักงานทะเบียนที่ว่าการอ าเภอและ
เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานทะเบียนที่ว่าการอ าเภอของแต่ละ
อ าเภอ 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยน าผลที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 4.01 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 
 3.01 – 4.00 หมายถึง ดี 
 2.01 – 3.00 หมายถึง ปานกลาง 
 1.01 – 2.00 หมายถึง พอใช้ 
 น้อยกว่า 1.00 หมายถึง ปรับปรุง  

 
ผลการวิจัย 

 ผลของการพัฒนาระบบประกอบด้วย ผลของการ
ออกแบบระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อใช้ในสนับสนุนรายงานการ
ติดตามจ านวนประชากรไทยกรณศีึกษาศูนย์บริหารการทะเบียน
ภาค3นครราชสีมาไดร้ะบบรายงานการติดตามจ านวนประชากร
ไทยโดยประยุกต์ใช้กระบวนการธรุกิจอัจฉริยะในการน าเสนอ
ข้อมูลการติดตามจ านวนประชากรไทย ทั้งใน อ าเภอของ 5 
จังหวัดในรูปแบบกราฟเปรียบเทียบประเภทต่าง ๆได้ผลลัพธ์ของ
การประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบธุรกิจอัจฉรยิะเพื่อการ
สนับสนุนการรายงาน การติดตามจ านวนประชากรไทย 
กรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 นครราชสมีาข้อมูล
สรุปจากคลังข้อมูล และรายงานสรุปและวเิคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบธรุกิจอัจฉริยะเพื่อติดตามจ านวน
ประชากรไทยส าหรับส านักบริการทะเบียนกรณีศึกษาศูนย์
บริหารการทะเบยีนภาค 3 นครราชสีมาซึ่งมีผลการวิจัยดังนี ้
1.ผลการออกแบบและพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อใช้ใน
การสนับสนุนรายงานการติดตามจ านวนประชากรไทย 
กรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 นครราชสีมา 

 
ภาพที่ 1 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบธุรกจิอจัฉริยะเพื่อติดตามจ านวน

ประชากรไทยส าหรับส านกับรกิารทะเบียนกรณีศกึษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค
3นครราชสีมา 

 

จากรูปภาพที่ 1 ผลการออกแบบและออกแบบและพัฒนา
คลังข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การรายงานติดตามจ านวน
ประชากรไทยส าหรับส านักบริการทะเบียน กรณีศึกษาศูนย์
บริหารการทะเบียนภาค 3 นครราชสีมา โดยใช้ โปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2014 จากนั้นจัดท าระบบ
รายงานการติดตามจ านวนประชากรไทยส าหรับส านักบริการ
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ทะเบียน กรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 นครราชสมีา 
เพื่อใช้ในการติดตามจ านวนประชากร น าข้อมูลจากคลังข้อมูล
เข้าไปในส่วนของ Dimension เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลในมิติ
ต่าง ๆ และส่งต่อไปที่ Cube เพื ่อท าการเลือกดูข้อมูลได้ตาม
ต้องการโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Power BI) เป็นเครื่องมือ
สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น/โมบายแอพพลิเคชั่น เพื่อเรียกดูรายงาน 
และสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามจ านนประชากรไทย 
โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบ กราฟและตารางที่จะบอกถึงจ านวน
ประชากรที่อยู่ในประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงบ้านและเพศใน เพื่อ
น าไปปรับปรุงวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นไปในทางที่ดี 
 
2.ผลการพัฒนาระบบรายงานการติดตามจ านวนประชากรไทย
โดยประยุกต์ใช้กระบวนการธุรกิจอัจฉริยะในการน าเสนอ
ข้อมูลการติดตามจ านวนประชากรไทยทั้งในอ าเภอของ5
จังหวัดในรูปแบบกราฟเปรียบประเภทต่าง ๆผ่านทาง เว็บ
บราวเซอร์และโมบาย 
 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงรายงานจ านวนประชากรจ าแนกตามชว่งเวลาเป็นรายจังหวัดและ
อ าเภอ บน เว็บบราวเซอร ์

 
 

 

ภาพที่ 3 แสดงรายงานจ านวนประชากรจ าแนกตามพืน้ทีเ่ป็นรายจังหวัดและ
อ าเภอ บน เว็บบราวเซอร ์

 

 

ภาพที่ 4 แสดงรายงานสรุปขอ้มูลจ านวนประชากร บน เว็บบราวเซอร์ 

 
ภาพที่ 5 แสดงรายงานกราฟเปรยีบเทยีบจ านวนการย้ายเข้าและการย้ายออก 

 บน เว็บบราวเซอร ์
 

 
ภาพที่ 6 แสดงรายงานกราฟเปรยีบเทยีบจ านวนการเกดิและการเสยีชีวิต 

 บน เว็บบราวเซอร ์
 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงรายงานจ านวนประชากรจ าแนกตามชว่งเวลาเป็นรายจังหวัดและ
อ าเภอ บน โมบาย 
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ภาพที่ 8 แสดงรายงานจ านวนประชากรจ าแนกตามพืน้ทีเ่ป็นรายจังหวัดและ
อ าเภอ บน โมบาย 

 

  
ภาพที่ 9 แสดงรายงานสรุปขอ้มูลจ านวนประชากร บน โมบาย 

 

  
 

ภาพที่ 10 แสดงรายงานกราฟเปรยีบเทยีบจ านวนการเกิดและการเสยีชีวติ 
 บนบน โมบาย 

 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงรายงานกราฟเปรยีบเทยีบจ านวนการย้ายเข้าและการย้ายออก 
 บน บน โมบาย 

 

3.ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ
เพื่อติดตามจ านวนประชากรไทยส าหรับส านักบริการทะเบียน 
กรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 นครราชสีมา  
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้ระบบธรุกิจอัจฉริยะเพื่อ
ติดตามจ านวนประชากรไทยส าหรบัส านักบริการทะเบยีน 
กรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 นครราชสีมาที่
พัฒนาขึ้นกับเจ้าหน้าที่และประชากรทั่วไป จ านวน 10 คน และ
สอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบจาดนั้นน าผลมาวเิคราะห์
ด้วยค่าสถติิพื้นฐานเทียบกับเกณฑแ์ละสรุปผลแสดงดังตารางที่1 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลแสดงค่าเฉลีย่ความพึงพอใจในการใช้งาน 

  

จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (X̅=4.11, 
S.D.=0.65) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
(X̅=4.00-4.18, S.D.=0.54-069) 

 
สรุปและอภิปราย 

การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อติดตามจ านวนประชากร
ไทยส าหรับส านักบริการทะเบียน กรณีศึกษาศูนย์บริหารการ
ทะเบียนภาค 3 นครราชสีมา ท าให้ทราบว่า ระบบคลังข้อมูลมี
ความจ าเป็นอย่างมากในการจัดการข้อมูลและบริหารงาน โดย
ข้อมูลที ่ได ้ร ับจากระบบคลังข้อมูลจะมีความส าคัญต่อการ
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนบริหารจัดการเกี ่ยวกับ
ประชากรในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนเพื่อที่จะท าธุรกิจการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ  เป็นต้น  
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  1. ออกแบบและพัฒนาคลังข ้อม ูลเพ ื ่อใช ้ในการ

วิเคราะห์การรายงานติดตามจ านวนประชากรไทยส าหรับส านัก
บริการทะเบียน กรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 
นครราชสีมา ได้โดยใช้ โปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวแอล
เซิร์ฟเวอร์ 2014 (Microsoft SQL Server 2014)  

2. จัดท าระบบรายงานการติดตามจ านวนประชากรไทย
ส าหรับส านักบริการทะเบียน กรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบยีน
ภาค 3 นครราชสีมา เพื่อใช้ในการติดตามจ านวนประชากร 

3. น าข้อมูลจากคลังข้อมูลเข้าไปในส่วนของ Dimension เพื่อ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่าง ๆ และส่งต่อไปท่ี Cube เพื่อท า
การเลือกดูข้อมูลได้ตามต้องการ  

4. ใช้โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Power BI) เป็นเครื่องมือสรา้ง
เว็บแอพพลิเคชั่น/โมบายแอปพลิเคชัน เพื่อเรียกดูรายงาน  

5. สร ้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามจ านน
ประชากรไทย โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบ กราฟและตารางที่จะ
บอกถึงจ านวนประชากรที่อยู่ในประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงบ้าน
และเพศ เพื่อน าไปปรับปรุงวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นไปในทาง
ที่ด ี

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อ
ติดตามจ านวนประชากรไทยส าหรับส านักบริการทะเบียน 
กรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 นครราชสีมา พบว่า
ผู ้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (X̅= 4.11, 
S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดี ถึงดี
มาก (X̅= 4.00-4.18, S.D. = 0.54-0.69) 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
การที่ฐานข้อมูลเดิมมีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน ใช้ประเภท

ของข้อมูลแตกต่างกัน ท าให้ต้องน าฐานข้อมูลเดิมมาวิเคราะห์
และคัดกรองเพื ่อให้ได้ข้อมูลที ่ต้องการ และยังต้องท า fact 
dimension แยกไปแต่ละฐานข้อมูล และต้องใช้กระบวนการ
ท างานของ Visual Studio 2012,Power BI Desktop จึงต้อง 
ท าการศึกษาและท าความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมมากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื ่อติดตามจ านวน
ประชากรไทยส าหรับส านักบริการทะเบียน กรณีศึกษาศูนย์บริ

หารการทะเบียนภาค 3 นครราชสีมา สามารถน าไปต่อยอดเพื่อ
ท าเป็น Data Mining เพื ่อพยากรณ์ถึงความน่าจะเป็นในอีก
หลายปีข้างหน้า 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรายงานสถานการณ์
ตลาดแรงงานของศูนย์บริการข้อมูลตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

โดยใช้เทคนิคอัจฉริยะทางธุรกิจ 
Development of information systems to support the Labor 
Market Trend of North Eastern Labor Market Information 

Administration Center using business intelligence technique 
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บทคัดย่อ 

การจัดทำโครงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

รายงานตลาดแรงงานของศูนย์บริการข้อมูลตลาดแรงงาน  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที ่ช่วยในการทำงานของผู ้บร ิหารและ
เจ้าหน้าที่ เพื่อในการทำงานของเจ้าหน้าที่รวดเร็วขึ้น 2) จัดทำ
ร ะ บ บ ร า ย ง า น ก า ร ต ิ ด ต า ม จ ำ น ว น แ ร ง ง า น ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประยุกต์ใช้ในกระบวนการโดยใช้
เทคนิคอัจฉริยะทางธุรกิจในการนำเสนอข้อมูลการติดตาม
จำนวนแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  3) 
ประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
รายงานตลาดแรงงานของศูนย์บริการข้อมูลตลาดแรงงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) ระบบระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรายงานสถานการณ์ตลาดแรงงาน
ของศูนย์บริการข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2 ) 
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการรายงาสถานการณ์ตลาดแรงงานของศูนย์บริการ
ข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 
1) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรายงานตลาดแรงงานของ
ศูนย์บริการข้อมูลตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ช่วย
ในการทำงานของผู ้บร ิหารและเจ้าหน้าที่  2) รายงานข้อมูล

สถานการณ์ในการนำเสนอการรายงานสถานการณ ์เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจในการจัดกิจกรรมหรืออบรมณ์เกี่ยวกับแรงงาน และ 
3) x  )  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก =4 .137, S.D .
 =0 .537  )เมื่อพิจารณา โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี ถึงดี

มาก x  ) = 3.9-4.5, S.D = .0-1.17 
ค าส าคัญ : -- ธุรกิจอัจฉริยะ, สถานการณ์ตลาดแรงงาน, 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this project is to 1) Design and 
Development of information systems to support the 
Labor Market Trend of North Eastern Labor Market 
Information Administration Center using business 
intelligence technique. That helps in the work of 
management and employees in order to speed up the 
work of the staff. 2) Prepare a report system to track 
the number of workers in the northeast and applied in 
the process by using business intelligence techniques 
to present labor tracking data in the Northeast of 20 
provinces. 3) assessed the satisfaction of using business 
intelligence to support the labor market reporting of 
the Northeastern Labor Market Service  Center.   
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Research tools include 1) Information system to 
support the labor market situation report of the 
Northeastern Labor Market Information Service Center. 
2) Data Warehouse System Satisfaction Form for 
Analysis of the Labor Market Situation Report of the 
Northeastern Labor Market Service Center Research 
statistics include Standard deviation and mean the 
research results were found that 1) Business 
Intelligence to support the reporting of the labor 
market of the Northeastern Labor Market Data Center 
that helps management and employees work. 2) 
Situational Report In presenting situation reports for 
decision making, organizing activities or training and 3) 
Overall satisfaction was very good ( x  = 4.137, S.D. = 
0.537). Overall, it was found that it was good to very 
good ( x = 3.9-4.5, S.D. = 0-1.17) 
 
Keywords -- Intelligent business, Labor market 
situation, Decision support system 

 
บทนำ 

ป ั จ จ ุ บ ั น ศ ู น ย ์ บ ร ิ ก า ร ข ้ อ ม ู ล ต ล า ด แ ร ง ง า น  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ามาใช้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่เกิด
จากการบันทึกต่าง ๆ เพื ่อต้องการลดการจัดเก็บไฟล์ที ่เป็น
รูปแบบเอกสารให้มีความเป็นระเบียบ มีความถูกต้องของข้อมูล 
ในการจัดเก็บข้อมูลจะเป็นในรูปแบบของระบบฐานข้อมูล โดย
ระบบงานปัจจุบันของศูนย์บริการข้อมูลตลาดแรงงาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานจัดทำรายงาน
ข้อมูลตลาดแรงงานโดยจะมีเพียงข้อมูลโดยรวมทั้งประเทศนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ excel ส่งผลทำให้
เกิดความยุ่งยากและเกิดปัญหาในการเรียกดูรายงาน ที่จะได้ใช้
เจ้าหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูลจากท่ีต่าง ๆ และใช้เวลานาน 

ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม
จำนวนแรงงานสำหรับสำนักบร ิการทะเบียน กรณีศ ึกษา
ศูนย์บริการข้อมูลตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ต ิ ด ต า ม จ ำ น ว น แ ร ง ง า น ใ น  2 0 จ ั ง ห ว ั ด  ใ น ภ า ค
  ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัด กาฬสินธุ,์ ขอนแก่น, ชัยภูมิ, 

นครพนม , นครราชส ีมา , บึงกาฬ , บุร ีร ัมย์ , มหาสารคาม , 
มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, 
หนองคาย , หนองบ ัวลำภู , อำนาจเจร ิญ , อ ุดรธาน ี  และ 
อุบลราชธานี โดยการจัดทำระบบคลังข้อมูลมาเก็บรวบรวม
ข้อมูลไว้ในที่เดียวกันและใช้ power BI มาช่วยนำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบลักษณะกราฟเพื่อให้เห็นข้อมูลเปรียบเทียบ ซึ่งทั้งหมด
เป็นแนวคิดของการทำ business intelligence เข้ามาช่วยแบ่ง
เบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ี [1] 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

รายงานตลาดแรงงานของศูนย์บริการข้อมูลตลาดแรงงาน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที ่ช่วยในการทำงานของผู ้บร ิหารและ

เจ ้าหน ้าท ี ่ เพ ื ่อในการทำงานของเจ ้าหน ้ าท ี ่ รวดเร ็ วขึ้น 

2. เพื ่อจัดทำระบบรายงานการติดตามจำนวนแรงงานในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและประยุกต์ใช้ในกระบวนการโดยใช้

เทคนิคอัจฉริยะทางธุรกิจในการนำเสนอข้อมูลการติดตาม

จำนวนแรงงานในภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ จ ังหว ัด20   

3. เพื ่อประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการรายงานตลาดแรงงานของศูนย์บริการข้อมูล

ตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    นายนิพัทธ์เงินศรี).2558 .)การพัฒนาคลังข้อมู ลอัตรากำลัง 
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  วิทยาศาสตร์
มหาบ ัณฑิต )เทคโนโลย ีสารสนเทศและการจ ัดการ   . )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .  จากการใช้ข้อมูลต่าง ๆจำนวนมากมาใช้
ในประกอบการจ ัดทำรายงานประจำว ันหร ือสร ุปข ้อมูล
ประจำเดือนเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบรหิาร
จัดการด้านบุคลากรการจัดทำรายงานสรุปเชิงเปรียบเทียบเช่น
รายงานที่เกี ่ยวกับการจัดสรรอัตรากำลังซึ ่งต้องใช้ข้อมูลการ
ลาออกการถึงแก่กรรมการเกษียณอายุราชการของบุคลากรซึ่ง
ต้องใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และการ
ตัดสินใจทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารใช้
เวลาในการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอ
ผู้บริหารระดับสูงอีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการสารสนเทศมี
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น้อยทำให้ไม่สามารถจะทำการรวบรวมและทำรายงานเสนอได้
ทันเวลา ดังน้ันผู้ศึกษาจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาคลังข้อมูล 
ของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับใช้ใน
การสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารได้รับ 
ข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการตดั สินใจได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ โดยระบบจะท การ รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องของงานบริหารงานบุคคลโดยนำ ไปเก็บบนฐานข้อมูล
โดยใช้ เทคนิคของธุรกิจชาญฉลาด )Business Intelligence ) 
มาช่วยในการจัดทำข้อมูลเพื่อให้อยู่ในรูปแบบ โครงสร้างเชิงมิติ 
และพร้อมนำเสนอรายงานทางเว็บไซต์ โดยแสดงรายงานใน
รูปแบบตารางและ แผนภูมิที ่เหมาะสมกบัการวิเคราะห์การ
วางแผน การตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารอย่างถูกต้องรวดเร็ว ตรง
ตามความต้องการ [2] 
 
    นายเอกชัย เนาวนิช. (2559). การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล. 
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในปัจจุบัน 
เน ื ่องจากจำนวนมหาวิทยาล ัยที ่ม ีจานวนมาก  ม ีการเปิด
สาขาวิชาเป็นทางเลือกต่าง ๆ มากขึ้น ในขณะที่จำนวนนักเรียน 
ที ่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยมีจำนวน ลดลง อีก
ทั้งหลายมหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็น มหาวิทยาลัยนอกระบบ รับ
งบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐในสัดส่วนที่น้อยลง ดังนั ้นทุก 
มหาวิทยาลัยจึงมีการแข่งขนในด้านต่าง ๆ ค่อนข้างสูง [3] 
 
    นางสาวธมนวรรณ ธำรงสุทธิพันธ์. (2560). การพัฒนาระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์การลาออก ของพนักงานใน
องค์กร .Business Intelligence System for Employee 
Turnover Analysis in Organization 
เนื่องจากการบริหารองค์กรมีความซับซ้อนทั้งในด้านนโยบาย
และกระบวนการใน การปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่
เห็นได้ชัด คาดการณ์ได้และทั้งที่เห็นไม่ชัดและ ประเมินได้ยาก 
โดยผู้บริหารต้องเน้นในการมองเป้าหมายของการตัดสินใจด้าน
การบริหารงาน ทรัพยากรมนุษย์ว่าต้องเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ
ให้แก่องค์กร เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์และนโยบาย ขององค์กร 
โดยระบบที่นา มาช่วยสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
ที่มีเพิ่มมากขึ้นนั้น ถูกจัดเก็บข้อ มูลในฐานข้อ มูลที่แยกระบบ 

ไม่ได้รวมเข้าด้วยกัน ทำให้ในการที ่ต้องการเรียกดู ข้อ มูล
ภาพรวมขององค์กรนั้น เจ้าหน้าที่หน้างานไม่สามารถดึงข้อ มูล
ทั้งหมดมาสรุปผลเพื่อ นำ เสนอต่อผู้บริหารได้ทันทีต้องอาศัย
เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศเพื่อทา การดึงข้อ มูลจากแต่ละ ระบบ
มาสรุปผลให้ ซึ่งบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดของข้อมูล ความ
ล่าช้าในการดา เนินงาน และอาจจะไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริหารได้ชัดเจน [4] 

วิธีดำเนินการวิจัย 
วิธีการดำเนินงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ

รายงานจำนวนแรงงาน 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

1.ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 5 ขั ้นตอน ประกอบด้วย
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 รวบรวมความต้องการของระบบ  
-    ศึกษาความต้องการของศูนย์บริการข้อมูลตลาดแรงงาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

-    ศึกษาเอกสารที่เกี ่ยวกับตลาดแรงงานและรายงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

-    ศึกษาโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลที่ใช้ปัจจุบัน  
1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อจัดเก็บข้อมูล 

(STG)ก่อนนำข้อคลังและออกแบบคลังข้อมูล 
-    วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบรูปแบบรายงาน ของ
ศูนย์ข้อมูลที่ต้องการตามความต้องการจากผู้บริหารพร้อม
ออกแบบรายงานข้อมูลใหส้อดคลอ้งกับความต้องการ 
-    ออกแบบคัลข้อมูล (STG) และคลังข้อมูล (Data 
Warehouse) 
-    วิเคราะห์มิติของข้อมูลที่กำหนดไว้และ 
-    ออกแบบคลังข้อมูลด้วยแบบจำลองข้อมูลเชิงมิติข้อมลูเชิง
มิติแบบดาว)Star Schema) 

1.3 พัฒนาระบบ  
-    ถ่ายโอนข้อมูล )ETL) โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ มารวมไว้ท่ี ถังพักข้อมูล (STG)  
-    ถ่ายโอนข้อมูล )ETL) โดยการคัดเลือกและปรับโครงสร้าง
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบที่
ออกแบบไว ้ ในคล ั งข ้ อม ูล  ) Extraction, Transformation, 
Loading) เข้าสู่คลังข้อมูล )Data Warehouse)  
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-    ออกแบบลูกบาศก์มิติ )Cube)สำหรับจัดทำระบบรายงาน
ตลาดแรงงาน กรณีศึกษาศูนย์บริการข้อมูลตลาดแรงงาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัดในรูปแบบกราฟเปรียบเทียบ
ประเภทต่าง ๆ 
-    พัฒนาระบบส่วนของการแสดงผลรายงานให้สามารถ
นำเสนอรายงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์และมือถือ 

1.4 ทดสอบและประเมินการใช้งานระบบ 
  1.5 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำคู่มือ 
  
2.เคร่ืองมือการวิจัย 

1. ระบบสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการรายงาสถานการณ์
ตลาดแรงงานของศ ูนย ์บร ิการข ้อม ูลตลาดแรงงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. แบบความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการรายงาสถานการณ์ตลาดแรงงานของศูนย์บริการ
ข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
3.กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารสำนักจัดหางานและเจ้าหน้าท่ีสำนักจัดหางาน 
 
4.สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยนำผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้

4.01 – 5.00 หมายถึง ดีมาก  
3.01 – 4.00 หมายถึง ดี  
2.01 – 3.00 หมายถึง ปานกลาง  
1.01 – 2.00 หมายถึง พอใช้  
น้อยกว่า 1.00 หมายถึง ปรับปรุง 

 
ผลการวิจัย 

    จะกล่าวถึงผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบประกอบด้วย ผลของ
การออกแบบระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื ่อสนับสนุนการรายงาน
ตลาดแรงงานของศ ูนย ์บร ิการข ้อม ูลตลาดแรงงาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที ่ช่วยในการทำงานของผู ้บร ิหารและ
เจ้าหน้าที่ เพื่อในการทำงานของเจ้าหน้าที่รวดเร็วขึ้น ได้ระบบ
รายงานการติดตามจำนวนแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และประยุกต์ใช้ในกระบวนการโดยใช้เทคนิคอัจฉริยะทางธุรกิจ
ในการนำเสนอข ้อม ูลการต ิดตามจำนวนแรงงานในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  ได้ผลการประเมินความพึง
พอใจการใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื ่อสนับสนุนการรายงาน
ตลาดแรงงานของศ ูนย ์บร ิการข ้อม ูลตลาดแรงงาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะอธิบายแต่ละผลลัพธ์ ดังนี้ 
1. ผลของการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
รายงานตลาดแรงงานของศูนย์บริการข้อมูลตลาดแรงงาน 
ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ช่วยในการทำงานของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่เพ่ือในการทำงานของเจ้าหน้าที่รวดเร็วขึ้น 

 
ภาพที่ 1 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการรายงาสถานการณ์ตลาดแรงงานของ
ศูนย์บรกิารข้อมูลตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ โดยใช้เทคนิคอัจฉรยิะ
ทางธุรกิจ 
 

 จากรูปภาพที่ 1 ผลของการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการรายงานตลาดแรงงานของศูนย์บริการข้อมูล
ตลาดแรงงาน ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถกล่าวโดยสรุป
ได้ดังนี้ 
    1.1. ออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
การรายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานของศูนย์บริการข้อมูล
ตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้โดยใช้ โปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซ ิร ์ฟเวอร ์ 2014 )Microsoft SQL 
Server 2014)  
    1.2  .จ ัดทำระบบรายงานการ สถานกาณ ์แรงงานและ
ประยุกต์ใช้กระบวนการทางธุรกิจอัจฉริยะในการนำเสนอข้อมูล
การสถานการณ์ตลาดแรงงาน 
    1.3  .นำข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลหลายแหล่งนำเข้าฐานข้อมูล 
STG แล้วจึงนำเข้าคลังข้อมูล เพื่อส่งไปทำ cube  
    1.4 .ใช้โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Power BI  )เป็นเครื ่องมือ

สร้างเว็บแอปพลิเคชั่น/เพื่อเรียกดูรายงาน โมบายแอปพลิเคช่ัน  
    1.5  .สร ้ างรายงานและว ิ เคราะห ์ข ้อม ูล สถานการณ์
ตลาดแรงงาน โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบ กราฟและตารางที่จะ
บอกถึงจำนวนแรงงานท่ีอยู่ในประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงเทรนอายุ
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และเพศในการทำงานตามจำนวนปีต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการ
จัดการเกี่ยวกับแรงงานที่ดีได้ 
2. ผลระบบรายงานการต ิดตามจำนวนแรงงานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประยุกต์ใช้ในกระบวนการโดยใช้
เทคนิคอัจฉริยะทางธุรกิจในการนำเสนอข้อมูลการติดตาม
จำนวนแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  โดย
จะแสดงผลแบบแผนภูม ิ และกราฟต่าง ๆ ท ั ้งใน Web 
Browser และ Mobile ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2 การเรยีกดรูายงานประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เปรียบเทยีบเป็นรายจังหวัด  

แสดงผ่านเว็บบราวเซอร ์
 

 
ภาพที่ 3 การเรยีกดรูายงานประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เปรียบเทยีบเป็นรายจังหวัด  

แสดงผ่านเว็บบราวเซอร ์
 

 
ภาพที่ 4 การเรยีกดรูายงานผู้มีงานทำทีอ่ยู่ในและนอกระบบผ่านเว็บ เปรยีบเทยีบ

รายจงัหวัด แสดงผ่านเว็บบราวเซอร ์

 
ภาพที่ 5 การเรยีกดรูายงานผู้มีงานทำทีอ่ยู่ในและนอกระบบผ่านเว็บ เปรยีบเทยีบ

รายปี แสดงผ่านเว็บบราวเซอร ์

 
ภาพที่ 6 การเรยีกดรูายงานผู้มีงานทำทีอ่ยู่ในและนอกระบบผ่านเว็บ เปรยีบเทยีบ

ช่วงอายุ แสดงผ่านเว็บบราวเซอร ์
 

 
ภาพที่ 7 การเรยีกดรูายงานผู้มีงานทำทีอ่ยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ 

เปรียบเทยีบตามกลุ่มอายุ เพศ เป็นรายภาค และจังหวัด เปรียบเทียบเพศ แสดง
ผ่านเว็บบราวเซอร ์

 

 
ภาพที่ 8 การเรยีกดรูายงานคนต่างด้าวที่ยืน่คำขอ เปรยีบเทียบประเภทการ

อนุญาต  แสดงผ่านเว็บบราวเซอร ์
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ภาพที่ 9 การเรยีกดรูายงานสรุปตำแหน่งงานว่างผ่านเว็บ 

 

 
ภาพที่ 10 การเรียกดรูายงานคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือผ่านเว็บ 

 

 
ภาพที่ 11 การเรียกดรูายงานประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป เทยีบตามชว่งอายุ  

ผ่านมือถือ 
 

 
ภาพที่ 12 การเรียกดรูายงานผู้มีงานทำทีอ่ยู่ในและนอกระบบผ่านมือถอื 

 
 

 
ภาพที่ 13 การเรียกดรูายงานสรุปตำแหน่งงานว่างผ่านมือถือ 

 

 
ภาพที่ 14 การเรียกดรูายงานสรุปจำนวนงานที่ว่างผ่านมอืถือ 

 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการรายงานตลาดแรงงานของ
ศูนย์บริการข้อมูลตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ใช้เทคนิคอัจฉริยะทางธุรกิจ ผู้วิจัยดำเนินการทดลองใช้ระบบ
กับเจ้าหน้าท่ีจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่นจำนวน
10 คนและสอบถามความพึ่งพอใจที่มีต่อระบบจากนัน้นำผล
มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล
แสดงดังภาพที ่9 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการใช้งาน 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการใช้งาน
ทั้ง 5 ด้านสรุปไดด้ังนี้  

1  .ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใช้งานของระบบ เมื่อ
พิจารณาใน  2 รายการ พบว่า ม ี1 รายการที่มีความพึงพอใจใน

ระดับดี คือ รูปแบบการใช้งานระบบ ความยาก -ง่าย  )x= 3.9 )

)SD.=0.9) และ กระบวนการทางานของระบบ )x= 3.9) )SD.=
1.17) 

2  .ด้านประสิทธิภาพของระบบ พบว่า มี  3 รายการมี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก และ 1 รายการมีความพึงพอใจใน

ระดับดี คือ ความถูกต้องและความแม่นยำของระบบ )x= 4.3 )

)SD.=4.8), ตรงตามวัตถุประสงคท์ี่ต้องการ )x= 4 ) ) SD.=0), การ

ออกแบบให้ใช้งานง่ายต่อผู้ใช้งาน )x= 4.2) )SD.=0.6  )และความ

เป็นปัจจุบันของข้อมูล)x= 4.5) )SD.=0.53) 
3  .ด้านความสะดวก /สวยงาม พบว่า ทั้ง  2 รายการมี

ความพึงพอใจในระดับดีมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยคือ ความ

สะดวกในการใช ้งานโปรแกรม ) x =4.3) (SD.=0.48) ความ

เหมาะสมในการใช้งานของโปรแกรม ) x =4.3) (SD.=0.67) 
4. ด้านคุณภาพของระบบ พบว่า ทั้ง 2 รายการมีความ

พึงพอใจในระดับดีมาก คือ ความพึงพอใจในการใช้งาน ) x =4.1) 

(SD.=0.57), ความสามารถของระบบนาไปใช้ประโยชน์) x  =4.4) 
(SD=0.70)  

5. ความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดที่ท่านได้รับในการ
เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีความพึงพอใจใน ระดับดีมาก ) x =
4.137) (SD.=0.537) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
    จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรายงาน 
สถานการณ์ตลาดแรงงานของศูนย์บริการข้อมูลตลาดแรงงาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วย 20 จังหวัด การ
ดำเนินงานประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1.รวบรวมความต้องการ
ของระบบ 2.วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3.พัฒนาระบบ 4. 
ทดสอบและประ เม ิ นก าร ใช ้ ง านระบบ 5.สร ุ ปผลการ
ดำเนินงาน จัดทำคู่มือ สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 
การพัฒนาระบบสามารถพัฒนาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้
ทำการออกแบบไว้และสามารถนำไปใช้งานได้จริง 
    ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการรายงาน สถานการณ์ตลาดแรงงานของศูนยบ์ริการ
ข้อมูลตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ) x = 4.137, S.D. = 0.537) 
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี ถึงดีมาก ) x  = 
3.9-4.5, S.D. = 0-1.17) 
 
ทำให้ทราบว่า ระบบคลังข้อมูลมคีวามจำเป็นอย่างมากในการ
จัดการข้อมลูและบริหารงาน โดยข้อมูลที่ไดร้ับจากระบบ
คลังข้อมูลจะมีความสำคญัต่อการประกอบการตัดสินใจในการ
วางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานในด้านต่าง ๆ เช่น การจัด
อบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามรถ การสำรวจสถานประกอบการ
ต่อลูกจ้างในแต่ละจังหวัด เป็นต้น 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
    การที่ฐานข้อมูลเดิมมีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน ใช้ประเภท
ของข้อมูลแตกต่างกัน ทำให้ต้องนำฐานข้อมูลเดิมมาวิเคราะห์
และคัดกรองเพื ่อให้ได้ข้อมูลที ่ต้องการ และยังต้องทำ  fact 
dimension แยกไปแต่ละฐานข้อมูล และต้องใช้กระบวนการ
ทำงานของ Visual Studio 2012,Power BI Desktop จึงต้อง 
ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมมากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการรายงาน
สถานการณ์ตลาดแรงงานของศูนย์บริการข้อมูลตลาดแรงงาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อทำเป็น Data 
Mining เพื่อพยากรณ์ถึงความน่าจะเป็นในอีกหลายปีข้างหน้า 
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เว็บขายของออนไลน์โดยมีการแจ้งเตือนการจัดส่งสินค้าผ่านระบบSMS 

Online shopping website with SMS notification 
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บทคัดย่อ 

 บทวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเว็บขายของออนไลน์
โดยมีการแจ้งเตือนการจัดส่งสินค้าผ่านระบบ SMS โดยทางคณะ
ผู้จัดท า ได้ท าการค้นหา รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และจัดท าขึ้นมา
เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า ลูกค้าสามารถสั่งสนิค้าออนไลน์
จากทางร้านและสามารถรับรู้สถานะสินค้าของตนเองได้ผ่าน 
SMS ทางโทรศัพท์  

โครงสร ้างการท างานของระบบเว ็บไซต์ขายของ
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Apache NetBeans IDE 12.0เป็น
เครื ่องมือในการพัฒนาจะใช้ ภาษา PHP, Java script ในการ
เขียน และ Microsoft SQL Server เป็นฐานข้อมูล และส่ง SMS 
แจ้งเตือนสถานะให้ลูกค้าผ่านเว็บไซต์ 

 
ค าส าคัญ: เว็บขายของออนไลน์ SMS  
 

Abstract 

This research has the objectives to create an 
online shopping website with SMS notification of the 
product delivery by the team of authors Did a search 
Gather various information and create it for the 
convenience of the customer.  Customers can order 
products online from the store and can know the status 
of their products via SMS by phone. 

  
The structure of the online shopping website system 
using Apache NetBeans IDE 12.0 is a development tool 

and Microsoft SQL Server management studio is a 
database. Product status is retrieved from Kerry Express 
and sent SMS alerts to customers via website. 
 
Keywords: online website SMS 
 

1.บทน า 

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความจ า เป็นต่อการ
ท างานทั้งในธุรกิจขนาดเล็กรวมไปถึง เศรษฐกิจระดับโลกในการ 
ช่วยขยายโอกาสทางเศรฐกิจและการตรวจสอบถึงเศรษฐกิจโลก
ในปัจจุบันอีกด้วย ดังนั้นการที่ธุรกิจ ต่าง ๆ จะด าเนินการไปใน
ทิศทางที่ต้องการเพื่อให้ประสบความส าเร็จ องค์กรต่าง ๆ จึง
จ  าเป ็นต ้องม ีระบบสารสนเทศในการด าเน ินการเพื ่อให้มี
ประสิทธิภาพทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อให้เข้า
ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

การบริการหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่น้อยใน ปัจจุบัน 
คือ การส่งข้อความผ่านมือถือ หรือ SMS ซึ่งเป็นการสื่อสารของ
ผู้ใช้โทรศัพท์ ผู้ส่งสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการส่งข้อความได้
อย่างง่ายๆไปยังผู้รับหรือเป็นระบบอัตโนมัตินอกจากนี้ SMS ยัง
สามารถน าไปใช้ประยุกต์ในด้านอ่ืน ๆ เช่น การส่งข่าวผ่าน SMS 
การใช้ SMS เพื่อใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การส่ง SMS 
เพื ่อเล่นเกมชิงรางวัลต่าง ๆ ประโยชน์ของ SMS นั้นมีหลาย
ประการและด้วยการใช้งานที่ง่าย สะดวกรวดเร็วในการติดต่อจึง
ท าให้มีผู้ใช้เป็นจ านวนมาก อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

ดังนั้นเราจึงได้น าการส่งข้อความผ่าน SMS มาให้ใช้
บริการในการส่งของในเว็บออนไลน์ให้กับ ผู้ใช้บริการเพื่อบอก
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สถานะของสินค้าว่าสินค้าที่สั ่ง ไปอยู่ในขั้นตอนไหน โดยจะ
สะดวก รวดเร็ว ท าให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเข้าไปหน้าเว็บไซต์เพื่อ
ตรวจสอบสินค้า 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบรหิารงานร้านขายของ
ออนไลน ์

2. เพื่อศึกษาการท างานของระบบการแจ้งเตือน SMS ไป
ยังโทรศัพท์ 

3. เพื่อนศึกษาการดึงข้อมูลมาไว้ในฐานข้อมูล 
4. เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้บรกิาร ในการรับการ

แจ้งเตือนการจดัส่งสินคา้ 

3. ขอบเขตของระบบงาน 

1. User เข้าหน้าเว็บไซต์เพื่อสั่งสินคา้ 
2. User ท าการจ่ายเงิน 
3. Admin รบัค าสั่งซื้อและตรวจสอบข้อมูล 
4. Admin ท าการบรรจุของและท าการส่ง SMS ไปท่ี

ลูกค้า 
5. สินค้าจัดส่ง Admin ท าการส่ง SMS ไปท่ีลูกค้า 
6. สินค้าถึงปลายทาง Admin ท าการส่ง SMS ไปท่ีลูกค้า 

 

4. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ในโลกย ุคไร ้พรมแดนการต ิดต ่อส ื ่อสารม ีความ
สะดวกสบายมากขึ้นโดยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท
เป็นอย่างมาก เทคโนโลยีท ี ่ ได ้ร ับความนิยมมากที ่ส ุด คือ
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาท และ
กลายเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของหลายๆคน อินเตอรเ์น็ต
เปรียบเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ที ่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
มากมายในโลกไว้ด้วยกัน ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
กับงานด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้าน การศึกษา การแพทย์การค้า สื่อ
โฆษณาและอื่น ๆ มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนในทุกสาขาอาชีพ ใน
ส่วนของการค้านั้นอินเตอร์เน็ตมีบทบาทเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่อง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

ธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบของธุรกิจ E-Commerce 
ซึ่งเป็นที่รู ้จักกันดีที ่สุด เมื ่อกล่าวถึงธุรกิจE-Commerce คน
ทั่วไป จึงมักจะนึกถึงธุรกิจในกลุ่มนี้ ตัวอย่างของธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์ (Online Retailer) ในกรณีศึกษาได้แก่Amazon 
(หนังส ือ) , 7dream (ของช า) , Ethiopian Gift (ของขวัญวัน
เทศกาลของเอธิโอเปีย), 1-800-Flowers (ดอกไม้), Web van 
(ของช า), Tony Stone Image (รูปภาพ), และ Thai gem  

(จินดา) รายได้หลักของธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์มาจากการ
จ าหน่ายสินค้า ในช่วงแรกผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ 
มักคาดหวังว่า การประกอบการโดยไม่ต้องมีร้านค้าทางกายภาพ
จะช่วยให้ตนมีต้นทุนที่ต ่า และสามารถขายสินค้าให้แก่ ลูกค้าใน
ราคาที่ต ่ากว่าคู ่แข่งได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาต่อมาเราจะ
พบว่า ปัจจัยในความส าเร็จของโมเดลทางธุรกิจดังกล่าวมักจะ
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการส่งสินค้าและให้บริการหลัง
การขายให้แก่ลูกค้า เราจึงพบว่าธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
ไม่มีร้านค้าทางกายภาพมีแนวโน้มที่จะต้องสร้างร้านค้าหรือ
คลังสินค้าขึ ้นด้วยจนกลายเป็นธุรกิจที ่เร ียกว่า Click-and-
Mortar หรืออาจใช้วิธีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับร้านค้าปลีก
แบบเดิม [2] 

4.1.1โครงสร้างของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce 
System) 

4.1.1.1 หน้าร้าน (Storefront) คือส่วนแสดงข้อมูล
รายการสินค้าทั้งหมดของร้าน รวมทั้งระบบค้นหาข้อมูลรายการ
สินค้าของร้านค้า ส่วนนี้เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นความ
ประทับใจครั้งแรกของลูกค้า [2] 

4.1.1.2. ระบบช าระเงิน (Payment System) มีวิธีการ
ช าระเงินได้หลายรูปแบบ เช่นโอนเงินเข้าบัญชี การช าระเงินผ่าน
บัตรเครดิต การช าระเงินควรมีหลายทางเลือกส าหรับลูกค้า และ
สิ่งที่ส าคัญคือความปลอดภัย และรักษาความลับของลูกค้า [2] 

4.1.1.3. ระบบขนส่ง (Transportation) เป็นระบบ
จัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้า โดยต้องมีตัวเลือกหลายทางให้ลูกค้า ที่
ส าคัญลูกค้าควรจะสามารถติดตามสินค้าที่ได้ท าการช าระเงิน
แล้วได้ เช่นระบบไปรษณีย์ EMS ใช้หมายเลขของพัสดุที่มีการ
ลงทะเบียนเป็นต้น [2] 
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4.1.1.4. ระบบติดตามค าส ั ่งซ ื ้อ (Order Tracking 
system) เป็นระบบติดตามค าสั่งซื้อของลูกค้า เมื่อเสร็จสิ้นการ
สั่งซื้อแต่ละครั้ง [2] 

 

 

 

  

 

 

ภาพ 1 : ความสัมพันธ์ของระบบอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ที่มา: Wanphen Wirojcharoenwong (2015) 

4.2 SMS  

SMS ย่อมาจากค าว่า Short Message Service หรือ
เป็นบริการที่ส่งข้อความสั้นๆลักษณะการใช้งานจะคล้ายกับการ
ส่งอีเมล์แต่จะสามารถส่งข้อความได้ไม่เกิน 160 ตัวอักษรมน
ภาษาอังกฤษและส่งข้อความได้ไม่เกิน 70 ตัวอักษรในภาษาไทย 
จุดเด่นของบริการ SMS คือ สามารถส่งไปยังผู ้รับโดยไม่ต้อง
กังวลว่าพื ้นที ่ของผู ้ร ับจะมีส ัญญาณหรือไม่ในขณะนั ้นหาก
ปลายทางไม่มีสัญญาณระบบ SMS นี ้จะเก็บข้อมูลไว้จนกว่า
ปลายทางจะมรสัญญาณทางระบบจึงท าการส่งข้อมูลไปทันที่
นอกจากนี ้แล้ว SMS ยังสามารถส่งข้อความที่ได้ร ับต่อไปยัง
หมายเลขอื่น ๆ โดยไม่จ ากัดอีกด้วย(Peers man et al, 200: 
ระบบออนไลน์) [12] 

SMS Marketing หรือการท าการตลาดด้วย SMS ใน
ปัจจุบันมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างมากเนื่องจากเป็นวิธีการหนึ่งที่
ได ้ร ับความนิยมและเกิดประโยชน์ต ่อธ ุรก ิจ ทั ้งย ังเข ้าถึง
กลุ่มเป้าหมายการท าการตลาดด้วน SMS นั้นเริ่มมีบทบาทมาก
ขึ้นในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งปัจจุบันสามารถพบเห็นการ
ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น การส่งส่วนลดพิเศษหรือการแนะน า
สิทธิพิเศษ ต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ ่งเป็นการน า 
SMS มาประยุกต์ใช้ในการท าการตลาดร่วมกับระบบธุรกิจ [6] 

ดังนั้นเราจึงได้น าการส่งข้อความผ่าน SMS มาให้ใช้บริการในการ
ส่งของในเว็บออนไลน์ให้กับผู้ใช้บริการเพื่อบอกต าแหน่งของ
สินค้าว่าสินค้าที่สั่ง ไปอยู่ในข้ันตอนการจัดส่งขั้นตอนไหน โดยจะ
สะดวกรวดเร็ว ท าให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเข้าไปหน้าเว็บไซต์เพื่อ
ตรวจสอบสินค้า [6] 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 : GT Notify Gateway 

ที่มา: www.grep.sg (2017) 

4.3 โครงสร้างการท างานของระบบเว็บไซต์ขายของออนไลน์ 

โดยใช้โปรแกรมดังนี้ 

 4.3.1 โปรแกรม Apache NetBeans IDE 12.0 เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา ใช้ภาษา PHP 

NetBeans คือ เครื ่องมือส าหรับโปรแกรมเมอร์ที ่จะใช้พัฒนา 
Application ด้วยภาษา Java NetBeans นั ้นเป ็นโปรแกรม
ประเภท Open Source software โดยผู ้ใช้งานไม่จ  าเป ็นที่
จะต้องเสียเงิน เพื่อซื้อมาใช้งาน และยังเปิดเผย Source code 
ให้นักพัฒนาน าไปดัดแปลง แก้ไข ตามกฎของ Open source 
โดยมี Sun Micro System เป็นผู้สนับสนุนโครงการ 

ปัจจุบัน NetBeans IDE ได้รับความนิยมมากยิ ่งขึ้น
และได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถสูงข้ึนเรื่อย ๆ นอกจากจะ
ใช้ในการพัฒนา Application แล้ว ยังสามารถพัฒนาอื่น ๆได้อีก
หลากหลายโดยติดตั้งโปรแกรมเสริม (Add-on) ได้จากเว็บไซต์
หรือผ่านตัว Update Center ของ NetBeans เช่น (C/C++) 
,Ruby ,UML ,SOA ,Web Application ,Java EE ,Mobility 
(Java ME) ,Java FX ,Java Script ,PHP เป ็นต ้น ใน version 
6.0 เป็นต้นไปมีการรวมโปรแกรมเสริมต่าง ๆที่ส าคัญเข้าในตัว
ติดตั้งของ NetBeans โดยสามารถเลือกติดตั้งได้ภายหลัง 
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ข้อดีของ NetBeans คือท างานแยกส่วนต่าง ๆ ออก
จากกันเป็น Module ท าให้น า Module ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น
มาต ิดต ั ้ งเพ ิ ่มเต ิมในภายหล ังได ้  NetBeans ใช ้งานได ้กับ
ระบบปฏิบัต ิการ Windows ,Linux ,Mac OS X and Solaris 
[1] 

4. 3. 2 โ ป ร แ ก ร ม  Microsoft SQL Server 
management studio เป็นฐานข้อมูลMicrosoft SQL Server 
management studio เป็นสภาพแวดล้อมการท างานส าหรับ
การเข้าถึงข้อมูล(accessing), การก าหนดค่า (configuring), การ
จัดการ (managing), การบริหาร (administering) และการ
พัฒนา (developing) ทุกองค์ประกอบของ SQL Server โดย 
SSMS ได้รวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ ในรูปแบบของรูปภาพกราฟิก 
และนอกจาก SSMS จะม ี Query Analyzer แล ้วย ังได ้รวม
โปรแกรม SQL Manager และจัดการการวิเคราะห์ต่าง ๆ [3] 

4.3.3 เว็บไซต์กลางในการเช่า Server เพื ่อส่ง SMS 
ระบบส่งข้อความสั้น SMS ส่งไปยังเบอร์มือถือของลูกค้าสิ่งพิเศษ
ที่ระบบ SMS นี้ต่างกับระบบ SMS ทั่วไปนั่นคือ ทั้งหมดจะเป็น
การท างานแบบอัตโนมัติ และร้านค้าผูกกับเว็บไซต์กลางในการ
เช่า Server โดยตรง โดยจะบอกสถานะการขนส่งไปยังเบอร์
ลูกค้า [4] 

5. วิธีด าเนินงาน 

การสร้างเว็บขายของออนไลน์โดยมีการแจ้งเตือนการ
จ ัดส ่งส ินค ้าผ ่านระบบ SMS  ประกอบด ้วยข ั ้นตอนการ
ด าเนินงานดังน้ี 

5.1 การศึกษาการท างานของเว็บขายของออนไลน์และการส่ง
ข้อความผ่าน SMS  

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาขึ้นตอนการออกแบบและการ
เขียนเว็บไซต์ออนไลน์จากหนังสือและวิจัยต่าง ๆ โดยการเขียน
เว็บไซต์ออนไลน์ได้น าโปรแกรม Apache NetBeans IDE 12.0 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ใช้ภาษา PHP, Java Script ในการ
ส ร ้ า ง เ ว ็ บ อ อ น ไ ล น ์ แ ล ะ ใ ช ้  Microsoft SQL Server 
management studio ส าหรับการเข้าถึงข้อมูล, การก าหนดค่า, 
การจัดการ, การบริหารและการพัฒนา [4] 

 ในการส่งข้อความผ่าน SMS นั้นผู้วิจัยได้ท าการการเช่า 
Server เพื่อส่ง SMS จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 

5.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ขั ้นตอนการวิเคราะห์ออกแบบสร้างเว ็บขายของ
ออนไลน์โดยมีการแจ้งเตือนการจัดส่งสินค้าผ่านระบบ SMS  
ผู้วิจัยได้ด าเนินงานเป็นขั้นตอนดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3: แผนภาพขั้นตอนการท างานของเว็บไซต์ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 : แผนภาพการท างานของแอดมนิ 

5.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการสร้าง 

5.3.1 การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Apache NetBeans IDE 12.0  

5.3.2 การจัดการกับฐานข้อมูลโดยใช้ Microsoft SQL Server 
management studio 

5.3.3 การส่ง SMS โดยใช้เว็บไซต์กลางในการเช่า Server เพื่อส่ง 
SMS 
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6. ผลการด าเนินงาน 

เว็บขายของออนไลน์โดยมีการแจ้งเตือนการจัดส่ง
สินค้าผ่านระบบSMS ที่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนา
ระบบจะช่วยให้การขายสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยลักษณะการใช้งาน 2 ส่วน คือ 
เว็บไซต์ในการขายของและส่วนของระบบSMS มีรายละเอียด 
ดังนี ้

6.1 ส่วนที่ 1 เว็บไซต์ในการขายของ 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5 : เป็นภาพที่แสดงการเลือกซ้ือสินค้าจากหนา้เว็บ 

ภาพแสดงการช าระเงินดังภาพ 6 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 6 : แสดงการช าระเงิน 

 

ภาพ 6 : ให้ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงิน 

6.2 ส่วนที่ 2 ระบบSMS 

ระบบจะท าการส่ง SMS ไปที่ลูกค้าเมื่อท าการบรรจุ
ของจะส่งอีกครั้งเมื่อสินค้าจัดส่งและสินค้าถึงปลายทาง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7 : SMS ที่ส่งไปหาลูกค้า 

6.3 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ 

 ตาราง 1 คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ 

 โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมินมีดังต่อไปนี้ 

1.ความยากง่ายของการใช้งาน 

2.ความถูกต้องของข้อมูลที่แสดง 

3.สิทธิ์การเข้าใช้งานและความปลอดภัย 

4.ความถูกต้องครบถ้วนของ SMS 

5.ความรวดเร็วในการได้รับ SMS 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
ระบบ จ านวน 10 คน ด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้นการวิเคราะห์
ข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ความหมาย 

มากที่สุด 4.51-5 ระบบที่พัฒนามีความ
พึงพอใจในระดับดี
มาก 

มาก 4.01-4.50 ระบบที่พัฒนามีความ
พึงพอใจในระดับดี 

ปานกลาง 3.51-4.00 ระบบที่พัฒนามีความ
พึงพอใจในระดับปาน
กลาง 

น้อย 3.01-3.50 ระบบที่พัฒนามีความ
พึงพอใจในระดับน้อย 

น้อยที่สุด < 3.00 ระบบที่พัฒนามีความ
พึงพอใจในระดับน้อย
มาก 
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พอว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี ดัง
แสดงในตารางที่ 2 

ตาราง 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบของผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน ผู้ใช้ ระดับความ
พึงพอใจ X SD 

ความยากง่ายของการใช้
งาน 

4.3 0.6 มาก 

ความถูกต้องของข้อมูลที่
แสดง 

4.2 0.6 มาก 

สิทธิ์การเข้าใช้งานและ
ความปลอดภัย 

4.0 0.8 มาก 

ความถูกต้องครบถ้วน
ของ SMS 

4.8 0.4 มากที่สุด 

ความรวดเร็วในการได้รับ 
SMS 

3.8 0.6 ปานกลาง 

สรุปความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบ 

4.3 0.6 มาก 

 

7. สรุปผล 

เว็บขายของออนไลน์โดยมีการแจ้งเตือนการจัดส่ง
สินค้าผ่านระบบ SMS เป็นเว็บไซต์ที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้
งาน ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการผ่านเว็บไซต์ของเรา
และมีการส่ง SMS แจ้งเตือนสถานะสินค้า ให้ลูกค้าได้ทราบโดยม่
ต้องเข้าเว็บเพื่อเช็คสถานะสินค้าของตนเอง 

เว็บขายของออนไลน์โดยมีการแจ้งเตือนการจัดส่ง
สินค้าผ่านระบบ SMS ได้มีการพัฒนาให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของเว็บไซต์ คือ 

1.เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าโดยที่ไม่ต้องไป
หน้าร้าน และ สามารถติดตามพัสดุได้จากการแจ้งเตือนผ่าน 
SMS 

2.เพื่อลดต้นทุนในการเดินทางไปซื้อสินค้าหน้าร้าน 
3.เพื่อให้สามารถค้นหาเสื้อผ้าที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขี้น 
คณะผู้จัดท าได้ออกแบบและพัฒนาในรูปแบบเว็บไซต์ 

โดยใช้โปรแกรม Apache NetBeans IDE 12.0 , Microsoft 
SQL Server management studio และ เว็บไซต์กลางในการ
เช่า Server เพื่อส่ง SMS 
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ในการเลือกซื้อกตีาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรบักีตาร์ไฟฟ้า 

The Chatbot Development of Purchase Recommendation 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี ้น าเสนอการพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติบน 

Facebook Messenger ส าหรับให้ค าแนะน าในการเลือกซื้อ
กีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้า โดยระบบจะให้
ค าแนะน าเบื้องต้นส าหรับผู้เล่นกีต้าร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจใน
การเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้า และเป็น
ส่วนเสริมของการสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ ทั ้งนี ้เพื่อ
ส่งเสริมให้การเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรับกีตาร์
ไฟฟ้าให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด การประเมิน
ความพึงพอใจในระบบสนทนาอัตโนมัติส าหรับการให้ค าแนะน า
ในการเลือกซื ้อกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้า 
ประเมินโดยผู้ใช้จ านวน 30 คน จากผลสรุปแบบประเมินความ
พึงพอใจในระบบสนทนาอัตโนมัติส าหรับการให้ค าแนะน าในการ
เลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ค ำส ำคัญ – แชทบอท, กีตาร์ไฟฟ้า, เอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้า, 
แนะน ากีตาร์ไฟฟ้า, แชทบอทส าหรับกีตาร์ไฟฟ้า 
 

ABSTRACT 
 This paper proposed the development of an 
automated chatbot system on Facebook Messenger to 
provide service of advice on how to buy electric guitars  
--------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author 

and electric guitars effects for guitarist beginners. The 
system provides basic guidance for the guitarists to 
assist them decide which type of an electric guitar and 
electric guitars effects is preference for them. The 
proposed system can also support guitar purchasing 
online and customer service to meet the needs of 
guitar buyers. The system performance is evaluated by 
the user satisfaction. The results of an automated 
chatbot system evaluation showed that the user 
satisfaction of system is 4.15 which indicates very 
satisfaction. 
Keywords –  Chatbot, Electric Guitar, Effect Guitar, 
Recommend Electric Guitar, Chatbot for Electric Guitar 

 
1. บทน า 

     จากผลงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแชทบอท (Chatbot) ในเรื่อง
ต่าง ๆ และเว็บไซต์ที่มีการแนะน าการเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้าและ
เอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีแชทบอทที่ให้
ค าแนะน าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟ
เฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้า ทางคณะผู้จัดท าจึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติที่ให้ค าแนะน าเบื้องต้นในการเลือก
ซื้อกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อเป็นการ
สนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ ให้สะดวกสบายและตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในการเลือกซื้อ
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กีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้านั้นเป็นปัญหาส าหรับ
ผู้เล่นมือใหม่และผู้ที่จะต้องการเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟค
กีตาร์  
     งานวิจัยนี้จึงน าเสนอระบบเพื่อให้สามารถส ารวจด้วยตัวผู้ใช้
เอง และสามารถช่วยเรื่องการตัดสินใจในการเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้า
และเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้า จึงจัดท างานวิจัยนี ้เพื ่อให้
ค าแนะน าอธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟค
ส าหรับกีตาร์ไฟฟ้า และช่วยในการตัดสินใจ 
 

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

HelloFresh น าเสนอ Freddy Chat Bot [1] เพื่อใช้เป็นฝ่าย
สนับสนุนล ูกค้า เพื ่อลดเวลาในการรอของลูกค้า Freddy 
สามารถตอบค าถามลูกค้าจ านวนมากโดยอัตโนมัติ  และลูกค้า
สามารถโต้ตอบกับบอทก่อนที่จะพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการ
ลูกค้าที่เป็นมนุษย์ได้ ระบบ Chatbot จึงได้ถูกน าไปใช้ทางด้าน 
E-Commerce มากขึ ้น เช่น แชทบอทของ Sephora ท าผ่าน
แอพ Messenger ที ่ม ีช ื ่อว ่า Kik [2] โดยแชทบอทนี ้จะช่วย
แนะน าสินค้าให้ลูกค้า รวมถึงให้เคล็ดลับในการแต่งหน้าต่าง ๆ 
ซึ่งจะลิงค์ไปยังผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ที่ปรากฏในเนื้อหา ระบบ 
สามารถท าได้ดีกว่ามนุษย์ในการให้ข้อมูลที่แม่นย า และสม ่าเสมอ 
รวมถึง H&M ได้น าเสนอ Chatbot ช่วยแนะน าแฟชั ่นในการ
แต่งตัว [2] และส่งผู ้ใช้ไปยังหน้าเว็บไซต์ E-Commerce เพื่อ
เลือกซื้อสินค้า บอทนั้นจะใช้วิธีการเรียนรู้ลูกค้า เช่น เพศ อายุ 
สไตล์การแต่งตัว เพื่อท่ีจะแนะน าสินค้าท่ีมีให้  

จากตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นเกี่ยวกับแชทบอทใน
เรื่องต่าง ๆ และเว็บไซต์ที่มีการแนะน าการเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้า 
ซึ ่งในปัจจุบันยังไม่มีแชทบอท ที่ให้ค าแนะน าข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับการเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้า ทางคณะผู้จัดท าจึงมีความสนใจ
ที่จะพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติที่ให้ค าแนะน าเบื้องต้นในการ
เลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อเป็นการสนับสนุนการขายสินค้า
ออนไลน์ ให้สะดวกสบายและตรงตามความต้องการของผู้ใช้มาก
ยิ่งขึ ้น ด้วยการน าข้อดีและข้อเสียของผลงานชนิดต่าง ๆ มา
วิเคราะห์และน ามาพัฒนาเป็นระบบสนทนาอัตโนมัต ิที ่ให้
คุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น 

 

2.2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1. Chatbot 

เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที ่มีไว้สื ่อสารโดยการ
สนทนากับมนุษย์ เพื ่อประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  [3] โดย     
แชทบอทมีการพัฒนาหลักๆ 2 แบบ ดังนี ้

1. แบบก าหนดด้วยกฎ (Based on rules) เป็นการสนทนา
ตามเงื่อนไขที่ถูกตั้งเอาไว้ ซึ่งแชทบอทจะตอบได้มากหรือน้อยนั้น 
ขึ ้นอยู ่กับการสร้างกฎให้แชทบอท หากตั ้งกฎไว้ครอบคลุม      
แชทบอทก็จะให้ค าตอบได้ตรงตามที่ผู้ถามต้องการ หากไม่ตรง
เงื่อนไข แชทบอทก็จะตอบไม่ได้ 

2. แบบป ัญญาประด ิษฐ ์  ม ีการน  า  Natural Language 
Processing (NLP) แ ล ะ  Natural Language Understanding 
(NLU) มาใช้ มีคุณภาพที ่ด ีกว่าแบบก าหนดด้วยกฎ เพราะ       
แชทบอทจะเข้าใจภาษามนุษย์ได้มากขึ ้น ท าให้สิ ่งที ่ส ื ่อสาร
กลับไปตรงกับความต้องการได้มากข้ึน 

2.2.2. Dialogflow 
Dialogflow ค ือ platform ส  าหร ับสร ้าง  chatbot ของ 

Google ท ี ่ ใช ้  machine learning ด ้ าน Natural Language 
Processing (NLP) มาช่วยในการท าความเข้าใจถึงความต้องการ 
(intent) และสิ ่งที ่ต ้องการ (entity) ในประโยคสนทนาของ
ผู้ใช้งาน และตอบค าถามตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตามกฎ 
หรือ flow ที่ผู้พัฒนาวางเอาไว้ ซึ่ง Dialogflow จะช่วยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นของประโยคที่ chatbot รับมา นั้นไม่จ าเป็นต้องตรงตาม
เงื่อนไข แบบ rule based ก็สามารถเข้าใจถึงความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้ [4] 

ส่วนที่ท าหน้าที่ท าความเข้าใจสิ่งที่ผู้ใช้งานพูด หรือสื่อสาร
ออกมาจะพบว่า Agent มีหน้าที่ในการรับ Query หรือ Input ที่
ผู้ใช้ส่งเข้ามา จากนั้นจะท าการเข้าใจภาษาของมนุษย์เพื่อดูว่า
ผู้ใช้ต้องการอะไร และส่งค าตอบของข้อมูลกลับไปให้้ผู้ใช้งาน 
โดยอาจจะมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ผ่าน API ในส่วนของ 
Fulfillment ดังภาพที่ 1 
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ภาพ 1 ผังการท างานของ Dialogflow 

 
2.2.3. Firebase 

Firebase คือ Platform ที่รวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ ส าหรับ
การจัดการในส่วนของ Backend หรือ Server Side ซึ ่งท าให้
สามารถ Build Mobile Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการท า Server side หรือการวิเคราะห์
ข้อมูลให้อีกด้วย [5] โดยมีทั้งเครื่องมือที่ฟรี และเครื่องมือที่มี
ค่าใช้จ่าย (ส าหรับการ Scale)  
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1. วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 
 งานวิจัยแชทบอทการพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติส าหรับ
การให้ค าแนะน าในการเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรับ  
กีตาร์ไฟฟ้า วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติที ่ให้
ค าแนะน าเบื้องต้นในการเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อเป็นการ
สนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ ให้สะดวกสบายและตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ด้วยการน าข้อดีและข้อเสียของ
ผลงานชนิดต่าง ๆ มาวิเคราะห์และน ามาพัฒนาเป็นระบบ
สนทนาอัตโนมัติ 

3.1.1. กำรออกแบบระบบ และวิธีกำรพัฒนำ 
 ในการวิจัยนี้ได้แบ่งการท างานของระบบออกเป็น 3 ส่วนคือ 
ส่วนของการแสดงผลที่มีหน้าที่ในการรับ Query หรือ Input ที่
ผู้ใช้ส่งเข้ามาผ่านอุปกรณ์นั้น ๆ ส่วนของ Dialogflow [6] จะท า
ความเข้าใจภาษาท่ีรับเข้ามาเพื่อดูว่าผู้ใช้ต้องการอะไร จากนั้นจะ
ส่งค าตอบกลับไปหาผู้ใช้งาน และส่วนของการเชื่อมต่อกับระบบ
อื่น ๆ ผ่าน API เป็นส่วนท่ีต้องท าการดึงฐานข้อมูลจาก Firebase 
Realtime Database [5] และ Cloud API ท าเหมืองข้อมูลใน

การหากฎความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลที่เก็บเอาไว้ไปแสดงผลให้
ผู้ใช้ต้องการ ดังภาพที่ 2 

ภาพ 2 แผนผังการท างานของระบบ 

ระบบแชทบอทจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
1. ส่วนของ User  

     เป็นขั ้นตอนการท างานของระบบที ่เกี ่ยวข้องกับบอทใน 
Facebook Messenger ที่ใช้สนทนาโต้ตอบกับผู้ใช้ โดยเริ่มจาก
ก าหนดผังการสนทนากับผู้ใช้ โดยระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ 

1) ผังการสนทนาในส่วนที่ผู ้ใช้สนใจกีตาร์ไฟฟ้าระดับ
เริ่มต้น 

- สนใจช่วงราคาเท่าใด 
- สนใจกีตาร์ไฟฟ้าภาพทรงใด 
- สนใจกีตาร์ไฟฟ้าแบรนด์ใด 
- สนใจแนวดนตรีแนวใด 
- แนะน ากีตาร์ไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ 

2) ผังการสนทนาในส่วนที่ผู้ใช้สนใจกีตาร์ไฟฟ้าระดับมือ

อาชีพ 

- สนใจช่วงราคาเท่าใด 
- สนใจกีตาร์ไฟฟ้าภาพทรงใด 
- สนใจไม้ที่ใช้ท า Body ชนิดใด 
- สนใจไม้ที่ใช้ท า Fretboard ชนิดใด 
- สนใจกีตาร์ไฟฟ้าแบรนด์ใด 
- แนะน ากีตาร์ไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ 
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3) ผังการสนทนาในส่วนท่ีผู้ใช้สนใจเอฟเฟคส าหรับกตีาร์
ไฟฟ้า 

- สนใจเอฟเฟคส าหรับกตีารไ์ฟฟ้าช่วงราคาใด 
- สนใจเอฟเฟคส าหรับกตีารไ์ฟฟ้าชนิดใด 
- สนใจเสยีงของเอฟเฟคส าหรับกตีาร์ไฟฟ้า

แบบใด 
- แนะน าเอฟเฟคส าหรับกตีารไ์ฟฟ้าแก่ผู้ใช้ 

เนื่องจากแนวดนตรีในปัจจุบันนั้นมีมาก ระบบจึงได้ท าการ
แบ่งแนวดนตรีออกเป็น 4 แนวหลัก ๆ ได้แก่ แนว Rock, Funk, 
Easy Listening และ Variety โดยระบบจะถามความต้องการ
ของผู้ใช้ตามผังการสนทนาในส่วนที่ผู้ใช้สนใจกีตาร์ไฟฟ้าระดับ
เริ่มต้น แล้วน าข้อมูลกีตาร์ไฟฟ้าในแต่ละตัวมาค านวณคะแนน
ความเหมาะสมตามวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ท ากีตาร์ 

ในการพัฒนาระบบได้ให้ผู ้เชี ่ยวชาญและมีความรู้เกี่ยวกับ
กีตาร์ไฟฟ้าท าการลงคะแนนความเหมาะสมของชนิดไม้ที่ใช้ท า
ส่วนของ Body, ชนิดไม้ที่ใช้ท าส่วนของ Fretboard, ชนิดการ
วางของ Pickup และภาพทรงของกีตาร์ไฟฟ้า 

ตารางแสดงคะแนนความเหมาะสมตามแนวดนตรีแต่ละแนว
และสมมติว่าผู้ใช้สนใจดนตรีแนว Rock ตัวอย่างเช่น กีตาร์ไฟฟ้า
รุ่น A 

- ชนิดไม้ที ่ใช้ท าส่วนของ Body คือ Mahogany มีค่า
ความเป็น Rock เท่ากับ 1 คะแนน ดังตารางที ่1 

ตารางที่ 1 คะแนนความเหมาะสมตาม Body 

 
 

- ชนิดไม้ที่ใช้ท าส่วนของ Fretboard คือ Maple มีค่า
ความเป็น Rock เท่ากับ 1 คะแนน ดังตารางที ่2 

 

ตารางที่ 2 คะแนนความเหมาะสมตาม Fretboard 

 
- ชนิดการวางของ Pickup คือ HH มีค่าความเป็น Rock 

เท่ากับ 1 คะแนน ดังตารางที ่3 

ตารางที่ 3 คะแนนความเหมาะสมตาม Pickup 

 

- รูปทรงของกีตาร์ คือ Les Paul มีค่าความเป็น Rock 
เท่ากับ 1 คะแนน ดังตารางที ่4 
 

ตารางที่ 4 คะแนนความเหมาะสมตามรูปทรง 

 

จากตารางที่ 1- ตารางที่ 4 สรุปได้ว่าผู้ใช้สนใจแนวดนตรี 
Rock ซึ่งกีตาร์ไฟฟ้าชนิด A มีคะแนนความเป็น Rock เท่ากับ 4 
ซึ่งหลังจากที่ผู้ใช้บอกความต้องการเรื่อง ช่วงราคาที่สนใจ, ภาพ
ทรงที่สนใจ, แบรนด์ที่สนใจ, แนวดนตรีที่สนใจแล้ว ระบบจะน า
ข้อมูลทั้งหมดมาสืบค้นในฐานข้อมูลว่ากีตาร์ไฟฟ้าตัวใดบ้าง มี
ช่วงราคา รูปทรง แบรนด์เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ และ
มีค่าความเป็น Rock มากที่สุดออกมาแสดงแก่ผู้ใช้ 

การท าแชทบอทให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้นั้น จ าเป็นต้อง
สร้าง Intent ใน Dialogflow โดยเราจะสร้าง Intent ตามผังการ
สนทนาท่ีได้ออกแบบไว้ข้างต้น ดังภาพที่ 3 
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ภาพ 3 ตัวอย่าง Intent ของระบบ 

 ระบบแชทบอทมีการใช ้  Entities ซ ึ ่ งเป ็นฟ ังก ์ช ันของ 
Dialogflow ที ่ใช้ในการก าหนดค าพ้องความหมาย (Define 
Synonyms) เพื่อท่ีให้ระบบได้รับข้อความจากผู้ใช้ได้ถูกต้องตาม
ความต้องการมากข้ึน ดังภาพที ่4 

ภาพ 4 ตัวอย่าง Entities ของระบบ 
 

 และส ่วนส ุดท ้ายระบบได ้ท  าการใช ้ งานในส ่วนของ 
Fulfillment โดยการใช้งาน Inline Editor เพื่อเขียนโปรแกรมที่
ใช้ในการประมวลผลทั้งหมดของระบบผ่านการใช้ Fulfillment 
ดังภาพที ่5 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 5 ตัวอย่าง Fulfillment ของระบบ 

 

2. ส่วนของ Admin 
- จะมี Web Application ส าหรับใช้ในการแก้ไข

ข้อมูลภายในฐานข้อมูล 
- Admin สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของกีตาร์

และเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ได้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรับกีตาร์

ไฟฟ้าจะน าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล ในรูปแบบของ NoSQL 
Database ที ่Firebase ดังภาพที ่6 

 
ภาพ 6 ตัวอย่างข้อมูลที่เกบ็ใน firebase 

สร้าง Web Application ที่จะเปน็ส่วนส าหรับผูดู้แลระบบ 

ที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลกีตารไ์ฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรับกีตารไ์ฟฟ้า

ภายในฐานข้อมูลใน Firebase ดังภาพที่ 7 – ภาพที ่9 
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ภาพ 7 ตัวอย่าง Webpage ส าหรับ Admin 

 

ภาพ 8 ตัวอย่าง Webpage ส าหรับ Admin 

 

ภาพ 9 ตัวอย่าง Webpage ส าหรับ Admin 

 

 

3.1.2. กำรประเมินระบบ 
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งานที่ใช้ต้องการ

ค าแนะน าในการเลือกซื้อกีต้าร์ ระบบสามารถช่วยในเรื่องของ
การให้ค าแนะน าในการเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรับ
กีตาร์ไฟฟ้า จากผลการประเมินโดยผู้ใช้งานระบบ ซึ่งวัดเปน็การ
แสดงความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้ 1) ดีมาก 2) ดี 3) ปานกลาง 4) 
พอใช้ 5) ควรปรับปรุง 
 จากการประเมินโดยผู้ใช้งานจ านวน 30 คน โดยสุ่มมาจาก
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 - 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และบุคลากรทั่วไป ซึ่งผู้ประเมินเป็นผู้เช่ียวชาญ 1 คน ผู้ที่ไม่เคย
เล่นกีตาร์มาก่อน 14 คน และผู้ที่เคยเล่นกีตาร์มาแล้ว 15 คน  
พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าระบบสนทนาอัตโนมัติส าหรับ
การให้ค าแนะน าในการเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรับ
กีตาร์ไฟฟ้าอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

4. ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติส าหรับการให้ค าแนะน าใน

การเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้า โดย
ระบบจะให้ค าแนะน าตามความต้องการของผู้ใช้ ที่ระบบได้ท า
การเก็บข้อมูลจากผู้ใช้มาท าการกรองข้อมูลภายในฐานข้อมูลแลว้
แสดงรายละเอียดของกีตาร์ไฟฟ้าหรือเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้า
แก่ผู ้ใช้ผ่าน Facebook Messenger โดยมีตัวอย่างชุดค าถาม
ของระบบ ดังนี ้

1. ชุดค าถามส าหรับผู้ที่สนใจกีตาร์ไฟฟ้าในระดับเริ่มต้น 
1) สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแนะน าการเลือกซื้อ

กีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้าครับ ไม่
ทราบว่าคุณผู้ใช้สนใจกีตาร์ไฟฟ้า หรือเอฟเฟคส าหรับ
กีตาร์ไฟฟ้าครับ 

2) คุณผู้ใช้สนใจกีตาร์ไฟฟ้าในแบบของผู้เริ่มต้นหรือมือ
อาชีพครับ 

3) คุณผู้ใช้สนใจกีตาร์ราคาเริม่ต้นท่ีเท่าไรครับ (กรุณาระบุ
จ านวนเงินเริ ่มต้นหรือช่วงราคาที ่สนใจ อย่างเช่น 
" 1000 บ า ท "  ห ร ื อ  " 1000 - 5000 บ า ท " ) 
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4) ในช่วงราคา 2000 จนถึง 8000 มีกีตาร์ทั ้งหมด 7 
รูปทรงครับ แล้วคุณผู้ใช้สนใจกีตาร์ทรงใดครับ GRX, 
PGM, GSZ, SG, Les Paul, Stratocaster, 
Telecaster 

5) คุณสนใจกีตาร์ทรง Les Paul ซึ่งกีตาร์ทรง Les Paul 
มีแบรนด์ที่มีกีตาร์ตามทรงท่ีผู้ใช้เลือกอยู่ทั้งหมด 1 แบ
รนด์  ค ุณผ ู ้ ใ ช ้ สนใจ  brand ใดคร ับ  Epiphone, 
Gibson, Fender 

2. ชุดค าถามส าหรับผู้ที่สนใจกีตาร์ไฟฟ้าในระดับมืออาชีพ 
1) สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแนะน าการเลือกซื้อ

กีตาร์ไฟฟ้า และเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้าครับ ไม่
ทราบว่าคุณผู้ใช้สนใจกีตาร์ไฟฟ้าหรือเอฟเฟคส าหรับ
กีตาร์ไฟฟ้าครับ 

2) คุณผู้ใช้สนใจกีตาร์ไฟฟ้าในแบบของผู้เริ่มต้นหรือมือ
อาชีพครับ 

3) คุณผู้ใช้สนใจกีตาร์ทรง Les Paul ซึ่งกีตาร์ทรง Les 
Paul มีไม้ที่ใช้ท า Body กีตาร์ทั้งหมด 3 ชนิด แล้วคุณ
ผู ้ใช ้สนใจไม ้ท ี ่ ใช ้ท  าต ัว body กีตาร ์ชนิดใดครับ 
Poplar, Mahogany, Alder 

4) ชนิดไม้ที่ใช้ท า Body คือไม้ Poplar และชนิดไม้ที่ใช้
ท า Fretboard มีเหลืออยู่ทั้งหมด 3 ชนิดครับแล้วคุณ
ผ ู ้ ใ ช ้ สน ใจ ไม ้ ท ี ่ ใ ช ้ ท  า  fretboard ชน ิ ด ใดครั บ 
Mahogany, Alder, Maple 

5) ชนิดไม้ที ่ใช้ท า Fretboard คือไม้ Mahogany และ
ชนิดของ Pickup มีเหลืออยู่ทั้งหมด 3 ชนิดครับแล้ว
คุณผู้ใช้สนใจ Pickup ชนิดใดครับ HH, SH, HHH 

3.ชุดค าถามส าหรับผู้ที่สนใจเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้า 
1) สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแนะน าการเลือกซื้อ

กีตาร์ไฟฟ้า และเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้าครับ ไม่
ทราบว่าคุณผู้ใช้สนใจกีตาร์ไฟฟ้าหรือเอฟเฟคส าหรับ
กีตาร์ไฟฟ้าครับ 

2) คุณผู้ใช้สนใจเอฟเฟคราคาเริ่มต้นที่เท่าไรครับ (กรุณา
ระบุจ านวนเงินเริ่มต้นหรือช่วงราคาที่สนใจ อย่างเช่น 
"1000 บาท" หรือ "1000 - 5000 บาท") 

3) ในช่วงราคา 2000 จนถึง 8000 มีประเภทเอฟเฟค
ทั้งหมด 2 ชนิดครับ แล้วคุณผู้ใช้สนใจเอฟเฟคประเภท
ใดครับ Stomp Box, Multi Effect 

4) ประเภทของเอฟเฟคที่คุณผู้ใช้สนใจคือแบบ Stomp 
Box และมีชนิดเสียงของเอฟเฟคอยู่ 9 ชนิดครับ แล้ว
ค ุณผู้ ใช ้สนใจชนิดเส ียงของเอฟเฟคชนิดใดครับ 
Overdrive, Looper, Delay, Compressor, Chorus, 
Flanger, Wah, Distortion 

 
5. สรุปผล 

ในปัจจุบันผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรบั
กีตาร์ไฟฟ้านั้นยังมีอยู่ไม่มาก รวมถึงหลายสาเหตุที ่ท าให้การ
สื ่อสาร การให้ข้อมูล และบริการลูกค้า ไม่สามารถควบคุม
คุณภาพของการให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะให้
ค าแนะน าตามความต้องการของผู้ใช้ ที่ระบบได้ท าการเก็บข้อมูล
จากผู้ใช้มาท าการกรองข้อมูลภายในฐานข้อมูลจากนั้นแสดง
รายละเอียดของกีตาร์ไฟฟ้า หรือเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้าแก่
ผ ู ้ ใช ้ผ ่าน Facebook Messenger งานว ิจ ัยน ี ้อธ ิบายข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟคส าหรับกีตาร์ไฟฟ้า และ
ช่วยในการตัดสินใจ ในส่วนของข้อจ ากัดของระบบนั้น ระบบจะ
แนะน าเพียงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกีตาร์
ไฟฟ้าในแต่ละแนวเพลงเท่าน้ัน ซึ่งกีตาร์ไฟฟ้าแต่ลรุ่นก็จะมีความ
เหมาะสมในแต่ละแนวเพลงต่างกันไป ในส่วนของข้อมูลกีตาร์ 
และเอฟเฟคเป็นเพียงชุดข้อมูลในกรณีศึกษาเท่านั้น เนื่องจาก
กีตาร์ และเอฟเฟคในปัจจุบันได้มีจ านวนรุ่นและแบรนด์เป็น
จ านวนมาก อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังมีข้อจ ากัดหลายประการที่
สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดจากโครงงานชิ้นนี้ได้ เพื่อให้ระบบมี
น่าความสนใจมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
ลําปางมีธุรกิจคาเฟ่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทําให้คนที่ต้องการมา

คาเฟ่ใช้เวลานานในการหาคาเฟ่ที ่พึงพอใจ มีแอปพลิเคชัน
มากมายในปัจจุบันท่ีแนะนําคาเฟ่ แต่ผู้ใช้ต้องอ่านบทวิจารณ์และ
ค้นหาสถานที่ด้วยตนเอง เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้เราจึงได้ออกแบบ
และพัฒนาแชทบอทแนะนําคาเฟ่ในจังหวัดลําปาง โดยมี
วัตถุประสงค์คือเพื ่อพัฒนาแชทบอทแนะนําคาเฟ่ในจังหวัด
ลําปางที ่สามารถแนะนําได้ตรงตามความต้องการของผู ้ใช้        
เราออกแบบ chatbot ซ ึ ่ งเป ็นม ิตรและการสนทนาสั ้น ๆ 
วัตถุประสงค์ถัดไปคือการลดเวลาในการค้นหาคาเฟ่ และเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการค้นหาเส้นทางของร้านคาเฟ่ ซึ่งเราได้
พัฒนา chatbot ตาม พื้นฐานของ Dialogflow เพื่อรอสําหรับ
การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอ่ืน 
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ABSTRACT 
 Lampang has a significant increase in café 
businesses. It makes people who want to come to a 
café spend a long time to find the satisfied café. There 
are many applications available today that suggest café, 
but users have to read reviews and find their own 
locations. To solve these problems, we design and 
develop a chatbot introducing café in Lampang 
Province. The purpose is to develop a chatbot, 
suggesting cafes in Lampang that can be recommended 
according to user needs. We designed a chatbot that is 
friendly and has short conversations. The next purpose 
is to reduce the time spent searching for a café. And 

finally, the chatbot facilitates the route search. We 
develop the chatbot based on Dialogflow in order to 
connect to other applications. 
Keywords -- café, Lampang, Chatbot, Recommendation 
System 

1. บทน ำ 
ในปัจจุบันเครื่องดื่ม อาหารว่าง และขนมหวานเป็นที่นิยม

อย่างมากสําหรับคนในปัจจุบัน จึงทําให้หลายคนสนใจที่จะเปิด

คาเฟ่ ซึ ่งธุรกิจคาเฟ่มีหลากหลายสไตล์ บางร้านอาจมีราคา

เครื่องดื่มแพง บางร้านเปิดแค่ไม่กี่ช่ัวโมงต้องจองคิวล่วงหน้าเป็น

เวลานาน บางร้านตั้งอยู่ในบริเวณที่หาร้านได้ยาก และความชอบ

ที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคน จึงทําให้บางร้านที่ เลือกไปอาจไม่

ถูกใจเท่าที่ควร และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่

สําคัญนอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้น ยังมีเรื่องคุณภาพของสินค้าและ

การให้บริการ ซึ่งคาเฟ่ส่วนมากมักเลือกใช้สินค้าท่ีมีคุณภาพ และ

มีการบริการที่ดีมีความรวดเร็ว 

แอปพลิเคชันในตลาดอย่าง tripadvisor [4], wongnai [3] 

มีการใช้งานยาก เนื่องจากผู้ใช้ต้องรวบรวมข้อมูลของร้านคาเฟ่

เองจากหลายแหล่งข้อมูล ตามคุณสมบัติของร้านคาเฟ่ที ่ผู ้ใช้

สนใจ ก่อนจะสามารถเลือกร้านท่ีตรงกับความต้องการได้ ซึ่งเป็น

ภาระต่อผู้ใช้ จากการที่แอปพลิเคชันที่มีอยู่ในปัจจุบันมีการใช้

งานยากส่งผลใหผู้้ใช้ใช้เวลานานในการค้นหาร้าน 

ดังนั ้น ผู ้วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหานี้ จึงได้นํา 

Dialog Flow [6] มาใช้ในการสร้างแชทบอทสําหรับแนะนําคาเฟ่

ในลําปางที่สามารถแสดงรายละเอียดของร้านคาเฟ่ ผู้ใช้สามารถ
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ใส่รายละเอียดของร้านคาเฟ่ ระบบจะทําการแนะนําคาเฟ่ที่ตรง

กับความชอบและความต้องการของผู้ใช้ 

 
รูปที่ 1 กราฟแสดงอัตราการเกิดขึ้นของธุรกิจกาแฟ 

จากรูปที ่ 1 จะเห็นได้ว่า มูลค่าตลาดธุรกิจร้านกาแฟใน
ประเทศไทยที่มีอัตราการเพิ่มขึ้น 5.43% ทําให้ผู้ที่ต้องการมา
ร้านคาเฟ่ สามารถเลือกร้านคาเฟ่ได้หลากหลายร้าน ตามความ
ต้องการของตน ซึ่งผู้ที่ต้องการมาร้านคาเฟ่บางคนอาจไม่รูจ้ักรา้น
คาเฟ่บางร้าน ทางผู้วิจัยจึงได้จัดทําแชทบอทเพื่อช่วยให้แนะนํา
คาเฟ่ในจังหวัดลําปางแก่ผู้ที่ต้องการมาร้านคาเฟ่ [1] 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาแชทบอทแนะนําคาเฟ่ในจังหวัดลําปางที่สามารถ
แนะนําได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
2.2 เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาคาเฟ่  
2.3 เพื่ออํานวยความสะดวกในการค้นหาเส้นทาง 
 

3. ทฤษฎีและงำนวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 ควำมรู้พ้ืนฐำนที่เกี่ยวข้อง 

 นวภัทร ศุภศีลวัต เสนอการพัฒนาระบบ Chatbot ใน
การค้าเพื่อการส่งข้อความออนไลน์ [2] ผ่าน LINE แอปพลิเคชัน
ใช้เทคโนโลยี LINE API และพัฒนาระบบตอบโต้การสนทนา
อัตโนมัติด้วยภาษา Python ระบบถูกพัฒนาให้มีความสามารถ
แนะนาสินค้ายอดนิยม แนะนาโปรโมชั ่นตามความชอบของ
ผู้ใช้งานรายบุคคล เมื่อผู้ใช้งานเพิ่มเพื่อนกับระบบ ระบบจะส่ง
ข้อความทักทาย และข้อความขออนุญาตตอบแบบสอบถาม
ความสนใจประเภทสินค้าของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้งานทาการสอบถาม

รายละเอียดสินค้า ผู้ใช้จะต้องส่งข้อความเป็นรหัสสินค้า หรือ
ลักษณะของสินค้าเข้ามายังระบบ ระบบจะตอบกลับข้อความ
เป็นชื่อสินค้า รหัสสินค้า จํานวนสินค้าที่เหลืออยู่ และราคา ทาง
ระบบไม่ได้บอกรายละเอียดของสินค้าให้กับผู้ใช้ได้ทราบซึ่งเป็น
ตัวช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าของผู้ใช้ และจากผลการ
ทดสอบระบบว่าระบบสามารถทางานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย พบว่าค่าเฉลี่ยด้านตรงความต้องการของผู้ใช้ได้
3.7/5 คะแนน ระบบบจึงควรได้รับการพัฒนาต่อให้ตรงกับความ 
ต้องการของผู้ใช้มากขึ้น  
 
3.2 แอปพลิเคชันที่มีอยู่ในปัจจุบนั 

3.2.1 วงใน (Wongnai) 
วงใน (Wongnai) คือ เว็บไซต์บริการเครือข่ายสังคมและ

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของประเทศไทยและชื่อบริษัทท่ี
พัฒนาโดยผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถค้นหาร้านอาหารข้อมูลรูป 
และคําวิจารณ์จากสมาชิกคนอื่นสมาชิกผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถ
เพิ่มข้อมูลร้านอาหารหรือเสนอแนะให้แก้ไขข้อมูลร้านอาหารที่มี
อยู่ในฐานข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารอัปโหลด
รูปภาพเกี่ยวกับร้านอาหารและติดตามความเคลื ่อนไหวของ
เพื่อนภายในเว็บไซต์ได้แบบตามเวลาจริงนอกเหนือจากการ
ให้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์  วงในได้ให้บริการผ่านทาง
โปรแกรมประยุกต์ที ่ท ํางานอยู ่บนอุปกรณ์พกพารุ ่นที ่เป็น
ระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ซึ่งจะมีการนําข้อมูล
พิกัดภูมิศาสตร์ของผู้ใช้งานไปประมวลผลแบบ location-based 
service เพื่อแสดงผลการค้นหาร้านอาหารที่อยู่ใกล้ผู้ใช้ได้ [3] 

3.2.2 Tripadvisor 
Tripadvisor คือ แบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ บริษัท มีผู้

เข้าชมที่ไม่ซํ้ากันเฉลี่ย 463 ล้านคนต่อเดือนในปี 2019 เว็บไซตม์ี
เวอร์ชันในตลาด 48 แห่งและ 28 ภาษาทั่วโลก มีบทวิจารณ์และ
ความค ิด เห ็นประมาณ859ล ้ านรายการเก ี ่ ยวก ับสถาน
ประกอบการประมาณ 8.6 ล้านแห่งซึ่งรวมถึงโรงแรม 1.4 ล้าน
แห่งโรงแรมขนาดเล็กท่ีพักพร้อมอาหารเช้าและที่พักแบบพิเศษที่
พ ักให ้ เช ่ า  842,000 แห ่ งร ้ านอาหาร 5.2 ล ้ านแห ่ งและ
ประสบการณ์การเดินทาง 1.2 ล้านแห่งทั่วโลก และมีชื่อเสียง
ด้านแนะนําร้านอาหารที่มีนักท่องเที่ยวหลายล้านคนเข้าเยี่ยมชม
ทุกเดือนเพื่อค้นหาข้อมูล และวางแผนทริปที่สมบูรณ์แบบ ที่พัก 
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ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวสามารถบันทึกของคุณปรากฎ
บน Tripadvisor สามารถเพิ่มคุณลักษณะใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
ไปยังหน้าข้อมูลที่ช่วยแสดงจุดเด่นที่ดีที่สุดของร้านอาหารและมี
การนําเสนอภาพแบบเคลื ่อนไหวที่รวมภาพถ่ายและรีวิวเข้า
ด้วยกันจึงช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการตัดสินใจของผู้ที่มีโอกาสเป็น
ลูกค้า [4] 
 
3.3 Chatbot 

แชทบอก เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อจําลองบทสนทนา
ของมนุษย์ ให้สามารถพูดคุย สื่อสารกับมนุษย์ผ่านทางเสียงหรือ
ข้อความแบบ real-time มี 2 แบบ ประกอบด้วย 

1. Rule-Based Bot เป็นการทํางานตามกฎและคีย์เวิร์ดที่
ถูกกําหนดไว้ ถ้าหากคําถามไม่ตรงกับที่กําหนดไว้ แชทบอกอาจ
ให้คําตอบที่ไม่ดีหรือทํางานผิดพลาดได้ 

2. Al Bot เป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (A) และ Machine 
Learning เข้ามาช่วยให้แชทบอกนั้นฉลาดและเข้าใจภาษาของ
มนุษย์มากขึ้น 

ประเภทของแชทบอก มี 5 ประเภท ประกอบด้วย 
1. FAQ Assistant Bot สมารถตอบคําถามหรือสง่บทสนทนา

ได้ถูกต้องตามที่คุยกับผู้ใช้นั่นหมายถึงการรักษาบริบทสําหรับ
คําถาม ติดตาม และพร้อมที่จะส่งต่อไปยังตัวแทนหากคําถาม
ไม่ได้อยู่ในฐานความรู้ของบอก 

2. Navigational Bot ช่วยผู้ใช้ และสามารถค้นหาเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีพวกเข้าสนใจได้ ดังนั้นแชทบอกอาจจะสามารถ
เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บท่ีมีประโยชน์ หากผู้ใช้ร้องขอข้อมูลต่าง ที่
ต้องการ 

3. Lead Generation & Retention Bots ม ีไว ้ เพ ื ่อด ึงดูด
ผู้ใช้เป้าหมายด้วยการสนทนาและรักษาการติดต่อกันกับผู้ใช้ด้วย
การให้คําตอบและข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับลูกค้า ทําให้กลุ่มผู้ใช้
เป้หมายนั้น จะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้ามาดูข้อมูลสินค้า 

4. Transactional Bot ช่วยให ้ผ ู ้ ใช ้สามารถทําธ ุรกรรม
ภายในขอบเขตของการสนทนาเรื่องนั้นได้ดี 

5. Internal Assistant Bot สามารถช่วยในการตอบคําถาม
ให้สมาชิกในทีมได้รับคําตอบที่รวดเร็วเพื่อไม่ให้ไปรบกวนเพื่อน
รวมงานคนอ่ืน [5] 

3.4 เคร่ืองมือในกำรพัฒนำระบบ 
3.4.1 Dialog Flow 

Dialog Flow เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้สร้างแชทบอท 
สามารถ รองรับ และการทําประมวล ภาษา มากกว่า 20 ภาษา 
รวมถ ึ งภาษาไทย สามารถ เช ื ่ อมต ่อได ้ท ั ้ ง  Facebook, 
Messenger, Twitter, Line และเว ็บไซต ์ของต ัวเอง Dialog 
Flow จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของประโยคที่ chatbot รับมา 
ว ่าไม ่จ ําเป ็นต้องตรงตามเง ื ่อนไข แบบ rule based เป ๊ะๆ 
สามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานได้ [6] 

3.4.2 จำวำสคริปต์ (Java Script) 
จาวาสคริปต์ (Java Script) คือ ภาษาสําหรับการเขียน

โปรแกรมบนเว็บที่ช่วยเพิ่มความเป็น Interactive ให้กับเว็บไซต์ 
เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ท่ีเรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งใน
การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์
ของเราดูมีการเคลื่อนไหว ใช้เพื่อแสดง Dynamic Text บนหน้า 
HTML Page ใช้ในการอ่าน (Read) และเขียน (Write) HTML 
Elements ใช้เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รับเข้า
มา (Validate) 

 
4. วิธีกำรด ำเนินงำน 

4.1 วิเครำะห์ปัญหำด้วยแบบสอบถำม 
ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ปัญหาจากการรวบรวมข้อมูล

ความสนใจของผู้ที่ชอบไปร้านคาเฟ่ด้วยแบบสอบถาม จํานวน 
30 คน พบว่าส่วนมากที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกไปคาเฟ่จาก 
บรรยากาศของสถานที่ วิวสวย พื้นที่สําหรับถ่าย วัตถุดิบที่ใช้
สําหรับทํากาแฟและนํ้าหวาน และราคา 
 
4.2 ศึกษำทฤษฎีและเคร่ืองมือที่ใช ้

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทฤษฎีที่จําเป็นในการทํางาน เพื่อ
นํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาแชทบอทแนะนําคาเฟ่ รวมถึง
การค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาแบบอย่างสําหรับการ
พัฒนางานวิจัยต่อไป 
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รูปที่ 2 ผังงานระบบ (System Flowchart) 

 

 
รูปที่ 3 ยูสเคสไดอะแกรม (USE CASE DIAGRAM) 

 
4.3 วิเครำะห์และออกแบบระบบ 

ในการวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ถึงความไม่สะดวกสบายในการค้นหา
ร้านคาเฟท่ี่ใช้เวลานานพอสมควรและได้คาเฟ่ที่ไม่ตรงตามความ 
 

 
ต้องการของผู้ใช้ รวมถึงผู ้ใช้ยังขาดข้อมูลเกี ่ยวกับคาเฟ่ที่เป็น
ปัจจัยหลักในการค้นหาคาเฟ่ ผู้จัดทําจึงได้ทําการศึกษาโปรแกรม
แชทบอท ซึ่งจะเป็นตัวช่วยที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคาเฟ่และแนะนํา
เสนอคาเฟ่ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ Dialog 
Flow [4] และได้ทําการวิเคราะห์การทํางานของระบบใหม่ด้วย 
Flow Chart และ Use Case Diagram ดังรูปที่ 2 และรูปที ่ 3 
ตามลําดับ 

จากรูปที ่ 2 แสดงขั ้นตอนเริ ่มจากออกแบบผังงานระบบ 

(System Flowchart) เป็นการใช้แผนภาพแสดงอินพุท เอาต์พุต 

และการประมวลผลของระบบ 

จากรูปที่ 3 จากแผนภาพอธิบายว่า ผู้ใช้สามารถค้นหาคาเฟ่
ที่ตนเองสนใจได้ จากการเลือกชนิดของกาแฟได้ และเลือกจาก
บรรยากาศของร้านคาเฟ่ได้ 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลของร้านกาแฟ

5. ขอบเขตและขอ้จ ำกัดของงำนวิจัย 

5.1 ด้ำนผู้ใช้บริกำร 

5.1.1 สามารถพูดคุยกับแชตบอทเพื่อหาร้านคาแฟ่ที่ตนเอง

ต้องการ 

5.1.2 สามารถค้นหาเส้นทางในการเดินทางไปยังร้านคาแฟ่ 

5.2 ด้ำนข้อมูล 

ทางผู้วิจัยไดร้วบรวมข้อมูลของ 22 ร้านคาเฟ่ในจังหวัดเพื่อ

นํามาใช้ในงานวิจัยนี้ ดังตารางที่ 1  

 

6. ผลกำรด ำเนินกำร 

6.1 ส่วนสร้ำงฐำนควำมรู้ (Knowledge base) 

ฐานความรู้ (Knowledge base) ระบบได้มีการจัดเก็บข้อมูล

สําหรับการตั้งคําถาม และข้อมลูสาํหรับการตอบกลับผู้ใช้งาน 

เพื่อท่ีระบบจะสามารถตอบกลับผูใ้ช้งานได้ถูกต้อง และแสดงผล

การค้นหารา้นคาเฟ่ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เช่น เมื่อผู้ใช้ได้ทําการ

ทักทายแชทบอท ระบบจะมีการตอบกลับ ดังตารางที่ 3 

 

6.2 ส่วนกำรก ำหนดค ำเหมือน (Synonym) 

ส่วนการกําหนดคําเหมือน (Synonym) ระบบได้จัดเก็บ

ข้อมูลคําหรือความหมายที่คล้ายคลึงกันไว้หลากหลายคํา เพื่อ

ช่วยให้ระบบสามารถคุยกับผู ้ใช้งานได้ เมื ่อผู ้ใช้มีการพิมพ์

ความหมายที่คล้ายคลึงกัน ความหมายที่ผู้ใช้งานต้องการ ดัง

ตารางที่ 2 

 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงส่วนการกําหนดคําเหมือน 

 

 

 

ค ำตั้งตน้ ค  ำเหมือน (Synonym)

ลำเต้
Latte , ]kg9h , กำแฟลำเต ้, สฟะะำ ำ , กำแฟ

สฟะะำ ำ , กำแฟ Latte , Coffee latte

มอคคำ่
Mocha , ,v88jk , กำแฟมนแำ้ฟ , มนแำ้ฟ , 
กำแฟมอคคำ่ , กำแฟ Mocha , Coffee mocha
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงฐานความรู้

ตัวอย่างการแสดงการตอบกลับผู้ใช้งาน 

 
รูปที่ 4 หน้าแสดงเมื่อทําการทักทายแชทบอท  

จากรูปที่ 4 การตอบกลับของระบบเมื่อผู้ใช้ทกัเข้ามา 
 

 
รูปที่ 5 หน้าแสดงเมื่อผู้ใช้เลือกระบบจะตอบกลับผู้ใช้้ในระบบ 

จากรูปที่ 5 เมื่อผู้ใช้เลือก รสชาติกาแฟ ระบบจะตอบกลับ
ผู้ใช้ และให้ผู้ใช้เลือกระหว่างชนิดกาแฟหรือบรรยากาศ  

 

 

 
รูปที่ 6 เมื่อผู้ใช้เลือกชนิดกาแฟ 

จากรูปที่ 6 เมื่อผู้ใช้เลือกชนิดกาแฟ ระบบจะตอบกลับผู้ใช้ 
และให้เลือกระหว่างกาแฟสําเร็จรูปและกาแฟสด  

 

 
รูปที่ 7 หน้าแสดงเมื่อผู้ใช้เลือกกาแฟสาํเร็จรูป 

จากรูปที่ 7 เมื่อผู้ใช้เลือกกาแฟสําเร็จรูป ระบบจะตอบกลับ
ผู้ใช้ และให้ผู้ใช้เลือกรสชาติกาแฟท่ีต้องการ  
 

ผูใ้ชง้ำนถำม แชทบอทตอบ

สวสัดีครับ HOME ของเรำยนิดีแนะน ำร้ำนคำเฟ่ให้กบัผูใ้ชบ้ริกำรทุกท่ำน

ผูใ้ชบ้ริกำรสนใจให้เรำแนะน ำร้ำนคำเฟ่แบบไหนดีครับ

(นัง่กินบรรยำกำศ หรือ รสชำติของกำแฟดีครับ)

มีร้ำนไหนแนะน ำบำ้ง ตอ้งกำรคำเฟ่แบบไหนเป็นพิเศษไหมครับ (บรรยำกำศ หรือ ชนิดกำแฟ)

ชนิดกำแฟ ตอ้งกำรเป็น กำแฟสด หรือ กำแฟส ำเร็จรูป ดีครับ

กำแฟส ำเร็จรูป ตอ้งกำรกำแฟรสชำติไหนดีครับ (กำแฟด ำ, กำแฟขำว, เอสเพรสโซ, คำปชิูโน, ลำเต,้ มอคคำ่, อเมริกำโน)

ลำเต้ ตอ้งกำรบรรยำกำศแบบไหนเป็นพิเศษไหมครับ (ถ่ำยรูป, ธรรมชำติ, อ่ำนหนังสือ, ท ำงำน)

ไม่เป็นไร ตอ้งกำรรำคำอยูใ่นช่วงไหนดีครับ (30-70บำท, 70-120บำท, 120บำทข้ึนไป)

ร้ำนท่ี 1 ท่ีเรำจะแนะน ำ

ร้ำนท่ี 2 ท่ีเรำจะแนะน ำ

ร้ำนท่ี 3 ท่ีเรำจะแนะน ำ

คุณพอใจในร้ำนท่ีเรำเลือกให้หรือไม่

พอใจ หำกตอ้งกำรหำร้ำนคำเฟ่อ่ืนๆเพ่ิมเติม กรุณำพิมพ ์ "แนะน ำร้ำนหน่อย"

สวสัดีครับ / สวสัดีคะ่

30-70บำท
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รูปที่ 8 หน้าแสดงเมื่อผู้ใช้เลือกรสชาติกาแฟ 

จากรูปที่ 8 เมื่อผู้ใช้เลือกรสชาติกาแฟ ระบบจะตอบกลับผูใ้ช้ 
และให้ผู้ใช้เลือกช่วงราคาที่ต้องการ 

 

 
รูปที่ 9 หน้าแสดงเมื่อผู้ใช้เลือกรสชาติกาแฟ 

จากรูปที่ 9 เมื่อผู้ใช้พิมพ์ “ไม่เป็นไร” ระบบจะตอบกลับผู้ใช้ 
และให้ผู้ใช้เลือกช่วงราคาที่ต้องการ 
 

 
รูปที่ 10 หน้าแสดงเมื่อผู้ใช้เลือกบ 

จากรูปที่ 10 เมื่อผู้ใช้เลือกช่วงราคาที่ต้องการ ระบบจะตอบ
กลับผู้ใช้ และแสดงผลลัพธิ์ 3 ร้านที่ใกล้เคียงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ 
 

 
รูปที่ 11 หน้าแสดงเมื่อผู้ใช้เลือกบ 

จากรูปที่ 11 เมื่อผู้ใช้ตอบ “พอใจ” จะจบการทํางานและ
หากต้องการใช้บริการอีกครั้งจะขึ้นให้พิมพ์ “แนะนําร้านหน่อย” 

 

7. สรุปผล 
แชทบอทสําหรับแนะนําคาเฟ่ในลําปาง เป็นระบบที่คอยช่วย

ในการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ใช้ ทําให้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาใน
การค้นหาข้อมูลของร้านคาเฟ่หรือจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
ตลอดเวลา โดยระบบจะทําการตอบกับผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน  
ทําให้ผู้ใช้สามารถค้นหาร้านคาแฟ่ที่ต้องการได้และช่วยในการ
ประหย ัดเวลาในการค ้นหาและรวบร ่วมข ้อม ูล โดยใช้         
Dialog Flow[4] ในการสร้างระบบแชทบอทของเรา เพื่อที ่จัด
สามารถนําตัวแชตบอทของเรา ไปใช้ในการเชื ่อมต่อกับแอป
พลิเคชันต่าง ๆ ได้ โดยทางผู้วิจัยได้รวมรวมข้อมูลของร้านคาแฟ่
เช่น ราคา บรรยากาศ กระบวนการในการทํากาแฟ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์หาร้านคาเฟ่ท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 

ทั้งนี้ ทางผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แชทบอทสําหรับแนะนํา
ค า เ ฟ่ ใ น ล ํ า ป า ง  (RECOMMEND CHATBOT FOR CAFÉ IN 
LAMPANG) จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู ้ใช้ ทั ้งย ังอํานวยความ
สะดวก และช ่วยลดระยะเวลาในการค ้นหาคาเฟ ่  และ
รายละเอียดที่เกี่ยวกับคาเฟ่ หากมีข้อผิดผลาดประการใดทาง
ผู้วิจัยขอจึงอภัยไว้ ณ ท่ีนี้ 
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บทคัดย่อ 
แบบแปลนแสดงให้เห็นส่วนประกอบภายในบ้านอะไรบ้าง 

ห้อง ประตู หน้าต่าง บันได วางตรงไหนและมีขนาดเท่าไหร่ แบบ
แปลนบ้านสามารถน ามาค านวณงบประมาณการก่อสร้างได้โดย
สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญซึ่งต้องใช้เวลา บทความนี้ได้เสนอโปรแกรม
ค านวณงบประมาณการก่อสร้างกึ่งอัตโนมัติ จากภาพแบบแปลน 
และข้อมูลวัสดุที่ก าหนด ด้วยราคากลางปัจจุบัน ระบบนี้พัฒนา
บนเว็บต์แอพลิเคช่ันเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้หลายคน 
การท างานของระบบเริ่มด้วยผู้ใช้เปิดภาพแบบแปลนเป็นข้อมูล
เข้า จากนั้นผู้ใช้ลากเส้นวัดระยะและกรอกระยะทางของเส้นเมื่อ
เทียบกับขนาดจริง จากนั้นผู้ใช้ลากเส้นของห้องทีละห้อง โดยใน
หนึ่งห้อง ผู้ใช้ต้องกรอกงานที่เกิดขึ้น เช่นงานพื้นเป็นกระเบื้อง
หรือพ้ืนขัดมัน ระบบจะท าการประมวลผลงานท่ีต้องท าด้วยราคา
วัสดุและค่าแรง โดยดูจากราคากลางของวัสดุที่กรมบัญชีกลาง
ประกาศไว้ จากนั้นจะแสดงรายการงบของแต่ละห้องและแต่ละ
งานออกมาให้เห็นเป็นรายงาน 
ค ำส ำคัญ – แปลนบ้าน, การประเมินราคา, เว็บแอพพลิเคชัน, 
การประเมินราคาแปลนบ้าน, สถาปนิก 
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ABSTRACT 

The floor plan shows what home 
components are, where are the rooms, doors, 
windows, stairs and what are their dimensions. 
The floor plans can be calculated by expert 
architects which take a lot of time. This article 
proposes an application for calculating a semi-
automatic construction budget from the plan 
image and given material data with the current 
standard price from the Comptroller General's 
Department. The system is developed on the 
web application for multiple users. The 
operation of the system starts with the user 
opening the plan image as input. The user then 
draws a line to measure the distance and fill in 
the distance of the line relative to the actual 
size, as the default configuration. The user then 
draws the lines of the room one by one. By in 
one room, the user must complete the task as 
it takes place. Such as tiles or polished floors. 
The system will calculate budget by using the 
cost of materials and labor, by looking at the 
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standard price of materials announced by the 
Comptroller General's Department. Then a list 
of statements for each room and each task will 
be displayed as a report. 
Keywords – House plan, cost estimation, web 
application, cost estimation of house plan, architects 
 

1. บทน ำ 
สถาปัตยกรรมคืองานศิลปะที่แสดงออกโดยผ่านสิ่งปลูกสร้าง 

เป็นการจัดวางพื้นที่ว่างอย่างมีศิลปะโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สถาปนิกจะน าองค์ประกอบ
ต่าง ๆ มาจัดเรียงให้ เกิดประโยชน์สู งสุดกับผู้ ใช้งาน เมื่ อ
กระบวนการออกแบบสิ้นสุดลง การเขียนแบบด้วยโปรแกรม 
AutoCAD ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานของสถาปนิกส าหรับช่วย
แสดงแนวความคิดให้เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้น ขั้นตอน
การออกแบบและจัดท าแบบนั้นจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน 
สถาปนิกจึงให้ความใส่ใจในการประเมินราคาน้อยกว่าการ
ออกแบบและจัดท าแบบ ดังนั้นการประเมินราคาเบื้องต้นจึงถูก
คิดค านวณอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความแม่นย าด้านการประเมิน
ราคาลดลง 

จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น โครงงานปริญญา
นิพนธ์นี้เน้นความส าคัญของเวลาและความแม่นย าด้านการ
ประเมินราคา จากการที่สถาปนิกใช้โปรแกรม AutoCAD เพื่อ
จัดท าแปลน 2 มิติเท่านั้น ซึ่งยังขาดการค านวณราคาวัสดุสิ่งของ
ที่ต้องใช้ในการก่อสร้างท าให้สถาปนิกต้องประเมินราคาวัสดุอีก
ครั้งหนึ่งและเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา ซึ่งเป็นงานท่ีซับซ้อน
และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้นโครงงานนี้น าเสนอระบบ
เว็บแอปพลิเคชันส าหรับช่วยประเมินราคาเบื้องต้นจากข้อมูล
รับเข้าเป็นแบบแปลนบ้านเพื่อช่วยให้สามารถประเมินราคาด้วย
ความรวดเร็วและลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ้าซ้อนของ 

 
2. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่อง “เว็บแอปพลิเคชันส าหรับช่วย
ประเมินราคาเบื้องต้นจากแบบแปลนบ้าน ผู้จัดท าได้ศึกษา
เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

2.1     3D    Model   Based    Estimating    Program  
Development (Sketch Up Plug-In) [1]  

ในปี พ.ศ. 2554 สิชล สุระศิลปิกุล ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
การออกแบบโปรแกรมประมาณราคาอาคารจากแบบจ าลอง 3 
มิติ  (โปรแกรมเสริมบน Sketch Up) ใช้โปรแกรมนี้ ในการ
ปรับเปลี่ยนภาพ 3 มิติแสดงให้แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านและ
ขั้นตอนการประเมินราคาเบื้องต้น ช่วยลดขั้นตอนการอธิบาย
แบบโมเดลบ้านจากกระดาษให้ลูกค้าเข้าใจ โดยทั่วไปต้องใช้เวลา 
5-7 วัน ลดเหลือระยะเวลา 1-2 วัน เป็นการลดระยะเวลาในการ
ประมาณราคาและลดปัญหาการเกิดข้อผิดพลาดในการประมาณ
ราคา นับว่าเป็นการสร้างแนวคิดในการใช้โปรแกรมช่วยประมาณ
ราคามาใช้กับโครงการบ้านจัดสรรและบ้านส าเร็จได้อย่างดี 
2 .2  A Development Of A Guideline For Applying 
Building Information Modeling In Building Cost 
Estimate [2]  

ในปี พ.ศ. 2557 เสกสรรค์ เถื่อนทองดี ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนว
ทางการประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคารในการประมาณ
ต้นทุนงานอาคาร โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา การประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูล
อาคารเพื่อค านวณปริมาณงาน โดยศึกษาอาคารมาตรฐาน
ภาครัฐจ านวน 3 กรณี ศึกษา ส่ วนที่  2  เป็นการก าหนด
รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคารที่เหมาะสมต่อการ
ประมาณต้นทุนเพื่อใช้ในขั้นตอนการประมูลงานและจัดซื้อวัสดุ 
ส่วนที่ 3 เป็นการเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานระหว่าง
เกณฑ์การวัดประเมินงานของแบบจ าลองข้อมูล        อาคารกับ
เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. โดยผลศึกษาพบว่าการ
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคารมีปัญหา 4 ข้อ ได้แก่ การ
ขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
ความไม่ชัดเจนในการก าหนดขอบเขตการสร้างแบบจ าลอง การ
ขาดแบบจ าลองช้ินส่วนงานในฐานข้อมูลของระบบ ซอฟต์แวร์
และข้อจ ากัดด้านเทคนิคในการสรา้งแบบจ าลองข้อมูลอาคารเพือ่
ค านวณปริมาณงานของซอฟต์แวร์ นอกจากนั้นยังน าเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นโดยผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่าแบบจ าลองข้อมูลอาคารสามารถน ามาใช้ในการประมาณ
ต้นทุนงานอาคารได้ 
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2.3 กำรวิเครำะห์รำคำค่ำก่อสร้ำง เพ่ือหำสัดส่วนรำคำของ
โครงกำรสถำนพักตำกอำกำศ บนพ้ืนที่เกำะ (ภำคตะวันออก
ของประเทศไทย) ปี 2550-2554 [3] 

ธีรวัฒน์ เย็นใจ (2556) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ราคาก่อสร้าง 
เพื่อหาสัดส่วนราคาของโครงการสถานพักตากอากาศ บนพื้นที่
เกาะ ภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่ก าลังก่อสร้างหรือ
ก่อสร้างเสร็จแล้วในปี 2550-2554 เพื่อหาค่าเฉลี่ยและสัดส่วน
ของราคาค่าก่อสร้างอาคารในงานหมวดหลักต่างๆและงานย่อยที่
เป็นดัชนี กรอบช้ีวัดหรือเกณฑ์ใช้ประกอบในการพิจารณา
ตัดสินใจส าหรับการบริหารต้นทุน งบปนะมาณของโครงการและ
การจัดการโครงการก่อสร้างสถานพักตากอากาศ หรือรีสอร์ท 
(Resort) บนพ้ืนท่ีเกาะ 
2.4 กำรพัฒนำโปรแกรมประมำณรำคำก่อสร้ำงเบื้องต้นจำก
แบบร่ำงสำมมิติ ปี 2560 มหำวิทยำลัยศิลปำกร [4]  

ประภาพรรณ  ได้ พัฒ นาโปรแกรม เสริมบน  Google 
Sketchup ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมในกลุ่มสถาปนิกที่สามารถ
สร้างแบบร่างสามมิติเสมือนจริง โปรแกรมเสริมนี้มีส่วนช่วยใน
การค านวณมูลค่าวัสดุ เช่น พื้น (Floor), ผนัง (Wall), ประตู 
(Doors), หน้าต่าง (Windows) เป็นต้น โดยน าข้อมูลรายการ
วัสดุที่มีมูลค่าสูงมาใช้ในการประเมินต้นทุนของโครงการ ข้อดี
ของงานวิจัยนี้คือสามารถเปลี่ยนวัสดุทั้งโครงการในครั้งเดยีว โดย
ไม่ต้องมาคลิกเลือกทีละชิ้น 
2.5 กำรพัฒนำเคร่ืองมือในกำรประเมินรำคำสิ่งปลูกสร้ำงและ
ต้นไม้จำกกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ ปี 2561 มหำวิทยำลัย
ธุรกิจบัณฑิต [5]  

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเครื่องมือประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง
และต้นไม้จากการเวนคืนอสังหาริมทรัยพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการต่งๆ ในงานเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พบว่าค่าเฉลี่ยเวลาในการถอดแบบประเมิน
ราคาด้วยวิธีที่น าเสนอเร็วกว่าวิธีการแบบเดิมที่ใช้โปรแกรมแผ่น
ตารางค านวณอย่าง Microsoft Excel ทั้งการประเมินราคาสิ่ง
ปลูกสร้าง และการประเมินราคาต้นไม้ สรุปงานวิจัยนี้สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินราคา โดยลดเวลาในการถอด
แบบประเมินราคาที่เป็นวัตถุประสงค์หลกัแล้วยงัคงประเมนิราคา
ได้อย่างถูกต้อง 
 

3. ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ทิศทำงของกำรประเมินรำคำในปัจจุบัน [6] 

ในการประเมินราคาค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
โดยทั่วไปนั้น มีวิธีประเมินราคา 2 วิธี ดังนี้ 
3.1.1 การประเมินราคาโดยละเอียดเพื่อใช้เป็นราคาปานกลาง
หรือราคากลางในการจัดหาผู้ท าการก่อสร้าง โดยการก าหนด
รายการก่อสร้าง รวมทั้งปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง แล้วน าไป
ค านวณรวมกับค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมก่อสร้าง จากนั้นจึงรวมยอดเป็นค่าก่อสร้างอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ผลที่ได้จากการประเมินราคาโดยละเอียดนี้
จะได้ราคาที่ใกล้เคียงกับค่าก่อสร้างจริงมากท่ีสุด สามารถด าเนิน
ได้ 2 แนวทาง ดังนี ้
    1. ประเมินราคาจากปริมาณงาน วัสดุ และแรงงานต่อหน่วย 
เป็นวิธีประเมินราคาโดยการถอดแบบก่อสร้างเพื่อก าหนด
รายการก่อสร้าง และค านวณปริมาณงาน วัสดุ และแรงงาน 
ออกมาเป็นหน่วยๆแล้วคูณด้วยราคาวัสดุต่อหน่วย ค่าวัสดุมวล
รวมต่อหน่วย ได้เป็นยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด แล้ว
น าไปค านวณรวมกับค่าอ านวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่าก าไรและค่า
ภาษีรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้เป็นราคาประมาณ
ของค่าก่อสร้างทั้งหมด  
    2. ประเมินราคาจากปริมาณวัสดุก่อสร้างทั้งหมด เป็นวิธี
ประเมินราคาโดยการถอดแบบก่อสร้างเพื่อก าหนดรายการ
ก่อสร้าง และค านวณปริมาณวัสดุก่อสร้างออกมาตามชนิดของ
วัสดุ แล้วคูณด้วยราคาต่อหน่วยของวัสดุแต่ละชนิด แล้วรวมยอด
เป็นราคาค่าวัสดุทั้งหมด ส่วนค่าแรงงานให้ก าหนดเป็นร้อยละ
ของค่าวัสดุทั้งหมด จากนั้นจึงรวมเป็นค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ทั้งหมด แล้วน าไปรวมกับค่าอ านวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่าก าไรและ
ค่าภาษี รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง        จะได้เป็นราคา
ประมาณของค่าก่อสร้างทั้งหมด  
3.1.2 การประเมินราคาโดยสังเขป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้ว่า
แบบก่อสร้างนั้นจะสามารถก่อสร้างได้ตามวงเงินงบประมาณที่มี
อยู่ การประมาณราคาโดยละเอียดที่ได้ประมาณราคาไปแล้วว่ามี
ข้อผิดพลาดหรือไม่ สามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้  
    1. ประเมินราคาจากปริมาตร วิธีนี้นิยมใช้กับอาคารโล่งๆ ท่ีมี
รายละเอียดซึ่งเป็นส่วนประกอบของ อาคารไม่มากนัก เช่น 
อาคารโรงงาน ถังเก็บน ้าเป็นต้น 
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    2. ประเมินราคาจากพื้นที่หรือเนื้อที่ เป็นวิธีประมาณราคา
โดยค านวณหาปริมาณพื้นที่หรือเนื้อที่ใช้สอยท้ังหมดของอาคาร 
3.2 AutoCAD [7] 

AutoCAD เป็นโปรแกรมประยุกต์เฉพาะทางในการช่วย
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการท างานทั้งแบบ 2 
มิติและ 3 มิติ บริษัทผู้พัฒนาคือ Autodesk เหมาะส าหรับงาน
ออกแบบด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และอุตสาหกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน องค์กรทั่วโลกส่วนใหญ่จะนิยมใช้ AutoCAD 
เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ มีความสามารถสูงในการสร้าง
แบบจ าลองสามมิติ นักออกแบบสามารถควบคุมการขึ้นรูปและ

สั่ง ตัวซอฟต์แวร์เปลี่ยนมุมมองได้ในทุกทิศทางโดยรอบได้ด้วยค า
มีประสิทธิภาพช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ท าให้ AutoCAD 
เป็นตัวเลือกที่ดีในงานที่มีความละเอียด ซับซ้อน และต้องการ
ความแม่นย าสูง 
3.3 Autodesk Revit [8]  

Autodesk Revit เป็นซอฟต์แวร์ ช่วยออกแบบงานด้าน
อาคาร โดยใช้หลักการสร้างระบบจ าลองสารสนเทศอาคารหรือ
ก ารส ร้ า ง รู ป แ บ บ จ า ล อ งข้ อ มู ล ข อ งอ าค า ร  (Building 
Information Modeling: BIM) โดยสิ่ งที่ จะได้ติดตามมาคือ 
แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบต่าง ๆ ภาพทัศนียภาพ และ
ถอดแบบวัสดุก่อสร้างอย่างคร่าวๆ ได้ ซึ่งรูปแบบของการใช้งาน
จะเป็นสามมิติทั้งหมด 
3.4 Responsive Web Design [9] 

เป็นเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่ ซึ่ งจะมีการ
ปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสบกับการแสดงผลบน
หน้าจอขนาดต่างๆ และความละเอียดของหน้าจอในอุปกรณ์ที่
แตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 
เป็นต้น โดยใช้ชุดค าสั่งเดียวกัน 
3.5 Bootstrap [10] 

Frontend Framework ที่ รวม HTML, CSS และ JS เข้ า
ด้วยกันส าหรับพัฒนา Web ที่รองรับทุก Smart Device หรือ 
เรียกว่า Responsive Web หรือ Mobile First 
 
 
 
 

4. ขอบเขตงำนวิจัย 
แบบแปลนท่ีน ามาประเมินเป็นแบบแปลนท่ีมีชั้นเดียวเท่านั้น 

โดยสามารถมีได้หลายห้อง การเลือกวัสดุจะเลือกวัสดุในแต่ละ
ห้องไม่เหมือนกันก็ได้ โดยผู้ใช้ต้องเป็นผู้เลือกส่วนประกอบแต่ละ
ส่วน แล้วโปรแกรมจะไปดึงข้อมูลราคากลางจากกรมบัญชีกลาง
ในปีนั้น มาให้ 

  
5. กำรด ำเนินงำนวิจัย 

ในส่วนนี้จะน าเสนอวิธีการออกแบบ การวิเคราะห์และการ
พัฒนา เว็บแอพพลิเคชันส าหรับช่วยประเมินราคาเบื้องต้นจาก
แบบแปลนบ้าน  
5.1 รวบรวมข้อมูลแบบแปลนรูปภำพ 
เพื่อน ารูปภาพแบบแปลนมาใช้ประกอบการท างานของเว็บแอพ
พลิเคชัน โดยรูปภาพที่น ามาจะต้องมีขนาดไม่เกิน 800x600 พิก
เซล เพราะถ้าใหญ่เกินไปจะท าให้แสดงล้นจอจนผู้ใช้เลือกพื้นที่
ล าบาก ประเภทของไฟล์รูปภาพสามารถใช้ได้ทั้ง bmp, jpg, 
และ png 
5.2 ออกแบบหน้ำจอเว็บ 
เว็บแอปพลิเคช่ันนี้เราใช้การออกแบบเป็น Responsive Web 
Design ทีมผู้วิจัยจึงท าการออกแบบให้มีความเรียบง่ายที่สุด โดย
มีปุ่มต่างๆ ในหน้าจอให้น้อยที่สุด จ านวนหน้าจอให้น้อยที่สุด 
เพื่อให้ได้เห็นภาพการท างานของระบบ ท้ังการกรอกข้อมูลและ
การส่งผ่านข้อมูล จึงมีการออกแบบหน้าจอคร่าวๆ และวางล าดับ
ของหน้าจอไว ้
5.3 ออกแบบระบบฐำนข้อมูลที่ใช้เก็บรำคำวัสดุ 
เนื่องจากการค านวณราคาแบบปกติสถาปนิกต้องเปิดดูราคา
สินค้าทีละชิ้นท าให้เสียเวลา และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย เพื่อ
เพื่มประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้นจึงท าฐานข้อมูลราคา
กลางของวัสดุและค่าแรงเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้ โดยแบ่ง
ประเภทตามงาน เช่นงานพื้น งานผนัง งานตกแต่ง ดังแสดงใน
ภาพ 1 

 
ภำพ 1 การออกแบบฐานขอ้มูลส าหรับเก็บราคาวัสดุ 
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6. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพัฒนำ 
6.1 ฮำร์ดแวร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell G3 
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-8750 CPU @ 2.20GHz 
2.21 GHz 
Installed memory (RAM): 8.00 GB (7.86 GB usable) 
System type: 64-bit Operating System, x64-base 
processor 
6.2 ซอฟแวร์ 
- Visual Studio 
- MySQL 
- AutoCAD 
- Xampp 
- ภาษาที่ใช้ HTML, PHP, Javascript, CSS 
 

7. กำรท ำงำนของระบบ 
7.1 หน้ำเร่ิมต้นของระบบที่น ำเสนอ 
หน้าเริ่มต้นเว็บมีพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่ ไว้ส าหรับแสดงภาพแบบ
แปลนของบ้าน โดยมีปุ่มด้านข้างเป็นปุ่มเปิดภาพจากไฟล์ภาพ 
ส่วนสี่เหลี่ยมด้านล่างเป็นส่วนส าหรับการเลือกวัสดุต่างๆ ของ
ห้องภายในบ้าน 

 
ภำพ 2 หน้าเร่ิมต้น 

 
จากภาพ 2 แสดงภาพหน้าจอเริ่มต้นเพื่อเริ่มงานการประเมิน
ราคา โดยผู้ต้องน าเข้ารูปแบบแปลนบ้านเข้ามาในระบบก่อน 
หน้าจะรอรับรูปภาพแบบแปลนบ้านจากผู้ใช้ ให้ผู้ใช้กดปุ่มกรุณา
เลือกรูปภาพเพื่อเลือกรูปแบบแปลนบ้าน 
 

 
ภำพ 3 หน้าเลือกแบบแปลนบ้าน 

 
จากภาพ 3 เป็นภาพหน้าจอแสดงหน้าเลือกรูปเลือกรูปแบบ
แปลนบ้านที่ต้องการจากไดรฟ์ รูปภาพที่เลือกสามารถเปิดไฟล์ 
JPG, PNG และ BMP 
 

 
ภำพ 4 ก าหนดความยาวเร่ิมต้น 

 
จากภาพ 4 เป็นภาพหน้าจอแสดงแบบแปลนบ้านหลังจากเลือก
รูปภาพเสร็จแล้ว ผู้ใช้ต้องก าหนดมาตรฐานของเส้นในแบบ
แปลนกับมาตราวัดขนาดจริง (CALIBRATION) ให้ลากเส้นจาก
จุดหนึ่งไปหาอีกจุดหนึ่งบนมาตรวัดในรูป แล้วกรอกค่าว่ายาว
เป็นหน่วยตามมาตรวัดด้านข้างด้วยจ านวนตัวเลขในช่องด้านข้าง 
ระบบจะท าการค านวณความยาวของเส้นเป็นหน่วยพิกเซลจริง
จากรูปแล้วเทียบว่าเป็นหน่วยจริง หน่วยท่ีใช้เป็นเมตร 
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ภำพ 5 เลือกพื้นทีห่้องที่ต้องการ 

 
ขั้นถัดไปให้ เราเลือกห้องจากภาพแบบแปลนที่ เราต้องการ
ประเมินราคา จากภาพ 5 เป็นภาพหน้าจอแสดงเมื่อก าหนด
ความยาวเสร็จแล้วให้ลากเส้นเลือกพื้นที่ที่อยากค านวณราคาดัง
เส้นสีน ้าเงิน 
 

 
ภำพ 6 เลือกประเภทงาน 

 
จากภาพ 6 เป็นภาพหน้าจอแสดงเมื่อลากเส้นเลือกพื้นที่ที่
ต้องการค านวณเสร็จแล้วให้ตั้งช่ือห้องแล้วเลือกว่าจะเริ่มท างาน
อะไรก่อนแล้วค่อยจึงเลือกวัสดุของงานนั้น ดังภาพ 6 
 

 
ภำพ 7 เลือกวัสด ุ

 
ต่อไปจะเป็นการเลือกงานที่จะด าเนินการกับห้องที่เราสร้างขึ้น 
จากภาพ 7 เป็นภาพหน้าจอแสดงเมื่อเลือกงานแล้วก็เลือกวัสดุ
ของงานที่ต้องการ ซึ่งราคาของงานจะถูกประเมินโดยพื้นที่ห้อง
ถ้าเป็นงานพื้น งานผนังเราก าหนดจากเส้นรอบรูป และประเมิน
ความสูงของห้องที่ 3 เมตร   
 

 
ภำพ 8 เพิ่มงาน 

 
จากภาพ 8 เป็นภาพหน้าจอแสดงสามารถกดปุ่มเพิ่มงานเพื่อ
เลือกงานและวัสดุอื่น ๆเพิ่มเติมได้ หรือกดปุ่มลบงานเพื่อลบงาน
หรือวัสดุที่ไม่ต้องการได้ 
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ภำพ 9 เพิ่มห้อง 

 
จากภาพ 9 เป็นภาพหน้าจอแสดงเมื่อกดปุ่มเพิ่มห้องเพื่อท าการ
ค านวณราคาห้องอื่นๆเพิ่มเติมได้ 
 

 
ภำพ 10 ประเมินราคา 

 
จากภาพ 10 เป็นภาพหน้าจอแสดงเมื่อ กดปุ่มประเมินราคาเพื่อ
ค านวณราคาโดยผลที่ได้จะแสดงออกเป็นตารางแสดงว่าแต่ละ
ห้องราคาเท่าไร และบอกผลรวมราคาทั้งหมด 
 

8. ผลกำรด ำเนินงำน 
ในส่วนนี้จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเว็บแอปพลิเค

ชันส าหรับช่วยประเมินราคาเบื้องต้นจากแบบแปลนบ้านกับการ
ค านวณราคาด้วยวิธีการปกติ 

 
5.1 ควำมแม่นย ำด้ำนรำคำ 

ด้านเว็บแอปพลิเคชันส าหรับช่วยประเมินราคาเบื้องต้นจาก
แบบแปลนบ้านจะมีราคาในการประเมินที่แกว่งเนื่องจากในราคา
กลางของวัสดุที่เป็นตัวค านวณได้มีการใช้ค่ากลางของวัสดุนั้น ท า

ให้บางวัสดุจะมีราคาสูง หรือต ่ากว่าความเป็นจริง ด้านการ
ค านวณราคาด้วยวิธีการปกติจะมีความตรงที่มากกว่าเนื่องจาก
ค านวณราคาตามวัสดุขนาดจริง แต่มีความเสี่ยงด้านการค านวณ
ผิดพลาด 
5.2 ควำมเร็วในกำรท ำงำน 

ด้านเว็บแอปพลิเคชันส าหรับช่วยประเมินราคาเบื้องต้นจาก
แบบแปลนบ้านจะมีความเร็วมากกว่า เนื่องจากสรุปราคาออกมา
ให้สามารถเลือกวัสดุและพื้นที่ได้ง่าย  
ด้านการค านวณราคาด้วยวิธีการปกติจะช้ามาก เนื่องจากต้องวัด
ความกว้าง ความยาว หาพื้นท่ี และหาราคาวัสดุ และต้องท าการ
ค านวณด้วยตัวเอง ซึ่งจะท าให้ช้าและมีความเสี่ยงในการค านวณ
ผิดพลาดสูง  
 

9. สรุปผลงำนวิจัยและข้อเสนอแนะ 
เว็บแอปพลิเคชันส าหรับช่วยประเมินราคาเบื้องต้นจากแบบ

แปลนบ้านมีการประเมินราคาที่ยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควร แต่มี
ความเร็วในการท างานที่เร็วขึ้นมาก แต่จ ากัดการท างานที่แปลน
บ้านแค่ช้ันเดียว ข้อเสนอเพิ่มเติมคือ เพิ่มตัวเลือกวัสดุให้มากขึ้น
จะท าให้ความถูกต้องด้านราคามากข้ึน แต่ความเร็วในการท างาน
จะลดลงเล็กน้อย และเพิ่มการท างานให้สามารถค านวณราคา
จากแบบแปลนได้มากกว่า 1 แบบแปลน 
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การวิจัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างผลกระทบการจัดการนวัตกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงาน
ธุรกิจออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อทดสอบว่าการจัดการ
นวัตกรรมมีผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจออนไลน์หรือไม่ 
อย่างไร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจ
ออนไลน์จำนวน 108 ราย  เครื ่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
นวัตกรรม  ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ 
นวัตกรรมบริการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ     
ผลการดำเนินงานของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย   
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ABSTRACT 
The objective of this study to test relationship 

between innovation management and performance of 
online businesses. The objective is also study how 
innovation management affects on performance of 
online businesses. This research collected 108 data 
from mangers or owners of online businesses. 
Questionnaire is instrument to collect data. The 
statistics used for analyzing the data were mean, 
standard deviation, and regression analysis.  The 

research revealed that innovation management in 
aspect of product innovation, process innovation, and 
service innovation have positive relationship with and 
effect on performance of online businesses in Thailand.  

 

Keywords—Innovation management, Product 
innovation, Process innovation, Service innovation, 
and Performance  
 

1. บทนำ 
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื ่อสารเป็นผลให้

แนวค ิดทางธ ุรก ิจและการสร ้างการเต ิบโตทางเศรษฐกิจ
เปลี ่ยนแปลงไปจากอดีต   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ  .ศ . 2560-2564) ผลักดันให้ประเทศไทย
ปร ั บ เ ปล ี ่ ยน โคร งสร ้ า ง เ ศ รษฐก ิ จ ไปสู่   “Value-Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ด้วย
กระบวนการพัฒนาประเทศภายใต้  “Thailand ๔  .๐ ” ด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ 2560–2579) ส่งผลให้มีการ
เพิ ่มการใช้องค์ความรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาในทุก
ภาคส่วนทั ้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้แผนยุทธศาสตร์
นวัตกรรมและแผนบริหารจัดการนวัตกรรม [1]  ผู้ประกอบการ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาขับเคลื่อนเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเกิดประโยชน์สูงสุด 
ในขณะเดียวกันการเติบโตของเทคโนโลยีและผู้ประกอบการ
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พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างก้าวกระโดดก็ทำให้คู ่แข่งขันมี
ศักยภาพทัดเทียมกันมากขึ้น สามารถค้นหาและสร้างสรรค์
แนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ เชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ผ่านแนวคิดนวัตกรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  นวัตกรรมกระบวนการทำงาน และ
นวัตกรรมการบริการ นวัตกรรมการตลาด เพื่อการเพิ่มคุณค่า 
พัฒนาผลิตสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและสร ้างความพึงพอใจของล ูกค ้า นำไปสู่
ความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ [2]  

การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) 
เป็นการนำแนวคิดใหม่ หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมา
ใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ อัน
เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความสำเร็จเชิงพาณิชย์ การสร้างตลาด
ใหม่ ผลติภณัฑ์ใหม่ กระบวนการ และการบริการใหม่ และการ
นำเสนอสิ่งที่แตกต่างโดยอาศัยการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้น
ตลอดเวลามาเป็นโอกาสและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจ ซึ่ง Robbins and Coulter (2002) ได้อธิบายว่า การ
จัดการนวัตกรรมธุรกิจประกอบดว้ย 1) นวัตกรรมด้านผลติภณัฑ์ 
(Product Innovation  (2 ) นวัตกรรมด้านกระบวนการ 
(Process Innovation (และ 3) นวัตกรรมด้านการบริการ 
(Services Innovation  (เป็นเครื่องมือสำคัญในการสรา้ งความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงแสวงหาวิธีการใหม่ๆ  เพื่อสร้าง
ความแตกต่างในการจัดการธรุกิจให้สามารถพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยผลติภณัฑใ์หม่ บริการใหม่ วิธีการใหม่ 
และนำเสนอสิ่งใหม่ๆ   เพื่อสามารถแข่งขันได้มากข้ึน ธุรกิจที่
สามารถพัฒนาสิ่งใหม่และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานให้
สามารถรองรับสภาพแวดล้อมทีไม่หยุดนิ่งจะทำให้ธรุกิจสามารถ
นำเสนอสินค้าและบริการที่สนองตอบลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลจนบรรลผุลสำเร็จในการดำเนินงานของ
กิจการ 

ผลการดำเนินงาน (Performance) เป็นความสำเร็จ
จากการดำเนินงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่บรรลุเป้าหมาย
ของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล [4]   ธุรกิจที่สามารถ
ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที ่เปลี ่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลาจะ
สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะการแข่งขันที่มีความรุนแรง เครื่องมือ
ที ่ ใช ้ว ัดผลการดำเนินงานของธุรก ิจประกอบด้วย ผลการ

ดำเนินงานด้านการเงิน (Financial performance) และไม่ใช่
ด ้ า น ก า ร เ ง ิ น  (Non-Financial Performance ถ ื อ เ ป็ น
ความสามารถของธุรกิจที ่สร้างการเติบโตทั้งจากมุมมองเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความยั่งยืนในระยะ
ยาวของธุรกิจ [5]   

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
commerce) ได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจและมีการเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด จากข้อมูลยอดขายสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่า เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2557 มีมูลค่าสูงถึง 69,444 
ล้านบาท และในปี 2559 มูลค่าตลาดเพิ่มร้อยละ 23 และเพิ่มขึ้น
ประมาณ 200,000 ล้านบาท ในปี [6]  ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการ
เติบโตของมูลค่าตลาด ที่สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มการขยายตัว
ทางการค้าของธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตจะมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องไป  เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสาร
ทำให้มีช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ตได้
มากขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากเปลี่ยนการซื้อขายมา
สู่ระบบการค้าออนไลน์ โดยผู้ประกอบการเห็นข้อดีของการ
ค้าขายบนออนไลน์ เช่น การที่ไม่ต้องลงทุนหน้าร้าน ไม่มีค่าเช่า
พื้นที่ ไม่ต้องจ้างพนักงาน รวมทั้งสามารถเปิดขายได้ตลอด 24 
ชั่วโมง จึงทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว 
และมีแนวโน้มที่จะแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้น [7 โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารทำให้ผู้บริโภคมีช่องทางการ
เข้าถึงสินค้าและบริการบนออนไลน์ได้มากขึ้น เปิดกว้างมากขึ้น 
ระบบการให้บริการด้านต่าง ๆมีการเชื่อมโยงและมีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามแม้
ธุรกิจออนไลน์จะได้รับความสนใจและกลายเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการสร้างความสำเร็จแต่ธุรกิจก็เผชิญกับคู่แข่งขันที่มีจำนวน
มากเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้ประกอบการจึง
ต้องแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและสร้างการเติบโตของธุรกิจให้มีความ
ยั่งยืน 

จากที ่กล ่าวมาข้างต ้นผ ู ้ว ิจ ัยจ ึงสนใจศ ึกษาวิจัย
ผลกระทบการจัดการนวัตกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานธุรกิจ
ออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าการจัดการนวัตกรรม
มีผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจออนไลน์หรือไม่ อย่างไร โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้บร ิหารหรือเจ้าของธุรกิจออนไลน์ 
ผลลัพธ์ที ่ได ้จากการวิจ ัยสามารถนำไปเป็นข้อสนเทศและ
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ประยุกต์ใช้กับธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันที่มีการขยายตลาดเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจออนไลน์ 
ให้ตอบสนองความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการซื้อขาย
ออนไลน์ของทั้งผู้บริโภคและผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจมี
ความอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
2. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและสมมุติฐานการวิจัย 

  
ในการวิจัยครั้งนี้การจัดการนวัตกรรมได้ถูกกำหนดให้

เป็นตัวแปรอิสระและมีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงาน จาก
วัตถุประสงค์ข้างต้นสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 

 

 
 ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด 

 
2.1 การจัดการนวัตกรรม ( Innovation Management) 
หมายถ ึง ความสามารถของก ิจการในการสร ้างว ิธ ีการ 
กระบวนการ แนวคิดใหม่ หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว
มาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื ่อทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ  
การแสวงหาความสำเร ็จเช ิงพาณิชย ์ การสร ้างตลาดใหม่ 
ผล ิตภ ัณฑ์ใหม่ กระบวนการ และการบร ิการใหม่ รวมทั้ง
ความสามารถในการพัฒนาหรือยกระดับสิ่งที่มีอยู่เดิมให้สามารถ
ตอบสนองสภาพแวดล้อมใหม่และนำไปสู่ผลลัพธ์ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจ (Robbins and Coulter, 2002) ประกอบด้วย  
  2.1.1 นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 
หมายถึง กระบวนการในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างหรือ
ดัดแปลงรูปลักษณ์ใหม่ มีความเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งการสร้าง
ความแตกต่างที่สามารถตอบสนองความต้องการและมอบคุณค่า
ให้กับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.1.2 นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) 
หมายถึง ความสามารถของกิจการในการปร ับเปลี ่ยนและ
เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานให้แตกต่าง แปลกใหม่ ทันสมัย 
เข้าใจและเข้าถึงง่าย รวมทั้งวิธีการจัดการปัญหาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที และรวดเร็ว
เหนือคู่แข่งขันทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 

   2.1.3 นวั ตกรรมด ้ านบร ิ ก าร  ( Service Innovation) 
หมายถึง กระบวนการที ่กิจการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของ
ลูกค้า การส่งมอบบริการใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บริการที่เหนอื
ความคาดหวัง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งก่อให้เกิด
การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มต่อกิจการ 
 
 2.2 ผลการดำเนินงาน (Performance) หมายถึง ผลลัพธ์
หรือความสำเร ็จของกิจการที ่เกิดจากการดำเนินงานหรือ
กิจกรรมซึ่งบ่งบอกความสามารถของกิจการว่าบรรลุเป้าหมาย
หรือเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ทางการเงิน 
(Financial Performance) เช่น ความสามารถในการทำกำไร 
ยอดขาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น และไม่ใช่การเงิน 
(Non-Financial Performance) เช่น การพัฒนาองค์กร การ
สร้างความเชื่อมั่น การสร้างความพึงพอใจ และการสร้างคุณภาพ 
เป็นต้น [5]   
 แนวคิดการจัดการนวัตกรรมถือเป็นความสำคัญของ
ธุรก ิจที ่ต ้องปร ับต ัวตามความต้องการของล ูกค ้าท ี ่ม ีการ
เปลี ่ยนแปลงอยู ่เสมอ โดยมีความคาดหวังมากขึ้น ตลอดจน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้สร้างโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ [8]  
ซึ ่งม ิ ่งขว ัญ บุญรอด [2]  พบว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมกระบวนการบริการส่งผลต่อการดำเนินงานทาง
การตลาดของธุรกิจโรงแรม เช่นเดียวกับสุพัตรา กาญจโนภาส 
และคณะ [9]   นำเสนอว่านวัตกรรมการจัดการมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู ้บร ิโภคของธุรก ิจต ัวแทนท่องเท ี ่ยวออนไลน์ 
นอกจากนี ้ กฤษติมา มูลศรี [10]  อธิบายว่านวัตกรรมและ
ตลาดดิจิตัลส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม สอดคล้องกับงานวิจัยของโกศล จิตวิรัตน์ [11]  ที่
พบว่าการสร้างนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงในการขับเคลื่อนทุก
สิ่งเข้าสู่อินเตอร์เน็ตซึ่งทำให้กระบวนการธุรกิจเปลี่ยนแปลงสู่
ตลาดออนไลน์ จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้นจึง
นำมาซึ่งสมมุติฐานดังนี้ 
 

สมม ุต ิฐานการว ิจ ัย  : การจ ัดการนว ัตกรรมมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดำเนินงานธุรกิจ
ออนไลน์ในประเทศไทย 
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3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
 

3.1 กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
    
ประชากร  (Population) ท ี ่ ใช ้ ในการว ิ จ ั ย ได ้ แก่ กลุ่ ม 

ผู้ประกอบการ ธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยซึ่งไม่ทราบจำนวนที่
แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยได้คำนวณหากลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตร
คำนวณกลุ่มตัวอย่างกรณีที่ประชากรมีจำนวนไม่แน่นอน บุญชม 
ศรีสะอาด [12]   ได้จำนวนขนาดกลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 400 
กิจการ  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ทำการเก็บตัวอย่าง
แบบตามความสะดวก (convenience sampling) เนื่องจากการ
ธุรกิจออนไลน์มีกระจายตัวมาก  สำหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถามทางออนไลน์  ได้รับการตอบกลับทั้งสิ้น 263 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 65.75 ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker et al. [13]  กล่าว
ว่าแบบสอบถาม Survey Questionnaire ที ่ม ีอ ัตราการตอบ
กลับอย่างน้อยร้อยละ 20 ถือว่ายอมรับได้ 

 
3.2 การวัดคุณภาพลักษณะของตัวแปร 

การจัดการนวัตกรรมเป็นตัวแปรอิสระ ซึ ่งสามารถจำแนก
ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้ 1( ด้านผลิตภัณฑ์ จำนวน 6 ข้อโดย
ครอบคลุมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์  การสร้างความ
เป ็นเอกล ักษณ์ การสร ้างความแตกต่าง การสร ้างความ
หลากหลาย และการผสมผสานเทคโนโลยี 2( ด้านกระบวนการ 
จำนวน 5 ข้อ ครอบคลุมการนำเสนอแนวคิดใหม่ การปรับเปลี่ยน
วิธีการใหม่ๆ การสร้างแนวปฏิบัติใหม่ และการใช้เทคโนโลยี 3( 
ด้านบริการ จำนวน 6 ข้อ ครอบคลุม การพัฒนาและนำเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ การส่งมอบบริการใหม่หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้วิธีการหรือรูปแบบใหม่ๆ  การสร้าง
การบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้าก่อนคู่แข่งขัน ผลการ
ดำเนินงาน  เป็นตัวแปรตาม ประกอบด้วย 6 ข้อ ครอบคลุม การ
เพิ่มขึ้นของยอดขาย ความสามารถทำกำไร ความพึงพอใจของ
ลูกค้า การบรรลุเป้าหมายกิจการ และการพัฒนาการดำเนินงาน
กิจการ 

 
 

3.3 คุณภาพของเคร่ืองมือวัด 
               ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ทำการทดสอบความเที ่ยงตรง โดย
พิจารณาเนื้อหาข้อคำถามจากผู้เชี่ยวชาญและหาค่าอำนาจการ
จำแนกรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item 
Total Correlation ซึ ่งการจัดการนวัตกรรม มีค่าอำนาจการ
จำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.672-0.883 และผลการดำเนินงานมีค่า
อำนาจการจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.832-0.874  ซึ่งสอดคล้อง
กับ Nunnally [14]   เสนอว่า ค่าอำนาจการจำแนกรายข้อ
มากกว่า 0.40 เป็นค่าที่ยอมรับได้ว่าแบบสอบถามมีคุณภาพ
เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล และหาความเชื ่อมั ่นของ
เครื่องมือโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตาม
วิธีของครอนบาค ซึ่งการจัดการนวัตกรรม ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
อย ู ่ ระหว ่าง 0.929-0.960 และ ผลการดำเน ินงานม ีค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา 0.962 ซึ่งสอดคล้องกับ สมบัติ ท้ายเรือคำ 
[15]   ได้เสนอว่า เกณฑ์การพิจารณาความเชื่อมั่นแบบสอบถาม 
0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีคุณภาพดีมาก สามารถนำไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ 
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
               การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงในการการทดสอบ
สมมุติฐาน ได้แก่การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation( และ
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Regression Analysis) 
 

4. ผลลัพธ์การวิจัย 
 

4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
            ข ้ อม ู ลท ั ่ ว ไป เก ี ่ ย วก ั บธ ุ ร ก ิ จออนไลน์  ผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นธุรกิจออนไลน์ภาคการค้าปลีก  /ค้า
ส่ง     จำนวน 115 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 43 .7 รองลงมาเป็น
ภาคบริการ จำนวน 76 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 28 .90 และภาค
การผลิต จำนวน 72 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 27.40 โดยส่วนใหญ่
ประกอบธุรกิจออนไลน์ระยะเวลามากกว่า  5 ปีจำนวน  97 
กิจการ คิดเป็น ร้อยละ 36.90 รองลงมาคือ 3 -  5 ปี จำนวน  90 
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 28.90 สำหรับจำนวนพนักงานส่วนใหญ่มี
พนักงานน้อยกว่า 5 คน จำนวน 81 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 
30.80 รองลงมา คือ  คือ  มีจำนวนพนักงาน 5 - 10  คน จำนวน 
76 กิจการ คิดเป็น ร้อยละ 28.90 
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ตารางที ่ 1 ค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตราฐานของความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมของธุรกิจออนไลน์ 

การจัดการนวตักรรม 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. ความหมาย 
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 3.80 1.04 มาก 

นวัตกรรมด้านระบวน
การ 

3.70 1.10 มาก 

นวัตกรรมด้านบริการ 3.86 1.03 มาก 

รวม 3.79 1.06 มาก 
*ค่าเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

 
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทาง
ธุรกิจของธุรกิจออนไลน์ ในภาพรวม จัดอยู ่ในเกณฑ์มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 (S.D.= 1.06( เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า นวัตกรรมด้าน
กระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 (S.D.= 1.03( จัดอยู่ใน
เกณฑ์มาก รองลงมา คือ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 (S.D.= 1.04( จัดอยู่ในเกณฑ์มาก นวัตกรรมด้าน
การบริการมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 (S.D.= 1.10( ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ผลการดำเนินงานของธุรกิจออนไลน์ 

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของการ
ธุรกิจออนไลน์อยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 .67 (S .D  =
1.02  (เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไป
หาน้อย 3 อันดับ  พบว่า กิจการสามารถรักษามาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
(S .D  =1 .14  (อยู ่ในเกณฑ์มาก รองลงมา คือ กิจการสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้ตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 .67 (S .D  =1 .12 ( อยู่ใน
เกณฑ์มาก และกิจการมีลูกค้ากลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของ
กิจการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับการที่กิจการมีผลกำไรเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 .67  ( S .D =1 .12  (อยู่ในเกณฑ์มาก  
ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 3 สหสัมพันธ์ระหว่างการจัดการนวัตกรรมกับผลการดำเนินงาน 

 
  **นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตาราง 3 พบว่า การจัดการนวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
กระบวนการ และด้านบร ิการ ม ีความสัมพันธ ์ก ับผลการ
ดำเนินงานธุรกิจออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 สำหรับ
ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการทดสอบค่า VIF ปรากฏว่า VIFs ของตัวแปร
อิสระมีค่าตั้งแต่ 2.810 – 4.094  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัว
แปรอ ิสระม ีความส ัมพ ันธ ์ ก ั น แต ่ ไม ่ ก ่ อ ให ้ เ ก ิ ดป ัญหา 
Multicollinearity [16]    
 
ตารางที ่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการจัดการ
นวัตกรรมกับผลการดำเนินงานธุรกิจออนไลน์ 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. 
ความ 
หมาย 

1  .กิจการมียอดขายเพิ ่มขึ ้นจากการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง   

3.58 1.12 มาก 

2  .กิจการมีผลกำไรเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง  3.67 1.12 มาก 

3  .กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้  3.61 1.15 มาก 

4  .กิจการมีลูกค้ากลับมาใช้บริการหรือสินค้า

ของกิจการ 

3.67 1.12 มาก 

5 .กิจการสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ได้
ตลอดเวลา 

3.67 1.12 มาก 

6  .ก ิจการสามารถรักษามาตรฐานในการ

ให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพปฏิบัติงาน  

3.73 1.14 มาก 

รวม 3.67 1.02 มาก 

 
ตัวแปร 

 
ด้าน

ผลิตภัณฑ์ 

ด้าน
กระบวน  

การ 

ด้าน
บริการ 

 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ค่าเฉลี่ย 3.805 3.700 3.866 3.669 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
1.044 

 
1.107 

 
1.044 

 
1.020 

ด้านผลิตภัณฑ์  0.591* 0.798*   0.742* 
ด้าน
กระบวนการ 

 - 0.801*   0.725* 

ด้านบริการ   - .0 789* 
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จากตารางที่ 4  พบว่าการจัดการนวัตกรรมนวัตกรรม

ด้านผลิตภัณฑ์ นว ัตกรรมด้านการบริการ นวัตกรรมด้าน
กระบวนการอธิบายความแปรปรวนของผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจออนไลน์ ได้ร้อยละ 67 .1 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจ
ออนไลน์ พบว่าการจัดการนวัตกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 

(β  = 0 .273   (ด้านกระบวนการ   ( β=0 .381 (และนวัตกรรม

ด้านการบร ิการ  ( β  = 0 .203 ( ม ีผลกระทบเชิงบวกต่อการ
ดำเนินงานของธุรกิจออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน 
 

5. การอภิปรายผล 
 

        จากผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจ
ออนไลน์มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับการจัดการนวัตกรรมโดยรวม 
ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรมกระบวนการ และด้าน
นวัตกรรมบริการ อยู ่ในระดับมากเนื ่องจากนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือสำคัญที่ก่อให้เกิดโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้าง
ตลาดใหม่ วิธีการทำงานใหม่ และการบริการใหม่ ซึ่งสอดคล้อง
กับสอดคล้องกับวารุณี กุลร ัตนาวิจ ิตรา [17] ที ่อธิบายว่า 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้นวัตกรรมได้ถูกพัฒนาขึ้น
อย่างรวดเร็วและต่อเนื ่อง เพื ่อตอบสนองความต้องการและ
รสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปโดยการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธี
ใหม่ๆ เช่น ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างกลยุทธ์หรือแนวทางใหม่ๆ 
รวมทั ้งการบริการและการสื ่อสารที ่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
        ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าการจัดการนวัตกรรม  
ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรมกระบวนการ และด้าน

นวัตกรรมบริการมีความสัมพันธ์และส่งผลประทบเชิงบวกกับผล
การดำเนินงานของธุรกิจออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ กิจการ
ให้ความสำคัญการวิจัย ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย เน้นสร ้างความแตกต่างจากค ู ่แข ่งข ัน สร ้าง
เอกลักษณ์บ ่งช ี ้ล ักษณะเฉพาะ และการนำเทคโนโลย ีมา
ผสมผสานให้สร้างมูลค่าเพิ่มทำให้ธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่ดี 
สอดคล้องกับเกียรติศักดิ ์ ร ุจิระธนลักษณ์   [18] พบว่าการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาดด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์และ
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความได้เปรียบ
ในการแข่งขันเพราะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกระบวนการ
ทำสิ่งใหม่และปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ราคาต่ำ สามารถ
ตอบสนองลูกค้าได้ด ียิ ่งขึ ้น อีกทั ้งร ูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที ่มี
เอกลักษณ์สามารถสร้างคุณค่าที ่แตกต่าง ทำให้ลูกค้าสนใจ
ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ จดจำได้ง่าย ทั้งนี ้ผลการวิจัยยังพบว่า
นว ัตกรรมกระบวนการส ่งผลกระทบเช ิงบวกก ับผลการ
ดำเนินงานธุรกิจออนไลน์ซึ ่งสะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมด้าน
กระบวนการมีบทบาทในการ พัฒนากระบวนการทำงาน ให้
สามารถลดขั้นตอนการทำงาน ให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
สร้างสรรค์ วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่สามารถสนองตอบลูกค้า ได้
ตรงเป้าหมาย โดยการนำความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสร้างการ
เร ียนร ู ้ ใหม่ๆ การปร ับเปลี ่ยนและผลักด ันการขับเคล ื ่อน
กระบวนการดำเน ินงานหร ือก ิจกรรมที ่สอดร ับก ับความ
เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญญา เลิศไกร และ
คณะ [19] ที ่อธิบายว่านวัตกรรมกระบวนการจะช่วยลดเวลา
ทำงาน ทำให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว มีความสะดวก 
รวดเร็วแม่นยำ สามารถผลิตผลงานคุณภาพหรือสร้างสรรค์
พัฒนาสิ่งใหม่ในเวลาอันรวดเร็วและต่อเนื่อง เป็นการปรับระบบ
การจัดการภายในไปสู่การใช้ความคิดใหม่ๆ การสร้างแนวปฏิบัติ
ที ่แตกต่าง และการต่อยอดองค์ความรู้  รวมถึงการประยุกต์
พัฒนาต่อยอด ปรับความเหมาะสมของกลยุทธ์ที ่ส ่งผลการ
ขับเคลื่อนองค์กร และมีความสำคัญยิ่งต่อผลการดำเนินงานทุก
องค์กร นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่านวัตกรรมด้านการบริการ
ส่งผลกระทบเชิงบวกกับผลการดำเนินงานธุรกิจออนไลน์ ซึ่ง
แสดงให้เห ็นว ่าก ิจการสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาการ
ให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ ออกแบบบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน 
รวมถึงการนำเสนอสิ่งที ่เกิดความคาดหวังของลูกค้า ช่วยให้
กิจการสามารถตอบสนองและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
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ของสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของกิจการผ่านการพัฒนา
หรือปรับปรุงการให้บริการและช่วยให้บรรลุผลการดำเนินงานใน
การให้บริการของกิจการได้ ซึ่งสอดคล้องกับรุจิรา เหลืองศักดา
พิชญ์พบว่าความสามารถในนวัตกรรมด้านการให้บริการธุรกิจ
โรงแรมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า สามารถ
สร้างคุณค่าการบริการให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน และ
บรรลุผลการดำเนินงาน เช่นเดียวกับ สุพัตรา กาญจภาส และ
คณะ [13] พบว่านวัตกรรมการบริการส่งผลกระทบทางตรงต่อ
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว
ออนไลน์ การสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องจะทำให้ลูกค้าเกิด
มั่นใจและไว้วางใจ ซึ่งจะนำไปสู่ ความพฤติกรรมความตั้งใจซื้อได้ 
การสร้างความไว้วางใจในการใช้บริการให้กับลูกค้าผ่านกิจกรรม
ที่จะสามารถเชื่อมโยง หรือสร้าง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับ
ผู้ประกอบการ เช่น การส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่ร้านจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์
กับลูกค้า รวมถึงการให้คำปรึกษาลูกค้า ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมการให้บริการทั้ง ในรูปแบบแอปพลิเคชันให้เชื่อมโยง
กับลูกค้าได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว  

 
6.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

      
        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การจัดการนวัตกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานธุรกิจออนไลน์ จาก
การศึกษา พบว่า การจัดการนวัตกรรมด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมบริการ มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับการดำเนินงานธุรกิจออนไลน์  ดังนั้น
ผู ้ประกอบการธุรกิจออนไลน์จึงควรในความสำคัญและนำ
ข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยไปวางแผนกลยุทธ์และประยุกต์ใช้
สร้างสรรค์นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายของ
กิจการต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป ควรทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบริการ 
เพื ่อเปร ียบเทียบผลการวิจ ัยว ่าเป ็นไปตามทฤษฏีหร ือไม่  
นอกจากนี้ควรทำการเก็บรวบรวมข้อวิธีอื ่นเพิ่มเติม เช่น การ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร ประกอบกับแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
ลึกมากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันปัญหาของวัวพันธุ์โคนมที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า
ทำให้วัวพันธุ์โคนมมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและโรค อีก
ทั้งระบบทั่วไปได้มกีารบันทึกประวัติข้อมูลของวัวพันธุ์โคนม
ที่ยากต่อการค้นหา ถึงแม้ว่าจะมีการการติดแท็กเบอร์ที่ใบหู
ของวัวพันธุ์โคนมนั้นยังคงเสี่ยงต่อการฉีกขาดและสูญหาย
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในเรื่องการเก็บข้อมูลของวัวพันธุ์โคนม ที่ง่ายต่อการ
ค้นหา อีกทั้งการตรวจสอบข้อมูลของวัวพันธุ์โคนมจาก QR 
Code และซึ่งจะถูกเชื่อมต่อกับการวิเคราะห์แนวโน้มการ
เกิดโรคและอาการของวัวพันธุ์โคนมได้ ดังนั้นโครงงานนี้จึง
ได้จัดทำการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการเกิดโรคและอาการของวัวพันธุ์โคนม กรณีศึกษา
ฟาร์มธัญภัทร จังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดของ
ระบบเดิมเพื่อนำมาพัฒนาระบบให้มีความอัจฉริยะมากขึ้น
มีความทันสมัยมากขึ ้นตรงความต้องการของเกษตรกร
ผู ้ใช้งาน และเข้าใจระบบในการจัดการฐานข้อมูลการ
วิเคราะห์การเกิดโรคของวัวพันธ์โคนมโดยใช้เครื่องมือชื่อว่า 
Weka เพ่ือให้การวิเคราะหก์ารพยากรณ์ความเสี่ยงที่จะเกิด
โรคของโคนมให้มีความแม่นยำมากขึ้นอีกด้วย 
คำสำคัญ -- เว็บแอปพลิเคชัน, QR Code, การพยากรณ์ 

 
ABSTRACT 

 Currently, the problems of disease risk and symptom 
of Milking cow is the farmers who lack to predict when 
the cows have risked of disease and the disease will be 

occurred.The history are difficult to search suddenly. Even 
though ear tag is used. However, it might be risk tearing 
and loss, which is necessary to bring technology to help 
with the data collection of cows for easily search. 
Therefore, to solve this problem cows is searched history 
from the scan of the QR Code and the analysis and 
prediction of disease and symptoms of the milking 
cow. This research has developed web application to 
predict the disease risk and symptom of cows, the case 
study of Thanyaphat Farm, Khon Kaen Province, to study 
related research and find limitations of the original system 
in order to develop the system of the organizer, making it 
more intelligent, more modern, meet the requirement 
and understand the database management system. 
Analysis and prediction of the disease of dairy cows using 
Weka software to make the analysis very accurate. 
Keywords -- Web application, QR Code, Prediction 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันปัญหาของวัวพันธุ์โคนมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค[1] 
ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าได้ว่าวัวพันธุ์โค
นมนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและโรคนั้นจะเกิดเมื่อไหร่ อีกทั้งมี
การบันทึกประวัติข้อมูลของวัวพันธุ ์โคนมที ่ยากต่อการค้นหา 
ถึงแม้ว่าจะมีการการติดแท็กเบอร์ที่ใบหูของวัวพันธุ์โคนมนั้นยังคง
เสี่ยงต่อการฉีกขาดและสูญหาย  

 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในเรื่องการเก็บข้อมูลของวัวพันธุ์โคนม ซึ่งง่ายต่อการค้นหา 
อีกทั้งการตรวจสอบข้อมูลของวัวพันธุ์โคนมจากแสกน QR Code 
และการวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดโรคและอาการของวัวพันธุ์โคนม       
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 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้ทำการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคและอาการของวัวพันธุ์โคนม ขึ้นมา
หาข้อจำกัดต่าง ๆ ของระบบเดิมเพื่อนำมาพัฒนาระบบทำให้มคีวาม
อัจฉริยะมากขึ ้นมีความทันสมัยมากขึ ้นตรงความต้องการของ
เกษตรกรผู ้ใช้งาน และเข้าใจระบบได้ง่ายมากยิ ่งขึ ้น โดยใช้
เทคโนโลยี HTML และ CSS โดยใช้โปรแกรม Visual Studio code 
เพื่อทำการเขียนโค้ด ร่วมกับการพัฒนาส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลด้วย
ภาษา PHP โดยใช้ phpMyAdmin ในการจัดการฐานข้อมูลการ
วิเคราะห์การเกิดโรคของวัวพันธ์โคนมโดยใช้โปรแกรม Weka 
เพื ่อให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำมากขึ ้นโดยใช้โมเดลในการ
พยากรณ์จนกระทั่งพฒันาโมเดลวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรค 

 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. เหมืองข้อมูล (Data Mining) 
Data Mining [2] คือกระบวนการที่กระทำกับข้อมูลจำนวน

มากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูล
นั้น โดยใช้ขั้นตอนวิธีจากวิชาสถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง และ 
การรู้จำ โดยอาศัยหลักสถิติ การรู้จำ การเรียนรู้ของเคร่ือง และ
หลักคณิตศาสตร์ โดยทำการจำแนกประเภท รูปแบบ เชื่อมโยง
ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น 
เพื ่อให้ได้องค์ความรู ้ใหม่ ที ่สามารถนำไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในด้านต่าง ๆ 

2. ต้นไม้ตัดสนิใจ (Decision Tree) 
ต้นไม้ตัดสินใจ [3] ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีการตัดสินใจ 

(decision theory) และ ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ตัดสินใจจึงเป็นวิธีการ
พื้นฐานอย่างหนึ่งสำหรับการทำเหมืองข้อมูล ซึ ่งเป็นหนึ่งในการ 
จำแนกประเภท(Classification) เป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ที ่ใช้
ทำนายประเภทของวัตถุโดยพิจารณาจากตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
สิ่งที่ต้องการทำนาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นโมเดลที่ช่วยทำนายถึงสิ่งที่มี
แนวโน้มจะเกิดขึ้นและนำผลลัพธ์ที่ได้ไปพิจารณาต่อการตัดสินใจใน
เร ื ่องต่าง ๆ โดยการสร้างโมเดล decision tree นั ้นจะทำการ
คัดเลือกแอตทริบิวต์ (Attribute) ที ่มีความสัมพันธ์กับคลาสมาก
ที่สุดขึ้นมาเป็นโหนดบนสุดของ tree (root node) หลังจากนั้นก็จะ
หาแอตทริบิวต์ถัดไปเรื่อยๆ ในการหาความสัมพันธ์ของแอตทริบิวต์
นี้จะใช้ตัววัด ที่เรียกว่า Information Gain (IG) ค่านี้คำนวณได้จาก
สมการดังนี้ IG (parent, child) =  entropy(parent) – [p(c1) × 

entropy(c1) + p(c2) × entropy(c2) + …]  โดยที่ entropy(c1) 
= -p(c1) log p(c1) และ p(c1) คือ ค่าความน่าจะเป็นของ c1 [6] 

 
ตัวอย่างการเลือกแอตทริบิวต ์

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่า ATTRIBUTE ก่อนนำไปสิเคราะห์ใน WEKA 

 
 

3. ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน 
 3.1.1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 
จากการสอบถามและสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวพันธุ์โคนม 

พบว่า มีการเก็บบันทึกประวัติข้อมูลของวัวท่ียากต่อการค้นหา และ
การติดแท็กเบอร์ที่ใบหูของวัวพันธุ์โคนมนั้นยังคงเสี่ยงต่อการฉีกขาด
และสูญหาย อีกทั้งเกษตรกรนั้นไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าวัว
พันธุ์โคนมนั้นจะเกิดโรคอะไรและเมื่อไหร่ 

ทางผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรค
และอาการของวัวพันธุ์โคนม ซึ่งเป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์ได้ ว่า
วัวพันธุ์โคนมนั้นมีแนวโน้มจะเกิดโรคอะไรในอนาคต โดยมีการเก็บ
ข้อมูลของวัวลงในฐานข้อมูล และเมื่อเกษตรกรต้องการตรวจสอบ
ประวัติของวัวสามารถดูได้ผ่านการแสกน QR code ทางผู้จัดทำได้
ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบของวัวพันธุ์ โค
นม  เพื่อศึกษาข้อจำกัดและปัญหาต่าง ๆ และนำมาพัฒนาให้เป็น
ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคและอาการของวัวพันธุ์โคนม 
ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้งาน ทั้งด้าน ฟังก์ชันการทำงาน หรือ 
ความน่าสนใจของระบบ โดยผู้จัดทำได้ศึกษาและพัฒนาอย่างเต็มที่
เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวพันธุ์โคนม 

3.1.2 ค้นคว้าและศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  3.1.2.1 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโรคของวัวพันธุ์โคนม 
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     ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับโรคทีส่ง่ผลต่อการผลิตน้ำนมของวัวพันธุ์
โคนมและเมื่อสอบถามข้อมลูจากเกษตรกรแล้ทำให้ไดโ้รคที่นิยมเกิด
บ่อยได้แก่  1.โรคเต้านมอักเสบ 2.โรคไข้น้ำนม 3.โรคไข้สามวัน  
4.โรควัณโรค หลังจากนั้นก็กำหนดคุณสมบัติ (attribute) ที่จะมา
สร้างตัวแบบ แบ่งออกเป็น 12 ลักษณะตามตัวช้ีวัดของการเกดิโรค
โดยเลือก Attribute ที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดแต่ละโรค จึงไดเ้ป็นตัว
แปรที่นำมาใช้ในการพยากรณ์การเกิดโรคของวัวพันธุ์โคนม[4] 
 

ตารางที่ 1 Attribute ที่ใช้ในการพยากรณ์การเกิดโรคของวัว 

ตัวแปร  

(Attribute) 

คำอธิบาย ประเภท

ข้อมูล 

shape รูปร่าง 
สมส่วน = slim 
ผอม    =  skinny 

Text 

symptom อาการ 
ปกติ           = normal 
ตื่นตระหนก  = alert 
ซึม             = upset 

Text 

eating การกินอาหาร 
ปกติ    = normal 
ลดลง   = decrease 
 

Text 

have_a_ 
diarrhea 
 

มีอาการท้องเสียใช่หรือไม ่
ใช่       = yes 
ไม่ใช่    = no 

Text 

temperature 
 

อุณหภูมริ่างกาย 
ปกติ           = normal 
อุณหภูมิสูง   = hight 

Text 

Breathing_rate 
 

อัตราการหายใจ 
ปกติ    = normal 
หอบ   = laboredBreath 

Text 

Look_of_nose 
 

ลักษณะโพรงจมูก 
ปกติ     =  normal 
แห้ง     =  dry 
มีน้ำมูก =  mucus 

input 

Have_a_caught มีอาการไอใช่หรือไม ่ Text 

 ใช่     = yes 
ไม่ใช่  = no 
 

look_of_breast 
 

ลักษณะเต้านม 
ปกติ        = usaul 
ผิดปกติ    = unusaul 
 

Text 

milk_color 
 

สีของน้ำนม 
ปกติ        = normal 
สีเข้มปนเลือด  = 
darkwblood 
 

Text 

quantity_of_mil
k 
 

ปริมาณน้ำนม 
ปกติ    = normal 
ลดลง   = decrease 

Text 

decrease 
 

โรค 
1.โรคเตา้นมอักเสบ 
2.โรคไข้น้ำนม 
3.โรคไขส้ามวัน 
4.โรควัณโรค 

Target 
Class 
 

 
3.1.2.2 ศึกษาค้นคว้าหลักการทำงานของโปรแกรม Weka 
การวิเคราะห์โมเดลจาก Weka และหลักการทำงานที่เกี่ยวกับ

การวิเคราะห์และการพยากรณ์ตัวอย่างการแปลงข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลของวัวนม 

 

 
 
ภาพที่ 2 ตัวแปรและจำนวนข้อมูลที่มีการเก็บในExcel 270 แถว 
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ตารางที่ 2 โมเดลในการพยากรณ์เปรียบเทียบวิธีสร้างตัวแบบ
พยากรณ์  
วิธีสร้างตัว
แบบ
พยากรณ์ 

จำนวน
กฎที่
ได้ 

ค่าความ 
ถูกต้อง 

ค่าความ
แม่นยำ 

ค่า
ความ
ระลึก 

ค่า
ความ 
ถ่วง
สมดุล 

MEA MSE 

5 fold 
validation 

32 80.37% 80.5% 80.4% 80.4% 0.0816 0.2552 

15 fold 
validation 

32 82.59% 82.8% 82.6% 82.6% 0.0755 0.2448 

20 fold 
validation 

32 84.07% 84.54% 84.2% 84.2% 0.0698 0.236 

Percentage 
split 10% 

32 77.78% 79.4% 77.8% 78.1% 0.1051 0.2949 

Percentage 
split 20% 

32 72.22% 73.3% 72.2% 72.2% 0.1258 0.2835 

Percentage 
split 66% 

32 76.08% 76.2% 75.9% 75.9% 0.1103 0.2733 

Train-test 
60% 

18 71.29% 76.6% 71.3% 74.1% 0.1188 0.3074 

 
สร ุปได ้ว ่ า เล ือกโมเดล 20 fold validation ในการสร ้ าง

แบบจำลองต้นไม้ตัดสินใน เนื ่องจาก เปรียบเทียบทุกโมเดลแล้ว
โมเดลนี้มีค่าความถูกต้องที่สูงกว่าโมเดลอื่น อีกทั้งยังมีค่า MEA ที่
น้อยน้อยน้อยนั่นแปลว่าค่าที่ทำนายได้ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริง และ
กฎที่ได้จากโมเดลต้นไม้ตัดสินใจทั้งหมด 32 กฎ 

Rule 1. (Look_of_nose=normal) and (symptom=upset) 
then clinicalMastitis (37.0/1.0) 

ลักษณะโพรงจมูก=ปกติ และ อาการ = ซึม -> โรคเต้านม
อักเสบ 

 Rule 2. (Look_of_nose=normal) and (symptom=alert) 
and (breathing_rate=normal)  and (eating=decrease)  and 
(quantity_of_milk=decrease) then clinicalMastitis (5.0) 

ลักษณะโพรงจมูก=ปกติ และ อาการ=ตื่นตระหนก และ การ
หายใจ=ปกติ และ การกิน=ลดลง และ ปริมาณน้ำนม=ลดลง -> 
โรคเต้านมอักเสบ 

 Rule 3. (Look_of_nose=normal) and (symptom = alert) 
and (breathing_rate=normal)  and (eating=decrease)  and 
(quantity_of_milk=normal) then milkFever (2.0/1.0) 

ลักษณะโพรงจมูก=ปกติ และ อาการ=ตื่นตระหนก และ การ
หายใจ=ปกติ และ การกิน=ลดลง และ ปริมาณน้ำนม=ปกติ -> โรค
ไข้สามวัน 

 Rule 4. (Look_of_nose=normal) and (symptom=alert) 
and ( breathing_rate= normal)  and ( eating= normal)  and 
(milk_color=darkwblood) then clinicalmastitis (2.0) 

ลักษณะโพรงจมูก=ปกติ และ อาการ=ตื่นตระหนก และ การ
หายใจ=ปกติ และ การกิน=ปกติ และ สีน้ำนม=เลือดน้ำนมเข้มปน
เลือด -> โรคเต้านมอักเสบ 

Rule 5. (Look_of_nose=normal) and (symptom=alert) 
and ( breathing_rate= normal)  and ( eating= normal)  and 
(milk_color=normal) then normal (3.0) 

ลักษณะโพรงจมูก=ปกติ และ อาการ=ตื่นตระหนก และ การ
หายใจ=ปกติ และ การกิน=ปกติ และ สีน้ำนม=ปกติ -> อาการปกต ิ

 Rule 6. (Look_of_nose=normal) and (symptom=alert) 
and (breathing_rate= laboredBreath)  and (have_a_caught 
=no) and (eating=decrease) then threeDFever (4.0) 

ลักษณะโพรงจมูก=ปกติ และ อาการ=ตื่นตระหนก และการ
หายใจ=หอบ และการไอ=ไม่ม ีและการกิน=ลดลง -> โรคไข้สามวัน 

 Rule 7. (Look_of_nose=normal) and (symptom=alert) 
and (breathing_rate= laboredBreath)  and (have_a_caught 
=no) and (eating=normal) then milkFever (4.0/1.0) 

ลักษณะโพรงจมูก=ปกติ และ อาการ=ตื่นตระหนก และการ
หายใจ=หอบ และ การไอ=ไม่มี และ การกิน=ปกติ -> โรคไข้น้ำนม 

Rule 8. (Look_of_nose = normal) and (symptom = alert) 
and (breathing_rate = laboredBreath) and (have_a_caught 
= yes) then milkFever (2.0/1.0) 

ลักษณะโพรงจมูก = ปกติ และ อาการ = ตื่นตระหนก และ การ
หายใจ = หอบ และ การไอ = มี -> โรคไข้น้ำนม 

และที่นำมานี้มีเพียงแค่ 8 กฎจาก 32 กฎ 
  3.1.2.3 ศึกษาค้นหว้าหลักการทำงานของ QR Code 

QR Code [5]   ย่อมาจาก Quick Response Code 
มีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเป็นบาร์โค้ด 2 มิติ โดยคุณสมบัติของ  QR 
code คือเป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่าง ๆ มีการตอบสนองที่
รวดเร็ว ซึ ่งในปัจจุบันสามารถพบเห็นได้บ่อย ซึ ่งส่วนใหญ่
นำมาใช้กับสินค้า และ สื่อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
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หรือจะหรือจะเป็น URL (ยูอาร์แอล) เว็บไซต์ เมื่อนำกล้องของ
โทรศัพท์มือถือถ่าย QR Code ซึ่งสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ไดท้นัที
โดยไม ่ต ้องเส ียเวลาพิมพ์ และ QR Code สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แสดง URL ของเว็บไซต์, 
ข้อความ และข้อมูลที่เป็นตัวอักษร อีกทั้งตัวของ QR Code มี
หลากหลายขนาดที่นำไปใช้ต่างกัน ตามความเหมาะสมของ
จำนวนตัวอักษรและข้อมูลที่เก็บไว้ 
 3.1.6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ภาพที่ 3 E-R DIAGRAM 

 

 
ภาพที่ 4 USE CASE DIAGRAM  

 
4. ผลการดำเนินงานและอภิปราย 

-เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้สามารถบันทึกประวัติข้อมูลของวัว
โดยข้อมูลที่บันทึกนั้นเป็นข้อมูลที่มาจากเอกสารใบประจำตัวโคนม 

 
ภาพที่ 5 Demo หน้าบันทึกประวัตขิองโคนม 

 
-เมื่อผู้ใช้กดที่ปุ่มเพิ่มข้อมลู ก็จะแสดงหน้าน้ีมาเพื่อให้ผู้ใช้กรอก
ข้อมูลโคนมตามเอกสารใบประจำตัวโคนม 

 
ภาพที่ 6 หน้าเพิ่มข้อมูลของโคนม  

 
-หน้าแสดงข้อมูลทั่วไปของโคนมทีผู่้ใช้งานได้ทำการบันทึก 

 
ภาพที่ 7 หน้าแสดงข้อมูลของโคนม 

 

-หน้าแสดงประวัติการผสมพันธุ์เมื่อผู้ใช้งานได้ทำการเพ่ิมข้อมูล 

 
ภาพที่ 8 หน้าแสดงประวตัิการผสมพนัธ์ 
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-เมื่อผู้ใช้งานเลือกปุ่มวิเคราะห์ความเสีย่ง ก็จะแสดงหน้าดังข้างล่าง
นี้ โดยให้ผู้ใช้งานเลือกตามหัวข้อน้ันๆ  

 
ภาพที่ 9 หน้าแสดงประวตัิสุขภาพ 

 
-เมื่อผู้ใช้งานกดที่ปุ่มวิเคราะห์ข้อมูลก็จะแสดงผลการวิเคราะห์ดัง
ภาพข้างล่าง 

 
ภาพที่ 10 หน้าแสดงการตรวจโรคประจำป ี

 

5. สรุป 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงการ
เกิดโรคและอาการของวัวพันธุ์โคนม ฟาร์มธัญภัทร เป็นเว็บ
แอปพลิเคชันที ่สามารถจัดเก็บข้อมูลของวัวพันธุ ์โคนม 
แสดงข้อมูลของวัวพันธุ์โคนมผ่านคิวอาร์โคด บันทึกประวตัิ
ข้อมูลของของวัวพันธุ์โคนม และวิเคราะหแ์ละพยากรณ์การ
เกิดโรคของวัวพันธุ์โคนมได้โดยใช้โมเดลต้นไม้ตัดสินใจ ที่มี
การแบ่งตัวแบบแบบ 20 fold-cross validation ซึ่งให้ค่า
ความถูกต้องสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแบบอื่น อีกทั้ง
สามารถนำมาประยุกต์กับเว็บแอปพลิเคชันการบันทึก
ข้อมูลโคนมเพื่อให้สามารถใช้กับการวิเคราะห์ความเสี่ยง
สำหรับวัวที ่จะเกิดโรคล่วงหน้าและทำให้เกษตรกรได้

เตร ียมการร ักษาโคนมไม ่ ให ้แพร ่ เช ื ้อโรคได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น 
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http://dataminingtrend.com/2014/decision-tree-model/?fbclid=IwAR193m-Fc8AuCQX0HkiW2-5q08xCR-xwq7YVnWNWSnJ9NnTiP-nO-8VgFHQ
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันปัญหาการใช้ยาเป็นปัญหาอย่างมากส าหรับผู้พิการ

ทางสายตาและผู้สูงอายุ โดยปัญหาที่พบคือไม่สามารถจ าแนก
เม็ดยาได้ ท าให้เกิดความผิดพลาดในการใช้ยาซึ่งเป็นอันตราย
อย่างมาก จึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนางานวิจัยนี้เพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว งานวิจัยนี้น าเทคนิควิธีการเรียนรู้เชิงลึก โดย
ใช้ Tensorflow Lite มาช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้
กับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อใช้ในการจ าแนกเม็ดยา โดย
มีขั้นตอนส าคัญ 2 ขั้นตอน คือ การเทรนโมเดลจากภาพถา่ยเม็ด
ยาจ านวน 21 ชนิด และการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อน าโมเดลที่
เทรนแล้วมาใช้งาน ผลการทดลองสรุปได้ว่า แอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องในการทดสอบเม็ดยา 79.41 เปอร์เซ็นต์ 
ค ำส ำคัญ – การตรวจสอบเม็ดยา, บอกช่ือยา  
 

ABSTRACT 
 At present, the problem of drug use is a very 
serious problem for sexually impaired people and 
patients, with the problem being inability to use the 
drug, causing the error in the use of drugs, which is very 
serious. In the Developed this research to solve this 
problem.This research brings in deep learning 
techniques using Tensorflow Lite to develop 
applications using the Android operating system for use 
in compression tools. There are two key steps of the 
drug, which are simulating models from 21 different 
tablet presses and developing an application to 
implement the previous model. Increased accuracy in 
testing 79.41 rolling tablets. 
Keywords -- Checking the pill, tell the name of the drug 

1. บทน ำ 
       เนื ่องด้วยปัจจุบันผู ้ส ูงอายุ และ ผู ้พิการทางสายตา  ไม่
สามารถทราบได้ว ่า ยาตัวนี ้ร ักษาอะไร แก้อะไร เนื ่องจาก
ผู้สูงอายุ สายตาสั้นหรืออาการตาพร่ามัว และผู้พิการทางสายตา
จะไม่สามารถมองเห็นและอ่านช่ือเม็ดยาได้ เราจึงได้คิดค้นพัฒนา
สร้างแอปพลิเคชันจ าแนกเม็ดยาโดยแสดงข้อมูลเม็ดยาและเสียง 
วิธีการจ่ายยาให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ แพทย์จะต้องถามทุกครั้ง
ก่อนว่าเป็นอะไรมา อาการที่เป็นอยู่ และโรคประจ าตัวของผู้ป่วย 
ยาที่เคยรับประทานเป็นยาตัวไหน แต่ปัญหาที่พบกับผู้สูงอายุ
และผู้พิการมักไม่บอกแพทย์เกี่ยวกับยาประเภทน้ีนอกจากแพทย์
จะถามตรง ๆหรือแม้จะบอกแพทย์แต่ก็ไม่สามารถบอกชื่อยาที่
ถูกต้องได้ เนื่องจากคนขายยาจัดยาเป็นชุดมาให้เอง หรือยาที่
แฝงมาในรูป“ ยาลูกกลอน ” ผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดข้อตามที่
ต่างๆจ านวนมากก าลังใช้ยาเหล่านี้อยู ่ ซึ ่งผู ้ป่วยมักเข้าใจว่า
ปลอดภัยเพราะท ามาจากสมุนไพร แต่มักมีการผสมยาประเภทส
เตียรอยด์ ท าให้หายปวดข้อได้จริงแต่มีผลเสียในระยะยาว
มากมาย เช่น กระดูกพรุน ต่อมหมวกไตฝ่อ เบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูง เป็นต้น  
จากโปรแกรมพัฒนา โดยใช้ Android Studio  
    ผู้วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีแนวคิดที่ว่าจะทดสอบและ
พัฒนาโปรแกรมที่จะพัฒนามาอยู่ในกรณีศึกษาเพื่อศึกษา ทฤษฎี
ทางด้าน AI และ image processing มาปรับใช้กับโปรแกรม 
แบบสอบถามและทดลองหาผลลัพธ์เพื่อน ามาสรุปผล 

 
2. ทฤษฎีและงำนวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  นางสาวจารวี ฉันทสิทธิพร [1] ได้ท าการวิจัยเรื ่อง การ
จ าแนกชนิดยาเม็ดจากภาพถ่าย โดยใช้เทคนิคเครือข่ายใย
ประสาท งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจ าแนกชนิดเม็ดยาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเป็นการจ าแนกโดยใช้การค้นข้อมูลของลักษณะเม็ดยาที่
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มีอยู่ในฐานข้อมูล ดังตัวอย่างงานวิจัยเรื ่องการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ส าหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูล ซึ่ง
ระบบจะสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ป้อนข้อมูลที่
ถูกต้องไว้เกี่ยวกับยาที่สอบถาม ผู้สอบถามสามารถสอบถามได้
จากลักษณะต่างๆ อันได้แก่ ช่ือการค้า ช่ือสามัญทางยา ประเภท
ของยาตามกฎหมาย รูปแบบของยา รูปร่างลักษณะ สี ขนาด 
ต ัวพิมพ์บนเม ็ดยา โดยระบบจะแสดงรายการต่างๆ ตาม
ข้อก าหนดที ่ให้กับโปรแกรม พร้อมแสดงรูปภาพของเม็ดยา
ดังกล่าว ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ใช้การจ าแนกจากข้อมูลของผู้
สอบถามและค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล แม้ว่าจะมีงานวิจัยที่ใช้
พิสูจน์เอกลักษณ์เม็ดยาไว้ ข้างต้นตั้งแต่ยังไม่มีงานวิจัยทางด้าน
การประมวลผลภาพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจ าแนกชนิดของ
ยาเม็ดโดยสามารถระบุถึงชื ่อของยาหลังจากที่มีการน าเสนอ
ภาพถ่ายยาเม็ดดังกล่าวมาให้ระบบจดจ าก่อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาถึงขั้นตอนวิธีการต่างๆ เพื่อน าไปสู่การวิจัย จากงานวิจัยที่
ใกล้เคียงโดยเฉพาะงานวิจ ัยด้านการประมวลผลภาพวัตถุ
ประเภทอ่ืนๆ 
       ประภพ ธนเจริญจ ารัส และ สุรพันธ์ ยิ้มมั่น[2] ได้ท าการ
วิจัยเรื ่อง การพัฒนาเครื ่องมือตรวจยาปลอมโดยใช้วิธ ีการ
ประมวลผลภาพงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยาปลอมเปนหนึ่งในปญหา
ทางสาธารณสุขท่ีส าคัญมากในปจจุบัน จากงานวิจัยขององคการ
อนามัยโลกได 
ประมาณการไววากวา 10% ของยาที่จัดจ าหนายทั่วโลกเปนยา
ปลอม (Wikipedia, 2015) โดยในป 2010 ทั่วโลกมี 
มูลคาการซื้อขายยาปลอมท่ัวโลกสงูถึง 75,000 ลานเหรียญสหรฐั
และยังสูงข้ึน 13% ทุกป (Pfizer Global Security, 
2015) ผลกระทบของยาปลอมไมเพียงแตสงผลตอสุขภาพของตวั
บุคคลเทานั้น ยังสงผลตอระบบสาธารณสุขของ 
โลกรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม เนื ่องจากมียาปลอม
หลายประเภทปนเขามาในระบบยา ดวยมูลคาการซ้ือ 
ยาในระบบยาที่มีมูลคามากมาย รวมไปถึงเทคโนโลยีในการผลิต
ยาที่สูงข้ึนและสามารถจัดซื้อจัดหาไดงายจึงเปน 
มูลเหตุจูงใจใหเกิดผูผลิตยาปลอมเกิดขึ้นมามาก 
Deisingh (2005) ไดรวบขอมูลเกี่ยวกับกลุมยาที่มักจะถูกปลอม
จากจ านวนยาปลอมท้ังหมดในตลาดยา 

ปลอมจากขอมูลขององคการอนามัยโลกในชวงมกราคม ค.ศ. 
1999 ถึงธันวาคม ค.ศ. 2002 พบวากลุมยาที่ถูกปลอม 
มากที่สุดเปนกลุมยาปฎิชีวนะหรือยาฆาเชื้อ หากผูปวยโรคติด
เชื้อไดรับยาปลอมหรือยาที่ไมมีประสิทธิภาพในการ 
รักษาจะสงผลใหเกิดการดื้อยาและท าใหผปูวยไมหายจากอาการ
ที่เปนอยูหรืออาจรายแรงถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากน้ี 
หากมีการติดตอของเชื้อโรคจากผูปวยรายแรกไปยังรายอื่น ๆ 
จะสงผลใหเกิดการระบาดของเชื้อดื้อยาในวงกวางจน 
กลายเปนปญหาสาธารณสุขที่ส าคัญมากในปจจุบัน จะเห็นไดว
ายาปลอมเปนปญหาที่ส าคัญและสงผลกระทบที่ 
ร ุนแรงด ังน ั ้นจ ึงม ีผู ค ิดค นระบบป องก ันยาปลอม (anti-
pharmaceutical counterfeit) ขึ้นมา 
ปาฏิหาริย์ ทรงธรรม,วรวีร์ ภักดี ,วิมลรัตน์ ปรุงสุข[3] ได้ท า
งานวิจัยเรื ่องชุดตรวจจับและพิสูจน์เอกลักษณ์ยาชนิดพกพา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ (บุญธรรม ภัท
ราจารุกุล, 2556) ได้มีการน าเอาระบบการมองเห็นของ 
คอมพิวเตอร์คือการประมวลผลภาพ เปลี่ยนเป็นระบบแมคชีน
วิช่ันหรือระบบการมองเห็นของเครื่องจักรหรือ 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม รวมเข้ากับระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อช่วย
ในการผลิตชิ้นงานต่างๆ ในโรงงาน 
อุตสาหกรรมให้มีความถูกต้องแม่นย า เที่ยงตรงในการท างาน 
และมีประสิทธิภาพสูง 
เนื ่องจากกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิต
สมัยใหม่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 
ต้องการความถูกต้องแม่นย าในการผลิตสูง และต้องการการ
ตรวจสอบคุณภาพการผลิตด้วยความเร็วท่ีสูงมาก 
ซึ่งระบบเดิมๆไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ระบบการ
มองเห็นของเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์จะใช้ระบบ 
การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลภาพจากกล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอลหรือกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
ฉลาดที่ส่องไปยังชิ้นงาน และท าการปรับปรุงคุณภาพของภาพ 
เพื่อให้หุ่นยนต์มองเห็นผ่านทางโปรแกรม และ 
ให้คอมพิวเตอร์หาความเหมือนจากต้นแบบที่ได้ลงทะเบียนไว้
แล้วท าความจดจ า และท าการแยกแยะวัตถ ุ
เพื่อให้เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ได้ตัดสินใจท างานตามค าสั่ง เช่น 
หยิบ จับ และวาง ประกอบ หรือตรวจสอบการ 
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ประกอบด้วยความรวดเร็ว มีความถูกต้อง แม่นย า และเที่ยงตรง
สูง 
       การพัฒนาแอปพลิเคชันนี้เริ่มต้นมาจากการศึกษาทางด้าน
การสร้างแอป จาก Android Studio ซึ่งพยายามจะน าความรู้ที่
ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ปัจจุบัน การวางแผนชีวิตการใน
การดูเม็ดยาบอกชื่อเม็ดยาด้วยเสียง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ทางสายตาและการรับฟัง ก็จะท าให้ทราบว่าเราได้ใช้ยาอะไร ช่ือ
ยานี้เป็นยาอะไร มากน้อยอย่างไร จากการที่เทคโนโลยีก าลัง
ได้รับความนิยม พัฒนาสิ่งแปลกใหม่ขึ ้นเรื ่อยๆ ผู ้พัฒนาจึงมี
ความคิด ที ่จะพัฒนาแอปพลิเคชันที ่มีส่วนเกี ่ยวของกับการ
จ าแนกยา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปใน
อนาคต 

ปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุ คนพิการ จะไม่ค่อยทราบว่ายาตัวนี้เป็นช่ือ
ยาอะไร โดยการใช้เวิธีการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) เพื่อ
สร้างต้นแบบและเทรน(train)ข้อมูลเม็ดยา เพื ่อช่วยในการ
จ าแนกเม็ดยาจากภาพถ่าย ซึ่งผู้วิจัยได้น าวิธีการนี้มาสร้างแอป
พลิเคชันนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการทางสายตา ได้น ามาใช้
ตรวจสอบว่าชื่อยาตัวนี้ชื่อยาอะไร และแสดงผลโดยใช้เสียง เพื่อ
ลดความผิดพลาดในการใช้ยา 

2.1 ยำท่ีใช้ในปัจจุบัน 
 ยาที่ใช้ในปัจจุบันมีความหลากหลายทั้งชนิดและรูปแบบ  
โดยสามารถแบ่งรูปแบบยาตามลักษณะทางกายภาพได้ 3 
รูปแบบ  ดังนี ้
 1 . รูปแบบยาที่เป็นของแข็ง (solid dosage forms) เช่น ยา
เม็ด ยาแคปซูล ยาผง 
 2 . ร ูปแบบยาที ่เป็นกึ ่งแข็งกึ ่งเหลว  (semi-solid dosage 
forms) เช่น ยาขี้ผึ้ง ยาครีม 
 3 . รูปแบบที่เป็นของเหลว (liquid dosage forms) เช่น ยา
น ้า เป็นต้น 

แม้ว ่าการใช้ยาทั ้ง 3 ร ูปแบบดังกล่าว ในงานทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสขุจะมีอยา่งแพร่หลาย แต่ก็พบว่ายาส่วน
ใหญ่ที่ใช้จะมีรูปแบบเป็นของแข็ง 
 จากข้อมูลของกองควบคุมยา สถิติจ านวนการขึ้นทะเบียน
ต ารับยา แบ่งตามหมวดยา ปี 2542 พบว่า ยาเม็ดมีการขึ้น
ทะเบียนต ารับยาสูงสุดถึง 43% ของทั้งหมด 

 ส่วนอันดับถัดมาเป็นยาน ้า ยาปราศจากเชื้อและยาแคปซูลซึง่
ม ีการข ึ ้ น ทะเบ ียนต  าหร ับร ับยา 14%, 13% และ 12% 
ตามล าดับ 

 
2.1 เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ 

การเรียนรู ้เชิงลึก (Deep learning) คือ วิธีการเรียนรู ้แบบ
อัตโนมัติด้วยการ เลียนแบบการท างานของโครงข่ายประสาท
ของมนุษย์ )Neurons) โดยน าระบบโครงข่ายประสาท )Neural 
Network) มาซ้อนกัน หลายชั้น )Layer) และท าการเรียนรู้ขอ้มลู
ตัวอย่าง ซึ่งข้อมูล ดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในการตรวจจับรูปแบบ 
)Pattern) หรือจัด หมวดหมู่ข้อมูล )Classify the Data) 

ซึ่งการเรียนรู้เชิงลึกเป็นการจ าลองรูปแบบการประมวลผล
ของสมองมนุษย์ โดยใช้โครงข่ายคล้ายเซลล์ประสาทในการ
ประมวลผล เมื ่อได้ร ับข้อมูลมา Deep Learning จะท าการ
แบ่งแยกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้รับมาทั้งหมด แล้ว
น ามาประมวลผลหาจุดเด่นและจุดแตกต่างของข้อมูลในเชิงลึก 
คล้ายกับการกรองข้อมูลเป็นชั้นๆ แล้วสรุปผลข้อมูลออกมาเป็น 
Output และตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นส่งผลอย่างไร ผิด หรือถูก 
 
2.2 จุดเด่นของผลงำนตำมหลักกำรทำงเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
        2.2.1. ตรวจสอบและท าความเข้าใจข้อมูล 
           ( Examine and understand data) 
         2.2.2. สร้างท่อส่งข้อมูล (Build an input pipeline) 
         2.2.3. สร้างแบบโมเดล (Build the model) 
         2.2.4. ฝึกโมเดล (Train the model) 
         2.2.5. ทดสอบโมเดล (Train the model) 
         2.2.6. ปรับปรุงแบบโมเดลและท าซ ้าขั้นตอนเพื่อให้เกิด
ความถูกต้องมากที่สุด (Improve the model and repeat 
the process) 
         2.2.7.น าโมเดลที่ได้มาใช้ทดสอบกับ Application  
Android ที่สรา้งขึ้น 
         2.2.8. สรุปผลการทดลองและตรวจสอบเม็ดยาจาก
ภาพถ่าย 
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3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหแ้อปพลิเคชันสามารถประมวลผลภาพเม็ดยาได้ 
2. เพื่อใหแ้อปพลิเคชันสามารถแสดงข้อมูลยาและเสียงได้ 
3. เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานกับผ้สูงอายุ และผู้พิการทาง

สายตาได ้
 

4..เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพัฒนำ 
4.1 Hardware ที่ใช้ในการพัฒนา  
 4.1.1 Computer Notebook 
 4.1.2 USB 
4.2 Software ที่ใช้ในการพัฒนา 
 4.2.1 ระบบปฏิบัติการ Android 
 4.2.2 ระบบปฏิบัติการ Windows 10 64-bit 
4.3 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
 4.3.1. ภาษา java 
4.4 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา 
 4.4.1 โปรแกรม Android Studio 

 
5. ขอบเขตของงำน 

5.1 ด้ำนควำมสำมำรถของโปรแกรม 
       5.1.1. สามารถบอกช่ือยาได ้
       5.1.2. สามารถบอกได้ว่า ยาตัวนี้รักษาโรคอะไร  
       5.1.3. สามาบอกได้ว่า ยาตวันี้กินแก้อะไร บรรเทาอาการ
อะไรบ้าง 
5.2 ข้อจ ำกัดของระบบ 
       5.2.1. ไม่สามารถนับเม็ดยาได้  
       5.2.2. ไม่สามารถบอกลักษณะและขนาดของยาได้ 
       5.2.3. การส่องเม็ดยา มรีะยะใกล้ ไกล 
5.3 กลุ่มเป้ำหมำย 

           ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา และบุคคลทั่วไป 

 

6.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
      ขั้นตอนการด าเนินงาน จะท าด าเนินงานซึ่งประกอบไปด้วย    
4 ข้ันตอน คือ 

1. รวบรวมควำมต้องกำรของระบบ   การรวบรวมเมด็ยา และ
ภาพถ่ายเมด็ยา เพื่อน ามาท างานวจิัย 
2. วิเครำะห์และออกแบบระบบ   เมื่อได้ความต้องการของ
ระบบจากผู้ใช้แล้ว จะต้องท าการออกแบบระบบ 
3. พัฒนำระบบ   จะน าสิ่งที่ได้ออกแบบมาท าการสร้างระบบ 
โดยใช้เคื่องมือส่องเมด็ยา โดยจะใช้ TENSORFLOW LITE และ
เขียนโปรแกรมโดยใช้ Android Studio 
4. ทดสอบระบบ  เป็นการทดสอบว่าระบบที่ท าการพัฒนาขึ้น
ท าได้เป็นอย่างไรบ้าง ไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ หากเกิดพบ
ข้อผิดพลาดก็จะน ามาแก้ไขได้ โดยจะมีการสดทอบ แบบทดสอบ
แรก คือ ความแม่นย าของเม็ดยา แบบที่2 ความแม่นย าของ
เปอร์เซ็นต์ 
 

7. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. สามารถน าเทคนิควิธีการจ าแนกชนิดเม็ดจากภาพถ่ายโดย

ใช้คุณลักษณะต่าง ๆ มาประยุกต์       และพัตนาต่อเพื่อสร้าง
ระบบท่ีสามารถตรวจสอบชนิดเม็ดยาได้จริงในอนาคต 

2. ทราบถึงกลุ ่มคุณลักษณะที ่เหมาะสมในการน ามาใช้
จ าแนกชนิดยาเม็ด 

3. ได้เรียนรู้หลักและวิธีการประมวลภาพพร้อมทั้งการเลือก
คุณลักษณะต่าง ๆ ในการจ าแนกภาพ  

4. ได้เรียนรู้การใช้เครือข่ายใยประสาทในการจ าแนกภาพ
จากคุณลักษณะการจ าแนกชนิดเม็ดยาจากภาพถ่าย 
 

8. รำยละเอียดของกำรพัฒนำ 
การพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ แบ่งเป็นส่วนของการเทรนโมเดล 

และการเรียกใช้ไฟล์ที่ได้จากการเทรนโมเดล 
การน าเม็ดยามาเทรนโมเดลนั้น ได้น ามาทั้งหมด 21 ชนิด

ของเม็ดยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
8.1 ชื่อยำที่ทดลอง มี 21  ชนิด มีรายละเอียดดังนี้ 

1. Amoxicillin 
2. Beramol 
3. Cencopans 
4. Colstarcine 
5. Duran 
6. Thigh reduction supplements 
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7. Ervthromvcin 
8. Folic acid 
9. Fuze 
10. Gasdrops 
11. Hydroxim 
12. Ibuprofen 
13. Ibustar Forte 
14. M-calm Tolperisone HCL 
15. Norgesic 
16. Paracetamol 
17. Ponstan 
18. Star-Histine 
19. Starmox 
20. Startussin 
21. Tylenol 

8.2 สรรพคุณของยำท้ัง 21ชนิด มีรายละเอียดดังนี ้
1. Amoxicililin  เป็นยาแก้อักเสบ หรือยาฆ่าเชื้อ 
2. Beramol เป็นยาแก้ปวด ลดไข ้
3. Cencopans บรรเทาอาการปวดเกร็งในช่องท้อง 
4. Colstarcine ส าหรับโรคเก๊า 
5. Duran เป็นยาแก้ปวด 
6. Eat me  อาหารเสริม ลดต้นแขน ต้นขา 
7. Ervthromvcin ยาต้านจุลชีพ 
8. Folic acid เป็นอาหารเสริมบ ารุงร่างกาย 
9. Fuze อาหารเสริมหน้าอก 
10. Gasdrops   เป็นยาแก้จุกเสียดแน่นท้อง 
11. Hydroxim  เป็นยาแก้แพ้และคัน 
12. Ibuprofen เป็นยาแก้ปวด 
13. Ibustar Forte เป็นยาแก้ปวด แก้ไข้ ปวดศรีษะไมเกรน 
ข้ออักเสบ ปวดประจ าเดือน 
14. M-calm Tolperisone HCL เป็นยาคล้ายกล้ามเนื้อสี

ชมพ ู
15. Norgesic เป็นยาคล้ายกล้ามเนื้อ 
16. Paracetamol พาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวดลดไข้ 
17. Ponstan เป็นยาบรรเทาอาการปวดประจ าเดือนและ 
กลุ่มอาการผิดปกติก่อนมีประจ าเดือน 

18. Star-Histine  แก้วิงเวียน มึนงง หูอ้ือ 
19. Starmox เป็นยาฆ่าเชื้อขาวชมพ ู
20. Startussin เป็นยาบรรเทาอาการไอ และขับเสมหะ 
21. Tylenol เป็นยาแก้ปวดลดไข้ 

 
8.3 ขั้นตอนกำรพัฒนำ 
ซึ่งมี 2 ส่วน คือ  
     1. ข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
     2. ข้ันตอนการพัฒนาโมเดลจ าแนกยา 
      

 จากภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยการน า
ภาพถ่ายเมด็ยาที่ได้ มาแยกชนดิเม็ดยา และมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องเบื้องต้น และน าภาพเม็ดยาที่ผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว ดังตารางที่ 1 ซึ่งแสดงเม็ดยาที่ไดจ้ากการเทรน
โมเดลไปเทรนโมเดลโดยใช้เว็บ 
teachablemachine.withgoogle.com/train/imageซึ่งพัฒนา
โดย Google ใช้เทรนโมเดล TensorFlow Lite เพื่อน าโมเดลนี้
มาพัฒนาใช้กับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดยใช้เครื่องมือ
ในการพัฒนาคือ Android Studio ดังภาพท่ี 7 ซึ่งภายหลังจาก
การเทรนโมเดล จะไดไ้ฟล์ labels.txt (ซึ่งเป็นไฟล์ที่เก็บช่ือยา) 
ดังภาพท่ี 5 และไฟล์ model.tflite (เป็นไฟล์โมเดล Tensorflow 
Lite ที่เทรนได้) ดังภาพท่ี 6 

 
ภำพ 1 แสดงขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
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 ภำพ2 น าเม็ดยาแตล่่ะชนิดเขา้มา Training 
ท าการฝึกฝน (Training) ภาพทั้งหมดโดยใช้ 1,333 ภาพใน
การฝึกฝน (Training) แสดงดังภาพ 3 และเมื่อการฝึกฝน 
(Training) โมเดลเสรจ็เรยีบร้อย จะแสดงดังภาพ 4 

 

     ภำพ 3 การฝึกฝน (Training) ภาพโดยใช้ 1,333 Training 
 

      ภำพ4 การฝึกฝน (Training) เสร็จ จะได้หน้าจอแอปพลเิค
ชัน 

 

ภำพ 5 แสดงการ download ไฟล์ labels.txt 

ภำพ 6 แสดงการ download ไฟล์ model.tflite 

 
 

 

ภำพ 7 แสดงการพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจเม็ดยา 

 
ตำรำง 1 แสดงรูปภาพเม็ดยาที่ใช้ในการเทรนโมเดล 

 

 
Amoxicillin 

Beramol  Cencopan S 
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Colstarcine  Duran Thigh 
reduction 

supplements 

Ervthromvcin  Folic acid  Fuze  

Gasdrops 
 

Hydroxim  Ibuprofen  

Ibustar Forte 

 

 
M-calm 

Tolperisone 
HCL 

 

 
Norgesic  

Paracetamol 

 
Ponstan Star-Histine 

 

Starmox  
 

Startussin Tylenol  

 
9. กำรทดลอง 

ได ้น  ายาทั ้ง 21 ชนิดมาใช้ทดสอบกับแอปพลิช ันที ่ ได้
พัฒนาขึ้น แสดงผลการใช้งานดังตารางที่ 2 แต่ละภาพจะบอกช่ือ
ยา สรรพคุณของยา รวมถึงค่าความถูกต้องว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ โดย
แสดงผลทั้งตัวอักษรและเสียงพูดในภาษาไทย  
 

ตำรำงที่ 2 แลดงการทดสอบใช้แอปพลเิคชัน 

Amoxicillin 
98.43% Beramol 

100.00% 
Cencopans 

92.20% 

Colstarcine 
88.63% 

Duran 

68.24% 

Ervthromvcin 

92.55% 
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Folicacid 

94.12% 
Fuze 

91.37% 
Gasdrops 

83.53% 

Hydroxim 

93.73% 
Ibuprofen 

65.49% 

lbustarforte 

99.61% 

Mcal 

mtolperisone 

Hcl 

100.00% 

Norgesic 

100.00% 
Paracetamol 

100.00% 

Ponstan 

100.00% 

Startussin 

100.00% 
Starmox 

99.61% 

Thighreduction 

Supplements 

94.90% 

Tylenol 

96.08% 
Starhistine 

100.00% 

 
10. ผลกำรทดลอง 
           ผลการการทดลอง แสดงดังตารางที่ 3 โดยมยีาที่ถูก
ตรวจพบมีค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกตอ้งที่ตรวจพบมากกว่า 90 
เปอร์เซ็นต์ มียา ดังนี้  

1. Beramol  
2. Mcalmtolperisonehcl  
3. Norgesic 
4. Paracetamol 
5. Ponstan 
6. Startussin 
7. Starhistine 
8. IbustarForte 
9. Starmox 
10. Amoxicillin 
11. Tylenol 
12. ThighreducTionsapplements 
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13. Folicacid 
14. Hydroxim 
15. ErvThromvcin 
16. Faze 

ในตารางที่ 4 เป็นการเรยีงล าดับผลเปอรเ์ซ็นต์ที่ตรวจพบ
จากมากที่สุดไปหาน้อยทีสุ่ด  

ยาที่ตรวจพบน้อยที่สดุ โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ที่ตรวจพบ
ระหว่าง 60  เปอร์เซ็นตม์ีดังนี ้

1. Ibaprofen  
2. Daran  

ซึ่งยาแต่ละชนิด สามารถบอก ช่ือยาได้ และ บอกการรักษา
ได้ และ มีเสียงบอกชนิดยาออกมาโดยสมบูรณ์  เปอรเ์ซ็นต์ใน
การทดลอง 50-90% ขึ้นไป ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 5 
 
    ตำรำง 3 แสดงผลการตรวจสอบเมด็ยา 21 ชนิด 

ล ำดับ ชื่อยำ เปอร์เซ็นที่   
ตรวจพบ 

1 Amoxicillin 98.43% 
2 Beramol 100.00% 

3 Cencopan S 90.20% 
4 Colstarcine 88.63% 

5 Duran 68.24% 
6 Thigh reduction 

supplements 
94.90% 

7 Ervthromvcin 92.55% 
8 Folic acid 94.12% 

9 Fuze 91.37% 
10 Gasdrops 83.53% 

11 Hydroxim 93.73% 
12 Ibuprofen 65.49% 
13 Ibustar Forte 99.61% 

14 M-calm 
Tolperisone HCL 

100.00% 

15 Norgesic 100.00% 
16 Paracetamol 100.00% 
17 Ponstan 100.00% 

18 Star-Histine 100.00% 
19 Starmox 99.61% 

20 Startussin 100.00% 
21 Tylenol 96.08% 

 
ตำรำง 4 แสดงผลการตรวจสอบเม็ดยา 21 ชนิด โดยเรียงล าดับ
เปอร์เซ็นต์ที่ตรวจพบจากมากท่ีสดุไปหาน้อยทีสุ่ด 

ล ำ
ดับ 

ชื่อยำ 
เปอร์เซ็นที่
ตรวจพบ 

1 Beramol 100% 

2 Mcalmtolperisonehcl 100% 

3 Norgesic 100% 

4 Paracetamol 100% 

5 Ponstan 100% 

6 Startussin 100% 

7 Starhistine 100% 

8 IbustarForte 99.61% 

9 Starmox 99.61% 

10 Amoxicillin 98.43% 

11 Tylenol 96.08% 

12 
ThighreducTionsapple

ments 
94.90% 

13 Folicacid 94.12% 

14 Hydroxim 93.73% 

15 ErvThromvcin 92.55% 

16 Faze 91.37% 

17 Cencopans 90.20% 

18 Colstarcine 88.63% 

19 Gasdrops 83.53% 

20 Daran 68.24% 

21 Ibaprofen 65.49% 

 
 

 



88 
 

  

ตำรำง 5 ค่าเฉลี่ยทั้งหมดในการตรวจสอบเม็ดยาทั้ง 21 ชนิด 

เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยท่ีตรวจพบ 99.61% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพ 5 แสดงผลการทดสอบการใช้แอปพลิเคชันในยาล าดับที่ 1 – 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 ภำพ 6 แสดงผลการทดสอบการใช้แอปพลิเคชันในยาล าดับที่ 12 - 21 

11. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

11.1 สรุปผลกำรวิจัย 
   การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ส าหรับตรวจจับเม็ดยาแต่
ละชนิด วัตถุประสงค์ เพื ่อพัฒนาการตรวจสอบเม็ดยา โดยใช้
ภาพถ่ายมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการตรวจหาผลลัพธ์ของเม็ดยา
ซึ่งระยะในการถ่ายภาพน าไปเทรนก็จะถ่ายในระยะ ใกล้ ไกล  
โดยระยะที่เห็นผลได้ชัดเจน มีความแม่นย าและมีความถูกต้อง
มากที่สุด คือ การถ่ายภาพใน ระยะ ใกล้ แต่โปรแกรมจะไม่
สามารถ ตรวจหาขอบเม็ดยาหรือนับเม็ดยาได้ เนื่องจากการเท
รนโมเดล Teasorflow Lite  ภาพถ่ายไฟล์ต้องไม่ใหญ่เกินไป  
และภาพถ่ายต้องเน้นเฉพาะตัวเม็ดยาเท่าน้ัน  ผลของการทดลอง
ออกมาแล้วพบว่า บอกช่ือยา อธิบายการรักษาและมีเสียงออกมา
โดยสมบูรณ์แบบ  มีการตรวจสอบเม็ดยามีความถูกต้องโดยเฉลี่ย 
79.41 เปอร์เซ็นต์ 

11.2 ข้อเสนอแนะ 

     แอปพลิเคชันส าหรับตรวจจับเม็ดยาสอบถามโดยใช้ภาพถา่ย 
เมื่อถ่ายภาพเกินระยะที่ก าหนด ท าให้ไม่สามารถจะก าหนดระยะ
ภาพของเม็ดยา ควรท าให้ระบบสามารถถ่ายระยะไหนก็ได้โดย 
ไม่ต้องมีระยะหวังผล และควรท าให้ได้หลายๆเม็ด  รวมถึงควร
พัฒนาแอปพลิเคชันนับเม็ดยา และคัดแยกชนิดของเม็ดยาได้ 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
[1]  LISA Lab. Deep Learning Tutorial. University of 
Montreal. 2015.  
[2]   Li Deng and Dong Yu. Deep Learning: Methods 
and Applications. Vol 7 .2013.  
[3] https://www.tensorflow.org/tutorials/images/ 
classification 
[4]https://www.si.mahidol.ac.th/project/geriatrics/know
ledge_article/knowledge_healthy_5_002.html?fbclid=I 
wAR12EKTDdDxCQmwzsHbaCMMBS6SUwbsuNGBkcQwi
kr0XjC7dIXrxVZF5_9M 
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[5] file:///C:/Users/xcase/Downloads/Documents/ 
Fulltext_2.pdf นางสาวจารวี ฉันทสิทธิพร เรื่อง การจ าแนก
ชนิดยาเม็ดจากภาพถ่าย โดยใช้เทคนิคเครือข่ายใยประสาท  
สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
[6] file:///C:/Users/xcase/Downloads/146464-
Article%20Text-391721-1-10-20180920.pdf 
ประภพ ธนเจริญจ ารัส และ สุรพนัธ์ ยิ้มมั่น เรื่อง การพัฒนา
เครื่องมือตรวจยาปลอมโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ 
สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
[7] file:///C:/Users/xcase/Downloads/Documents/ 
b00254305.pdf ปาฏิหาริย์ ทรงธรรม ,วรวรี์ ภักดี , 
วิมลรตัน์ ปรุงสุข เรื่อง ชุดตรวจจบัและพิสจูน์เอกลักษณ์ยาชนิด
พกพา สืบค้นวันท่ี 11 ธันวาคม 2563 
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ระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา ภาษา Python 

Exam Management System Case Study in Python 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ข้อสอบ กรณีศึกษา ภาษา Python 2) เพ่ือวัดประสิทธิภาพ
ของระบบ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดย
ระบบนี้ประกอบด้วย 10 ระบบย่อย  คือ สมัครสมาชิก เข้าสู่
ระบบ แก้ไข้ข้อมูลส่วนตัว จัดการข้อมูลสมาชิก จัดการข้อมูล
อาจารย์ จัดการข้อมูลดูแลระบบ จัดการข้อมูลการสอบ ทำ
แบบทดสอบ วิเคราะข้อสอบ และ ระบบรายงาน   สำหรับ
วิธีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันในครั้งนี้มี  5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 
การกำหนดปัญหาและความต้องการของระบบ   2) การ
วิ เคราะห์ระบบงาน 3) การออกแบบงาน 4) การพัฒนา
ระบบงาน 5) การทดสอบและติดตั้ง  :ซึ่งระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้น
ด้ วย  PHP  HTML  AJAX  JAVASCRIPT  JQUERY และ ใช้  
MySQL สำหรับจัดการฐานข้อมูล สำหรับการศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้ ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  จำนวน 30 คน และ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการพัฒนาได้ระบบบริหารจัดการข้อสอบ  กรณีศึกษา 
ภาษา Python เมื่อมีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบพบว่า  
ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบที่ได้พัฒนาขึ้น 

โดยรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก (𝑥̅  = 4.70, SD.= 0.51) ส่วนความ

พึงพอใจของผู้ใช้โดยรวมในระดับที่มาก ( 𝑥̅  = 4.17, SD= 0.42)  

 

สำคัญ: ระบบระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา ภาษา 
Python 

 

 

Abstract 
The objectives of this research are 1)  to 
develop an Exam Management System Case 
Study in Python.  2)  To measure the 
performance of the system.  3)  To assess the 
satisfaction of the system users.  to study the 
satisfaction of users of an Exam Management 
System Case Study in Python.  This system 
consists of 10 subsystems:  Register, login, edit 
personal information.  Manage member 
information Manage teacher information 
Manage admin information Manage exam data, 
take quizzes, exam analysis and reporting 
system.  For the application system 
development method, there are 5 steps:  1) 
problem determination and system 
requirements 2)  system analysis 3)  design 4) 
system development 5) testing and Installation. 
This system is developed with PHP HTML AJAX 
JAVASCRIPT JQUERY and uses MySQL to 
manage the database.  For the study of user 
satisfaction Carry out data collection on system 
users' satisfaction.  From a sample of 30 
students from Dhonburi Rajabhat University, 
the data were analyzed by average and 
standard deviation. 
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 The results of the development can be 
an exam management system, a case study of 
Python.  When the performance of the system 
is analyzed, it is found that Performance 
evaluation results of The system that has been 
developed Overall, it was very good (𝑥̅  =  4.70, 

SD.= 0.51), while overall user satisfaction was at 
a high level ( 𝑥̅  = 4.17, SD= 0.42).  
 
Keywords: Exam Management System Case 
Study in Python 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีและวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้

เข้ าม ามี บทบาท ในหลายๆ  ด้ าน รวมทั้ งด้ านการศึ กษ า 

คอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มความสะดวกทั้งในเรื่องของการดำเนินการ

ให้รวดเร็ว และมีความแม่นยำของการประมวลผลข้อมูลมากขึ้น 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอน เป็นสิ่ง

สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี

ศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ ในกระบวนจัดการศึกษานั้นเมื่อ

มีการเรียนรู้แล้ว การสอบหรือการวัดผลมีความสำคัญเช่นกัน 

โดยส่วนใหญ่แล้วการออกข้อสอบและทดสอบนั้นจะออกข้อสอบ

ในแต่ละครั้งของการสอบ โดยข้อสอบนั้นจะอยู่ในรูปแบบของ

กระดาษ หรือจัดเก็บอยู่ ในรูปแบบไฟล์ เอกสารในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ซึ่งต้องใช้พื้นที่ในเก็บเอกสารเป็นจำนวนมาก แต่

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วยให้มีระบบคลังขอ้สอบเข้ามา

ช่วยในการจัดเก็บและสร้างข้อสอบได้สะดวกง่ายยิ่งขึ้น แต่

อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาหลายอย่าง เช่น การจัดการข้อสอบ 

ปัญหาข้อสอบไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ่งการทดสอบแต่

ละครั้งอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบกลางภาค การทดสอบ 

ปลายภาค และการทดสอบย่อย ผู้สอนมักจะใช้ข้อสอบเดิมที่มี

อยู่แล้ว หรือออกข้อสอบใหม่ทั้งหมดทำให้เสียเวลา เสียแรงงาน

และในบางครั้งจะต้องออกข้อสอบในเวลาที่ค่อนข้างจำกัด ทำให้

ได้ข้อสอบที่ไม่สมบูรณ์ ขาดมาตรฐานในด้านความเช่ือมั่นและ

ความเที่ยงตรง ส่งผลให้ผลลัพธ์จากการทดสอบขาดความ

น่าเช่ือถือ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหานี้ผู้วิจัย จึงสร้างระบบบริหาร

จัดการข้อสอบ  ขึ้นมา และทดสอบระบบด้วยการทดสอบวิชา 

ภ าษ า Python ซึ่ ง เป็ นภ าษ าโป รแกรมมิ่ งระดั บ สู งขอ ง

คอมพิวเตอร์ เป็นภาษาสคริปต์ และ เป็นภาษาโอเพนซอร์ซ 

นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น 

ปัญญาประดิษฐ์  คณิ ตศาสตร์    เว็บ   วิทยาการเข้ ารหั ส  

วิทยาการข้อมูล เป็นต้น โดยระบบบริหารจัดการข้อสอบนี ้จะนำ

ข้อสอบที่ ได้สร้างขึ้น เข้าสู่ ระบบ ไปประเมินความยากง่าย 

เพื่อที่จะช่วยอาจารย์ที่ออกข้อสอบให้สามารถตัดสินใจเลือก

ข้อสอบที่มีคุณภาพ นำไปออกข้อสอบอีกครั้งได้ 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อสอบ 
กรณีศึกษา ภาษา Python  
 2) เพ่ือวัดประสิทธิภาพของระบบ  
 3) เพ่ือประเมินประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา ภาษา Python 
 

3.ขอบเขตการวิจัย 
ในการวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาระบบบริหารจดัการข้อสอบ 
กรณีศึกษา ภาษา Python  ขอบเขตของระบบแบ่งออกเป็น 10
ส่วน คือ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ แก้ไข้ข้อมูลส่วนตัว จัดการ
ข้อมูลสมาชิก จัดการข้อมลูอาจารย์ จัดการข้อมลูดูแลระบบ 
จัดการข้อมลูการสอบ ทำแบบทดสอบ วิเคราะข้อสอบ ระบบ
รายงาน  ซึงสามารถสรุปของขอบเขตแตล่ะส่วนไดด้ังต่อไปนี้  
3. 1 ระบบสมัครสมาชิก 

 - สมัครสมาชิกได้ 
 - ลงทะเบียนเข้าใช้งาน 
 - ทำแบบทดสอบได้ 

3.2 ระบบเข้าสู่ระบบ 
 - สามารถ เข้าการสอบได้ 
 - สามารถ ทำแบบทดสอบได้ 
 - สามารถ ตรวจสอบผลการสอบ 

3.3 ระบบแก้ไข้ข้อมูลส่วนตัว 
 - สามารถแก้ไข้ส่วนตัวได้ 
 - สามารถ แก้ไข้ส่วนตัวสมาชิก 
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 - สามารถ แกไ้ข้ส่วนตัวอาจารย ์
- สามารถแกไ้ข้ส่วนตัวผู้ดูแลระบบ 

3.4 จัดการข้อมูลสมาชิก 
 - สามารถแก้ไข้ส่วนตัวได้ 
 - สามารถ ทำแบบทดสอบได้ 

 - สามารถ ดรูายงานคะแนนสอบ 
3.5 ระบบจัดการข้อมลูอาจารย ์
 - สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได ้
 - สามารถจดัการข้อมลูแบบทดสอบได้(เพิ่ม ลบ แก้ไข 

และค้นหา) 
 - สามารถดูข้อมูลสมาชิก 

- สามารถดูทำแบบทดสอบได ้
- สามารถดูและพมิพ์รายงานระบบได ้

3.6 ระบบจัดการข้อมลูดูแลระบบ 
- สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได ้

 - จัดการข้อมูล สมาชิก(เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา) 
 - จัดการข้อมูล อาจารย์(เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา) 

- ดูแบบทดสอบได ้
- ดูคะแนนสอบ 
- สามารถวิเคราะห์และคุณภาพของข้อสอบได้ 
- สามารถดูและพมิพ์รายงานระบบได ้

3.7 ระบบจัดการข้อมลูการสอบ 
- สามารถจดัการข้อมลูแบบทดสอบได้(เพิ่ม ลบ แก้ไข 
และค้นหา 
- ดูคะแนนสอบ 
- สามารถวิเคราะห์และคุณภาพของข้อสอบได้ 
- สามารถดูและพมิพ์รายงานระบบได ้

3.8 วิเคราะข้อสอบ 
- ดูคะแนนสอบ 
- สามารถวิเคราะห์และคุณภาพของข้อสอบได้ 
- สามารถดูและพมิพ์รายงานระบบได ้

3.9 ทำแบบทดสอบ 
- ทำแบบทดสอบ 
- ดูคะแนนสอบ 
- สามารถวิเคราะห์และคุณภาพของข้อสอบได้ 
- สามารถดูและพมิพ์รายงานระบบได ้

3.10 ทำแบบรายงาน 

- รายงานการสมัครสมาชิก 
- รายงานอำนาจจำแนกความยากง่ายข้อสอบ 
- รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบแบบรายข้อ 
- รายงานแสดงจำนวนสมาชิกที่ทำแบบทดสอบผา่น
และไม่ผ่าน 
- รายงานจำนวนเรียกข้อสอบในแต่ละข้อ 

 

4. วิธีการวิจัย 
การพัฒนาเป็นการพัฒนาระบบบริหารจดัการข้อสอบ 

กรณีศึกษา ภาษา Python ได้แบ่งวิธีการดำเนินการพัฒนา
ตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
4.1 การกำหนดปัญหาและความตอ้งการของระบบ 
 ผู้พัฒนาทำการศึกษาข้ันตอนการทำงานของระบบงาน 
4.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ การพัฒนา
ระบบงานใหม่การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่
พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคโดยมีเหตุผลสนับสนุนหลาย
ประการดังนี้ 
 4.2.1 การพัฒนาระบบงานใหม่ ใช้ เทคโนโลยีบน
คอมพิวเตอร์ 
 4.2.2 การใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาบนสมาร์ทโฟนที่
ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 

 3 .2.4 การ API ยอ่มาจาก(Application 
Programming Interface) Server นั้น ในทางเขยีนโปรแกรม 
เรยีกวา่ แอพมือถอืเรียกใช้ API ของ server 
4.3 การวิเคราะห์ระบบงาน 
  ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์ระบบงานตามขั้นตอนดังน้ี 
 4 . 3.1 ผู้พัฒนาได้เตรียมข้อมูลการออกแบบ UI และ 
Flow การทำงานของระบบ  

 4.3.2 สร้างแบบจำลองเชิงตรรกะของระบบ 
)create Logical Modeling) โดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาสร้าง
แผนผังกระแส       ข้อมูล (Data Flow Diagram) เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกบักระบวนการทำงานสร้างเป็น
แผนภาพกระแสข้อมลู ดังภาพต่อไปนี ้
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ภาพ1  แผนภาพกระแสข้อมูล(Data Flow Diagram) ระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา ข้อสอบภาษา Python 
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ภาพ 2 Entity–relationship model ระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา ข้อสอบภาษา Python 
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ภาพ3  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที ่1 

4.5 การทดสอบและติดตั้ง 
 การทดสอบระบบใช้วิ ธี แบลคบล็ อค  (Black Box 
Testing) ซึ่งเป็นการทดสอบโดยเน้นความถูกต้องของข้อมูล
นำเข้า (Input) และผลลัพธ์ที่ ได้จากระบบ (Output) เมื่ อ

ทดสอบครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม 
บนสมาร์ทโฟนผู้ใช้งาน เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
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5. ผลการพัฒนา 
 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบบริหารจัดการข้อสอบ 
กรณีศึกษา ภาษา Python และผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
5.1 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา 
ภาษา Python   

   สามารถแบ่งหน้าจอ ออกได้ตามนี้ 
 

 
 

ภาพ 4  เข้าสู่ระบบ(ระบบบริหารจัดการข้อสอบ 

กรณีศึกษา ข้อสอบภาษา Python) 

 
ภาพ 5 หน้าสมัครสมาชกิ(ระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา ขอ้สอบ

ภาษา Python) 

 

 
 

ภาพ 6 หน้าลิมรหัสมาชิก(ระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา ขอ้สอบ
ภาษา Python) 
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ภาพ 7 หนา้สมัคร(ระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา ขอ้สอบภาษา 

Python) 

 
ภาพ 8 หน้าทำแบบทดสอบ(ระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา 

ข้อสอบภาษา Python) 

 

 
 

ภาพ 9 หน้าทำแบบทดสอบ(ระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา 
ข้อสอบภาษา Python) 

 
 

ภาพ 10 หน้าดูคะแนน(ระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา ข้อสอบ
ภาษา Python) 
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ภาพ 11 หน้าดูคะแนน(ระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา ข้อสอบ
ภาษา Python) 

 

 
ภาพ 12 หน้าดูขอ้มูลส่วนตัว/แก่ไขข้อมลู(ระบบบริหารจัดการข้อสอบ 

กรณีศึกษา ข้อสอบภาษา Python) 

5.2 ผลการวัดป่แระสิทธิภาพของระบบ  

 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ไดผ้ลดังตาราง
ที่ 1 ดังนี ้ 

   ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
หัวข้อการประเมิน ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

𝑥̅  SD แปรผล 
ด้านความต้องการของผู้ใช้ 4.72 0.45 ดีมาก 
ด้านการทำงานของโปรแกรม 4.78 0.36 ดีมาก 
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.70 0.46 ดีมาก 
ด้านทดสอบประสิทธิภาพ 4.55 0.74 ดีมาก 
ด้านการรักษาความปลอดภัย 4.60 0.49 ดีมาก 
รวม 4.70 0.51 ดีมาก 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ 

ระบบท่ีได้พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับที่ดมีาก (𝑥̅  = 4.70, 
SD.= 0.51) พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผลประเมินด้านทดลอง

การทำงานของโปรแกรม มคี่าเฉลีย่มากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.78, SD. = 

0.36 ) และด้านทดสอบประสิทธิภาพ มีค่าเฉลีย่น้อยท่ีสุด (𝑥̅  = 
4.55 SD. =0.74) 

 
 5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบ

บริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา ข้อสอบภาษา Python) 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินเพื่อทดสอบความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ความสามารถของระบบ
ในการประมวลผลคะแนนสอบ  ความถูกต้องของระบบในการ
วิเคราะห์ข้อสอบ ความถูกต้องของระบบในการปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูล ความถูกต้องของระบบในการแสดงผลข้อมลู และ ความ
ถูกต้องของระบบในภาพรวม แบบประเมินความพึงพอใจมี  5 
ระดับ ตามเทคนิคของลเิคิร์ท ซึ่งมเีกณฑ์การแปลความหมาย
ระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนดังตารางที่ 2 
ตารางที ่2 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดบัคะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย การแปรผล 

4.21 – 5.00 มากที่สุด 
3.41 –4.20  มาก 
2.61 – 3.40  ปานกลาง 
1.81 – 2.60  น้อย 
1.00 – 1.80  น้อยที่สุด 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบใน 5 ด้าน  
ได้ผลดังตารางที่ 3 ดังนี ้



99 

 

 ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  
หัวข้อการประเมิน ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

𝑥̅  SD แปรผล 
ความสามารถขอ งระบบ ในการ
ประมวลผลคะแนนสอบ 

4.14 0.35 มาก 

คว าม ถู ก ต้ อ งข อ งระบ บ ใน ก า ร
วิเคราะห์ข้อสอบ 

4.05 0.49 มาก 

คว าม ถู ก ต้ อ งข อ งระบ บ ใน ก า ร
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 

4.27 0.46 มาก 

คว าม ถู ก ต้ อ งข อ งระบ บ ใน ก า ร
แสดงผลข้อมูล 

4.18 0.39 มาก 

ความถูกต้องของระบบในภาพรวม 4.23 0.43 มาก 
รวม 4.17 0.42 มาก 

 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบรหิารจดัการข้อสอบ 
กรณีศึกษา ภาษา Python โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบ 4.17 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.42 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตัวอย่างที่
ทำการประเมินมีความพึงพอใจระบบมาก 
 
 
 
 

6 ข้อเสนอแนะ 
1) ปรับปรุงหน้าเว็บให้สวยงามมากข้ึน  
2) ควรมีการพัฒนาระบบสื่อประสมประกอบการเรยีนบทเรียน
ออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นและ เพิ่มจดุดึงดูดผู้ใช้ให้มากข้ึนกว่าเดิม  
3) ควรมีการจัดทำใหส้ามารถใช้สอนได้หลายวิชา 
4) การทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีจำเป็นยากยิ่งท่ีจะหาความรู้
เพิ่มเตมิเสมอการเรียนแค่ เพียงในห้องอาจจะไมเ่พียงพอกับการ
ทำงาน ไม่ว่าจะความสวยงามของเว็บไซต์และหลักการทำงาน 
เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้งานท่ีมีทุกสาขาอาชีพการทำงานเข้ามา
เยี่ยมชมเว็บไซต ์

 
7. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้ได้นำเสนอระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนความ

ครบถ้วนขององค์ประกอบ PDCA ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
การจัดทำรายงานประกอบการเมินคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลที่
นำมาจัดทำรายงานส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการจัดเก็บที่ไม่มีศูนย์
รวมข้อมูล จึงทำให้ยากต่อการค้นหา รวบรวมข้อมูล และข้อมูลที่
นำมาประกอบการประเมินคุณภาพไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบ 
(Plan Do Check Action : PDCA) ที ่กำหนด ด้วยเหตุนี ้จึงทำ
ให้ผลของการประเมินคุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นจึง
ได้พัฒนาระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนความครบถ้วนของ
องค์ประกอบ PDCA มาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการสร้างเว็บ
แอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP และใช้ระบบฐานข้อมูลในการเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ โดยผลการทดสอบระบบพบว่าระบบมีรูปแบบการ
จัดเก็บท่ีมีศูนย์รวมข้อมูล ค้นหาง่าย และระบบสามารถตรวจเช็ค
องค์ประกอบ PDCA ของแต่ละหมวดได้อย่างถูกต้อง 
คำสำคัญ – การประกันคุณภาพหลักสูตร , เกณฑ์มาตราฐาน 
AUN-QA, องค์ประกอบ PDCA, ข้อมูล, การแจ้งเตือน 
 

ABSTRACT 
 This paper presents the completion analysis and 
notification system of PDCA components for 
educational quality assurance to solve the problem of 
report. most of the data is collected without the data 
center. As a result, this makes it difficult to find data, 
collect data and the quality assessment data isn't 

complete with the required PDCA component. Thus, 
the quality assessment scores are low. So, a system was 
developed to solve this problem by using PHP language 
and database system. Therefore, the system test results 
showed that the system has a storage model with a 
data center. It is easy to find data, and that the system 
was able to accurately check the PDCA components of 
each category. 
Keywords -- Educational Quality Assurance, ASEAN 
University Network – Quality Assurance, PDCA 
components, Data, Notification System 

 
1. บทนำ 

เนื่องจากทุกมหาวิทยาลัยและทุกหลักสูตรต้องมีการควบคุม
ให้มีการดําเนินการตามองค์ประกอบท่ีมีมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาทุกปีตลอดจนนําเสนอต่อ
สาธารณชนในระยะเวลาที ่ เหมาะสม โดยสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ใช้
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคือเกณฑ์ 
ASEAN University Network – Quality Assurance หรือ AUN 
QA โดยมีสาระสําคัญเน้นการพัฒนามุ่งสู่ Expected Learning 
Outcome หรือ ELO ซึ่งจะสอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงที่
เป็นไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื ่อให้มั ่นใจว่า
หลักสูตรนั ้น ๆ ผลิตบันฑิตที ่ม ีความสามารถเหมาะสมกับ
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สภาวการณ์ที ่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื ่องและตอบสนอง
ความต้องการของบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 

ซึ่ งหลายมหาว ิ ทยาล ั ยจะมี ปัญหาการนำข ้อม ู ลมา
ประกอบการประเมินคุณภาพ โดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นรูปแบบ
การจัดเก็บที่ไม่มีศูนย์รวมข้อมูล จึงทำให้ยากต่อการค้นหาและ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาเพื่อจัดทำรายงานประกอบการประกัน
คุณภาพ ส่งผลให้การรวบรวมข้อมูลทำงานได้ช้า เกิดความ
ซับซ้อนในการทำงาน และข้อมูลไม่ครบตามองค์ประกอบ PDCA 
ที่กำหนด นอกจากนี้ยังทำให้คะแนนของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาน้อย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีระบบหรือโปรแกรมที่จัดการ
ปัญหาเหล่านี้ 

ดังนั ้นในบทความนี้จึงได้นำเสนอระบบวิเคราะห์และแจ้ง
เตือนความครบถ้วนขององค์ประกอบ PDCA สำหรับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐาน AUN QA เพื่อแจ้งเตือน
ความครบถ้วนของข้อมูลตามองค์ประกอบ PDCA ที่กำหนด รวม
ไปถึงจัดสรรและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ภายในระบบเดียว 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

การพัฒนาระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนความครบถ้วนของ
องค์ประกอบ PDCA สำหรับการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตราฐาน AUN QA โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1. เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนความ
ครบถ้วนขององค์ประกอบ PDCA สำหรับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐาน AUN QA 
 2. เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนความครบถ้วน
ขององค์ประกอบ PDCA สำหรับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตราฐาน AUN QA 

3. เพ ื ่อเป ็นจ ุดรวมของข ้อม ูลท ี ่นำมาจ ัดทำรายงาน
ประกอบการประกันคุณภาพ 

 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 เว ็บไซต์หร ือระบบที ่ เก ี ่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 อัจฉรา ธารอุไรกุล และคณะ [1] ได้พัฒนาระบบประเมิน
คุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ ่งเป็นระบบที่สามารถแสดง
เอกสารอ้างอิงได้ในแต่ละหมวดของการประเมินคุณภาพเกณฑ์

มาตราฐาน AUN QA รวมไปถึงสามารถดูคะแนนและข้อมูลเก่าที่
ผ่านการประเมินได้บางส่วน แต่ไม่ได้เป็นระบบที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
และขาดความครบถ้วนของข้อมูลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ระดับ
คะแนนในภาพรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีอยู่ระดับท่ีไม่ดีเท่าที่ควร 
 สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [2] ได้
ดำเนินโครงการเสวนาเรื่องทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ในวันที่ 24 
กันยายน 2550 มีหลายปัญหาที่นำมาพูดถึงจากที่ประชุมซึ ่งมี
การพูดถึงปัญหาและอุปสรรคของระบบฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจยังไม่ดีผู้บริหารยัง
ไม่บริหารบนฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เนื่องจากผู้รับผิดชอบเฉพาะ
ยังไม่ได้จัดทำในลักษณะฐานข้อมูลกลางที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้
ร่วมได้ ซึ่งบ่งบอกถึงยังมีมหาวิทยาลัยอีกมากที่ประสบปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนำมาประกอบการประเมิน
คุณภาพและปัญหาดังกล่าวยังคงไม่มีระบบหรือโปรแกรมมา
แก้ไข 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง [3] ได้ทำการจัดโครงการถอดบทเรียน
การดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการศึกษา เรียนรู ้ และปรับปรุงงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป ซึ ่งประสบปัญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับรูปแบบรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คือ
อาจารย์ประจำหลักสูตรขาดความเข้าใจในการเขียน SAR ซึ่งต้อง
อาศัยเวลาในการระดมความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น การเขียน
ในรูปแบบ PDCA ซึ่งเป็นกรอบในการวางแผนทางการทำงานให้
หลักสูตรและสะท้อนการทำงานท่ีแท้จริงของหลักสูตร ซึ่งยังมีอีก
หลายมหาวิทยาลัยที่มองข้ามความสำคัญตรงนี้ไปเช่นเดียวกัน 
 จากงานวิจัยข้างต้นพบว่าในปัจจุบันงานวิจัยส่วนใหญ่เป็น
งานวิจัยที่วิเคราะห์ปัญหาการทำรายงานประกอบการประกัน
คุณภาพ นอกจากน้ียังมีเว็บไซต์สำหรับแสดงประวัติการประเมิน
คุณภาพในปีก่อนหน้า หรือเว็บไซต์สำหรับอธิบายหลักการหรือ
แสดงกระบวนการการประเมินคุณภาพ รวมไปถึงวิธีการประเมิน
คุณภาพ ซึ่งยังไม่มีเว็บไซต์หรือระบบใดท่ีเป็นระบบจัดเก็บข้อมูล
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สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาและแก้ปัญหาการทำ
เอกสารประกอบการประกันคุณภาพในปัจจุบัน 

 
4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในการพัฒนาระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนความครบถ้วนของ
องค์ประกอบ PDCA สำหรับการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตราฐาน AUN QA จำเป็นต้องศึกษาส่วนงานวิจัยที่
เก ี ่ยวข้องและค้นคว้าทฤษฎีท ี ่ ใช ้ในการพัฒนา เพื ่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ ดังนั ้นในส่วนนี้จะ
นำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 ASEAN University Network – Quality Assurance 
 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทุกหลักสูตรต้องกํากับดูแลให้มี
การดําเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษา
ทุกปี ตลอดจนนําเสนอต่อสาธารณชนในระยะเวลาที่เหมาะสม 
โดยยังคงการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA ซึ ่งเป็นเกณฑ์ระดับสากลที่
สามารถ ประยุกต์ได้กับทุกสาขาวิชา โดยมีสาระสําคัญเน้นการ
พัฒนามุ่งสู่ Expected Learning Outcome (ELO) สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยทีี่ส่งผลให้คนมวีถิี
การดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยระบบ CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 
2558 นั้นจะใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษของ AUN-QA version 3.0 
[4] โดยหลักสูตรสามารถเลือกเขียน SAR เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษตามความต้องการและบริบทของหลักสูตร 
 ซึ่งทุกมาตรฐานในระดับสากลไม่ว่าจะเป็น AUN-QA ABET 
AACSB ฯลฯ สามารถบูรณาการภายใต้กรอบ EdPEx1 เนื่องจาก
มีฐานคิดเชิงระบบและมุ่งเน้น Learning Outcome เช่นเดียวกัน 
4.2 Persona 

การทำ Persona [5] คือการสร้างบุคลิกลักษณะของลูกค้า
ออกมาเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นจะเป็น
ประโยชน์ต่อการกำหนดเป้าหมายในการออกแบบระบบให้
ชัดเจนและมีแนวทางมากขึ้น โดยการทำ Persona มีความสำคญั
อย่างมากในการทำกลยุทธ ์ทางการตลาดต่าง ๆ เพราะจะ
สามารถทำให้เห ็นภาพที ่ช ัดเจนว่าของความคาดหวังของ

----------------------------------------------------------------------------- 
1เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
1Education Criteria for Performance Excellence 

กลุ่มเป้าหมายคืออะไร ทำให้ผู้พัฒนาสามารถวางแผนได้ตรงจุด 
ดังนั้นการสร้างหรือเข้าใจ Persona นั้นจึงมีความสำคัญในการ
ทำงานในปัจจุบัน ซึ่งการทำ Persona จะประกอบด้วยช่ือ อาชีพ 
อายุ การศึกษา ความสนใจ พฤติกรรม ปัญหา และความต้องการ 
เป็นต้น โดยยิ่งข้อมูลที่นำมาลูกค้ายิ่งเยอะในการออกแบบระบบ
ของเราจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย 
4.3 Wireframe 
 การสร้าง Wireframe [6] เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลของ
ลูกค้าและทำการออกแบบหน้าจอให้ตรงตามความต้องการ 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้พิจารณาว่าเป็นไปตามที่ลูกค้า
ต้องการหรือไม่ อีกทั้งการทำ Wireframe ยังสามารถบอกถึง
ความสัมพันธ์ของหน้าเว็บเพจแต่ละหน้าว่ากดปุ่มเปิดหน้าไหน
หรือมีการทำงานอย่างไรอีกด้วย ซึ่งการทำ Wireframe หลัก ๆ 
จะทำได ้  2 ว ิธ ีค ือวาด Wireframe ในกระดาษ และวาด 
Wireframe ด้วยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ด ังนั ้นการสร ้าง 
Wireframe จึงเป็นประโยชน์กับการวางแผนการทำงานเป็น
อย่างมาก 
4.4 Unit Test 
 ทดสอบหน่วย หรือ Unit Test [7] เป็นระยะแรกของการ
ทดสอบหลังจากที่ผู ้พัฒนาระบบเขียนคำสั่งโปรแกรมเสร็จสิ้น 
โดยในระยะนี้เป็นการค้นหาข้อผิดพลาดของระบบ ซึ่งตรวจสอบ
ได้หลาย กรณีเช่นรูปแบบหรือไวยากรณ์ภาษาผิดพลาด สูตรการ
คำนวณผิดพลาด และลำดับของการทำงานผิดพลาด โดย
กระบวนการทดสอบมีหลายวิธีการได้แก่การทบทวนโปรแกรม 
การพิสูจน์ความถูกต้องของโปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม
เป็นต้น ดังนั้นการทดสอบระบบไม่ว่าจะด้วยกระบวนการหรือวิธี
ใดก็ตามจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
นั้น ๆ อีกทั้งยังบอกถึงข้อผิดพลาดของระบบได้อีกด้วย 
4.5 Entity-Relationship Diagrams  
 แบบจำลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูล  หรือ ER 
Diagram [8] คือการสร้างแบบจำลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างของ
ฐานข้อมูออกมาในลักษณะของแผนภาพ เพื่ออธิบายโครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยจะประกอบด้วยเอนทิตี้ แอททริ
บิว และความสัมพันธ์ ซึ่งการทำ ER Diagram ในปัจจุบันถือว่า
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เป็นสากลและเป็นตัวกลางในการสื ่อสารระหว่างผู้ออกแบบ
ระบบและผู้พัฒนาระบบ เพื่อให้สื ่อสารอย่างตรงกันและเป็น
ระบบ ดังนั้นการทำ ER Diagram มีความสำคัญต่อการพัฒนา
ระบบงานฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก 
4.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา  

อุปกรณ์และเครื ่องมือที่ใช้ในการพัฒนาที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบจะประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ในการพัฒนา 
อีกทั้งยังใช้เว็บไซต์ draw.io [9] ในการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์
และใช้โปรแกรม MySQL Workbench 8.0 CE [10] ในการ
ออกแบบฐานข้อมูล ส่วนภาษาที่ใช้ในการพัฒนาจะประกอบด้วย
ภาษา CSS Version 4 ภาษา JavaScript Version ES6 ภาษา 
PHP Version 7 นอกจากน้ียังใช้เฟรมเวิร์ค Bootstrap Version 
4 [11] ในการจัดการหน้าเว็บและใช้เฟรมเวิร์ค Vue.js [12] ใน
การจัดการข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กับฐานข้อมูล ส่วนของซอฟแวร์
ในการพัฒนาประกอบด้วยโปรแกรม Visual Studio Code [13] 
ใช้ในการเขียนโค้ดและโปรแกรม AppServ Version 9.3.0 [14] 
ในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูป  

 
5. ผลการดำเนินการ 

 ในส่วนนี ้จะอธิบายวิธีการดำเนินงาน การวิเคราะห์และ
ออกแบบ ขั้นตอนในการใช้งานระบบ และผลการทดสอบระบบ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
5.1 วิธีการดำเนินงาน 
 ในส่วนนี้จะอธิบายขั้นตอนการพัฒนาระบบ โดยมีขั้นตอน
ดังนี ้
 1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานในปัจจุบัน 
 2. วิเคราะห์ปัญหาของผู้ใช้และออกแบบระบบ 
 4. พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้ออกแบบไว้ 
 5. ทำการทดสอบการทำงานของเว็บไซต์และหาข้อผิดพลาด
หรือช่องโหว่ของระบบ 
 6. วิเคราะห์ผลการทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ 
 
5.2 การวิเคราะห์และออกแบบ 
 ในบทนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบ ซึ่ง
สามารถแบบเป็น 2 ส่วนคือการออกแบบ Front-end และการ
ออกแบบ Back-end ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

5.2.1 การวิเคราะห์และออกแบบ Front-end 
 ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของผู้ใช้เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบเว็บไซต์โดยจะมีรายละเอียด
ดังนี ้
 1. Persona  
 ในการออกแบบหน้าจอจะต้องสร้างบุคลิกลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมายออกมาเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า 
ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจะเป็นประโยชน์และเป็นการกำหนดเป้าหมายใน
การออกแบบระบบให้ชัดเจนแล้วมีแนวทางมากขึ้นดังภาพ 1 
 

 
ภาพ 1 Persona ตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้งาน 

  
 จากภาพ 1 ส่งผลให้รู ้ถึงปัญหา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
และความต้องการของลูกค้าซึ ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนความครบถ้วนขององค์ประกอบ 
PDCA ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น โดยปัญหาของลูกค้า คือ ทำงานด้วย
คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เอกสารที่ต้องอ่านแต่ละวันจำนวนมาก 
และมองตัวหนังสือเล็ก ๆ ไม่ค่อยเห็น อีกทั้งลูกค้ายังบอกถึง
ความต้องการมาด้วย ดังนั้นจากข้อมูลที่ได้มาสร้าง Wireframe 
มาให้ลูกค้าได้ดูต่อไป 
 2. Wireframe 
 ก่อนจะสร้างหน้าเว็บเพจต้องมีการสร้างตัวอย่างหน้าเว็บ
ให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้พิจารณาว่าเป็นหน้าเว็บเพจที่
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ลูกค้าต้องการหรือไม่ เพื่อลดปัญหาการแก้ไขหน้าเว็บที่หลัง โดย
มีตัวอย่างการออกแบบหน้าเว็บดังภาพ 2 
 

 
ภาพ 2 หน้าเขา้สู่ระบบ 

  
 จากภาพ 2 จะเป็นส่วนที่นำเสนอให้ลูกค้าได้พิจารณาก่อน
สร้างจริง ซึงสามารถออกแบบได้ทั้งการวาดภาพและสร้างผ่าน
โปรแกรมต่าง ๆ 
5.2.2 การวิเคราะห์และออกแบบ Back-end 
 1. Use Case Diagram 
 ในการวิเคราะห์ Use Case Diagram โดยจะแสดงถึงความ
ต้องการของผู้ใช้และหน้าที่การทำงานของระบบทั้งหมดโดยมี
รายละเอียดดังภาพ 3, 4 
 

  
ภาพ 3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบส่วนที่ 1 

 จากภาพ 3 จะแสดงให้เห็นถึงการใช้หน้าเพจร่วมกันทั้ง
เจ้าหน้าท่ีและแอดมินซึ่งจะแสดงต่อในภาพ 4 
 

 
ภาพ 4 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบส่วนที่ 2 

  
 จากภาพ 3, 4 จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
การทำงานท้ังหมดของระบบอีกท้ังยังสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มา
สกัดเพื่อออกแบบ ER Diagram ได้ 
 2. ER Diagram 
 ในการสร้างระบบจำเป็นต้องสร้างแบบจำลองที่ใช้อธิบาย
ลักษณะของโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลดังภาพ 5 
 

 
ภาพ 5 ER Diagram ของระบบ 

  
 จากภาพ 5 จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบ
คร ่ า ว  ๆ  โ ดยต า รา ง  Year ม ี ค ว ามส ั มพ ั นธ ์ ก ั บตารา ง 
SAR_CAR_Data และ AUNQA_Criterion เน ื ่องจากต้องเก็บ
ข้อมูลแยกตามปีกาศึกษาจึงต้องมีข้อมูลของปีการศึกษา อีกทั้ง
ตาราง  AUNQA_Criterion ย ั งม ี ความส ัมพ ันธ ์ ก ับตาราง 
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Sub_Criterion เน ื ่องจากในแต ่ละหมวดของ AUN QA จะ
ประกอบไปด ้วยเกณฑ์ย ่อยหลายเกณฑ์ย ่อย และตาราง 
Sub_Criterion ม ีความส ัมพ ันธ ์ ก ับตาราง  AUNQA_Data 
เนื่องจากในแต่ละเกณฑ์ย่อยจะต้องเก็บข้อมูลขององค์ประกอบ 
PDCA แต ่ละเกณฑ์ย ่อยน ั ้น ๆ ส ุดท ้ายค ือตาราง User มี
ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ ์ ก ั บ  AUNQA_Data แ ล ะ  SAR_CAR_Data 
เนื่องจากในการบันทึกข้อมูลทุกครั้งจำเป็นต้องเก็บข้อมูลผู้ใช้ที่
ทำการบันทึกข้อมูล 
5.3 ขั้นตอนในการใชง้านระบบ 
 1. เข้าสู่ระบบ 
 หน้าเข้าสู่ระบบจะมีช่องให้กรอกข้อมูล Username ช่องให้
กรอกข้อมูล Password และปุ่มสำหรับเข้าสูร่ะบบ เมื่อกดปุ่มเขา้
สู่ระบบแล้วระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลและสถานะของผู้ใช้
ว่าถูกต้องหรือไม่ หากผิดพลาดระบบจะทำการแจ้งเตือนด้วย
ข้อความ หากถูกต้องระบบจะส่งผู้ใช้ไปยังหน้าหน้าเพจหลักของ 
AUN-QA โดยมีหน้าต่างดังภาพ 6 
 

 
ภาพ 6 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 
จากภาพ 6 หากผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วเมื่อกดปุ่มเข้าสู่

ระบบ ระบบจะแสดงคำแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบเป็นข้อความ
ข้างปุ่มเข้าสู่ระบบทันที เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะเปิดหน้าหลัก
ทันท ี

 2. หน้าเพจสำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้ 
 หน้าจัดการข้อมูลผู้ใช้เป็นเมนูเฉพาะสำหรับแอดมิน ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย ปุ่มเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ ตารางแสดงข้อมูลผู ้ใช้ใน
ระบบโดยจะแสดงลำดับ เมนูสำหรับการจัดการผู้ใช้ ช่ือ-สกุลของ
ผู้ใช้ เบอร์โทรติดต่อของผู้ใช้ ตำแหน่งของผู้ใช้และสถานะของ
ผู้ใช้ และ Checkbox สำหรับเลือกจัดการกับข้อมูลผู้ใช้หลาย ๆ 
ผู้ใช้พร้อมกันดังภาพ 7 
 

 
ภาพ 7 หน้าจัดการขอ้มูลผู้ใช้ 

 
 จากภาพ 7 เมื ่อผู ้ใช้กดปุ ่มเพิ ่มข้อมูลผู ้ใช้ระบบจะแสดง
หน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มไปในระบบ โดยจะ
ประกอบด้วยช่องสำหรับกรอกชื่อ-นามสกุล ช่องสำหรับกรอก
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ช่องสำหรับกรอกรหัสประจำตัว ช่องสำหรับ
กรอกรหัสผ่าน ช่องสำหรับเลือกตำแหน่งของผู้ใช้ ช่องสำหรับ
เลือกสถานะของผู้ใช้ และปุ่มสำหรับบันทึกข้อมูลดังภาพ 8 
 

 
ภาพ 8 หน้าตา่งสำหรับเพิ่มข้อมูลผู้ใช ้

 
จากภาพ 8 ผู้ใช้ที่สามารถทำการเพิ่มผู้ใช้ได้จะต้องมีตำแหน่ง

เป็นแอดมินเท่านั้น ซึ่งแอดมินจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
ถึงจะสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ และที่สำคัญของการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้คือ
รหัสประจำตัวจะต้องไม่ซ้ำกับผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มมาก่อนหน้า เมื่อแอด
มินกดปุ ่มยืนยันระบบจะทำการตรวจสอบรหัสประจำตัวกับ
ฐานข้อมูลทันที หากพบว่ารหัสประจำตัวที่เพิ่มล่าสุดไม่ซ้ำกับ
ฐานข้อมูล ระบบจะเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ทันที หรือพบว่าซ้ำระบบจะไม่
บันทึกและแจ้งเตือนทันที 
 3. หน้าเพจหลักของ SAR&CAR 
 หน้าหลักของ SAR&CAR ซึ่งจะแสดงข้อมูลของ SAR&CAR 
ตามปีการศึกษาที่เลือก ซึ่งหน้าเพจจะประกอบด้วยตารางสรุป
ข้อมูล ลำดับ ช่ือเรื่อง สถานะของข้อมูล วันท่ีอัพเดทล่าสุด กล่อง
ข้อความสำหรับใส่ข้อความเพื่อหาข้อมูลในตารางสรุปผล ปุ่มเพิ่ม
ข้อมูล และปุ่มแสดงรายละเอียดดังภาพ 9 
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ภาพ 9 หน้าเพจหลักของ SAR&CAR 

 
 จากภาพ 9 เมื ่อกดปุ ่มเพิ ่มข้อมูลระบบจะแสดงหน้าต่าง
สำหรับกรอกข้อมูล SAR&CAR ที่ผู้ใช้ต้องการเพิ่มข้อมูล  
 4. หน้าเพจหลักของ AUN-QA 
 หน้าหลักของ AUN-QA จะแสดงข้อมูลของ AUN-QA แต่ละ
หมวดตามปีการศึกษาท่ีเลือก ซึ่งจะประกอบด้วย แถบเมนู AUN- 
QA แต่ละหมวดตั ้งแต่หมวดที ่ 1 ถึง 11 ตารางสรุปข้อมูลที่
ประกอบไปด้วย ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่อัพเดทล่าสุด และปุ่มแสดง
ความครบถ้วนของข้อมูลในแต่ละหมวดดังภาพ 11 
  

 
ภาพ 10 หนา้เพจหลักของ AUN-QA 

  
 จากภาพ 11 เมื่อผู้ใช้กดที่ปุ่มแสดงความครบถ้วนของข้อมูล
ในแต่ละหมวดระบบจะเปิดหน้าเพจแสดงความครบถ้วนของ
ข้อมูลในแต่ละหมวดนั้น ๆ ซึ่งภายในตารางแสดงความครบถ้วน
จะประกอบไปด้วยลำดับ ชื่อเรื่อง และตารางแสดงจำนวนของ
ข้อมูลตามองค์ประกอบ PDCA โดยระบบจะแจ้งเตือนความ
ครบถ้วนในรูปแบบของสีในช่องตาราง และปุ่มเพิ่มขอ้มูลดังภาพ 
12 
 

 
ภาพ 11 ตารางแสดงความครบถว้นของข้อมูล 

  
 จากภาพ 12 หากช่องข้อมูลในตารางเป็นสีแดงแสดงว่าไม่มี
ข้อมูลในองค์ประกอบนั้น ๆ หากเป็นสีเขียวแสดงว่ามีข้อมูลใน
องค์ประกอบนั้น ๆ แล้ว ส่วนของตัวเลขท่ีอยู่ในตารางจะบ่งบอก
ถึงจำนวนของข้อมูลที่อยู่ในองค์ประกอบนั้น ๆ ดังภาพ 13 

 

 
ภาพ 12 ตารางแสดงสถานะของข้อมูล 

 
 จากภาพ 12 หากผู้ใช้กดปุ่มเพิ่มข้อมูลระบบจะเปิดหน้าเพจ
สำหรับเพิ่มข้อมูลในหมวดนั้น ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย แถบเมนู
สำหรับเลือกองค์ประกอบ PDCA ที่ต้องการเพิ่มข้อมูล ตาราง
แสดงข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ และปุ่มสำหรับเพิ่มข้อมูลดังภาพ 14 
 

 
ภาพ 13 หนา้เพิ่มและแสดงข้อมูลของแต่ละหมวด 

 
 จากภาพ 14 เมื ่อกดปุ่มเพิ่มข้อมูลระบบจะแสดงหน้าต่าง
สำหรับกรอกข้อมูล AUN-QA ของหมวดนั้น ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
เพิ ่ม โดยจะประกอบไปด้วยช่องกรอกชื ่อเร ื ่อง ช่องกรอก
รายละเอียดข้อมูล ช่องสำหรับอัปโหลดไฟล์อ้างอิง และปุ่มบันทึก
ข้อมูลดังภาพ 15 
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ภาพ 14 หนา้ต่างสำหรับเพิ่มขอ้มูลของแต่ละหมวด 

 
 จากภาพ 15 จะเป ็นหน้าต ่างให้ผ ู ้ ใช ้ เพ ิ ่มข ้อม ูลไปใน
องค์ประกอบ PDCA ของแต่ละเกณฑ์ย่อยนั้น ๆ ซึ่งผู้ใช้จะต้อง
กรอกข้อมูลชื่อเอกสาร กรอกรายละเอียดของข้อมูล และเลือกที่
จะอัปโหลดไฟล์อ้างอิง โดยไฟล์อ้างอิงจะอัปโหลดหรือไม่ก็ได้แต่
ในส ่วนของช ่องกรอกข ้อม ูลช ื ่อเอกสาร และช ่องกรอก
รายละเอียดของข้อมูลต้องกรอกไม่สามารถปล่อยให้ว่างได้ 
เนื่องจากหากผู้ใช้ต้องการที่จะอัปโหลดไฟล์จะต้องอัปโหลดไฟล์
ที ่มีชนิดไฟล์อยู ่ในข้อกำหนดได้แก่ .doc, .docx, .pptx, .ppt, 
.pdf, .csv, .xls, .jpg และ .png ขนาดไม่เกิน 2 MB เท่านั้น 
5.4 ผลการดำเนินการ 
 หลังจากการพัฒนาระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนความ
ครบถ้วนขององค์ประกอบ PDCA สำหรับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐาน AUN QA โดยใช้หลักการทดสอบ
แบบ Unit Test ซึ่งปรากฏว่าจากท้ังหมด 394 Test Case ให้ผล
เป็น Pass ทั้งหมด  
 

6. สรุปผลการดำเนินงาน 
 จากการทดสอบการใช้งานของระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือน
ความครบถ้วนขององค์ประกอบ PDCA สำหรับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐาน AUN QA โดยทดสอบ
การตรวจเช็คองค์ประกอบ PDCA ดังตาราง 1 ซึ่งแสดงผลของ
การตรวจเช็คองค์ประกอบ PDCA พบว่าระบบสามารถตรวจเช็ค
องค์ประกอบ PDCA ของแต่ละหมวดได้อย่างถูกต้อง 
 
ตาราง 1 ตารางสรุปผลการตรวจเช็คองค์ประกอบ PDCA 

AUN-QA Criterion 
การตรวจเช็คองค์ประกอบ PDCA 

ได้ ไม่ได้ 
1  - 
2  - 

ตาราง 2 ตารางสรุปผลการตรวจเช็คองค์ประกอบ PDCA (ต่อ) 

AUN-QA Criterion 
การตรวจเช็คองค์ประกอบ PDCA 

ได้ ไม่ได้ 
3  - 
4  - 
5  - 
6  - 
7  - 
8  - 
9  - 
10  - 
11  - 

 
 นอกจากนี ้ยังทำการทดสอบฟังก์ชันการทำงานหลักของ
ระบบ โดยใช้หลักการ Unit test ในการทดสอบ ซึ่งผลจากการ
ทดสอบระบบท้ังหมดแล้วสรุปได้ว่าระบบมีรูปแบบการจัดเก็บท่ีมี
ศ ูนย ์รวมข ้อม ูล ค ้นหาง ่าย และระบบสามารถตรวจเช็ค
องค์ประกอบ PDCA ของแต่ละหมวดได้อย่างถูกต้อง 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างสือ่ Infographic  
ด้วยโปรแกรม Power point สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 
Development Online Lesson In Media Creation With Infographic 
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บทคัดย่อ 

    การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ดังนี ้ 1)เพื ่อพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างสื่อ Infographic ด้วยโปรแกรม Power 
point สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล1 
(บูรพาวิทยากร) 2)เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
คะแนนก่อน-หลังเรียน เรื ่อง การสร้างสื ่อ Infographic ด้วย
โปรแกรม Power point สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนเทศบาล1 (บูรพาวิทยากร) 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเร ียนที ่ม ีต ่อบทเร ียนออนไลน์ เร ื ่อง การสร ้างสื่อ 
Infographic ด้วยโปรแกรม Power point สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล1 (บูรพาวิทยากร)  
    กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล1(บูรพาวิทยากร) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 30 คน โดยวิธีเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย แบบจับ
ฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
ส ร ้ า ง ส ื ่ อ  Infographic ด ้ ว ย โ ป รแก รม  Power point 2 ) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจเรื่อง 
การสร้างสื่อ Infographic การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และสถิติ T-test ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ได้สื ่ออินโฟกราฟฟิกที่นำเสนอเนื้อหาด้วยข้อความ 
ภาพนิ ่งภาพเคลื ่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้เร ียนตลอด
บทเรียน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนร้อยละ 36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.33 และคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนร้อยละ 77.33 ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 1.14 ซึ่งเห็นได้ชัด

เลยว่านักเรียนนั้นมีความสามารถในการสร้างสื่อ Infographic 
มากยิ่งขึ ้นอย่างชัดเจน 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คำสำคัญ : Infographic, Power Point, Google Site  
 

ABSTRACT 
    This research has the following objectives.  
1)develop online lessons on creating infographic media 
with Power point program for Mathayomsuksa 2 
students at Municipal School 1 (Burapha Lecturer) 
2)compare academic achievement, pre-post scores on 
creating infographic media with Power Point program 
for Mathayomsuksa 2 students at Municipal School 1. 
(Burapha Lecturer) 3)study student satisfaction towards 
online lessons on creating infographic media with 
Power Point program for Mathayomsuksa 2 students at 
Municipal School 1. (Burapha Witthayakorn) 
    The sample consisted of 30 students in Mathayom 
Suksa 2 School, Municipality 1 (Burapha Lecturer), 
Semester 1, Academic Year 2020, using a simple 
random selection method, drawing lots, research tool 
1) online lessons on creation Infographic media using 
Power point program 2) Achievement test test 3) 
Satisfaction questionnaire on creating infographic 
media. Data analysis using mean statistics. Standard 
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deviation, percentage, and T-test statistics. The results 
showed that 1) infographic media presented text 
content. Movie still image And interact with learners 
throughout the lesson. 2) Post-study achievement was 
significantly higher than before at the .05 level, with a 
36% pre-level mean score, 1.33 standard deviation and 
100% post-school average score. 77.33 per standard 
deviation of 1.14, which is evident that the students are 
clearly more capable of creating infographic materials. 
3) The results of the assessment of learner satisfaction 
with online lessons. Overall at the highest level 
Keywords : Infographic, Power Point, Google Site 

 
บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
    นับตั้งแต่ต้นปีท่ีผ่านมาที่ท้ังโลกเผชิญหน้ากับสถานการณ์โรค
ระบาดจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลาย ๆ 
อุตสาหกรรมทยอยปดิตัวลงอย่างต่อเนื่องส่งผลใหป้ระชาชน
ได้รับผลกระทบจากสถานการณด์งักล่าว ซึ่งประเทศไทยเองก็
ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เช่นกัน รวมไปถึงด้านการศึกษาที่นักเรยีน
จำเป็นต้องปิดภาคเรยีนเร็วกว่ากำหนดการ จึงทำให้เกิดผล
กระทบกับการจดัการเรียนรู้ของผูส้อนและผู้เรียนเป็นอย่างมาก 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำใหผู้้สอนต้องทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนการสอนเป็นแบบการเรียนบนสื่อออนไลน์แทนการเรยีนใน
ช้ันเรียนแบบเดมิ เพื่อลดการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยที่ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียน
ออนไลน์ได้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถใช้ในการเปิดสื่อท่ีผู้สอนจดัทำขึ้นมา อีกทั้งผู้เรียนยัง
สามารถโตต้อบและสอบถามปญัหากับผู้สอนได้ โดยการสอบถาม
แบบสนทนาออนไลนห์รือจะใช้การวิดีโอคอลเพื่อแสดงข้อมลู
หรืออธิบายข้อสงสัยของตนเองไดท้ันที เสมือนกับการเรียนใน
ห้องเรียนแบบปกติ  
    ตามหลักสตูร สพฐ.ปี พ.ศ.2561 มีการปรับกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำใหรู้ปแบบการจัดการเรยีนการสอน
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันไดเ้กิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจากเดมิที่มีการ
สอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็น

การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นใหผู้้เรยีนเกิดทักษะการคิด
วิเคราะหเ์ชิงตรรกะ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน,2560) 
    ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 
สังเกตได้จากการที่มีสถาบันการศกึษาต่าง ๆ จัดการเรียนการ
สอนออนไลน์  และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ยังมีเว็บเพจ (Web 
Page) ที่เป็นลักษณะ WBI  : Web Based Instruction  เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนทางอิเลก็ทรอนิกส์  ที่นักเรียนสนใจ
สามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนได้ โดยมีแบบทดสอบก่อนเรยีน 
แบบทดสอบหลังเรียน และมเีนื้อหารายวิชาแบ่งออกเป็นหน่วย
การเรยีนรู้ต่าง ๆ ใหผู้้เรยีนเข้าไปศึกษา นอกจากนี้ครูผูส้อนยัง
สามารถทำการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ท่ีผูเ้รียน
สามารถเรียนไดต้ลอดเวลา ไม่จำกัดเวลาและสถานท่ีไดจ้ะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเรยีนของผู้เรียน รวมทั้ง
ครูสามารถตดิตามผลการเรียนของผู้เรียน และประเมิน
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์นั้นได้ทันทีนับว่า
เป็นสารสนเทศท่ีมปีระโยชน์อย่างยิ่งและสามารถลดปญัหาตา่ง ๆ 
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง (วินยั เพ็งภิญโญ,2561) 
    โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมา 
จัดการเรียนการสอนโดยในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้บรรจุ
รายวิชาเพิ่มเติม วิชาการสร้างสื่อ Infographic ม.2 โดยส่วน
ใหญ่พบว่านักเรียนไมส่นใจในกระบวนการจัดการเรยีนการสอน
ของครู เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างยาก สับสน และยังต้องการสื่อ
การสอนที่หลากหลาย และระยะเวลาในการจัดการเรียนการ
สอนไมเ่พียงพอเป็นการยากที่นักเรียนทุกคนจะได้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไวเ้พราะเนือ่งจากความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ผู้วิจยัจึงไดเ้ลือกใช้บทเรียนออนไลน์ในการจดัการเรียน
การสอนซึ่งการเรียนการสอนโดยบทเรียนออนไลน์ 
    จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจยัจึงได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การสร้างสื่อ Infographic ดว้ยโปรแกรม Power point 
สำหรับช้ันนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี2วิชาการสร้างสื่อ 
Infographicเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารในการผลติสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
หลากหลายรูปแบบ มีความน่าในใจ ในรูปแบบมัลติมีเดียต่าง ๆ 
ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้และสรา้งองค์ความรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลและสื่อการเรยีนรู้มาใช้ในกระบวนการ
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การจัดการเรยีนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน อีก
ทั้งยังมีความยืดหยุ่น ไร้ขีดจำกัดเรือ่งสถานท่ี เวลา และยังเป็น
กระบวนการที่เข้าถึงผู้เรยีนไดเ้ป็นอย่างดี  เป็นสื่อกลางในการ
ปรับกระบวนการการเรียนการสอนให้แตกต่างไปจาก
กระบวนการจดัการเรียนการสอนรูปแบบเดมิทำให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
โดยที่ผูส้อนมีหน้าที่นำเสนอบทเรยีนและตอบคำถามเมื่อผู้เรียน
ไม่เข้าใจ 
    ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างสื่อ 
Infographic ด้วยโปรแกรม Power point สำหรับชั้นนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมประกอบการเรยีนการสอน
ของวิชา การสร้างสื่อ Infographic ด้วยโปรแกรม Power point 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน และมีความรู้ความเข้าใจ
ในเกี่ยวกับการการสร้างสื่อ Infographic ด้วยโปรแกรม Power 
point มากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ 

    1. เพือ่พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสรา้งสื่อ
Infographic ด้วยโปรแกรม Power point สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิคะแนนก่อนเรียนและหลังเรยีน 
เรื่อง การสร้างสื่อ Infographic ดว้ยโปรแกรม Power point 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างสื่อ Infographic ด้วยโปรแกรม Power 
point สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน
ทั้งหมด 3 ห้อง 92 คน  
    กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563  จำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 
30 คน โดยวิธีเลือกแบบสุ ่มอย่างง่าย( sample sampling ) 
แบบจับฉลาก 
2. ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
    ตัวแปรอิสระ  
    บทเรียนออนไลน์ เร ื ่อง การสร้างสื ่อ Infographic ด้วย
โปรแกรม Power point สำหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    ตัวแปรตาม 
    1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างสื่อ Infographic 
ด้วยโปรแกรม Power point สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 

การเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียน
แบบพึ่งพาตนเอง 
-ปัจจยัเกี่ยวกับการเรียนรู้
วิธีการเรียนรู้ 
-สิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ 
-บทบาทของผู้สอน 
 

การออกแบบและพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ ตามรปูแบบ
ของ ADDIE Model 
ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์  
ขั้นที่ 2 การออกแบบ  
ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนา  
ขั้นที่ 4 ขั้นการนำดำเนินการ 
 ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล  

 

บทเรียนออนไลน์ เร่ือง การสร้างสื่อ Infographic 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 
 



112 

 

  

    2. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
การสร้างสื่อ Infographic ด้วย โปรแกรม Power point สำหรับ
นักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 โรงเร ียนเทศบาล 1 (บูรพา
วิทยากร) 
3. เคร่ืองมือการวิจัย 
    1. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างสื่อ Infographic  
ด้วยโปรแกรม Power point 
    2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
4. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
    การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบแผนการทดลอง แบบกลุ่ม
เดียวมีการทดสอบก่อนและหลังโดยดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นกลุ่มทดลอง มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 
    1. ศึกษาข้อมูลและรวบรวมเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    2. สำรวจความพร้อมของนักเรียนและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
    3. วิเคราะห์และออกแบบบทเรียน การสร้างสื่อ Infographic 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
    4. สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อวัดความรู้เรื ่อง
การสร้างสื่อ Infographic สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    5. นำบทเรียนออนไลน์ไปทดลองใช้ 
    6. เก็บรวบรวมข้อมูล 
    7. สรุปผลการวิจัย 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน ์
    ความหมายของบทเรียนออนไลน์ e-Learning ย่อมาจากคํา
ว่า Electronic Learning เป็นการเร ียนการสอนผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียง (Radio), โทรทัศน์ 
(TV), ซ ีด ีรอม/ด ีว ีด ีรอม (CD-ROM/DVD-ROM), เคร ือข ่าย
อินทราเน็ต (Intranet), เครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet), 
เคร ือข ่ ายอ ินเทอร ์ เน ็ต ( Internet), ดาวเท ียม (Satellite 
Broadcast), โทรศัพท์มือถือ (Mobile), เครื่องพีดีเอ (PDA) หรือ
อุปกรณ์ไร้สายต่าง ๆ โดยที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองได้ตามอัธยาศัยได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ใน 
ร ูปแบบสื ่อมัลติม ีเด ีย ไม ่ว ่าจะเป็นข้อความเสียง ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และวีดิโอ อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถทำการโต้ตอบ

ได้เสมือนการนั่งเรียนในห้องเรียนปกติ นับเป็นการลดช่องว่าง
ทางการศึกษาอย่างแท้จริง ทำให้ทุกคนสามารถเข้าเรียนรู้ได้เท่า
เทียมกันตลอด 24 ช่ัวโมง 
ประโยชน์ของบทเรียนออนไลน ์
    คุณประโยชน์ของบทเรียนออนไลน์ มดีังนี ้
    (1) ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและสะดวกในการเรยีน 
การเรยีนการสอนผ่านระบบ E-Learning นั้นง่ายต่อการแกไ้ข
เนื้อหา และกระทำได้ตลอดเวลา เพราะสามารถกระทำำได้
ตามใจของผู้สอน เนื่องจากระบบการผลิตจะใช้คอมพิวเตอร์เป็น
องค์ประกอบหลัก นอกจากน้ีนักเรียนก็สามารถเรียนโดยไม่จํากดั
เวลา และสถานท่ี 
    (2) เข้าถึงได้ง ่าย นักเร ียนและผู ้สอนสามารถเข้าถึง E-
Learning ได้ง่าย โดยมากจะใช้ Web Browser ของค่ายใดก็ได้ 
(แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตบทเรียน อาจจะแนะนําให้ใช้ Web 
Browser แบบใดที ่ เหมาะก ับส ื ่อการเร ียนการสอนนั ้น  ๆ) 
นักเรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ และใน
ปัจจุบันนี้การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกระทำได้ง่ายขึ้นมาก 
และยังมีค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีราคาต่ำลงมากว่าแต่ก่อนอีก
ด้วย  
    (3) ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระทำได้ง่าย เนื่องจากผู้สอน
หรือผู้สร้างสรรค์ งาน E-Learning จะสามารถเข้าถึง Server ได้
จากที่ใดก็ได้ การแก้ไขข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลจึงทำได้
ทันเวลาด้วยความรวดเร็ว 
    (4) ประหยัดเวลาและค่าเดินทาง นักเรียนสามารถเรียนโดย
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ โดยจำเป็นต้องไปโรงเรียน
หรือที่ทำงาน รวมทั้งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง
ประจำก็ได้ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลามาก การเรียนการสอนหรือ
การฝึกอบรม ด้วยระบบ E-Learning นี้ จะสามารถประหยดัเวลา
ถึง 50% ของเวลาที่ใช้ครูสอนหรืออบรม 
    สรุปได้ว่าประโยชน์ของบทเรียนออนไลน์ คือ ประหยัดเวลา 
เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย เรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา สามารถยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาและสะดวกในการเรียน สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต อีกท้ังยังมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
นักเรียนกับผู้สอนและเพื่อน ๆ อีกด้วย 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับอินโฟกราฟิก (Infographic) 
    ความเป็นมาของอินโฟกราฟิกมนุษย์เรานั้นได้รับรู้การใชภ้าพ
และกราฟิกมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ ที่บอกเล่าเรื่องราวแบ่งปัน
ข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ในก่อนคริสต์ศักราช 30,000 อินโฟ
กราฟิกปลายยุคหิน เมื่อบรรพบุรุษของเราเริ่มวาดภาพบนผนังถำ้
ในตอนใต้ของฝรั่งเศสก่อนคริสต์ศักราช 3,000 อักษรอียิปต์
โบราณซึ่งเป็นตัวอักษรในการใช้สัญลักษณ์กราฟิกและไอคอน ปี 
ค.ศ. 1350 ในยุคกลาง นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสนิโคลา สร้างหนึ่ง
ในกราฟที่จะช่วยอธิบายวิธีการวัดวัตถุเคลื่อนที่ ปี ค.ศ. 1510 ลี
โอนาโต ตา เวนซี่ เขียนหนังสือที่มีภาพประกอบเพื่อสร้างคู่มือท่ี
ครอบคลุมเกี่ยวกับกายวิภาคของมนุษย์ ปี ค.ศ. 1786 วิศวกร
ชาวสก็อต วิลเลี ่ยม เพลย์แฟร์ เป็นผู้นําในการแสดงข้อมูลใน
ห น ั ง ส ื อ  “ The Commercial and Political Attas and 
Statistical Breviary” เป็นครั้งแรกที่อธิบายข้อมูลที่เป็นตัวเลข
ผ่านการใช้กราฟเส้น แผนภูมิวงกลม และกราฟแท่ง ปี ค.ศ. 
1857 นางพยาบาลชาวอังกฤษ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ออกแบบ 
Diagram of the Causes of Mortality แ ผ น ภ ู ม ิ ว งกลมที่
เปรียบเทียบส่วนต่างของจำนวนการเสียชีวิตของทหาร และ
สาเหตุของการเสียชีวิตในระหว่างสงคราม ไครเมีย เธอใช้อินโฟ
กราฟิกเพื่อโน้มน้าวสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียเพื่อปรับปรุงสภาพ
ในโรงพยาบาลทหาร ไดอะแกรมของไนติงเกลบ่งชี้ความต่างของ
ข้อมูลด้วยสีและขยายพื้นที่ออกจากศูนย์กลางจนดูเหมือนกลีบ
ดอกกุหลาบ จนมีผู้คนเรียกผลงานชิ้นนี้ว่า “กุหลาบไนติงเกล” 
(Nightingale Rose Diagram) ปี ค.ศ. 1850 - 1870 ชาร์ลส์ 
โจเซฟ มินาจ วิศวกรโยธาจากฝรั่งเศส เริ ่มรวบรวมแผนที่ที่มี
แผนภูมิที่แสดงการไหลเพื่ออธิบายสถิติทางภูมิศาสตร์ เป็นหนึ่ง
ในภาพที่แสดงข้อมูลที่มีชื่อเสียงที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสาเหตุ
ของความพยายามที่ล้มเหลวของนโปเลียนที่จะบุกรัสเซีย เขาจับ
ข้อมูลที่ซับซ้อนสำหรับระยะเวลา โดยแสดงแผนที่สถานที่ตั้งทิศ
ทางการเดินทาง การลดลงของกองกําลังและอุณหภูมิในอินโฟ
กราฟิกเดียว ปี ค.ศ. 1970-1990 อินโฟกราฟิกเป็นท่ีนิยมมากข้ึน 
เป ็นส ิ ่งพ ิมพ์ข ่าวที ่สำคัญ เช่น เดอะซันเดย์ไทม์ (สหราช
อาณาจักร) นิตยสารไทม์และสหรัฐอเมริกา และในปัจจุบันเริ่มใช้
อินโฟกราฟิกในการลดความซับซ้อนของข้อมูลและเพิ่มความ
เข้าใจในปัญหาที่ซับซ้อนและเรื่องราวของข่าว ปี ค.ศ. 1930 -

1940 ยุคสมัยใหม่นําเข้ามาใน Isotype รูปแบบของการสื่อสาร
ด้วยภาพที่พัฒนาโดย อ๊อตโต นิวรัส ที่สอนความคิดและแนวคิด
ผ่านการใช้ไอคอนและภาพ ซึ่งในปัจจุบันอินโฟกราฟิกสามารถ
ใช้ได้หลากหลายของบุคคลและองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่หวังผลกําไรหรือ
ธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถหาวิธีใช้ อินโฟกราฟิกเพื่อให้ข้อมูลมี
ความน่าสนใจมากข ึ ้น เป ็นการประชาส ัมพ ันธ ์ให ้ เข ้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลวิจัย 
    1. ได้บทเรียนออนไลน์ เรื ่อง การสร้างสื ่อ Infographic ที่
นำเสนอเนื ้อหาด้วยข้อความ ภาพนิ ่งภาพเคลื ่อนไหว เสียง 
วิดีทัศน์ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้เรียนตลอดบทเรียนบทเรียน
ออนไลน์ เรื ่อง การสร้างสื ่อ Infographic สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบไปด้วย บทเรียนออนไลน์ แนะนำการ
ใช้บทเรียนออนไลน์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา แบบทดสอบ 
ส่งผลงาน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ผู้จัดทำ 
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

    ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรยีนที่เรียนโดยใช้
บทเรียนออนไลน์ในรายวิชา การสร้างสื่อ Infographic ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนร้อย
ละ 36 และคะแนนเฉลีย่หลังเรียนร้อยละ 77.33 

การ
ทดลอง 

จำนวน
นักเรียน 

X̅ S.D. t 

ก่อนเรียน 30 36% 1.33 
17.33* 

หลังเรียน 30 77.33% 1.14 

     
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี่ต่อบทเรยีน
ออนไลน์ 

    ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ในรายวิชา การสร้างสื่อ Infographic ของนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปีที ่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.16, S.D. = 
0.86) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู ้มีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับแรก ได้แก่ ท่านได้

ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากศึกษาบทเรียนออนไลน์เรื่องนี้  (�̅�= 4.37, 

S.D. = 0.72 ) แบบทดสอบใช้ง่าย (�̅�= 4.23, S.D. = 0.97 ) 
และการแบ่งหัวข้อของเนื้อหาชัดเจนไม่สับสน  

(�̅�= 4.27, S.D. = 0.78) 
รายการ X̅ S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 
1. บทเรียนมีความน่าสนใจ และ
ดึงดูดใจ  

4.17 0.79 มาก 

2. การแบ่งหัวขอ้ของเนื้อหาชัดเจน
ไม่สับสน  

4.27 0.78 มากที่สุด 

3. การนำเสนอเนื้อหาง่ายต่อการ
ทำความเข้าใจ  

4.13 0.78 มาก 

4. ปริมาณของเนื้อหากำลังดี ไม่
มาก ไม่น้อยเกินไป  

4.13 0.97 มาก 

5. ส่วนนำเข้าบทเรียน มีความเร้าใจ
และน่าสนใจ  

4.27 0.91 มากที่สุด 

6. สีสันของบทเรียน และความ
สวยงามบนหนา้จอ  

4.27 0.87 มากที่สุด 

7. ตัวอักษรชัดเจนอา่นได้ง่าย 4.00 0.98 มาก 

นักเรียนคนที่ 

คะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียน / 

คะแนนเต็ม 10 
คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน /  

คะแนนเต็ม 10 
คะแนน 

1 5 10 
2 1 6 
3 3 8 
4 5 9 
5 6 8 
6 4 6 
7 4 8 
8 6 10 
9 3 7 
10 4 8 
11 3 8 
12 3 6 
13 4 9 
14 3 7 
15 2 8 
16 3 7 
17 3 8 
18 2 8 
19 3 9 
20 5 9 
21 5 7 
22 5 6 
23 4 8 
24 1 7 
25 2 8 
26 3 7 
27 3 6 
28 5 8 
29 3 7 
30 5 9 

คะแนนรวม 108 232 
 3.60 7.73 
 1.33 1.14 

ค่าร้อยละ 36 77.33 

X
S.D.
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8. ภาพประกอบมีความสวยงาม
คมชัด 

4.10 0.92 มาก 

9. ปุ่มต่าง ๆ มกีารจัดวางเหมาะสม 
ใช้งานได้ง่าย 

4.20 0.85 มาก 

10. การใช้งานบทเรียน ง่าย และ
สะดวก ไม่มีข้อติดชัด 

4.27 0.69 มากที่สุด 

11. เสียงเพลงประกอบเหมาะสม 3.87 0.90 มาก 
12. แบบทดสอบใช้ง่าย 4.23 0.97 มากที่สุด 
13. ระยะเวลาในการศึกษาบทเรียน 3.93 0.94 มาก 
14. ท่านได้ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจาก
ศึกษาบทเรียนออนไลน์เรื่องนี้ 

4.37 0.72 มากที่สุด 

โดยรวม 4.16 0.86 มาก 

     
สรุปผล 

    1. ได้บทเรียนออนไลน์ เรื ่อง การสร้างสื ่อ Infographic ที่
นำเสนอเนื ้อหาด้วยข้อความ ภาพนิ ่ง ภาพเคลื ่อนไหว เสียง 
ว ิด ีท ัศน์  และม ีปฏ ิส ัมพ ันธ ์ก ับผ ู ้ เร ียนตลอดบทเร ียนที ่มี
ประสิทธิภาพ 
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ในรายวิชา การสร้างสื่อ Infographic ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ 
    3. ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ใน
รายวิชา การสร้างสื่อ Infographic ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา

ปีท่ี 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.16, S.D. = 0.86) 
1. อภิปรายผล 
    การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง การสร้างสื่อ Infographic 
สำหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
    1. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้างสื่อ Infographic 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบไปด้วย 1) หน้า
แรก 2) แนะนำการใช้งาน 3) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4) เนื้อหา 
5) แบบทดสอบ 6) ส่งผลงาน 7) แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 8) ผู้จัดทำ 
ซึ่งเป็นบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพมีเนื้อหาเข้าใจง่ายและทำให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน 
    2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล1 (บูรพาวิทยากร) 
ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากแบบทดสอบทั้งหมด 

10 ข้อ พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนร้อยละ 36 และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 77.33 ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการ
ของจันทรพินท์ พัฒนโอฬารทฤษฎีและ กรอบแนวคิดที่ใช้เป็น
พื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนฯ ผลการศึกษาการ
แก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ของนักเรียนพบว่า นักเรียนสามารถ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของ โพลยา 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย 1) การทำความเข้าใจปัญหา 2) การวางแผน
แก้ปัญหา 3) การดำเนินการตามแผน 4) การตรวจสอบผลลัพธ์ 
อยู่ในระดับดีมาก นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ฯ มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการ
ทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจมาก (x=4.29, S.D. =0.55) 
    3. ผลการหาความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ ผู ้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ท่ีสร้างขึ้นอยู่ในระดับมากทีส่ดุ 
ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการสร้างบทเรียนออนไลน์และ
หลักทฤษฎีการเรียนรู ้ทางจิตวิทยา ทำให้การนำเสนอสาระ
เนื้อหาของบทเรียนทั้งรูปแบบ ลำดับขั้นการนำเสนอและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนมีความน่าสนใจชวนให้ติดตาม เป็นการ
ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ทำให้มีความตั้งใจในการเรียน การ
ทราบผลการเรียนของตนเองโดยทันทีเป็นการจูงใจให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ตติยา องค์ศิริพร (2558) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์
นนิง วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผลการศึกษาพบว่า
ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง วิชาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบอยู่ในระดับที่มากท่ีสุด เช่นกัน 
    สรุปได้ว่า งานวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื ่อง การ
สร้างสื่อ Infographic ด้วยโปรแกรม Power point  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพา
วิทยากร)  มีเนื้อหาเข้าใจง่ายและทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามาก
ยิ ่งขึ ้น เพราะเนื ้อหาของบทเรียนทั ้งรูปแบบ ลำดับขั ้นการ
นำเสนอและการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนมีความน่าสนใจชวนให้
ติดตาม เป็นการดึงดูดความสนใจของนักเรียน ทำให้คะแนนการ
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ .05 และนักเรียนมีความมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนออนไลน์ท่ีสร้างขึ้นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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2. ข้อเสนอแนะ 
    1. บทเร ียนคอมพิวเตอร ์ออนไลน ์ เร ื ่อง การสร ้างสื่อ 
Infographic สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น จึงควรทำการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นต่อไป 
    2. ควรเพิ่มรูปแบบของกิจกรรมการเรียนให้น่าสนใจมากขึ้น 
    3. ควรเพิ่มทฤษฎีการเรียนรู้ในบทเรียน 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรเ์บื้องต้นระหว่างวิธีสอนด้วยบทเรียนมัลตมิีเดียกับ 

วิธีสอนแบบปกติสำหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
A Comparative Of Students’ Achievement In Computing Science On Basic 
Computer Programming Of Prathomsuksa 5 Students Who Used Computer 

Multimedia Instruction Between Traditional Method 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
    การศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อพ ัฒนาบทเร ียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื ้องต้น ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการ
คำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธี
สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับกลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบ
ปกติโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลองแบบทดสอบก่อนและหลังชนิด
มีกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จาก
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสวนหม่อน ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2563 ได้กลุ ่มตัวอย่างจำนวน 72 คนแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองจำนวน 36 คน ใช้วิธีสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและกลุ่มควบคุมจำนวน 36 คน ใช้วิธีสอน
แบบปกติ เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที โดยกำหนดนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
   ผลการศึกษาพบว่า 
   1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอ์เบื้องต้น มีค่าเท่ากับ 88.33/87.50 
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  
   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มที่ใช้วิธีสอนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (x ̅ = 17.50, S.D. = 2.05) กับ

กลุ่มใช้วิธีสอนแบบปกติ (x ̅ = 13.5, S.D. = 1.92) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 
คำสำคัญ – บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย, ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน, วิธีสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย, ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 

ABSTRACT 
 This research purposes were; 1) to develop a 
computer multimedia instruction on the topic of “Basic 
Computer Programming” for PrathomSuksa 5 students 
according to 80/80 standard criteria, and 2) to compare 
students’ learning achievement in computational 
science subject between students using computer 
multimedia instruction and students using traditional 
teaching method. An experimental research by pretest-
posttest with control group was applied. The cluster 
random sampling was applied. The sample of the study 
was 72 students in semester 1/2563 at Suanmon school 
in Nakhon Ratchasima province. They were divided into 
experiment group (n=36) and control group (n=36). The 
experiment group was taught by using computer 
multimedia instruction while control group was taught 
by using traditional method. The research instruments 
consist of the computer multimedia instruction, a 
lesson plan and learning achievement tests. Data were 
analyzed by using mean, standard deviation, and t-test 
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at 0.05 level of significance. The results of this study 
revealed that: 
   1) The computer multimedia instruction on the topic 
of basic computer programming has efficiency level 
satisfying the 80/80 standard criteria at 87.50. 
   2) The learning achievement in computational 
science subject of students who instructed by 

computer multimedia instruction (x ̅ = 17.50, S.D. = 2.05) 
was statistically significant higher than the learning 
achievement of students who instructed by traditional 

method (x ̅ =  13.5, S.D. = 1.92)  at P-value < .05. 
Keyword -- Multimedia computer lessons, Academic 
achievement, Teaching method with multimedia 
computer lessons, Performance criteria 80/80 
 

บทนำ 
   การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 
มาตรา 24 ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวทาง
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของนักเรียนโดยคำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นการฝึกทักษะกระบวนการ
จัดการจัดการกระบวนการเผชิญสถานการณ์สามารถประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็นทำเป็น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องการจัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล
กันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมคำนิยมที่ดีงามและคุณลักษณะพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชาโดยการจัดการเรียนรู ้สามารถจัดได้ทุก
สถานที่ทุกเวลา [1] สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนโดยส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพนอกจากน้ียังกำหนดให้การจัดการศึกษาในช่วงแรกของ
การศึกษาภาคบังคับ (ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 -6) เน้นทักษะ
พื ้นฐานด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณทักษะการคิด
พื้นฐานการติดต่อสื่อสารกระบวนการทางสังคมและพื้นฐานความ

เป็นมนุษย์การพัฒนาแนวคิดอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งด้าน
ร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและวัฒนธรรมโดยเน้นการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ [2] 

   จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามา
โดยเฉพาะการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการมีบทบาท
ต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาจึงได้รับอิทธิพลจาก
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามากมายและสื่อการเรียนการสอนในยุค
ที่เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทจึงมีการ
นำรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การสอนรูปแบบต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่นเดียวกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นบทเรียนที่สร้างขึ ้นด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที ่ประกอบด้วยเนื้อหาของบทเรียนเป็นข้อความ
ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงบรรยายเสียงดนตรีประกอบมาเป็น
สว่นสนับสนุนการเรียนรู้ผู้เรยีนสามารถศึกษาบทเรียนดว้ยตนเอง
ไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์กำหนด ทำให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องที่จะเรียนได้กระจ่างขึ้นและการได้รับ
ผลย้อนกลับทันทีทำให้นักเรียนตื่นเต้นไมเ่บื่อและมีความพึงพอใจ
ที่จะติดตามบทเรียนต่อไปเรื่อย [3] [4] 

   โรงเรียนสวนหม่อน จังหวัดนครราชสีมา มีจัดการเรียนการ
สอนโดยในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ได้บรรจุรายวิชาวิทยาการ
คำนวณ ซึ ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ โดยส่วนใหญ่พบว่า
นักเรียนไม่สนใจการเรียน เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างยาก สับสน 
และยังต้องการสื่อการสอนที่หลากหลาย และใช้เวลาเพียง 1 
คาบต่อสัปดาห์ เป็นการยากที่นักเรียนทุกคนจะได้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพราะเนื่องจากความแตกต่างระหว่าง
บุคคล คณะผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในการ
จัดการเรียนการสอน 

   จากผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
มัลติมีเดียสามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาคอมพิวเตอร์ที ่มี
ล ักษณะเป็นนามธรรม ผู ้ว ิจ ัยจึงสนใจที ่จะพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื ่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื ้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 เพื ่อเน้นในด้าน
ความคิดและความเข้าใจในการแก้โจทย์ปัญหาโดยคาดว่าจะ
สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้นอกจากนี้ยัง
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์
และสามารถตอบสนองความแตกต่างของนักเรียนได้ 
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วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่าง
วิธีการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 กับวิธีการสอนแบบปกติ 
 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดียเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พิจารณาจากคุณลักษณะเด่นของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสามารถตอบสนองความต้องการ
ได้ดีทั้งการนำเสนอข้อความภาพเสียงและมีปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน
กันอย่างกลมกลืนการได้รับผลย้อนกลับทันทีทำให้เกิดแรงจูงใจ
ในการติดตามบทเรียนได้ดีซ ึ ่งสอดคล้องทฤษฎีการสื ่อสาร
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่ยึดหลักความ
แตกต ่างระหว ่างบ ุคคลอ ีกด ้วย  ส ่วนการสร ้างบทเร ียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ตามหลักการออกแบบของ ADDIE model มีขั้นตอนการพัฒนา 
5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) 2) ขั้นตอน
การออกแบบ (Design) 3) ขั้นตอนการพัฒนา (Development) 
4) ขั้นตอนการนำไปใช้ (Implement) 5) ขั้นตอนการประเมนิผล 
(Evaluation) ดังนั้นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จะมีลักษณะเป็น
การ์ตูนอนิเมชั่นแสดงเนื้อหาบัตรคำสั่งที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ทำให้ศึกษาเข้าใจวิธีการได้ง่าย ส่งผลให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นสามารถสรุปกรอบแนวคิดจากทฤษฎีไปสู่
แนวคิดในการวิจัยได้ดังเสนอในภาพ 1 ดังนี ้

 
 
 

 
 
 

ภาพ  1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1. คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
   [5] ได้ให้ความหมายมัลติมีเดียไว้ว่า มัลติมีเดียหรือสื่อประสม 
เป็นการนำเอาสื่อชนิดที่ผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่น เสียง 
ภาพนิ่ง เคลื่อนไหว วิดีโอ ข้อความผสมสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่ละชนิด
มีคุณค่าส่งเสริมซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
ป้องกันการเข้าใจความหมายผิด เป็นการให้ผู้เรียนใช้ประสาท
สัมผัสที่ผสมผสานกัน สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ มีการจัดระเบียบของสื่อ เพื่อใช้ให้
เหมาะสมในการนำเสนอเนื้อหาของสื่อแต่ละชนิดเพื่อให้คำตอบ
ที่ชัดเจนเป็นประโยชน์และน่าสนใจแก่ผู้เรียน สิ่งสำคัญในการ
ออกแบบการจัดระบบสื่อประสมต้องประสานความสัมพันธ์ของ
สิ่งที่ใช้ เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและความสามารถหรือ
ศักยภาพของสื่อแต่ละชนิดนั้นให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ทำให้สื่อ
แต่ละชนิดที่ใช้นั้นอำนวยแก่กันและกันทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้
มากขึ้น 
   สรุปได้ว่าคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียหมายถึงการนำเสนอข้อมูล
ต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อมูลประเภทภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
ตัวอักษรโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการและนำเสนอข้อมูล 
เนื้อหามีลักษณะเป็นสื่อประสม เมื่อนำมาพัฒนาเป็นบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเด ีย นักเร ียนสามารถโต้ตอบกับเครื ่อง
คอมพิวเตอร์หรือบทเรียนถือเป็นกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ดีได้ 
2. หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing science) 
   สาระการเรียนรู ้เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
การแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาการ

- วิธีการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมเีดีย 
- วิธีการสอนแบบปกต ิ

    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
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คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การ
ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  
การบูรณาการกับวิชาอื ่น การเขียนโปรแกรมการคาดการณ์
ผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาด การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือ
พัฒนาโครงงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง [6] 
3. โปรแกรม Construct 2 
   Construct 2 คือ Engine สำหรับสร้างเกม 2 มิติ ด้วยภาษา 
HTML5 โดยโหลดขั้นตอนการเขียน Code ให้น้อยท่ีสุด ซึ่งเกมที่
ใช้ภาษา HTML5 จะสามารถ Run บนอุปกรณ์ได้หลายประเภท 
ไม่ว่า จะเป็น PC Tablet หรือ Smart Phone ซึ่งน่ันทำให้เกมที่
สร้างด้วย Construct 2 มีช่องทางการเผยแพร่หรือจัดจำหน่าย
ได้หลายช่องทางโปรแกรมที่ใช้สร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนยังมีอีกหลายโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับว่าผู้สร้าง
บทเรียนตัดสินใจจะใช้โปรแกรมใด สำหรับคณะผู้วิจัยได้เลือกใช้ 
Construct 2 มาจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ ่งได้
ทำการศึกษาอบรมการใช้งานมาแล้ว [7] 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชา
วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 ระหว่าง
กลุ่มที่ใช้วิธีสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับกลุ่มที่ใช้
ว ิธ ีสอนแบบปกติ ด ังน ั ้น เพื ่อให ้การว ิจ ัยครั ้งนี้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะผู้วิจัยจึงได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย ดัง
รายละเอียดที่จะเสนอต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ชั ้นปีที ่ 5 โรงเรียนสวนหม่อนที่ศึกษาอยู ่ในภาคเรียนที ่ 1 ปี
การศึกษา 2563 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 72 คน 
   1.2 กลุ ่มที ่ใช้ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 
โรงเรียนสวนหม่อน จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 72 คน 
   1.3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาช้ัน
ปีที่ 5 โรงเรียนสวนหม่อน ใช้วิธีการสุ่มแบบจัดกลุ่ม โดยการจับ

สลากจำนวน 2 ห้องเร ียน แบ่งกลุ ่มเพื ่อดำเนินการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้ 
     3.1.1 กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ใช้วิธีการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื ่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 36 คน 
     3.1.2 กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติ จำนวน 
1 ห้องเรียน รวม 36 คน 
2. ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
   2.1 ตัวแปรต้น คือ วิธีการสอน ประกอบด้วย 
     2.1.1 วิธีการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
     2.1.2 วิธีการสอนแบบปกติ 
   2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
3. เคร่ืองมือการวิจัย 
  คณะผู้วิจัยได้จัดทำเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนการสร้าง
และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
   3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยแบ่งเป็น 2 แผน ได้แก่ 
     3.1.1 แผนการจัดการเร ียนรู ้ กับกลุ ่มที ่ใช้ว ิธ ีสอนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร ์ม ัลต ิม ีเด ีย เร ื ่องการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื ้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 
จำนวน 1 แผน 
     3.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ กับกลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ 
จำนวน 1 แผน  
   3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาวิทยาการคำนวณ 
เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
   3.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เรื ่อง การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วเิคราะหข์้อมูล โดยใช้สถติิดังต่อไปนี ้
   4.1 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ  
     1.1.1 สูตรคำนวณหาค่า E1/E2 ดังนี้ [8] 

E1   =  
∑x
N
A

×100  หรือ E1   = 
x ̅

A
×100          (1) 

       E1   แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการแทนผลรวม 
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       Σx  แทน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนที่ได้จากการวัด  
                    ระหว่างเรียน 
         A  แทน  คะแนนเต็มของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         N  แทน  จำนวนนักเรียน  

E2   =  
∑Y
N
B

×100  หรือ E2   = 
Y̅

B
×100       (2) 

        E2   แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากคะแนนเฉลี่ย  
                     ของการทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน  
                     ทั้งหมด 

        ΣY  แทน  คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรยีน 
          B  แทน  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
          N  แทน  จำนวนนักเรียน  

     1.1.2 การหาค่าสถิติพื ้นฐาน คือ ค่าเฉลี ่ย (x)̅ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
   4.2 การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
     4.2.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กับจุดมุ่งหมาย (IOC-Index) [9] 

IOC=
∑R

N
           (3) 

     IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ  
                        จุดประสงค์การเรียนรู้  

      ∑R  หมายถึง  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของ  
                        ผู้เชี่ยวชาญ 
       N   หมายถึง  จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  
   ถ้าค่า IOC ต่ำกว่า .50 ข้อสอบจะถูกตัดออก 
หมายเหตุ :  
   +1 หมายถึง  ข้อค้าถามมีความสอดคล้องกับจดุประสงค ์
                    การเรียนรู้  
    0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับ  
                    จุดประสงค์การเรียนรู้  
   -1  หมายถึง  ข้อคำถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้     
 
5. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
   5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่
ใช้วิธีสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และกลุ่มที่ใช้วิธี
สอนแบบปกติ มีรายละเอียดดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 วธิีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มที่ใช้วิธีสอนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับกลุ่มที่ใชว้ิธีสอบแบบปกติ 

ขั้น 
วิธีสอนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย 

วิธีสอนแบบปกติ 

ขั้นเตรียม 1. ปฐมนิเทศนักเรียน
กลุ่มทดลองเพื่อสร้าง
ความเข้าใจช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย แผนดำเนินการ
วิจัยและบทบาทของ
นักเรียนให้นักเรียนท่ี
เป็นกลุ่มทดลองเข้าใจ
ที่มาและความสำคัญ
ของการทดลองในครั้ง
นี้  

1. ครูทักทายกับ
นักเรียนครูแจ้ง
จุดประสงค์ให้
นักเรียนทราบแล้วให้
ทำการทดสอบโดยใช้
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อน
เรียน 

2. ให้กลุ่มทดลอง
ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรยีน
ก่อนเรียน 

 

ขั้นทดลอง 1. ดำเนินการทดลอง
ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์
มัลตมิีเดยีตาม
แผนการจดัการเรียนรู้
โดยใช้คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่องต่อ 1 คน 
และนักเรียนเริ่ม
เรียนรูจ้ากบทเรยีน
และเรียนตามเนื้อหา
ในบทเรียนจนครบทุก

1. ครูเป็นผูด้ำเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในช้ันเรียน
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น
เรื่องการเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 5 โดย
เนื้อหาตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่
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ส่วนตามแผนการ
จัดการเรียนรู ้
 

ความหมายของการ
แก้ปัญหาผลลัพธ์
อย่างง่ายความหมาย
ของบัตรคำสั่ง 
ตัวอย่างการใช้บัตร
คำสั่ง 

 
ตาราง 2 วธิีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มที่ใช้วิธีสอนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับกลุ่มที่ใชว้ิธีสอบแบบปกติ (ต่อ) 

    

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ประกอบด้วย  
   1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
     1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
       1.1.1. วิเคราะห์ค่าความยาก (p) และค่าอำนาจจำแนก (r)  
       1.1.2 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้การ

หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient)  

     1.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียหาค่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยกำหนด
เกณฑ์ 80/80 ดังนี้  
       1.2.1 การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) โดยการ
ประเมินจากคะแนนการทำแบบฝึกหัดของผู้เรียนระหว่างเรียน  
       1.2.2 การหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) โดยการ
ประเมินจากคะแนนหลังเรียนจากนั ้นนำค่า E1 และ E2 ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทดสอบ
สมมติฐาน  

     2.1 สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x)̅ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
     2.2 สถิติอ้างอิง ได้แก่  
       2.2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยการทดสอบ 
ค่าที (t-test for dependent samples)  
       2.22 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนหลังเรียน
ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับ
กลุ ่มที่ ใช ้ว ิธ ีสอนแบบปกติโดยการทดสอบค่ าที ( I-test for 
independent samples) 
 

ผลการวิจัย 
    การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื ่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติม ีเด ียเร ื ่องการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างวิธีสอน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื ่องการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับ
วิธีสอนแบบปกติ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
ตอนที ่ 1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเทยีบ
กับเกณฑ์ 80/80 

ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยการทดสอบ 3 
ขั้นผู ้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและทำการวิเคราะห์ ได้ผลดัง
ปรากฏในตาราง 2 

ขั้น 
วิธีสอนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย 

วิธีสอนแบบปกติ 

ขั้นสรุป 1. เมื่อกลุ่มทดลองทำ
การทดลองบทเรยีน
คอมพิวเตอร์
มัลตมิีเดยีเสร็จแล้วให้
ทำการทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรยีน
หลังเรียน ผู้วิจัยตรวจ
คะแนนการทำแบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทั้งก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากนั้นนำ
คะแนนมาวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐานต่อไป 

1. ครูให้นักเรียนทำ
การทดสอบโดยใช้
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลัง
เรียน ผู้วิจยัเป็น
ผู้ตรวจคะแนนแบบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทั้งก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากนั้นนำ
คะแนนมาวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐานต่อไป 
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ตาราง 3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในขั้น
ทดสอบรายบุคคล ขั้นทดสอบกลุ่มเล็กและขั้นทดสอบภาคสนาม 

ขั้นการหาประสิทธภิาพ n E1 E2 
รายบุคคล 5 86.00 76.00 
กลุ่มเล็ก 10 88.25 74.00 
ภาคสนาม 36 88.33 86.94 

    จากตาราง 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลตมิีเดยี จากข้ันทดสอบรายบุคคล มีค่า E1 เท่ากับ 86.00 ส่วน 
E2 เท่ากับ 76.00 ซึ่งแสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑส์่วน
จากขั้นทดสอบกลุม่เล็กมีค่า E1 เท่ากับ 88.25 ส่วน E2 เท่ากับ 
74.00 ซึ่งแสดงว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและ
จากขั้นทดสอบภาคสนาม มีค่า E1 เท่ากับ 88.33 ส่วน E2 เท่ากับ 
86.94 ซึ่งแสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 75/75   
ตอนที่ 2 ผลการทดลอง 
   ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ 
เสนอผลการทดลองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดตามลำดับ
ดังนี ้
   2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของกลุม่ที่ใช้วิธีสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลตมิีเดยี 
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มที่ใช้วิธีสอนดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลติมีเดียเร่ืองการเขียน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์เบื้องต้น 

คะแนน
ผลสัมฤทธิ ์

n x ̅ S.D. t p 

ก่อนเรียน 36 12.14 1.57 
12.08* 0.0000 

หลังเรียน 36 17.50 2.05 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนของกลุ่มที่ใช้วิธีสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น พบว่า 
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของกลุ ่มที ่ใช้ว ิธ ีสอนด้วยบทเรี ยน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียหลังเรียน (x ̅ = 17.50, S.D. = 2.05) สูง

กว่าก่อนเรียน (x ̅ = 12.14, S.D. = 1.57) อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ. 05 
   2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของกลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ 
 
ตาราง 5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบปกต ิ

คะแนน
ผลสัมฤทธิ ์

n x ̅ S.D. t p 

ก่อนเรียน 36 9.83 1.68 
12.88* 0.0000 

หลังเรียน 36 13.56 1.92 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   จากตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอ่น
เรียนและหลังเรียนของกลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ เรื่องการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของกลุ่มที่ใช้วิธีสอนปกติหลังเรียน (x ̅ = 13.56, S.D. = 1.92) สูง

กว่าก่อนเรียน (x ̅ = 9.83, S.D. = 1.68) อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ. 05 
   2.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่าง
วิธีสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับวิธีสอนแบบปกติ 
 
ตาราง 6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ระหวา่งวิธี
สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ืองการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

วิธีสอน n x ̅ S.D. t p 
วิธีสอนด้วย
บทเรียน
คอมพิวเตอร์
มัลตมิีเดยี 

36 17.50 2.05 

9.27* 
0.0000 

 
วิธีสอนแบบ
ปกติ 

36 13.56 1.92 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05  

   จากตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีสอน
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ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับกลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีสอน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (x ̅ = 17.50, S.D. = 2.05) 

กับกลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ (x ̅ = 13.5, S.D. = 1.92) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีสอน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื ่องการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 กับ
วิธีสอนปกติการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนสวนหม่อนที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 72 คนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองจำนวน 
36 คนใช้วิธีสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและกลุ่ม
ควบคุมจำนวน 36 คนใช้วิธีสอนแบบปกติเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จำนวน 10 ข้อเป็นข้อสอบแบบ
ปรนัย การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยจะทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองกำหนดช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 
ช่วงคือช่วงที่ 1 เก็บข้อมูลเกี ่ยวกับการหาประสิทธิภาพของ
เครื ่องมือและช่วงที่  2 เก็บข้อมูลจากการทดลอง ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ระหว่างวิธีสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิีเดยีเรือ่งการเขยีน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 กับวิธีสอนแบบปกติ คณะผู้วิจัยใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสรุปผลการวิจัย 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
   จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้  

   1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มี
ประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 88.33 / .87.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว ้80/80 
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีสอน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับกลุ่มใช้วิธีสอนแบบปกติ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
2. อภิปรายผล 
   จากผลการศึกษาผู้วิจัยสามารถนำผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้
ดังนี ้ 
   1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.33 / 81.94 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่สร้างขึ้นได้
ค ัดเลือกเนื ้อหาที ่เหมาะสมและมีความสำคัญกับนักเร ียน
ดำเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามหลักการ
ออกแบบของ ADDIE mode อีกทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู ้เชี ่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู ้เชี ่ยวชาญด้านสื ่อทำการแก้ไข
ปรับปรุงและนำไปหาประสิทธิภาพของบทเรียนท้ัง 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นทดสอบรายบุคคลขั้นทดสอบกลุ่มเล็กขั้นทดสอบภาคสนาม
โดยแต่ละขั้นก็จะนำผลการทดลองที่ได้มาปรับปรงุแก้ไขเพื่อให้ได้
สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประกอบการ
จัดการเรียนสอนได้จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า
นักเรียนให้ความสนใจกับการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียมีความตั้งใจสนุกสนานและให้ความร่วมมือกับการ
เรียนเป็นอย่างดี เนื ่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมี
ลักษณะเป็นการ์ตูนแอนนิเมชั่นมีใช้สีที่สดใสเหมาะกับวัยของ
นักเรียนโดยบทเรียนประกอบด้วยภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียง
และข้อความบรรยายที่สามารถฟังและอ่านประกอบการเรียนได้ 
การมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนทำให้นักเรียนรู้สึกถึงการมีส่วนรว่ม
และกระตุ้นความสนใจในเนื้อหาได้ดีสอดคล้องกับประโยชน์ของ
มัลติมีเดียด้านการเรียนการสอนคือการเรียนการสอนด้วยระบบ
มัลติมีเดีย สร้างความสนใจได้สูง สร้างบรรยากาศในการเรยีนได้
ดีและชวนให้ติดตามตลอดบทเรียน และการเรียนรู้ของผู้เรียนจะ
ประสบผลสำเร็จสูง เนื ่องจากการได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ
บทเรียนที่นำเสนอผ่านจอภาพของคอมพิวเตอร์ [10] ดังนั้นการ 
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พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ 
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีสอน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับกลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

มัลติมีเดีย (x ̅ = 8.33, SD = 1.29) กับกลุ่มใช้วิธีสอนแบบปกติ 

(x ̅ = 6.72, S.D. = 0.94) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ระดับ .05 ผลลัพธ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากคณะผู้วิจัยออกแบบสื่อการ
เรียนรู้โดยคำนึงถึงวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู ้ความสนุกสนานเพลิดเพลินกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนผู้เรียนจึงมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ซึ ่งบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นสิ ่งแปลกใหม่ทำให้นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่ 5 เกิดความสนใจในบทเรียนมากขึ้นอีกทั้ง
นักเรียนยังได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเองทำให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ได้ดีขึ้นและสามารถทบทวนเนื้อหาที่เรียนได้ตลอดเวลา
เป็นการเพิ่มพูนความสนใจได้มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ [11] ที่กล่าวว่าการจัดทำสื่อการเรียนรู้โดยคำนึงถึงวิธีการ
เรียนรู้ของผู้เรียนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินกระตุ ้นความสนใจของผู ้เร ียนผู ้เรี ยนจะมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้สามารถพัฒนาศักยภาพได้ดีร่วมกับ
บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งการเรียนด้วย
ความสนุกสนานเป็นกุญแจสำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดี
เพ ิ ่มพูนความสามารถในการเร ียนร ู ้และปฏิบ ัต ิได ้อย ่างมี
ประสิทธิผลเรียนรู้ได้ดีสามารถจดจำได้ง่ายและได้นานและทำให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
   นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาในการวิจัย
นี ้ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการความสนใจและ
ลักษณะของผู้เรียนเป็นสำคัญตั้งแต่การใช้โทนสีที่ดูสบายตา การ
ออกแบบปุ ่มและไอคอนให้ดูน่าสนใจและคุ ้นเคยการจัดวาง
องค์ประกอบของตำแหน่งภาพข้อความไอคอนและปุ่มต่าง ๆ ให้
เป็นหมวดหมู่และมีจุดเด่นรวมถึงมีวิธีการเล่นที่ง่ายไม่ซับซ้อน
ผู ้เร ียนมีปฏิส ัมพันธ์กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติม ีเด ียที่
พัฒนาขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจจึงทำให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
จากการว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้คณะผ ู ้ว ิจ ัยได ้พบข ้อค ้นพบและมี

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยและพัฒนา  
   1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
     1.1 ควรนำบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมาพัฒนาในส่วนสถานการณ์ให้มี
ความหลากหลายและมีระดับตั้งแต่ง่ายไปถึงยาก  
     1.2 การศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื ้องต้นไม่ควรจำกัดเวลาเรียนโดยให้
นักเรียนได้เรียนตามความสามารถและความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล  
 
   2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
     2.1 ควรนำบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาจัดการเรียน
การสอนร่วมกับกระบวนการเรียนแบบอื่น ๆ เช่นกระบวนการ
เรียนแบบร่วมมือและการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นต้น  
     2.2 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนอุปกรณ์
ชนิดอื ่น ๆ ได ้แก่ แท็บเล ็ต (Tablet) และโทรศัพท์ม ือถือ 
(Mobile Phone) 
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การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้บอร์ดเกมร่วมกบัเทคโนโลยีเสมอืนจริง 2 มติิ 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์สำหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
The Development of Instructional Media by using Board Games with 2D 

Augmented Reality on Technological changes and technology selection to 
Promote Critical Thinking Abilities for Matthayomsuksa 2 Students 

 
 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการสอนในบทเรียน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี โดย
ใช ้บอร ์ดเกมร ่วมกับเทคโนโลยี เสม ือนจร ิง 2 ม ิต ิ  2) หา
ประส ิทธ ิภาพของส ื ่ อการสอน 3 )  เปร ี ยบเท ียบระดับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้บอร์ด
เกมร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัยนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญ
เหลือวิทยานุสรณ์ จำนวน 68 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ทดลองจำนวน 34 คน โดยวิธีสอนด้วยสื่อการสอนบอร์ดเกมและ
กล ุ ่มควบค ุมจำนวน 34 คน โดยใช ้ว ิธ ีการสอนแบบปกติ 
ผลการวิจ ัยพบว่า 1) ส ื ่อการสอนโดยใช้บอร์ดเกมร ่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.88/83.73 
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2) ผลการวัดระดับความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนที ่ใช้สื ่อการสอนบอร์ดเกมร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติมีค่าสูงกว่านักเรียนไม่ใช้สื่อการสอน
บอร์ดเกม 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสื่อการสอนอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด  (x ̅=  4.63, S.D. = 0.49) 
คำสำคัญ – เทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ , ระดับความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์, วิธีสอนด้วยสื่อการสอนบอร์ดเกม 
 

ABSTRACT 

 The objectives of the study were as follows: 1) 
to develop teaching materials in the lesson of 

technological change and technology selection by 
applying board game and 2D Augmented Reality 
technologies (AR). 2) to assess teaching effectiveness. 3) 
to measure matthayomsuksa 2 students’ level of 
analytical skills. 4) to study the students' satisfaction in 
learning instruction by applying board game and 2D 
Augmented Reality technologies (AR). The samples for 
the study were 68 students of Bunluawittayanusorn 
school that separated into 2 groups; the experimental 
group underwent teaching materials adapted with 
board game and AR technologies and the control group 
was educated by the traditional approach. The findings 
shown that 1) the use of board game and AR 
technologies as teaching materials had an efficiency of 
85.88/83.73 which is higher than defined criteria. 2) the 
analytical skill of the experimental group was higher 
than the control group. 3) The students were satisfied 
with this teaching approach at the highest level  

(x ̅= 4.63, S.D. = 0.49).  
Key words: 2D Augmented Reality technologies (AR), 
Level of analytical skills, Teaching approach by using 
board game 
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นวัตกรรมทางการเรียนการสอนคือสิ่งใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นมา
เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวคิด รูปแบบ 
วิธีการ กระบวนการ สื ่อต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับการศึกษา [1] การ
จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะปฐมวัยจะต้องฝึกให้
ใช้ทักษะการคิดมากกว่าใช้ความจำ รวมถึงสามารถที ่จะคิด
วิเคราะห์มีเหตุมีผล สามารถที่จะเข้าใจเรียนรู้ได้ถูกทิศถูกทาง
และต้องให้ความสำคัญรวมไปถึงการที่มีครูที่เก่ง คือ สามารถ
สร้างนักเรียนท่ีเก่ง ไม่ได้เป็นครูที่มีความรู้เพียงอย่างเดียว เพราะ
ครูเป็นรากฐานสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา ที่จะต้องแสวงหา
ความร ู ้  ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมนวัตกรรม ทั ้งนี้  
การศึกษาไทยในยุค 4.0 จึงต้องจัดการศึกษาทั้งระบบตั ้งแต่
ประถม มัธยม อาชีวศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา [2] 

AR ย่อมาจากคำว่า Augmented Reality เป็นเทคโนโลยี
เสมือนจริงอีกหนึ่งเทคโนโลยี ซึ่งผสมผสานระหว่างโลกแห่งความ
จริงและโลกเสมือน โดยใช้การซ้อนภาพสามมิติที่สร้างขึ้นให้ไป
แสดงผลปรากฏในโลกแห่งความจริงในลักษณะที่เป็นภาพสามมติิ 
(3D) หร ืออาจจะเป ็นภาพสองม ิต ิ  (2D) ภาพเคล ื ่อนไหว 
(animation) สื ่อว ิด ีท ัศน์ท ี ่ม ี เส ียงประกอบ ขึ ้นอยู ่ก ับการ
ออกแบบสื ่อแต่ละรูปแบบว่าต้องการให้ออกมาแบบใด โดย
สามารถโต้ตอบแบบตอบสนองทันที ผ่านซอฟต์แวร์และอปุกรณ์
เชื่อมต่อต่าง ๆ ที่มีกล้อง เช่น เว็บแคมจากคอมพิวเตอร์ กล้อง
จากโทรศัพท์มือถือ กล้องจากแท็บเล็ต 

  หลักการของ Augmented Reality (AR) สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น ใช้ประโยชน์ในด้าน
อุตสาหกรรม วิศวกรรม การแพทย์ การบันเทิง การสื ่อสาร 
การตลาด การท่องเที่ยว สถาปัตยกรรม รวมไปถึงด้านการศึกษา 
ซึ่งเทคโนโลยี AR จะช่วยให้เด็กร่วมกันเรียนรู้ในห้องเรียนหรือ
เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้ [3] 

การคิดวิเคราะห์ว่าหมายถึงความสามารถในการแยกแยะ
ส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์เรื ่องราวหรือเนื ้อเรื ่องต่าง ๆ ว่า
ประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมายหรือความประสงค์สิ่งใด และ
ส่วนย่อย ๆ ที่สำคัญนั้นแต่ละเหตุการณ์เกี่ยวพันกันอย่างไรบ้าง 
และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และความเข้าใจ จนสามารถนำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม [4] 

จากหลักการข้างต้น จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนา และ
มีความทันสมัยเป็นอย่างมาก สามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้
เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียน
ได้ จึงทำให้ผู ้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้
บอร ์ดเกมร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 2 ม ิต ิ เร ื ่อง การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เพื่อที่จะ
ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานและเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสามารถการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อพัฒนาสื่อการสอนในบทเรียนเรื่อง การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี โดยใช้บอร์ดเกมร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ 

2.เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน 
3.เพื ่อเปรียบเทียบระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้บอร์ด

เกมร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 ห้อง จำนวนนักเรียน 359 คน 
 2. กลุ ่มต ัวอย่างในการวิจ ัย เป ็นนักเร ียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบุญ
เหลือวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ห้อง 68 คน 
โดยใช้วิธีเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย และแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 2.1 กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ใช้วิธีสอนด้วยสื่อการสอนโดย
ใช้บอร์ดเกมร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ เรื ่อง การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี  จำนวน 1 
ห้องเรียน รวม 34 คน  
 2.2 กลุ ่มควบคุม คือ กลุ ่มที่ใช้ว ิธ ีการสอนแบบปกติ 
จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 34 คน  
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ บอร์ดเกมร่วมกับเทคโนโลยีเสมือน
จริง 2 มิติ เรื ่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเลือกใช้
เทคโนโลยี 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่  
    2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    2.2 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้บอร์ด
เกมร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี 5 ชนิด ได้แก่  
 1.สื่อการสอนบอร์ดเกมร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 2 
มิติ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
การออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
2 มิติ มีขั้นตอนดังน้ี 
 1.1 จัดเตรียมเนื้อหา รูปภาพ และชื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี
อดีต ปัจจุบัน อนาคต โดยใช้เนื ้อหาจากหนังสือเทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวน) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 2 เรื ่อง เรื ่อง การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี 
 1.2 ตั้งคำถามเกี่ยวการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการ
เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อนำไปใส่ในการ์ดคำถาม 
 1.3 ออกแบบ AR โดยในแอปพลิเคชัน Assemblr มี
ขั้นตอนดังน้ี 
  1.3.1 ต ิดต ั ้ งแอปพล ิเคช ัน Assemblr ลงบน
โทรศัพท ์
  1.3.2 เราจะพัฒนาสื่อ AR ด้วยโดยอย่างง่าย > 
กด + > เลือกโหมด Simple Editor > ตั้งช่ือ project 
  1.3.3 เมื่อได้หน้านี้แล้วนำการสร้าง 2 มิติ หรือ 3 
มิติได้เลย โดย กด + > เพิ่มรูปภาพ   
  1.3.4 เมื่อเสร็จแล้วเพื่อทำมาสแกน > นำไปใช้ > 
เลือก Download Marker 
  1.3.5 นำ Marker ที ่  Download มาต ิดไว ้ ใน
บอร์ดเกม 
  1.3.6 สแกน AR ด้วย แอปพลิเคชัน Assemblr 
 1.4 นำบอร์ดเกมร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติเรื่อง 

การเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เสนอต่ออาจารย์ และ
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน และ
ผ ู ้ เ ช ี ่ ยวชาญด ้ านการออกแบบส ื ่ อการ เร ี ยนร ู ้  2  ท ่ าน  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้ทดลอง 
 1.5 ปรับปรุงแก้ไขการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม
ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติเรื ่อง การเปลี ่ยนแปลง
เทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ก่อนนำไปใช้
ทดลอง 
 1.6 นำบอร์ดเกมร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติเรื่อง 
การเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มาใช้ในการเรียนการ
สอน 
 2. ใบงาน เรื ่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการ
เลือกใช้เทคโนโลยี 
 2.1 จัดเตรียมเนื้อหา รูปภาพ และชื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี
อดีต ปัจจุบัน อนาคต โดยใช้เนื ้อหาจากหนังสือเทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี 
 2.2 ออกแบบแบบฝึกหัดโดยการเลือกเนื ้อหาออกมา
จัดเป็นหมวดหมู่ 
 2.3 ทดลองใช้ใบงานร่วมกับสื่อการสอนบอร์ดเกมร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ 
 3. แบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
จำนวน 30 ข้อ 
 แบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
จำนวน 30 ข้อ โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับความสามารถของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 ร้อยละ   การแปลความ  
 80 – 100  ดีมาก  
 70 - 79   ดี  
 60 – 69  ปานกลาง 
 50 – 59  ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด 
 0 – 49   ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดย
ใช้บอร์ดเกมร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ  
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เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื ่อสอบถาม
ความพึงพอใจหลังจากได้ใช้ส ื ่อการสอนบอร์ดเกมร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ ซึ ่งแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีขั้นตอน ดังนี้ [5] 
 1. ศึกษาทฤษฎี ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่
มีเนื้อหาสอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
 2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่าจำนวน 15 ข้อ แล้ว นำไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้  
ระดับ 4.21 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด  
ระดับ 3.41-4.20        หมายถึง มาก  
ระดับ 2.61-3.40        หมายถึง  ปานกลาง  
ระดับ 1.81-2.60        หมายถึง  น้อย  
ระดับ 1.00 – 1.80     หมายถึง  น้อยที่สุด  
 3. นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารย์
ที่ปรึกษาพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไข  
 4. นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีได้ผ่านการตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จำนวน 34 คน  
 5. นำแบบสอบถามความพึงพอใจใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นกลุ่มทดลองต่อไป 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่
ใช้วิธีสอนด้วยสื่อการสอนโดยใช้บอร์ดเกมร่วมกับเทคโนโลยี
เสมือนจริง 2 มิติ และกลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ มีรายละเอียด
ดังนี ้
   1. กลุ่มที่ใช้วิธีสอนด้วยสื่อการสอนโดยใช้บอร์ดเกมร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ  
       1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องเกี ่ยวกับการ
พัฒนาสื่อการสอนโดยใช้บอร์ดเกมร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
2 มิติ 
       1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับความสามารถของนักเรียนใน
การคิดวิเคราะห์และความต้องการการพัฒนาสื่อการสอน 
       1.3 ออกแบบสื ่อการสอนบอร์ดเกมร่วมกับเทคโนโลยี
เสมือนจริง 2 มิติ 
 

       1.4 สร้างแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ โดยอ้างอิงจากวิจัยของ (ปิดตาระโพธ์ิ, 2563) 
       1.5 สร้างใบงาน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ีและการ
เลือกใช้เทคโนโลยี 
       1.6 ดำเนินการทดลองการเรียนการสอน โดยใช้สื ่อการ
สอนบอร์ดเกมร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ 
       1.7 ทำการทดสอบว ัดระดับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 30 ข้อ 
       1.8 เมื่อทำการทดลองสอน โดยใช้ใช้สื่อการสอนบอร์ดเกม
ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ และทำแบบทดสอบวัดระดับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 30 ข้อแล้ว ผู ้วิจัยนำผลมา
ตรวจให้คะแนนรายข้อ แล้วบันทึกผลคะแนนลงในตารางบันทึก
ข้อมูล จากนั้นนำคะแนนมาวิเคราะห์ข้อมูล 
   2. กลุ่มที่ไม่ใช้สื่อการสอนบอร์ดเกมร่วมกับเทคโนโลยีเสมือน
จริง 2 มิติ 
       2.1 ครูเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่ผู ้ว ิจัยสร้างขึ ้น  เรื ่อง การ
เปล ี ่ ยนแปลง เทค โน โลย ี และการ เล ื อก ใช ้ เ ทคโนโลยี   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
       2.2 ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดระดับความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 30 ข้อ จากนั้นผู้วิจัยนำผลมาตรวจให้คะแนน
รายข้อ แล้วบันทึกผลคะแนนลงในตารางบันทึกข้อมูล จากนั้นนำ
คะแนนมาวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. นำใบงาน และแบบทดสอบวัดระดับความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ที่ได้จากการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง มาตรวจให้
คะแนนรายข้อ แล้วบันทึกผลคะแนนลงในตารางบันทึกข้อมูล 
 2. การหาค่าประสิทธิภาพของสื่อการสอน 
 3. การหาค่าสถิติพื้นฐานจากคะแนนที่ได้ประกอบด้วย 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4. กำหนดเกณฑ์การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนโดย
ตั้งไว้ที่ 80/80 และกำหนดเกณฑ์วัดระดับความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เกณฑ์การ
วัดระดับความสามารถของกระทรวงศึกษาธิการ 
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4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้บอร์ดเกมร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิต ิ
 ผู ้ว ิจ ัยได้พัฒนาสื ่อการสอนโดยใช้บอร์ดเกมร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และการเลือกใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ดังภาพ 1 และ ภาพ 2 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 บอร์ดเกมที่ใช้ในการทดลองร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง  

2 มิต ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 การใช้งานบอร์ดเกมร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิต ิ

 
4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน 
 จากการรวบรวมข้อมูลคะแนนโดยการให้ผู้เรียนได้ทำใบ
งาน แบบทดสอบระหว่างเรียน และเมื่อผู้เรียนได้ใช้สื่อการสอน
แล้วจึงทำแบบทดสอบการวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียน จากนั้นนำผลของคะแนนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของภาพสื่อการสอน และสรุปผลแสดงดัง ตาราง 1 
 ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน 

 ผลปรากฏว่าคะแนนระหว่างเรียน (E1) มีค่าร้อยละ 
85.88 และคะแนนสอบหลังเรียน (E2) มีค่าร้อยละ 83.73 ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่าสื่อการสอนบอร์ดเกมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดที่ 80/80 
 

4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 
 ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ จำนวน 30 ข้อ ใช้เกณฑ์การวัดระดับความสามารถของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะผู้วิจัยได้เสนอผลการทดลองของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดตามลำดับดังนี ้
 
ตาราง 2 ผลการวัดระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์นักเรียนกลุ่มที่ใช้
สื่อการสอนบอร์ดเกม 

ความสามารถใน
การวิเคราะห ์

จำนวน
ข้อ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ระดับ
ความสามา
รถในการ

คิด
วิเคราะห ์

ด้านที่ 1 ด้านการ
จำแนก 

6 3.67 61.11 ปานกลาง 

ด้านที่ 2 ด้านการ
จัดหมวดหมู ่

6 3.70 61.62 ปานกลาง 

ด้านที่ 3 ด้านการ
เช่ือมโยง 

6 3.73 62.12 ปานกลาง 

ด้านที่ 4 ด้านสรุป
ความ 6 3.48 58.08 

ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำที่
กำหนด 

ด้านที่ 5 ด้านการ
ประยุกต ์ 6 

3.52 58.59 ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำที่
กำหนด 

สรุปความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ์

30 18.09 60.30 ปานกลาง 

 จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใน
แต่ละด้านของกลุ่มที ่ใช้สื ่อการสอนบอร์ดเกม แบ่งได้เป็น 2 
ระดับ คือ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 2 ด้าน คือด้านสรุปความและด้าน
การประยุกต์ และ ระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านการจำแนก 
ด้านการจัดหมวดหมู่และด้านการเชื่อมโยง ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็น
รายด ้ านแล ้ วนำมา เร ี ย งลำด ับจากมากไปน ้อย  พบว่ า 
ความสามารถด้านการเชื่อมโยงมีระดับความสามารถด้านการคิด

การทดสอบ 
จำนวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

ร้อยละ 

คะ แ น น ระ ห ว ่ า ง
เรียน (E1) 

34 20 584 85.88 

คะแนนหล ังเร ียน 
(E2) 

34 30 854 83.73 
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วิเคราะห์สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการจัดหมวดหมู ่ ด้านการ
จำแนก ด้านการประยุกต์ ด้านสรุปความ ตามลำดับ 
ตาราง 3 ผลการวัดระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์นักเรียนกลุ่มที่ใช้
วิธีการสอนแบบปกติ 

ความสามารถ
ในการ

วิเคราะห ์

จำนวน
ข้อ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ระดับ
ความสามารถ

ในการคิด
วิเคราะห ์

ด้านที่ 1 ด้าน
การจำแนก 

6 3.03 50.49 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

ที่กำหนด 
ด้านที่ 2 ด้าน
การจัด
หมวดหมู ่

6 3.12 51.96 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

ที่กำหนด 

ด้านที่ 3 ด้าน
การเชื่อมโยง 

6 3.24 53.92 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

ที่กำหนด 
ด้านที่ 4 ด้าน
สรุปความ 

6 2.97 48.53 
ต่ำกวา่เกณฑ์ขั้น

ต่ำที่กำหนด 
ด้านที่ 5 ด้าน
การประยกุต ์

6 
2.76 46.08 ต่ำกวา่เกณฑ์ขั้น

ต่ำที่กำหนด 
สรุป
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห ์

30 18.09 50.20 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
ที่กำหนด 

 จากตาราง 3 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใน
แต่ละด้านของนักเรียนกลุ่มที่ไม่ใช้สื่อการสอนบอร์ดเกมแบ่งได้
เป็น 2 ระดับ คือ ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด 2 ด้าน คือ ด้าน
สรุปความและด้านการประยุกต์ และ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด 
3 ด้าน คือ ด้านการจำแนก ด้านการจัดหมวดหมู่และด้านการ
เชื่อมโยงซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วนำมาเรียงลำดับจาก
มากไปน้อย พบว่า ความสามารถด้านการเชื ่อมโยงมีระดับ
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการ
จัดหมวดหมู่ ด้านการจำแนก ด้านสรุปความ ด้านการประยุกต์ 
ตามลำดับ 
 
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน 
 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนได้มีการกำหนด
ระดับความพึงพอใจ และสรุปผลดัง ตาราง 4 

ตาราง 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอน 

ข้อ
ที่ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

1 เร้าหรือกระตุ้นความ
สนใจ ให้เกิดการใฝ่รู้ใน
เร่ืองที่เรียน 

4.50 0.51 มากที่สุด 

2 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ง่ายสามารถ
จดจำได้นาน 

4.47 0.51 มากที่สุด 

3 มีความสัมพันธก์ับ
เนื้อหาบทเรียนที่จะ
สอน 

4.56 0.50 มากที่สุด 

4 เป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ตรงแก่
ผู้เรียน 

4.53 0.56 มากที่สุด 

5 มีความทันสมัยแปลก
ใหม่แตกต่างไปจากการ
เรียนปรกติ 

4.68 0.47 มากที่สุด 

6 สะดวก ง่ายต่อการ
นำไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครู 

4.68 0.47 มากที่สุด 

7 มีความคงทนสามารถ
นำกลับมาใช้ได้อีก 

4.68 0.47 มากที่สุด 

8 เนื้อหามีความยากง่าย
และเหมาะสมกบัวยั 

4.76 0.43 มากที่สุด 

9 ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่างครูผู้สอน
กับผู้เรียน 

4.68 0.47 มากที่สุด 

10 สามารถถ่ายทอดเนื้อหา
ที่เป็นนามธรรมให้เป็น
รูปธรรมได้ 

4.50 0.62 มากที่สุด 

11 เพิ่มบทบาทผู้เรียนใน
การเป็นผู้ปฏิบัต ิ ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง 

4.62 0.49 มากที่สุด 

12 สามารถเช่ือมโยงความรู้
เดิมกับความรู้ใหม ่

4.76 0.43 มากที่สุด 

13 เป็นสื่อที่มีการ
ประยุกต์ใช้ได้อยา่ง
เหมาะสม 

4.68 0.47 มากที่สุด 
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14 เสริมสร้างบรรยากาศที่
ดีมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

4.76 0.43 มากที่สุด 

15 ท่านมีความพึงพอใจต่อ
สื่อการสอนและอุปกรณ์
การเรียนรู้ที่ได้รับโดย
ภาพรวมเป็นอยา่งไร 

4.65 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.49 มากที่สุด 

 จากการรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อสื่อการสอนปรากฏว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด  (x̅= 4.63, S.D. = 0.49) 
 

5. สรุปผล 
ผลการพัฒนาสื ่อการสอนโดยใช้บอร์ดเกมร่วมกับ

เทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และการเลือกใช้เทคโนโลยี เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอนให้
มีความน่าสนใจและเนื ่องจากการสอนจะเป็นการสอนแบบ
บรรยาย ทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่สนใจที่จะ
เรียนรู้ ผู้วิจัยจึงนำปัญหาเหล่านี้มาศึกษาข้อมูล เพื่อให้ได้การ
พัฒนาที ่มีคุณภาพที ่สุด ศึกษาเกี ่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการ
พัฒนางานแบบ 2 มิติ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 จึงใช้แอปพลิเคชัน Assemblr ในการพัฒนาภาพเสมือน
จริง 2 มิติ และได้นำมาใช้บูรณาการกับการเรียนการสอน เมื่อ
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อย ผู้วิจัยจึงพัฒนาสื่อการสอน พบว่า 
สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นเป็นสื่อที่ผู้เรียนให้ความสนใจ และเกิด
การกระตุ้นในการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกท้ังในการออกแบบเนื้อหา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในเรื่อง การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการคำนวณ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมีการให้ทำใบงานระหว่างการใช้สื่อ
การสอนเป็นการกระตุ้นความรู้ การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน และ
มีการทำแบบทดสอบการวัดระดับความสามารถการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียนอีกด้วย จากผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าประสิทธิภาพของ
สื่อที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้อยู่ที่ 80/80 โดยได้ค่า
เท่ากับ 85.88/83.73 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้น
เป็นสื่อท่ีผู้เรียนให้ความสนใจเมื่อผู้เรียนเห็นจึงเกิดการกระตุ้นใน
การเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู ้ที ่ดีและมีการให้ทำแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนเป็นการกระตุ้นความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน เมื่อ
ใช้สื่อการสอนแล้วผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบหลังเรียนทันทีจึงทำ

ให้ประสิทธิภาพของผลลัพธ์อยู ่ในระดับคะแนนสูง 2) การวัด
ระด ับความสามารถในการค ิดว ิ เคราะห ์ของน ักเร ียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ 2 พบว่าเมื ่อนำระดับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนมาวิเคราะห์เป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
จำแนก ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการเชื่อมโยง ด้านสรุปความ 
ด้านการประยุกต์ ผลปรากฏนักเรียนกลุ่มที่ใช้สื่อการสอนบอร์ด
เกมมีค่าสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ใช้สื่อการสอนบอร์ดเกม โดย 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในแต่ละด้านของกลุ่มที่ใช้สื่อ
การสอนบอร์ดเกม แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 2 
ด้าน คือด้านสรุปความและด้านการประยุกต์ และ ระดับปาน
กลาง 3 ด้าน คือ ด้านการจำแนก ด้านการจัดหมวดหมู่และดา้น
การเชื่อมโยง ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วนำมาเรียงลำดับ
จากมากไปน้อย พบว่า ความสามารถด้านการเชื่อมโยงมีระดับ
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการ
จัดหมวดหมู่ ด้านการจำแนก ด้านการประยุกต์ ด้านสรุปความ 
ตามลำดับ เมื่อนำคะแนนระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทุกด้านมารวมกันจะได้ค่าร้อยละ 60.30 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
ตามเกณฑ์การวัดระดับความสามารถของกระทรวงศึกษาธิการ 
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในแต่ละด้านของนักเรียน
กลุ่มที่ไม่ใช้สื่อการสอนบอร์ดเกม แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ต่ำกว่า
เกณฑ์ขั ้นต่ำที่กำหนด 2 ด้าน คือด้านสรุปความและด้านการ
ประยุกต์ และ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด 3 ด้าน คือ ด้านการ
จำแนก ด้านการจัดหมวดหมู ่และด้านการเชื ่อมโยง ซึ ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วนำมาเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า 
ความสามารถด้านการเชื่อมโยงมีระดับความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการจัดหมวดหมู ่ ด้านการ
จำแนก ด้านสรุปความ ด้านการประยุกต์ ตามลำดับ เมื ่อนำ
คะแนนระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทุกด้านมารวมกัน
จะได้ค่าร้อยละ 50.20 ซึ่งอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
ตามเกณฑ์การวัดระดับความสามารถของกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรีรัตน์ อักษรกาญจน (2561) 
เรื่องการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  [6] ที่พบว่า
ระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีค่าร้อยละ 58.22 อยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจตอ่สื่อ
การสอนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ เป็นเพราะว่าสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นเป็นสิ่งแปลก
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ใหม่สำหรับผู้เรียนและเมื่อทดลองเรียนแล้ว ทำให้ผู ้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ความสนุกสนาน ความเข้าใจได้
ง่าย ผู้เรียนจึงมีความพึงพอใจต่อสื่อการสอนมากที่สุด ซึ่งการหา
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื ่อการสอนโดยใช้บอร์ดเกม
ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ เรื ่อง การเปลี ่ยนแปลง
เทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเร ียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และสรเดช ครุฑจ้อน (2560) [7]      
ที ่พบว่าความพึงพอใจของนักเร ียนที ่ม ีต่อสื ่อการสอนด้วย
เทคโนโลยีโลกเสม ือนจร ิง 2 ม ิต ิแบบมีปฏ ิส ัมพ ันธ ์  เรื่ อง 
ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.87, 
S.D. = 0.32) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรพัฒนาเพื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้
เรียนโดยสื่อการสอนและการเรียนแบบปกติ 
 2. ควรเพิ่มรูปแบบของสื ่อให้มีความหลากหลาย เช่น 
ภาพ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ 
 3. ควรพัฒนาสื่อการสอนบอร์ดเกมร่วมกับเทคโนโลยี
เสมือนจริง 2 มิติ บูรณาการในรายวิชาอื่น ๆ 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกนั
ไวรัส ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1. พัฒนาบทเรียนออนไลน์
ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกัน
ไวรัส ด้วยรูปแบบการเรียนรู ้แบบผสมผสาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนสุขานารี ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุขานารี โดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธกีาร
ป้องกันไวรัส กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 โรงเร ียนสุขานาร ี อำเภอเม ือง จ ังหวัด
นครราชสีมา 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) โดยใช้การจับฉลาก ในการวิจัย
ครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. บทเรียนออนไลน์ผ่าน
เว็บ ด้วย Google Site 2. แผนจัดการเรียนรู้ 3. แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
เกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน E1/E2 ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความเที ่ยงตรง (IOC)     
ค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.89/88.67 
ซึ ่งส ูงกว่าเกณฑ์ที ่กำหนด (80/80) 2. ผลการเปรียบเทียบ           
---------------------------------------------------------------------------- 
* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คำสำคัญ -- บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ, รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน, อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต, วิธีป้องกันไวรัส 
 

Abstract 
 The objective of this research study were to   1. 
develop web-based online lesson on cybercrime and 
how to prevent viruses by using blended learning 
model for prathomsuksa 6 students at Sukhanaree 
School on the efficiency criteria determined at 80/80  , 
2. compare students’ learning achievements after using 
the  web-based online lesson on Cybercrime and how 
to prevent viruses by using blended learning model for 
prathomsuksa 6 students at Sukhanaree School. The 
samples used in this study consisted of 30 students in 
Prathomsuksa 6 of Sukhanaree School. The students 
were selected by simple Random sampling method. 
The research instruments were 1.web-based online      
2. learning management plan 3. achievement test. 
Statistical used in research was to efficiency criteria. ,  
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average (�̅�) , Standard deviation (S.D) , Statistics used 
to determine the quality of the tools are accurate (IOC) 
, t-test a dependent. Results of the research were as 
follows : 1. It was found that the efficiency of the web-
based online lessons was 80.89/88.67 which 
corresponded to the efficiency criterion determined at 
E1/E2 = 80/80 , 2. The learning achievements after using 
the tool showed a higher score than before at .05 
significance level. 
Keywords -- Web based online lessons , Blended 
learning , cybercrime, How to prevent viruses 

 
1. บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา 
 ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เกิดขึ้นอยา่ง
รวดเร็ว มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายและมีอิทธิพลต่อการ
ดำเนินชีวิตของคนเรามากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีนั้นคือการใช้ความรู้ 
เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ระเบียบวิธี กระบวนการ 
มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดี
ข ึ ้นและเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ส่วนงานด้าน
การศึกษาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหาในเรื่องต่าง  ๆ  
เช่น  ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากรในการเรียน
การสอน  ความสามารถและความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และปัญหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
บรรยายหน้าช้ันเรียนของผู้สอน ทำให้ไม่สามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้เร ียนในการเร ียนรู ้ได ้อย่างเต็มที ่ ส่ งผลให้ขาด
ประสิทธิภาพในการเรียนรู ้ที ่จะเชื ่อมต่อไปยังการเรียนรู ้ใน
อนาคต อาจส่งผลต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน [1] 
 ปัจจุบันผู้คนมักใช้งานอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย ทั้งใน
การทำงานหรือด้านการศึกษา การใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้น
สามารถเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกหรือช่วยในการ
ปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย เรามักจะให้ข้อมูลสำคัญในการใช้
งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลเหล่านั ้นมักมีผู ้ไม่
ประสงค์ดีเข้ามาขโมยข้อมูลหรือก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เนต็ 
อีกทั้งยังมีการสร้างและปล่อยไวรัสมาในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้
เราเกิดความเสียหายอย่างไม่คาดคิด หรืออาจส่งผลกระทบถึง

ระดับองค์กรได้ ซึ ่งบางกรณียากที่จะรับมือในการแก้ปัญหานี้ 
หากผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่มีความรู้ที่เท่าทัน อาจทำให้ตกเป็น
เหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการป้องกันไวรัส 
ซ ึ ่ งเป ็นเน ื ้อหาบทหนึ ่งในบทเร ียนของรายว ิชาเทคโนลียี  
(วิทยาการคำนวณ) เพื ่อส่งเสริมความรู้ให้ผู ้เรียนได้เกิดความ
ตระหนักรู้ และไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงที่อยู ่บนโลก
อินเทอร์เน็ต  
 บทเรียนออนไลน์ เป็นบทเรียนที่จัดขึ้นเป็นสื่อการสอน ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบด้วย เนื้อหา แบบทดสอบ 
เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง โดย
ออกแบบไว้ให้โต้ตอบกับผู้เรียนได้ [2] มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์
ก ับผ ู ้ เร ียน ท ั ้ งภาพน ิ ่ง  ภาพเคล ื ่อนไหว และ เส ียง เป็น
องค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนอย่าง
หลากหลาย เป็นการเสริมแรงทางบวกให้แก่ผู้เรียนในการเรียน
อย่างตั้งใจและบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการ
ฝึกวินัยและความรับผิดชอบของตัวผู้เรียน พร้อมกันนี้ยังส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอันจะนำไปสู่ความสำเร็จใน
การเรียนรู ้ผ ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีบทเรียน
ออนไลน์ผ่าน Google Site ที่จะมาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการเนื้อหา และแบบทดสอบ รวมไปถึงการใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบผสมผสานเข้ามาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ดีขึ้น  
 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นหลักความยืดหยุ่น มุ่งเน้นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการ
เรียนรู ้ให้ผู ้เร ียนสามารถเรียนรู ้ด้วยตนเอง มีการผสมผสาน
ยุทธวิธีในการเรียนการสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ทั้งวิธีการ
สอนของผู้สอน รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่องทางการสื่อสาร 
และรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน กิจกรรมการเรียนการสอน 
ทั้งแบบออนไลน์และแบบเผชิญหน้า เพื่อตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียน
ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน [3]
  
 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่ผู้เรียนยังขาดความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ ขาดแรงกระตุ้นหรือสิ่งเร้าที่เป็นสิ่งดึงดูดให้
ผู้เรียนหันมาสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสาเหตุข้างต้นอาจ
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ส่งผลต่อการเรียนรู ้ของผู้เรียนในอนาคต ทำให้ยากต่อการนำ
ความรู ้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และอาจทำให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไม่สามารถอยู่ในระดับที่ผ่าน
เกณฑ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน์
ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกัน
ไวรัส ด้วยรูปแบบการเรียนรู ้แบบผสมผสาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุขานารี ให้มีประสิทธิภาพและเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ผ่านเว็บ ที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เรียนได้เกิดความต้องการใน
การเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ของตัวผู้เรียน รวมไปถึง
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู ้ของครูและผู้ที ่เกี ่ยวข้องใน
ระดับช้ันอื่นต่อไป 

2.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรม
ทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
แบบผสมผสาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุขา
นารี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุขานารี โดยใช้บทเรียนออนไลน์
ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกัน
ไวรัส ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 

– บทเรียนออนไลน์ 
– เว็บช่วยสอน 
– การออกแบบบทเรียนออนไลน ์
– การพัฒนาเว็บชว่ยสอน 
– รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 

Learning) 
– แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง อาชญากรรมทาง

อินเทอร์เน็ตและวิธกีารป้องกันไวรัส 
 

บทเร ียนออนไลน ์ผ ่ านเว ็บ  เร ื ่ อ ง 

อาชญากรรมทางอ ินเทอร ์ เน ็ตและ

วิธีการป้องกันไวรัส ด้วยรูปแบบการ

เรียนรู้แบบผสมผสาน สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุขานารี 

 

ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ผ่าน
เว็บ เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการ
ป้องกันไวรัส ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเร ียน

ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ที ่เรียนด้วยบทเรียน

ออนไลน์ผ่านเว็บ เร่ือง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต

และวิธีการป้องกันไวรัส ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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2. วิธีดำเนินการ 
2.1 วิธีดำเนินการวิจัยและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 2.1.1 ขั้นการศึกษาข้อมูล 
 2.1.1.1 ศ ึกษาข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับเน ื ้อหาบทเร ียนและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1.2 ศึกษาและรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง
เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
 2.1.1.3 สำรวจสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู ้ใน
ปัจจุบัน และความพร้อมของผู ้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
 2.1.2 ขั้นวิเคราะห์และออกแบบ 
 2.1.2.1 ว ิ เคราะห์ เน ื ้อหาของบทเร ียนให้ครบถ้วน
เหมาะสม 
 2.1.2.2 วิเคราะห์และออกแบบบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ 
เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส ด้วย
รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
 2.1.2.3 ออกแบบแบบประเมินความเหมาะสม (IOC) ของ
บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
และวิธีการป้องกันไวรัส 
 2.1.2.4 ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ให้
เหมาะสมกับบทเรียน 
 2.1.3 ขั้นการพัฒนา 
 2.1.3.1 พัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ โดยพัฒนาผ่าน 
Google Site  
 2.1.3.2 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้ ในรูปแบบการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน 
 2.1.3.3 สร้างแบบประเมินความเหมาะสม  (IOC) ของ
บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
และวิธีการป้องกันไวรัส ซึ ่งประเมินโดยผู้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 
ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์จำนวน 2 ท่าน และด้านการจัดการเรียนการสอน
จำนวน 1 ท่าน 
 2.1.3.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส โดย
ใช้บทเรียนออนไลน์ผ่าน Google Site 
 
 

 2.1.4 ขั้นทดลอง 
 2.1.4.1 นำเครื่องมือท่ีพัฒนาไปทดลองกับกลุ่มทดลอง 
 2.1.4.2 นำแบบประเม ินความเหมาะสม (IOC) ของ
บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
และวิธีการป้องกันไวรัส ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมิน
เพื่อนำผลประเมินไปปรับปรุง แก้ไข ให้สมบูรณ์  
 2.1.4.3 นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทดลอง มาปรับปรุง
บทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 2.1.5 ขั้นนำไปใช้ 
 2.1.5.1 ผู้วิจัยแนะนำวิธีการใช้งานบทเรียนออนไลน์ผ่าน
เว็บ ที่จัดทำขึ้นตามแผนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบการเรียนรู้
แบบผสมผสาน 
 2.1.5.2 กลุ่มตัวอย่างเข้าไปศึกษาบทเรียนออนไลน์ผ่าน
เว็บ ด้วย Google Site เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและ
วิธีการป้องกันไวรัส ในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน จำนวน 
7 หัวข้อเรื่อง โดยทางผู้วิจัยจะคอยให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทาง
ในการใช้งานและการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู ้ที่
ได้รับจากการเรียนบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ 
 2.1.5.3 กลุ ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื ่อง
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส โดยทำ

ผ่าน Google Form ที่อยู่ในบทเรียนออนไลน์ ซึ่งมีจำนวน 30 
ข้อ 
 2.1.6 ขั้นวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 
 2.1.6.1 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมา
คำนวณหาค่าทางสถิติและสรุปผล 
2.2 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 
โรงเร ียนสุขานาร ี จ ังหวัดนครราชสีมา  ในภาคเร ียนที ่  1             
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 ห้องเรียน จำนวน 383 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุขา
นารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ห้องเรียน จำนวน 30 
คน โดยใช้วิธีการสุ ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
โดยการจับฉลาก ในที่นี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ให้
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้
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2.3 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
 ต ัวแปรต ้น ได ้แก ่  บทเร ียนออนไลน ์ผ ่านเว ็บ  เร ื ่อง 
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส ด้วย
รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1. ประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ผ่าน
เว็บ เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส 
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
2.4 เคร่ืองมือการวิจัย 
 2.4.1. บทเรียนออนไลนผ์่านเว็บ ด้วย Google Site  
 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ ด้วย 
Google Site มีขั้นตอนดังนี ้
 2.4.1.1 ออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ 
ด้วย Google Site โดยจะเป็นเนื ้อหาเรื ่อง อาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส จำนวน 7 หัวข้อเรื่อง ซึ่งจะ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ออกแบบและพัฒนา โดยจะศึกษาเกี ่ยวกับ การออกแบบและ
พัฒนาตามโครงสร้างเว็บไซต์ทางการศึกษา โดยจะคำนึงถึง 3 
โครงสร้าง อันได้แก่ 1. แบบขนาน (Linear) 2. แบบลำดับขั้น 
(Hierarchies) และ 3. แบบเว ็บ (Web) จากนั ้นจะคำนึงถึง
องค์ประกอบพ้ืนฐานที่เว็บไซต์ควรมีในบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ 
 2.4.1.2 ผู ้พัฒนาตรวจสอบข้อผิดพลาดของบทเร ียน
ออนไลน์ผ่านเว็บ ด้วย Google Site และทำการปรับปรุง แก้ไข 
ให้ถูกต้อง สวยงาม และน่าสนใจ 
 2.4.1.3 พัฒนาแบบประเมินความเหมาะสม (IOC) ของ
บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
และวิธีการป้องกันไวรัส ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม
ของบทเรียน เพื่อทำการปรับปรุง แก้ไข บทเรียนให้สมบูรณ์ขึ้น 
โดยแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน
เน ื ้อหาของบทเร ียนออนไลน ์ผ ่านเว ็บ 2.  หน ้าเว ็บและ
องค์ประกอบของบทเรียนออนไลน์ 3. ด้านความเป็นมัลติมีเดีย 
 2.4.2. แผนจัดการเรียนรู ้
 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี ้
 2.4.2.1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ 
เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุขานารี จังหวัด

นครราชสีมา โดยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนรูปแบบผสมผสาน ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์และการวางแผน (analysis and 
planning) โดยวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของรูปแบบของการเรียน
การสอน และวิเคราะห์เนื ้อหาที ่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน 
 ขั ้นที ่ 2 การออกแบบ (design solutions) เป็นการ
ออกแบบส ื ่อท ี ่ ใช ้ ในการจ ัดการเร ียนร ู ้ ให ้แก ่น ักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยคำนึงถึงบริบทในการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นสำคัญ เช่น เวลา สภาพแวดล้อม และความพร้อมของผู้เรียน 
 ขั ้นที ่ 3 การพัฒนา (development) พัฒนาสื ่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ที่เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบไม่ผสานเวลา 
 ขั ้นที ่ 4 การนำไปใช้ ( implementation) นำสื ่อการ
เร ียนรู ้ในรูปแบบออนไลน์ไปใช้กับผู ้เร ียน โดยต้องกำหนด
แนวทางในการนำไปใช้ และแนะนำวิธีการใช้งานให้แก่นักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนยอมรับและเข้าใจอย่างถูกต้องตรงกัน  
 ขั้นที่ 5 การประเมินผล (evaluation) รวบรวมผลการ
ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อนำมาเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
 2.4.2.2 ตรวจสอบและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาการคำนวณ ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 2.4.2.3 นำแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่ปรับปรุงแล้ว นำไป
ดำเนินในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6/3 จำนวน 30 คน 
 2.4.3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส 
ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 2.4.3.1 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา เรื ่อง อาชญากรรม
ทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส 
 2.4.3.2 สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งสร้างผ่าน Google 
Form ที่อยู่ในบทเรียนออนไลน์ โดยกำหนดเนื้อหาแบบทดสอบ 
เรื ่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส 
จำนวน 15 ข้อ 
 2.4.3.3 สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งสร้างผ่าน Google 
Form ที่อยู่ในบทเรียนออนไลน์ โดยกำหนดเนื้อหาแบบทดสอบ 
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เรื ่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส 
จำนวน 30 ข้อ 
 2.4.3.4 ตรวจสอบและปรับปรุงแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการ
ป้องกันไวรัส 
 2.4.3.5 นำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื ่อง 
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส  นำไป
ดำเนินการให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 จำนวน 30 
คน 

 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ผลการวิจัย 
 การเสนอผลการวิจ ัยการจัดการเร ียนรู ้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ Google 
site เพื ่อบูรณาการกับรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
เรื ่องอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีป้องการไวรัส ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสุขานารี เพื ่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ เรื ่อง 
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส ด้วย
รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน และเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/3 ผลเป็นดังนี ้
 3.1.1 ผลการพัฒนาบทเร ียนออนไลน ์ผ ่านเว ็บ เร ื ่อง 
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส ด้วย
รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาตาม
ขั้นตอนการวิจัย โดยมีส่วนประกอบท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที ่1 หน้าแรกกอ่นเข้าบทเรียน โดยมีปุ่ม Learn more เพื่อนำไปสู่
บทเรียน 

 
 

ภาพที ่2 หน้าเขา้สู่บทเรียนมีทั้งหมด 7 เร่ือง 
 

 
 

ภาพที ่3 ตัวอย่างหน้าเนื้อหา ซ่ึงประกอบด้วยขอ้ความ รูปภาพ วิดีโอ 
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ภาพที ่4 ตัวอย่างหนา้เนื้อหา ซ่ึงประกอบด้วยขอ้ความ รูปภาพ วิดีโอ 
 

 
 

ภาพที ่5 หน้าแบบทดสอบก่อนหรอืหลงัเรียน โดยใช้ Google form 
 

 ซึ่งผู ้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตาราง
ตามลำดับ ดังน้ี 
 3.1.2 ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บของวิชาวิทยาการคำนวณ 
เรื่องอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีป้องกันไวรัส สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามเกณฑ์ 80/80 ดังตารางที่ 1 
 
 
 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ผ่าน
เว็บ เรื ่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส ด้วย
รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสุขานารี ตามเกณฑ์ 80/80 

จำนวน
นักเรียน 

คะแนนท่ีได้จาก
แบบทดสอบก่อน

เรียน 

คะแนนท่ีได้จาก
แบบทดสอบหลังเรียน 

ประสิทธ์ิภาพ
บทเรียน
ออนไลน ์

E1 80.89 E2 88.67 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพบทเรียน
ออนไลน์ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธี
ป้องกันไวรัส พบว่า มีค่าเท่ากับ 80.89/88.67 อยู่ในระดับสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด 
 3.1.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ เรื่อง 
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส ดังตารางที่ 
2 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  

ผลที่ได้จาก จำนวน
คน  S.D. t-test 

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

30 12.13 1.43 
 

4.18 
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

30 26.60 1.37 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ที ่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ 
เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีป้องกันไวรัส มีคะแนน
เฉลี ่ยก่อนเรียน 12.13 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 1.43 และ
ค่าเฉลี ่ยหลังเรียน 26.6 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 1.37  เมื่อ
พิจารณาแล้วพบว่า นักเรียนทุกคนมีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
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4. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุปผลการวิจัย 
 4.1.1 ได้บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุขา
นารี ที ่นำเสนอเนื้อหาด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนตลอดบทเรียน ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 
 4.1.2 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของผู ้เร ียนที ่ เร ียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
และวิธีการป้องกันไวรัส ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุขานารี  หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.2 อภิปรายผล 
 การพ ัฒนาบทเร ียนออนไลน ์ เร ื ่องอาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 4.2.1 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อาชญากรรมทาง
อินเทอร ์เน ็ตและวิธ ีการป้องกันไวรัส สำหร ับนักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่ 6 ประกอบไปด้วย 1) หน้าแรก 2) บทนำ        
3) เข้าสู่บทเรียน 4) แบบทดสอบก่อนเรียน 5) เนื้อหาบทเรียน 
6) แบบทดสอบหลังเรียน 7) ผู้จัดทำ ซึ่งเป็นบทเรียนออนไลน์ที่มี
คุณภาพ มีเนื้อหาเข้าใจง่ายและทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามาก
ยิ่งข้ึน 
 4.2.2 การพ ัฒนาบทเร ี ยนออนไลน ์ผ ่ าน เว ็บ  เ ร ื ่ อ ง 
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส ด้วย
ร ูปแบบการเร ียนร ู ้แบบผสมผสาน สำหร ับน ักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนสุขานารี มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด E1/E2 (80/80) คือมีค่าเท่ากับ 80.89/88.67 
ซึ่งแสดงว่า บนเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุขา
นารี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยสามารถ
แสดงผลของความรู้ ออกมาได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ลัดดาวรรณ ศรีฉิม และ บัญชา สำรวยรื่น [4] ที่
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บผ่านโปรแกรม Google  

Site ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้เรื่อง หลักการทำโครงงาน
คอมพิวเตอร์ สำหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.13/87.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 85/85 และงานวิจัย
ของ นฐพร ลัยรัตน์ , ธนะวัฒน์ วรรณประภา และ นคร ละลอก
น้ำ [5] ที่พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง สมุนไพรจากพืชใบเลี้ยงคู่ 
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.00/88.35 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
 4.2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธกีาร
ป้องกันไวรัส ด้วยรูปแบบการเรียนรู ้แบบผสมผสาน สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุขานารี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะการ
สอนด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ เรื ่อง อาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุขา
นารี ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นมาก
ขึ้น รู ้สึกสนุกสนาน เป็นการใฝ่เรียนรู ้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึ ้น เนื ่องจากบทเรียน
ออนไลน์ผ่านเว็บ เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธกีาร
ป้องกันไวรัส ด้วยรูปแบบการเรียนรู ้แบบผสมผสาน มีความ
น่าสนใจแปลกใหม่สร้างความตื่นเต้น และดึงดูดความสนใจ ทำ
ให้ผู้เรียนมีความสนใจ เกิดความกระตือรือร้น ได้เรียนรู้อย่าง
อิสระและสามารถย้อนกลับไปศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจัยของ บุญญานี เพชรสีเงิน , รัฐพร กลิ่นมาลี 
และธณัฐชา รัตนพันธ์ [6] ที่พบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ 
เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส ด้วย
รูปแบบการเรียนรู ้แบบผสมผสาน จึงนับเป็นสื่อการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มเติมจากชั้นเรียนมากขึ้น
และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ซึ่งนับเป็นประโยชน์กับตัวของนักเรียนเอง 
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4.3 ข้อเสนอแนะ 
 4.3.1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 4.3.1.1. การใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ ด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน นักเรียนเป็นผู้ควบคุมด้วยตนเอง ครูผู้สอน
ต้องให้คำแนะนำ ชี้แจงจนนักเรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนโดยใช้
บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้สอนควร
สงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย  
 4.3.1.2. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ ด้วยรูปแบบ
การเรียนรู ้แบบผสมผสาน เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที่ทำ
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนสูงขึ้น เน้นให้ผู้เรียนได้
ทบทวนความรู ้เดิม เชื ่อมโยงกับความรู ้ใหม่โดยการ ค้นหา
คำตอบด้วยตนเอง และไม่จำกัดเวลาในการเรียนรู้ 
 4.3.1.3. ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนช่วยกันตั้งคำถาม
เพื่อนนำไปสู่การหาคำตอบ รวมถึงการ ส่งเสริมความคิดนอก
กรอบของผู้เรียนที่ทำได้จริง เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จใน
การเรียนรู้ 
 4.3.1.4. ในการใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ ในแต่ละครั้ง
จะต้องคำนึงถึงเวลาที่ใช้ในการสอน ให้มีความเหมาะสมกับเวลา
จริงด้วย เนื่องจากเป็นการเรียนโดยการใช้บทเรียนออนไลน์ผ่าน
เว็บ อาจมีการเกิดติดขัดหรือเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้ 
 4.3.2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 4.3.1.1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่าน
เว็บ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป 
 4.3.2.2. ควรพัฒนาต่อยอดบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ ด้วย
รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ให้เป็นห้องเรียนออนไลน์ เช่น 
Google Classroom เพื ่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื ่อเก็บ
รวบรวมและจัดระเบียบงานให้โดยอัตโนมัติ 
 4.3.2.3. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด้วยบท
ออนไลน์ผ่านเว็บ ที่พัฒนาตามรูปแบบการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ 
เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน 
 4.3.2.4. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ ด้วยรูปแบบ
การเร ียนร ู ้แบบผสมผสาน สามารถนำไปปรับเนื ้อหาเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นได้ เพื่อดึงดูดและกระตุ้นความสนใจแก่
ผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์  
การเขียนโค้ดดิ้ง  อย่างง่ายผ่านโปรแกรม Construct 2 ที่ช่วย
เสริมเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และเป็นลำดับ
ข ั ้นตอนของน ักเร ียนช ั ้นประถมศ ึกษาป ีท ี ่  5  2 ) ศ ึกษา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีลำดับ
ขั้นตอน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 23 คน โดยวิธี
เลือกแบบตามสะดวก (Convenience sampling) เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย  1.เกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนโค้ดดิ้งอย่างง่าย 
2. แบบทดสอบการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้สถิติ

ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และสถิติ T-
test ผลการวิจัยพบว่า 1)  เกมคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดดิ้ง 
อย่างง่ายฯ  ประกอบไปด้วย เมนูหลัก เมนูแนะนำ คำอธิบาย วิธี
เล่น ผู้จัดทำ และหน้าของเกมซึ่งมีทั้งสิ้น 8 ด่าน 2) ผลการศึกษา
ความสามารถการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีลำดับ
ขั้นตอน หลังทดลองมากกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญที่
ระดับ .05  
คำสำคัญ --  การเขียนโค้ดดิ้งอย่างง่าย, โปรแกรม Construct 
2, คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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Abstract 
This research aimed to 1) develop computer games 

called Simple coding through Construct 2 that 

reinforces systematic and step-by-step thinking of 

problem solving for Prathomsuksa 5 students and 2) 

study the ability to think systematically and step by 

step of problem solving for Prathomsuksa 5 students. 

The sample group is 23 students selected with 

convenience sampling method. Two research 

instruments are 1) a computer game called simple 

coding developed with Construct 2 and 2) ability tests 

for systematic and step-by-step thinking of problem 

solving. The statistics used in this research are mean 

(X̅) , standard deviation (S.D.), percentage and T-test. 

The results showed that 1) 1) the computer game about 

writing simple coding consists of main menu, advice 

menu, description, playing methods, creators and game 

pages which have 8 levels and 2) the average score 

after using the computer game is greater than the 

average score before using the computer game at the 

significance level .05. 
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1.บทนำ 
1.1 ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา 
 Coding คือ การเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วย “โค้ด (Code)” เพื่อให้โปรแกรมทำตามคำสั่ง อธิบายให้
เข้าใจง่ายๆ ซึ ่งเป็นการสั ่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำตามที ่เรา
ต้องการ โดยการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดจะช่วย
ให้ผู ้เรียนคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ทักษะการแก้ปัญหา คือ สามารถแตกปัญหาออกเป็นส่วนๆ เพื่อ
หาสาเหตุและวิธีแก้ไขในแต่ละส่วนไปทีละขั้นตอน อีกทั้งในแต่
ละขั้นตอนการเขียนโค้ดจะได้เรียนรูร้ะบบการวางแผน เมื่อฝึกฝน
ไปสักพักก็จะทำให้เข้าใจหลักการและจับประเด็นได้ดีขึ้น การ
เขียนโปรแกรมสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก โดยอาจ
เริ่มจากการเรียนรู้เรื่องของการจัดการคำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่
ต้องการ และเมื่อเด็กโตขึ้นก็อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนตาม
ความเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีเว็บไซต์ให้เรียนแบบออนไลน์ 
 โดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนจะแสวงหาความรู ้ และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายในชีวิต ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยชรา 
เพราะชีวิตคือการเรียนรู้ การเรียนรู้และความเข้าใจของเด็ก ๆ 
นั้น เกิดจากการได้รับการสนองตอบความต้องการในลักษณะที่
พึงพอใจ ยิ่งเป็นความสุขใจ สนุกสนาน และเพลิดเพลิน จะยิ่งทํา
ให ้เก ิดความประทับใจและจดจําได ้ด ี และการที ่ เด ็กจะมี
พัฒนาการได้อย่าง สมบูรณ์และเหมาะสมกับวัย ต้องมีการพัฒนา
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา [1] 
 ผู้เรียนในยุคปัจจุบันนั้นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือสื่อ
โซเชียลมีเดียได้ง่าย ผู ้เรียนจึงมีการใช้เวลาในการใช้งานสื่อ
โซเชียลมีเดียมากจนเกินความจำเป็น โดยเฉพาะเกมต่าง ๆ บน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ทำให้ผู้เรียนไม่สนใจใน
การศึกษาเท่าที่ควรนัก ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเกมที่สอดแทรกสาระ
ความรู้ของเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดดิ้งอย่างง่าย ที่
ต้องมีกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 เกม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เล่นสนุกและเพลิดเพลิน แต่เมื่อ
บริบทโลกเปลี่ยนไป รูปแบบของเกมก็การปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน 
จากเกมเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อน กลายเป็นเกมที่แข่งขันกับ
ระบบต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมีทั้งแบบเล่นคนเดียว เล่นกับ เพ

อื่นไปจนถึงคนแปลกหน้า ความสนกุสนานของเกมทำให้เด็กถูก
ดึงออกจากครอบครัวสังคมรวมถึงห้องเรียน จนเกิดปัญหาเด็กติด
เกมที่ทุกฝ่ายเข้ามาช่วยกันแก้ไข ในอีก มุมมองหนึ่งหากพลิก
บทบาทของเกม โดยนำการสอนในรูปแบบเกมมาประยุกต์ใช้  
โดยพัฒนาเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบของ Game-
Based Learning เพื่อ จูงใจเด็กกลับสู่ห้องเรียน สร้างบรรยากาศ
การเรียนที่แปลกใหม่ เด็กเรียนรู้ควบคู่ไปกับ ความสนกุสนานก็
จะช่วยให้เด็กอยากเรียน [2] 
 ดังนั้น เพื่อที่จะประยุกต์การเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู ้เรียน ทางผู้วิจัยมีแนวคิดพัฒนาเกมเพื่อ
การศึกษา ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โน้มน้าว
ความสนใจและจดจ่ออยู่กับบทเรียน จึงได้พัฒนาเกมการเขียน
โค้ดดิ้งอย่างง่ายขึ้นมา โดยส่งเสริมการคิดอย่างเป็นลำดับขั้น 
เร ียบเร ียงและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามแต่
สถานการณ์ที่กำหนดให้ ไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ในการ
เรียนที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ตอบสนองต่อตัวผู้เรียน และมี
การสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งผลการวิจัยจะ
เป็นแนวทางให้ผู้สอนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดดิ้งอย่างง่าย
ผ่านโปรแกรม Construct 2 ที่ช่วยเสริมเสริมการคิดแก้ปัญหา
อย ่างเป ็นระบบ และเป ็นลำด ับข ั ้นตอนของน ักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ และมีลำดับขั้นตอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
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1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นยิามศัพท์เฉพาะ 
 เกมคอมพิวเตอร์ หมายถึง เกมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเล่นบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งตาม ลักษณะการแสดงผลได้
เป็น เกม 2 มิติ ท่ีพัฒนาโดยโปรแกรม Construct 2 เรื่อง การ
เขียนโค้ดดิ้งอย่างง่าย 

 
 
 
 

2.วิธีดำเนินการ 

2.1 วิธีดำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ศึกษาข้อมูล รวบรวมเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การสำรวจสภาพปัจจุบัน ความพร้อมของนักเรียนและ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3. วิเคราะห์และออกแบบบทเรียน การเขียนโค้ดดิ้งอย่างง่าย 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
4. พัฒนาเกมคอมพิวเตอร ์เพ ื ่อการศึกษา ที ่พ ัฒนาผ่าน

โปรแกรม Construct 2 โดยในเกมจะให้ผู้เล่นคิดวางแผน
และวางคำสั่งเดินหน้า เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เพื่อให้ยานไปถึง
ดาวก็จะสามารถผ่านไปด่านถัดไป จนครบ8ด่าน จะเข้าสู่
หน้าจบเกม 

5. สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังทดลองใช้เกมความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีลำดับขั้นตอน 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

6. ตรวจสอบเกมและแบบทดสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 
ท่าน ได้แก่ ด้านสื ่อ 2 ท่าน ด้านบทเรียน 1 ท่าน และ
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

7. นำเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาไปทดลองใช้ 
8. เก็บรวบรวมข้อมูล 
9. สรุปผลการวิจัย 
2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 1. เกมคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดดิ้งอย่างง่าย ที่พัฒนาผ่าน
โปรแกรม  Construct 2 ก า รออกแบบและพ ั ฒน า เ ก ม
คอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดดิ้งอย่างง่าย ที่พัฒนาโดยโปรแกรม 
Construct 2 มีดังนี้ 
 1.1 ออกแบบเกม ด้วยโปรแกรม Construct 2 โดยนำ
เนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้น ที่อยู่ในรูปแบบ 
การเขียนโค้ดดิ้งอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
มาสร้างเป็นเนื้อหาภายในเกม  
 1.2 ผู้พัฒนาทำการทดลองเล่นเกมที่สร้าง และตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและตรวจสอบข้อผิดพลาดของเกม และ
มีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน ได้แก่ ด้านสื่อ 2 ท่าน 
ด้านบทเรียน 1 ท่าน 
 1.3 ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดหรือ bug ที่เกิดขึ้นในระบบ
เกมปรับปรุง แก้ไข ให้สมบูรณ์  

- แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

เกม 

- แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

- อัลกอริทีมอยา่งง่าย 

เกมคอมพิวเตอร์ การเขียน

โค้ดดิ้งอย่างง่าย สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

5 โรงเรียน เทศบาล 3 (ยม

ราชสามัคคี) 

ต ั ว แ ป ร ต ้ น  ไ ด ้ แ ก ่  เ ก ม
คอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดดิ้ง อย่างง่าย 
ที่พัฒนาผ่านโปรแกรม Construct 2 ใช้
สำหรับเสริมเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ และมีลำดับขั้นตอน 

ต ั ว แ ป ร ต า ม  ไ ด ้ แ ก่  
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
เป ็นระบบ และม ีลำด ับข ั ้นตอน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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 2.แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ และมีลำดับขั้นตอน 
 2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบก่อนและหลังทดลองใช้เกม โดยสร้างจาก 
google form จำนวน 20 ข้อ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วัดและประเมินผล จำนวน 3 ท่าน  
2.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล3 (ยมราชสามคัคี) 
จังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งหมด 126 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล3     (ยมราช
สามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา 1 ห้องเรียน จำนวน 23 คน โดยใช้
วิธีเลือกแบบตามสะดวก(Convenience sampling) คือ เป็น
กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยกำหนดหน่วยการสุ่มเอง โดยคำนึงถึงความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 1. การหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
 2. ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางความรู้ระหว ่างก ่อนทดลองใช้เกม
คอมพิวเตอร์กับหลังทดลองใช้เกมคอมพิวเตอร์ โดยสถิติทดสอบ
ค่าทีกรณีประชากรสองกลุ ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test for 
dependent sample) 
 

3.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ ที ่พัฒนาผ่านโปรแกรม 
Construct 2 สำหรับสำหรับเสริมเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ และเป็นลำดับขั้นตอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที ่ 5 ผู ้พัฒนาได้ทำการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็นหัวข้อหลักๆ ดังน้ี 

3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเกม 
 เกม (Game) คือ กิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจภายใต้
ข้อกําหนดที่แน่นอนภายใต้ เวลาและสถานที่ที่ถูกกำหนดไว้ โดย
มีลักษณะเป็นเงื่อนไข หรือข้อผูกมัดที่ผู้เล่นยอมรับ อีกทั้ง ต้อง
สร้าง ความรู้สึกร่วมให้ผู้เล่นได้ ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ความ
สนุกสนาน หรือความคิด การวางแผน [3] 

 มนุษย์รู้จักเล่นเกมตั้งแต่มีการเริ่มบันทึกประวัติศาสตร์ ซึ่ง
จากการค้นพบโดยนักโบราณคดี พบว่า เกมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
คือ เกม Senet ซึ่ง เป็นเกมอียิปต์โบราณที่มีการเล่นมาตั้งแต่ 
3,500 ปีก่อนคริสตกาล นอกจากนี้ยังมีเกมที่มีอายุหลาย พันปีที่
ยังคงเป็นที่นิยมมาจนปัจจุบันก็คือ เกม หมากรุก และ เกมโกะ ที่
ถึงแม้ใช้เพียงหมาก สีขาวและหมากสีดำบนตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
แต่ ด้วยลักษณะเด่นที่วิธีการเล่นที่ซับซ้อน ผู้เล่นต้องใช้กลยุทธ์
ในการวางแผนเพื่อเอาชนะคู่แข่ง จึงทำให้เกมเป็นที่นิยมอย่าง
ยาวนานนับพันป ี
 การเล่นเป็นสิ่งท่ีควบคู่มากับเด็กเสมอ หากเด็กคนใดถูกห้าม
เล่นเด็กคนนั้นจะไม่เจริญ เติบโต อย่างน้อยก็ไม่เจริญเติบโต
ทางด้านอารมณ์และสติปัญญา ได้มีการรวบรวมแนวความคิด
และ ความเข้าใจต่าง ๆ เพื่ออธิบายถึงสาเหตุและความจําเป็นใน
การเล่นของมนุษย์เป็นทฤษฎีการเล่นไว้  [1]   

3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิดแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
 การมีทัศนะคติที่ดีในการแก้ปัญหาคือ การมีความตั้งใจที่จะ
แก้ปัญหาและต้องรู้ว่าเรานั้นแก้ไปเพื่ออะไร  แก้ทำไม  ทำไมต้อง
แก้  เมื่อแก้ไม่ออกต้องทำอย่างไร  ต้องเห็นว่าปัญหาทุกอย่างนั้น
ย่อมมีทางแก้ได้ อย่าท้อแท้และอย่ายอมแพ้กับปัญหา แต่เราต้อง
สามารถยอมรับว่าปัญหาบางอย่างก็ไม่สามารถแก้ได้ ต้องทำใจ 
และต้องรู้ด้วยว่าแก้ไม่ได้จริง ๆ เพราะอะไร  คนเราไม่สามารถท่ี
จะหนีปัญหาได้เพราะปัญหาย่อมก่อตัวข้นมาทุกเมื่อ เมื ่อไรก็
ตามที่เราทำอะไรเช่นการเปิดร้านขายขนม  ตอนเปิดร้านใหม่
ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทุน  ร้านไม่เป็นท่ีรู้จักแล้วก็ต้องคิดหา
วิธีแก้  ปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนคือเงินทุนไม่พอก็ต้องแก้ด้วยการ
ไปหยิบยืมเงินจากคนอื่นหรือกู้เงินธนาคารก็ได้ ร้านไม่เป็นที่รู้จัก
ก็ต้องแก้ด้วยการโฆษณา  การแจกใบปลิว การเสนอส่วนลด
ให้กับลูกค้า  ฉะนั้นถ้าเรามีทัศนคติที่ดีในการแก้ปัญหาก็จะทำให้
เราสามารถแก้ปัญหานั้นได้  คนที ่หนีปัญหานั้นจะเป็นคนที่
อ่อนแอทั้งทางด้านการบริหารงานและการดำเนินชีวิต [4] 
  การวางแผนการแก้ปัญหา คือ การวางแผนการแก้ปัญหาให้
ถูกต้องการแก้ปัญหานั้นจะเป็นวงจรแบบ PDCA หรือถ้าเป็น
แบบ SIX SIGMA คือการทำวงจร DMAIC การวางแผนการ
แก้ปัญหานั ้นต้องอาศัยการใช้เครื ่องมือเข ้ามาช่วยในการ
แก้ปัญหา ฉะนั้นต้องเลือกใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับปัญหา  
เพื่อปัญหาจะได้ถูกแก้ไปอย่างแท้จริง 
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การวางแผนแบบ PDCA นั้นจะประกอบด้วย 4 [4] ขั้นตอนคือ 
 1.Plan การวางแผน การกำหนดหัวข้อปัญหา  การสำรวจ
สภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย  การวางแผนแก้ไข  การวิเคราะห์
สาเหตุ 
 2.Do การปฏิบัติ การกำหนดมาตรฐานตอบโต้และการ
ปฏิบัติ 
 3.Check  การตรวจสอบ  การติดตามผล 
 4.Action การกำหนดมาตรฐาน ทำให้เป็นมาตรฐานในการ
ทำงาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อหารต้นตอสาเหตุและกำหนด
สมมติฐาน จะเป็นเทคนิคที่เกี่ยวกับการค้นคว้า  การวิเคราะห์  
การทดลอง  การพิสูจน์ต่าง ๆ เพื่อเจาะลึก  ค้นหาต้นตอสาเหตุ
ของปัญหา 
 คิดเป็นระบบ คือ การเรียบเรียงความคิด การคิดที่เป็นเหตุ
เป็นผลสามารถอธิบายความคิดนั้นได้  สามารถเช่ือมโยงความคิด
กับปัญหาได้ ทำให้ผลของการคิด หรือผลของการแก้ปัญหาที่ได้
นั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว วิธีการคิดอย่างมีระบบ 
จะเป็นหนทางไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

3.3 อัลกอริทีมอย่างง่าย 
 อัลกอริทึม หมายถึง ชุดคําสั่ง หรือ คําบอกกล่าว ที่สามารถ
เข้าใจได้และมีความยาวจํากัด ซึ่งบอกถึงระเบียบวิธีในการแก้ไข
ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน ว่าทำอย่างไร 
เมื่อป้อนอะไรเข้าไปจะได้ผลลัพธ์เช่นไร ซึ่งแตกต่างจากวิทยา
การศึกษาสํานึก (Heuristic) ที่เป็นวิธีการ แก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่า
จะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว แต่อัลกอริทึมจะ
ประกอบด้วย วิธีการเป็นขั้นๆ และมีส่วนที่ต้องทําซ้ำเป็นวงรอบ 
(literate) มีการตัดสินใจโดยใช้ตรรกะ (Logic) และ หรือการ
เปรียบเทียบ (Comparison) ในขั้นตอนต่าง ๆ จนกระทั่งเสร็จ
การทำงาน ในการทำงานอย่าง เดียวกัน อาจจะเลือกขั้นตอนวิธี
ที่ต่างกันเพื่อแก้ปัญหาได้ โดยที่ผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนสุดทา้ยจะ 
ออกมาเหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่าง ที่จำนวนและชนิดคำสั่ง
ที่ใช้ เวลา และหน่วยความจําที่ ต้องการ หรือความซับซ้อนที่
ต่างกัน [5] 
 อัลกอริทึมของการประมวลผล เป็นกระบวนการทำงานของ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกจัดลำดับ ขั้นตอนไว้ดีแล้ว เพื่อหาคําตอบของ
แต่ละโจทย์ปัญหา ดังนั้นในการออกแบบอัลกอริทึมที่ดีจึงต้อง 

คำนึงถึงคุณสมบัติ (จักรภพ ใหม่เสน. 2559 อ้างถึงใน [5] ) 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลขาเข้า (Input) อัลกอริทึมมีข้อมูลขาเข้าจากเซต
ของค่าที่กำหนดไว้แล้ว 
 2. ผลลัพธ์ (Output) ข้อม ูลขาเข้าแต่ละชุดจะทำให้
อัลกอริทึมผลิตผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ออกไป 
 3. ความแน่นอนชัดเจน (Definiteness) ขั ้นตอนการ
ทำงานของอัลกอริทีมต้องถูกกำหนด ไว้อย่างแน่ชัดแล้วแบบขึ้น
ต่อขั้น 
 4. ความถ ูกต ้อง (Correctness) อัลกอร ิท ีมต ้องผลิต
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องสำหรับข้อมูลขาเข้า แต่ละชุด และออกแบบด้วย
กฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน 
 5. ความจํากัด (Finiteness) เมื่อทำงานไปช่วงระยะเวลา
หนึ่งแล้ว อัลกอริทีมต้อง สามารถให้คําตอบออกมาได้ 

 
4.ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

4.1 ผลการวิจัย 
 1. เกมคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดดิ้งอย่างง่ายผ่านโปรแกรม 
Construct 2 ที่ช่วยเสริมเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
และเป็นลำดับขั ้นตอนของนักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 
ประกอบไปด้วย 1.หน้าเมนูหลัก 2.เมนูแนะนำ ภายในเมนู
แนะนำประกอบไปด้วย คำอธิบาย วิธีเล่น และผู้จัดทำ 3.หน้า
ของเกมซึ่งมีทั้งสิ้น 8 ด่าน ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้  
 

 
 
ภาพ 1 หน้าเมนูหลัก แสดงหน้าหลักของตัวเกมเมื่อเปิดเกมขึ้นมา 



149 

 

 

 
 

ภาพ 2 หน้าเมนูแนะนำ แนะนำวธิีเล่นแก่ผู้เล่นที่เกมครั้งแรก 
 

 
 

ภาพ 3 หน้าคำอธบิาย อธิบายสรุป การเขียนโค้ดดิ้งเพื่อทบทวนความรู้เดิม 
 

 
 

ภาพ 4 หน้าวิธีเล่น แสดงวิธกีารเล่นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เล่น 

 
 

ภาพ 5 หน้าผูจ้ัดทำ แสดงรายชื่อผู้จัดทำ ที่ร่วมกันพัฒนาเกม 
 

 
 

ภาพ 6 หน้าหลังกดปุ่ม PLAY มีทั้งสิ้น 8 ด่าน หลังกด PLAY จะเริ่มด่าน 1 
ซ่ึงหากสามารถจึงไปด่านถัดไป และมีทัง้สิ้น 8 ด่าน โดยให้นักเรียนนำ

ความรู้เดิมที่มี มาใช้ในการแก้ปัญหาภายในเกม 
 

 
 

ภาพ 7 หน้าจบเกม หากสามารถผา่นได้ครบทุกด่าน จะปรากฏหน้าจอ 
YOU WIN 
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2. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
และมีลำดับขั้นตอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็น
คะแนนจากแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบก่อนและหลังใช้เกมคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดดิ้งอย่าง
ง่าย ดังตาราง 1 และ ตาราง 2  
ตาราง 1 คะแนนแบบทดสอบกอ่นและหลังทดลองใช้เกมคอมพิวเตอร์ การ
เขียนโค้ดดิ้งอย่างง่าย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน
แบบทดสอบ 

ก่อนทดลองใช้ 

คะแนน
แบบทดสอบ 
หลังทดลองใช้ 

ผลต่างของ
คะแนน 

ก่อนและหลัง
ทดลองใช้ 

1 12 16 4 
2 10 14 4 
3 8 15 7 
4 12 18 6 
5 10 18 8 
6 8 15 7 
7 13 18 5 
8 10 14 4 
9 14 16 2 
10 12 17 5 
11 11 16 5 
12 10 15 5 
13 12 15 3 
14 8 17 9 
15 10 16 6 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน
แบบทดสอบ 

ก่อนทดลองใช้ 

คะแนน
แบบทดสอบ 
หลังทดลองใช้ 

ผลต่างของ
คะแนน 

ก่อนและหลัง
ทดลองใช้ 

16 11 14 3 
17 7 15 8 
18 12 17 5 
19 10 15 5 
20 7 14 7 
21 13 16 3 
22 12 14 2 
23 7 15 8 

 จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่า คะแนนแบบทดสอบหลังทดลอง
ใช้เกมคอมพิวเตอร์ มีคา่สูงกว่าก่อนทดลองใช้เกมคอมพิวเตอร์  

ตาราง 2 คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนและหลังทดลองใช้เกมคอมพิวเตอร์ 
การเขียนโค้ดดิ้งอยา่งง่าย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

กลุ่มทดลอง จำนวน
นักเรียน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ก่อนจัดการ
เรียนรู ้

23 10.39 2.08 

หลังจัดการ
เรียนรู ้

23 15.65 1.33 

 จากตาราง 2 พบว่า การทดลองใช้เกมคอมพิวเตอร์ การ
เขียนโค้ดดิ้ง อย่างง่าย ที่พัฒนาผ่านโปรแกรม Construct 2 ใช้
สำหรับเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีลำดับขั้นตอน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบ
ก่อนทดลองใช้ 10.39 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 2.08 และมี
คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังทดลองใช้ 15.65 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.33 เมื่อนำคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังทดลอง
ใช้มาหาค่าประสิทธิภาพหาค่า T-test โดยกำหนดให้ ค่าวิกฤติ 
t= 1.717 ที่ระดับนัยสำคัญ .05 จะได้t = 12.584  

 
กราฟ 1 กราฟแสดงตำแหน่งของค่า T-test 

 เม ื ่อเท ียบก ับค ่าว ิกฤต ิแล ้ว เห ็นได ้ว ่ า  คะแนนเฉลี่ย
แบบทดสอบหลังทดลองใช้เกมคอมพิวเตอร์ใช้ มากกว่า คะแนน
เฉลี ่ยแบบทดสอบก่อนทดลองใช้เกมคอมพิวเตอร์  ที ่ระดับ
นัยสำคัญ .05 นั ่นคือ กลุ ่มทดลองมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบกับการเขียนโค้ดดิ้งอย่างง่ายมากข้ึน 
4.2 อภิปรายผล 
 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนโค้ดดิ้งอย่างง่าย 
ผ่านโปรแกรม Construct 2 สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดดิ้งอย่างง่าย
ผ่านโปรแกรม Construct 2 ที่ช่วยเสริมเสริมการคิดแก้ปัญหา
อย ่างเป ็นระบบ และเป ็นลำด ับข ั ้นตอนของน ักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่ 5 ได้แก่ 1) แบบทดสอบก่อนทดลองใช้เกม
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คอมพ ิวเตอร ์ที่ สร ้างโดย  google form 2 ) ต ัวเกมUnplug 
Coding ที่พัฒนาผ่าน Construct 2 ภายในเกมประกอบไปด้วย 
2.1) Play 2.2) คำแนะนำต่าง ๆ 2.3) ผู้จัดทำ 3) แบบทดสอบ
หลังทดลองใช้เกมคอมพิวเตอร์ที่สร้างโดย google form ซึ่งเป็น
เกมที่ดีมีคุณภาพ มีความเข้าใจง่ายสำหรับผู้ที ่มีความรู้ในการ
เขียนโปรแกรมอย่างง่าย Unplug Codingมาก่อนแล้ว ทำให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย ่างเป ็นระบบ และม ีลำด ับข ั ้นตอน  ของน ักเร ียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนทดลองใช้เกมคอมพิวเตอร์และหลัง
ทดลองใช้เกมคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้เกมการ
เขียนโค้ดดิ้งอย่างง่าย ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลัง
ทดลองใช้เกมคอมพิวเตอร์สูงกว่าก่อนทดลองใช้เกมคอมพิวเตอร์
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากแบบทดสอบทั้งหมด 
20 ข้อ พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนทดลองใช้เกมคอมพิวเตอร์ ร้อย
ละ 51.95 และคะแนนเฉลี่ยหลังทดลองใช้เกมคอมพิวเตอร์ ร้อย
ละ 78.25 % ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทศพร  สร้างนานอก
,วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์,ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์. (1 เม.ย. 
2563). [6] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกมเสริมสร้างความ
ตั้งใจจดจ่อในนักเรียนชั้นประถมศึกษา A Development of 
Attention Game in Primary School Students ผลการวิจัย
พบว่าเกมเสริมสร้างความตั้งใจจดจ่อในนักเรียนช้ันประถมศึกษา
สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และสอดคล้อง
ก ับDenise McEnroe-Petitte, Cindy Farris. (Jan. 01 2020). 
[7] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง Using Gaming as an Active Teaching 
Strategy in Nursing Education เกมเป็นกลยุทธ์การสอนที่มี
ประสิทธิภาพสำหรับนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจ ัยพบว่า
นักศึกษาสามารถคิดได้อย่างมีวิจารณญาณและยังลดภาวะ
ความเครียดได้อีกส่วนหนึ่งและยังสอดคล้องกับMichael Cook. 
(Jan. 01 2015). [8] ไ ด ้ ศ ึ กษา ว ิ จ ั ย เ ร ื ่ อ ง  Creating Code 
Creatively: Automated Discovery of Game Mechanics 
Through Code Generation การพัฒนาวิดีโอเกมเป็นกิจกรรม
ที ่ซ ับซ ้อนซ ึ ่ งเก ี ่ยวข ้องก ับโดเมนสร ้างสรรค ์จำนวนมาก 
ผลการวิจ ัยพบว่านักเร ียนที ่ใช ้เกมมี ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้ 
 
 

4.3 ข้อเสนอแนะ 
 1.เกมคอมพิวเตอร์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ผู้เรียนให้ความสนใจ จึงควรทำ
การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป 
 2.ควรเพิ่มลักษณะของตัวละครแอนนิเมชันให้หลากหลาย
มากขึ้น 
 3.ควรเพิ่มกิจกรรมของการเรียนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 
 4.ควรเพิ ่มเส ียงeffectใน game Construct 2 เพื ่อเพิ่ม
อรรถรสในการเล่นเกมมากข้ึน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสรมิความสามารถ 

ด้านการพิมพ์สัมผสัของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

The Development of Computer Assisted Instruction (CAI) to Enhance 

Touch type of Prathomsuksa 5 Students 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรยีน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์

สัมผัส 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัสก่อน

เร ียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัสชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัสของนักเรียน

ชั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  5  ภาคเร ียนที ่  1 ปีการศึกษา 2563  

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 

คน ได ้มาโดยการส ุ ่มต ัวอย ่างแบบง ่าย (Simple random 

sampling) โดยใช้เครื่องมือทางการวิจัย 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเพื ่อส่งเสริมความสามารถด้ านการพิมพ์สัมผัส 2.

แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัส3.แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 4.แผนจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1) 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ

พิมพ์สัมผัส มีค่า 81/86 2) ความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัสสูง

กว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนกับการเรียนการสอนต่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ

พิมพ์สัมผัส อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  ( �̅�  =4.71 , SD =0.55) 

คำสำคัญ : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน , การพิมพ์สัมผัส , โปรแกรม

คอนสตรัค2 

Abstract 
This research has the following purpose: 1) to 

develop computer lessons to enhance the ability to 

print touch 2) to compare the ability to print before 

and after school with computer lessons to enhance the 

ability to print in grade 5 (3) to study satisfaction with 

the use of computer lessons to teach. The ability to 

print the touch of elementary school students in the 

5th semester of the 1st year of study, 2563 schools 

come with the colors of the Royal kindergarten. A total 

of 30 people were obtained by simple random 

sampling, Using tools 1. Computer-assisted instruction 

to promote touch typing ability.2. Touch Typing Ability 

Test3. A student satisfaction questionnaire towards 

computer-assisted instruction to promote touch typing 

ability of grade 5 students.4. Learning Management 

Plan,the results of which show that 1) computer 
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lessons teach to enhance the ability to print are 81/86, 

2) higher in print than before the study, by computer 

lessons teach to enhance the ability to print with a 

statistically significant degree of satisfaction at the .05 

level, Computer lessons are a great way to enhance 

your printing skills ( �̅�  =4.71 , SD =0.55) 

Keywords:  Computer Assisted Instruction, Typing 

practice, Construct 2 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัต ิการศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๓๒/๑ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มี

อำนาจหน้าที ่เกี ่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและกำกับการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

ราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่ของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ

ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2562) 

Datital natives คือ ชาวดิจจิทัลโดยกำเนิด เป็นที่เกิดใน

ยุคดิจิทัล ซึ ่งปัจจุบันมีอายุ ประมาณ 10-29 ปีคนกลุ ่มนี ้จะ

คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นเกมทำ

การบ้านค้นหาข้อมูลเกี ่ยวกับสินค้าและกิจกรรมตลอดจน

ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ นอกจากนั้นยัง

อาจหมายถึงผู ้ที ่เข้าใจคุณค่าของเทคโนโลยีทัล และมองหา

โอกาสที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ชลาทิป ชาญชัย

ฤกษ์, 2554) 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นสิ ่งสำคัญ มีการพัฒนา

ก้าวหน้าอย่างมาก มีบทบาทในทุกอาชีพ สถานศึกษาได้นำ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาอย่างแพร่หลาย ท้ัง

รูปแบบการสอนและบริการการเรียนการสอน การใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้การเรียนมีความ

น่าสนใจมากขึ้น เพราะสามารถนำสื ่อประสม เช่น ข้อความ 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์และเสียง มาประกอบกับเนื้อหา

ในบทเรียน ทำให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน เกิดความ

สนุกสนาน ทำให้นักเรียนจำเนื้อหาได้ดีขึ้น บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนยังตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว สามารถทบทวนได้หลาย

รอบ ตามความต้องการของนักเรียน (รภิพร สุริยะรัตนพรหม, 

2561)  

จากการสังเกตการสอน การเรียนการสอนของนักเรียน

ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา  ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ พบว่าผู้เรียน

ขาดความคล่องแคล่วในการพิมพ์สัมผัสเนื่องจากขณะที่ครูทำการ

สอนบันทึกไฟล์งานหรือตั้งชื่อไฟล์ ผู้เรียนใช้เวลามากเกินความ

จำเป็นในการหาตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ ทำให้ตามขั้นตอนปฏิบัติ

ของครูผู ้สอนไม่ทันส่งผลให้การเรียนการสอนใช้เวลานานขึ้น

เพราะครูต้องรอให้ผู้เรียนพิมพ์จนเสร็จ 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องการใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์

สัมผัสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 โดยการใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่นำเสนอเนื้อหาในลักษณะของข้อความ 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอและเสียง ซึ่งมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับผู้เรียน (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 

2561) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการพิมพ์สัมผัสและกระตุ้นความสนใจ

ด้วยเกมฝึกพิมพ์สัมผัสที่มีคะแนนแข่งขันกับเพื่อนในห้อง การฝึก

พิมพ์สัมผัสบ่อยๆ ครั้งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความคล่องแคล่วมาก

ขึ้น 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 5 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  

2.เพื ่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัส 

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์ส ัมผัสของนักเร ียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพิมพ์

สัมผสัของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

วิธกีารศึกษา 

1.ขอบเขตการศึกษา 

1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน

อนุบาลนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 

มีจำนวนท้ังหมด 363 คน  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/9 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสมีา จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุม่

ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 

1.2 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 

1.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์สัมผสั  

1.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  

1) ความสามารถด้านการพมิพ์สัมผัส 

2) ความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์สัมผสั 

2.เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิัย 

2.1 แผนจัดการเรียนรู ้

2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการพิมพส์ัมผสั 

2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพิมพส์ัมผสั  

2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที ่มีต่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ

พิมพ์สัมผัส  

3.การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

ประยุกต์การออกแบบบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ด้วยแบบจำลอง ADDIE MODEL (วัชรพล วิบูลยศริน, 2557) [4] 

ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี ้

1.การวิเคราะห์ (Analysis) 

1.1 แผนการจัดการเรยีนรู ้

ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตร แกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 วิเคราะห์ หลักสูตรและสร้าง

แผนจัดการเรยีนรู้เรื่อง การพิมพ์สมัผัส อยู่ในส่วนของการ

ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่าง

ง่าย โดยในแผนการจัดการเรียนรูจ้ำนวน 1 แผน จำนวน  1  

ช่ัวโมง ประกอบด้วย เนื้อหาบทเรยีน กิจกรรมการเรียน และการ

วัดและประเมินผล 

1.2 เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะออกมาในรูปแบบที่เน้น

ฝึกปฏิบัติและเกมทางการศึกษา ประกอบด้วย 2 บทเรยีน ได้แก ่

 บทที่ 1 ความหมายของการพิมพ์สัมผสั 

 บทที่ 2 การวางนิ้วบนแป้นพิมพ์ 

1.3 ผู้เรียน ในวิจัยนี้ผู้วจิัยดำเนินการทดลองสอนกับ

นักเรียนเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลเมือง

นครราชสมีา ที่เรียนวิชา วิทยาการคำนวณ 

1.4 กิจกรรมการเรียน ในวิจัยนีผู้้วจิัยพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะออกมาในรูปแบบท่ีเน้นฝึกปฏิบัติและ

เกมทางการศึกษา 

1.5 สื่อ ในวิจัยนี้ผู้วิจัยพิจารณาเลอืกสื่อประกอบ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

เนื้อหาบทเรียน 

2.การออกแบบ (Design) 

2.1 แผนผัง (Flow Chart) ออกแบบขั้นตอน

กระบวนการทำงานของเนื้อหาในแต่ละส่วนและความสัมพันธ์กัน

ของการดำเนินแตล่ะบทเรียน 

2.2 การจัดแผนการดำเนินเรื่อง (Story Board) 

ผู้วิจัยได้แผนการดำเนินเรื่อง (Story Board) เพื่ออธิบาย

รายละเอียด การทำงานและส่วนประกอบต่าง ๆ ของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในหน้าลงช่ือเข้าใช้ เมนูหลัก บทเรียน 

แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ผู้จดัทำและวัตถุประสงค์  

2.3 การออกแบบหน้าจอ 
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ผู้วิจัยได้ออกแบบหน้าจอของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.3.1 ข้อความ ขนาดของข้อความ สีสัน และรูปแบบ

ตัวอักษร มีความเหมาะสนกับเนื้อหา 

2.3.2 ภาพน่ิง ภาพนำมาใช้เป็นภาพการ์ตูนเพราะ

เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียนและเปน็ภาพใช้สื่อความหมายเชิง

สัญลักษณ ์

2.4 การออกแบบปฏิสัมพันธ์ 

2.4.1 การคลิก ผู้เรียนสามารถคลกิขวาเพื่อเข้าถึงส่วน

ต่างของบทเรียน 

2.4.2 การพิมพ์ ผู้เรียนจะใช้การพมิพ์ เพื่อลงช่ือเข้าใช้ 

ทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 

2.5 การออกแบบโดยยึดหลักการนำเสนอเนื้อหาและจดั

กิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพันธ์โดยประยุกต์ใช้แนวคิด

ของกาเย่(Gagne) 9 ขั้นตอน (ทักษิณา วิไลลักษณ์, 2551 : 23-

27) ดังต่อไปนี้ 

2.5.1.กระตุ้นดึงดดูความสนใจ (Gain Attention) เป็น

การสร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจให้ผู้เรียนอยากเข้าได้ศึกษา

บทเรียน ดังนั้นสิ่งท่ีเป็นแรงจูงใจลำดับแรกของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือหนา้ปกของบทเรียนที่มีความสวยงาม 

มีภาพ แสง สี เสียง และตัวอักษรช่ือเรื่อง สวยงาม เด่น สะดุดตา 

ทำให้ผู้เรียนอยากเปิดเข้าไปด ู

2.5.2. การแจ้งวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ (Inform 

Learners of Objectives) บอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้

ผู้เรยีนทราบประเด็นสาระสำคัญของเนื้อหาว่ามีอะไรบ้าง และ

เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถทำอะไรได้บ้าง วัตถุประสงค์การ

เรียนรูม้ีดังนี ้

1. เพื่อให้นักเรียนมีความคล่องแคล่วในการทำงานด้วย

คอมพิวเตอร ์

2. เพื่อให้นักเรียนฝึกสมาธิในการทำงาน 

3. เพื่อส่งเสรมิทักษะการพิมพ์สัมผัส 

4. เพื่อส่งเสรมิทักษะการใช้เทคโนโลย ี

2.5.3. การกระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดมิ (Simulate 

Recall of Prior Learning) ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้ เดมิ โดยให้ผู้เรียนทำ

การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ก่อนเข้าสู่บทเรยีนเนื้อหาใหม่ 

เพื่อเป็นการประเมิน ความรู้เดิมของผู้เรียนและดึงความรู้เดิมที่

เคยเรยีนรู้มาใช้สำหรับเรียนรู้เนื้อหาใหม่  

2.5.4. การนำเสนอเนื้อหาใหม่ (Present the Content) 

เมื่อผู้เรียนระลึกถึงความรู้ เดมิแลว้จึงนำเสนอเนื้อหาความรู้ใหม่

ในรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาในลกัษณะของการนำเสนอโดยใช้ 

ข้อความ ภาพน่ิง และเสียง เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของ

การพิมพ์สัมผสัและการวางนิ้ว ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกดิความเขา้ใจ

ได้ง่ายและเรียนรู้ ได้รวดเร็ว  

2.5.5. การให้แนวการเรียนรู้ (Provide Learning 

Guidance) การให้แนวการเรียนรู ้ก็คือการกระตุ้นใหผู้้เรียนนำ

ความรู้ เดมิมาใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่ โดยเปดิโอกาสให้

ผู้เรยีน ได้ใช้ความคดิ วิเคราะห์ และลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ โดย

ใช้เทคนิคการยกตัวอย่างการวางนิว้ท่ีถูกต้องและตัวอย่างการวาง

นิ้วท่ีไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้เรยีนสามารถเปรียบเทียบสิ่งที่ถูกต้องกับ

สิ่งไม่ถูกต้องได้  

2.5.6. การกระตุ้นใหผู้้เรยีนแสดงความสามารถ (Elicit 

Performance) ผู้วิจยัได้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ให้มีการกระตุ้นผูเ้รียนทำกิจกรรมต่าง ๆ เชิงโต้ตอบกับบทเรียน

และมีปฏิสมัพันธ์กับบทเรียน โดยการใช้แบบทดสอบการพิมพ์

สัมผสัหรือเกมพิมพส์ัมผสั ท่ีจะจับเวลาในการทำแบบทดสอบ

และมีคะแนนสรุปผล จะช่วยทำให้ผู้เรยีนไม่รูส้ึกเบื่อ จะเฝ้า

ติดตามบทเรียนอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและยังเป็น

การทดสอบผู้เรยีนด้วยว่าเข้าใจเรือ่งที่เรียนมาหรือไม่  

2.5.7. การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Provide Feedback) 

การให้ข้อมูลป้อนกลับโดยการให้ขอ้มูลแก่ผูเ้รียนหลังจากท่ีได้ทำ

กิจกรรม แบบฝึกหัด ว่าท่ีทำไปนั้นถูกหรือผิด และมีการเสริมแรง

ให้ผู้เรียนอาจเป็นการให้ของรางวัล สำหรับคนที่ทำคะแนนได้ดี 

สำหรับคนท่ีทำคะแนนได้ไม่ดีก็ใหก้ำลังใจว่า “ไม่เป็นไรเอาไว้ลอง

ใหม่อีกที” และแนะนำให้ฝึกฝนมาเพิ่มเตมิในเรื่องการพิมพ ์
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2.5.8. การทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) 

การทดสอบความรู้ใหม่ เป็นการทดสอบความรู้ ของผู้เรยีนเพื่อ

ประเมินวา่ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่

กำหนดไว้หรือไม่ โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  

2.5.9. การส่งเสรมิความคงทนในการเรยีนรู้และการนำ

ความรู้ไปใช้ (Enhance Retention and Transfer to the 

Job) ขั้นตอนนี้ผู้วิจยัได้สรุปบทเรยีนเกี่ยวกับความสำคญั 

ประโยชน์ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพือ่เปิด โอกาสใหผู้้เรยีนได้

ทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากได้เรียนรูจ้ากบทเรยีนแล้วและ

ได้ชี้แนะแนวทางเพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ กับงานอ่ืน ๆ ที่

ต้องใช้ทักษะการพิมพ ์

3.การพัฒนา (Development) 

3.1 จากที่ผู้วิจัยได้นำข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ 

(Design) สร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้

โปรแกรม Adobe Photoshop cc และโปรแกรม CONSTRUCT 

2 โดยดำเนินงานตามแผนผงั (Flow Chart) และ แผนการดำเนนิ

เรื ่อง (Story Board) ด้วยสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบหน้าจอ 

และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ 

3.2 นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้อาจารย์ที่

ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเพื ่อปรับปรุงแก้ไข และเสนอ

ผู ้ เช ี ่ยวชาญด้านเนื ้อหาจำนวน 1 คน ตรวจสอบเกี ่ยวกับ

เนื้อหาวิชา การดำเนินเรื่อง การใช้ภาษา ความถูกต้อง ชัดเจน

ของบทเรียนและได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  

3.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการพิมพ์สัมผัส 

และแบบวัดความพึงพอใจ 

3.4 นำแบบทดสอบวัดความสามารถในการพิมพ์สัมผัส

และแบบวัดความพึงพอใจให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ

ถูกต้องเพื่อปรับปรุงแก้ไข และเสนอผู้เชี ่ยวชาญด้านเนื ้อหา

จำนวน 1 คน ตรวจสอบความเหมาะสม การใช้ภาษา ความ

ถูกต้อง ชัดเจนของบทเรียนและได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  

4.การนำไปใช้ (Implementation) 

หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์การพิมพส์ัมผัส 

คือคะแนนคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนและคะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง จำนวน 30 

คน ที่เรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการพิมพส์ัมผสั โดยใช้สูตร E1/E2 มีค่าเท่ากับ 

81/86 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 5.การประเมินผล (Evaluation) 

 5.1 นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสนออาจารย์ที่

ปรึกษา และปรับปรุงแก้ไข เพ่ือนำไปใช้ในการสอนกับกลุม่

ตัวอย่าง 

 5.2 หลังจากสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครบ

ทุกบทเรียนนำแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรูด้้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

วิธีดำเนินการวิจัยและเกบ็รวบรวมข้อมลู 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และแนะนำการใช้งานบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้

แบบทดสอบวัดความสามารถดา้นการพิมพ์สัมผสั ท่ีผู้วิจัยไดส้ร้าง

ขึ้น 

3. ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพิมพ์

สัมผสั ตามแผนการสอนของผู้วิจยั 1 คาบเรียน จำนวน 1 ช่ัวโมง 

4.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้

แบบทดสอบวัดความสามารถดา้นการพิมพ์สัมผสั ก่อนหมดคาบ

เรียน 

5. ให้นักเรียนทำแบบวัดความพึงพอใจต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการพิมพ์

สัมผสั 

6.วิเคราะห์และสรุปผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเพื ่อส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัสของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยแสดงค่า
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ประสิทธิภาพระหว่างเร ียน (E1) ซึ ่งว ิเคราะห์จากคะแนน
แบบทดสอบท้ายบทเรียนจำนวน 2 บทเรียน ส่วนประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E2) วิเคราะห์จากคะแนนหลังเรียนครบทุกบทเรียน 

2.เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถด้านการ

พิมพ์สัมผัส ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเพื ่อส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัสของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน t-

test dependent ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05   

3.  วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ

พิมพ์สัมผัสของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูลใน

รูปแบบร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) และประเมินผลข้อมูลด้วย

เกณฑ์ของ (Best and Kahn, 1993) การแปลผลค่าเฉลี่ยจาก 

แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์สัมผสัของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยขอนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้

 1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังแสดงในภาพ

ต่อไปนี ้ 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 ลงช่ือเข้าใช้ 

หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน เป็นหน้าที่ให้ลงชื่อก่อนเข้าใช้งาน

บทเรียนหลังจากลงช่ือจะปรากฏช่ือของผู้ใช้ที่มุมซ้ายบนของหนา้

เมน ู

 

 
ภาพ 2 เมน ู

 

หน้าเมนู จะเป็นหน้าที่แสดงเมนูทีใ่ห้ผู้ใช้เข้าไปดไูด้ใน

บทเรียน ซึ่งแตล่ะหัวข้อ เมื่อเปดิเข้าไปดูในส่วนต่างจะเป็น

เนื้อหาท่ีเขียนระบุไว้ตามหัวข้อ ดงัภาพ2  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 หน้าบทเรียน 

 

หน้าบทเรียน จะมีบทเรยีนให้เลือก บทที่1ความหมาย

ของการพิมพ์สัมผสั และบทท่ี 2 การวางนิ้ว   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 แบบฝึกหัด 
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หน้าแบบฝึกหดั จะเป็นการฝึกพิมสัมผสัของผู้ใช้งาน เมื่อ

พิมพ์ถูกคำจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไมม่ีที่สิ้นสดุและหากพิมพ์ผดิคำก็

จะไมเ่ปลีย่นจนกว่าจะพิมพ์คำได้ถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5 หมวดหมู่แบบทดสอบ 

 

เมื่อคลิกแบบทดสอบจะมายังหน้าหมวดหมู่แบบทดสอบ 

จะมีให้เลือกทั้งหมด 4 หมวดหมู่ คือ สัตว์ ผลไม้ อาชีพ และ

สิ่งของ 

 

 
ภาพ 6 แบบทดสอบการพิมพส์ัมผสั 

 

หน้าแบบทดสอบหมวดสัตว์ ในหมวดสัตว์นี้จะมีการสุ่ม

ภาพสัตว์มาให้ผู้ใช้บทเรียนซึ่งมีอยู่ 10 ภาพ ซึ่งจะมีการนับเวลา

ถอยหลัง 15 วินาทีและให้ผู้ใช้งานพิมพ์ในช่องว่างตามภาพสุ่มได้

เมื ่อหมดเวลาก็จะสุ ่มภาพถัดไป หากพิมพ์ถูกภายในเวลาที่

กำหนดก็จะได้คะแนนและหากพิมพ์ผิดหรือหมดเวลาก่อนก็จะ

เสียคะแนนในข้อน้ันไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7 คะแนน 

หน้าคะแนน จะเป็นหน้าสรุปคะแนนท่ีได้จากการทำ

แบบทดสอบ 

ตาราง 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์

สัมผัสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของแบบรายบุคคล

จำนวน 30 คน 

จากตาราง 1 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์สัมผสัของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 81/86 ซึ่งมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี 80/80 ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์สัมผสัที่ได้สร้างขึ้นนี้ 

สามารถนำไปใช้พัฒนาได ้

 

ผลการ

วิเคราะ

ห์ 

คะแนนแบบทดสอบ จำนวน 30 คน 

ระหว่างเรยีน ทดสอบ

หลังเรียน 

E1/E2 

1 2 
ค่าร้อย
ละเฉลี่ย 

42 39 86 
81/8

6 
  

ตาราง 2 เปรียบเทียบความสามารถด้านการพิมพ์

สัมผัสก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนเพ่ือพัฒนความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัสของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

จากตาราง 2 พบว่า คะแนนผมสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจัดการเรียนรูด้้วย
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนการจัดการเรยีนรู้ด้วย

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 ตาราง 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์

สัมผัส 

จากตาราง 3 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียน หลังจาก

ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการพิมพส์ัมผสัของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 5 ท้ังใน 8 ข้อน้ี โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( �̅� = 

4.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุดทุกข้อ 

 

ด้านการประเมิน x ̅ S.D. 
1. บทรียนนี้ช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหา 

4.77 0.49 

2. การนําเสนอเนื้อหาเข้าใจ
ง่าย 

4.70 0.53 

3. ความยากง่ายของเนื้อหา
มีความเหมาะสม 

4.70 0.53 

4. การจัดลำดับเนื้อหา
เหมาะสม 

4.77 0.56 

5. ปุ่มต่าง ๆ ใช้สะดวก 4.60 0.55 
6. ภาพประกอบเหมาะสม 4.77 0.49 
7. ตัวอักษร ชัดเจน 4.67 0.70 
8. มีความกระตือรือร้น 
สนุกสนาน 

4.73 0.54 

รวม 4.71 0.55 
   

อภิปรายผล 

1.ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เรื ่อง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที ่ 5 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพของ

บทเรียนอยู่ที่ 81/86 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 

80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 เนื่องจากผู้วิจัยได้กำหนด

กิจกรรมการเรียนเรียนการสอนไว้เป็นขั ้นตอนอย่างชัดเจน 

เพื ่อให้นักเร ียนได้ฝ ึกทักษะการพิมพ์ส ัมผัส และมีการหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนก่อน จำนวน 1 ครั ้ง คือ ใช้ทดลอง

แบบรายบุคคล การทดลองแบบกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ตามลำดบั 

ทำให้เห ็นว ่าม ีข ้อบกพร่องเก ี ่ยวกับความสนใจและความ

กระตือรือร้นในการเรียนของผู้เรียน*P < 0.05 

ความสามารถท่ีจะทบทวนบทเรียนได้ตลอดตามที่ต้องการ ส่วน

ภาพกราฟฟิกท่ีใช้ประกอบบทเรียน มีสีสันสดใส มีตัวละครต่าง 

ๆ ทำให้นักเรียนเกดิความสนใจ และข้อบกพร่องเกี่ยวกับ 

บทเรียนที่มีเนื้อหาเยอะเกินไป หลังที่ใช้ในการนำเสนอ ผู้วิจัยจึง

ดำเนินการแกไ้ขปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหด้ีขึ้น 

จนทำให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

ที่กำหนดไว้ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของวัชระ เยียระยงค์[3] 

ทำการศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรยีน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องส่วนประกอบ 

คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุม่สาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องส่วนประกอบ

คอมพิวเตอร์ของ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เท่ากับ 

80.83/81.58 ซึ่งมีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  กัล

ยกร อนุฤทธิ[์1]ทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องบทประยุกต์ของ

สมการเชงิเส้นตัวแปรเดยีว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัย

พบว่า บทเรียนประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (80/80) โดย มี

ผลการวัดความสามารถ

ด้านการพิมพส์ัมผสั �̅� S.D. t Sig. 

แบบทดสอบก่อนเรียน 39.83 9.51 

1.79 .042 แบบทดสดสอบหลัง

เรียน 
43 8.05 
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ประสิทธิภาพ 82.01/82.81 เพ็ญศรี นวลศร[ี2] ทำการศึกษา

วิจัยการพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง การ

ประกอบและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา่ประสิทธิภาพบทเรยีน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การประกอบและซ่อมเครื่อง

คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.08/81.92 ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนของ

นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าวิธีการ

สอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.5 

2.นักเรียนท่ีจัดการเรยีนรูด้้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เรื่อง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการพิมพส์ัมผสัของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการจัดการเรยีนรู้แบบปกติ 

อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน

ข้อที่ 2 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น

ช่วยให้ดึงดูดความสนใจ เสยีงดนตรีและแบบทดสอบที่ใช้

ประกอบบทเรยีนช่วยสรา้งความเร้าใจเมื่อพิมพ์ถูกจะมีคะแนน

ขึ้นมาให้ และเมื่อพิมพ์ผิดกจ็ะเสียคะแนนในข้อน้ันไป พร้อมท้ังมี

หมวดหมู่ใหเ้ลือกถึง 4 หมวดหมู่ทำให้เกิดความสนใจและการ

แข่งขันคะแนนกับเพื่อนในห้องเรียนเดียวกันนอกจากน้ียังมี

บทเรียนที่อธิบายความหมายของการพิมพ์สัมผสั พร้อมทั้งการ

ฝึกวางนิ้วมือบนแป้นพิมพ์ จึงส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธ์ิของ

นักเรียนท่ีหลังเรียนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(pre-test) 

มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกว่านักเรียนท่ียังไม่ได้เรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(post-test)สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ศิริษร แหวนนิล[5] ทำการศึกษาวิจัยการพัฒนา

ทักษะการพิมพ์สัมผสัภาษาไทยด้วยแบบฝึกพิมพ์ของนักเรียน ที่

ย้ายเข้ามาเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนคลองกลันตัน (มี

สุวรรณอนุสรณ์) สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีทักษะการปฏิบัติในการ พิมพ์สัมผสั

ภาษาไทยดีขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการฝึกตั้งแต่พื้นฐาน ตลอดจน

เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนามีความเหมาะสม มีความง่ายต่อการ

ใช้ แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกพิมพ์สัมผัสภาษาไทยช่วยให้นักเรียนมี

การ พัฒนาทักษะการพิมพ์สมัผสัภาษาไทยดีขึ้น โดยวดัจากงาน

ที่ทำเสร็จทันระยะเวลาที่กำหนดมากข้ึน โดยผลก่อนการไดร้ับ

การฝึกของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 54.50 ผลระหว่างและหลัง

การฝึก คิดเป็นร้อยละ 82.67 ผลการฝึก คิดเป็นร้อยละ 28.17 

3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 มีความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์

สัมผัสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุดแสดงว่านักเรียนรู้สึกดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เนื่องจากบทเรียคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีเสียงการนำเข้าสู่บทเรียน 

มีการนำเสนอช่ือเรื่อง การออกแบบหน้าจอ สีสันสดใส ทำให้ช่วย

เพิ่มความน่าสนใจและเร้าความสนใจนักเรียนสามารถทบทวน

หรือเรียนซ้ำได้ทุกท่ีที่มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ทำให้นักเรียน

ไม่เบื่อหน่าย เนื่องจากในแต่ละบทออกแบบมาไม่ซ้ำกัน มีความ

หลากหลายของเนื้อหา และยังช่วยให้รู้จักคิดและปฏิบัติอย่าง

เป็นขั้นตอน  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ

พิมพ์สัมผัสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื ่อง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ

พิมพ์สัมผัส โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ( 

�̅� = 4.71) 

ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรียนเป็นผู้

ควบคุมด้วยตนเองครูผู ้สอน ต้องให้คำแนะนําและชี ้แจงจน

นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

อย่าง มีประสิทธิภาพ และควรคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ของนักเรียนด้วย 

1.2 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในแต่ละครั้ง

จะต้องคำนึงถึงเวลาที่ใช้ ในการสอน ให้มีความเหมาะสมกับเวลา

จริงของแต่ละสัปดาห์โดยในการเรียนรู้ของนักเรียนอาจมี ความ

สามารในการรับรู้และเรียนรู้แตกต่างกัน 
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1.3 เนื้อหาที่นํามาจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ควรมีความกระชับหรือสรุป สาระการเรียนรู้ที่สำคัญๆ หากสาระ

การเรียนรู้มีความยาวซับซ้อนจะทำให้บทเรียนไม่น่าสนใจ 

1.4 คอมพิวเตอร์ที่ มีคุณสมบัติแตกต่างกัน อาจทำให้

การแสดงผลแตกต่างกัน โดยเฉพาะการแสดงผลด้านสีความ

คมชัดและระบบมัลติมีเดีย หรือไม่สามารถทำการเปิดบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนขึ้นมาได้เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่อง

คอมพิวเตอร์อาจไม่รองรับการใช้งาน ผู้สร้างจึงควรตรวจสอบ

ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมศึกษาคู่มือการใช้อย่าง 

ละเอียด 

2.ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป  

2.1 ควรพัฒนาบทเร ียนคอมพิวเตอร ์ช ่วยสอนให้มี

หลากหลายรูปแบบ เพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่เบื่อรูปแบบการเรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเดิม ๆ 

2.2 ควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจาก

นําเสนอเนื้อหาสาระการ เรียนรู้แล้วควรมีเกม และภาพยนตร์สั้น 

ที ่น่าสนใจที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชานั้น ๆ เพื่อเป็นการสร้าง 

แรงจูงใจแก่นักเรียน 
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การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรือ่งการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 

The Development Multimedia Lesson on Design and Programming for 
Grade 6 Students at Muang  
Nakhonratchasima School. 

 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียน

มัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายสำหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง
การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายสำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการตั้งเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 
ของสื่อไว้เท่ากับ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนรู ้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื ่องการ
ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายสำหร ับนักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และกลุ่มที่เรียน เรื่อง การออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย ด้วยวิธีการแบบปกติ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การออกแบบ
และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โดยประชากรที่ใช้วิจัยได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 ห้องเรียน เป็น
จำนวนทั้งสิ้น 360 คน กลุ่มตัวอย่างที่่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ
เครื่องมือของการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/4 
โดยใช้นักเรียน จำนวน 30 คน มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6/2 จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย 
เรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่เรียน เรื่อง การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
ด้วยวิธีการแบบปกติ จำนวน 30 คน โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 

1) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาข้อมูล รวบรวมเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2) พัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบและ
เขียนโปรแกรมอย่างง่ายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
3) นำบทเรียนมัลติมีเดียไปทดลองหาประสิทธิภาพ (E1/E2) กับ
กลุ่มตัวอย่าง 4) ปรับปรุงสื ่อบทเรียนมัลติมีเดียให้ดีขึ ้นก่อน
นำไปใช้จริง 5) นำบทเรียนมัลติมีเดียไปใช้จริง เพื่อหาผลสัมฤทธิ์
หลังการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย และ
กลุ่มที่เรียน ด้วยวิธีการแบบปกติ นำมาเปรียบเทียบกัน  6) ให้
ผู้เรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจ 7) รวบรวมข้อมูล และสรุป
ผลการวิจ ัย ซึ ่งมีผลการวิจ ัยดังนี้  1) ได้บทเรียนมัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายสำหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
80.66/81.33 ซึ ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที ่ตั ้งไว้ คือ 80/80 และมี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับได้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อนำ
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ ่มที ่เร ียนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดียและกลุ่มที่เรียนแบบปกติพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียและกลุ่ม
ที่เรียนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 3) ผลความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การ
ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 (  = 4.40)  

 
คำสำคัญ : การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย, สื่อ
มัลติมีเดีย, TypeScript 
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 This research aims to 1) Develop multimedia 
lesson on design and programming for grade 6 students 
at MuangNakhonratchasima school. Using multimedia 
lessons on design and programming. The efficiency 
criteria E1 / E2 was set to be 80/80. 2) To compare the 
achievement between the learned groups with ordinary 
learning and multimedia learning. 3 )  To study student 
satisfaction with multimedia lesson for grade 6 
students. The population used for the research was 
grade 6 , semester 1 , academic year 2 0 2 0 , Muang 
Nakhonratchasima school, Muang district, Nakhon 
Ratchasima province, totaling 3 6 0  students. Using 30 
students from grade 6  class 4 selected by purposive 
sampling to find the efficiency. The sample groups used 
to compare the achievement are students grade 6 class 
2 , 3 0  people to learn with multimedia learning and 
students grade 6  class 3, 3 0  people to learn with 
ordinary learning. The research process are 1 )  study, 
analyze problems and research the relevant 
documents. 2 ) develop multimedia lesson on design 
and programming for grade 6 students 3 )  find the  
multimedia lessons efficiency (E1 / E2) with the sample 
group. 4 )  Improving the multimedia lessons before 
using it. 5) use multimedia lesson into sample group to 
find achievement after learning by using multimedia 
lesson between the learned groups with ordinary 
learning and multimedia learning. 6) satisfaction testing 
by sample group. 7)  summarize the research data and 
results. The results of the research were 1) multimedia 
lesson on design and programming for grade 6 students 
efficiency (E1/E2) was 80.66 / 81.33 met the criteria of 
8 0 / 8 0  and the efficiency was acceptable. 2 ) 
achievement results of the learned group with 
multimedia lesson higher than the learned group with 
ordinary learning at the significant .05. 3 )  The 
satisfaction results in using a multimedia lesson on 
design and programming for grade 6 students was 

found at the high level with the mean 4.40 (  = 4.40).  
Keywords - Simple Design and Programming, 
Multimedia Media, TypeScript 
 
บทนำ 

การเร ียนคอมพิวเตอร์ในไทยนั ้นมีมานานแล้ว ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ อาจมีการสอนเขียนโปรแกรม แต่การเรียนใน
โรงเรียนส่วนใหญ่สอนให้เด็กเป็นแค่ผู้ใช้โปรแกรม แบบเรียนเป็น
เพียงแค่คู่มือการใช้งานโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง เมื่อเรียนจบ
ไปโปรแกรมที่เรียนไปแล้วก็ล้าสมัย มีเวอร์ชันใหม่หรือโปรแกรม
ใหม่มาทดแทน ในปัจจุบันจึงได้เปลี่ยนจากการสอนให้เด็กเป็น
ผู้ใช้ เป็นผู้มีทักษะการคิด และเป็นผู้สร้างเทคโนโลยี โดยใช้
หล ักส ูตรว ิทยาการคำนวณเพื ่อส่งเสริมทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ การใช้เหตุล และการแก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอน ตั้งแต่
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นต้นไป  

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่
ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ซึ่งต้องอาศัยทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน รวม
ไปถึงการใช้ขั ้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม (Algorithm) ในการ
ถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การเขียนโปรแกรมที่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากไม่มีความเข้าใจหรือความชำนาญผู้เรียน
จะไม่สามารถ ใช้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนได้ 
หรืออาจทำได้ยาก ในการที่จะออกแบบและเขียนโปรแกรมให้มี
ประสิทธิภาพได้ ซึ ่งเป็นสิ่งที ่สำคัญมากที่จะทำให้ผู ้เรียนได้มี
ความคิดอย่างเป็นระบบ 

บทเรียนมัลติมีเดียเป็นสื่อการสอนรูปแบบใหม่ที่เป็น
การนําเสนอเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
นําเสนอ สามารถผสมผสานกันระหว่างสื ่อหลายรูปแบบ เช่น 
ข้อความ ข้อมูลตัวเลข ภาพนิ ่ง ภาพเคลื ่อนไหวและเสียงไว้
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการนําเอาระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ 
(Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้การนําเสนอข้อมูล
มีความหลากหลายและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น (ทวีศักดิ์ กาญจน
สุวรรณ. (2546)) [1] ด้วยคุณสมบัติของบทเรียนมัลติมีเดียที่
สามารถอธิบายบทเรียนที่มีเนื้อหาที่ยาก มีความซับซ้อน และ
แสดงนามธรรมให้เป็นรูปธรรมให้สามารถเข้าใจได้ง่ายเป็นสื่อที่มี
การนําองค์ประกอบของสื่อชนิดต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน 
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จากความสำคัญและสภาพปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงได้ทำการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบ
และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 ขึ้นมา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านการ
เขียนโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม และช่วยให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การออกแบบ
และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระหวา่ง
กลุ่มที่เรยีนรู้ด้วยบทเรยีนมัลติมีเดยี เรื่องการออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
กลุ่มที่เรยีน เรื่อง การออกแบบและเขียนโปรแกรมอยา่งง่าย 
ด้วยวิธีการแบบปกต ิ

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
มัลตมิีเดยี เรื่อง การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาข้อมูล รวบรวมเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. พัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื ่อง การออกแบบ
และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 

3. นำบทเรียนมัลติมีเดียไปทดลองหาประสิทธิภาพ 
(E1/E2) กับกลุ่มตัวอย่าง  

4. ปรับปรุงสื่อบทเรียนมัลติมีเดียให้ดีขึ้นก่อนนำไปใช้
จริง 

5. นำบทเรียนมัลติมีเดียไปใช้จริง เพื่อหาผลสัมฤทธิ์
หลังการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนมัลติมีเดีย ทั้งกลุ่มที่เรียนรู้ดว้ย
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และกลุ่มที่เรียน เรื่อง 
การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วยวิธีการแบบปกติ 
นำมาเปรียบเทียบกัน 

6. ให้ผู้เรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจ 
7. รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
1. บทเรียนมัลติมีเดีย เรื ่อง การออกแบบและเขียน

โปรแกรมอย่างง่าย สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยเลือก
ศึกษาและเลือกใช้ Framework ในการพัฒนาโปรแกรม คือ 
Electron กับ React.js โดยภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะ
ใช้ Typescript เป็นหลัก และใช้ Text Editor เป็น Vscode ซึ่ง
มีคุณสมบัติและวิธีการใช้งานท่ีเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและสรา้ง
บทเรียน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน เป็น
แบบทดสอบหลังเร ียน (Post-Test) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำนวน 10 ข้อ 

3. แบบเมินความพึงพอใจ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านความสนใจของผู้เรียน 2) ด้านเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนการสอน 3) ด้านเสียงและภาษา 4) ด้านการจัดการใน
บทเรียน โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

4.51 – 5.00      หมายถึง   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50       หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
2.51 – 3.50      หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
1.51 – 2.50      หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.50      หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
เกณฑ์การยอมรับคุณภาพ คือ 3.51 ขึ้นไป 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที ่ ใช ้ในการวิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ เป ็นน ักเร ียน

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
เมืองนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 
ห้องเรียน เป็นจำนวนท้ังสิ้น 360 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ ่ใช้ในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
ของการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้นักเรียนจำนวน 30 คน มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ
การวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยใช้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จำนวน 30 
คน ซึ ่งเป็นกลุ ่มที ่เร ียนรู ้ด้วยบทเรียนมัลติม ีเดีย เร ื ่องการ
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ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายสำหร ับนักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/3 ซึ่งเป็น
กลุ่มที่เรียน เรื่อง การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วย
วิธีการแบบปกติ จำนวน 30 คน 

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 โดยวิธีการที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์
นั้นจะใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์
ตามสูตรการหาค่า E1/E2 และค่าสถิติ T-test 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กัลยกร อนุฤทธิ์ (2550) [2] ได้ทําการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื ่องบทประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 การวิจัยครั้งนี้มี
ความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดีย เรื่องบทประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีคุณภาพ พบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ กําหนด (80/80) โดยมีประสิทธิภาพ82.01/82.81 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สมหมาย มณีโชติ  (2554) [3] ที่พ ัฒนาบทเร ียน
มัลติมีเดีย เรื ่องความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่เรียน
โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียร้อยละ 85.4 และกลุ่มผู้เรียนที่เรียนโดย
วิธีแบบปกติร้อยละ 80.6 เป็นไปตามที่กำหนด 

สรุเดช เนื้อสีจัน (2558) [4] ที่พัฒนาบทเรียน 
มัลติมีเดีย เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML5 สําหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปี ที ่ 2  แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ที่พัฒนาขึ้นมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียน
มัลติมีเดียร้อยละ 83 และกลุ่มผู้เรียนที่เรียนโดยวิธีแบบปกติร้อย
ละ 81.6 

 ชฎาทิพย์ ศรพรหม (2556)  [5] ได ้ท ําการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องลําดับเหตุการณ์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2 การวิจัยครั ้งนี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนและหสประสิทธิภาพของบทเรียน
ตามเกณฑ์ 85/85 ผลการวิจัยพบว่าได้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่องลําดับเหตุการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี คุณภา
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู ่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 
88.78/92.89   

 เชาวนี อานุภาพ (2555) [6] ได้วิจัยการพัฒนาบทเรยีน
มัลติมีเดีย เรื่องอาเซียนศึกษา โดยใช้รูปแบบฝังกราฟิกสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียนและหลังเรียน ตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาความพึง
พอใจผลการวิจ ัยพบว่า บทเรียนมัลติม ีเดียมีประสิทธิภาพ 
80.57/81.67 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน
เรียนและหลังเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนมัลติมีเดียในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก   

 ปวีณา เหมะธุลิน (2551) [7] ได้ทําการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื ่อง การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการถ่ายภาพเบื ้องต้น โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ม ัลติม ีเดียกับการสอนปกติ ผลการวิจ ัยพบว่า 
บทเร ียนคอมพิวเตอร ์ม ัลต ิม ี เด ียม ีประส ิทธ ิภาพเท ่ ากับ 
92.56/93.90 และนักศึกษาที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วย
การสอนปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 วรรณา พิมพันธุ์ (2553) [8] ได้ทําการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เรื่อง
พื้นฐานทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 
พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนมีประสิทธิภาพ 82.04/81.97 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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 สุวดี ไกรสังข์ (2557) [9] ได้วิจัยการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบกราฟิกสําหรับสิ่งพมิพ์ 
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาบทเรียนและหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ 
85/85 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง
การออกแบบกราฟิกสําหรับสิ ่งพิมพ์ โรงเร ียนสันติราษฎร์
วิทยาลัยมีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ใน
ระดับดี และได้ประสิทธิภาพของบทเรียนคือ 88.17/90.00 ตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

 
ผลการวิจัย 

1. จากการทดลองใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบ
และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ใช้สำหรับเสริมการคิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ และมีลำดับขั้นตอน ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6/4 ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
จำนวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ดังภาพต่อไปนี้ 
 

  
 

ภาพ 1 บรรยากาศโดยรวมการทดลองใช้สื่อ 
 ซึ่งเป็นห้องเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย 
 

 
 

ภาพ 2 หน้าแรกของสื่อ 
 ซึ่งประกอบไปด้วย ชื ่อบทเรียน ปุ่มเข้าสู ่เนื ้อหาบท
ต่างๆ และปุ่มเข้าสู่แบบทดสอบ 
 

 
ภาพ 3 หน้าเนื้อหาภายในสื่อ 

 ซึ่งประกอบไปด้วย ชื ่อบทเรียน คำอธิบาย ตัวอย่าง 
และรูปภาพประกอบ 

จากนั้นได้ทำการแจกแจงรายละเอียดแล้วจึงทดลองใช้
สื ่อ หลังจากนั้นได้กลุ ่มตัวอย่างกลุ่มเดิมทำแบบทดสอบหลัง
ทดลองใช้ ได้ผลดังนี้ 

 
พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย จากการ

ทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/4 จำนวน 30 
คน ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.66/81.33 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 แสดงว่าสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง
การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย สำหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเป็นทีย่อมรับได้ จากตาราง 1 
และตาราง 2 
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ตาราง 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียระหวา่ง
เรียน 

 
จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

คะแนนระหวา่งเรียน  
E1  

 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

30 8.07 0.98 80.66 
 
ตาราง 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียหลัง
เรียน 

 
จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

คะแนนหลังเรียน  
E2  

 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

30 8.13 1.14 81.33 
 

2. เมื ่อนำคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มที่
เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียและกลุ่มที่เรียนแบบปกติพบว่า 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดียและกลุ่มที่เรียนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จากตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างห้องเรียน
ทีเ่รียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียและห้องเรียนที่เรียนแบบปกติ่ 

 
กลุ่มทดลอง 

ผลสัมฤทธ์ิของ
ห้องทีเ่รียนด้วย

บทเรียนมลัติมเีดีย 

ผลสัมฤทธ์ิของ
ห้องทีเ่รียนแบบ

ปกติ 
จำนวนนักเรียน 30 30 
คะแนนเฉลีย่ 8.6 8.03 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1.07 1.19 

T-test 1.94 
sig 0.029 

 
3. ความพึงพอใจของนักเร ียนต่อการใช้บทเร ียน

มัลติมีเดีย เรื่อง การออกและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.40) และเมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับ
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านความสนใจของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยที่ 
4.54 ด้านการจัดการในบทเรียน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.39 ด้านเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.30 และด้านเสียง
และภาษา มีค่าเฉลี่ยที่ 4.30 จากตาราง 4 
ตารางที ่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที ่ม ีต่อบทเรียน
มัลติมีเดีย 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

 
 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านความสนใจของผู้เรียน 
1.1 บทเรียนช่วย
กระตุ้นให้เกดิความ
กระตือรือร้น 

4.50 0.51 มากที่สุด 

1.2 บทเรียนทำให้
เกิดความอยากรู้
อยากเห็น 

4.57 0.50 มากที่สุด 

1.3 บทเรียนทำให้
เกิดแรงจูงใจ เกิด
ความสนุก 

4.57 0.50 มากที่สุด 

1.4 ผู้เรียนมีความ
เข้าใจเนื้อหาวิชา
มากขึ้น 

4.46 0.51 มาก 

1.5 บทเรียนทำให้
ผู้เรยีนเกิดความ
พอใจในการเรียน 

4.61 0.50 มากที่สุด 

2. ด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 การนำเสนอ
เนื้อหามีลำดับ  
ชัดเจน 

4.25 0.44 มาก 

2.2 เนื้อหามีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

4.36 0.49 มาก 

2.3 ความยาวของ
เนื้อหาและบทเรียน

4.21 0.42 มาก 
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เหมาะสมกับระดับ
ผู้เรยีน 
2.4 ข้อความ ภาพ 

สื่อที่ใช้ประกอบ 
ความหมายชัดเจน 

4.36 0.49 มาก 

3. ด้านเสียงและภาษา 
3.1 มีการบรรยาย
ในแต่ละหัวข้อ
ชัดเจนเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน 
สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง 

4.46 0.51 มาก 

3.2 การใช้ภาษา
ถูกต้อง สื่อ
ความหมายชัดเจน
เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรยีน 

4.14 0.36 มาก 

4. ด้านการจัดการในบทเรียน 
4.1 เข้าเรียนเนื้อหา
ได้ง่าย สะดวก 

4.50 0.51 มากที่สุด 

4.2 พอใจกับการ
ตรวจงานด้วย
ตนเองเพราะทราบ
ผลย้อนกลับในทันที 

4.46 0.51 มาก 

4.3 รู้สึกพอใจ ถ้า
ไม่เข้าใจสามารถ
ย้อนกลับไปทบทวน
ได ้

4.36 0.49 มาก 

4.4 แบบทดสอบไม่
ยากจนเกินไป 

4.25 0.44 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.40 0.47 มาก 
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาบทเรียนสื่อมัลติมีเดีย เรื ่องการออกแบบ
และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. การพัฒนาบทเรียนสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบ
และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ประกอบด้วย เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ และการสรุปผล 
โดยใช้ Framework ในการพัฒนาโปรแกรม คือ Electron กับ 
React.js โดยภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะใช้ TypeScript 
เป็นหลัก และใช้ Text editor เป็น VScode ซึ่งมีคุณสมบัติและ
วิธีการใช้งานที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและสร้างบทเรียน โดยมี
ผลประสิทธิภาพของ บทเรียนสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบ
และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่พัฒนาขึ้น จากการทดลองใช้กับ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6/4 ได้ค่าประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากบั 80.66/81.33 เป็นไปตามเกณฑท์ี่ตั้งไว้ คือ 80/80 
แสดงว่าสื ่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื ่องการออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย สำหรับนักเร ียนประถมศึกษาปีที ่ 6 มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับได้ 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง
ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบและ
เขียนโปรแกรมอย่างง่ายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กับผู้เรียนท่ีเรียนโดยวิธีแบบปกติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย ดีกว่ากลุ่ม
ผู้เรียนที่เรียนโดยวิธีแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จากแบบทดสอบทั้งหมด 10 ข้อ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียได้คะแนน 86 และ
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มผู้เรียนที่เรียนโดยวิธีแบบปกติได้คะแนน 80.3 
ซึ่งแสดงว่าบทเรียนมัลติมีเดียดังกล่าวมีประสิทธิภาพสามารถ
นำไปใช้จัดการเรียนรู้ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรุเดช เนื้อสี
จัน (2558) [4] ที ่พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื ่อง การเขียน
โปรแกรมด ้ ว ยภาษา  HTML5  ส ำหร ั บน ั ก เ ร ี ยนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียร้อยละ 
83 และกลุ่มผู ้เรียนที่เรียนโดยวิธีแบบปกติร้อยละ 81.6 และ
งานวิจัยของ สมหมาย มณีโชติ (2554) [3] ที่พัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื ่องความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีนครปฐม ปริญญาศึกษาศาสตร์
การศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
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พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่เรียน
โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียร้อยละ 85.4 และกลุ่มผู้เรียนที่เรียนโดย
วิธีแบบปกติร้อยละ 80.6 เป็นไปตามที่กำหนด ซึ่งองค์ประกอบ
ข้างต้นล้วนก่อให้เกิดการเรียนรู ้ออนไลน์อย่างเป็นระบบแก่
ผู้เรียนและเป็นช่องทางหรือสื่อกลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

3. ผลการหาความพึงพอใจของผู ้เร ียนที ่เร ียนด้วย
บทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น โดยพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.40) และเมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับ
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านความสนใจของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยที่ 
4.54 ด้านการจัดการในบทเรียน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.39 ด้านเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.30 และด้านเสียง
และภาษา มีค่าเฉลี่ยที่ 4.30 ทั้งนี้เป็นเพราะการพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายสำหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับบทเรียน มีการวิเคราะห์หลักสูตร กำหนดผลการเรียนรูท้ี่
คาดหวังและสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและช่วงชั้นของ
นักเรียน การออกแบบบทเรียน เรื ่องการออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย ทำการพัฒนาและนำเสนอ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. บทเรียนสื่อมลัตมิีเดีย เรื่องการออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย สำหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จาก
การวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น จึงควร
ทำการพัฒนารูปแบบของตัวสื่อใหม้ีความน่าสนใจและเหมาะสม
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป 

2. ในการพัฒนาควรเพิ่มลักษณะของตัวละคร 
แอนนิเมชันให้หลากหลายมากข้ึน ควรเพิ่มกิจกรรมของการเรียน
ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ควรเพิ่มเสียงประกอบในตัวสื่อ เพื่อ
เพิ่มอรรถรสในการเรียนรู้มากขึ้น 

3. ควรมีรูปแบบการเรียนที ่ผ ู ้ เร ียนสามารถมีส่วน
ร่วมกับตัวสื่อได้ เช่น รูปแบบเกม 
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การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Banking) ธนาคารกรุงเทพ สาขา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

A survey on the satisfaction of electronic financial service users 
(E-Banking) Bangkok Bank, Hua Hin Branch, Prachuap Khiri Khan Province 

วีรวัลย์  ปิ่นชุมพลแสง ทัศนีย์ สิงห์เจริญ 
ณัชชา ศรีเหรา ภานุพงศ์ เฮ้าจัตุรัส แพรววนิต มีจุ้ย ปัทมาวดี มานะพรศิริ 
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บทคัดย่อ 
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) 
ของธนาคารกรุงเทพ สาขา หัวหินผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการ
ของธนาคารผ่านระบบอิ เล ็กทรอนิกส์ (E-Banking) ของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขา หัวหิน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า จาก
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 154 คน พบว่าผู ้ใช้บริการพฤติกรรม 
ส่วนมากเป็น เพศชาย อายุ อยู่ในระหว่าง 21-35 ปี สถานภาพ
การสมรส  โสด ภูมิลำเนา ภาคใต้ การศึกษา กำลังศึกษา
ปริญญาตรี/ปริญญาตรี อาชีพเป็น นิสิต /นักศึกษา รายได้
เฉลี ่ยต่อเดือน อยู่ที ่ 15,001-30,000 บาท มูลค่าทางบัญชี 
10,001 – 50,000 ความถี่ในการใช้บริการ 6-10 ครั้ง/เดือน 
มูลค่าที่ใช้บริการ/ครั้ง 501 – 3,000 บาท ข้อมูลธนาคาร ใช้
ธนาคาร ใช้ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) ธุรกรรม 
E-Banking โอนเงินและฝาก ใช้มากที่สุด การชำระสินค้าและ
บริการ ใช้มากที่สุด ซื้อกองทุน, หลักทรัพย์ ใช้มากที่สุด ด้าน
สินเชื ่อ ใช้มากที ่สุด ด้านประกันสุขภาพ ประกันภัย และ
ประกันชีวิต ใช้มากที่สุด บริการถอนเงินสดที่ตู้ ATM ใช้มาก
ที่สุดเติมเงินมือถือ ดูรายการย้อนหลัง เช็คยอดเงินปัจจุบัน ใช้
มากที่สุด ใช้สิทธิพิเศษผ่านแอพเห็นด้วย 
 เม ื ่อพ ิจารณา ภาพรวมทุกด ้านสร ุปได้ ว ่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) 
ของธนาคารกรุงเทพ สาขา หัวหิน พบว่า – เพศชายมีความพึง
พอใจมากสุด เพศหญิงมีความพึงพอใจต่ำสุด ควรปรับปรุง

ค ุณภาพให้เพศหญิงเข้าใจได้มากขึ ้นและการให้ความรู้  
ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างเพศหญิงและเพศชาย เพื่อ
คุณภาพที่ดีมากขึ้น – ภูมิลำเนาโดย ภาคใต้ มีความพึงพอใจ
มากสุด ภาคเหนือ มีความพึงพอใจต่ำสุด มีการให้บริการให้
ทั ่วถึงมากกว่านี ้ เพิ ่มสาขาให้มากขึ้น – อาชีพ โดย นิสิต/
นักศึกษามีความพึงพอใจมากสุด อื่นๆ ความพึงพอใจต่ำสุด 
เพิ่มสินเชื ่อให้กับผู ้ที ่ไม่มีรายได้ประจำเพื่อการให้มีการใช้
บริการที่มากขึ้น – ปัจจุบันท่านใช้บริการ E-Banking โดย 6-
10 ครั้ง/เดือน มีความพึงพอใจมากสุด 21 ครั้ง/เดือนขึ้นไป มี
ความพึงพอใจต่ำสุด  ปรับลุคโฉมใหม่ โอนไวไม่ล่ม พัฒนาฟัง
ใช้งานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละบุคคล – มูลค่าที่ใช้
บริการผ่าน E-Banking โดย 501 – 3,000 บาท มีความพึง
พอใจมากสุด 10,001 ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่ำสุด มีการ
ป้องกัน ด้วย e-Slip รูปแบบใหม่เพื่อรักษาความปลอดภัยใน
มูลค่าการใช้งานให้ดีขึ้น 

Abstract 
 A Satisfaction Survey of E-Banking Users of 

Bangkok Bank, Hua Hin Branch, Users of Bangkok Bank 
E-Banking Service, Hua Hin Branch. In conclusion 
From a sample of 154 people it was found that most 
of the behavioral users were male, aged between 21-
35 years. Marital status Single domiciled Southern 
Region Education Studying Bachelor's degree / 
Bachelor's degree Occupation Student / student 
Average monthly income is 15,001-30,000 baht Book 
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value 10,001 - 50,000 Service frequency 6-10 times / 
month Value Used / time 501 - 3,000 baht Banking 
Information Bangkok Bank Public Company Limited 
(BBL) E-Banking Transactions Most used money 
transfers and deposits Payment of goods and services 
Most used Buy funds, Securities Most used in credit 
Most used in health insurance and insurance Life 
insurance is the most used, the most used ATM cash 
withdrawal service, mobile top-up. View previous list 
Check current balance, use the most, use privileges 
through the app, agree. 
  When considering the overall view, 
it can be concluded that the majority of the sample 
group were satisfied with the e-banking service users 
of Bangkok Bank Hua Hin Branch found that - male 
was the most satisfied. Females had the lowest 
satisfaction. Quality should be improved to make the 
female more understandable and educating. Equal 
returns between women and males For better 
quality - The domicile, with the South being the most 
satisfied, the North with the lowest satisfaction More 
comprehensive services are provided. Add more 
fields - career with students / students are most 
satisfied Other, lowest satisfaction Increase credit for 
those who do not have regular income in order to 
use the service more - Currently, you use E-Banking 
service 6-10 times / month with the highest 
satisfaction 21 times / month or more. With the 
lowest satisfaction Adjust the look of the new look, 
transfer quickly, do not fall, develop, listen, use to 
suit the lifestyle of each individual customer - Value 
used through E-Banking by 501 - 3,000 baht with the 
highest satisfaction, 10,001 or more, low satisfaction 
A new type of e-Slip protection is provided to better 
secure the usability. 
 
 

หลักการและเหตุผล 
การศึกษาความคิดเห็นต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหิน ผ่านโทรศัพท์มือถือ เนื่องด้วย
ปัจจ ุบ ันการใช้แอพพลิเคช่ัฝใงบวมยีร ่าสนตจขฝใงนใน
โทรศัพท์มือถือนั ้นมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อการ
ดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูป การท่องเที่ยว การซื้อขาย
และรวมไปถึงทางด้านการเงิน ซึ่งในปัจจุบันธนาคารต่างๆ ได้
ทำการสร้างแอพพลิเคชั่นมาบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้เกิด
ความสะดวกและความรวมเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงิน 
อาทิเช ่น การโอน การจ่าย และสินเชื ่อ ฯลฯ กล ่าวคือ
แอพพลิเคชั่นธนาคารนั้นจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก 
ซึ ่งประชาชนส่วนใหญ่นั ้นเลือกที ่จะใช้แอพพลิเคชั ่นเป็น
ส่วนมากเนื่องจาก สะดวกที่จะทำธุรกรรมไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ว่า
จะเป็นในประเทศหรือนอกประเทศ รวดเร็วที่จะได้รับบริการ
เนื่องจากไม่จำเป็นท่ีจะต้องไปถึงธนาคารและต้องรอคิวเพื่อทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 
 การศึกษาความคิดเห็นต่อการเลือกใช้ แอพพลิเคช่ัน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหิน ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในปัจจุบัน
แอพพลิเคชั่นได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
การซื้อขาย การท่องเที่ยว การศึกษาและรวมไปถึงธุรกรรม
ทางการเง ิน ฯลฯ โดยธนาคารกร ุงเทพได ้ทำการสร ้าง
แอพพล ิ เคช ั ่นข ึ ้ นมาบนม ือถ ือโดยม ีช ื ่ อว ่ า  Bualuang 
mBanking (บัวหลวงเอ็มแบงค์กิ ้ง) นั้นเป็นแอพพลิเคชั ่นที่
สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการทำธุรกรรมการเงิน อาทิเช่น เช็ค
ยอด โอนเงิน จ่ายบิล และสินเช่ือ เป็นต้น  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความต้องการด้านอรรถประโยชน์ใน
การใช้งานแอพพลิเคชั่น Bualuang mBanking (บัวหลวงเอ็ม
แบงค์กิ้ง) 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้าน
ความพ ึ งพอใจในการใช ้ งานแอพพล ิ เคช ั ่ น  Bualuang 
mBanking (บัวหลวงเอ็มแบงค์กิ้ง) 

3. เพื ่อศึกษาเปรียบเทียบประชากรศาสตร์ที่มีต่อ
ความคิดเห็นการเลือกใช้ของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ของธนาคารผ ่านระบบอิเล ็กทรอนิกส ์ (E-Banking) ของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขา หัวหิน  
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ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ตอนที่ 1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1.1 ความหมายของความพึ่งพอใจ 
1.2 ความหมายของแอพพลิดชั่น E-Banking 
1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการบริการ 
1.4 แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการให้บริการที่สร้างความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้า 
1.5 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
1.6 การพัฒนาการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ 
ตอนที่ 2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

Kotler and Armstrong (2 0 0 2 )  ร า ย ง า น ว่ า 
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive) หรืแรง
ขับตัน (drive) เป็นความต้องการที่กดตันจนมากพอที่จะจูงใจ
ให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 
ซึ ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการ
บางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้น
จากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลำบาก
บางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) 
เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง 
(esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความ
ต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทำใน
ช่วงเวลานั้น ความต้อการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื ่อได้รับการ
กระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียดโดยทฤษฎีที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาส
โลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์  

1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow's theory 
motivation) อับราฮัม มาสโลว์ (AH.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะ
อธิบายว่าทำไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ 
เวลาหนึ่ง ทำไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมาก
เพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทำ
สิ่งเหล่นั้นเพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น คำตอบของ
มาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลำดับจาก
สิ่งที ่กดดันมากที่ส ุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้
จัดลำดับความต้องการตามความสำคัญ คือ 

1.1 ความต้องการทางกาย (physiological needs) 
เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษา
โรค 

1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) 
เป็นความต้องการที่เหนือกว่าความต้องการเพื่อความอยู่รอด 
เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 

1.3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็น
การต้องการการยอมรับจากเพื่อน 

1.4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) 
เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว ความนับถือและสถานะ
ทางสังคม 

1.5 ความต้องการให้ตนประสบความสำเร็จ (self - 
actualization needs) เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละ
บุคคล ความต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จ 

บุคคลพยายามที ่สร้างความพึงพอใจให้กับความ
ต้องการที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนั้น
ได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็น
ตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความ
ต้องการที่สำคัญที่สุดลำดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก 
(ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด 
(ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อื่น หรือไม่
ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความ
ต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการ
ในขั้นลำดับต่อไป 

2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ ซิกมันต์ ฟรอยด์ ( S. 
M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทาง
จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรม ฟรอยด์พบว่าบุคคล
เพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่นอกเหนือ
การควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคำที่ไม่ตั้งใจ
พูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรอื
เกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก 
1.2 ความหมายของแอพพลิเคชั่น E-Banking 
 การทำธุรกรรมแบบอัตโนมัติ โดยรวมทั้งสินค้าและ
บริการที่ธนาคารมีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งที่จะเกิดขึ้นใหม่ด้วย 
โดยการส่งมอบแก่ลูกค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทาง
ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ใ น ร ู ป แ บ บ ท ี ่ ส า ม า ร ถ โ ต ้ ต อ บ ไ ด้  
 โดยสรุปแล้ว E-Banking คือ การทำธุรกรรมต่างๆ 
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กับธนาคาร โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเช่น การฝากเงิน 
ถอนเงิน โอนเงิน หรือ สอบถามยอดเงิน เป็นต้น E-Banking 
อาจเร ียกด ้วยช ื ่ ออ ื ่ น เ ช่ น Internet Banking (ธนาคาร
อ ิ น เ ตอร ์ เ น ็ ต ) , Online Banking (ธนาคา รออนไลน ์ ) , 
Electronic 
Banking (ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์), Cyber Banking (ธนาคาร
ไซเบอร์) เป็นต้น 
1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการบริการ 

ธุรกิจธนาคารในปัจจุบันจะประสบความสำเร็จได้ 
จะต้องเป็นผู้ที่รู ้จักและเข้าใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าลูกค้าคาดหวัง 
ดังปณิธานสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพ 
สำนักงานใหญ่ "ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือจุดมหมาย
ในกรดำเนินงานของเราด้วยบริการที่ครอบคลุมทั่วไปและ
องค์กรธุรกิจ บุคลากรมืออาชีพท่ีเชี่ยวชาญมีประสิทธิภพ และ
นวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยี เน้นการปรับตัว ให้สอดคล้องกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ บริการต่างๆ จาก
ธนาคาร จึงเป็นทั้ง ความสะดวกสบาย คล่องตัว และมอบ
ผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ลูกค้าท่ีมาใช้บริการกับธนาคาร
แบ่งได้ 2 กลุ่มคือ ลูกค้าภายนอก คือ ผู ้ที ่มาใช้บริการและ
อุดหนุนธุรกิจของธนาคาร เป็นผู้มีพระคุณต่อธนาคารทำให้
ธนาคารสามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้  
     ลูกค้าภายใน คือ เพื่อนร่วมงาน ทั้งในหน่วยงานเดียวกัน
และต่างหน่วยงาน ซึ่งต้องประสานงานให้การดำเนินงานของ
ธนาคารประสบความสำเร็จเป็นลูกค้ากลุ่มแรกท่ีควร ได้รับการ
บริการที่ดี จึงจะส่งผลให้มีกรบริการที่ดีมีประสิทธิภาพแก่
ลูกค้าภายนอก สิ่งที ่ลูกค้าต้องการ คือ งานหรือบริการที่มี
คุณภาพ (ไม่ผิดพลาด) เชื่อถือได้ การส่งมอบที่รวดเร็ว และ
การเอาใจใส่อย่าง "คนสำคัญ" 
1.4 แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการให้บริการที่สร้างความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้า  
 ความประทับใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ 
คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึก
ในทาบวก เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้ว จะทำให้เกิดความสุข 
ความสุขนั้นเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวก
อื่นๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบย้อนกลับและความสุขนี้
สามารถทำให้เกิดความสุข หรือความรู้สึก ทางบวกเพิ่มขึ้นได้

อีก ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อน 
และความสุขน้ี มีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่นๆ 

ความรู้สึกทางลบ และความสุข มีความสัมพันธ์กัน
อย่างสลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้ง
สามนี้เรียกว่าระบบความประทับใจ โดยความประทับใจจะ
เกิดขึ้นเมื่อระบบความประทับใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่า
ทางลบ สิ่งที ่ทำให้เกิดความรู้สึกความประทับใจของมนุษย์ 
ได ้แก ่ ทร ัพยากร หร ือส ิ ่งเร ้า การว ิเคราะห์ระบบความ
ประทับใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใด เป็นที่
ต้องการที่จะทำให้เกิดความประทับใจ และความสุขแก่มนษุย์ 
ความประทับใจจะเกิดได้ มากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่าง
เป็นทีต่้องการครบถ้วน 
1.5 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
 ผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะให้ความคาดหวังของ
ตนเองบรรลุผล อย่างครบถ้วน และมีแนวโน้มที่จะยอมรับ
บริการนั้นได้ โดยการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ ที่ได้รับ
บริการจริงก่อนที่จะชำระค่าบริการ ตัดสินว่าบริการใดไม่เป็น
ที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ก็คือความคาดหวังนั้นไม่ได้รับการ
ตอบสนองนั่นเอง ผู้ใช้บริการจะเกิดความพึงพอใจก็ต่อเมื่อ
ได้รับ การตอบสนอง และมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น เมื่อ
ผู้ใช้บริการสามารถตอบสนองได้มากที่สุด ดังนั้นในหน่วยงาน
ที ่ประสบความสำเร็จจะเป็นหน่วยงานที ่สามารถทำนาย
ลักษณะความคาดหวังและความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ
ครบถ้วนทุกๆ ครั้ง 
1.6 การพัฒนาการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ 
 การบริการของธนาคารกรุงเทพเพื ่อลูกค้าธุรกิจ
ประกอบด้วย การจัดการสินเชื่อร่วม การรับประกันการจัด
จำหน่ายตราสารทุน สินเชื ่อเพื ่อการค้าระหว่างประเทศ 
สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย์ บริการเพื่อเอสเอ็ม
อีและร้านค้า และบริการให้คำแนะนำทางธุรกิจ นอกจากนี้ยัง
ให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจรกับลูกค้า
ธุรกิจ และลูกค้าบุคคล ผ่านเครือข่ายสาขาท่ัวประเทศ บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต และธนาคาร
ทางมือถือ ที ่ใช้ง่ายและลูกค้าสามารถเลือกทำธุรกรรมใน
ภาษาไทยหรืออังกฤษ ซึ่งเอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถจัดการ
เรื่องการเงินได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ช่ัวโมง 
ตอนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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  ถวิล ธาราโภชน์ (2536) ได้กล่าวถึงการวัดความพึง
พอใจไว้ สรุปได้ว่า ในการวัดความรู้สึกหรือการวัดทัศนคตินั้น
จะวัดออกมาในลักษณะของทิศทาง (direction) ซึ่งมีอยู ่ 2 
ทิศทาง คือ ทางบวก หรือ ทางลบ ทางบวกหมายถึง การ
ประเมินค่าความรู้สึกในทางที่ดี ชอบหรือพอใจ ส่วนทางลบ 
จะเป็นการประเมินค่าความรู้สึกในทางที่ไม่ดี ไม่ชอบ หรือไม่
พอใจ และการวัดในลักษณะปริมาณ (magnitude) ซึ่งเป็น
ความเข้มข้น ความรุนแรง หรือระดับทัศนคติไปในทางที่พึ่ง
ประสงค์ หรือไม่ พึงประสงค์นั่นเอง ซึ่งวิธีการวัดนั่นมีอยู่หลาย
วิธี เช่น วิธีการสังเกต วิธีการสัมภาษณ์ วิธีการใช้แบบสอบถาม 
มีรายละเอียดดังนี้ล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากท่ีสุด 
 สุดาดวง เรื่องรุจิระ (2541, หน 316-319) ได้ให้คำ
จำกัดความเกี่ยวกับความหมายของการบริการ คือ งานที่ไม่มี
ตัวตนสัมผัสไม่ได้ แต่สามารถสร้างความพึงพอใจ ในการ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือผู้ใช้ในตลาดธุรกิจ
ได้ บริการไม่ได้แตกต่างจากสินค้าจุดมุ่งหมายหลักคือการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ ทำให้เกิดความพึงพอใจจาก
การซื้อบริการเหล่านั้น ข้อแตกต่างคือ บริการไม่สามารถจับ
ต้องสัมผัสได้เหมือนสินค้า ดังนั้น การจำหน่ายบริการ จึงมี
ความจำเป ็นท ี ่ จะต ้องคำน ึ งถ ึ งการบร ิหารการตลาด
เช่นเดียวกับ การจำหน่ายสินค้าท่ีมีตัวตน 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539, หน 291-296) คุณภาพ
การให้บริการ (Service Quality) เป็นสิ่งสำคัญในการสร้าง
ความแตกต่างของธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาระดับ 
การให้บร ิการที ่ เหนือกว่าค ู ่แข ่ง โดยเสนอคุณภาพการ
ให้บริการตามลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพ
การให้บริการที่ลูกค้าต้องการ จะได้จากประสบการณ์ในอดีต 
จากการพูดปากต่อปาก จากการโฆษณาธุรกิจการให้บริการ
ลูกค้าจะพอใจถ้าเขาได้รับในสิ่งขาต้องการ (What) เมื่อเขามี
ความต้องการ (When) ณ สถานที่เขาต้องการ (Where) ใน
รูปแบบที่ต้องการ (How) นักการตลาดต้องทำการวิจัย เพื่อให้
ทราบถึงเกณฑ์การตัดสินใจซื้อบริการ 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์และความหมาย 
 
 
 
 
  
 
สี : น้ำเงิน 
สัญลักษณ์ : ดอกบัวหลวง สัญลักษณ์ สี และคำขวัญ ใช้
ยาวนานกว่า 23 ปี สีน้ำเงิน เคร่งขรึม ที่ออกแบบมาคู่ รูปทรง
ดอกบัวหลวง ซึ่งเป็นบัวพฤกษชาติที่เจริญงอกงามเร็ว คงทน
ต่อสภาพแวดล้อม แพร่พันธุ ์ง่าย ดังนั ้นสัญลักษณ์ดอกบัว 
หมายถึงธนาคารคนไทย ส่วนคำขวัญ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน 
หมายถึง ธนาคารพร้อมที่จะให้บริการและให้คำแนะนำแก่
ลูกค้าอย่างเสมอภาค และขยายบริการให้กว้างขวางออกไป 
เพื่อรับใช้มวลชนและสังคมอย่างใกล้ชิด 
 
แอพพลิเคชั่นธนาคารกรุงเทพ 
 

 
 
รูปที่ 1 แอพพลิเคช่ัน Bualuang mBanking แบบเก่า 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 แอพพลิเคช่ัน Bualuang mBanking แบบใหม ่
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่เป็น

ผ ู ้ ใช ้บร ิการธ ุรกรรมทางการเง ินของธนาคารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ของธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหิน 
โดยจะศึกษาเฉพาะผู้ใช้ในเขตพื้นท่ีประจวบคีรีขันธ์ทั้ง 50 เขต 
ทั ้งเพศชายและเพศหญิง ทั ้งนี ้ผ ู ้ศึกษาไม่ทราบจำนวนที่
แน่นอนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แอพพลิเคชั่นแบงค์กิ้งพลัส 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยได้ทบทวนทฤษฎีจาก
เอกสาร สามารถสังเคราะหเ์ป็นแนวคิดในการวิจัยได้ 
ดังต่อไปนี ้

 ตัวแปรต้น                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ลักษณะของแบบสอบถามปลายปิด ซึ ่งคำถามได้ถูกแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
2. พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมกับธนาคารกรุงเทพ 

1. ใช้บริการ App E-banking ของธนาคารใดบ้าง 
2. มูลค่าทางบัญชีที่ผูกติดกับการบริการ App E 

banking 
3. ใช้บริการ App E- banking บ่อยแต่ไหน (ความถี่

ในการใช้บริการ) 
4. ใช้ App E-banking ทำธุรกรรมไตมาทท่ีสุด 
5. มูลคำที่ไข้บริการผ่าน App E banking ต่อครั้ง 

3. ความคิดเห็นต่อการเลือกใบริการนาหารกรุงเทพผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตภายใต้ธุรกรรมการเงิน 

1. คุณภาพของการใช้บริการ App  
E-banking  จำนวน 2 ข้อ 

2. ความคาดหวังของการใช้บริการ App E-banking  
จำนวน 2 ข้อ 

3. คุณค่าของการให้บริการ App E banking  
จำนวน 2 ข้อ 

4. ข้อร้องเรียนของการใช้บริการ App E-banking  
จำนวน 2 ข้อ 

5. ความปลอดภยัของการให้บริการ App E-
banking  จำนวน 2 ข้อ 
          6. มูลค่าของการให้บริการ App E-banking   จำนวน 
2 ข้อ 

7. ความจงร ักภ ักดี ต ่อการให ้บร ิการ App E-
banking  จำนวน 2 ข้อ 
4. ในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ของธนาคารผ ่านระบบอิเล ็กทรอนิกส์ (E-Banking) ของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย 
สรุปผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นดังต่อไปนี้ 

1. คุณภาพของการใช้บริการ App E-banking มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.956 

2 ความคาดหวังของการใช้บริการ App E-banking 
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.956 

3. คุณค่าของการใช้บริการ App E-banking มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.954 

4. ข้อร้องเรียกของการให้บริการ App E-banking 
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96 

5. ความปลอดภ ัยของการใช ้บร ิการ App E-
banking มีดความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.953 

6. มูลค่าของการให้บริการ App E-banking มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 

7. ความจงร ักภ ักด ีต ่อการให ้บร ิการ App E-
banking มีดความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.956 

สำหร ับความเช ื ่อม ั ่นด ้านความพ ึงพอใจของ
ผ ู ้ ใช ้บร ิการธ ุรกรรมทางการเง ินของธนาคารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ของธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหิน 

คุณลักษณะของ

ประชากร   

เพศ 

 อาย ุ

    สถานภาพ 

    ภูมิลำเนา 

    การศึกษา 

ความพึงใจในการใช้งาน

แอพพลิเคชั่น 

" Bualuang mBanking " 

ความรู้และความเขา้ใจด้านการ

ยอมรับทางด้านเทคโนโลยีที่

ส่งผลต่อใช้งานแอพพลิเคชั่น  

" Bualuang mBanking " 

พฤติกรรมและทัศนคติของ

ประชากรที่มีต่อ แอพพลิเคชั่น 

"K-Plus (Mobile App)" 



178 

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั ้ง 7 ด้านมีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 
0.856 สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อทดสอบ
ผลงานวิจัยในพ้ืนท่ีที่นักวิจัยกำหนดไว้ได้ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาความคิดเห็นต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือในพื้นที่เขตเศรษฐกิจตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ตะวันตก จำนวน 154 ชุด ทั ้งนี ้ผลการวิจัยนำเสนอแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ภูมิสำเนา การศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ส่วนที่2 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมกับธนาคารกรุงเทพ 
สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงเทพ 
สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ภายใต้ธุรกรรมทางการเงิน 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาวิจ ัยเร ื ่องความพึงพอใจของ
ผ ู ้ ใช ้บร ิการธ ุรกรรมทางการเง ินของธนาคารผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ของธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผู ้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ขอธนาคารกรุงเทพ สขา 
หัวหิน จำนวน ทั้งหมดจำนวน 154 คน ประกอบด้วยเพศชาย
จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 เพศหญิงจำนวน 106 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.8 ผู ้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ของธนาคาร
กรุงเทพ สาขา หิวหิน อายุอยู่ในระหว่าง 21-35 ปี มากที่สุด 
จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 สถานภาพการสมรส 
โสด มากที่สุด จำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 87 ภูมิลำเนา 
ภาคใต้ จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9ภาคตะวันตก 
จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 26 การศึกษา กำลังศึกษา
ปริญญาตรี/ปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อย
ละ 84.4 อาชีพ นิสิต / นักศึกษา มากที่สุด จำนวน 104 คน 

คิดเป็นร้อยละ 67.5 และ รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน 15,001-
30,000 บาท จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของ
ผ ู ้ ใช ้บร ิการธ ุรกรรมทางการเง ินของธนาคารผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ของธนาคารกรุงเทพ สาขา หัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้นำประเด็นสำคัญที่พบมา
อภิปรายได้ดังนี้ 

1. ในการศึกษาพฤติกรรมกาเลือกใช้ของผู้ใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Banking) ของธนาคารกรุงเทพ สาขา หัวหินพบว่าผู้ใช้บริการ
พฤติกรรม ส่วนมากเป็น เพศ ชาย อายุ อยู่ในระหว่าง 21-35 
ปี สถานภาพการสมรส โสด ภูมิลำเนา ภาคใต้ การศึกษา 
กำลังศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรี อาชีพเป็นนิสิต / นักศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที่ 15,001-30,000 บาท มูลค่าทาง
บัญชี 10,001 - 50,000 ความในการใช้บริการ 6-10 ครั้ง/
เดือน มูลค่าที่ใช้บริการ/ ครั้ง 501 -3,000 บาทข้อมูลธนาคาร 
ใช้ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) ธุรกรรม (E-
banking) โอนเงินและ ฝาก ใช้มากที่สุด การชำระสินค้าและ
บริการ ใช้มากที่สุด ซื้อกองทุน , หลักทรัพย์ ใช้มากที่สุดด้าน
สินเชื ่อ ใช้มากที ่สุด ด้านประกันสุขภาพ ประกันภัย และ
ประกันชีวิต ใช้มากที่สุด บริการถอนเงินสดที่ตู้ ATM ใช้มาก
ที่สุด เติมเงินมือถือ ดูรายการย้อนหลัง เช็คยอดเงินปัจจุบัน ใช้
มากที่สุด ใช้สิทธิพิเศษผ่านแอพเห็นด้วย 

2. ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การเลือกใช้ของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ของธนาคารกรุงเทพ 
สาขา หัวหิน พบว่า ด้านคุณภาพของการให้บริการ ระดับ
ความพึงพอใจส่วนใหญ่ในระดับความความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ปัจจัยย่อยทางด้านคุณภาพของการให้บริการ
พบว่า ส่วนใหญ่ เมนูที ่ใช้ควบคุมจุดประสงค์การใช้และ
ทันสมัย ระดับความคิดเห็น อยูใ่นเกณฑ์เห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้าน
ความหวังของการใช้บริการ ซึ่งพบว่าระดับความพึงพอใจส่วน
ใหญ่ในระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3. ศึกษาเปรียบเทียบประชากรศาสตร์ที่มีต่อความ
คิดเห็นกรเลือกใช้ของผู ้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ
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ธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ของธนาคาร
กรุงเทพ สาขา หัวหิน พบว่า  
- เพศกับระดับความพึงพอใจทั้ง 7 ด้านแตกต่างกัน ดังนี้ ด้าน
คุณภาพของการให้บริการ ด้านความคาดหวังของการใช้
บริการ ด้านข้อร้องเรียนของการให้บริการ ด้านความปลอดภัย
ของการให้บริการ และด้านรวมของการให้บริการทั้งหมด โดย
เพศชาย มีความพึงพอใจมากสุด เพศหญิง มีความพึงพอใจ
ต่ำสุด โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจต่ำ ควรปรับปรุงคุณภาพ
ให้เพศหญิงเข้าใจได้มากขึ้นและการให้ความรู้ ผลตอบแทนที่
เท่าเทียมระหว่างเพศหญิงและเพศชาย เพื่อคุณภาพที่ดีมาก
ขึ้น 
- ธนาคารกรุงเทพ พบว่าธนาคารกรุงเทพกับระดับความพึง
พอใจ 7 ด้าน แตกต่างกัน ดังนี้ ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
ด้านคุณค่าของการใช้บริการ ด้านข้อร้องเร ียนของการ
ให้บริการ ด้านความปลอดภัยของการให้บริการ ด้านมูลค่า
ของการให้บริการ ด้านความจงรักภักดีต่อการให้บริการและ 
ด้านรวมของการให้บริการทั้งหมด ไม่ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่ำสุด ใช้บริการมีความพึงพอใจมาก ออกชุมชน ให้ความรู้ 
ความเข้าใจในธุรกรรมและ ข้อเสนอแนะดีๆ เกี่ยวกับธนาคาร
ใ ห ้ ม ี ผ ู ้ ส น ใ จ ม า ก ขึ้ น  
- ภูมิลำเนาต่อความพึงพอใจทั้ง 7 ด้าน พบว่า แตกต่างกัน 
ดังนี้ ด้านคุณภาพของการให้บริการ ด้านข้อร้องเรียนของการ
ให้บริการ ด้นมูลค่าของการให้บริการ ด้านรวมของการ
ให ้บร ิการท ั ้ งหมด โดย ภาคใต ้  ความพึงพอใจมากสุด 
ภาคเหนือ มีความพึงพอใจต่ำสุด มีการให้บริการให้ทั ่วถึง
ม า ก ก ว ่ า น ี ้  เ พ ิ ่ ม ส า ข า ใ ห ้ ม า ก ขึ้ น  
- อาชีพต่อความพึงพอใจทั้ง 7 ด้าน พบว่า แตกต่างกัน ดังนี้ 
ด้านมูลค่าของการให้บริการโดย นิสิต/นักศึกษา ความพึง
พอใจมากที่สุด อื่นๆ ต่ำที่สุด เพิ่มสินเชื่อให้กับผู้ที่ไม่มีรายได้
ประจำเพื่อการให้มีการใช้บริการที่มากข้ึน 
- ปัจจุบันท่านใช้บริการ (E-banking) บ่อยแค่ไหน ต่อความพึง
พอใจทั้ง 7 ด้าน พบว่าแตกต่างกัน ดังนี้ ด้านคุณภาพของการ
ให้บริการ ด้านความคาดหวังของการใช้บริการ ด้านคุณค่าของ
การใช้บริการ ด้านข้อร้องเรียนของการให้บริการ ด้านมูลค่า
ของการให้บริการ ด้านความดีต่อการให้บริการ ด้านรวมของ
การให้บริการทั้งหมด โดย 6-10 ครั้ง/เดือน ความพึงพอใจ
มากที่สุด 21 ครั้งต่อเดือน 

ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่ำสุด ปรับลุคโฉมใหม่ โอนไวไม่ล่ม 
พัฒนาฟังใช้งานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละบุคคล  
- มูลค่าที่ใช้บริการผ่าน (E-Baking) ต่อครั้ง ต่อความพึงพอใจ
ทั ้ง 7 ด้าน พบว่า แตกต่างกัน ดังนี ้ ด้านคุณภาพของการ
ให้บริการ ด้านข้อร้องเร ียนของการให้บริ การด้านความ
ปลอดภัยของการให้บริการ ด้านความจงรักภัคดีต่อการ
ให้บริการ โดย 501-3,000 บาท มีความพึงพอใจมากที ่สุด 
10,001 ขึ้นไป ความพึงพอใจต่ำสุด มีการป้องกัน ด้วย e-Slip 
รูปแบบใหม่เพื่อรักษาความปลอดภัยในมูลค่าการใช้งานให้ดี
ขึ้น 
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ตาราง T-test และ F-test 

 

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะ
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  
1. เพศ โดย เพศหญิงมีความพึงพอใจมากสุด เพศชายมี
ความพึงพอใจต่ำสุด โดยเพศชายมีความพึงพอใจต่ำควร
ปรับปรุงคุณภาพให้เพศชายเข้าใจได้มากขึ้นเนื่องจากเพศ
ชายมักจะไม่มีความชำนาญในการทำธุรกรรมและการให้
ความรู ้หรือคำแนะนำเกี ่ยวกับขั ้นตอนการทำธุรกรรม
ต่างๆ ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างเพศหญิงและชาย
เพื่อคุณภาพที่ดีมากขึ้นธนาคารกรุงเทพ พบว่าธนาคาร
กรุงเทพไมใช้บริการมีความพึงพอใจต่ำ ใช้บริการมีความ
พึงพอใจสูง ออกชุมชน ให้คามรู้ ความเข้าใจในการดำเนิน
ธุรกรรมและแนะนำข้อเสนอแนะดีๆเกี่ยวกับธนาคารให้มี 
ผู้สนใจมากขึ้น ภูมิลำเนาโดย ภาคใต้ ความพึงพอใจมาก
ที่สุด ภาคเหนือ มีความพึงพอใจต่ำสุด มีการให้บริการ
อย่างทั่วถึงมากกว่าน้ี เพิ่มสาขาให้มากขึ้นเป็นต้น 

 
 

 
 
อาชีพ โดย นิสิต/นักศึกษา มีความพึงพอใจมากท่ีสุด อื่นๆ 
ต่ำที่สุด เพิ่มสินเช่ือให้กับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำเพื่อการใหม้ี
การใช้บริการที่มากขึ้นหรือจัดทำสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ไม่มี
รายได้ประจำหรือมีรายได้ต่ำให้เกิดการเคลื่อนไหวทาง
การเงินมากยิ่งข้ึน ปัจจุบันท่านใช้บริการ E-banking บ่อย
แค่ไหนโดย6-10ครั้ง คือความพึงพอใจมากสุด 21 ครั้งต่อ
เดือนขึ้นไป มีความพึงพอใจต่ำสุด พัฒนารูปแบบของ
ธนาคารให้เกิดวามนสนใจ โอนไวไม่ล่าช้า พัฒนาฟังก์ช่ัน
การใช้งานให้เขา้กับไลฟ์สไตล์แต่ละช่วงอายุของลูกค้า มูล
ค่าที่ใช้บริการผ่าน E-Banking โดย 501 -3,000 บาท มี
ความพึงพอใจมากที่สุด 10,001 ขึ ้นไป ความพึงพอใจ
ต่ำสุด มีการป้องกันด้วย e-Slip รูปแบบใหม่เพื ่อรักษา
ความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้มากยิ่งข้ึน

 
 
ปัจจัยความพึงพอใจ 

T-test F-test 
ธนาคาร
กรุงเทพ 

เพศ 
 
 

 

อาย ุ สถานภาพ ภูมิลำเนา อาชีพ ปัจจุบันท่านใช้
บริการ E-Banking 

บ่อยแค่ไหน 

1.ค ุณภาพของการใช้
บริการ E-Banking 

    
***4.349 

   
*2.425 

2.ความคาดหวังของการ
ใช้บริการ E-Banking 

    
***8.133 

  
*2.179 

 
*2.334 

3.ค ุณค ่ า ขอ งก า ร ใ ช้
บริการ E-Banking 

   
**2.946 

 
***5.401 

   
 

4.ข้อร้องเรียนของการใช้
บริการ E-Banking 

     
*1.957 

  

5.ความปลอดภัยของ
ก า ร ใ ช ้ บ ร ิ ก า ร  E-
Banking 

 
***-1.717 

 
*0.789 

 
***4.120 

 
***8.167 

   
 

6.ม ู ล ค ่ า ข อ ง ก า ร ใ ช้
บริการ E-Banking 

    
***8.896 

   
 

7.ความจงรักภักดีของ
ก า ร ใ ช ้ บ ร ิ ก า ร  E-
Banking 

 
*-2.117 

  
**2.735 

 
***5.612 
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2. ในส่วนของธนาคารกรุงเทพ ควรจัดทำแผนการตลาด 
เพื่อสร้างตัวตนให้เป็นที่รู ้จักในทุกเพศ ทุกวัยซึ่งนำไปสู่
การทำการตลาดแบบปากต่อปาก โดยมุ ่ง เน้นให้กลุ่ม
ผู้ใช้งานท่ีมีพฤติกรรมความพงึพอใจมากที่สุดในการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นบัวหลวงเอ็มแบงค์กิ้งโดยที่จะบอกต่อและ
แนะนำ ประสบการณ์ความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคช่ัน
บัวหลวงเอ็มแบค์กิ ้งโดยอาจใช้ประโยชน์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อให้เกิดการสื่อสาร
แบบปากต่อปาก จากประสบการณ์ตรงที ่ถ่ายทอดจก
ผู้ ใช ้งานจร ิงส ู ่ผ ู ้สนใจซึ ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมและ
ความรู้สึก หรือการตัดสินใจได้ดีกว่าสื่อสารผ่านแบรนด์ซึ่ง
ประสบการณ์ตรงที ่ถ ่ายทอดจากผู ้ใช ้งานจริงนั ้นจะ
สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมและความร ู ้ส ึกหร ือการ
ตัดสินใจของกลุ่มป้าหมายได้ดีกว่าสื่อสารผ่านทางธนาคาร
ด้วยตนเองเนื่องจากทัศนคติของผู้บริโภคในปัจจุบันจะเช่ือ
ในสิ ่งที ่ผ ู ้บริโภคด้วยกันเป็นคนให้ข้อมูลมากกว่าสิ ่งที่
เจ้าของแบรนดส์ื่อสารออกมาก เพราะผู้บริโภคจะเข้าใจวา่
การโฆษณาประชาสัมพันธ์มิไดเ้ป็นความจริงไปเสยีทั้งหมด 
ซึ่งกระแสโซเชียลมีเดียในตอนนี้เป็นดาบสองคมที่ส่งทั้ง
ผ ล ด ี แ ล ะ ผ ล ร ้ า ย ต ่ อ ธ ุ ร กิ จ 
ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ ฉะนั้นการตลาดแบบ
ปากต่อปากจะทำให้แอพพลิเคชั่นบัวหลวงเอ็มแบงค์กิ้ง
ประสบความสำเร็จและมีผู้ใช้งานเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป 
 1.  การศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ ทำการศ ึกษาเฉพาะ
ผู้ใช้บริการในเขตชะอำ หัวหินและปราณบุรีเท่านั้น จึง
อาจทำให้ผลการศึกษาไม่สามารถสื ่อความหมายได้ดี
เท่าที ่ควรในภาพรวมของกลุ ่มผู ้ใช้บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือของธนาคารทั้งหมด ดังนั ้นจึงควรขยาย
ขอบเขตการศึกษาไปยังเขตพื ้นท ี ่ต ่างๆ เพ ื ่อให ้ได้
ผลการวิจัยที่ดียิ่งข้ึน 
 2. การศึกษาครั ้งนี ่ทำการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างที่เคยใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของ
ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น ดังนั้นจึงควรทำการศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างที่ยังไม่เคยใช้บริการเพิ่มเติม เพื่อศึกถึงสาเหตุของ
การไม่ใช้บริการ ซึ ่งเป็นแนวทางหนึ่งที ่จะสามารถเพิ่ม
จำนวนผู้ใช้บริการให้มากข้ึนได้ 
 3. ควรทำการศึกษาปัญหาที่ผู้ใช้บริการพบจาก
การใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคาร
กรุงเทพเพิ่มเติม เพื่อให้ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้บริการ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาการบริการทางโทรศัพท์มือถือของ
ธนาคารกร ุงเทพได้อย ่างเหมาะสม และตรงกับคาม
ตอ้งการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง 
บรรณานุกรม 
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สื่อการเรียนรู้จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย 
สำหรับผู้พิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลอืนราง 
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บทคัดย่อ 
     ในปัจจุบันมีความทันสมัยในด้านการรับและเข้าถึงสื่อต่าง ๆ 
ได้อย่างหลากหลาย แต่นั่นยังเป็นปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลของผู้
พิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือนราง เพราะถึงแม้จะ
สามารถมองเห็นแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในใช้งานอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ 
และเนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริม
และช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาขึ้นมาแต่ก็ยังคงมีไมม่ากนัก และ
การออกแบบส่วนติดต่อก็ยังคงไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้ เช่น ปัญหาใน
การออกแบบหน้าจอที่มีความสว่างหรือสีที่ทำให้แสบตาจนรู้สึก
ไม่อยากใช้งาน จึงได้นำเครื่องมือ React Native เข้ามาช่วยใน
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกในประเทศ
ไทยนีเ้พื่อสามารถใช้งานได้ง่ายและออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับ
ผ ู ้พ ิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือนรางและให้เกิด
ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้มากท่ีสุด 
คำสำคัญ - ผู้พิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือนราง, สื่อ
การเรยีนรู ้

ABSTRACT 
 Nowadays, it is modern in receiving and accessing a 
wide variety of media. But that is still a problem in 
accessing information for the visually impaired, because 
even though they can see but there are still restrictions 
on the use of various communication devices and 
because of the current applications are being 
developed to promote and assist the blind. But there 
--------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author  

are still not many, and the interface design still does 
not answer users’ need such as problems with 
designing bright screens or stinging colors that make, 
they feel like do not want to use.  Therefore, bring 
React Native tools to help in the development of 
educational materials in the western region in Thailand. 
So that they can be easily used and designed to be 
suitable for the visually impaired and most beneficial 
in education.   
Keywords - People with low vision impairments, 
Learning Media  
 

1. บทนำ 
     ในปัจจุบันสังคมไทยนั้น ยังมีปัญหาในเรื่องของปัญหาความ
เหลื่อมล้ำและสิทธิความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งหน่ึงในบุคคล
ที่ได้รับผลกระทบเหลา่นี้ คือ ผู้พิการทางสายตา ประเภทมองเหน็
เลือนราง โดยผู้พิการทางสายตานั้นจะถูกเลือกปฏิบัติและไม่ได้
รับสิทธิต่าง ๆ ที่บุคคลธรรมดาจะได้รับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ 
การศึกษา หรือ การช่วยเหลือ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการ
ท่องเที่ยว [1] เพราะไม่สามารถเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้เท่าที่ควร จึง
ทำให้เกิดเป็นปัญหาในเรื ่องของการรับข่าวสารและไม่ได้รับ
การศึกษาได้เท่ากับบุคคลปกติ   
      จากบทความเป ็นมาของป ัญหาและความสำคัญของ
โครงงานของปัญหาข้างต้น ในโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ผู้จัดทำ
ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการของผู้พิการทาง
สายตาประเภทมองเห็นเลือนราง  โดยได้ลงพื ้นที ่สำรวจใน
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โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ซึ่งมีกลุ่มประชากรตัวอย่าง 28 
คน และจากผลการสำรวจพบว่า พวกเขาสามารถรับรู้ ข่าวสาร
หรือใช้งานแอพพลิเคชั่นได้เป็นอย่างดี แต่แอพพลิเคชั่นหรือสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ นั้นยังไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
หรือส่งเสริมทักษะความรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา ประเภท
มองเห็นเล ือนรางมากนักและผู ้พ ิการทางสายตาประเภท 
มองเห็นเลือนราง ชอบในการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติและอยาก
ได้รับสื ่อที ่ทำให้เขาสามารถมีความรู้ในการท่องเที่ยวมากขึ้น 
ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดทำ สื่อการเรียนรู้จังหวัด
ในภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อ
ช่วยในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับจังหวัดต่าง ๆ มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการ
เดินทางท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1). เพื่อศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับผู้พิการทางสายตา 
ประเภทมองเห็นเลือนราง 
2). เพื่อเป็นการเสริมทักษะออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้
พิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือนราง  
3). จัดท าขึ้นเพื่อผู้พิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือนรางที่
สนใจในเรื ่องจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยที่มี
จุดประสงค์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม
ประเพณี อาหารและค าขวัญประจ าจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก 
 

3. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นันทิยา ยะประดิษฐ์, 2554 นำเสนองานวิจัยเกี ่ยวกับการ
ออกแบบส่วนติดต่อผู ้ใช้งานเพื่อผู ้พิการทางสายตา ประเภท
มองเห็นเลือนราง [2] โดยลงพื้นที่สำรวจประชากรตัวอย่าง จาก
ผลงานวิจัยนีช้ี้ว่า 

  กรณีที่ 1 หากเป็นตัวอักษรสีดำบนพื้นหลังที่มีค่าความ
เข้มระดับต่าง ๆ จากการวิจัยพบว่าพื้นหลังที่มีความเข้ม 0% 
เทียบเท่ากับสีขาวเป็นสีที่มองเห็นชัดที่สุด และความเข้ม 11% 
เทียบเท่ากับสีเหลืองเป็นสีที่มองเห็นชัดเจนมากที่สุดรองลงมา  
ดังภาพ 1 

 

    ภาพ 1 Interface Design for Visually Impaired People(
กรณีที่ 1) 
 
     กรณีที่ 2 หากเป็นตัวอักษรสีขาวบนพื้นหลังที่มีค่าความเข้ม
ระดับต่าง ๆ จากการวิจัยพบว่าพื้นหลังที่มีความเข้ม 100% 
เทียบเท่าสีดำเป็นสีที ่มองเห็นชัดที ่ส ุด และความเข้ม 70% 
เทียบเท่ากับสีแดงเป็นสีที่มองเห็นชัดเจนมากที่สุดรองลงมา ดัง
ภาพ 2 

 
    ภาพ 2 Interface Design for Visually Impaired People(
กรณีที่ 2) 

 
แต่เนื่องจากกรณีที่ไปเก็บข้อมูลผู้ใช้งานพบว่า ผู้ใช้งานพึง

พอใจกับพื ้นหลังสีดำมากกว่าพื ้นหลังสีขวา ตัวอักษรสีขาว
มากกว่าตัวอักษรสีเหลือง เนื่องจากระดับความเข้มของแสงบน
หน้าจอแต่ละบุคคลมีความสว่างในระดับที่ต่างกัน เป็นเหตผุลว่า
หากเลือกสีเหลืองที่มีเฉดสีสว่าง หรือหน้าจอสีขาวที่มีความเข้ม
ของแสงสว่างมาก ผู้ใช้งานจะรู้สึกระคายเคืองตาเนื่องจากความ
สว่าง อันเป็นสาเหตุมาจากสีและแสง 
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3.2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1. สื่อการสอน  
3.2.1.1 ความหมายของสื่อการสอน 
      สื่อการเรียนการสอน (Instructional Media) สื่อ (Media) 
[3] หมายถึง ตัวกลางท่ีใช่ถ่ายทอดหรือนำความรู้ ในลักษณะต่าง 
ๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับให้เข้าใจ ความหมายได้ตรงกันในการเรียน
การสอนสื ่อที ่ใช ้เป็นตัวกลางนำความร ู ้ ในกระบวนการสื่อ
ความหมายระหว่างผ ู ้สอนกับผ ู ้ เร ียนเร ียกว่าส ื ่อการสอน 
(Instruction Media) 
3.2.1.2 หลักการใช้สื่อการเรียนการสอน 
      การใช้สื่อการเรียนการสอนนั้นอาจจะใช้เฉพาะขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งของการสอน  หรือจะใช้ในทุกขั้นตอนก็ได้   ดังนี้ 
     1). ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ในเนื้อหาที่กำลังจะเรียนหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนใน
ครั้งก่อน แต่มิใช่สื่อที่เน้นเนื้อหาเจาะลึกอย่างแท้จริง เป็นสื่อที่
ง่ายในการนำเสนอในระยะเวลาอันสั้น 
     2). ขั้นดำเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เป็น
ขั้นสำคัญในการเรียนเพราะเป็นขั้นที่จะให้ความรู้เนื้อหาอย่าง
ละเอียดเพื่อสนองวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ต้องมีการจัดลำดับขั้นตอน
การใช้สื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน 
     3). ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ สื่อในขั้นนี้จึงเป็นสื่อที่เป็น
ประเด็นปัญหาให้ผู้เรียนได้ขบคิดโดยผู้เรียนเป็นผู้ใช้สื่อเองมาก
ที่สุด 
     4). ขั้นสรุปบทเรียนเป็นขั้นของการเรียนการสอนเพื่อการย้ำ
เนื ้อหาบทเรียนให้ผู ้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ควรใช้เพียงระยะเวลาสั้นๆ 
     5). ขั ้นประเมินผู้เรียน เป็นการทดสอบความสามารถของ
ผู้เรียนว่าผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนถูกต้องมากน้อยเพียงใด ส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นการประเมินจากคำถามจากเนื้อหาบทเรียนโดย
อาจจะมีภาพประกอบด้วยก็ได้ 
3.2.2. Text to Speech Synthesis Technology: TTS  
      Text to Speech หรือที่เรารู้จักกันในสั้น ๆ ว่า TTS เป็น
การส่งข้อความให้ระบบแปลงข้อความออกมาเป็นเสียง เป็น
เทคโนโลยีที่สามารถสร้างเสียงคำพูดใด ๆ ได้ตามความต้องการ 
ซึ่งในการใช้งานส่วนใหญ่จะต้องใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีด้านการ
ประมวลผลภาษา (Language Processing Technology) ทำให้ 

ได้เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงจากข้อความ (Text-to-Speech 
Synthesis: TTS) ที ่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ก ับข้อความ
ภาษาไทย เพื ่อหาวิธ ีอ ่านข้อความแล้วแปลงข้อความจาก
ตัวหนังสือภาษาไทยให้เป็นเสียงพูดภาษาไทย โดยมีการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของระบบสังเคราะห์เสียงพูด แบ่งการทำงาน
ออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนประมวลผลข้อความ (Text 
analysis)  , ส่วนประมวลผลจังหวะและทำนอง (Prosody 
analysis) และส่วนสังเคราะห์เสียงพูด (Speech synthesis) ซึ่ง
ในบทความนี้จะกล่าวถึงในส่วนประมวลผลข้อความซึ่งเป็นการ
พัฒนาระบบส่วนท่ีติดต่อกับผู้ใช้งาน ซึ่งจะรับชุดอักขระทั้งที่เป็น
ข้อความ (String) ตัวเลข (Number) สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อนำมา
วิเคราะห์วิธีการอ่านที่ถูกต้อง พร้อมทั้งแปลงวิธีการอ่านเป็นชุด
สัญลักษณ์เสียงสำหรับใช้สร้างเสียง นอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์
ข้อมูลทางภาษาศาสตร์อื่นๆ ที่แฝงอยู่ในข้อความเช่น หน้าที่ของ
คำ เพื่อใช้ประกอบในกระบวนการสังเคราะห์ [4] 
3.2.3. ทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือความพึงพอใจ 
      เป็นแนวคิดเกี ่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับสาร อธิบาย
เกี่ยวกับการมองบุคคลในแง่จิตวิทยาสังคมที่เน้นค่านิยม ความ
เชื่อ ทัศนคติ และความเห็นส่วนบุคคล ซึ่งการส่งข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้รับ
ข้อมูล 
     1) ความต้องการของผู้รับข้อมูล 
        - ความต้องการข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
        - ความต้องการข้อมูลที่สอดคล้องกับความเช่ือ 
        - ความต้องการรับรู้ข้อมูลใหม่ 
        - ความต้องการด้านความสะดวกในการได้รับข้อมูล 
     2) ความแตกต่างของผู้รับข้อมูล 
        - อายุ ปัจจัยหนึ่งที่มีความแตกต่าง ในด้านของความคิด
และพฤติกรรมในช่วงอายุนั ้น ๆ จึงมีความต้องการข้อมูลที่
แตกต่างกันไป อาทิเช่น ผู้ต้องการข้อมูลอายุ 10 ปี ต้องการหา
ข้อมูลในหนังสือประเภทวรรณคดี 
       - เพศ มีความแตกต่างด้านความคิด ค่านิยม และทัศนคติ  
       - สถานะทางสังคม หมายถึงอาชีพ การศึกษา รายได้ เช้ือ
ชาติตลอดจนภูมิลำเนา ด้วยคุณลักษณะเหล่านี ้อาจมีความ
ต้องการของข้อมูลไม่เหมือนกัน  
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     3) ความตั้งใจในการหาข้อมูลและประสบการณ์เดิม กล่าวคอื
ผู ้ร ับข้อมูลต้องการค้นหาสิ ่งที ่อยากเห็นหรือได้ย ิน ดังนั้น
ประสบการณ์เดิมในการค้นหาข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการรับ
ข้อมูล 
     4) ความหวังและความพึงพอใจในการค้นหาข้อมูลเป็น
ความรู้สึกที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการค้นหาข้อมูล เพื่อให้
ได้มาด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงความต้องการของ
ผู้รับข้อมูล 
       ผลการวิจัยชี้ว่าบุคคลแต่ละบุคคลให้ความสำคัญและความ
สนใจต่อความต้องการรับข้อมูลข่าวสารในระดับความสำคัญหรือ
แง่ต่าง ๆที่ต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นความต้องการส่วนบุคคล 
ความต้องการเกี ่ยวกับบุคคลอื่น รวมทั้งอื ่น ๆ ซึ ่งนอกจากนี้
ผลการวิจัยพบว่า สื่อมีส่วนช่วยในการต่อสนองความต้องการต่าง 
ๆ โดยเฉพาะบุคคลที่ค่อนข้างสันโดษ หรือมีการติดต่อสื่อสาร
และใกล้ชิดกับบุคคลอื่นน้อย [5] 
3.2.4. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  
      การปฏิส ัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หรือ 
Human Computer Interaction [6] เป็นการเรียนรู ้เกี ่ยวกับ
พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์ก ับคอมพิวเตอร ์ เป็น
การศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ เนื่องจากคอมพิวเตอร์
และมนุษย์ มีความแตกต่าง ๆ กันเป็นอย่างมาก จึงต้องนำ HCI 
เข้ามาช่วยในการที่ทั้งสองอย่างสามารถทำงานด้วยกันได้ ซึ่งการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอรเ์รียกว่า User Interface 
เช่น ตัวอักษรที่จะมาแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ จะต้องวิเคราะห์
จากผู้ใช้งาน ว่าง่ายต่อการใช้งาน หรือเหมาะสมกับผู้ใช้งานมาก
น้อยเท่าใด จะต้องมีการออกแบบให้ตอบสนองกับผู้ใช้งานเพื่อให้
กลายเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์  
3.2.5. React Native  
      React Native  คือ เครื ่องมือที ่สามารถ Build Mobile 
Application ท ั ้ ง  iOS และ Android หร ือก ็ค ือ เป ็น Cross 
Platform Technology โดยใช้ JavaScript เป็นภาษาหลักใน
การพัฒนา ซึ่ง React Native ถูกสร้างขึ้นโดยทีมงาน Facebook 
เ ป ็ น  Open source ท ี ่ ม ี  License เ ป ็ น  MIT แ ล ะ เ ป็ น 
Framework ที่สามารถเข้าถึง Native ได้ แถมยังมี Community 
ที่กว้าง มีนักพัฒนาหลายคน ทำ Lib ออกมาให้ได้ใช้กันอย่างไม่มี
ค่าใช้จ่ายอีกด้วย จึงเป็น Tools ตัวหนึ่งที ่เป็นที ่นิยมมากใน

ปัจจุบัน Hardware specification โทรศัพท์มือถือ ทั้งในระบบ 
IOS และ Android [7] 
      ซึ่ง Architecture ของ React Native เป็นการทำงานของ 
JavaScript ที่เขียน สื่อสารกับฝั่งของ Native ด้วย JSON แบบ
เฉพาะ มีล ักษณะเป็น Serialization โดยเราเร ียกส่วนที ่มัน
สื่อสารกันว่า Bridge ดงัภาพ 3 
 

 
ภาพ  3  Architecture ของ React Native 

3.2.6. NodeJS  
      NodeJS เป็น JavaScript runtime ที่ทำให้ JavaScript ที่
โดยปกติแล้วเขียนอยู่บนเว็บ ในส่วนของ frontend ให้สามารถ
ใช้งานในส่วนของ backend หรือ server ได้ ซึ่ง syntax ทั้งหมด
ที่เราจะใช้เขียนกับ NodeJS ก็จะเป็น JavaScript ปกติที่เราใช้ 
โดยที่ NodeJS ยังมีส่วนเสริมมากมายเช่น module, library, 
plugin มากมายในช ุดคำสั่ ง  npm เพ ื ่ อประโยชน ์ ในการ
ประยุกต์ใช้งานกับตัวอื่น ใช้ประโยชน์จากตัวนี้ในการติดตั้งเพื่อ
ความสะดวกกับการใช้งานกับโปรแกรมหรือภาษาอ่ืน ๆ [8] 
      การทำงานของ node สามารถเรียกว่า การขับเคลื่อนด้วย 
event ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้เรากระโดดจาก event หนึ่งที่เสร็จ
แล้วไปอีก event หนึ่งได้ด้วยการสั่งงานต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ 
หรือว่าการสั่งให้ หลายๆ event เริ่มทำงานในเวลาใกล้ ๆ เคียง
กัน ดังภาพ 4 

 
ภาพ  4  การทำงานของ NodeJS 
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3.2.7. Expo Framework 
      เนื่องจาก React Native ยังคงมีจุดอ่อนในด้านการทำงาน 
เช่น Cross platform แต่ต้องการเครื ่องที ่ Compile ภาษาที่
ต ้องการได้ หร ือก็ค ือต้องการ Mac เพื ่อที ่จะได้สร ้าง iOS 
Application และต้องรู ้ต้องเข้าใจ การตั้งค่าเฉพาะของแต่ละ 
platform เยอะมาก ๆ (Native configuration) ต ั ้ งแต ่ตอน 
setup เพื่อรันครั้งแรก ซึ่ง Expo จะมีตัวโหลดคือ Expo Client 
ลงมือถือที ่ม ีท ั ้ง Android และ iOS โดยมันจะ bundle ทุก 
Module ของ React Native และอ ื ่น ๆ ท ี ่จะต ้องใช ้ใส ่ ไว้
หมดแล้วให้ แล้วทำตัวเสมือน Web browser ให้เราส่ง URL ที่
ให้สามารถพัฒนาด้วยภาษา JavaScript เข้าไปทำงาน ทำให้ไม่
ต้องแตะ Native Code หรือใช้เครื่องเพื่อ Compile Native [9]  
3.2.8. Git Version Control แบบ Distributed 
      Git Version Control แบบ Distributed เป ็นระบบที ่ใช้
จัดเก็บและควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์ชนิดใดก็ได้ 
ไม่ว่าจะเป็น Text file หรือ Binary File และได้นำ bitbucket 
เพื ่อติดตามไฟล์และเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ ซึ ่ง Git ตัวนี้ช่วยในการ
พัฒนาซอฟต ์แวร ์แบบเป ็นท ีมท ี ่สามารถเก ็บบ ันท ึกการ
เปลี ่ยนแปลงของ Source Code เวอร์ชั ่นล่าสุดไว้ที ่ Local 
Repository ซึ่งสามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องต่อกับอินเทอร์เน็ต 
และเมื ่อต้อง Update การเปลี ่ยนแปลงของ Source Code 
เวอร์ชั่นล่าสุดให้กับเพื่อนร่วมทีมก็สามารถที่จะ Push ขึ้นไปเก็บ
ท ี ่  Remote Repository(Git Hosting)  และเพ ื ่อนร ่วมทีมก็
สามารถ Pull เวอร์ชั้นล่าสุดนั้นมารวม (Auto Merge) ที่เครื่อง
ต้องการใช้งาน ทำให้ Source Code ที ่พัฒนาร่วมกันกับคน
ภายในทีมเป็นเวอร์ช่ันล่าสุดเสมอ [10]   
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
4.1. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
      งานวิจัยสื่อการเรียนรู้จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกในประเทศ
ไทย ส าหรับผู ้พิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือนราง 
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาและออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน
ให้มีความเหมาะสมกับผู้พิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือน
ราง เช่น การออกแบบในเรื่องของสีและความสว่างของหน้าจอ
และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของจังหวัดต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย เพื่อให้ผู้พิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือนราง
ได้รับประโยชน์และเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้มากท่ีสุด  

4.1.1. การออกแบบระบบ และวิธีการพัฒนา 
      ในการวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาในเรื่องการใช้งานและการ
เข้าถึงข้อมูลหรือสื่อต่าง ๆ และความไม่เสถียรในการใช้งานของผู้
พิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือนราง รวมถึงปัญหา
เกี่ยวกับการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานในเรื่องของสีและความ
สว่างของหน้าจอที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
ผู้จัดทำจึงได้ทำการลงพื้นที่สำรวจประชากรตัวอย่างจำนวน 28 
คนเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยนี้ และนำมา
ออกแบบและพัฒนาเป็นโปรแกรม โดยเครื่องมือที่ใช้คือ React 
Native [7] กับ NodeJS [8] ร่วมกับการนำความรู้เรื่อง Human 
Computer Interaction [6] มาประย ุกต ์ใช ้ เพ ื ่อให ้ม ีความ
เหมาะสมกับผู้พิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือนรางและ
ทุกเกมในแอพพลิเคชั่นจะใช้เป็นเสียงบรรยาย โดยสื่อการเรียนรู้
จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทยที่เราได้จัดทำขึ้นนี้จะ
ประกอบไปด้วยจังหวัดตาก ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคิรีขนัธ์
และเพชรบุรี ซึ่งแอพพลิเคช่ันสามารถแบ่งการทำงานออกได้เป็น 
4 ส่วน ดังนี ้

1) ส่วนท่ีเป็นแบบทดสอบก่อนเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น 
2) ส่วนท่ีเป็นสื่อการเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิการเรียนรูด้้าน  

จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย 
- สถานท่ีท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด 
- วัฒนธรรมประเพณ ี
- อาหารประจำจังหวัด 

3) ส่วนท่ีนำความรูม้าปรับใช้กับสถานการณต์ัวอย่างที่อยู่
ในภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย 
 

       โดยการทำงานของสื่อการเรยีนรู้จังหวัดในภมูิภาคตะวันตก
ในประเทศไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือน
ราง จะอยู่ในรูปแบบแผนผังการทำงานของระบบ ( Flowchart 
Diagram) ดังรูปที่ 7 จะอยู่ในรูปแบบแผนผังการทำงานของ
ระบบ ( Flowchart Diagram) ดังรูปที่ 5 
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ภาพ 5  แผนผังการทำงานของระบบโดยรวม 
 

       จากภาพ 5 อธิบายได้ว่า ระบบโดยรวมทั้งหมดจะเริ่มจาก
การเข้าสู่แอพพลิเคชั่น หลังจากที่ทำการเข้าสู่แอพพลิเคชั่นแล้ว 
จะมีเสียงผู้บรรยายต้อนรับเข้าสู่แอพพลิเคชั่นพร้อมรายละเอียด
เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้งานสามารถเลือกส่วนท่ีต้องการใช้งาน
โดยใช้การสัมผัสปุ่มในการเลือกส่วนที่ใช้งาน โดยระบบของเรา
กำหนดให้มีทั ้งหมด 2 ส่วน จากนั ้นเมื ่อผู ้ใช้งานเลือกส่วนที่
ต้องการใช้งานแล้วก็จะเข้าสู่ส่วนที่เลือก แล้วจะมีการบรรยาย
อธิบายเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจและได้รับความรู้ใน
การใช้งาน หากผู้ใช้งานต้องการเลือกส่วนอื่นของระบบสามารถ
ปัดมือจากซ้ายไปขวาเพื่อออกจากระบบได้ 
 
โดยทำการออกแบบหน้าจอแสดงแก่ผู้ใช้งานดังน้ี 
      - เมื่อผู้ใช้เข้าแอพพลิเคช่ันมาจะเข้าสูห่น้าจอหลัก เพื่อเลือก
ไปตามเมนูตา่ง ๆที่สนใจ ดังภาพ 6 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพ  6  หน้าจอหลัก 
 

      - เมื่อผู้ใช้เลือกแบบทดสอบความรู้ เป็นการทดสอบความรู้
เบื้องต้นก่อนเล่นเกมในแบบอ่ืน ๆ ดังภาพ 7 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 7  หน้าจอแบบทดสอบความรู ้
 

       - เมื่อผู้ใช้เลือกแนะนำจังหวัด จะเป็นการแนะนำความรู้ใน
แต่ละจังหวัด โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ย่อยคือ อาหารประเพณี
วัฒนธรรม คำขวัญ เป็นต้น ดังภาพ 8 
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                  ภาพ 8  หน้าจอแนะนำจังหวัด 

 
       - เมื ่อผู ้ใช้เลือกเกมตอบคำถาม จะเป็นเกมตอบคำถาม
จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทยพร้อมแสดงผลคะแนน
หลังจากตอบคำถามเสร็จสิ้น ดังภาพ 9 

           
 

           ภาพ 9  หน้าจอเกมตอบคำถาม 

      - เมื่อผู้ใช้เลือกเกมเรียงลำดับคำขวัญ จะเป็นเกมเรียงลำดับ
คำขวัญจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทยโดยคำขวัญของ
แต่ละจังหวัดจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยให้ผู้ใช้เลือกทั้ง 4 อันดับ
ให้ถูกต้อง ดังภาพ 10 

 
 
  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
  ภาพ 10 หน้าจอเกมเรียงลำดับคำขวัญ 

 
       - เมื่อผู้ใช้เลือกเกมเนื้อเรื่อง จะเป็นเกมที่เป็นเรื่องราวการ
ผจญภัยไปในสถานท่ีต่าง ๆพร้อมบอกค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน
รูปแบบของเกมที่มีตัวเลือกไปเรื่อย ๆ หากค่าใช้จ่ายไม่สามารถ
เดินทางไปต่อได้ก็ต้องย้อนกลับไปเลือกใหม่ เพื่อที่จะทำภารกิจ
ให้สำเร็จ ดังภาพ 11 
 

 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ  11 หน้าจอเกมเนื้อเรื่อง 
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4.1.2. การประเมินระบบ 
      งานวิจัยนี้มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ส าหรับผู้พิการทางสายตา 
ประเภทมองเห็นเลือนราง ซึ ่งสื ่อการเรียนรู ้จังหวัดในภูมิภาค
ตะวันตกในประเทศไทยนี้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้
พิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือนราง สามารถใช้งาน
แอพพลิเคชั่นได้ง่ายขึ้น สีและความสว่างเป็นสีที่สายตาของผู้
พิการสามารถมองเห็นได้ ไม่ท าลายสายตา และเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ในจังหวัดต่าง ในภูมิภาคตะวันตก 
จากผลการประเมินโดยผู้ใช้งานระบบซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตา
ประเภทมองเห็นเลือนราง ซึ่งวัดเป็นการแสดงความพึงพอใจ 3 
ระดับดังนี ้ ระดับการประเมิน 3 หมายถึง ดีมาก ,ระดับการ
ประเมิน 2 - 2.99 หมายถึง ปานกลาง และระดับการประเมิน 1-
1.99 หมายถึง น้อย 
     จากการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานสื่อการเรียนรู้จังหวัด
ในภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย ส าหรับผู้พิการทางสายตา 
ประเภทมองเห็นเลือนราง จ านวน 10 คน อายุระหว่าง 15 – 18 
ปี เพศชาย 4 คน และเพศหญิง 6 คน โดยแบ่งแยกหัวข้อการ
ประเมินของผู้ทดลองใช้งานระบบคือ 

1) 1.ส่วนประกอบภายในสื่อการเรียนรู้ เช่น การใช้สีและ
ความสว่าง, คุณภาพเสียงและเนื้อหา ได้รับค่าคะแนน
เฉลี่ย 2.40 

2) 2.การใช้งานภายในสื่อการเรียนรู้ เช่น ความยากง่ายใน
การใช้งานและความเหมาะสมของตัวหนังสือ ได้รับ
คะแนนเฉลี่ย 2.25 

3) 3.ภาพรวมภายในสื่อการเรียนรู้ เช่น ความน่าสนใจ
และความพึงพอใจ ได้รับคะแนนเฉลี่ย 2.85 

 โดยเมื่อน าผลการประเมินระบบแต่ละส่วนมารวม ผู้ทดลองใช้
งานมีความพึงพอใจ โดยมีคะแนนเฉลี่ยคือ   2.49  อยู่ในเกณฑ์
การวัดความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
 

5. ผลการดำเนินงาน 
      สื ่อการเรียนรู ้จ ังหวัดในภูมิภาคตะวันตกในประทศไทย 
สำหรับผู ้พิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือนราง ได้ถูก
ออกแบบและพัฒนาตามผลการลงพื้นที่สำรวจกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง (ผู้พิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือนราง) โดยผล
การดำเนินงาน มีดังนี ้
 

1)   ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจกลุ่มประชากรตัวอย่าง เพื่อ
สำรวจความต้องการเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการเรียนรู้ 
และได้รับความต้องการและลักษณะของสื่อการเรียนรู้
ที่ต้องการให้จัดทำ จึงได้นำความต้องการมาพัฒนาเป็น
สื่อการเรียนรู้นี้ขึ้นมา 

2)   การพัฒนาและเสริมทักษะการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้
พิการทางสายตา ได้นำเครื ่องมือ React Native [7] 
มาพัฒนาทำให้สามารถใช้เสียงบรรยายปุ่มหรือเพื่อให้
ใช้งานได้ง ่ายขึ ้น และออกแบบสีของหน้าจอที ่ไม่
ฉูดฉาดและไม่ทำลายสายตาของผู้พิการทางสายตา 
ประเภทมองเห็นเลือนราง ซึ่งในเรื่องของการใช้งานที่
อำนวยความสะดวกสบายและใช้งานง่ายยิ่งขึ ้นและ
ผ ู ้พ ัฒนาม ีความร ู ้ความเข ้าใจในเรื่ องท ักษะการ
ออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อมากขึ้น 

3)   สื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นสามารถถ่ายทอดความรู้และ
สร ้างความเพลิดเพลินให ้ก ับผ ู ้พ ิการทางสายตา 
ประเภทมองเห็นเลือนราง โดยวัดจากผลการทดสอบ
ผู้ใช้งานระบบ พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง และได้รับความรู ้เกี ่ยวกับจังหวัดต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคตะวันตกมากยิ่งข้ึน  

  
6. การสรุปผล  

      สื ่อการเรียนรู้จ ังหวัดในภูมิภาคตะวันตกในประทศไทย 
สำหรับผู้พิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือนราง สามารถ
ออกแบบและพัฒนาได้ตามวัตถุประสงค์ คือ มีเสียงบรรยายที่
ช่วยอำนวยความสะดวกในการเล่นสำหรับผู้พิการทางสายตา มี
แบบทดสอบความรู้ก่อนการเล่นในเกมอื่น ๆ เพื่อทดสอบความรู้
พื้นฐาน มีการแนะนำจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันตกโดยแบ่ง
หมวดหมู่ย่อย ๆ เกมตอบคำถามพร้อมแสดงผลคะแนนหลังเล่น
เกมเสร็จสิ้น เกมเรียงลำดับคำขวัญแสดงคำขวัญออกเป็น 4 ส่วน
พร้อมแสดงข้อที่ถูกจนครบ 4 ลำดับ เกมเนื้อเรื่อง เป็นเกมที่เป็น
เรื่องราวการผจญภัยการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ เป็นตัวเลือก
พร้อมบอกค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยจะต้องเดินทางจนกวา่จะ
ทำภารกิจสำเร็จ และผลจากการทดสอบของผู้ใช้ระบบคือ ผู้
พิการทางสายตา ประเภทมองเห็นเลือนรางสามารถเข้าใจวิธีการ 
เล่นและใช้งานได้ง่ายขึ้น และสีและความสว่างของหน้าจอไม่
ฉูดฉาดจนเกินไป พร้อมมีเสียงบรรยายในแอพพลิเคชั่นทำให้
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สะดวกสบายในการใช้งาน ในส่วนของข้อจำกัดของระบบนั้น 
เนื ่องจากในระบบปฏิบัติการ Android มีการติดตั้งที ่แตกต่าง
และมีปัญหาในเรื ่องของการเอียงที่ไม่ค่อยตอบสนอง ซึ ่งเป็น
ความแตกต่างในด้าน Version ของโทรศัพท์ Android ในแต่ละ
รุ ่น ทำให้เวลาติดตั้งเกิดเป็นเป็นปัญหา เช่น ความแรงในการ
เอียงโทรศัพท์ การตั้งค่าเสียงที่ใช้จาก Text To Speech [4] 
ของ Google จึงทำให้เลือกใช้ในระบบปฏิบัติการ IOS เท่านั้น 
อย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้สามารถพัฒนาต่อยอดต่อไป เพื่อให้ได้
ระบบท่ีมีความเสถียรและใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ การเรียนรู้พื้นฐาน Arduino 2) เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อ
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น ที่ได้เรียนผ่านสื่อการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยใช้หลักการออกแบบการเรียนการ
สอน ADDIE ประกอบด้วย 5 ขั ้นตอน ได้แก่ 1) ขั ้นตอนการ
วิเคราะห์ 2) ขั ้นตอนการออกแบบ 3) ขั ้นตอนการพัฒนา 4) 
ขั้นตอนการทดลองใช้ และ 5) ขั้นตอนการประเมินผล โดยผู้วิจัย
ทำได้สร้างสื ่อการเรียนการสอน โดยใช้เว็บไซต์ Google site 
และโปรแกรม Arduino IDE  
 จากผลการพัฒนาสื ่อการเร ียนการสอนออนไลน์พบว่า 
ประสิทธิภาพของบทเรียน E1/E2 ได้ค่าเฉลี่ย 84.55/89.09 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที ่กำหนด 80/80 และระดับความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 

 
คำสำคัญ – สื่อการเรียนการสอนออนไลน์, การเรียนรู้พื้นฐาน 
Arduino, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) to 
development of the E-Learning of Arduino Basic 
Learning 2) to efficiency of lesson and 3) to study the 
satisfaction who have learned the E-Learning. The E-
Learning processes using the ADDIE Model consists of 5 
steps : 1) Analysis, 2) Design, 3) Development, 4) 
Implementation, and 5) Evaluation. The researchers 

have developed the E-Learning by using Google site 
web-based and Arduino IDE program. 
 The research results can be summarize as follows : 
1) the mean of efficiency of E1/E2 lesson was 
84.55/89.09 which was higher than the defined criteria 
80/80, and 2) the mean of satisfaction level of E-
Learning was good level. Total mean was 4.38 and the 
Standard Deviation (S.D.) was 0.75. 

 
Keywords -- E-Learning, Arduino Basic Learning, Internet 
of Things 

 
1. บทนำ 

 การเร ียนการสอนในศตวรรษที ่ 21 ปรับเปลี ่ยนการจัด
กระบวนทัศน์การเรียนการสอนแบบเก่า โดยการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู ้ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู ้สอนและผู ้เร ียน 
กระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนรู้ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาทางไกลคือวิธี
ที ่ดีที ่สุดและง่ายที่สุด ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
และอนาคต [1] แม้ว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น
เครื่องมือในการศึกษาโดยตรง แต่อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วน
สำคัญในการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญในปัจจุบันไปแล้ว ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 หรือผู้เรียนในยุคดิจิทัลเป็นผู้เรียนที่ต้องอยู ่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้าถึง

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)                                  ………………… 
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ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไร้พรมแดนด้วย
เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง [2]  
 การเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน
ระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันมีการนำเอาเนื้อหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
เพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things) เข้ามาบรรจุในหลักสูตรด้วย  
ซึ่งอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง คือ สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วย
สรรพสิ่งที่สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านโพรโทคอลการ
สื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยสรรพสิ่งต่าง ๆ มีวิธีการระบุ
ตัวตนได้ รับรู ้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ และมีปฏิสัมพัน ธ์
โต้ตอบทำงานร่วมกันได้ ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิง่
นี้จะนำไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีกมากมาย [3]  
 ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การ
เรียนรู้พื้นฐาน Arduino เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (e-Blended Learning) โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง เพื่อเป็น
แนวทางศึกษาให้กับผู้เริ่มต้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การเรียนรู้
พื้นฐาน Arduino 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรยีนที่พัฒนาขึ้น  
 3. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น 

 
3. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 3.1.1 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things) 
 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งประกอบด้วย 2 คำ คือ Internet 
หมายถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อและ
สื่อสารจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ หรือ
จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีกเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หนึ่งได้ และคำว่า Thing หมายถึง สรรพสิ่งทุกอย่าง วัตถุหรือ
สิ ่งของ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื ่องปรับอากาศ โทรทัศน์ โต๊ะ 
เก้าอี้ ปากกา ดินสอ เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ [4]  
 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง คือ สภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วย
อุปกรณ์ที่มีการถ่ายโอนข้อมูลร่วมกันโดยผ่านเครือข่าย จึงไม่

จำเป็นต้องใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือระหว่าง
บุคคลกับคอมพิวเตอร์ ซึ่ง Internet of Things ได้พัฒนา มาจาก
เทคโนโลยีไร้สาย (wireless technology) ระบบเครื่องกลไฟฟ้า
จ ุลภาค (micro-electromechanical system: MEMS) และ
อินเทอร์เน็ต คำว่า Things ใน Internet of Things นั้น หมายถึง 
อ ุปกรณ ์ท ี ่ อ ้ า งอ ิ ง ได ้ ด ้ วย เลขไอพ ี  ( IP address) และมี
ความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันได้โดยผ่าน
เคร ือข่าย สร ุปอย่างให้เข ้าใจง ่าย Internet of Things คือ 
เทคโนโลยีที ่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถแลกเปลี ่ยนข้อมูล
ระหว่างกันได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [5]  
 3.1.2 การออกแบบการเรียนการสอน ADDIE 
 การออกแบบการเรียนการสอน ADDIE ซึ่งเป็นรูปแบบการ
สอนที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน โดยอาศัยหลักของวิธีการระบบ (System 
Approach) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ว่าสามารถนำไปใช้
ออกแบบ และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะ
เป ็น CAI/CBT, WBI/WBT หร ือ E-Learning เน ื ่ องจากเป็น
ขั ้นตอนที ่ครอบคลุมกระบวนการทั ้งหมดและเป็นระบบปิด 
(Closed System) โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ในขั้นประเมินผลซึ่ง
เป็นขั้นสุดท้าย แล้วนำข้อมูลไปตรวจปรับ (Feedback) ขั้นตอน
ที ่ผ ่านมาทั ้งหมด การออกแบบการเร ียนการสอน ADDIE 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์ ขั้นตอนการ
ออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนา ขั้นตอนการทดลองใช้ และขั้นตอน
การประเมินผล [6]  
 3.1.3 การหาความพ ึ งพอใจของผ ู ้ เ ร ี ยนต ่ อกา ร จั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีพัฒนาขึ้น จาก
การตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ ชนิดมาตราจัดอันดับ 
(Rating Scale) ตามหลักของ Likert Scale โดยนำมาแปรผล

ทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) [7] 
  
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยนี้ได้สร้างชุดทดลองการควบคุมระบบส่องสว่างด้วย
เสียง ผ่านบลูทูธของสมาร์ทโฟนขึ้นมา โดยจุดมุ่งหมายได้เน้นไป
ในด้านของการจำลองการอำนวย ความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน
ในการเปิด-ปิดระบบส่องสว่าง ชุดทดลองนี ้เป็นการนำเอา
เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ใช้กับการควบคุม
ระบบส่องสว่าง โดยใช้ Arduino Mega 2560 เป็นตัวประมวลผล
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คำสั่งทำงานร่วมกับแอพพลิเคช่ัน AMR_Voice บนมือถือสมาร์ท
โฟนแอนดรอยด์, โมดูลบลูทูธ HC-06 และโมดูลรีเลย์จากนั้นจึง
ได้นำชุดทดลองที่สร้างสำเร็จแล้วไปทดลองหาระยะในการสั่งใช้
งานและประสิทธิภาพของชุดทดลอง จากผลการทดลองในส่วน
ของระยะแนวราบนั้น ระยะที่สามารถสั่งใช้งานจากชุดทดลอง ได้
ดีที่สุดคือระยะ 0-40 เมตร ระยะในแนวดิ่งสามารถสั่งใช้งานจาก
ชุดทดลองได้ดีที่สุดคือระยะ 7 เมตร แบ่งออกเป็นแนวดิ่งขึ้น 3.5 
เมตร และดิ ่งลง 3.5 เมตร ในด้านของประสิทธิภาพของชุด
ทดลองซึ่งได้ค่าเฉลี่ยรวมจากแบบประเมินความพึงพอใจเท่ากับ 
4.504 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจ
มากถึงมากที่สุด เมื่อคิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพของชุด
ทดลองอยู่ท่ี 90.08% [8]  
  

4. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 
4.1 ประชากร 
 นักศ ึกษาที ่กำล ังศ ึกษาอยู ่ระด ับปร ิญญาตรี  ทางด้าน
คอมพิวเตอร์หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
 
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
เขตชลบุรี จำนวน 22 คน 
 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย 
  
5.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5.1.1 อุปกรณ์ 
  5.1.1.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Intel Core i7 
  5.1.1.2 บอร์ด Arduino uno r3 
  5.1.1.3 Relay 
  5.1.1.4 IR Obstacle Detection Module 
  5.1.1.5 ปั๊มน้ำ DC 5V 
  5.1.1.6 สายจั๊มเปอร์ 
  5.1.1.7 แหล่งจ่ายไฟ 
 5.1.2 โปรแกรม 
 5.1.2.1 Arduino IDE 

 5.1.2.2 Google site  
 
5.2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การเรียนรู้พื้นฐาน 
Arduino ใช้การออกแบบการเรียนการสอน ADDIE เข้ามาช่วย
ในการพัฒนาโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 5.2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก
โดยการวิเคราะห์ ต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ คุณลักษณะ
ของผู้เรียน วัตถุประสงค์ ความรู้ เนื้อหา และแหล่งข้อมูลที่มีอยู่  
ซึ ่งกลุ ่มผู ้เรียน ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส ื ่อการ คณะเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ยังไม่มีความรู้พื้นฐาน
เกี ่ยวกับ Arduino จำนวน 22 คน โดยจัดการทดลองแบบ
ผสมผสาน (e-Blended Learning)  
 5.2.2 ขั้นตอนการออกแบบ เป็นขั้นตอนที่ออกแบบบทเรียน
ตามที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ โดยเขียนวัตถุประสงค์แต่ละ
หน่วย สร้างแบบทดสอบวัดผล ออกแบบหน้าจอและกราฟิก โดย
แบ่งเน ื ้อหาบทเร ียนออกเป ็น 3 บทเร ียน ได ้แก ่  บทที ่  1 
ไมโครคอนโทรลเลอร์  บทท ี ่  2 เคร ื ่องม ือสำหร ับพ ัฒนา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และบทที่ 3 ฝึกปฏิบัติ การสร้างเครื่องเจ
ลล้างมืออัตโนมัติ ออกแบบแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ
ท้ายบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน โดยเป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัย  
 จากนั้นนำการวิเคราะห์และการออกแบบขั้นต้น สอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญที่มีต่อค่าความสอดคล้องในการ
สร้างสื่อการสอน (IOC) จำนวน 3 ท่าน  
 5.2.3 ขั้นตอนการพัฒนา เป็นขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน
ตามแผนการที่วิเคราะห์ไว้ โดยใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้
ได้บทเรียนต้นแบบและนำไปทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป โดยทำ
การสร้างเนื้อหาบทเรียนแบบมัลติมีเดีย ประกอบด้วย ข้อความ 
ภาพน่ิง ภาพกราฟิก และเสียง  
 5.2.4 ขั้นตอนการทดลองใช้ เป็นการนำบทเรียนที่พัฒนาขึ้น
นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยทำการช้ีแจงผู้เรียน ติดตั้งบทเรียน 
และเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนการสอน โดยจัดการทดลองแบบ
ผสมผสาน (e-Blended Learning) เรียนออนไลน์ด้วยตนเอง 
และฝึกปฏิบัติในห้องเรียน 
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 5.2.5 ขั้นตอนการประเมินผล เป็นขั้นตอนการประเมินผล
บทเรียนและนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อบทเรียนท่ีมีคุณภาพ 
โดยทำการบันทึกข้อมูลการใช้งาน หาประสิทธิภาพของบทเรียน 
โดยใช้วิธีการหาค่าร้อยละจากคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียนที่ผู้เรียนทำได้ โดยนำคะแนนที่ได้มา
เปรียบเทียบกันตามสูตร E1/E2 และหาความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้น [9]  
  

6. ผลการดำเนินงาน 
 

6.1 ผลการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) 
ตาราง 1 ค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแนวโน้มการสร้างสื่อการ
สอน 

ลำดับ ความเหมาะสมของ ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

1 ช่ือเรื่องสื่อการสอน 0.75 
2. ความสำคญัและที่มาของปัญหา  1.00 
3  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  0.75 
4 ขอบเขตการดำเนินงาน  1.00 
5 ผู้เรยีน/กลุ่มเป้าหมาย  1.00 
6 โปรแกรม/เครื่องมือที่ใช้ในการ

พัฒนา  
1.00 

7 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  0.75 
8 ขั้นตอนการดำเนินงาน  0.75 
9 บทเรียนสามารถนำไปพัฒนาได้

จริง  
0.75 

 
6.2 ผลการพัฒนาสื่อการสอน 
 

 
ภาพ 1 หน้าหลักสื่อการเรียนการสอนออนไลน์การเรียนรู้พื้นฐาน Arduino 

 
ภาพ 2 เนื้อหาบทที่ 1 ไมโครคอนโทรเลอร์ 

 

 
ภาพ 3 เนื้อหาบทที่ 2 เครื่องมือสำหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 
ภาพ 4 เนื้อหาบทที่ 3 ฝึกปฏิบัต ิการสร้างเครื่องเจลล้างมืออัตโนมัติ 

 

 
ภาพ 5 ด้านนอกของเครื่องเจลล้างมืออัตโนมัติ 
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ภาพ 6 ด้านในของเครื่องเจลล้างมืออัตโนมัติ 

 

 
ภาพ 7 เนื้อหาบทเรียนในรูปแบบวิดีโอ 

 

 
ภาพ 8 ตัวอย่างแบบทดสอบ 

 

 
ภาพ 9 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
6.3 ผลประสิทธิภาพสื่อการสอน 

ตาราง 2 ประสิทธิภาพของบทเรียน 

บทท่ี เนื้อหารายวิชา E1 E2 
1 ไมโครคอนโทรลเลอร ์ 72.73 - 
2 เครื่องมือสำหรับพัฒนา

ไมโครคอนโทรลเลอร ์
94.55 - 

3 ฝึกปฏิบัติ การสร้างเครื่อง
เจลล้างมืออัตโนมัต ิ

86.36 - 

ค่าเฉลี่ยรวม 84.55 89.09 
 

 จากตาราง 1 แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 
ตามเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ คือ E1/E2 เท่ากับ 80/80 พบว่า ผล
คะแนนที่ได้จากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนกับแบบฝึกหัดหลังเรียน 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 84.55/89.09 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
ประสิทธิภาพของบทเรียนที่กำหนดไว ้
 
6.4 ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอน 
ตาราง 3 ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอน 

ลำดับ
ที ่

รายการ
ประเมิน 

ค่า 
เฉลี่ย  

 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

แปลผล 

1 ผู้เรยีนมีส่วน
ร่วมในการเรียน
การสอน 

4.64 0.66 ดีมาก 

2 ผู้เรยีนได้ใช้
เทคโนโลยีใน
การแสวงหา
ความรู ้

4.27 0.88 ด ี

3 ผู้เรยีนไดร้ับ
การพัฒนา
ความรู ้

4.14 0.89 ด ี

4 ผู้สอนได้ชี้แนะ
ในการจัด
กิจกรรมของ
ผู้เรยีน 

4.23 0.69 ด ี

5 กิจกรรมมีความ
สอดคล้องกับ

4.59 0.59 ดีมาก 
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ลำดับ
ที ่

รายการ
ประเมิน 

ค่า 
เฉลี่ย  

 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

แปลผล 

ความสนใจของ
ผู้เรยีน 

6 มกีารนำ
เทคโนโลยีมา
ช่วยในการ
จัดการเรียน
การสอน 

4.36 0.79 ด ี

7 โดยภาพรวม
ท่านมีความพึง
พอใจต่อการ
เรียนการสอน 

4.45 0.74 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 0.75 ด ี
 

7. สรุปและอภิปรายผล 
 

7.1 สรุปผลการวิจัย 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 ทุกรายการประเมิน 
หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไปทางเดียวกันว่า สื่อการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สามารถนำไปพัฒนาได้จริงได้ตาม
แนวทางหรือแนวคิดท่ีได้วางไว้ 
 สื่อการสอนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นแบ่งออกเป็น แบบทดสอบ
ก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เนื ้อหาบทเรียนจำนวน 3 
บทเรียนในส่วนของทฤษฎีและปฏิบัติ และแบบทดสอบท้าย
บทเรียนในแต่ละบท ซึ่งเป็นสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย  
 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ต่อการจัดการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน 
E1/E2 ได้ค่าเฉลี่ย 84.55/89.09 
 ความพึงพอใจของผู ้เร ียนที ่มีต ่อการเร ียนการสอนแบบ
ออนไลน์ท่ีผสมผสานการเรียนปฏิบัติในห้องเรียน พบว่า ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมการการเรียนรู้ โดยภาพรวม
อยู ่ในระดับดี ค่าเฉลี ่ยรวม เท่ากับ 4.38 และค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.75  
 
7.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 การเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนรู้
แบบผสมผสาน เรียนออนไลน์และเรียนในห้องเรียน จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาและกิจกรรม และ
เข้าถึงเนื้อหาตามความสนใจของผู้เรียนได้  
 บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
80/80 การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากเป็นบทเรียนที่ผู้เรียน
สนใจ เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ และสนับสนุนให้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 ความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนการสอนภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี เนื ่องจากผู้เรียนมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า
ตนเองได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ได้ลงมือปฏิบัติ และ
กิจกรรมที่ได้เรียนมีความสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน ค่า
ความพึงพอใจในรายการประเมินนี้ อยู่ในระดับดีมาก 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การ
เรียนรู้พื้นฐาน Arduino เพื่อเป็นแนวทางศึกษาให้กับผู้เริ่มต้น
เท่านั้น หากจะนำไปต่อยอดควรคำนึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี ้
 1. ควรศึกษาในเรื่องของไฟฟ้า และควรมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้
คำปรึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการต่อสายไฟต่าง ๆ เพื่อ
ป้องข้อผิดพลาด ที่อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ 
 2. เพิ่มความสามารถด้วยการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และ
พัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งาน และสามารถคำนวณ
ปริมาณของเจลล้างมือได้ 
 3. การปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้มีขนาดเล็กกระทัดรดัลง
ตามการใช้งานได้ และตามสถานท่ีในการติดตั้งอุปกรณ์ 
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การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

The Construction of Computer – Assisted Lesson on Computer Equipment 
for Students in Secondary 1 (S1) 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1.) สร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร ื ่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2.) หาความพึงพอใจของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร ื ่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3.) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียนของของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1
เครื่องมือท่ีใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดย
มีกลุ่มใช้ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 
คน สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศ ึกษาพบว ่า  1 .) ได้บทเร ียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2.) ความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.58) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 0.55) 
คำสำคัญ – บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to 
construction computer-assisted lesson of computer 
instruction on computer equipment for students in 
Secondary 1 (S1), 2) Find satisfaction in computer-
assisted instruction on computer equipment for 

students in Secondary 1 (S1), 3) to compare pretest and 
posttest of construction computer-assisted lesson of 
computer instruction on computer equipment for 
students in Secondary 1 (S1) The samples were used in 
this research were 20 students. The statistics were 
analyzed by using mean, standard deviation. The 
results showed that 1) computer-assisted lesson 
computer equipment for secondary1 (S1) can help 
learners gain knowledge of computer equipment as 
well. Learners have fun with the computer-assisted 
lesson 2) the satisfaction of a computer-assisted subject 
lesson computer equipment very good (4.58 mean) 
standard deviation (0.55 mean) 
Keywords -  Computer-assisted lessons, Computer 
equipment 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันการใช้สื่อการสอนและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กำลังได้รับความนิยม สอดคล้องกับอัตราการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวางเป็นอย่างมาก อีกทั้งความสามารถของ
เทคโนโลยีสื ่อประสมที่แสดงความสามารถทางด้าน ข้อความ 
เสียง ภาพนิ ่ง ภาพเคลื ่อนไหวกราฟิก และความสะดวกใน 
การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึง
เ ห ม า ะ ส ำห ร ั บก า รน ำม าส ร ้ า ง ส ื ่ อ ใ น ร าย ว ิ ช า ต ่ า งๆ 
 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการสอนในหลายๆด้าน
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รวมไปถึงด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชาที่มีความสำคัญ
อย่างยิ ่ง การเร ียนการสอนในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
จะมีการเรียนเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รูปแบบการเรียนการ
สอนจะเน้นเป็นการบรรยาย และใช้การจดจำ ทำให้นักเรียนเกิน
อาการเบื่อหน่าย และไม่สนุกต่อการเรียน จึงจำเป็นต้องมีสื่อมา
ช่วยสอนเพื ่อให ้น ักเร ียนเกิดการจดจำที ่ด ีและเกิดความ
สนุกสนานไปกับการเรียน 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื ่อการสอนที ่เป็นเทคโนโลยี
ระดับสูง นำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้จะทำให้การเร ียน 
การสอนมีการโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพวิเตอร์ 
นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในการตอบสนองต่อ
ข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้ทันที เป็นสื่อการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรม มีทั้งระบบ ภาพ เสียง ตัวอักษร 
กราฟิก ที่เป็นสื่อประสม หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) สามารถ
มีปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบได้ [1] 

ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะสร้างบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น เพราะมีทั้งภาพ ตัวอักษร 
และเสียง เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนเรียนซ้ำได้ตามความต้องการ 
ผู้เรียนสามารถท่ีจะศึกษาจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

 2.1 เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 2.2 เพื่อหาความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

2.3 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

3.1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์ ช ่ ว ย ส อ น  (CAI : Computer Assisted 
Instruction) หมายถึงการการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาอยู ่ ใน 
การเรียน การสอนหรือเป็นสื่อการในการเข้าสู่การถ่ายโอนเนื้อหา

ความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างง่าย คล้ายคลึงกับ การเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนและมีความชัดเจนตามรูปแบบการนําเสนอสื่อมัลติมีเดีย
ที ่ม ีการพัฒนา เพิ ่มประสิทธ ิภาพแล้วเพื ่อพัฒนาความรู้  
ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน [2] 
 คอมพิวเตอร ์ช ่วยสอน คือการนำคอมพิวเตอร ์มาเป็น
เครื ่องมือสร้างให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื ่อให้ผู ้เร ียน
สามารถเรียนรู้ด ้วยตนเองได้ ซึ ่งต ัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาวิชา แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
มีรูปการนำเสนอ ทั้งตัวหนังสือ ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิก 
เสียง หรือ สี เพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ใน
เนื้อหา และสามารถแสดงผลการเรียนให้ทราบทันที [3] 

คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน (CAI) คือ การนำคอมพิวเตอร์เข้า
มาเสริมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
การใช้คอมพิวเตอร์เสริมการเรียนการสอนนี้สามารถใช้ประกอบ
ขณะที่ผู้สอนทำการสอน หรือการใช้สอนแทนผู้สอนทั้งหมดก็ได้ 
3.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [4] 
 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเป็นยุคสารสนเทศ ไม่
ว ่าจะทำอะไรก ็สะดวกสบาย จะต ิดตามข่าวสารต่างๆ ก็
สะดวกสบายขึ้น การติดต่อสื ่อสารก็ง่ายขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ทำให้ทุกอย่างนั้นสะดวกขึ้นเป็นอย่างมาก แม้กระทั่ง
การทำงานของก็สะดวกขึ้น เพราะปัจจุบันนี้ในการทำงานก็มี
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง  ก็คือ การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ใน
หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน
ล้วนแล้วแต่นำคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นั้นมีส่วนประกอบหลักอยู่ 4 ส่วน
ด้วยกัน 1) โปรเซสเซอร์ (Processor) คือหน่วยประผลกลางหรือ
ซีพียู (CPU) หรือเรียกว่าชิป ซึ่งส่วนน้ีมีความสำคัญมากที่สุดของ
ฮาร์ดแวร์ เพราะว่ามีหน้าที ่ในการประมวลผลข้อมูลที ่ผ ู ้ใช้
ป ้อนเข้ามา 2) หน่วยความจำ (Memory) หรือ RAM เป็น
หน่วยความจำหลักที่จำเป็นในการเก็บข้อมูลต่างๆ หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าหน่วยความจำสำรอง จะเก็บข้อมูลชั ่วคราว ซึ่ง
หน่วยความจำแรมจะทำหน้าที่เก็บชุดคำสั่งและข้อมูลที่ระบบ
คอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู ่ด ้วย 3) ส่วนอินพุต/เอาต์พุต
(Input/Output) คืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสัมผัส
และรับรู้สิ่งต่างๆ เช่น เครื่องอ่านบัตร คีย์บอร์ด เมาส์ สแกนเนอร์ 
และอุปกรณ์ Output ได้แก่ เครื ่องพิมพ์ จอภาพ และ 4) สื่อ



201 

 

  

จัดเก็บข้อมูล (Storage) คือสื่อที ่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เช่น 
ฮาร์ดดิสก์ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
3.3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ [5] 
 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) เป็นหน่วยอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ 
รับคําสั ่งหรือรับข้อมูล จากผู้ใช้ หรือ จากสิ่งแวดล้อม เข้าสู่
คอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ดําเนินการประมวลผล ข้อมูลที่
สามารถนําเข้าไปประมวลผลในคอมพิวเตอร์สามารถเป็นได้
หลายประเภท เช่น ตัวอักษร ข้อความ จํานวน รูปภาพ สี 
อุณหภูมิ เสียง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถแปลงเป็นรหัสดิจิตอล
ได้ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้ามีหลายรูปแบบ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ และ
จอยเกม เป็นต้น 
 หน่วยแสดงผล (Output Unit) คืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สําหรับ
แสดงผลการทํางานหรือผลลัพธ์ที ่ได้หลังจากที ่คอมพิวเตอร์
ประมวลผลข ้อม ูลเป ็นท ี ่ เร ียบร ้อยแล ้ว ข ้อม ูลท ี ่ ได ้หลัง 
การประมวลผล ก็คือข้อมูลตามที ่ผ ู ้ใช้งานต้องการ ซึ ่งก็มี
หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล อุปกรณ์
แสดงผลข้อมูลเช่น จอภาพ  เครื่องพิมพ์  และลําโพง เป็นต้น 
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

3.2.1 พรเจตน์ จ้าปาศรี และวิมาน ใจดี (2561) ได้พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเองเรื่องภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
3 ผลการวิจัยพบว่า 1.) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 
มีค่าประสิทธิภาพ 80.19/84.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2.) ความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3.) ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากอ่น
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  [6] 
 3.2.2 ศิริวรรณ แก้วจรัญ (2561) ได้ทําการวิจัยเรื ่อง การ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเรื่องคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นนประถมศึกษาปีที่ 
4 จํานวน 20 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ
การเร ียนรู ้ภาษาไทยเรื ่องคำควบกล้ำ  สำหรับนักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4  มีค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 86.70/ 
87.50 เป็นไปตามเกณฑ์ E1 / E2 เท่ากับ 85/85 ที่ตั้งไว้  คะแนน

ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 [7] 
 3.2.3 ดาวรถา วีระพันธ์ และภูษณิศา ม่วงเกษม (2561) ทำ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของ
พืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า 1.) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 มีคุณภาพอยู่ในระดับ 
ดีมาก 2.) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 83.40 
สูงกว่าเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.) ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การดำรงชีวิตของพืชอยู่ใน
ระดับมาก [8] 
 3.2.4 ปิยสุดา ตันเลิศ กุ้งนาง อุเหล่า และนภาพร พุทธวงศ์
(2560) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเราสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเรื่อง พืชใกล้
ตัวเรา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/83.56 ) นักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง พืชใกล้
ตัวเรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 2.84) [9] 
 3.2.5 จุฑามาศ ถาวร (2560) ทำการศึกษาวิจัยเรื ่อง การ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างแรงบัลดาล
ใจในการออกแบบคาแรคเตอร์วิชาหลักการออกแบบคาแรคเตอร์ 
ระดับชั้น ปวส.2/17 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ผลการวิจัย
พบว่า 1.) โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้าง
แรงบัลดาลใจในการออกแบบคาแรคเตอร์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
96.4/95.6 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว ้(85/85) 2.) ผู้เข้าเรียน 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างแรงบัลดาล
ใจในการออกแบบคาแรคเตอร์วิชาหลักการออกแบบคาแรคเตอร์ 
มีประสิทธิผลการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3.) ผู้เข้า
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เรียนด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างแรงบัล
ดาลใจในการออกแบบคาแรคเตอร์หลังการเข้ารับการเรียน มี
ความคิดเห็นต่อแบบเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูในระดับดีมาก 
[10] 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย [11]  
 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีขั้นตอนการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี้  
 4.1.1 ขั้นวิเคราะห์ ศึกษาหลักการ วิธีการ ทฤษฎี และเทคนคิ
วิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากตำรา เอกสาร
ต่างๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 4.1.2 การออกแบบ ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยเลือกแหล่งข้อมูล จาก
หนังสือและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และจัดลำดับการนำเสนอตาม
แนวคิดของกาเย่ คือ 1) เร่งเร้ากระตุ้นและดึงดูดความสนใจ 2) 
บอกวัตถุประสงค์ 3) ทบทวนความรู้เดิม 4) นำเสนอเนื้อหาใหม่
หรือสิ ่งเร้าใหม่ 5) ชี ้แนะแนวทางการเรียนรู ้ 6) กระตุ ้นการ
ตอบสนองบทเรียน 7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ 8) การประเมินผลการ
แสดงออก 9) สรุปและนำไปใช้  
 4.1.3 การพัฒนา หลังจากได้รับคำเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึกษา จึงนำมาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามที่
ออกแบบไว้  
 4.1.4 ขั้นการนำไปใช้ ได้ทำการทดลองใช้รายบุคคล เป็นการ
ทดลองใช้บทเรียนกับนักเรียน 
 4.1.5 ขั ้นการประเมินผล เป็นการหาความพึงพอใจของ
บทเรียน  
4.2 เคร่ืองมือในการการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย 
 4.2.1 บทเร ียนคอมพิวเตอร ์ช ่วยสอน เร ื ่อง อ ุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

4.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1  

4.2.3 แบบทดสอบความรู ้ก ่อนเร ียนและหลังเร ียนของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
4.3.1 ตัวแปรต้น คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
4.3.2 ต ั วแปรตาม ค ื อ  ความพ ึ งพอใจของบทเร ี ยน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร ื ่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื ้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
4.5 เกณฑ์ให้คะแนนของแบบประเมิน  
ตาราง 1 เกณฑ์ให้คะแนนของแบบประเมิน 

ระดับเกณฑ์ ความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ดีมาก 5.00-4.51 ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ต ่ อ บ ท เ ร ี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1อยู่ในระดับดีมาก 

ดี 4.50-3.51 ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ต ่ อ บ ท เ ร ี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1อยู่ในระดับดี 

ปานกลาง 3.50-2.51 ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ต ่ อ บ ท เ ร ี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1อยู่ในระดับปาน
กลาง 

น้อย 2.50-1.51 ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ต ่ อ บ ท เ ร ี ย น
คอมพ ิ ว เตอร ์ ช ่ วยสอน  เ ร ื ่ อ ง
อ ุ ปกรณ์ คอมพ ิ ว เตอร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อยู่ใน
ระดับน้อย 

น้อยมาก 1.50-1.00 ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ต ่ อ บ ท เ ร ี ย น
คอมพ ิ ว เตอร ์ ช ่ วยสอน  เ ร ื ่ อ ง
อ ุ ปกรณ์ คอมพ ิ ว เตอร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อยู่ใน
ระดับน้อยมาก 

 
5. ผลการวิจัย 

 ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการวิจัย
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ดังต่อไปนี้ 
5.1 ผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช ่วยสอน เร ื ่อง อ ุปกรณ ์คอมพ ิวเตอร ์  สำหร ับน ักเร ียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

5.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
5.1 ผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังภาพที่ 1 - 
10 

 
ภาพ 1 หน้าจอหลกัของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ สำหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 

 

 
 

ภาพ 2 หน้าเมนูหลกัของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สำหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 

 
 

ภาพ 3 หน้าแสดงการใช้งานของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 
 

ภาพ 4 หน้าเมนูของหน่วยเรียน ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 
 

ภาพ 5 หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สำหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
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ภาพ 6 สรุปคะแนนแบบทดสอบกอ่นเรียน คอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 
 

ภาพ 7 หน้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 
 

ภาพ 8 หน้าจอเกมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง อปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ สำหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 

 
 
 

 
 

ภาพ 9 แบบทดสอบหลังเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 
 

ภาพ 10 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 

 
5.2 ผลการหาความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
1  
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากแบบสอบถามของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร ื ่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 20 คน  วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้านดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 ด้านการใช้งานโปรแกรม 
 5.2.2 ด้านความสามารถการทำงานตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ 
 5.2.3 ด้านความถูกต้องของระบบ 
 5.2.4 ผลการสรุปภาพรวมความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร ื ่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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5.2.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านการใช้งานโปรแกรม 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ด้านการใช้งานโปรแกรม ปรากฏผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค ่าเฉลี ่ย ค่าส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของ 
ความพึงพอใจด้านการใช้งานโปรแกรม 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ความรวดเร็วในการ
ใช้โปรแกรม 

4.22 0.47 ดี 

2. ความรวดเร็วในการ
ประมวลผล 

4.53 0.64 ดีมาก 

3. ความรวดเร็วใน 
การแสดงภาพบน 
หน้าจอ 

4.73 0.59 ดีมาก 

4. ความพึงพอใจต่อ
การใช้งานระบบ 

4.67 0.62 ดีมาก 

5. ประโยชน์จาก
การศึกษาบทเรียน 

4.87 0.35 ดีมาก 

6. ความสะดวกใน 
การใช้งานภาพรวม 

4.80 0.41 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.63 0.51 ดีมาก 

 
 จากตาราง 1 พบว่าการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านการใช้
งานมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามี
ประโยชน์จากการศึกษาบทเรียนมากที ่ส ุด (ค่าเฉลี ่ย 4.87) 
รองลงมาเป็นความสะดวกในการใช้งานภาพรวมและความ
รวดเร็วในการแสดงภาพบนหน้าจอ (ค่าเฉลี ่ย 4.80, 4.73 
ตามลำดับ) 
5.2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านความสามารถการ
ทำงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ด้านความสามารถการทำงานตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ ปรากฏผลดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 ค ่าเฉลี ่ย ค่าส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของ 
ความพึงพอใจด้านความสามารถการทำงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ความเหมาะสมใน
การออกแบบหน้าจอ 

4.40 0.83 ดี 

2. ความเหมาะสมของ
การแสดงข้อมูล 

4.53 0.64 ดีมาก 

3. ความเหมาะสมของ
สี 

4.73 0.59 ดีมาก 

4. ความเหมาะสมของ
ตัวอักษร 

4.73 0.46 ดีมาก 

5. ความเหมาะสมของ
ระบบในภาพรวม 

4.47 0.74 ดี 

6. ความเหมาะสมใน
การนำเสนอข้อมูล 

4.20 0.41 ดี 

7. ความเหมาะสมของ
รูปภาพ 

4.53 0.64 ดีมาก 

8. ความเหมาะสมใน
การนำเสนอและ
ภาพรวม 

4.73 0.64 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.54 0.61 ดีมาก 

 
 จากตาราง 2 พบว ่าการว ิ เคราะห ์ความพึงพอใจด ้าน
ความสามารถการทำงานตรงตามความต้องการของผู ้ใช้มี 
ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดบัดี
มาก (ค ่ า เฉล ี ่ ย  4.54) เม ื ่ อพ ิจารณาเป ็นรายข ้อ พบว่า 
ความเหมาะสมของสี , ความเหมาะสมของตัวอักษร , ความ
เหมาะสมในการนำเสนอและภาพรวมมีค ุณภาพมากที ่สุด 
(ค ่า เฉล ี ่ย  4.73) รองลงมาความเหมาะสมของการแสดง
ข้อมูล,ความเหมาะสมของรูปภาพ,ความเหมาะสมในความสนุก
และเพลิดเพลินต่อการเล่น และความเหมาะสมของระบบใน
ภาพรวม (ค่าเฉลี่ย 4.53, 4.47 ตามลำดับ) 
5.2.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านความถูกต้องของ
ระบบ 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ย
สอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ด้านความถูกต้องของระบบ ปรากฏผลดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ค่าเฉลี ่ย ค่าส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของ 
ความพึงพอใจด้านความถูกต้องของระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ความยาก - ง่ายใน
การใช้งานโปรแกรม 

4.38 0.51 ดี 

2. ความถูกต้องใน 
การนำเสนอของ 
ข้อมูล 

4.73 0.59 ดีมาก 

3. มีการทำงานได้ 
ตรงตามความต้องการ 

4.60 0.63 ดีมาก 

4. ความชัดเจนของ 
ข้อความที่แสดงบน 
จอภาพ 

4.67 0.49 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.59 0.55 ดีมาก 

 
 จากตาราง 3 พบว่าการวิเคราะห์ความพึงพอใจความถูกต้อง
ของระบบ ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดบัดี
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความถูกต้อง
ในการนำเสนอของข้อมูลมีคุณภาพมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย4.73) 
รองลงมาความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพและมีการ
ทำงานได้ตรงตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.67, 4.60 ตามลำดับ) 
5.2.4 ผลการสร ุปภาพรวมความพ ึงพอใจต ่อบทเร ี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ผลการสรุปภาพรวมความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ปรากฏผลดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของ ภาพรวม
ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ด้านการใช้งาน 
โปรแกรม 

4.63 0.51 ดีมาก 

 

 

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของ ภาพรวม
ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ตอ่) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

2.ด้านความสามารถ
การทำงานตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช ้

4.54 0.61 ดีมาก 

3. ด้านความถูกตอ้ง 
ของระบบ 

4.59 0.55 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.58 0.55 ดีมาก 

 
 จากตาราง 4 พบว่าภาพรวมความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร ื ่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.58) 
เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานโปรแกรมมี
คุณภาพมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.63 ) รองลงมาด้านความถูกต้อง
ของระบบ และด้านความสามารถการทำงานตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ (ค่าเฉลี่ย 4.59, 4.54 ตามลำดับ) 
 
5.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความรู้ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ผลการสรุปการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความรู้ก่อนเรียน
และหลังเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏผลดัง
ตาราง 5 
 
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ทำแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

การทดสอบ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ 

Pre-test Post -test 
20 คน 8.0 13.7 

  
 จากตาราง 5 พบว่าค่าเฉลี ่ยของคะแนนสอบนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ทำแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลัง
เร ียนพบว่า คะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่าคะแนนเฉลี ่ยของ
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นักศึกษาก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 8.0 ส่วนหลังจากท่ีได้เรียนแล้วทำ
แบบทดสอบหลังเรียนพบว่านักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 
ทั้งหมดได้คะแนนสูงขึ้น โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 13.7  
 

6. อภิปรายผล 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพดี
มาก เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีเนื้อหาที่เข้าใจได้
ง่าย โดยการแบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่องๆ เพื่อการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น 
สามารถย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาซ้ำๆ ได้ตลอดเวลา จนกว่าจะ
เกิดความเข้าใจได้ และมีแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อ
ทบทวนทำให้เกิดการเรียนรู ้ที ่มีประสิทธิภาพดีขึ ้น ทำให้เกิด
ความรู้ใหม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเจตน์ จ้าปาศรี และ
วิมาน ใจดี ที่กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้สึกสนุกสนานไปกับการเรียน 
และไม่เกิดความกดดันขณะเรียนเมื่อเรียนไม่ทันผู้อื่น ส่งผลให้
หลังเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน [6] สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริวรรณ แก้วจรัญ ที่กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากกว่า
การเรียนแบบบรรยาย และให้ความสนใจมากขึ้น สามารถจดจำ
เนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น เมื ่อมีเนื้อหาที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยใน
เนื้อหา ผู ้เรียนสามารถย้อนกลับมาศึกษาเนื้อหาใหม่ ได้ และ
ผู ้เร ียนต้องทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเพื่อ
ประเมินผลการเรียน ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสทบทวนทำความเข้าใจ
ในบทเรียนมากขึ้น [7] 
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    และเทคโนโลยีสารสนเทศ. ปีท่ี 3, ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม–   
    ธันวาคม 2560). หน้า 67-70. 
[10] จุฑามาศ ถาวร. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
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      เร่ืองการสร้างแรงบัลดาลใจในการออกแบบคาแรคเตอร์   
      วิชา หลักการออกแบบคาแรคเตอร์ ระดับชั้น ปวส.2/1     
      สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก.วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ  
       วิทย์พณิชยการ. 2560. 
[11] นิกร หล้าน้อย, พณณา ตั้งวรรณวิทย์ และ 
      ไพศาล สุธีบรรเจิด. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตาม 
      หลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์.  
      รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอ 
      งานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 15 : 583 – 593. 
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การพัฒนากราฟิกเคลื่อนไหว  
เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

The development of motion graphics about sleep problems 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการนอนไม่
หลับของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  2) เพื่อพัฒนาสื่อกราฟิก
เคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสื่อกราฟิกเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ตัวอย่าง การพัฒนาสื่อภาพเคลื่อนไหวโดยมีรูปแบบการวิจัยตามหลัก 
3P มีเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แบบบันทึกการนอนหลับแบบรายวัน 
2) แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพิตส์เบิร์ก 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจ 4) แบบประเมินจากผู้เช่ียวชาญ มีกลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษาช้ันปีท่ี 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จำนวน 18 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) Dependent Sample t-test ผลการวิจัย
พบว่า การประเมินด้านเทคนิคและด้านเนื้อหาอยู่ในระดับที่
พอใจมาก ผลการรับชมสื่อก่อนและหลังรับชมสื่อของกลุ่ม
ตัวอย่าง เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับนักศึกษาปริญญา
ตรี แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่า 
การรับชมสื่อทำให้คุณภาพการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่างดีขึ้น 
ผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อกราฟิกเคลื่อนไหวอยู่
ในระดับที่พอใจมากที่สุด 
คำสำคัญ – กราฟิกเคลื่อนไหว,นอนไม่หลับ 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 This research purposes 1)  To develop motion 
graphics media on insomnia problems for 
undergraduates. 2)  Study insomnia behavior among 
undergraduate students.  3)  To assess the satisfaction 
with motion graphics media of the sample. Develop 
animation media with a research model according to 
3P principles. The research tools used are 1)  Daily 
sleep record form. 2)  Pittsburgh Sleep Quality Index.                  
3)  Satisfaction Evaluation Form. 4) The sample group 
was computer studies students. Faculty of Science 
and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University 18 people. Evaluation Form Experts. The 
statistics used are 1)  Mean 2)  Standard deviation 3) 
Dependent Sample t-test. The research results were 
found that the technical and content assessments 
were very satisfactory. Results of media viewing before 
and after viewing the media of the sample group 
about insomnia problems for undergraduates the 
difference was statistically significant at 0.5. Their 
media views improved the sleep quality of the 
sample. The satisfaction of the samples with motion 
graphics media was at the most satisfactory level. 
Keywords -- Motion graphics, insomnia. 
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1. บทนำ 
การนอนหลับถือว่าเป็นสภาวะทางธรรมชาติที่ร่างกายของ

คนเรามีการลดลงของการรู้ตัว การรับรู้จากภายนอก หรือสิ่ ง
กระตุ้น การเคลื่อนไหวแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สามารถกลับมาตื่นรู้ตัวได้ง่าย พฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ซ้ำๆ สำหรับประโยชน์ของการนอนเช่ือว่าช่วยให้ร่างกายระบบ
การทำงานอวัยวะโดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือดได้พักผ่อน
นอกจากนี้การนอนหลับยังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกิดการฟื้นฟู
การทำงานของร่างกาย, สารเคมีในร่างกาย, สารสื่อประสาท ให้
เกิดสมดุลที่ปกติ รวมทั้งจัดระเบียบความจำที่เราได้รับมาในเวลา
กลางวันใหเ้ป็นระบบอีกด้วย [1] 

อาการนอนไม่หลับหรือหลับลำบาก หรือหลับไม่สนิทเรียกว่า
โรคนอนไม่หลับ  ถ้าคนเราประสบปัญหาจากโรคนอนไม่หลับ
คนเราจะรู้ว่าการนอนไม่หลับจะมีผลกระทบกับตัวเราในช่วง
กลางวัน และกลางคืนทำให้คุณรู้สึกอ่อนเพลียในระหว่างวัน และ
เป็นสาเหตุให้มีปัญหาในการทำงานการนอนไม่หลับนั้นอาจ
เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุปัจจัยได้แก่ ปัญหาทางด้าน 
จิตใจสารกระตุ้น มีแอลกอฮอลในร่างกาย การออกกำลังกาย  
เสียงรบกวนต่างๆ แสงสว่าง ปัญหาทางด้านจิตใจ ฯลฯ [2] 

ปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาท
หน้าที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานรวมไปถึง
การศึกษาในด้านต่างๆ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่มีกา ร
นำมาใช้เพื่อส่งเสริมสิ่ง  ต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนนั้น โมช่ัน
ก ร าฟิ ก  (Motion Graphic) เป็ น ห นึ่ ง ใน เท ค โน โล ยี ท า ง
คอมพิวเตอร์ที่เป็นการสรุปเนื้อหาและสิ่งต่างๆมาในรูปแบบ ของ
การทำใหภ้าพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว และมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 

โมช่ันกราฟิก (Motion Graphic) เกิดมาจากการผสมคำ 2 
คำคือ โมช่ัน (Motion) ที่หมายถึงการเคลื่อนไหว และคำว่า
กราฟิก (Graphic) หมายถึงภาพ ซึ่งภาพในที่นี้เป็นได้หลายอย่าง
ไม่ใช่แค่เพียง ภาพถ่าย เท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นภาพการ์ตูน รูป
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม เส้นทุกอย่างล้วนนับเป็นภาพกราฟิกได้
หมด เมื่อสองคำนี้มารวมกันเป็นคำว่า โมช่ันกราฟิกจะแปลแบบ
ง่ายๆว่า ภาพกราฟิกแบบเคลื่อนไหวนั่นเอง โดย โมชั่นกราฟิกจะ
เป็นการนำกราฟิกต่างๆมาขยับและเคลื่อนไหวให้เกิดความ
น่าสนใจซึ่งจะช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับงานกราฟิกที่เป็น
ภาพนิ่งและบอกเล่าเรื่องราวข้อมูลต่างๆได้ดี มีชีวิตชีวายิ่งขึ้นซึ่ง

ส่งผลให้การสื่อสารเรื่องราวต่างๆนั้นมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น
กว่าเดิม 
ซึ่ งปัจจุบันก็มีสื่ออื่นๆมากมายที่นำเอาโมช่ันกราฟิกไปใช้
ประกอบอย่างเช่น งานโฆษณา รายการโทรทัศน์ หรือ Music 
Video [3] 

จากการแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้แก่กลุ่มนักศึกษาช้ันปีท่ี 
3 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการนอนไม่หลับจำนวน 73 
คน มีผู้ทำแบบสอบถามจำนวน 26 คนพบว่ามีผู้ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการนอนไม่หลับถึง 18 คนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะ
เท่ากับ 69.2% และคนที่ไม่มีเป็นหาเกี่ยวกับนอนหลับมีเพียง 8 
คนหรือคิดเป็น 30.8% 

 
ภาพที ่1 แผนภูมวิงกลม สรุปขอ้มูลเกี่ยวกับปัญหาการนอนไม่หลับ 

 

จากความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนาสื่อกราฟิกเคลื่อนไหวเรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาช้ันปี
ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อเป็นการ
แนะนำการแก้ไขปัญหาการนอนไม่หลับให้กับนักศึกษาอย่าง
ถูกต้อง 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการนอนไม่หลับของกลุ่มตัวอย่าง 
2.2 เพื่อพัฒนาสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหาการนอนไม่
หลับ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของสื่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 

3. ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
3.1 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 
 3.3.1 อาการของการนอนไม่หลับ 
 3.3.2 สาเหตุของการนอนไม่หลับ 
 3.3.3 วิธีการแก้ปัญหาการนอนไม่หลับ 
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3.2 วิธีการดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาช้ันปีท่ี 3 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 73 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
   นั กศึ กษาคณ ะวิทยาศ าสตร์ สาขาวิ ชา
คอมพิวเตอร์ศึกษาช้ันปีท่ี 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จำนวน 18 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง(Purposive Selection) โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบ
ตามสะดวก(Convenience Selection)จากการใช้แบบสอบถาม 
 
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้กำหนดตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย 2 ตัวแปร
คือ 
  3.3.1 ตัวแปรต้นได้แก่ 
   3.3.1.1 สื่อกราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหา
การนอนไม่หลับ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

 3.3.2 ตัวแปรตามได้แก่ 
   3.3.2.1 คุณภาพของสื่อด้านเนื้อหาและด้าน
เทคนิควิธีของสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับ 
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

  3.3.2.2 ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อโกราฟิก
เคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี 

  3.3.2.3 ข้อมูลพฤติกรรมการนอนไม่หลับ
ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.4 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาสื่อ 
 ขั้นตอนการสร้างสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหาการนอน
ไม่หลับ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้ศึกษาดำเนินการสร้าง
กราฟิกเคลื่อนไหว เรื่องการปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ตามหลัก 3P ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
คือ 

3.4.1 Pre-Production (ขั้นตอนการเตรียมการผลิต) 

       3.4.1.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูล
ต่างๆจากแหล่งข้อมูลที่มีความหน้าเชื่อถือเพื่อรวบรวมมาเขียน
บทของแต่ละฉากที่จะทำ 

       3.4.1.2 การเขียนบท นำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมา
เรียบเรียงใส่กระดาษหรือสิ่งที่ เราจะสามารถดูในตอนที่จะ
บันทึกเสียงได้ 

       3.4.1.3 การเขียนสตอรี่บอร์ด เป็นการกำหนดฉาก
ต่างๆในกราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

       3.4.1.4 ออกแบบตัวละครและฉาก  
       3.4.1.5 การบันทึกเสียง  

 
ภาพที ่2 ภาพบางส่วนในขั้นตอนออกแบบตัวละครและฉาก 

3.4.2 Production (ขั้นตอนการผลิต) 
       3.4.2.1 นำภาพที่ออกแบบไว้มาประกอบเข้ากันให้เป็น

เรื่องราว 
       3.4.2.2 การกำหนดหลักในการเคลื่อนไหวของภาพ

ผ่านโปรแกรมกราฟิก        
 3.4.2.3 การเตรียมเสียงและการทดลองใช้เสียงที่

เตรียมมา 
       3.4.2.4 นำส่วนประกอบทั้ งหมดมาประกอบเข้า

ด้วยกัน 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 ภาพบางส่วนในขั้นตอนการกำหนดหลักการเคลื่อนไหวของ

ภาพ 
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ภาพที ่4 ภาพบางส่วนในขั้นตอนการนำภาพที่ออกแบบไว้มาประกอบ

เข้าด้วยกัน 

 3.4.3 Post-Production (ขั้นตอนหลังการผลิต) 
  3.4 .3 .1 นำเสนองานในรูปแบบของสื่ อกราฟิ ก
เคลื่อนไหวต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.4.3.2 ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.4.3.3 ทดลองและปรับปรุงแก้ไข [4] 

 
ภาพที ่5 ภาพบางส่วนภายในส่ือกอ่นปรับปรุงแก้ไข 

 
ภาพที ่6 ภาพบางส่วนภายในส่ือหลังปรบัปรุงแก้ไข 

 
ภาพที ่7 ภาพบางส่วนภายในส่ือหลังจากทำสื่อเสร็จเรียบร้อย 

 

3.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3.5.1 กราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับ 
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

 3.5.2 แบบบันทึกข้อมูลการนอนหลับแบบรายวัน 
 3.5.3 แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพิทส์เบิร์ก 
 3.5.4 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญ ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักการของ 
ลิเคิร์ท ดังนี้ [4]  

  4.21 – 5.00 พอใจมากท่ีสุด  
                 3.41 – 4.20 พอใจมาก  
                 2.61 – 3.40 พอใจปานกลาง  
                 1.81 – 2.60 พอใจน้อย  
                 1.00 – 1.80 พอใจน้อยท่ีสุด 

  การแปลผลของแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ
ของพิทส์เบิร์กมีการแปลผลของคำถาม มีดังนี ้
  ไม่มีปัญหา       เท่ากับ  0 คะแนน

น้อยกว่า1ครั้ง/สัปดาห์ เท่ากับ  1 คะแนน  
2ครั้ง/สัปดาห์       เท่ากับ  2 คะแนน
3ครั้ง/สัปดาห์       เ ท่ า กั บ    3  
คะแนน 

 โดยคะแนนรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คะแนนหมายถึงการ
มีคุณภาพการนอนหลับที่ดี และคะแนนรวมมากกว่า 5 คะแนน 
หมายถึงมีคุณภาพการนอนหลับท่ีไม่ดี [5] 
 3.5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 3.5.5 แบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญ และความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.6 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.6.1 เก็บข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพจาก
ผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 6 ท่านแบ่งเป็น ด้านเทคนิควิธีการ 3 ท่าน
ด้านเนื้อหา 3 ท่าน ในการประเมินสื่อภาพเคลื่อนไหว เรื่อง 
ปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

 3.6.2 เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจจาก
กลุ่มตัวอย่างหลังชมสื่อภาพเคลื่อนไหว  

เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
 3.6.3 ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นระยะเวลา 60 

วัน แบ่งได้เป็น 30วันแรกจะเป็นช่วงเวลาของก่อนรับชมสื่อ และ
30 วันถัดมาจะเป็นของช่วงเวลาหลังกลุ่มตัวอย่างได้รับชมสื่อ 

 3.6.4 นำขอมูลต่างๆที่เก็บรวบรวมมานำไปวิเคราะห์ 
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   3.6.4.1 นำข้อมูลต่างๆมาตรวจสอบความ
ถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล แล้วจึงนำมาลงในโปรแกรม
การคำนวณด้านสถิติและนำเสนอในรูปแบบของ ตาราง หรือ 
ความเรียง [4] 
   
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 3.7.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) [7] 
 

   �̅� =
𝛴𝑥

𝑁
                (1) 

สูตร เมื่อ �̅�  แทน คะแนนเฉลี่ย 

   ∑𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   N แทน จำนวนข้อมูล 
 3.7.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) [7] 
 

   S.D =   (2) 

สูตร เมื่อ ∑𝑥 แทน ผลรวมของตัวเลข 

   ∑𝑥2 แทน ผลรวมตัวเลขกำลังสอง 
   N แทน จำนวนข้อมูล 
 3.7.3 Dependent Sample t-test [8] 
 

   T = 
(�̅�−𝜇)

𝑠
√𝑛
⁄

   (3) 

สูตร เมื่อ n แทน ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 

   μ แทน ค่ามาตรฐาน หรือค่าอ้างอิง 
   s แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 
    ตัวอย่าง 

   �̅� แทน ค่าเฉลี่ย 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

4.1 ผลการพัฒนาสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว เร่ือง ปัญหาการนอน
ไม่หลับ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

 4.1.1 ผู้พัฒนาสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหาการนอนไม่
หลับ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ได้นำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 

ท่าน แบ่งเป็น ด้านเทคนิค 3 ท่าน ด้านเนื้อหา 3 ท่าน เพื่อหาค่า 

�̅� และค่า S.D. เปรียบเทียบคุณภาพก่อนและหลังดูสื่อของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ Dependent Sample t-test และประเมินความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว โดยมีผล
ดังนี ้
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับก่อนและหลัง
ดูสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี สรุปผลได้ว่า ผลการรับชมสื่อก่อนและหลัง
รับชมสื่อของกลุ่มตัวอย่าง เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
แสดงให้เห็นว่า การรับชมสื่อทำให้คุณภาพการนอนหลบัของกลุม่
ตัวอย่างดีขึ้น 

 
ตาราง 2 แบบประเมินด้านเทคนิค ผู้พัฒนาสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว 
เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ได้
นำเสนอความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพบว่าผู้เชี่ยวชาญ

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด (x̅ = 4.38 S.D. = 
0.23) โดยสรุปได้ว่า เนื้อหาภายในสื่อกราฟิกเคลื่อนไหวเรื่อง 
ปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีเนื้อหาที่
เหมาะสม มีการใช้สีภายในสื่อที่เหมาะสม มีความดึงดูดความ
สนใจของผู้ที่รับชม มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการนำเสนอ สื่อมี
ความสวยงาม เสียงบรรยายและเสียงประกอบต่างๆมีความ
เหมาะสม 

ประเด็นการประเมิน x̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ความเหมาะสมของ
เนื้อหาภายในสื่อกราฟิก 

4.67 0.57 พอใจมากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของสี
ภายในสื่อกราฟิก 

4.33 0.57 พอใจมากที่สุด 

ประเด็นการ
เปรียบเทยีบ 

ก่อนชมสื่อ หลังชมสื่อ 
T P 

x̅ S.D. x̅ S.D. 

คุณภาพการ
นอนหลับ 

8.16 2.47 5.00 1.53 6.69 0.00 
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3. การพัฒนาสื่อกราฟิก
เคลื่อนไหวมีความดึงดูด
ความสนใจ 

4.33 0.57 พอใจมากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการนำเสนอ
ของสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว 

4.67 0.57 พอใจมากที่สุด 

5. สื่อกราฟิกเคลื่อนไหว
มีความสวยงาม 

4.33 0.57 พอใจมากที่สุด 

6. เสียงบทบรรยายในสื่อ
กราฟิกเคลื่อนไหว มี
ความเหมาะสม 

4.33 0.57 พอใจมากที่สุด 

7. เสียงประกอบต่างๆใน
สื่อกราฟกิเคลื่อนไหวมี
ความเหมาะสม 

4.00 1.00 พอใจมาก 

รวม 4.38 0.23 พอใจมากที่สุด 
 
ตาราง 3 แบบประเมินด้านเนื้อหา ผู้พัฒนาสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว 
เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับนักศึกษาปรญิญาตรี ได้
นำเสนอความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพบว่าผู้เช่ียวชาญ

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด ( x̅ = 4.41 S.D. = 
0.16) โดยสรุปได้ว่า เนื้อหาภายในสื่อกราฟิกเคลื่อนไหวเรื่อง 
ปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีความถูก
ต้อง เนื้อหามีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และมีความชัดเจน 

ประเด็นการประเมิน x̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. เนื้อหาในสื่อกราฟิก
เคลื่อนไหวมีความถูกต้อง 

4.33 0.57 พอใจมากที่สุด 

2. เนื้อหาในสื่อกราฟิก
เคลื่อนไหวมีความน่าสนใจ 

4.33 0.57 พอใจมากที่สุด 

3. เนื้อหาในสื่อกราฟิก
เคลื่อนไหวเข้าใจง่าย 

4.67 0.57 พอใจมากที่สุด 

4. เนื้อหาในสื่อกราฟิก
เคลื่อนมีความชัดเจน 

4.33 0.57 พอใจมากที่สุด 

รวม 4.41 0.16 พอใจมากที่สุด 

 

ตาราง 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
สื่อกราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับสำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ทั้ง 18 คน สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด (x̅ = 4.37 S.D. = 
0.18) สรุปคือเนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย ตัวละครมีความ
น่าสนใจและดึงดูดผู้รับชมสื่อ เสียงบรรยายมีความเหมาะสม 
ระยะเวลาในการนำเสนอมีความเหมาะสม เสียงบรรเลงและการ
ดำเนนิเรื่องมีความเหมาะสมและน่าสนใจน่าติดตาม 

ประเด็นการประเมิน x̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. เนื้อหาบทดำเนินเรื่อง
ชัดเจน เรียบเรียง เข้าใจ
ง่าย 

4.67 0.48 พอใจมากท่ีสุด 

2. ตัวละครมีความ
น่าสนใจและดึงดูด 

4.44 0.61 พอใจมากท่ีสุด 

3. เสียงบรรยาย ชัดเจน มี
ความเหมาะสม 

4.11 0.75 พอใจมาก 

4. ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาที่ใช้ในการ
นำเสนอ 

4.39 0.60 พอใจมากท่ีสุด 

5. เสียงบรรเลงมีความ
เหมาะสม 

4.33 0.68 พอใจมากท่ีสุด 

6. การดำเนินเรื่องมีความ
น่าสนใจ น่าติดตาม 

4.33 0.59 พอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.37 0.18 พอใจมากท่ีสุด 
  

5. อภิปลายผล 
 5.1 ผลการการเปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับก่อนและ
หลังดูสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี โดยแบบประเมินมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่าของพิตส์เบิร์ก (Pittsburgh Sleep Quality Index)
พบว่าผลก่อนดูสื่อของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.16 และ
ค่าเฉลี่ยหลังดูสื่อของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 5.00 แปลผลได้
ว่าผลการรับชมสื่อก่อนและหลังรับชมของกลุ่มตัวอย่างแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าการับชมสื่อ
ทำให้คุณภาพการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่างนั้นดีขึ้น 
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 5.2 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านกราฟิกของสื่อ
กราฟิกเคลื่อนไหว โดยแบบประเมินมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert rating scale) พบว่าสื่อกราฟิก
เคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ด้านเนื้อหาอยู่ที่ 4.41 ค่า และด้านเทคนิคอยู่ที่ 4.38 สาเหตุของ
ผลการประเมินนี้อาจเนื่องมาจากด้วยเทคนิคการสร้างสื่อกราฟิก
เคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับ สำหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มีความหน้าสนใจและมีความโดดเด่นอย่างมาก และ
ยังมีเนื้อหาที่สามารถเข้าใจได้ ง่ายไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ [5] 
 5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อ
กราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับสำหรับ นักศึกษา
ปริญญาตรี พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นอยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.37 สาเหตุของระดับความคิดเห็นอาจจะ
มาจากสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับสำหรับ 
นักศึกษาปริญญาตรี มีความโดดเด่นทางด้านกราฟิก ด้านความ
สวยงาม ตัวละครและเสียงบรรยายมีความหน้าสนใจ และมี
เนื้อหาท่ีหน้าสนใจ เข้าใจได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ [9] 
 

6.ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับสำหรับ นักศึกษา
ปริญญาตรี ควรมีการนำเสนอในรูปแบบของสื่อใหม่ๆ ท่ีจะนำมา
พัฒนา หรือเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความสมจริงและ ความ
น่าสนใจมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันการ

ท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทองหล่อ - 2) หา
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 3) หาความพึงพอใจของพัฒนา
แอปพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ ้นด้วยเครื ่องมือ Thunkable กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชัน จำนวน 3 ท่าน และ
นักท่องเที่ยว 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แอปพลิเคชัน
การท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทองหล่อ - แบบ
ประเมินประสิทธิภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน พบว่า ภาพรวมของการประเมินประสิทธิภาพ
ของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก (Mean = 3 . 56, S.D. = 0.57) 
และภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอป
พลิเคชัน อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.76, S.D. = 0.87) 
คำสำคัญ -- แอปพลิเคชัน, สถานบันเทิง, เอกมัย-ทองหล่อ  
 

ABSTRACT 
 The research aims 1) to develop an application for 
tourism to entertainment venues Ekamai-Thonglor area 
2) to find the efficiency of developing applications for 
tourism to entertainment venues Ekamai - Thonglor 
area 3) to find satisfaction of developing tourism to 
entertainment venues Ekkamai-Thonglor area 
application that was developed with the Thunkable 
application development tool, with a sample group of 

three computer professionals and 30 tourists in the 
Ekamai-Thonglor area. The tool used in this research is 
Entertainment Venues Ekkamai-Thonglor Area 
Application. Application performance assessment and 
the satisfaction assessment form for tourism to 
entertainment venues application users Ekkamai-
Thonglor area The results of the performance and user 
satisfaction assessment found that the overall system 
performance assessment was in Level very (Mean = 
3 . 5 6 , SD = 0.57), and the overview of the system user 

satisfaction assessment was in Level very (Mean = 3.76, 
SD = 0.87) 
Keywords -- Application, Entertainment Venues, 
Ekkamai-Thonglor 
 

1. บทนำ 
 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำ
ให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิต
เป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิต
ได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพ
มาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บรกิารตา่ง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิต
สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้
คุณภาพ เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การ
เดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสาร
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กันได้ตลอดเวลา [1] จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดในปัจจุบันนี้คงหนีไม่พ้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการ
สื่อสาร โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นสิ่งที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้และมีผู ้ใช้งานเป็นจำนวนมากได้พัฒนาให้มี
ค ุณสมบัต ิการใช ้งานที ่หลากหลายเพ ื ่อตอบสนองความ
สะดวกสบายของผู้ใช้งานมีเทคโนโลยีในการระบุตำแหน่งที่อยู่ 
การนำทาง สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและ
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงทำให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆได้ง่ายพกพาได้สะดวกมีการใช้งานที่แพร่หลายเป็นท่ี
นิยมอย่างมาก [2] 
 ผับ บาร์ ไนต์คลับ คาเฟ่ เป็นสถานที่ดึงดูดผู้คนให้เข้า
ไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อการพบปะสังสรรค์หรือมาเพื่อ
ผ ่อนคลายความเคร ียด เสน ่ห์  ของธ ุรก ิจประเภทนี ้อย ู ่ที่
บรรยากาศในการให้บริการของผู้ประกอบการ ทั้งเรื ่องดนตรี 
อาหาร เครื ่องดื ่ม ความสนุกสนานกับการพบปะสังสรรค์ กับ
เพื่อนฝูง [3] ถ้ากล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนใกรุงเทพมหา
นคร และสอบถามสถานที่ที ่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที ่ยว
กลางคืนทุกคนลงความเห็นว่าย่านเอกมั ย – ทองหล่อ น่าสนใจ
มากที่สุด เพราะในโซนนี้ต่างก็สร้างความสุขและเป็นกระแสให้
เหล่านักท่องราตรีได้ชวนเพื่อนออกมาสังสรรค์กันอยู ่เสมอ 
นอกจากจะโดดเด่นด้วยทำเลใจกลางเมืองแล้ว ย่านนี้ยังเดินทาง
สะดวกด้วยขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้า BTS และเป็นพื้นที่ที่มี
ถนนหลักหลายเส้นตัดผ่านรองรับผู้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 
ร้านต่างๆ ในย่านนี้มีให้เลือกไปสังสรรค์กันครบทุกสไตล์ ไม่ว่าจะ
หันไปทางไหน ก็มีร้านนั่งชิล ผับ คาเฟ่ คอยต้อนรับเราอยู่ทุกที่ 
เพราะเหตุน ี ้จ ึงมีน ักท่องเที ่ยวเด ินทางมาที ่น ี ่อยู ่บ ่อยครั้ง  
นักท่องเที่ยวมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการใน
ย่านเอกมั ย – ทองหล่อ และ จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่
น้อยที่ไม่รู้ เส้นทางในการเดินทางไปยังสถานบันเทิงยามค่ำคืน 
ย่านเอกมั ย – ทองหล่อ  ทั้งที่ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มี
การใช้งานโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้ซึ ่งแอปพลิเคชันเหล่านั้นสามารถ
นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่ ผู้สนใจที่จะท่องเที่ยวตามสถานท่ีต่างๆได้เป็น
อย่างดีโดยแต่ละแอปพลิเคชันต่างก็มีจุดเด่นและจุดด้อยท่ีต่างกัน
ไป และมีนักท่องเที่ยวบางคน ยังไม่เข้าใจในการใช้แอปพลิเคชัน
ในการศึกษาสถานท่ีที่นักท่องเที่ยวต้องการไปเที่ยว ไม่รู้ที่ตั้งและ

รายละเอียดของสถานท่ีนั้นๆ ทำให้เกิดปัญหาในการไปยังสถานท่ี
ที่ต้องการท่องเที่ยวล่าช้า หรือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือ
นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่เพิ่งเคยมาท่องเที่ยวครั้งแรกอาจจะถูก
หลอกและเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้ [4] 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้จัดทำการพัฒนาแอป
พลิเคชันการท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทอง -
หล่อขึ้นโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Thunkable ในการพัฒนาตัว
แอปพลิเคชัน สร้างฐานข้อมูล และทำแผนที่ในการแนะนำ เพื่อ
นักท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์ในด้านการวางแผนการท่องเที่ยว
โดยสามารถศึกษารายละเอียดของสถานบันเทิงยามค่ำคืน ตัว
แอปพลิเคชันน้ันจะพัฒนาลงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็น
หลักเนื ่องจากอุปกรณ์ที ่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั ้น  มี
จำนวนมาก ตัวอุปกรณ์มีหลากหลายระดับ รวมทั ้งสามารถ
ทำงานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอ และความละเอียดแตกต่าง
กันได้ ทำให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ โดยแอปพลิเค
ชันการท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทองหล่อ -
จะแสดงสถานที่ต่างๆที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ เข้าถึงข้อมูลของ
สถานที่ได้ง่าย และสามารถรู้ตำแหน่งต่างๆในการเดินทางได้ ซึ่ง
นักท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์ในด้านการวางแผนการท่องเที่ยว
โดยสามารถศึกษารายละเอียดของสถานบันเทิงยามค่ำคืนและ
นำไปประกอบการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวสถาน
บันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทองหล่อ - 
 

2. วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวสถานบันเทิง
ยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทองหล่อ - 
 2.เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันการ
ท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทองหล่อ - 
 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ต่อแอป
พลิเคชันการท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทอง -
หล่อ 
 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อใช้แอพพลิเคชั่นในการอำนวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวในการเลือกและตัดสินใจในการเข้าใช้สถานบันเทิง
มากขึ้น 
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4  .กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถนำมาพัฒนาแอปพลิเคชัน
การท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทองหล่อ -ตาม
ต้องการได้ จากนั้นจึงทำการประเมินประสิทธิภาพ 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยัการพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเท่ียวสถาน 

บันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทองหล่อ - 
 

5. วิธีดำเนินการวิจัย 

 งานวิจัย แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวสถานบันเทิงยาม
ค่ำคืน ย่านเอกมัยทองหล่อ - ใช้วงจรการพัฒนาระบบ SDLC 
(System Development Life Cycle) ในการพัฒนาระบบ โดย
มีขั้นตอนการพัฒนาระบบ 7 ขั้นตอนดังน้ี [3] 
 
5.1 วงจรการพัฒนาระบบ SDLC 

5.1.1 ขั้นตอนการกำหนดปัญหา  

 ขั้นตอนการกำหนดปัญหา เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยทำความ
เข้าใจกับปัญหา ศึกษาการทำงานของแอปพลิเคชันงานเดิม 
พร้อมทั้งคิดหาแนวทางการดำเนินงานนั้นต้องการอะไร เพื่อทำ
ให้เป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์และสังเกตุนักท่องเที่ยว จากนั้นจึง
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเค
ชันการท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทองหล่อ - 

5.1.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ 

 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบที่พัฒนาขึ้นจากการกำหนด
ปัญหา โดยการนำข้อกำหนดความต้องการ (Requirements 
Specification) ที่ ไ ด ้ มาจากข ั ้ นตอนแรกมาว ิ เคราะห ์ ใ น
รายละเอียด เพื่อทำการพัฒนา ผู้วิจัยจะพัฒนาในรูปแบบของโม
บาย แอปพลิเคชัน (mobile application) เพื ่อให ้ผ ู ้ ใช ้งาน
สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น 

5.1.3 ขั้นตอนการออกแบบระบบ 

 ขั้นตอนการออกแบบระบบ  ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาและการวิเคราะห์ มาออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแผนภาพ
แสดงลำดับข ั ้นตอนการทำงาน (Flow Chart) เพ ื ่อใช ้ เป็น
เครื ่องมือในการอธิบายขั้นตอนการทำงานของ  แอปพลิเคชัน 
และทิศทางการไหลของข้อมูล เพื่อให้ผู้พัฒนาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยช้ินนี้ได้เข้าใจถึงการทำงานท่ีละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 2 แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flow Chart) 
 

5.1.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

 ขั ้นตอนการพัฒนาระบบ ได้พัฒนาในส่วนของการ
ออกแบบหน้าต่างของแอปพลิเคชัน  ( Graphic User Interface : 
GUI) พัฒนาขึ ้นด้วยเครื ่องมือพัฒนาแอปพลิเคชันสำเร ็จรูป 
Thunkable และได้ออกแบบ User Interface มาเพื่อให้เข้าใจ
รูปแบบของแอปพลิเคชันดังรูปที่ 4 
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ภาพ 3 User Interface 
 

5.1.5 ขั้นตอนการทดสอบระบบ 

 ขั้นตอนการทดสอบระบบที ่พัฒนาขึ้น ก่อนนำแอป
พลิเคชันไปใช้งานจริง จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านแอปพลิเคชัน และให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิณประสิทธิภาพ
ของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น 

5.1.6 ขั้นตอนการติดต้ังระบบ 

 ขั้นตอนการติดตั้งระบบท่ีพัฒนาขึ้น เมื่อทำการทดสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านแอปพลิเคชันแล้วว่าสามารถใช้งานได้
จริง และปรับปรุงข้อผิดพลาดตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
จึงนำแอปพลิเคชันไปติดตั้ง  

5.1.7 ขั้นตอนการบำรุงรักษา 

ในขั้นตอนการบำรุงรักษา หลังจากที่แอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้นมาได้ถูกนำไปใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงหา
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จากนักท่องเที่ยวในย่านเอกมัยทอง -
 หล่อ30 คน เพื่อหาความพึงพอใจและหากพบข้อผิดพลาดหรือ
ข้อบกพร่องจากการทำงานของแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยจะปรับปรุง
แก้ไขได้ถูกต้องเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

6. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านแอป
พลิเคชัน และนักท่องเที่ยวในย่านเอกมัยทองหล่อ - 

 กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู ้เชี ่ยวชาญด้านแอปพลิเคชัน
จำนวน 3 ท่าน และและนักท่องเที่ยวในย่านเอกมัย ทองหล่อ -
30 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม 
 

7. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
7.1 แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน 

ย่านเอกมัยทอง -หล่อ 
7 .2 แบบประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันการ

ท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทอง -หล่อ โดยให้
คะแนนสำหรับการประเมินค่าตามมาตราการวัดแบบ Likert 
Scale  5 ระดับ โดยแบบประเมินประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย  

2 ส่วน คือ ส่วนที่  1 แบบประเมินประสิทธิภาพ 3 ด้าน คือ  1 ( 
ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Functional Test) 2 )

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ  ( Usability Test) 3  )ด้าน
ความสามารถในการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ  
(Functional requirement test) ส่วนที ่ 2 ข้อเสนอแนะของ

าญ โดยมีค่าระดับคะแนนการประเมิน ดังนี้ผู้เชี่ยวช  
ระดับที่ 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
ระดับที่ 4 หมายถึง ระดับมาก 
ระดับที่ 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
ระดับที่ 2 หมายถึง ระดับน้อย 
ระดับที่ 1 หมายถึง ระดับน้อยท่ีสดุ 
แบบประเมินมีค่าคะแนนแปลความหมาย มีการ

กำหนดเกณฑ์ ดังนี ้
4.51 – 5.00 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 
3.51 – 4.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพน้อยทีสุ่ด 
3. 3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน แอปพลิเค

ชันการท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทอง -หล่อ 
โดยให้คะแนนสำหรับการประเมินค่าตามมาตราการวัดแบบ 
Likert Scale  5 ระดับ โดยแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู ้ใช้งานแอปพลิเคชัน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที ่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจใน
ประส ิทธ ิภาพของระบบสารสนเทศ ม ีท ั ้ งหมด 4 ข ้อ คือ            
1) แอปพลิเคชันแสดงรายละเอียดข้อมูลสถานบันเทิงถูกต้อง    
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2) แอปพลิเคชันแสดงผลรูปภาพของสถานบันเทิงได้ชัดเจน      
3) แอปพลิเคชันแสดงผลแผนที ่ของสถานบันเทิงได้ถูกต้อง       
4( แอปพลิเคชันมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน  ส่วนที ่  3 
ข้อเสนอแนะของผู้ทำแบบสอบถาม โดยมีค่าระดับคะแนนการ
ประเมิน ดังนี ้

ระดับที่ 5 หมายถึง ระดับมากท่ีสดุ 
ระดับที่ 4 หมายถึง ระดับมาก 
ระดับที่ 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
ระดับที่ 2 หมายถึง ระดับน้อย 
ระดับที่ 1 หมายถึง ระดับน้อยท่ีสดุ 
แบบประเมินมีค่าคะแนนแปลความหมาย มีการ

กำหนดเกณฑ์ ดังนี ้
มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง 

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากที่สุด 
มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง 

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมาก 
มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง 

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจปานกลาง 
มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง 

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจน้อย 
มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง 

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

7. สถิติที่ใช้วัดผล 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนำมา
แปลงผล [4] 

 
8. ผลการศึกษาวิจัย 

 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวสถานบันเทิง
ยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทอง -หล่อ มีผลดำเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 หน้าจอเริ่มต้น 
 

 
ภาพ 5 หน้าเมนูสถานบันเทิง 

 

 
 

ภาพ 6 หน้าเลือกสถานบันเทิง 
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ภาพ 7 หน้ารายละเอียดของสถานบันเทิง 
 

 
 

ภาพ 8 หน้ารูปภาพของสถานบันเทิง 

 
 

ภาพ 9 หน้ารูแผนท่ีของสถานบันเทิง 
 

ตาราง 1 ข้อมูลแสดงผลระดับการยอมรบัประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
การท่องเท่ียวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ยา่นเอกมัยทองหล่อ - จากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
แปล
ผล 

1. ด้านการทำงานไดต้ามฟังก์ชัน
งานของระบบ )Functional 
Test)       

3.67 0.58 มาก 

2. ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ )Usability Test) 

3.67 0.58 มาก 

3. ด้านความสามารถในการ
ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้    
    )Functional requirement 
test) 

3.33 0.57 มาก 

โดยรวม 3.56 0.57 มาก 

 

 จากตาราง ผลการหาประสิทธิภาพ โดยผู้เชี ่ยวชาญ
ด้านแอปพลิเคชัน จำนวน 3 ท่าน พบว่า ภาพรวมประสิทธิภาพ
ของแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอก
มัย-ทองหล่อ มีผลอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.56 และ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าด้านการทำงานได้ตามฟังก์ช่ันงานของ
ระบบ)Functional Test) และด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
)Usability Test) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

รองลงมาได้แก่ ด ้านความสามารถในการทำงานตามความ
ต้องการของผู้ใช้ )Functional requirement test) 
ตาราง 2 ข้อมูลแสดงผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันการ
ท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ยา่นเอกมัยทอง - 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
แปล
ผล 

1. แอปพลิเคชันแสดง
รายละเอียดข้อมูลสถานบันเทิง
ถูกต้อง       

3.60 0.86 มาก 

2. แอปพลิเคชันแสดงผลรูปภาพ
ของสถานบันเทิงได้ชัดเจน 

3.77 0.89 มาก 

3. แอปพลิเคชันแสดงผลแผนที่
ของสถานบันเทิงได้ถูกต้อง 3.83 0.86 มาก 
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4. แอปพลิเคชันมคีวามเหมาะสม
ต่อการใช้งาน 3.86 0.89 มาก 

โดยรวม 3.76 0.87 มาก 

 
 จากตาราง ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นการ
ท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทอง -หล่อ มีผลอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3. 76 และเมื่อพิจารณารายข้อ  

แอปพลิเคชันมีความเหมาะสมต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ยพบว่า 
สูงสุด รองลงมาได้แก่ แอปพลิเคชันแสดงผลแผนที่ของสถาน
บันเทิงได้ถูกต้อง แอปพลิเคชันแสดงผลรูปภาพของสถานบันเทิง
ได้ชัดเจนและแอปพลิเคชันแสดงรายละเอียดข้อมูลสถานบันเทิง
ถูกต้องตามลำดับ 
 

7. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
ผลการวิจัยเรื ่อง แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวสถาน

บันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทอง -หล่อ โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 30 คนจากนักท่องเที่ยว
ในย่านเอกมัย ทองหล่อ -30 คน โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการหาประสิทธิภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชัน จำนวน 3 ท่านโดยคำนวณจาก
การหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งผลการวิจัยพบว่า  
 ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันการท่องเที ่ยวสถาน
บันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทอง -หล่อ พบว่า มีผลอยู่ในระดับ

มาก  (�̅� = 3.56, S.D. = 0.57) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ช่ันงานของระบบ (Functional Test) 
และด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ซึ่งมี

ค่าเฉลี ่ยเท่ากัน มีประสิทธิภาพสูงที ่ส ุด   ( �̅� = 3.67, S.D. = 
0.58) รองลงมาได้แก่ ด้านความสามารถในการทำงานตามความ

ต้องการของผู้ใช้ (Functional requirement test) ( �̅� = 3.33, 
S.D. = 0.57)  
 ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน แอปพลิเคชันการท่องเที่ยว
สถานบันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทอง -หล่อ พบว่า มีผลอยู่ใน

ระดับมาก  (�̅� = 3.76, S.D. = 0.87) และเมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า แอปพลิเคชันมีความเหมาะสมต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ย

ส ูงส ุด  ( �̅� = 3.86, S.D. = 0.89) ม ีความพ ึงพอใจส ูงท ี ่ สุด 
รองลงมาได้แก่ แอปพลิเคชันแสดงผลแผนที่ของสถานบันเทิงได้

ถูกต้อง   ( �̅� = 3.83, S.D. = 0.86) แอปพลิเคชันแสดงผลรูปภาพ

ของสถานบันเทิงได้ชัดเจน  (�̅� = 3.77, S.D. = 0.89) และแอป

พลิเคชันแสดรายละเอียดข้อมูลสถานบันเทิงถูกต้อง  (�̅� = 3.60, 
S.D. = 0.86) 
 

8. อภิปรายผล 
 งานวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวสถาน
บ ันเท ิงยามค ่ำค ืน ย ่าน เอกม ัยทอง  -หล ่อสามารถแสดง
รายละเอียดข้อมูล รูปภาพและแผนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยผ ู ้ ว ิ จ ั ย ได ้ ใช ้ ว งจรการพ ัฒนาระบบ SDLC (System 
Development Life Cycle) ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และได้
ทำการหาค่าประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ และทำการ
หาค่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจากกลุ่มตัวอย่าง มีผลการ
ประเมิน ดังต่อไปนี้ 

ผลการศึกษาประสิทธ ิภาพของแอปพลิเคชันการ
ท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทอง -หล่อ พบว่า 
แอปพลิเคชันที ่พัฒนาขึ ้นสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูล 
รูปภาพและแผนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเลือกสถานบันเทิงตามที่ต้องการ  
 ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันการ
ท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ย่านเอกมัยทอง -หล่อ พบว่า 
ผู ้ใช้งานเห็นว่าระบบสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และ 
สามารถรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์มอืถือได้อย่างดีสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  
 

9. ข้อเสนอแนะ 
1.ทางด้านขนาดของแอปพลิเคชันที่ทำให้ไม่สามารถ

พัฒนาไม่เกิน 50 MB ได้  
2. การเลือกใช้ฟอนต์ภายใน Thunkable นั้นค่องข้าง

ซับซ้อน 
3. เนื่องมาจากการจำกัดเนื้อที่แอปพลิเคชันจึงทำให้ไม่

สามารถใส่รูปภาพได้เยอะ และไม่มีความคมชัดพอ 
4. ควรมีฟังก์ชันการทำงานในแอปพลิเคชันให้มากขึ้น 
5. แนะนำตัวแอปพลิเคชันผ่านช่องทางต่างๆ 
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บทคัดย่อ 
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของสื่อเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  2)  เพื่อ
หาความพึงพอใจการเรียนการสอนผ่านสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการ
อ่าน ด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จำนวน 28 คน ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการวิจัย
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ผลการหาประสิทธิภาพสื่อการเรียน
การสอนด้านการอ่านโดยกลุ่มทดลอง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับ 
78.66/75.38 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ท่ี 75/75 ผลความพงึ
พอใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 สรุปว่าการพฒันา
สื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สื่อเสริมและสามารถนำไปใช้ในการ
เรียนการสอนได้ 

คำสำคัญ -- สื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน, การเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติ   
 

ABSTRACT 
   The purposes of this research were  to 1) Efficient 
search of content and media formats To promote 
reading skills by Active Learning to 2) develop the 
lessons on Instruction media to promote reading skills 
by Active Learning, The sample group was 28 
Secondary School Grade 7  from Wang Chan Wittaya 
School, Wang Chan District, Rayong Province using 

purposive sampling. The research results consisted of 
two parts, The results of finding the effectiveness. The 
mean 78.66 / 75.38. which was higher than the standard 
level at 75/75. level with the mean of 4.65. Therefore, 
it Developing Instruction media to promote reading Skill 
by Active Learning Meet the specified criteria, still need 
to adjust and modify some. Therefore, the content and 
format of the media with quality can be used as 
supplementary media and can be used in actual 
teaching. 
Keywords -- Media to promote reading skills, Active 
Learning 

 

1. บทนำ 
    ภาษาเป็นเครื ่องมือในการดำรงชีวิตของมนุษย์  โดยใช้เป็น
เครื ่องมือของการสื่อสารและสามารถพัฒนาภาษาของตนได้ 
ภาษาช่วยคนรู้จักคิดและแสดงออกถึงความคิด ด้วยการพูด การ
เขียน และการกระทำ ซึ่งเป็นผลจากการคิด ถ้าไม่มีภาษาคนจะ
คิดไม่ได้ถ้าคนมีภาษาน้อย มีคำศัพท์น้อย ความคิดของคนก็จะ
แคบไม่กว้างไกล (กรมวิชาการ, 2552) PISA เป็นการประเมิน
นักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดย
ดำเนินการอย่างต่อเนื ่องทุก ๆ 3 ปี เพื ่อติดตามแนวโน้มการ
เปลี ่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและมุ ่ง  เน ้นการประเมิน
สมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิต
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จริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ , 
2562) 
 จากการสอบถามเบื ้องต้นจากทางโรงเร ียนพบว่า 
โรงเรียนแห่งนี ้ยังไม่มีสื ่อการเรียนการสอนที ่ใช้สำหรับการ
ทบทวนความรู้ก่อนสอบ PIZA และสื่อสำหรับการพัฒนาทักษะ
ด้านการอ่านโดยเฉพาะ และทางโรงเรียนยังต้องการต้นแบบของ
สื่อเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต เพื่อเป็นการปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน วิธีการจัดการเรียนการสอนอีกอย่างหนึง่ 
ที่จะนำมาใช้ได้ ก็คือเปลี่ยนวิธีการสอนจากแบบที่เคยใช้เป็น
ประจำ หร ือแบบ Passive Learning นำเป ็นแบบ Active 
Learning หรือใช้คำย่อว่า AL เป็นแนวคิดค่อนข้างใหม่ในการ
ปฏิรูป ระบบการศึกษาแบบเดิมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ จาก
ผู้สอนสู่ผู้เรียนโดยตรง โดยอาศัย กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่
ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขา
ได้ กระทำลงไป (Bonwell, 1991) ผ ู ้จ ัดทำว ิจ ัยใช ้  ADDIE 
Model ซ ึ ่ งเป ็นกระบวนการพัฒนาร ูปแบบการสอนที ่นัก
ออกแบบการเรียนการสอนและนักพัฒนาการฝึกอบรมนิยมใช้กัน 
ซึ่ง ADDIE Model มีลำดับการพัฒนาเป็น 5 ขั้น ซึ่งประกอบดว้ย 
การวิเคราะห์  (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา ( 
Development ) การนำไปใช้ ( Implemen tation ) และการ
ประเมินผล  (Evaluation) ซึ ่งแต่ละขั้นตอนเป็นแนวทางที ่มี
ลักษณะที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถนำไปสร้างเป็นเครื่องมือได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (ศักดา ไชกิจเจริญภิญโญ, 2548) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำ สื่อช่วยสอน 
มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อหาประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจของสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วยการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  มัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะด้นการอ่าน ทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา ไม่จำกัด
สถานที่ และสามารถอำนวยความสะดวกให้ก ับนักเร ียนที่
ต้องการใช้สื่อ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองอีกด้วย 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
    1) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านด้วย
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัง 
จันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

    2) เพื่อหาความพึงพอใจการเรียนของสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะ
การอ่าน ด้วยการเรียนรู ้ผ ่านการปฏิบัติ มัธยมศึกษาปีที ่ 1  
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
4. ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
    เนื้อหาด้านการอ่าน สามารถแบ่งเนื้อหาได้เป็น 2 หน่วยดังน้ี 
    หน่วยท่ี 1 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  
  1.1 หลักเกณฑ์ในการอ่าน 
  1.2 วิธีการอ่าน 
    หน่วยท่ี 2 การอ่านจับใจความ  
  2.1 การอ่านจับใจความสำคญั 
4.2 ศึกษาข้อมูลด้าน Active Learning  
    ผู ้ว ิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลจาก หนังสือกับอินเทอร์เน็ต 
รวมทั้งสอบถามจากอาจารย์ผู ้สอนทางเทคนิคศึกษา เพื่อนำ

สื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน 
ด้วยการเรียนรูผ้่านการปฏิบตัิ 
มัธยมศึกษาปีท่ี1 โรงเรียนวัง
จันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง    

เพื่อหาประสิทธิภาพของ
สื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการ
อ่านด้วย การเรียนรูผ้่าน
การปฏิบัติ มัธยมศึกษาปี
ที่ 1  โรงเรียนวังจันทร์
วิทยา อำเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 
 

เพื่อหาความพึงพอใจการ
เรียนของสื่อเพื่อส่งเสรมิ
ทักษะการอ่าน ด้วยการ
เรียนรูผ้่านการปฏิบตัิ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
อำเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง 
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ข้อมูลมาวิเคราะห์และได้วิธ ีการสอนที ่เหมาะสมทั ้งหมด 3 
รูปแบบดังนี ้
    4.2.1 การเร ียนรู ้แบบแลกเปลี ่ยนความคิด (Think-pair-
share) 
    4.2.2 การเร ียนร ู ้แบบร ่วมม ือ (Collaborative learning 
group)     
    4.2.3 การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้สอน นำเกมเข้ามาบูรณาการในการเรียนการสอน 
4.3 ขอบเขตด้านประชากร 
    กลุ่มประชากร มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
    กลุ่มตัวอย่าง มัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตำบล
ชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 28 คน 
 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย 
5.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จำนวน 28 คนโดยใช้หลักการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) เฉพาะนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้
เริ่มการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะด้านการอ่านตั้งแต่ช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที 1 ผู้วิจัยจึงเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนี้มีความเหมาะสม
ในการเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
5.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
    ตัวแปรต้น สื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติ  มัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง 
    ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพ และ ความพึงพอใจของสื่อเพื่อ
ส ่งเสร ิมท ักษะการอ ่าน ด ้วยการเร ียนร ู ้ผ ่านการปฏ ิบ ัติ   
มัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง 
 

5.3 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
การสร้างสื่อเพื่อส่งเสรมิทักษะการอ่าน  ด้วยการเรยีนรูผ้่านการ 
ปฏิบัติ  ผู ้ว ิจัยได้ใช้ทฤษฎีของ ADDIE Model ในการพัฒนา
เนื้อหาและรูปแบบสื่อการเรียนการสอนด้านการอ่าน มีขั้นตอน 

ดังนี ้
5.3.1 การวิเคราะห์ (Analysis)  
    เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ในการสร้าง
เครื่องมือ ซึ่งจะประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์
เนื้อหา เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาและจุดประสงค์เชิง พฤติกรรมที่
สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน  ดังนี ้ วิเคราะห์ผู ้เรียน ผู ้วิจัย
ทำการศึกษาความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เพื่อให้
ผู้เรียนที่ได้เรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนเกิดทักษะที่สอดคล้อง
เนื้อหาด้านการอ่านวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยทำการศึกษาเนื้อหา
การพัฒนาทักษะด้านการอ่านรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบถามความถูกต้องจากผู้เชียวชาญ และทำ
การกำหนดเนื้อหาที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือการวิเคราะห์เนื้อหา 
5.3.2 การออกแบบ (Design)  
    ผู ้วิจัยได้ออกแบบสื ่อการเรียนการสอนด้านการอ่านตาม
วิธีการที่ได้จากการวิเคราะห์ ในขั้นตอนท่ีผ่านมา มีการออกแบบ
ดังน้ี 
    ออกแบบเนื้อหาการเรียน โดยสร้างสตอรี่บอร์ดพร้อมกับระบุ
รายละเอียดของหน้าโปรแกรม เพื่อบอกถึงลำดับการจัดว่าง
เนื ้อหาในส่วนต่าง ๆ การออกแบบหน้าจอและกราฟิกต่างๆ 
จัดทำข้อคำถามสำหรับการประเมินต่างๆ ได้แก่การประเมินเพื่อ
หาประสิทธิภาพด้านเนื้อหาและสื่อ จัดทำแบบทดสอบโดยสรา้ง
แบบทดสอบ ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบอัตนัย
จำนวน 1 ข้อ แบบทดสอบปรนัยจำนวน 10 ข้อ โดยแบบทดสอบ
จะเป็นการเลือกตอบ ข้อละ1 คะแนน แบบ 4 ตัวเลือกพร้อมกับ
จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ 
    การนำแบบประเมินด้านเนื้อหาให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน 
เพื ่อตรวจสอบ ความถูกต้องของเนื ้อหา ความชัดเจน ความ
เหมาะสม และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่จะ
นำมาใช้กับสื ่อการเร ียนการสอนและแบบทดสอบ  นำแบบ
ประเมินแบบทดสอบให้ผู้เชียวชาญ จำนวน3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกต้องของเนื้อหา ความชัดเจน ความเหมาะสม และความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่จะนำมาใช้กับสื ่อการ
เรียนการสอน โดยทั่งด้านเนื้อหากับแบบทดสอบต้องมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.5 ขึ้นไป จากนั้นนำแบบทดสอบ
ที่จะนำมาใช้กับสื่อการเรียนการสอนและกลุ่มตัวอย่างนำไปให้
กลุ่มทดลอง ที่เคยผ่านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องการ
พัฒนาทักษะด้านการอ่านมาแล้ว จำนวน 10 คน เพื่อนำข้อมูล
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มาหาคุณภาพแบบทดสอบด้วยวิธีความยากง่าย อำนาจจำแนก 
และความเชื่อมั่น (KR20)  
5.3.3 การพัฒนา (Development)  
    ขั ้นตอนนี ้ เป ็นการเตร ียมส ่วนต่างๆ จากการออกแบบ 
(Design) ซึ่งรวมไปถึงเนื้อหา รูปภาพประกอบ และการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนด้านการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียม เนื้อหา
ที่มีความถูกต้อง การเลือกใช้สี ภาพพื้นหลัง การจัดองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสม กับสื่อที่ได้พัฒนาขึ้น จากนั้น
เลือกโปรแกรมสำหรับการพัฒนาเครื่องมือ เมื่อพัฒนาเสร็จสิ้นจึง
นำไปให้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ทำการประเมินคุณภาพของ
สื่อการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ เพื่อหาข้อผิดพลาดของการใช้
สื ่อการเรียนการสอน ข้อผิดพลาดของ เนื ้อหา ภาพประกอบ 
เสียงประกอบ ปุ่มควบคุมต่าง ๆ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้สื่อ การ
หน่วง เวลา การแสดงกราฟิกเคลื่อนไหว และกิจกรรมระหว่าง
บทเรียน ในกรณีทีพ่บข้อผิดพลาดหรือมีข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยจะได้
ดำเนินการปรับแก้ไขอย่างละเอียดก่อนเอาไปใช้จริง  
จัดเตรียมแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
5.3.4 การทดลองใช้ (Implementation)  
    ผู้วิจัยนำสื่อการเรียนการสอนด้านทักษะการอ่าน ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียน กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยได้ทำการทดลอง ดังนี้  
    การทดลองใช้จริง ผู้วิจัยได้ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนวังจันทร์วิทยาจำนวน 28 
คนโดยใช้หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เฉพาะนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้
เริ่มการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะด้านการอ่านตั้งแต่ชั้มัธ
ยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เวลาการฝึกจากวิชาภาษาไทย ผู้วิจัยจึง
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนี ้มีความเหมาะสมในการเลือกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  
    การเรียนการผ่านสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วยการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติผู้วิจัยดำเนินการสอนโดยใช้กระบวนการ 
Active Learning เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้าน
การอ่านมากยิ่งขึ ้นโดยทำการสอดแทรก Active Learning  3 
รูปแบบ คือ  
    1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-pair-share) 
คือ การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นท่ี
กำหนดคนละ 2-3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคิด

กับเพื่อนอีกคน 3 - 5 นาที (Pair) และนำเสนอความ คิดเห็นต่อ
ผู้เรียนทั้งหมด (Share)   
    2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) 
คือ การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
โดยจัดกลุ่ม ๆ ละ 3 - 6 คน   
    3. การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้สอน นำเกมเข้ามาบูรณาการในการเรียนการสอน  
5.3.5) การประเมินผล (Evaluation)  
ผู ้ว ิจ ัยนำผลการทดสอบจากกลุ ่มต ัวอย่าง ไปวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วยการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติ และความพึงพอใจของนักเรียนตามหลักสถิติและ
วิจัย 
5.4 เคร่ืองมือวิจัย 
    6.1  สื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังจันทร์
วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
    6.2 แบบประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการ
สอนด้านการอ่านด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ สำหรับ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง ใช้ในรูปของกิจกรรม 3 รูปแบบ และแบบทดสอบ
หลังเรียน 
    6.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของสื่อการเรียนการสอน
ด้านการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ สำหรับ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง 
5.5 ขั้นตอนในเก็บรวบรวมข้อมลู 
    นำสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วยการเรียนรู ้ผ่านการ
ปฏิบัติ มาใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 
28 คน หาประสิทธิภาพของสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วย
การเรียนรู ้ผ่านการปฏิบัติ หลังจากที่กลุ ่มตัวอย่างใช้สื ่อเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และทำ
แบบทดสอบหลังใช้สื่อ 
   ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจของของสื่อเพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่าน หลังจากท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้สื่อแล้วโดยการประเมิน
จะประกอบไปด้วยด้านความพึงพอใจด้านภาพ ภาษาและเสียง 
ด้านความพึงพอใจด้านตัวอักษรและสี ด้านความพึงพอใจด้าน
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เวลาและปฏิสัมพันธ์และด้านความพึงพอใจด้านคู่มือการใช้
บทเรียน 
5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.6.1 การหาค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
    การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจ ุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมกับเนื ้อหาและแบบทดสอบแต่ละข้อ ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (Item Objective 
Congruence index : IOC) โดยการนำแบบทดสอบที่ใช้ในการ
ทดลองไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พิจารณาให้คะแนนความ 
สอดคล้องของข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดย
กำหนดระดับการให้คะแนนดังนี้  
 
 1    หมายถึง แน่ใจว ่าแบบทดสอบสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

0    หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

-1    หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่สอดคล้องกับ
จ ุดประสงค์เช ิงพฤติกรรม  จากนั ้นนำน้ำหนักคะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง 

 

                  IOC = ∑
𝑅

𝑁
                    (1)

      
    เมื่อ   IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
จุดประสงค์  
            R   แทน ผลรวมของคะแนนความค ิดเห ็นของผู้   
เชี่ยวชาญ 
            N   แทน  จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดหัวข้อและเลือกข้อคำถาม  
    1. ข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 - 1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้  
    2. ข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุง
หรือตัดทิ้ง ดังนั้น การพิจารณาค่า IOC จะต้องมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 จึงจะถือว่าแบบทดสอบสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม 
5.6.2 การหาประสิทธิภาพของเนื้อหา  
    การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเนื้อหา โดยนคะแนนการ
ทำแบบทดสอบระหว่างเรียนหรือแบบทดสอบท้ายบทเรียน และ

คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนแต่ละคนมา 
วิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 โดยกำหนดค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 ไว้ท่ีไม่ต่ำกว่า 75/75 โดยใช้สถิติดังนี้  
 

   𝐸1 = (∑𝑋∕𝑁

𝐴
) × 100   (2) 

 

    เมื่อ    E1    หมายถึง    ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัด
ไว้ในชุดการสอนคิดเป็นร้อยละจากการทำแบบฝึกหัดและหรือ
ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนระหว่างเรียน 
            ∑X    หมายถึง    คะแนนรวมของผู้เรียนจากการทำ
แบบทดสอบหลังเรียนและหรือการประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
             A     หมายถึง    คะแนนเต็มของแบบฝึกหดัและหรือ
กิจกรรมการเรียน 
             N     หมายถึง    จำนวนผู้เรียน 
  

   𝐸2 = (
∑𝐹∕𝑁

𝐵
) × 100   (3) 

 

    เมื่อ    E2    หมายถึง    ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (พฤติกรรม
ที่เปลี่ยนในตัวผู้เรียนหลังการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน) คิด
เป็นอัตราส ่วนจากการทำแบบทดสอบหลังเร ียนและหรือ
ประกอบกิจกรรมหลังเรียน            
 ∑F    หมายถึง      คะแนนรวมของผู้เรียนจากการทำ
แบบทดสอบหลังเรียนและหรือการประกอบกิจกรรมหลังเลิก
เรียน 
 B     หมายถึง      คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
และหรือกิจกรรมหลังเรียน 
            N     หมายถึง      จำนวนผู้เรียน 
5.6.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ  
    เกณฑ์การแปลผลค่าน้ำหนักคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักเรียนเรียนที่มีต่อการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วยการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์การประเมนิ
ดังนี ้ 
         4.50 - 5.00    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
         3.50 - 4.49    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจมาก  
         2.50 - 3.49    หมายถงึ   ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
         1.50 - 2.49    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจน้อย  
         1.00 - 1.49    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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    1.ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 

             สูตร     �̅� = 
∑𝒙

𝒏
    (4) 

 

    เมื่อ     ∑x    แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถี่ คูณ คะแนน 
   n     แทน   จำนวนตัวอย่างข้อมูล  
    2.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    

       สูตร S.D = √
𝑛∑𝑥2−(𝛴𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
              (5) 

   
 S.D   คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง               
               ∑𝑥 คือ ผลรวมของคะแนน                    
             ∑𝑥2 คือ ผลรวมกำลังสองของคะแนนแต่ละคน                   
             n  คือ จำนวนของข้อมูลทั้งหมด 

 
6. ผลการวิจัย 

    ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและพัฒนาโดยใช้หลักการออกแบบสื่อ
ช่วยสอน ให้เป็นตามระบบการออกแบบการสอน ADDIE Model 
ออกแบบเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการและ
ขั้นตอน โดยมี 5 ขั้นตอนหลักๆ คือ 1) การวิเคราะห์ (Analysis) 
2) การออกแบบสื่อและเนื้อหา (Design) 3) การพัฒนาสื่อและ
เน ื ้อหา (Development) 4) การนำส ื ่อและเน ื ้อหา ไปใช้ 
(Implementation) ได้สอดแทรกรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
รูปแบบคือการเรียนรู ้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-pair-
share) การ เร ียนร ู ้ แบบร ่วมม ือ  (Collaborative learning 
group) การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) และ 5) การประเมินผล 
(Evaluation) จนได้รูปแบบและเนื้อหาการเรียนการสอนสื่อเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ดังตาราง
ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 

ตาราง 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของสื่อและเนื้อหา ในกระบวนการ
ของแต่ละหน่วยเรียน 

 
ตาราง 2 ผลการหาประสิทธภิาพของสื่อและเนื้อหา หลังกระบวนการเรียน 

 
    จากตาราง 1 และตาราง 2 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อ
และเนื้อหา ในกระบวนการของแต่ละ หน่วยเรียน เมื่อพิจารณา
ค่าประสิทธิภาพของสื่อและเนื้อหา ในกระบวนการของแต่ละ
หน่วยเรียน (E1 ) มีค่า เท่ากับ 78.66 และค่าประสิทธิภาพของ
บทเรียนหลังกระบวนการเรียน (E2 ) มีค่าเท่ากับ 75.38 ซึ่งแสดง
ว่า ประสิทธิภาพของสื่อและเนื้อหาการเรียนคือ 78.66/75.38 
ตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 75/75  
    จากการทดลองใช้บทเรียนจากสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน 
ด ้วยการเร ียนร ู ้ผ ่านการปฏิบ ัต ิ  จำนวน 28 คน  ผลการ
เปรียบเทียบผลต่างจากคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียน 
และคะแนนการทำแบบทดสอบก่อน เรียนมาวิเคราะห์ เพื่อหา
หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน 
    ในการทดลองผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามความคิดเห็นกับกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อวัดความคิดเห็นที่มีต่อ การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมทักษะ
การอ่าน ด ้วยการเร ียนร ู ้ผ ่านการปฏิบ ัต ิ  ท ี ่สร ้างข ึ ้น ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 

คะแนนระหว่าง
กระบวนการเรียน 

ประสิทธิภาพ 

1 321 57.32 

2 560 100.00 

 𝐸1 78.66 

รายการ 
จำนวน
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

ประสิทธิภาพ 

คะแนน
ทดสอบหลัง
ทำการเรียน

ครบทุก
บทเรียน  

( 𝐸2 ) 

28 30 633 75.38 
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้
สื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  

 

    จากตาราง 3 พบว่าระดับระดับความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทำการทดลองอยู่ในระดับมาก ดังนี้ด้านท่ีได้รับคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านตัวอักษรและสี ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.71 อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านภาพ ภาษา
และเสียง ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับคุณภาพ มาก
ที่สุด ถัดมาคือ ด้านคู่มือการใช้บทเรียน ซึ่งได้รับคะแนนเฉลี่ย 
4.64 อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด ด้านเวลาและปฏิสัมพันธ์ 
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับ
คุณภาพมากที่สุดเช่นกัน 
 

7. สรุปผลวิจัยและอภิปรายผล 
  ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อและเนื้อหาเพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เมื่อพิจารณาค่า
ประสิทธิภาพของสื่อและเนื้อหา ในกระบวนการของแต่ละหน่วย
เรียน (E1 ) มีค่า เท่ากับ 78.66 และค่าประสิทธิภาพของบทเรยีน
หล ังกระบวนการเร ียน (E2 ) ม ีค ่าเท ่าก ับ 75.38 แสดงว่า 
ประสิทธิภาพของสื่อและเนื้อหาการเรียนคือ 78.66/75.38 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กิตติภพ รัตนากรกุล, 2560) ได้ทำ
วิจัยผลการใช้สื ่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจท่ีเน้นเนื้อหา เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปี ที ่ 5 โรงเรียนงิ ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ได้กำหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ไว้ที่ 75:75 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
สื่อและเนื้อหาเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติ มีค่าเท่ากับ 78.66:75.38 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ไว้ ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อหลังกระบวนการเรียน (E2) 
เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้คะแนนน้อยกว่า (E1) เนื่องจากระยะเวลา
ในการทำแบบฝึกหัดหลังเรียนใช้เวลามาก ทำให้นักเรียนเกิด
ความเหนื ่อยล้า ทำให้ผลการหาประสิทธิภาพของสื ่อหลัง
กระบวนการเรียน (E2) ออกมาตามที่คำนวนไว ้
  และระดับความพึงพอใจของผู ้เร ียนที ่มีต่อสื ่อ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วยการเรียนรู ้ผ่านการปฏิบัติเท่ากับ 
4.64 มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที ่ส ุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (เด่นชัย พันธุ์เกตุ, 2562) ได้ทำการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
การสอนที ่ทันสมัยในศตวรรษท่ี 21 ด้วยรูปแบบ ADDIE Model 
สำหรับนิสิตฝึกทักษะวิชาชีพครู โดยมีการศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอน ออนไลน์ในเวลาเดียวกัน ผลการวิจัย ระดบั
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อบทเรียนบนเครือข่ายเท่ากับ 3.94 มีความพึงพอใจอยู่ ใน
ระดับมาก 
 

ตัวอย่างผลงานการพัฒนาสื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน 

ภาพ 2 ลงชื่อเพื่อเข้าใช้งาน 

ภาพ 3 เข้าสู่บทเรียน 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
1. ความพึงพอใจด้านภาพ 

ภาษาและเสียง 
4.67 0.60 มากที่สุด 

2. ความพึงพอใจด้าน
ตัวอักษรและส ี

4.71 0.55 มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจด้านเวลา
และปฏสิัมพันธ์ 

4.56 0.61 มากที่สุด 

4. ความพึงพอใจด้านคู่มือ
การใช้บทเรียน 

4.64 0.65 มากที่สุด 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกดา้น 4.64 0.60 มากที่สุด 
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ภาพ 4 เลือกบทเรียน 
 

ภาพ 5 บทเรียนพัฒนาทกัษะการอา่นออกเสียง 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
    1. ควรปรับความเหมาะสมของเวลาการทำกิจกรรมและการ
ทดสอบให้สมดุลกัน  
   2. ควรมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้แบบการ
เขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่พบเห็นในการทำ
กิจกรรมสรุปความคิดเห็นรวมทั้งเสนอความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บันทึกท่ีเขียน  
    3.ควรมีการเรียนรู ้แบบทบทวนโดยผู ้เร ียน (Student-led 
review sessions) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อ สงสัยต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มี  
ปัญหา เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างการเรียนรู้ ไม่ให้
ผู้เรียนเกิดความเครียดมากจนเกินไป 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์หมวดคอมพิวเตอร์ศึกษา
และหมวดภาษาไทยโรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่ให้ความกรุณาใน
การประเมินสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ผ่าน

การปฏิบัติ ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบสื่อ ขอขอบคุณนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ให้ความร่วมมือในการใช้สื่อกับประเมิน
ความพึงพอใจของสื่อ และสุดท้ายขอขอบคุณ อาจารย์ อังคาร 
ปริญญาชัยศักดิ์ ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเอาไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของ

สื่อมัลติมีเดีย 2) วัดการรับรู้ที่ได้จากการใช้สื่อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพลงตา
เอี่ยม จำนวน 28 คน ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
สรุปผลการวิจัยประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ผลการหาความตรง
ของเนื้อหาและผลการหาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที ่ 0.33 – 1.00 อยู ่ในระดับสอดคล้อง และผลการประเมิน
คุณภาพของสื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับมากที่สุด รวมคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
หลังการใช้สื ่อส่วนใหญ่มีระดับการรับรู ้ มาก คิดเป็นร้อยละ 
96.43 สรุปได้ว่าบทเรียนสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ
สามารถนำไปใช้เพื่อรณรงค์ให้เด็กกินผักได้จริง 

คำสำคัญ -- สื่อมัลติมีเดีย, การไม่กินผัก 
 

ABSTRACT 
 This purposes of this research were to 1) 
develop and finding the quality of multimedia. 2) 
measure of multimedia perception. The sample from 
selection students of Prathomsuksa 1  ( 28 People) of 
Plong ta aium School by simple purposive sampling 
technique. The results of the research were 2 parts ; 
The results of the content validity and quality of 
multimedia .The data analysis were mean 0.33-1.00 at 
a consistent level. And Quality assessment of 

Multimedia in overall at highest level average score 
4 . 5 5 . The results of perception of students after use 
media which there is the average 96.43% at a good 
level.  In conclusion The Multimedia were to develop 
have good quality and can be used Campaign for 
stusents to Let the students actually eat vegetables  

Keywords -- Multimedia, not eat vegetables. 
 

1. บทนำ 
ในยุคสมัยปัจจุบันเป็นยุคของอาหารฟาสฟู้ด เด็กหลายคนท่ี

เกิดมาในยุคนี้ ล้วนแล้วแต่ถูกเลี้ยงมาด้วยอาหารฟาสฟู้ดกันเสีย
ส่วนใหญ่ หากเปรียบเทียบกับผักแล้วเด็กส่วนใหญ่ก็คงตัดสินใจ
ไม่ยาก ที่จะเลือกอาหารที่มีรสชาติหวานหอมอร่อย แทนการ
ทานผักท่ีมีรสชาติขมอย่างแน่นอน จึงทำให้เกิดเป็นปัญหาเด็กไม่
รับประทานผักขึน้ 

ปัญหาเด็กไม่รับประทานผักเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กไทย
จำนวนมาก ทางสำนักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข ออกมา
เปิดเผยว่า เด็กไทยกว่า 90% ทานผักผลไม้น้อยลง โดยได้ทำการ
สำรวจสุขภาพประชาชนไทยด้านโภชนาการ ปี 2551-2552 
พบว่ากลุ่มเด็กอายุ 6-14 ปี มีเพียงร้อยละ 6.8 หรือ 3 แสนคน
เท่านั้นที่รับประทานผักผลไม้ได้ตามเกณฑ์และนั่นหมายความว่า
เด็กยิ่งเล็กยิ่งบริโภคผักน้อยลงไปอีก (sunanta,2555) 

ซึ่งประโยชน์ของการทานผักผลไม้ ก็มีมากมายหลายด้าน ไม่
ว่าจะเป็นแหล่งสะสมของวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดและมี
คุณสมบัติเป็นแหล่งใยอาหาร ซึ่งจะเป็นสารที่ช่วยลดการดูดซึม

 

https://www.thai2english.com/dictionary/content%20validity.html
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ของคอเลสเตอรอลและไขมัน อีกทั้งยังช่วยทำให้ระบบการย่อย 
รวมถึงระบบการขับถ่ายทำงานได้ดีอีกด้วย นอกจากนี้ผักและ
ผลไม้บางชนิดยังมีสารพิเศษที่ช่วยทำหน้าที่ช่วยป้องกันและ
รักษาโรคบางชนิดได้อีกด้วย (โรงพยาบาลบางปะกอก, 2563) 

สื่อมัลติมีเดียที่จัดทำข้ึนในครั้งนี้ เป็นสื่อท่ีใช้ทำหน้าที่ระหว่าง
ผู้ใช้กับสื่อ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจเนื้อหานั้นๆ โดยสื่อจะต้องผ่านการ
ผลิตอย่างมีขั้นตอนโดยคำนึงถึงความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับเปน็หลัก 
เน้นการกระตุ้นให้ผู้ใช้เกิดความสนใจ และดึงดูดผู้ใช้ให้ได้มาก
ที่สุด เนื้อหาไม่ซับซ้อน ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย เพราะฉะนั้นบทเรยีนที่
อยู ่ในสื่อมัลติมีเดียจึงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็น
อย่างดี 

 
ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียจำเป็นต้องมีหลักการและเหตุผล 

มีขั้นตอนกระบวนการในการพัฒนาสื่อ เพื่อให้ผู้จัดทำได้รู้จักการ
วางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น การวิเคราะห์บทเรียน การ
ออกแบบบทเรียน การพัฒนาหรือสร้างบทเรียน การนำบทเรียน
ไปใช้และการประเมินผลหลังจากการนำบทเรียนไปใช้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
เรื่อง “การไม่กินผักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
พลงตาเอี่ยม ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” 
เพื่อใช้เป็นสื่อเพื่อถ่ายทอดความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
เด็กท่ีมีต่อการทานผักให้ดียิ่งขึ้น  

 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของการทำสื่อมัลติมีเดีย

เรื่อง“การไม่กินผักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียน
พลงตาเอี่ยม ตำบลพงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” 

  2. เพื่อวัดการรับรู้ ที่ได้จากการใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง
“การไม่กินผักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพลง
ตาเอี่ยม ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” 

 
 
 
 
 
 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
4. ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

4.1.ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่1

โรงเรียนพลงตาเอี่ยม ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง จำนวน 28 คน โดยใช้หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) 
4.2ด้านเนื้อหา 

4.2.1 พฤติกรรมการไม่กินผัก 
     4.2.1.1 ประโยชน์ของการทานผัก 

• ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย 
• ช่วยบำรุงสายตา 
• ช่วยรักษาโรคได ้
• ป้องกันโรคอ้วน                                                               

    4.2.1.2 ผลกระทบของการไมท่านผัก 
• ติดเชื้อง่าย 
• อาการท้องผูก อาการ 

สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง“การไม่กิน
ผักของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
พลงตาเอี่ยม ตำบลพลงตา
เอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง 

เพื่อพัฒนาและหา
คุณภาพของการทำสื่อ
มัลตมิีเดยีเรื่อง“การไม่กิน
ผักของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนพลงตาเอี่ยม 
ตำบลพงตาเอีย่ม อำเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง” 

เพื่อวัดการรับรู้ ที่ได้จาก
การใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง
“การไม่กินผักของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนพลงตา
เอี่ยม ตำบลพลงตาเอี่ยม 
อำเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง” 
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• โรคอ้วน 
• เป็นหวัดบ่อย 
• ความจำไม่ด ี

     2.1.3 ชนิดของผัก 
             2.1.3.1 ผักพื้นบ้านหรือผักป่า (สรรพคุณของผัก

พื้นบ้านหรือผักป่าที่ยกตัวอย่าง) 
             2.1.3.2 ผักสวนครัว (สรรพคุณของผักสวนครัวที่

ยกตัวอย่าง) 
            2.1.3.3 ผักสมุนไพรและเครื่องเทศ (สรรพคุณของ

ผักสมุนไพร และเครื่องเทศที่ยกตัวอย่าง) 
 

5.วิธีการดำเนินการวิจัย 
ระบุกระบวนการดำเนินการวิจัย โดยให้ระบุเป็นรายข้อ ดังนี้ 

5.1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพลงตาเอี่ยม ตำบล
พลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 28 คน โดย
ใช ้หล ักการเล ือกกล ุ ่มต ัวอย ่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)  เฉพาะนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เท่านั้น เนื่องจากการสอบถามปัญหาการไม่ทานผักจากบุคลากร
ในโรงเร ียนพบว่าเด็กนักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่1มักจะ
รับประทานผักเหลือมากท่ีสุด 

5.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

  ตัวแปรต้น  เนื ้อหาและรูปแบบในการสื ่อสารผ่านสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทานผักและโทษ
จากการไม่ทานผัก 

    ตัวแปรตาม คุณภาพของเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดียและการ
มีการรับรู้ในการทานผักและรับรู้ถึงโทษของการไม่ทานผัก 
5.3 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีของ ADDIE Model 
ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มีขั้นตอนดังนี้ 

5.3.1) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยได้ทำการ
วิเคราะห์ส ่วนประกอบต่างๆ ของการสร ้างเคร ื ่องม ือ ซึ่ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ผู ้เรียน วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์
เวลาเพื่อให้ได้เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถ
วัดผลได้อย่างชัดเจนและทำให้งานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้อย่างคลอบคลุม ดังนี้  

 วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)  ผู ้ว ิจ ัยได้ทำการ
กำหนดเนื ้อหาที ่ใช้ในการสร้างเครื ่องมือ ผ่านการวิเคราะห์
ร่วมกันกับผู้เชี ่ยวชาญที ่มีความรู้ในด้านโภชนาการและด้าน
สุขภาพ จำนวน 3 ท่าน ร่วมกันระดมพลัง สมอง (Brainstorms) 
เพื ่อวิเคราะห์ถึงทักษะที ่ผ ู ้เร ียนจะได้หลังจากเรียนด้วยสื่อ
มัลติมีเดีย  

 วิเคราะห์ผู้เรียน (Learners Analysis) ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
ความพร้อมในการรับเนื ้อหาและการรับรู ้ส ื ่อ รวมถึงศึกษา
ประเภทของสื่อที่มีความเหมาะสมกับช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อให้ผู้ใช้เกิดการรับรู้ให้ได้มากที่สุด 

 วิเคราะห์เวลา (Time Analysis) โดยสร้าง gantt chart เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์จำนวนเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้และศึกษาเนื้อหา 
ระยะเวลาที่จะใช้ในการทำสื่อมัลติมีเดียและสร้างแบบสอบถาม 
เพื่อให้การทำงานสะดวกและเป็นขั้นเป็นตอนมากยิ่งข้ึน 

5.3.2) การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ออกแบบสื่อมัลตมิเีดยี
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้ันตอนท่ีผ่านมา โดยมีการออกแบบดังนี้ 

 ต้องคำนึงถึงการออกแบบวิธีการนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย โดยได้
สร้างเป็นStory bordขึ้น เพื่อเป็นการออกแบบเค้าโครงของสื่อที่
จะสร้างขึ ้น ให้เห็นถึงลำดับเหตุการณ์ การเรียงลำดับเนื้อหา
ต่างๆ การใช้ตัวละครในการเล่าเรื่องราวในแต่ละฉาก โดยจะต้อง
ดึงดูดผู้ใช้งานให้สนใจสื่อได้มากที่สุด องค์ประกอบในแต่ละฉาก
จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง รวมทั้งออกแบบแบบประเมิน
เนื้อหาแบบประเมินสื่อและออกแบบแบบสอบถามที่จะใช้เพื่อวัด
การรับรู ้ของผู ้ใช้ โดยให้แบบสอบถามมีความเหมาะสมต่อ
ผู้ใช้งานมากท่ีสุด มีข้อคำถามที่ไม่ซับซ้อนหรือมากจนเกินไป โดย
ข้อคำถามในแบบสอบถามมีจำนวน 10 ข้อ เป็นการให้ผู้ใช้งาน
ทำเครื่องหมายถูก ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ใช้
มากที่สุด โดยจะมีตัวเลือก 3 ข้อคือ รู้ ไม่รู้ และไม่แน่ใจ 

การนำแบบประเมินเนื้อหาให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามที่จะมานำมาใช้กับสื่อมัลติมีเดีย 
โดยต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.5 ขึ้นไป 

5.3.3) การพัฒนา (Development) ขั้นตอนนีเ้ป็นการเตรียม
ส่วนต่าง ๆ จากการออกแบบ (Design) ซึ ่งรวมไปถึงเนื ้อหา 
รูปภาพประกอบ และการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นการ
เตรียมเนื้อหาที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ การเลือกใช้สี และภาพให้
เกิดความเหมาะสม การจัดองค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ของสื่อ 
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เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของสื่อที่ได้พัฒนา ขั้นถัดมาคือขั้น
ของการเลือกโปรแกรมที่จะนำมาใช้พัฒนาเครื่องมือ จากนั้นนำ
แบบประเมินสื่อมัลติมเีดีย ให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่านประเมนิ 

5.3.4) การทดลองใช ้  ( Implementation) ผ ู ้ ว ิ จ ัยนำสื่อ
มัลติมีเดีย ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในการทำวิจัยใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการทดลองดังนี้ 

 การทดลองจริง ผู ้วิจัยได้ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนพลงตาเอี่ยม ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง จำนวน 28 คน โดยใช้หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)  เฉพาะนักเรียนที่ศึกษาอยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่1 เท่านั้น เนื่องจากการสอบถามปัญหาการ
ไม ่ทานผักจากบุคลากรในโรงเร ียนพบว่าเด ็กนักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มักจะรับประทานผักเหลือมากท่ีสุด ผู้วิจัยจึง
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนี ้มีความเหมาะสมในการเลือกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีได้ทำการวิจัย   

5) การประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยนำผลการทดสอบจาก
กลุ่มตัวอย่าง ไปวิเคราะห์หาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียและการ
รับรู้ของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียตามหลักสถิติและวิจัย 
5.4 เคร่ืองมือวิจัย 

 4.1 ส ื ่อมัลติม ีเด ียเร ื ่อง “การไม่กินผักของนักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนพลงตาเอี ่ยม ตำบลพลงตาเอี ่ยม 
อำเภอพลงวังจันทร์ จังหวัดระยอง” 

4.2 แบบสอบถามเพื่อวัดการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่าง เรื ่อง 
“การไม่กินผักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพลง
ตาเอี่ยม ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” 

 
5.5 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  นำสื ่อมัลติมีเดีย เรื ่อง การไม่กินผัก มาใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพลงตาเอี่ยม 
ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 28 คน 

หาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย หลังจากที่ให้ผู้เชี่ยวชาญทำการ
ประเมินสื่อมัลติมีเดียเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นผู้จัดทำ ทำการ
วิเคราะห์ผล  
    ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามเพื่อวัดการรับรู้ หลังจากที่  
กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อสื่อมัลติมีเดียแล้ว 
 

5.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล         
5.6.1 การหาค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
    การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจ ุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมกับเนื ้อหาและแบบทดสอบแต่ละข้อ ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (Item Objective 
Congruence index : IOC) โดยการนำแบบทดสอบที่ใช้ในการ
ทดลองไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พิจารณาให้คะแนนความ 
สอดคล้องของข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดย
กำหนดระดับการให้คะแนนดังนี้  
 
 1    หมายถึง แน่ใจว ่าแบบทดสอบสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

0    หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

-1    หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์เช ิงพฤติกรรม  จากนั ้นนำน้ำหนักคะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง 

 

                  IOC = ∑
𝑅

𝑁
                    (1)

      
    เมื่อ   IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
จุดประสงค์  
            R   แทน ผลรวมของคะแนนความค ิดเห ็นของผู้   
เชี่ยวชาญ 
            N   แทน  จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดหัวข้อและเลือกข้อคำถาม  
    1. ข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 - 1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้  
    2. ข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุง
หรือตัดทิ้ง ดังนั้น การพิจารณาค่า IOC จะต้องมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 จึงจะถือว่าแบบทดสอบสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม 
5.6.2 การตรวจสอบคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย 
    การวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของมัลติมีเดียเรื่อง “การไม่กิน
ผักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 โรงเรียนพลงตาเอี่ยม 
ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” โดยหาคา
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เฉลี่ย ( x ) และหาค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนำมา
เทียบกับเกณฑ์ดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  
 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51- 5.00 หมายความว่า มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51- 4.50 หมายความว่า มาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51- 3.50 หมายความว่า ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51- 2.50 หมายความว่า น้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00- 1.50 หมายความว่า น้อยท่ีสุด 

 

1.ค่าเฉลี่ย (MEAN) 
 

สูตร   �̅�  = 
∑𝒙

𝒏
   (1) 

 

เมื่อ        ∑x  แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถี่คูณคะแนน 
              N    แทน จำนวนตัวอย่างข้อมูล  
2.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

สูตร S.D = √
𝑛∑𝑥2−(𝛴𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
    (2) 

 
S.D      คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง               

∑𝑥    คือ ผลรวมของคะแนน                    
∑𝑥2  คือ ผลรวมกำลังสองของคะแนนแต่ละคน                   
 n      คือ จำนวนของข้อมูลทั้งหมด 

5.6.3 การวัดการรับรู้และความเข้าใจ 
แบบสอบถาม 
    แบบสอบถามด้านการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนใน จังหวัดสมุทรปราการลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
จำนวน 12 ข้อข้อคำถามจำนวนข้อทั้งหมด เกณฑ์การตัดสิน มี
แบ่งเป็น 3 ระดับ รับรู้ ไม่รับรู้ และไม่แน่ใจ โดยมีเกณฑ์ 
การให้คะแนน ดังนี้ รับรู้ ได้คะแนน 1 คะแนน ไม่รับรู้ ได้คะแนน 
0 คะแนน ไม่แน่ใจ ได้คะแนน 0 คะแนน เกณฑ์การแปลผลระดบั 
การรับรู้ ใช้แบบอิงเกณฑ์ตามแนวคิดของทัศนีย์ 
เกณฑ์การแปลผล  
     เกณฑ์การแปลผลระดบัการรบัรู้ ใช้แบบอิงเกณฑ์ตามแนวคดิ
ของทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช และคณะ ซึ่งแบ่งระดับการรับรู้
ออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

คะแนนการรับรู้ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง การรับรู้สื่อ
มัลติมีเดียเรื่องการไม่กินผักในระดับดีมาก  

คะแนนการรับรู้ร้อยละ 60-79    หมายถึง การรับรู้สื่อ
มัลติมีเดียเรื่องการไม่กินผักในระดับดี 

คะแนนการรับรู้ร้อยละ 40-59    หมายถึง การรับรู้สื่อ
มัลติมีเดียเรื่องการไม่กินผักในระดับปานกลาง 

คะแนนการรับรู้ร้อยละ 20-39    หมายถึง การรับรู้สื่อ
มัลติมีเดียเรื่องการไม่กินผักในระดับไม่ดี 

คะแนนการรับรู้น้อยกว่าร้อยละ 20 หมายถึง ไม่มีการ
รับรู้สื่อมัลติมีเดียเรื่องการไม่กินผักเลย 

 
6.ผลการวิจัย 

    สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย บรรยายผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลที่ได้ ควรนำเสนอ
ข้อมูลโดยใช้รูปภาพ ตารางหรือแผนภูมิ มีคำอธิบายความหมาย
หรือสาระของรูปภาพ แผนภูมิ หรือตารางประกอบด้วยเพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจผลการวิจัยได้ง่ายขึ้น  

   
ตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียการเรื่องการไม่

กินผัก 

รายการ ค่าเฉลี่ย SD แปล
ความ
มหาย 

1.ด้านภาพภาษาและ
เสียง 

4.79 0.25 มากที่สุด 

2.ด้านตัวอักษรและส ี 4.33 0.23 มาก 

3.ด้านเวลาและ
ปฏิสัมพันธ์มาก 

4.17 0.33 มาก 

4.ด้านคู่มือการใช้
บทเรียน 

4.44 .00 มาก 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุก
ด้าน    

4.55 0.23 มากที่สุด 

จากตาราง 1 ผลการหาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย ของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนี้ ด้านที่ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านภาพ ภาษาและเสียง ซึ่งมีระดับ
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คะแนนเฉลี่ย 4.79 อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านคู่มือการใช้บทเรียน ซึ ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ใน
ระดับคุณภาพมาก ถัดมาคือ ด้านตัวอักษรและสี ซึ่งได้รับคะแนน
เฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับคุณภาพมาก ด้านเวลาและปฏิสัมพันธ์
ได้รับค่าเฉลี่ยคุณภาพน้อยท่ีสุด ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.17 อยู่
ในระดับคุณภาพมาก 

 
    ตารางที่ 2 ผลการหาจำนวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามการ
วัดการรับรู้ของนักเรียนที่ได้ชมสื่อมัลติมเีดียเร่ือง“การไม่กินผักของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนพลงตาเอี่ยม ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง” 

ระดับการรับรู้ จำนวนคน ร้อยละ 
การรับรู ้เก ี ่ยวกับ
การไม ่ก ินผ ัก ใน
ระดับดีมาก 

27 96.43 

การรับรู ้เก ี ่ยวกับ
การไม ่ก ินผ ัก ใน
ระดับด ี

1 3.57 

การรับรู ้เก ี ่ยวกับ
การไม ่ก ินผ ัก ใน
ระดับปานกลาง 

0 .00 

การรับรู ้เก ี ่ยวกับ
การไม ่ก ินผ ัก ใน
ระดับไม่ด ี

0 .00 

ไม่มีการรับรู้
เกี่ยวกับการไม่กิน
ผักเลย 

0 .00 

     
    จากตาราง 2 ผลการหาจำนวนและร้อยละของผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามการวดัการรับรู้ของนักเรียน ที่ได้ชมสื่อมัลตมิีเดีย
เรื่อง“การไม่กินผักของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
พลงตาเอี่ยม ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีการรับรูเ้กี่ยวกับการไม่กินผักใน
ระดับดีมาก จำนวน 27 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.43 รองลงมาคือ 
ระดับการรับรู้ในระดับ ดี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 

 
 
 

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง“การไม่กินผัก 

 
ภาพ 2 ลงชื่อเพื่อเข้าใช้งาน 

 

 
ภาพ 3 เข้าสู่บทเรียน 

 

 
ภาพ 4 เลือกบทเรียน 

 

 
ภาพ 5 บทเรียนพัฒนาทกัษะการอา่นออกเสียง 
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7. อภิปรายผล 

งานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่อง“การ
ไม่กินผักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนพลงตาเอี่ยม 
ตำบลพงตาเอี ่ยม อำเภอวังจ ันทร์ จ ังหวัดระยอง”และได้
ทำการศึกษาและพัฒนาหาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย รวมคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ(ดาวรถา วีระพันธ์,2562) ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนา
สื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ผลของการวิจัยพบว่ามีการ
ทดลองหาประคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์โดยครั้ง
ที ่1พบว่าการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านตัวอักษร และสี และด้านด้าน 
แบบทดสอบผลการประเมินอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ส่วนด้าน
เนื้อหาและบทดำเนินเรื่อง ด้านภาพ ภาษา และเสียง ด้านการ
จัดการบทเรียน และด้านคู่มือการใช้บทเรียน ระดับการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับ มาก 
 ผลการรับรู้หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับชมสื่อเรื่อง“การ
ไม่กินผักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนพลงตาเอี่ยม 
ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับการไม่กินผักในระดบัดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 96.43 รองลงมาคือ ระดับการรับรู้ในระดับ 
ดี คิดเป็นร้อยละ 3.57 สอดคล้องกับงานวิจัยของ(ชญานิศ ปลื้ม
อุดม, 2557) ศึกษาความรู้ และการรับรู ้เกี่ยวกับสิทธิเด็กของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
ส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กมาก คะแนนการรับรู้
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

8. สรุปผล 
ผลการหาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียเรื่อง“การไม่กนิผัก

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนพลงตาเอี่ยม ตำบล
พลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง”ด้วยกระบวนการหา
คุณภาพสื่อมัลติมีเดียโดยการหาค่าเฉลี่ย/สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
รวมคะแนนเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.55 และค่าการวัดการรับรู้
หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับชมสื่อเรื่อง“การไม่กินผักของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนพลงตาเอี่ยม ตำบลพลงตาเอี่ยม 
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” ผลการรับรู้ของผู้เรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างในภาพรวมอยู่ที่ระดับการรับรูม้าก คิดเป็นร้อยละ 96.43 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะวา่

ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. ควรปรับความเหมาะสมของเวลาการทำกิจกรรม

และการทดสอบให้สมดุลกัน  
2. ควรศึกษาวิจ ัยเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับปัจจัยอื ่น  ๆที่

เกี ่ยวข้องกับการไม่กินผักของเด็กในช่วงชั ้นเดียวกัน เพื่อ
เปรียบเทียบกับผลวิจัยครั้งนี้  
 3.ควรศึกษาพฤติกรรมอื่น ๆของเด็กในช่วงวัยนี้ ที่อาจ
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมไม่กินผัก 

4.ควรศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้ให้
มากยิ ่งขึ ้น เช่นให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือ
กระทำ ได้หยิบจับวัสดุอุปกรณ์ที ่เป็นของจริง และมีความ
หลากหลาย เนื ่องจากเด ็กในช่วงวัยนี้ เร ิ ่มม ีความสนใจใน
บางอย่างหรือตื่นเต้นกับการเรียนรู้ในเรื่องที่พวกเขาสนใจเท่านั้น 

5.จัดการเรื่องระยะเวลาให้สามารถยืดหยุ่นเหมาะสม
กับความต้องการและความสนใจของเด็ก เนื่องจากเด็กในวัยนี้มี
ช่วงระยะความสนใจสั้น 

 
10. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนพลง
ตาเอี่ยมที่ให้โอกาสในการเข้าไปเก็บผลงานวิจัย การพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียเรื่อง”การไม่กินผักของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่1”
ขอขอบคุณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ให้ความร่วมมือใน
การใช้ส ื ่อและตอบแบบสอบถาม และสุดท้ายขอขอบคุณ 
อาจารย์ อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัยไว้ ณ ท่ีนี้
ด้วย 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] Sunanta.เด็กไทยกินผักน้อยชี้แม่เป็นตัวอย่างได้.[ออนไลน์]  
    2555. [สืบค้น วันท่ี 12 ตุลาคม 2563]. จาก https://www     
    thaihealth.or.th/Content/23228 
[2] BPK โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ.กินผักและผลไม ้



240 

 

  

    หลากสี ดีอย่างไร?. [ออนไลน]์ 2563. [สืบค้น วันท่ี  12 ตุลา 
     คม 2563]. จาก  https://www.bpksamutprakan.com 
     /careblog/view/70 
[3] สุนทร ตรีนันทวัน.การจำแนกชนิดของผัก. [ออนไลน์]. 2563.  
     [สืบค้นวันท่ี 11 ตุลาคม 2563].จากhttps://www. scimath 
     .org/article-biology/item/500-vegetables25 
[4] นางสาวศศิมา จันทร์คง.พืชผักสวนครัว.[ออนไลน์]2563. [สืบ 
     ค้น วันท่ี 11 ต.ค. 2563]. จาก https://sites.google. com 
     /site/sasimajankong2542/home/hnwy- 
[5] ศวิตา  ทองสง.หลักการออกแบบของ ADDIE model. [ออน                    
     ไลน์]2563.[สืบค้น วันท่ี 11 ตุลาคม 2563]. จาก https:// 
     sites.google.com/site/prae8311/hlak-kar- xxkbaeb  
    -khxng-addie-model 
[6] วุฒิอาสาธนาคารสมอง สํานักงานคณะกรรมการการ  พัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สร้างเด็กไทยให้เต็มศักยศ
ด้วยอาหารและโภชนาการ.พมิพค์รั้งท่ี2.กรุงเทพฯ : บริษัท
เพชรรุ่งการพิมพ์,2547. 

[7] เด่นชัย  พันธุ์เกตุ. “การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร ์
     เน็ตเรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนที่ทันสมัยในศตวรรษท่ี 21  
     ด้วยรูปแบบ  ADDIE Model  สำหรับนสิิตฝึกทักษะวิชาชีพ   
     ครู”.วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์. ปีท่ี10, ฉบับท่ี 1  
     (มกราคม-มิถุนายน 2563 ). หน้า 66. 
[8] ดาวรถา วีระพันธ.์“การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถม 
     ศึกษาปีท่ี 1”.วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ใน        
      พระบรมราชูปถัมภ์. ปีท่ี14, ฉบับท่ี3 (กันยายน – ธันวาคม  
     พ.ศ. 2562). หน้า 97-98. 
[9]  ศิพล รื่นใจชน. “ความรู้  ความเข้าใจ  ในสิทธิของประชาชน 

เกี่ยวกับธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ศึกษากร 
-ณีประชาชนหมู่ 1 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี”. [ออนไลน์] 2549. (ปริญญาบัณฑิต). [สืบคน้ 
วันท่ี 11 ต.ค. 2563]. จาก HTTP:// WWW2. GSPA.BUU. 
AC.TH/LIBRARY/IS/MPA47/47933448.PDF 

 

https://sites.google.com/site/sasimajankong2542/home/hnwy-
https://sites.google.com/site/prae8311/hlak-kar-


241 
 

  

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามรูปแบบ ADDIE 
THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION  
ON SAFE USE OF THE INTERNET FOR GRADE 5 STUDENTS  

ACCORDING TO THE ADDIE MODEL 
 

บุญฤทธิ ์ เข็มกลัด1 , พชรภรณ์  รอดสม2 และ สายฝน  เสกขุนทด3 
12นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

3อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 
 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื ่อพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย
สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 ตามรูปแบบ ADDIE      
2) เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
ใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ตามรูปแบบ ADDIE กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ
ผู้เชี่ยวชาญหาคุณภาพ จำนวน 3 ท่าน มีประสบการณ์การสอน
คอมพิวเตอร์ศึกษาอย่างน้อย 3 ปี เครื ่องมือได้แก่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีต่อนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง การใช้
อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ตามรูปแบบ ADDIE วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจ ัยพบว่า  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 ตามรูปแบบ ADDIE มี
คุณภาพระดับมากที ่สุด (ค่าเฉลี ่ย 4.65 และ ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.48) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหาและการ
นำเสนอ 2) ด้านการจัดวางรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และ 3) การเช่ือมโยงและคุณค่าการใช้ประโยชน์ มีคุณภาพ
ระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน 
คำสำคัญ - บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การใช้อินเทอร์เน็ต
ให้ปลอดภัย 

ABSTRACT 

 The purposes of this research are 1) To develop of 
Computer-Assisted Instruction (CAI) on safe use of the 
Internet for grade 5 students according to the ADDIE 
Model 2) To find out the quality of Computer-Assisted 
Instruction (CAI) on safe use of the Internet for grade 5 
students according to the ADDIE Model. The sample 
group used in this research is 3 quality experts with at 
least 3 years of teaching experience in computer 
education. The research tools are CAI and the quality 
assessment form of experts towards the innovation of 
CAI on safe use of the Internet for grade 5 students 
according to the ADDIE Model. The data were analyzed 

by using mean ( X ) and standard deviation (S.D.). 
  The results of the quality assessment of CAI safe 
use of the Internet for grade 5 students according to 

the ADDIE Model is at the highest level ( X = 4.65 and 
S.D.= 0.48). Which are divided into 3 areas, such as 1) 
content and presentation 2) the layout of CAI and          
3) The navigation connections and values and benefits 
that all area the quality are at the highest level.  
 Keywords - Computer Assisted Instruction, Safe 
use of the Internet 
 

1. บทนำ 
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ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย ่าง
กว้างขวางมีการติดต่อสื ่อสารกันโดยการสื ่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นแหล่งความรู้มหาศาลที่สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ทั่วโลก อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ม ีบทบาท 
กับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่มากข้ึนไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา
หรือแม้แต่หน่วยงานทั้งรัฐบาลและภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน 
ได้นำอินเทอร์เน็ตมาใช้ได้หลายด้าน เช่น การค้นคว้าหาความรู้
ว ิจ ัยและพัฒนา การติดต่อสื ่อสาร ติมตามข่าวสถานการณ์ 
การค้า รวมถึงกิจกรรมด้านบันเทิง และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมี
ตั้งแต่เด็กนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดไปจนถงึผู้บริหาร
ประเทศและบุคคลในอาชีพอื่น ๆ ทำให้สังคมในปัจจุบันต่างมี
ความเกี่ยวข้องและความจำเป็นที่จะเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตมาก
ขึ้น เพื่อให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ยิ ่งขึ ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ งที ่จะต้องนำอินเทอร์เน็ตมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (ศูนย์อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และ
ปลอดภัยเพื่อเยาวชนกระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ป.: 6)  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 4 เทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน 
ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยี กำหนดให้เรียนในระดับช้ัน 
ม.1 - ม.5 โดยมีรายละเอียดว่า “เข ้าใจแนวคิด  หลักของ
เทคโนโลยี เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม 
และสิ ่งแวดล้อม” และมาตรฐาน ว 4.2 วิทยาการคำนวณ 
กำหนดให้เรียนในระดับชั ้น ป.1 - ม.6 โดยมีรายละเอียดว่า 
“เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิต
จริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู ้เท่าทัน และมีจริยธรรม (สำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2560) 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ใน
การนำเสนอสื ่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ ่ง กราฟิก 
แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถ่ายทอด

เนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอน
จริงในห้องเรียนมากที่สุดโดยมีเป้าหมายที่สำคัญก็คือ สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะ
เรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษาใน
ลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ 
หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ (FEEDBACK) 
นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมินและตรวจสอบ
ความเข้าใจของผู้เรียนได้ ตลอดเวลา (สุปรีชา สอนสาระ, 2558, 
ออนไลน์) การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ ซี เอ ไอ 
(CAI) ได้ขยายวงกว้างมากขึ ้นทั ้งในระดับอุดมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประกอบกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ได้มีพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็น
เรื่องทีผู่้สอนให้ความสําคัญกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาก
ขึ้นจนกลายเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมากและมีบทบาท
ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

การใช้อินเทอร์เน็ตมีคุณประโยชน์สารพัดอย่างแต่ก็เป็นดาบ
สองคมคือ มีข้อที่ต้องพึงระวังอยู่เช่นกัน กล่าวคืออินเทอร์เน็ต
เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างและมีค่าใช้จ่ายต่ำ ดังนั้นอาจมีข้อมูล
ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาไปในทางขัดต่อศีลธรรม ภาพลามกอนาจาร
หรือรวมถึงภาพโป๊เปลือยต่าง ๆ ทำให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนได้
โดยง่าย (เสาวคนธ์ คงสุข, 2544) และผู้ใช้ขาดคุณธรรมจริยธรรม
และขาดจิตสำนึกท่ีดีในการใช้สื่อดังกล่าว  ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหา
การบุกรุก การโจรกรรมมีแนวโน้มมากขึ้น และมีความรุนแรง
ยิ่งข้ึน ทั้งนี้เพราะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่ือมโยงถึงกัน มีผู้ใช้เป็น
จำนวนมาก ซึ่งแน่นอนที่มีทั้งคนดีและคนร้ายที่แอบปะปนมา
ประจวบกับกิจการทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กำลังได้รับ
ความนิยมและมีผู้ใช้บริการซือ้ของผ่านอินเทอร์เน็ตกันมาก มีการ
โอนรายการหรือการส่งผ่านรหัสบัตรเครดิตเพื่อการซื้อขายสินค้า
และบริการต่าง ๆ อีกทั้งข้อมูลหลายอย่างในอินเทอร์เน็ต และ
ข้อมูลดำเนินการภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นท่ีหมายปองของ
ผู้บุกรุกเพื่อดำเนินการบางอย่างที่ผูกพันกับผลประโยชน์ต่าง ๆ 
(สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2543, 
ออนไลน์) ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างไม่ถูกต้อง 
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จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา
ความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย และพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้
ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้ได้มีความรู้
และประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตและเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความตระหนักรู ้ต่อการใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย ซึ ่งทำให้
ผู้เรียนได้มีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยของอินเทอร์เน็ตและเกิด
ความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและรู้จักการ
ป้องกันภัยให้กับตนเองในการใช้อินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกันก็มี
ความตื่นตัวระแวดระวังภัยแฝงออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ รู้จักหลีกเลี่ยงและพาตัวเองออกจากสถานการณ์เสี่ยง ไม่
ทำให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อ และสามารถเรียนรู้การใช้งานด้วยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ผู้อื่น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเข้าใจและ
ปลอดภัยต่อไป 

3. วัตถุประสงค์การวิจัย 
3.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้

อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ตามรูปแบบ ADDIE  

3.2 เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปีท่ี 5 ตามรูปแบบ ADDIE  

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี ้ โดยได้พัฒนา
รูปแบบมาจากกระบวนการออกแบบ และพัฒนาการเรียนการ
สอนแบบ Generic Model หรือ ADDIE Model ของ โดนัลด์ 
คลาร์ก (Donald Clark, 2003, pp. 95-96, อ้างถึงใน วิชิต สุรัตน์
เรืองชัย, 2549, หน้า 5) ซึ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก ่ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ศึกษารวบรวมข้อมูล (A: Analyze)  
 ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบระบบ (D: Design) 
 ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาระบบ (D: Development) 
 ขั้นตอนท่ี 4 การนำไปใช้ (I: Implement)  
 ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผล (E: Evaluation) 

 
5. ขอบเขตการวิจัย 

5.1 ขอบเขตของเนื้อหา  

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นครั้งนี้ 
ครอบคล ุมรายละเอ ียดของเน ื ้อหากลุ ่มสาระการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) 
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 เรื ่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย    
โดยแบ่งเนื้อหาได้ 3 เรื่อง ดังนี้ 
 เรื่องที่ 1 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างปลอดภยัและ 
มีมารยาท 
 เรื่องที่ 2 ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น 
 เรื่องที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและเคารพสิทธิ
ของผู้อื่น 
5.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
      ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ในรายวิชา ECE405 วิทยาการ
วิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยดําเนินการในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง
วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
5.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ 
     5.3.1 ตัวแปรต้น คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  
การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 ตามรูปแบบ ADDIE  
 5.3.2 ตัวแปรตาม คือ ระดับคุณภาพของบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย  
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามรูปแบบ ADDIE  

 
6. วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 วิธ ีการดำเนินการวิจ ัยในการดําเนินการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามรูปแบบ ADDIE ใน
ครั้งนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ผู้วิจัยได้
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนต่อไปนี้ 
6.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้
ปลอดภัย ซึ ่งเป็นผู ้เชี ่ยวชาญที ่มีประสบการณ์ทางการสอน
คอมพิวเตอร์ศึกษาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
6.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 6.2.1 บทเร ียนคอมพ ิวเตอร ์ช ่วยสอน  เร ื ่อง การใช้
อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ตามรูปแบบ ADDIE 
      6.2.2 แบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามรูปแบบ ADDIE  
6.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี ้ผู ้วิจัยได้ปรับรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา โดยได้พัฒนา
รูปแบบมาจากการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ 
Generic Model หร ือ ADDIE Model ของ โดน ัลด ์  คลาร์ก 
(Donald Clark, 2003, pp. 95-96, อ้างถึงใน วิชิต สุรัตน์เรือง
ชัย, 2549, หน้า 5) ซึ่งได้พัฒนาและสรุปได้ดังนี้ ดังภาพ 1 

 
ภาพ 1 รูปแบบและขั้นตอนในการวจิัยและพัฒนา ADDIE MODEL 

ที่มา: (Donald Clark, 2003, pp. 95-96, อ้างถึงใน วิชิต สุรัตน์เรืองชัย , 
2549, หน้า 5) 

 รายละเอียดแต่ละขั้นตอน สรุปได้ดังนี้ 
1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใช้ 
อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 ตามรูปแบบ ADDIE  
 1.1 ขั้นวิเคราะห์ (A: Analysis) 
  1.1.1 ศ ึกษาทฤษฎี และหลักการพัฒนาบทเร ียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากเอกสาร หนังสือ ตำรา และ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
  1.1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา 

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) และหลักสูตรสถานศึกษา โดย
ศึกษาถึงมาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู ้ช ่วงช้ัน 
คุณภาพผู้เรียน ตัวช้ีวัดและกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.1.3 ศ ึกษาและว ิ เคราะห ์ เน ื ้อหาเร ื ่อง  การใ ช้
อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 เรื่องดังนี ้
 เรื่องที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมี
มารยาท 
 เรื่องที่ 2 ข้อเท้จจริงกับข้อคิดเห็น 
 เรื่องที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและเคารพสิทธิ
ของผู้อื่น 
 
  1.2 ขั้นการออกแบบ (Design Phase) 
 จัดทําแบบร่าง (Script) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย
จัดลําดับเนื้อหาที่วิเคราะห์ออกเป็นหน่วยย่อย แล้วกําหนดกรอบ
ที ่จะนําเสนอเนื้อหาทีละกรอบ โดยกําหนดเนื ้อหาให้เป็นไป
ตามลําดับของเนื ้อหา เรื ่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดังนี ้
 (1) หน้าแรก ประกอบด้วย การเข้าสู่บทเรียน 
 (2) กรอกช่ือเข้าใช้งาน 

(3) คำช้ีแจงและคำแนะนำการใช้บทเรียน 
(4) ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ตัวช้ีวัด  
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
(5) หน้าจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(6) หน้าก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ 
(7) หน้าเรื่องที่ 1 มารยาทในการใช้สมาร์ตโฟน, มารยาทใน
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต, กิจกรรมชวนพิจารณา 
(8) หน้าเรื่องที่ 2 ข้อความโฆษณาขายสินค้า, การแยกแยะ
ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น, กิจกรรมชวนคิด 
(9) หน้าเรื่องที่ 3 สแปม (SPAM), ฟิชชิง (Phishing) , 
ตัวอย่างการลอกลวงในเกม, ตัวอย่างการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ที่ไม่เหมาะสม 
(10) หน้าหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ 
(11) หน้าติดต่อเรา ประกอบด้วยข้อมูล ช่ือ-นามสกุล E-mail 
เบอร์โทรศัพท์ Facebook และ ID Line 
 

 1.3 ขั้นพัฒนา (D: Development) 

1 

2 3 

4 

5 
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  ดําเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง 
การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สําหรับนักเร ียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแบบร่าง (Script) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน โดยผู ้จ ัดทําได้ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe 
Captivate, PowerPoint, Paint ออกแบบสื ่อของผู ้ว ิจัยและ
ตรวจสอบปรับปรุงในเบื้องต้น ดังนี ้
 1.3.1 น ํ าบทเร ียนคอมพ ิวเตอร์ ช ่ วยสอน และให้
ผู ้เชี ่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพสื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 1.3.2 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอนตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ 
 1.3.3 นําบทเร ียนคอมพิวเตอร์ ช ่วยสอน น ําเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  
 
 1.4 ขั้นนําไปใช้ (Implementation) 
 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางการสอนทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
อย่างน้อย 3 ปี จํานวน 3 ท่าน เพื่อประเมินระดับคุณภาพของ
ผู้เชี ่ยวชาญหลังจากทดลองใช้ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
 
 1.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation)  
 ในขั้นนี้ ผู้วิจัยใช้แบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
นวัตกรรมการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้
อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สำหรบันกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ตามรูปแบบ ADDIE Model 
2. การสร้างแบบประเมินคุณภาพของผู ้เชี ่ยวชาญที ่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้
ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามรูปแบบ 
ADDIE  
 2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับการวัดและประเมินผล 
หลักการสร้างแบบสอบถามด้านจิตพิสัย จากหนังสือเรื่องการวัด
ด้านจิตพิสัย (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 52) 
 2.2 สร ้างแบบประเม ินคุณภาพของผู ้ เช ี ่ยวชาญที ่ม ีต่อ
นวัตกรรมการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้
อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ตามรูปแบบ ADDIE Model 

 2.2.1 กำหนดกรอบและโครงสร้างของคำถามโดยการ
ประเมินคุณภาพบทเรียนด้านเนื้อหาและการนำเสนอ ด้านคุณค่า
และประโยชน์ ด้านการจัดวางรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์   
ช่วยสอน ด้านตัวอักษร ด้านภาพประกอบ ด้านการนำทางและ
การเชื่อมโยง จำนวน 20 ข้อ ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ นำข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินมาแปลงค่าคะแนนโดย
กำหนดน้ำหนักของคะแนน  
 2.2.2 นำแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย 
 สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามรูปแบบ ADDIE  
ไปให้กับผู้เช่ียวชาญที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3 คน  
 2.2.3 นำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมินคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้
ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามรูปแบบ 
ADDIE นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้
อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ตามร ูปแบบ ADDIE โดยใช ้ค ่าเฉล ี ่ย (Mean) และค ่าส ่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามวิธีดำเนินการวิจัย 
สามารถแบ่งผลการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 

 3.1.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปีที ่ 5 ตามรูปแบบ ADDIE ผู ้ว ิจ ัยได้ทำการพัฒนาบทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามรูปแบบ ADDIE โดย
ใช้ Adobe Captivate มาพัฒนาบทเรียน ซึ ่งผู ้เรียน สามารถ
เรียกใช้งานผ่าน Web Browser ได้ ดังนี ้

 
1. หน้าเข้าสู่บทเรียน 

     ภาพ 1 การเข้าสู่บทเรียน 
 

  2. คำชี้แจงและวิธีการใช้งาน 
เมื่อผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนจะมีการอธิบายคำชี้แจงและ

วิธีการใช้งาน เพื่อบอกให้ผู้เรียนได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการ
เข้าใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังภาพ 2 

 

ภาพ 2 คำชี้แจงและวธิีการใช ้

 

  3. คำอธิบายรายวิชา 

จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคำอธิบายรายวิชา และ

ตัวช้ีวัด เพื่อบอกให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเป้าหมายของการเรียน 
ดังภาพ 3 

ภาพ 3 คำอธิบายรายวิชา 
 

  4. วัตถุประสงค์ 
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้

ทราบถึงเป้าหมายในการเรยีนแตล่ะบท ดังภาพ 4 
 

ภาพ 4 วัตถปุระสงค์ 

 

  5. แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) คำตอบเป็น

แบบปรนัย 10 ข้อ ดังภาพ 5 

 
ภาพที ่5 แบบทดสอบก่อนเรียน 

   
6. เนื้อหา / บทเรียน 

บทเร ียนที ่ประกอบด้วย 3 บท คือ 1. การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท 2. 
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ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น 3. การใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัยและเคารพสิทธิของผู้อื่น ดังภาพ 6 

ภาพ 6 มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต 
 

  7. แบบทดสอบหลังเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) คำตอบเป็น

แบบปรนัย 10 ข้อ มีการกำหนดคะแนนในแต่ละข้อ 1 
คะแนน ดังภาพ 7 

ภาพ 7 แบบทดสอบหลังเรียน 
 

  8. ผู้จัดทำ 

ภาพ 9 ผู้จัดทำ 
7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

7.1 ผลการวิจัย              
 ผู ้ว ิจ ัยขอเสนอผลการวิจ ัยซ ึ ่งเป ็นการพัฒนาบทเร ียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามรูปแบบ ADDIE และ
การหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้
อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ตามรูปแบบ ADDIE ดังต่อไปนี้ 
 7.1.1 ขั้นวิเคราะห์ศึกษารวบรวมข้อมูล (A: analyze) 
การศึกษารวบรวมข้อมูลถึงหลักการของการสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยนําความรู้จากเอกสารหนังสือ ตํารา 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการกําหนดเนื้อหา ความรู้สําหรับ
การนํามาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ เนื้อหาจาก
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยศึกษาถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
และกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้ และศึกษาและวิเคราะห์
เนื้อหา เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่ 5 ได้ประมวลและกลั่นกรองความรู ้ให้เป็น
มาตรฐานและจัดเนื้อหาเรื่องที่จะสอนในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในรายวิชา 
 7.1.2 ขั้นออกแบบระบบ (D: design) ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัย 
ได้วางโครงสร้างความรู้ที่ผ่านการประมวลและกลั่นกรองแล้ว
ตามลําดับ หัวข้อท่ีกําหนดไว้ใน จัดทําแบบร่าง (Script) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยจัดลําดับเนื้อหาที่วิเคราะห์ออกเป็น 3 
เรื ่อง คือ (1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและ     
มีมารยาท (2) ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น (3) การใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างปลอดภัยและเคารพสิทธิของผู้อื ่น รวมถึงการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีความน่าสนใจ โดยผู้จัดทําได้
ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate, PowerPoint, 
Paint ออกแบบสื่อการสอน 
 7.1.3 ขั้นการพัฒนาระบบ (D: development) 
  ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร ื ่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย  สำหรับนักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามรูปแบบ ADDIE ตามแบบร่าง (Script) 
บทเร ียนคอมพ ิวเตอร์ ช ่วยสอน  โดยม ีต ัวอย ่างบทเร ียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี ้
      7.1.3.1 หน้าแรกต้อนรับเข้าสู ่บทเรียน เป็นหน้าแรก
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  7.1.3.2 หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน ให้นักเรียนลงชื่อก่อนเข้า
ใช้งานทุกครั้ง 
7.1.3.3 หน้าคำแนะนำและคำชี้แจง ขั้นตอนการใช้งานบทเรียน 
เป็นหน้าคําแนะนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียน
สามารถศึกษาตามคำแนะนำการใช้บทเรียนได้ 
  7.1.3.4 หน้าเมนูหลัก เป็นหน้าที่แสดงเมนูต่างๆ ให้
นักเรียนได้ทำ  
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     7.1.3.5 หน้าตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
แสดง ตัวชี ้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลางและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
  7.1.3.6 หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน ให้นักเรียนคลิกเพือ่
ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
  7.1.3.7 หน้าบทเรียนที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัยและมีมารยาท ใหน้ักเรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหา  
  7.1.3.8 หน้าบทเรียนที่ 2 ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น 
  7.1.3.9 หน้าบทเรียนที ่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัยและเคารพสิทธิของผู้อื่น 
  7.1.3.10 หน้าแบบทดสอบหลังเรียน ให้นักเรียนคลิก
เพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน 
  7.1.3.11 หน้าผู้จัดทำเป็นหน้าที่แสดงข้อมูลของผู้วิจัย 
ซึ่งประกอบด้วยช่ือ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, E-mail, Facebook,  
ID Line เพื่อให้นักเรียนที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมได้เข้ามาคุยศึกษา
ให้คำแนะนำได้ 
 7.1.4 ขั้นนําไปใช้จริง (l: implement) 
  ผู้วิจัยนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง การใช้
อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ตามรูปแบบ ADDIE ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์การสอนทางคอมพิวเตอร์ศึกษาอย่างน้อย 3 ปี 
จํานวน 3 ท่าน เพื ่อประเมินระดับคุณภาพของผู ้เชี ่ยวชาญ
หลังจากทดลองใช้ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจยัได้
สร้างขึน้ 
 7.1.5 ขั้นประเมินผล (E: evaluation) 
  ในขั้นนี้ผู้วิจัยใช้แบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มี
ต ่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร ื ่อง การใช้
อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ตามรูปแบบ ADDIE โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน นําเสนอในรูปของ ตารางประกอบความเรียง ดังแสดง
ในตาราง 1  
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของ 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

   
ซึ ่งจากตาราง 1 ผลจากการประเมินคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามรูปแบบ ADDIE ผล

รายการประเมิน 
n = 3 

X  S.D. อันดับที่ 

1) ด้านเนื้อหาและการนำเสนอ 4.52 0.51 มากที่สุด 

1. เนื้อหาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที ่
    คาดหวัง 

4.67 0.58 มากที่สุด 

2. ความถูกต้อง ความชัดเจนของเนื้อหา 4.33 0.58 มาก 
3. ความเหมาะสมในการลำดับเนื้อหา 4.33 0.58 มาก 
4. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.67 0.58 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมในการอธบิายเนื้อหา  
   แต่ละเรื่อง 

4.33 0.58 มาก 

6. ความชัดเจนของภาษาที่ใช ้ 4.33 0.58 มาก 
7. ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ 
   มีความเหมาะสม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2) ด้านการจดัวางรปูแบบ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

4.78 0.42 มากที่สุด 

8. รูปแบบของบทเรียนมีความน่าสนใจ 5.00 0.00 มากที่สุด 
9. การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 4.67 0.58 มากที่สุด 
10. ความเหมาะสมของขนาดตัวอกัษร 5.00 0.00 มากที่สุด 
11. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 5.00 0.00 มากที่สุด 
12. ความเหมาะสมของแบบตัวอกัษร 5.00 0.00 มากที่สุด 
13. ความเหมาะสมของขนาดภาพ 4.33 0.58 มาก 
14. ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 
15. ภาพประกอบสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

16. ภาพในวีดิทัศน์ มีความคมชัด 4.00 0.00 มาก 
3) ด้านการเชื่อมโยงและ 
คุณค่าการใชป้ระโยชน์ 

4.58 0.51 มากที่สุด 

17. เนื้อหาให้ความรู้และเป็นประโยชน ์ 
     ต่อผู้ศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

18. ความเหมาะสมในการใช้เป็นสื่อ 
     การเรียนรู ้

5.00 0.00 มากที่สุด 

19. การเชื่อมโยงภายในบทเรียน 4.33 0.58 มาก 
20. การเชื่อมโยงภายนอกบทเรียน 4.00 0.00 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.65 0.48 มากที่สุด 
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ปรากฏว่าระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 
4.65, S.D.=0.48) เม ื ่อพิจารณารายด้าน พบว่าทั ้งสามด้าน
คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 

ด้านการจัดวางรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       ( X

= 4.78, S.D.=0.42) รองลงมาได้แก่ ด้านการเช่ือมโยงและคณุคา่

การใช้ประโยชน์ ( X = 4.58, S.D.=0.51) และด้านเนื้อหาและ

การนำเสนอ ( X = 4.52, S.D.=0.51) ตามลำดับ 
 
7.2 อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร ื ่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย  สำหรับนักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามรูปแบบ ADDIE ในครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถ
นํามาใช้ในการอภิปรายผลที่เกิดขึ้น ได้ดังนี้ 
 การพัฒนาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปีที ่ 5 ตามรูปแบบ ADDIE ได้จัดทำตามเนื้อหาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การใช้
อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย มีขั ้นตอนการประเมินตรวจสอบ
คุณภาพของบทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยการประเมินคุณภาพ
บทเรียนด้านเนื้อหาและการนำเสนอ ด้านการจัดวางรูปแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้านเชื่อมโยงและคุณค่าการใช้
ประโยชน์ จำนวน 20 ข้อ และได้ผ ่านการตรวจสอบในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการจัดทำ ผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามคำแนะของอาจารย์ที ่ปรึกษา และผู ้เชี ่ยวชาญ จึงทำให้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์    
ที ่กำหนดไว้ ทั ้งนี ้เนื ่องจากเป็นเพราะรูปแบบมาจากพัฒนา    
การเรียนการสอนแบบ Generic Model หรือ ADDIE Model 
ของ โดนัลด์ คลาร์ก 5 ขั้นตอน (อ้างถึงใน วิชิต สุรัตน์เรืองชัย , 
2549, หน้า 5) ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิพล 
สังสุทธิ (2558, บทคัดย่อ) ท่ีสื่อการเรียนการสอนมัลตมิีเดยี เรื่อง 
สวัสดีอาเซียน ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมีประสิทธิภาพ 
80.50/80.67 เป็นตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนมัลติมีเดีย โดยใช้หลักการ ADDIE Model ในการ
ดำเนินการและการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
อาเซียนศึกษา การที่ผู ้เชี ่ยวชาญประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน

ระดับมากที่สุดต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แสดงให้เหน็ว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณภาพที่ดีเพราะมีเนื ้อหาที่
น่าสนใจ เข้าถึงได้ง่ายนักเรียนสามารถเรียนรู้ที่บ้านได้ เป็นการ
จัดการเรียนรู ้อย่างกระตือรือร้นของยุคไทยแลนด์ 4.0 และมี
ความเหมาะสมกับนักเรียน สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยมี 
ข้อเสนอแนะดังนี ้
 
8.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 8.1.1 ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้เป็นสื่อ
การเรียนรู้ ครูผู้สอนควรศึกษาในรายละเอียดของเนื้อหา วิธีการ
เรียนรู้ให้ชัดเจน เลือกบทเรียนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และลงโปรแกรมให้
พร้อมใช้งาน 
 8.1.2 ครูผู้สอนควรย้ำให้นักเรียนศึกษาวิธีการใช้งาน และ
คําแนะนําต่าง ๆ การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เข้าใจ
ก่อน แล้วจึงเริ่มศึกษาจากบทเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วน ใหญ่
ไม่คุ ้นเคยกับวิธีเรียนรู ้ด้วยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์     
ช่วยสอน 
 8.1.3 ครูผู้สอนควรมีบทบาทในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ และดูแล ช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกแก่นักเรียน 
ในขณะที่นักเรียนศึกษาบทเรียน มีการสังเกต ประเมินผล การ
เรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล เน้นย้ำหรืออธิบายเพิ่มเติมใน
เนื้อหาส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 8.2.1 ควรม ี ก ารศ ึ กษา เทคน ิ คการ พ ัฒนาบทเ ร ี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อให้สามารถพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบที่หลากหลายเป็นที่
สนใจของนักเรียน เช่น อาจมีการนําเกมที ่ตื ่นเต้นเร้าใจมา
ประกอบในบทเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการ
เรียนรู้ 
 8.2.2 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งรายวิชา ดำเนินการทดลองเรียน
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กับกลุ ่มต ัวอย่างทั ้งภาคเร ียน รวมทั ้งการทดลองเพื ่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึง
การประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 
กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา เรื ่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย 
สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 ตามรูปแบบ ADDIE 
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด ในฐานะผู้เป็นอาจารย์
ที ่ปรึกษาที่ได้ให้คําปรึกษาแนะนําเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ และ
ช่วยเหลือในการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจัยอย่าง
ละเอียดทุกขั้นตอน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี ่ยวชาญ และอาจารย์ประจำสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์องค์ความรู้      
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
ครั้งนี้ สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีของงานวิจัยฉบับนี้ 
ขอมอบเป็นพระคุณแด่บิดา มารดา ครู-อาจารย์ และผู้มีพระคุณ
ทุกท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่ได้ระบุนาม และมีส่วน
ช่วยในการศึกษาวิจัย ฉบับน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการจัดการ 
    สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ 
    เทคโนโลย ีตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
    2544. กรุงเทพมหานคร : องค์การรับส่ังสินค้าและพสัดุภณัฑ์ 
    (ร.ส.พ.), 2545. 
[2] นิพล สังสุทธิ. “การพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน 
     มัลติมีเดยี เรื่อง สวัสดีอาเชียน ตามแนวคิดทฤษฏ ี
     พฤติกรรมนิยม”. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     นวัตกรรม ปีท่ี 2, ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558).  
     หน้า 23. 
[3] ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. เทคนิคการวิจัยทาง 
    การศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาส์น, 2538 

[4] วิชิต สุรัตน์เรืองชัย. (2549). การวิจัยและพัฒนาทาง 
     การศึกษา. วารสารหลักสูตรและการสอน ปีท่ี 1, ฉบับที่ 1 
     (ตุลาคม 2549 - มีนาคม 2550). หน้า 2-9. 
[5] ศูนย์อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัยเพื่อเยาวชน,  
     กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารประกอบการอบรม e-Book 
     ด้วยโปรแกรม Desktop Author. กรุงเทพมหานคร. 
[6] สุปรีชา สอนสาระ.  (2558).  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI).  
     [ออนไลน์] 2558. [สืบค้นวันท่ี 11 กันยายน 2563]. จาก  

       https://www.gotoknow.org/posts 
[7] สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
     ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์. [ออนไลน]์ 2543. 
     [สืบค้นวันท่ี 11 กันยายน 2563 จาก  
     http://www.stks.or.th 
[8] สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวทางการดําเนิน 
     งานปฏิรูปการเรียนการสอน ตามเจตนารมณ์กระทรวง   
     ศึกษาธิการ 2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน.  
     กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2549. 
[9] เสาวคนธ์ คงสุข. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต.  
     พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด,  
     2544. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts
http://www.stks.or.th/


251 

 

  

เกมฝึกทักษะพยัญชนะภาษาไทยบนมือถือ 
Thai consonants Skill Training game on Mobile 

 
สวิตต์ ปาต๊ะ1 และณภัทรกฤต  จนัทวงศ์2 

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี 

Emails: 634147001@dru.ac.th1, cchokdee2005@yahoo.com2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจ ัยนี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์  1) เพื ่อพัฒนาเกมฝึกทักษะ 

พยัญชนะไทยบนมือถือ 2) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้
เล่นเกม เกมฝึกทักษะพยัญชนะไทยบนมือถือนี้เหมาะสำหรับ
นักเรียนตั ้งแต่ตั ้งแต่อนุบาลและถึงประถมศึกษา โดยเกมนี้
ประกอบด้วย 2 ระบบย่อยได้แก่ระบบเรียนรู้พยัญชนะไทย และ
เกมฝึกทักษะพยัญชนะไทย สำหรับวิธีการพัฒนาเกมมีขั้นตอน  5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกม และการ
เรียนรู้พยัญชนะภาษาไทย 2) การวิเคราะห์ระบบ  3) การ
ออกแบบระบบ 4) การพัฒนาระบบ  5) ทดสอบและติดตั้ง  :ซึ่ง
เกมนี้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม  MIT App Inventor 2 สำหรับ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกม ดำเนินการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เล่นเกม จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จำนวน 20 คน และ ทำการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการพัฒนาได้เกมฝึกทักษะ พยัญชนะไทยบนมือถือ 
เมื่อมีการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เล่นเกม พบว่า  ผลความ

พึงพอใจของผู้เล่นเกมโดยรวมอยู่ในระดับที่ดี (𝑥̅  = 4.50)  
 
คำสำคัญ: เกม,เกมฝึกทักษะพยัญชนะไทย, mit app inventor2 

 

ABSTRACT 
 

 The Objective of this research is 1) to develop Thai 
consonants Skill Training game on Mobile 2) to assess 
the satisfaction of the game players. Thai consonants 
Skill Training game on Mobile is suitable for students 
from kindergarten to primary school. The game consists 

of 2 subsystems: the Thai consonants learning system 
and games to practice Thai consonants skills For the 
game development method, there are 5 steps: 1) study 
and collect information about the game. and learning 
Thai consonants 2) System analysis 3) System design 4) 
System development 5) Testing and installation : This 
game was developed with the MIT App Inventor 2 
program for the study of the satisfaction of the game 
players. Carry out the collection of game player 
satisfaction data. From a sample of 20 students from 
Dhonburi Rajabhat University and analyzed the data 
with statistical mean and standard deviation.  
 The result of the development can be a Thai 
consonants Skill Training game on Mobile When 
analyzing the game player satisfaction, it was found that 
the overall game player satisfaction was at a good level 

(x̅ = 4.50) 
Keywords: game, Thai consonants Skill Training game, 
mit app inventor2 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะการเรียนรู้ศัพท์

ภาษาไทยนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาในการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้จากหนังสือเรียนหรือ
แบบเรียนเดิมนั้นไม่ดึงดูดความสนใจเท่าที่ควรใช้สื ่อประเภท
มัลติมีเดียมาเป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนสามารถดึงดูดความ
สนใจในการเรียนรู้และการจดจำได้ดีกว่า 
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 ช่วยพัฒนาความรู ้และพยัญชนะไทยปัจจุบันเกมมี
ความสามารถหลากหลายและมีการพัฒนาให้ทันสมัยและ
ก้าวหน้ายิ่งข้ึนบริษัทผู้ผลิตเกมต่างๆมีการแข่งขันกันมากขึ้นทุกปี
อีกทั้งคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจต่าง
รวมถึงเป็นสื่อในการให้ความบันเทิงได้ด้วยผู้วิจัยคิดว่าคงจะดไีม่
น้อยถ้าสามารถพัฒนาเกมที่สามารถนำมาใช้ฝึกการเรยีนรู้ได้ โดย
เกมที่พัฒนาขึ้นมาจะเป็นสื่อการเรียนรู ้ที ่ทำให้เด็กได้ฝึกการ
เรียนรู้ในยามว่างได้นอกจากนั้นยังช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิด
ความสนใจอยากรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้พยัญชนะไทยจะมีการ
สอดแทรกเอาความรู ้ภาษาไทยเข้าไปอยู ่ในเกมอีกทั ้งมีการ
นำเสนอเกมให้สวยงามด้วยกราฟิกและสร้างวิธีการเล่นให้ไม่ยาก
เพราะหากยากแล้วจะทำให้ร ู ้ส ึกไม่สนุกต่อการเล ่นเกมที่
ผ ู ้ว ิจ ัยพัฒนาขึ ้นจะทำให้ผ ู ้ เล ่นได้ร ับทั ้งความรู ้และความ
สนุกสนานไม่น่าเบื่อและมีความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ผู้วิจัยคิดว่า คงจะดีไม่น้อยถ้าสามารถพัฒนาเกมที่ 
สามารถนำมาใช้ฝึกการเรียนรู้ได้ โดยเกมที่พัฒนาขึ้น มาจะเป็น
สื่อการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กได้ฝึก 

การเร ียนร ู ้ ในยามว่างได ้นอกจากนั ้นย ังช ่วยเป็น
ตัวกระตุ้นให้เด็ก เกิดความสนใจอยากรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้
พยัญชนะไทย จะมีการสอดแทรกเอาความรู้ภาษาไทยเข้าไปอยู่
ในเกมอีกทั้งมีการนำเสนอเกมให้สวยงามด้วยกราฟิกและสร้าง
วิธีการเล่นให้ไม่ยากเพราะหากยากแล้วจะทำให้รู้สึกไม่สนุกต่อ
การเล่นเกมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจะทำให้ผู้เล่นได้รับทั้งความรู้และ
ความสนุกสนานไม่น่าเบื ่อและมีความรู ้ เกี ่ยวกับพยัญชนะ
ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยพัฒนาโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
เกมที่เป็นสื่อในการเรียนรู้พยัญชนะไทย ลักษณะของเกมจะ เป็น
เกมประเภทเกมศึกษา ที่ น่าสนใจและเล่นได้ง่าย ช่วยให้เข้าใจถึง
พยัญชนะภาษาไทยได้ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยประยุกต์ เป็นการ
สร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบนสมาร์ทโฟน หรือที่เรียกว่า 
Mobile Application โดยใช ้ โปรแกรม mit app inventor2 
เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการพัฒนา 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

การศึกษาและวิจัย ในครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์ ดังต่อไปนี ้
1) เพื่อพัฒนาเกมฝึกทักษะพยัญชนะภาษาไทยบนมือถือ 

(Thai consonants Skill Training game on Mobile) 

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากผู้เล่นเกม 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 ในการพัฒนาเกมฝึกทักษะพยญัชนะภาษาไทยบนมือถือ 
(Thai consonants Skill Training game on Mobile) สามารถ
แบ่งขอบเขต 
3.1 โปรแกรมออกเป็นสองส่วนคือส่วนของตัวเกมฝึกทักษะ
พยัญชนะภาษาไทย กับส่วนท่ีใช้ในการเรยีนรู้พยัญชนะ
ภาษาไทย  
3.2 เกมฝึกทักษะพยัญชนะภาษาไทยบนมือถือมีฟังก์ชันในการ
ทำงานท่ีสำคัญดังนี้ 
3.2.1 ระบบสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ 
3..2.2 ระบบช่วยฝึกทักษะจดจำพยัญชนะภาษาไทย 44 ตัว  
3.2.3 ระบบสามารถนับเวลาได้ 
3.2.4 ระบบสามารถคำนวณผลคะแนนได้ 
3.2.5 ผู้ใช้สามารถดูผลคะแนนได้ 
3.2.6 ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกคำตอบใหม่เมื่อตอบผิด 
3.3 ขอบเขตด้านประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
สาขาว ิชาว ิทยาการคอมพิวเตอร ์  คณะว ิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่เป็นผู้เล่นเกม 20 คน 
และ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 

4. วิธีการวิจัย 
 การพัฒนาเกมฝึกทักษะพยัญชนะภาษาไทยได้แบ่งวิธีการ
ดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้   
 ขั้นตอนการพัฒนาระบบเกม Thai consonants Skill 
Training game มีอยู่ 5 ขั้นตอน ดังนี ้
4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกม และการเรียนรู้
พยัญชนะภาษาไทย ได้แก่การ ศึกษาทฤษฎีเกม และ การศึกษา
ภาษา mit app inventor2 ที่จะนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรม
และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ และการเรยีนรู้พยญัชนะ
ภาษาไทย สร้างรูปภาพพยัญชนะภาษาไทยเพื่อใช้ประกอบเกม 

 
4.2  การวิเคราะหร์ะบบงาน 
  ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์ระบบงาน โดยใช้เครื่องมือช่วยในการ
วิเคราะห์ ประกอบด้วย Use Case diagram, Activity diagram 
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และ Sequence diagram สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ดัง
ภาพที่ 1 , 2 และ 3 
 

Play Game

Exit

End Screen

Thai consonants Skill Training game 

<<include>>

  
 

ภาพที่ 1 User case diagram  
 
 

Activity diagram:Play
Player System

        
    Icon

               
   

          
"Play"

                
   

    
                    

       

                              
Yes

NO

 
 

ภาพที่ 2 Activity diagram การเล่นเกม 
 

 
 

ภาพที่ 3 Sequence diagram การเล่นเกม 
 

4.3 การออกแบบระบบงาน 
  เป็นส่วนที่ผู้พัฒนาออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับ
ผู้ใช้ ผู้พัฒนาได้ทำการออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู้ใช้ใน
ลักษณะที่เรียกว่า Graphical User Interface เพื่อให้ง่ายต่อการ
ใช้งานของผู้ใช้ โดยแบ่งการออกแบบออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
ออกแบบข้อมูลนำเข้า (Input Design) และการออกแบบผลลัพธ์ 
(Output Design) 
 การออกแบบข้อมูลนำเข้า (Input Design) ประกอบด้วย 
3 หน ้าจอหล ัก ได ้แก่หน ้าจอ เมนู  หน ้าจอเร ียนก ่อนทำ
แบบทดสอบ และหน้าจอเล่นเกม  หน้าจอการนำเข้าข้อมูล 
หน้าจอเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเกม 
 ผู้วิจัยออกแบบเงื่อนไขในเกมโดย 
  4.3.1 ผู้พัฒนาได้เตรียมภาพพยัญชนะภาษาไทย 
  4.3.2 สร้างแบบทายภาพจากพยัญชนะภาษาไทย
ตัวเลือก 1 คำตอบ 
  4.3.3 ตอบคำถามทุกข้อแล้วจะมีการโชว์คะแนน  
 
4.4 การพัฒนาระบบงาน 
 ผ ู ้พ ัฒนาใช ้  mit app inventor2 ซ ึ ่ ง เป ็นการเข ียน
โปรแกรมด้วยการต่อบล็อก (Block programming) และเป็น
โปรแกรมที่ประมวลผลบนระบบคลาวด์ (Cloud computing) 
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 ในการพัฒนาโปรแกรมเกมทายภาพพยัญชนะภาษาไทย โดยมี
ตัวอย่างโปรแกรม ดังภาพท่ี 4 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างโปรแกรม mit app inventor2 

 
 4.5 การติดตั้งและทดสอบ 
  การทดสอบเกมทายภาพพยัญชนะภาษาไทย 
ผู ้พัฒนาระบบใช้วิธีการทดสอบ บน โปรแกรมจำลองระบบ 
android เช่น โปรแกรม bluestacks โปรแกรม Nox player 
หรือ สมาร์ทโฟนระบบ android เป็นการทดสอบการทำงานของ
ระบบโดยรวมทั ้งหมดว่ามีกระบวนการทำงานถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ โดยระหว่างพัฒนา ผู้พัฒนาระบบ
ได้ทดสอบแบบ Unit Testing เพื ่อทดสอบว่าระบบทำงานได้
หรือไม่ และให้ผลตามที่ผู้ใช้ต้องการหรือไม่  
 เมื่อโปรแกรมพัฒนาเสร็จแล้ว ผู้พัฒนาให้ นักศึกษาช้ัน
ปีที ่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 5 คน ทดสอบ
ระบบแบบ Integrated Testing 
 

5. ผลการพัฒนา 
 ผลการพัฒนาเกมทายภาพพยัญชนะภาษาไทย แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ ได้โปรแกรมเกม และได้ผลการทดลองการใช้งาน ซึ่ง
พอสรุปได้ดังนี ้
5.1 โปรแกรมการใช้งาน  
 สามารถแสดงหน้าจอหลัก 2 หน้าจอ ดังแสดงในรูปที่ 4 ถึง
รูปที่ 14 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งาน 
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ภาพที่ 5 แสดงการนำเข้าข้อมูล 

 
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเกม 

 
 

 
 

ภาพที่7 แสดงหน้าจอการแสดงพยัญชนะไทย 

 

 
 

ภาพที่8 แสดงหน้าจอการแสดงพยัญชนะไทย 
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ภาพที่9 แสดงหน้าจอการแสดงพยัญชนะไทย 

 

 
 

ภาพที่10 แสดงหน้าจอการแสดงพยัญชนะไทย 

 
 

ภาพที่ 11 หนา้จอTutorialเร่ิม 

 

 
 

ภาพที่ 12 หนา้จอเร่ิมทดสอบ 
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ภาพที่ 13 หนา้จอทดสอบ 

 

 
 

ภาพที่ 14 หนา้จอสรุปคะแนน 

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกม 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินเพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้เล่น
เกมใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ความง่ายในการจำ ความน่าสนใจ 
ความสนุกสนาน ความรู้พยัญชนะไทย และความพึงพอใจ
โดยรวม แบบประเมินความพึงพอใจมี 5 ระดับ ตามเทคนิคของลิ
เคิร์ท ซึ่งมีเกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วง
คะแนนดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลีย่ 

คะแนนเฉลี่ย การแปรผล 
4.21 – 5.00 ดทีี่สุด 
3.41 –4.20 ดมีาก 
2.61 – 3.40 ด ี
1.81 – 2.60 ดนี้อย 
1.00 – 1.80 ดนี้อยที่สุด 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกมที่เป็นนักศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 20 คน ใน 5 ด้าน ได้ผล
ดังตารางที่ 2 นี ้
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินการใช้งาน 

เร่ืองท่ีใช้ประเมินการใช้งาน  คะแนนเฉลี่ย 

ความง่ายในการจำ  3.80 

ความน่าสนใจ  4.00 

ความสนุกสนาน  4.00 

ความรู้พยัญชนะไทย 4.20 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.50 

  
ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ถือว่า อยู่ในระดับ 
ดทีี่สุด 
 

6. สรุปผลการพัฒนา 
 ผลจากการพัฒนาเกมทายภาพพยัญชนะไทยพบว่าระบบ
สามารถใช้ได้กับเครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่ไม่ได ้เชื ่อมต่ออยู ่กับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าใช้งานเกมทาย
ภาพพยัญชนะไทย และบอกผลลัพธ์การเล่นเกมเป็นคะแนนได้ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
ในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรพัฒนาเป็นเกมมือถือในระบบ IOS  
2) ควรเพิ่มฟังก์ชัน Setting เพื่อให้ admin สามารถเพิม่โจทยไ์ด้  
3) ควรเพิ่มโจทย์ให้มีหลากหลายและจำนวนเพิม่มากข้ึน เช่น ใช้
เสียง เป็นต้น 
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การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
Continuous motion graphic design to promote methods of protection 

against cyber threats  
 

ธนพล กองน้อย1, เด่นชัย พันธุ์เกต2ุ  
 

1นักศึกษา สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2อาจารย์ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

Email: azathanapon585@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื ่อพัฒนากราฟิกเคลื่อนไหว
ต่อเนื่อง เรื่องวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์  2. เพื่อหา
ประส ิทธ ิภาพกราฟิกเคล ื ่อนไหวต่อเนื ่อง 3. เพ ื ่อศ ึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการให้ความรู้โดยใช้สื่อ
กราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยวิจัยได้ใช้หลักของ 3P ในการดำเนินการวิจัย มีกลุ่ม
อย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษาจำนวน 37 คน และสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่านประเมินประสิทธิภาพ ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับพอใจ

มากที่สุด (�̅�=4.50,S.D.=0.29) และด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียอยู่

ในระดับพอใจมากที่สุด (�̅�=4.59,S.D.=0.41) และผลสัมฤทธิ์

ก่อนใช้สื่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง(�̅�=4.43,S.D.=0.50)และ

หลังการใช้สื่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง(�̅�=9.08,S.D.=0.29) 
ผลความพึงพอใจต่อการใช้สื่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่องอยู่ใน

ระดับพอใจมากท่ีสุด (�̅�=4.59,S.D.=0.41) 
คำสำคัญ -- กราฟิกเคลื ่อนไหวต่อเนื ่อง ,ภัยคุกคามทางไซ
เบอร์,หลัก3P 
 

ABSTRACT 
    The purposes of this research were 1 .  to develop 
continuous motion graphics. on how to prevent cyber 
threats 2 .  to find the efficiency of continuous motion 
graphics 3 .  to compare the results before and after 
education by using continuous motion graphics media 
4. to study the satisfaction of the samples the research 

used the principles of 3 P in conducting research there 
were 37 students in the first year and the second year 
in computer studies and summarized the research 
results as follows. by all 3  experts evaluating the 
efficiency content aspect was at the most satisfactory 

level (�̅�=4 . 5 0 ,SD=0 . 2 9 )  and multimedia technology 

was at the most satisfactory level (�̅�=4 . 5 9 ,SD=0 . 41 ) 
and the results before using continuous motion 

graphics media (�̅�= 4.43, SD=0.50) and after continuous 

motion graphics media (�̅�=9.08 ,SD=0.29)  satisfaction 
with continuous motion graphics media was the most 

satisfactory (�̅�=4.59,SD = 0.41). 
Keywords - - Motion Graphics, CyberThreats, 3P 
Principle 
 

1. บทนำ 
 

1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ในป ัจจ ุบ ันเทคโนโลย ีทางคอมพิวเตอร ์น ับว ่ามี

ความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ซึ่งเทคโนโลยีมี
ส่วนช่วยในการทำงานจนไปถึงการช่วยในทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ก็ได้ถูก
นำมาช่วยในการสร้างสื ่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “โมช่ัน
กราฟิก” ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่เล่าเรื่องราว
ต่าง ๆ ผ่านภาพกราฟิกเคลื่อนไหว ทำให้ข้อมูลเกิดความน่าสนใจ
และความสนุกให้กับผู้ที่ได้รับชมสื่อโมชั่นกราฟฟิก[1] 



260 

 

  

โมช่ันกราฟิกเกิดมาจากการผสมคำ 2 คำคือ โมช่ัน (Motion) 
ที่หมายถึง การเคลื่อนไหว และคำว่า กราฟิก (Graphic) หมายถึง 
ภาพ ซึ่งภาพในที่นี ้เป็นได้หลายอย่างไม่ใช่แค่เพียง ภาพถ่าย 
เท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นภาพการ์ตูน รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม เส้น 
ทุกอย่างล้วนนับเป็นภาพกราฟิกได้หมด เมื่อสองคำนี้มารวมกัน
เป็นคำว่า โมชั่นกราฟิก จะแปลแบบง่ายๆว่า ภาพกราฟิกแบบ
เคลื่อนไหวนั่นเอง โดย โมช่ันกราฟิก จะเป็นการนำกราฟิกต่าง ๆ
มาขยับและเคลื่อนไหวให้เกิดความน่าสนใจซึ่งจะช่วยสร้างความ
สนุกสนานให้กับงานกราฟิก ที่เป็นภาพนิ่งและบอกเล่าเรื่องราว
ข้อมูลต่าง ๆได้ดี มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้การสื่อสารเรื่องราว
ต่าง ๆนั้นมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งปัจจุบันก็มีสื่ออ่ืน 
ๆมากมายที่นำเอาโมชั่นกราฟิกไปใช้ประกอบอย่างเช่น งาน
โฆษณา รายการโทรทัศน์ หรือ Music Video เป็นต้น [2] 
    ในป ัจจ ุบ ันได ้เก ิดการระบาดของโรค Covit 19 ทำให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปลี่ยนวิธีการเรียน
ของนักศึกษาในรูปแบบการเรียนในห้องเรียนปกติเปลี่ยนเป็น
วิธีการเรียนในรูปแบบออนไลน์ซึ่งทำให้ทางสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษาต้องสั่งให้นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้ทำการเรียน
ผ่านระบบออนไลน์โดยการเรียนออนไลน์เป็นการเรียนผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตทำให้นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาต้องมีการใช้
อินเตอร์เน็ตในการเรียน การติดต่อสื่อสารและการสืบค้นข้อมูล
ความรู ้จากเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตต่าง ๆ มากขึ ้นซึ ่งอาจทำให้
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาโดนโจมตีจากภัยคุกคามทางไซ
เบอร์อาจทำให้เกิดความเสียหาต่อข้อมูลและอุปกรณ์ IOTของ
นักศึกษาได้  

ในปัจจุบันสถานการณ์โรค Covit 19 ยังมีการแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่องทำให้นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาทุกช้ันปีต้อง
ทำการศึกษาผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องและมีนักศึกษาช้ัน
ปีที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากที่สุดคือช้ัน
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ นักศึกษาช้ันปีท่ี2 ที่กำลังทำการศึกษาใน
สาขาคอมพิวเตอร ์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเนื่องด้วยนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ นักศึกษาช้ันปีท่ี2 ยัง
มีความรู้เกี ่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ค่อนข้างน้อยแตกต่างจาก
นักศึกษาชั้นปีที ่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที ่ 4 ที ่ได้ทำการศึกษา
เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์มากกว่านักศึกษาช้ันปีท่ี1 และนักศึกษา
ชั้นปีที่2 จึงทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีวิธี

ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที ่ดีกว่านักศึกษาชั้นปีที ่1 และ
นักศึกษาช้ันปีท่ี2  

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber threats) ถือว่าเป็นภัยคุกคาม
ที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่อข้อมูลของตัวผู้ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็น
อย ่างมากโดยภ ัยค ุกความน ี ้  จะม ีการโจมต ีทางไซเบอร์
หลากหลายรูปแบบเช่น การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ การสอด
แนมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยใช้สปายแวร์ การโจมตีโดยชุดคำสั่ง
ไม่พึงประสงค์ การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือการรุมสอบถาม
ข้อมูลจนระบบล่ม เป็นต้น [3] 

ผู้คนที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตมีโอกาสโดนคุกคามทางไซเบอร์ได้
อย่างไม่รู ้ตัวเพราะภัยคุกคามนี้จะมีวิธีการหลอกล่อเพื่อให้ได้
ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้คนไปใช้ในทางหาประโยชน์ให้กับตนเองโดย
ไม่สนว่าผู้คนที่ถูกนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนั้นจะต้องเกิด
ความเสียหายตามมา ซึ่งมีวิธีป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูก
เอาข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหลายหลายวิธี เช่น การใช้รหัส
ที ่คาดเดายากบนอุปกรณ์และบัญชีออนไลน์ การอัพเดท
ซอฟต์แวร์ใช้ทันสมัยอยู่เสมอ และ ตรวจสอบ URLเป็นต้น [4] 

 สื ่อต ่างประเทศรายงานว่าบัญชีของ Zoom กว่า 
500,000 บัญชีถูกขายในตลาดมืดรวมถึงฟอรัมของแฮกเกอร์ใน
ราคาต่ำกว่า 1 เพนนี และบางบัญชียังแจกฟรีอีกด้วยข้อมูลบัญชี
กว่า 500,000 บัญชีที่ถูกนำออกมาขายในตลาดมืดและฟอรัม
ของแฮกเกอร์นั ้นคาดว่าจะเป็นชุดข้อมูลเก่าที่แฮกเกอร์นำมา
ล็อกอินได้สำเร็จ แล้วจึงนำบัญชีไปขายต่อ โดยบางบัญชีที่ถูก
นำมาแจกฟรีสามารถใช้สร้าง Zoombombing หรือแฝงตัวเข้า
ไปในกลุ่มเพื่อทำเรื่องไม่ดีได้บริษัทด้านความปลอดภัย Cyble ให้
ข้อมูลกับ BleepingComputer ว่าเริ่มสังเกตเห็นบัญชี Zoom 
ถูกแจกจ่ายฟรีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน หรือต้นเดือนนี้เอง โดย
บัญชีที ่ถ ูกนำมาขายต่อหรือแจกฟรีนั ้นมีข้อมูลส่วนตัวของ
ผู ้ใช้งานอย่างครบถ้วน ได้แก่ อีเมลส่วนตัว , Meeting URL 
สำหรับเข้าถึงห้องประชุมหรือ Video Conference รวมถึง 
Host Key [5] 

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาผู้วิจัยมีความ
สนใจในการศึกษาการเรื ่องการผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเกี ่ยวกับ
วิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สอนให้กับผู้ที่ได้รับชมสื่อ
โมชั่นกราฟิกได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ให้เกิดความน่าสนใจ และ เกิดความเข้าใจเกี ่ยวกับวิธี
ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างถูกต้อง 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนากราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เรื่องวิธีการ
ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 
เรื่องวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 2.3  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัง
การให้ความรู้โดยใช้สื่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง อธิบายวิธีการ
ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 2.4  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการ
ใช้กราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เกี่ยวกับวิธีป้องภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  นักศึกษา
ช้ันปีท่ี1 และนักศึกษาช้ันปีท่ี2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็เจ้าพระ
ยาจำนวน 37 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้คือ  นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จำนวน 37 คน ได้มาโดยการ วิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจงตามคุณสมบัติที ่กำหนดไว้  1) เป็นนักศึกษาชั้นปีที ่ 1 
และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2562-2563  2) นักศึกษาท่ีได้ทำการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปี
การศึกษา 2563  

ผู้เชี่ยวชาญ 
 ผู ้เชี ่ยวชาญประเมินด้านเนื้อหาจำนวน 3 

ท่าน โดย  เป็นอาจารย์ ว ุฒิการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 1ท่านเป็นครู 
ตำแหน่งค.ศ.1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตร ี สาขาคอมพิวเตอร์
ศ ึกษาจำนวน 1 ท่าน เป็นพนักงานอิสระด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ว ุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 1 ท่าน 

 ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
จำนวน 3 ท่าน โดย  เป ็นอาจารย์ ว ุฒิการศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 1ท่าน 
เป ็นคร ู  ตำแหน่งค.ศ.1 ว ุฒ ิการศ ึกษาปร ิญญาตร ี  สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษาจำนวน 1 ท่าน เป็นพนักงานอิสระด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 1 ท่าน 
3.2  ขอบเขตทางด้านเนื้อหา  
        ออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิกจากเนื้อหาของภัยคุกคามทางไซ
เบอร์และวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1  เนื้อหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
3.2.2  เนื้อหาวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร ์

 
4.  ประโยชน์ของการวิจัย 

 4.1  ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ 
 4.2  ได้พัฒนากราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เรื่องวิธีการ
ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 4.3  ทำให้ทราบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใหค้วามรู้
โดยใช้กราฟิกเคลื ่อนไหวต่อเนื ่อง อธิบายวิธีการป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 
 4.4  ทำให้ทราบความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมกราฟิก
เคลื่อนไหวต่อเนื่อง เรื่องวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 

5. วิธีดำเนินการวิจัย 
5.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5.1.1.  กราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เรื่องวิธีการป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร ์
 5.1.2.  แบบทดสอบเรื่องวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซ
เบอร ์
 5.1.3.  แบบประเมินความพึงพอใจ 
5.2  ขั้นตอนการวิจัย 
 ในการจัดทำกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่องของการออกแบบ
กราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ผู้จัดทำได้วางแผนการดำเนินงาน ตามหลัก 3 P ดังนี้  
 5.2.1 Pre-Production (ขั้นตอนการเตรียมการผลิต) 
  5.2.1.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
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   5.2.1.2 เขียนบท 
   5.2.1.3 เขียนสตอรี่บอร์ด 
   5.2.1.4 ออกแบบตัวละครและฉาก 
    5.2.1.5 บันทึกเสียง 
  5.2.1.6 เนื้อหาแบบทดสอบ 
  5.2.1.7 เนื้อหาแบบประเมินความพึงพอใจ 
  5.2.1.8 หาผู้เชี่ยวชาญ 
 5.2.2 Production (ขั้นตอนการผลิต) 
  5.2.2.1 การวาดตัวละครและฉาก เรื่อง วิธีการ
ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
   5.2.2.2 ทำตัวละครและฉากเคลื ่อนไหว ด้วย
โปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและกำหนดการเคลื่อนไหวใหเ้ข้า
กับเสียงบรรยาย 
   5.2.2.3 การนำส่วนประกอบทั้งหมดมาทำการ
ตัดต่อ รวมทั้งใส่เสียงบรรยาย และเสียงต่าง ๆ 
   5.2.2.4 ทำแบบทดสอบ 
  5.2.2.5 ทำแบบประเมินความพึงพอใจ 
  5.2.3 Post-Production (ขั้นตอนหลังการผลิต) 
   5.2.3.1 ทดลองแล้วปรับปรุงแก้ไขโมชันกราฟิก 
เรื่อง วิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
   5.2.3.2 ขอคำแนะนำจากท่ีปรึกษา 
   5.2.3.3 แก้ไขและปรับปรุงจากคำแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
   5.2.3.4 ให ้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญประเมินเนื ้อหาและ
แบบทดสอบ 
   5 .2 . 3 .5 แก ้ ไ ขและปร ับปร ุ ง เน ื ้ อหาและ
แบบทดสอบ 
    5.2.3.6 เก็บรายละเอียดของงานท้ังหมด 
   5.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   5.2.3.1 ช้ีแจงเกี่ยวกับกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 
เรื่อง วิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
   5.2.3.2 ดำเนินการแจกแบบทดสอบก่อนที่จะทำ
การเปิดกราฟิกเคลื ่อนไหวต่อเนื ่อง เรื ่อง วิธีการป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 
   5.2.3.3 ดำเนินการเปิดกราฟิกเคล ื ่อนไหว
ต่อเนื่อง เรื่อง วิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
   5.2.3.4 ทำการแจกแบบทดสอบหลังจากได้

รับชมกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เรื่อง วิธีการป้องกันภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์โดยใช้ และแบบประเมินความพึงพอใจให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
   5.2.3.5 เก ็บรวบรวมแบบทดสอบและแบบ
ประเมิน 
   5.2.3.6 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดย
วิธีการทางสถิติ [6] 
 
5.3  รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 

สถิติที่ใช้ในงานวิจัยมีทั้งหมด 9 สถิติ 
 5.3.1 ค่าเฉลี่ยนำมาใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของ

คะแนนทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อโมชั่นกราฟิกมีสูตรดังนี้  
[7] 

                                                       

                                     x̅ =  
∑ 𝑥

𝑁
                          (1) 

เมื่อ    X̅       หมายถึง     คะแนนเฉลี่ย 

        ∑ 𝑥   หมายถึง     ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
        N       หมายถึง     จำนวนประชากร 

 5.3.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนำมาใช้หาค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อ
โมช่ันกราฟิกโดยใช้สูตรดังนี้  

 

                     S. D. =  √
N ∑ x2−(∑ x)2

𝑁(𝑁−1)
                 (2) 

             
  เมื่อ   S.D.     หมายถึง   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        ∑ x
2   หมายถึง   ผลรวมของคะแนนแต่ละหัวข้อยก

กำลังสอง                                                     

        ∑ 𝑥     หมายถึง   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                  N          หมายถึง   จำนวนสมาชิกในกลุ่ม 
ตัวอย่าง 

 5.3.3 การวิเคราะห์แบบทดสอบ เพื่อหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง  IOC นำมาใช้หาค่าดัชนีความสอนคล้อง
ของเนื้อหาแบบทดสอบมสีูตรดังนี้  
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                                 IOC = 
∑ R

N
                       (3) 

 
เมื่อ  IOC คือ ค่าความเหมาะสมของเนื้อหาตามแผนการจดัการ
เรียนรู ้
      ∑R  คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญโดยกำหนดเกณฑ์การ      
พิจาณาดังนี ้
+1  หมายถึง   แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับ จุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม 
0   หมายถึง  ไม่แน่ใจหรือตัดสินใจไมไ่ด้ว่แบบทดสอบสอดคล้อง
กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
-1  หมายถึง   แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่สอดคล้องกับจดุประสงค์
เชิงพฤติกรรมเกณฑ์ค่า IOC  แต่ละรายข้อต้องมากกว่าหรือ
เท่ากับ  .50   
  5.3.4 สถิติที่ใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบ
คะแนนสอบ โดยใช้สูตร t-test (Dependent Samples) [8] 
 

             𝑡 =  
∑ 𝐷

√𝑁 ∑ 𝐷
2

−(∑ 𝐷)2

(𝑁−1)

                      (4) 

 
เมื่อ     D แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่  
          N แทน จำนวนคู่  
          df แทน ความเป็นอิสระมคี่ำเท่ำกับ N-1 

 
 5.3.5 การหาค่าความยากง่ายของ

 แบบทดสอบใช้สูตรดังนี ้

                                     𝑃 =  
𝑅

𝑁
                      (5) 

 
เมื่อ     P แทน ค่าความยากของคำถามแตล่ะข้อ  
R แทน จำนวนคนท่ีตอบถูกข้อนี้ 
N แทน จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
5.3.6 การหาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบใช้สูตร

ดังนี ้
 

                              𝐷 =  
𝑅𝑈−𝑅𝐿
𝑁𝑈+𝑁𝐿

2

                    (6) 

เมื่อ        D แทน ค่าอำนาจจำแนก  

        𝑅𝑈  แทน จำนวนผู้ตอบถูกกลุ่มบน (เก่ง)  

        𝑅𝐿  แทน จำนวนผู้ตอบถูกกลุ่มล่าง (อ่อน) 

 𝑁𝑈 𝑁𝐿  แทน จำนวนคนในกลุ่มบนและล่างตามลำดับ 
 5.3.7 การหาค่าความเชื่อมั่นใช้ในการหาค่า

ความเชื่อมั่นแบบทดสอบใช้แบบทดสอบดังนี ้
 

                       𝑟𝑛 =  
𝑛

𝑛−1
{1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑠𝑡
2 }          (7) 

เมื่อ    𝑟𝑛 แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ  
           n แทน จำนวนข้อของแบบทดสอบ 
           p แทน สัดส่วนของผู้ทำถูกในแต่ละข้อ(จำนวนคนที่ทำ
ถูก/จำนวนคนท้ังหมด)  
           q แทน สัดส่วนของผู้ทำผิดในแต่ละข้อ(จำนวนคนที่ทำ
ผิด/จำนวนคนท้ังหมด) 

        𝑠𝑡
2 แทน คะแนนความแปรปรวนของ แบบทดสอบ 
 
5.3.8 การวิเคราะห์ข้อมลูแบบสอบถามความพึงพอใจ  

โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณคา่(RatingScale)  5 ระดับได้แก่ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ดังนี ้

ระดับความคิดเห็นเป็น  5  ระดับดังนี ้
 5   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด 
 4   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก 
 3   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 2   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อย 
 1   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   น้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอมากที ่สุด  
ค ่าเฉล ี ่ย  3.50 – 4.49 หมายถ ึง ระด ับความพ ึงพอใจมาก      
ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี ่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49    หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

6.  ผลการวิจัยผลการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 
เพ่ือส่งเสริมวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

  ผู้ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการ
ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้นำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 
ท่าน ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 ท่าน และ ด้านเนื้อหา 3 ท่าน 
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เพื ่อหาค่า �̅� และค่า S.D. ประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อสื่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง และ เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนรับชมและหลังรับชมสื่อของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ 
Dependent Sample t-test โดยมีผลดังนี้ 
 

 
ภาพ 1 รูปกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่กำลังบอกชื่อเร่ืองที่กำลังจะแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 รูปกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่แสดงวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ในการไม่เข้าลิงค์ที่ไม่ปลอดภัย 
 
ตาราง 1 ผลแบบประเมินด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

รายการประเมิน x̅ S.D. ระด ับความ
เหมาะสม 

ด้านภาพ ภาษา และเสียง 
1 .   ภ าพท ี ่ ใ ช ้ ใ นก ร า ฟิ ก
เคลื่อนไหวต่อเนื่องเหมาะสม
กับกลุ่มทด ลอง 

4.33 0.58 พอใจมาก 

 
ตาราง 1 ผลแบบประเมินด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ต่อ) 

รายการประเมิน x̅ S.D. ระด ับความ
เหมาะสม 

ด้านภาพ ภาษา และเสียง 
2.  ภาพและภาษาตรงตาม
เนื้อหาของภาพที่นำเสนอ 

 4.67 0.58 พ อ ใ จ ม า ก
ที่สุด 

3.  ความสอดคล้องระหว่าง
ปริมาณของภาพกับเนื้อหา 

 4.33 0.58 พอใจมาก 

4 .   ขนาดขอ งภาพท ี ่ ใ ช้
ประกอบในกราฟิกเคลื่อนไหว
ต่อเนื่องมีความเหมาะสม 

 4.33 0.58 พอใจมาก 

5.   ภาพเคล ื ่ อนไหวท ี ่ ใช้
ประกอบกราฟิกต่อเนื ่องมี
ความเหมาะสม 

 4.67 0.58 พ อ ใ จ ม า ก
ที่สุด 

6.  ความเหมาะสมของภาษา
กับกลุ่มทดลอง 

 4.67 0.58 พ อ ใ จ ม า ก
ที่สุด 

7.  เสียงดนตรีที ่ใช้ประกอบ
ในกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
มีความชัดเจน 

 4.67 0.58 พ อ ใ จ ม า ก
ที่สุด 

8.  เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบ
กราฟิกต่อ เคลือนไหวเนื่องมี
ความชัดเจนและถูก ต้อง  

 4.33 0.58 พอใจมาก 

9 .   การออกแบบกราฟิก
เคล ื ่ อน ไหวต ่อ เน ื ่ อ งโดย
ภาพรวม 

 4.67 0.58 พ อ ใ จ ม า ก
ที่สุด 

10. รูปแบบของตัว อักษรที่ใช้
ในกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
มีความเหมาะสม 

4.67 0.58 พ อ ใ จ ม า ก
ที่สุด 

 
 
 
 
ตาราง 1 ผลแบบประเมินด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ต่อ) 

รายการประเมิน x̅ S.D. ระด ับความ
เหมาะสม 

ด้านภาพ ภาษา และเสียง 
11. ขนาดตัวอ ักษรที ่ใช ้ใน
กราฟฟิกเคลื่อนไหวต่อ เนื่อง
มีความชัดเจน 

5.00 1.00 พ อ ใ จ ม า ก
ที่สุด 

12. ส ี ข อ ง ต ั ว อ ั ก ษ ร โ ด ย
ภาพรวมท ี ่ ใ ช ้ ในกรา  ฟิก
เคลื่อนไหวต่อเนื่อง 

 4.67  0.58 พ อ ใ จ ม า ก
ที่สุด 

13. ส ีของพ ื ้นหล ังกราฟิก
เคลื่อนไหวต่อเนื่อง 

 4.67  0.58 พ อ ใ จ ม า ก
ที่สุด 

สรุปคะแนน  4.59  0.41 พ อ ใ จ ม า ก
ที่สุด 

 
 จากตาราง 1 แบบประเมินเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดีย ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน อยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด 

(�̅� =4.59  S.D. = 0.41) โดยสรุปได้ว่า ด้านเทคโนโลยีมัลตมิเีดยี
สื ่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื ่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันภัย
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คุกคาม มีภาพ ภาษา และเสียงความเหมาะสม มีการใช้ตัวอักษร
และสีในสื่อท่ีที่มีความเหมาะสม 
   
ตาราง 2 ผลแบบประเมินด้านเน้ือหา 

รายการประเมิน  x̅ S.D. ร ะ ด ั บ ค ว า ม 
เหมาะสม 

ด้านเนื้อหา 
1. เนื ้อหาในการออกเเบบก
ราฟฟิกเคลื่อน ไหวต่อเนื ่อง
เพื ่อส่ง เสริมการป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์มีความ
ถูกต้อง 

4.33 0.58 พอใจมาก 

2. เน ื ้อหาในการออกเเบบ 
กราฟฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
เพื ่อส่งเสริมการป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์มีความ
น่าสนใจ(ต่อ) 

4.00 1.00 พอใจมาก 

ตาราง 2 ผลแบบประเมินด้านเน้ือหา (ต่อ) 
รายการประเมิน  x̅ S.D. ร ะ ด ั บ ค ว า ม 

เหมาะสม 
ด้านเนื้อหา (ต่อ) 
2. เน ื ้อหาในการออกเเบบ 
กราฟฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
เพื ่อส่งเสริมการป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์มีความ
น่าสนใจ(ต่อ) 

4.00 1.00 พอใจมาก 

3. เน ื ้อหาในการออกเเบบ 
กราฟฟิกเคลื่อน ไหวต่อเนื่อง
เพื ่อส่ง เสริมการป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์ เข้าใจง่าย 

4.33 0.58 พอใจมาก 

4. เนื ้อหาในการออกเเบบก
ราฟฟิกเคลื่อน ไหวต่อเนื่อง 
เพื ่อส่ง เสริมการป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์ มีความ
ชัดเจน 

4.67 0.58 พอใจมากที่สุด 

สรุปคะแนน 4.50 0.29 พอใจมากที่สุด 

 
 จากตาราง 2 แบบประเมินด้านเนื้อหา ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน อยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด (�̅� =4.50  
S.D. = 0.29) โดยสรุปได้ว่า ด้านเนื้อหาสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว

ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันภัยคุกคาม มีด้านเนื้อหาในสื่อ
ทีม่ีความเหมาะสม 
 
ตาราง 3 ผลแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อกราฟิก
เคลื่อนไหว เร่ือง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเช้ือไวรัสโควิด-19 

รายการประเมิน x̅ S.D. ระด ับความ
เหมาะสม 

1.  เนื้อหาบทดำเนินเรื่องชัดเจน 
เรียบเรียง เข้าใจง่าย 

4.49 0.61 พอใจมาก 

2.  ตัวละครมีความน่าสนใจและ
ดึงดูด 

4.38 0.79 พอใจมาก 

3.  เสียงบรรยายชัด เจนมีความ
เหมาะสม 

4.22 0.79 พอใจมาก 

4.  ความเหมาะสมของระ  ยะ
เวลาที่ใช้ในการนำเสนอ 

4.51 0.69 พ อ ใ จ ม า ก
ที่สุด 

5.  เสียงบรรเลงมีความเหมาะสม 4.30 0.70 พอใจมาก 
6.  การดำ เน ิน เร ื ่ อ งม ี คว าม
น่าสนใจ  

 4.41  0.64 พอใจมาก 

สรุปคะแนน  4.59  0.41 พ อ ใ จ ม า ก
ที่สุด 

  
 จากตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอยา่ง
ที่มีต่อสื่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกัน
ภัยคุกคามทั้ง 37 คน สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในรับดับที่พอใจมาก สรุปคือเนื้อหาบทดำเนินเรื ่องชัดเจน 
เรียบเรียง เข้าใจง่าย ตัวละครมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้รับชม
สื่อ เสียงบรรยายชัดเจนมีความเหมาะสม มีความเหมาะสมของ
ระยะเวลาที่ใช้ในการนำเสนอ เสียงบรรเลงและการดำเนินเรื่องมี
ความเหมาะสมและน่าสนใจ น่าติดตาม  
 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการให้ความรู้โดยใช้
สื่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เร่ืองวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการให้ความรู้
โดยใช้สื ่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื ่อง เรื ่องวิธีการป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์ สามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ การ
เปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลัง ได้ดังนี้ 
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การทด ลอง n ค่า 
เฉลี่ย 

S.D.   p    t 

ก่อนใช้ 
ส ื ่ อ ก ร า ฟิ ก
เคลื่อนไหว 

 
10 

  4.43  
0.50 

 
 
0.00 

 
 
14.42 

หลังใช้ 
ส ื ่ อ ก ร า ฟิ ก
เคลื่อนไหว 

 
10 

  9.08  
0.29 

*p < .05 
จากตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อ
กราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง  เรื่อง  วิธีการป้องกันภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ พบว่า คะแนนก่อนใช้สื่อกราฟิกเคลื่อนไหวมีคะแนน
เฉลี ่ยอยู่ที ่ 4.43 และคะแนนหลังใช้สื ่อกราฟิกเคลื ่อนไหวมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  9.08 เมื่อเปรียบเทียบ ผลคะแนนก่อนและ
หลังใช้สื ่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื ่อง เรื ่องวิธีการป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์มีผลการทดลองหลังใช้สื่อสูงกว่าก่อนใช้สื่อ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่า t-test เท่ากับ 
14.42 
 

7.  อภิปรายผลการวิจัย 
    7.1 เพื่อหาประสิทธิภาพกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เรื่อง
วิธ ีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์  โดยผลการประเมิน
ผู้เชี ่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียมีความ
คิดเห็นต่อการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม
วิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่พัฒนาขึ้นด้านเทคโนโลยี
มัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.59 ค่า S.D. เท่ากับ 0.41 และด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ค่า S.D. เท่ากับ 0.29 ผล
การศึกษาเป็นเช่นนี ้อาจเนื ่องมาจากสื ่อกราฟิกเคลื ่อนไหว
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันภัยคุกคาม ด้านเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย มีภาพ ภาษา และเสียงความเหมาะสม มีการใช้
ตัวอักษรและสีในสื่อท่ีที่มีความเหมาะสม และ ด้านเนื้อหาในสื่อ
ที่ม ีความเหมาะสม ได้ร ับคำแนะนำจากผู ้เชี ่ยวชาญในการ
ตรวจสอบความถ ูกต้องและความสมบูรณ์ของส ื ่อกราฟิก
เคลื่อนไหวต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับงานวิจัยการพัฒนาโมชัน
กราฟิก เรื่อง ตำนานพระธาตุขามแก่น [9] ที่ได้ทำการพัฒนา
กราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื ่อง เรื ่อง ตำนานตำนานพระธาตุขาม
ขอนแก่น พบว่าผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มี

ต่อคุณภาพสื่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และ ค่าS.D. เท่ากับ 0.50 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัย การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง 
การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 [10] ที่ได้ทำการพัฒนากราฟิก
เคลื่อนไหวต่อเนื่อง เรื่อง การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 พบว่า
ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ3ท่านที่มีต่อคุณภาพ
สื่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และ ค่า S.D. เท่ากับ 0.80  
     7.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการให้
ความรู้โดยใช้สื่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง อธิบายวิธีการป้องกัน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ก่อนและหลังการให้ความรู้โดยใช้สื่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 
อธิบายวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ พบว่า นักศึกษา ช้ัน
ปีที่1 และนักศึกษาชั้นปีที่2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็เจ้าพระ
ยาจำนวน 37 คน ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์พบว่า คะแนน
ก่อนใช้สื ่อกราฟิกเคลื ่อนไหวมีคะแนนเฉลี่ยอยู ่ที ่ 4.43 และ
คะแนนหลังใช้สื่อกราฟิกเคลื่อนไหวมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  9.08 
และมีผลการทดลองหลังใช้สื่อสูงกว่าก่อนใช้สื่ออย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิท ี ่ระด ับ .05 และมีค ่า t-test เท ่าก ับ 14.42 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยการผลิตสื่อโมชันกราฟิกเรื่องระบบเสียง
รอบทิศทาง 7.1 ชาแนล [11] ท ี ่ ได ้ทำการพัฒนากราฟิก
เคลื่อนไหวต่อเนื ่อง เรื ่องระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนล 
พบว่าโดยการเปรียบเทียบผลคะแนนการทำ แบบทดสอบก่อน
การรับชมสื่อได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 และหลังจากการรับชมสื่อได้
คะแนนเฉลี่ย 12.20 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 และมีค่า t-
test เท่ากับ  2.75 

  7.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการใช้
กราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เกี่ยวกับวิธีป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
โดยผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกราฟิก
เคลื่อนไหวต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ม ีผลการประเมินโดยรวมอยู ่ในระดับพอใจมากที ่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และ ค่า S.D. เท่ากับ 0.41 ผลการศึกษา
เช่นนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหาบทดำเนินเรื่องชัดเจน เรียบเรียง 
เข้าใจง่าย ตัวละครมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้รับชมสื่อ เสียง
บรรยายชัดเจนมีความเหมาะสม มีความเหมาะสมของระยะเวลา
ที่ใช้ในการนำเสนอ เสียงบรรเลงและการดำเนินเรื ่องมีความ
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เหมาะสมและน่าสนใจ น่าติดตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย การ
พัฒนาโมชันกราฟิก เรื ่อง คอนแทคเลนส์ [12] ที ่ได้ทำพัฒนา 
กราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เรื่อง คอนแทคเลนส์ พบว่า ผลการ
ประเม ินความพึงพอใจของกลุ ่มเป ้าหมายที ่ม ีต ่อ กราฟิก
เคลื ่อนไหวต่อเนื ่อง โดยรวมอยู ่ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 และ ค่า S.D. เท่ากับ 0.65 นอกจากน้ียังสอดคล้อง
กับงานวิจัยการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อป้องกันการเกิดภาวะ
โรคอ้วนในเด็ก ช่วงอายุ 6 - 12 ปีกรณีศึกษา โรงเรียนวัดดอน
เสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) [13] ที ่ได้ทำพัฒนากราฟิก
เคลื่อนไหวต่อเนื่อง พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง โดยรวมอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และ ค่า S.D. เท่ากับ 
0.56 ๆ    

8. สรุปผล 
 งานวิจัยนี้ได้ทำการวิจัยการออกแบบกราฟิกเคลื ่อนไหว
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยใช้
หลัก3Pในการพัฒนาการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
พบว่า 
 8.1 ผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยมีัลติมีเดียและ
ด้านเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน โดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 
ค่า S.D. เท่ากับ 0.41 และด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ค่า 
S.D. เท่ากับ 0.29    
 8.2 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกราฟิกเคลื่อนไหว
ต่อเนื ่อง เพื ่อส่งเสริมวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์  
โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และ ค่า 
S.D. เท่ากับ 0.41 
 8.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการให้
ความรู้โดยใช้สื่อกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.43 และคะแนนหลังใช้สื่อกราฟิกเคลื่อนไหวมีคะแนนเฉลีย่อยูท่ี่  
9.08 และมีผลการทดลองหลังใช้สื ่อสูงกว่าก่อนใช้สื ่ออย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่า t-test เท่ากับ 14.42 
 สรุปได้ว่าการออกแบบกราฟิกเคลื ่อนไหวต่อเนื ่อง เพื่อ
ส่งเสริมวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์นำไปใช้ให้ความรู้ได้
จริง 
 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 การการศึกษาและพัฒนากราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื ่อง เพื่อ
ส่งเสริมวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ควรมีระยะเวลาที่
มากขึ้น และควรศึกษารูปแบบการนำเสนอเพิ่มเติมเพื่อนำมา
พัฒนารูปแบบการนำเสนอให้ดีขึ้น  
 

10. กิตติกรรมประกาศ 
วิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความกรุณาจากอาจารย์เด่น

ชัย พันธุ์เกตุ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะ 
และการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาตลอด ผู้วิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่เสียสละเวลามาเป็นที่ปรึกษาด้าน
ต่าง ๆ คอยให้คำแนะนำ และทำแบบประเมินของงานวิจัยฉบับนี้ 

ขอขอบคุณ คุณแม่ที่คอยให้คำ ปรึกษา คำแนะนำ และให้
กำลังใจในการทำวิจัยฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์  

และสุดท้ายขอขอบคุณนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ นักศึกษาช้ันปี
ที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ให้ความร่วมมือใน
การเป็นกลุ่มตัวอย่าง จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี 
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การพัฒนาภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล  
เรื่อง เพื่อส่งเสริมวธิีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 

Development of digital Motion graphic media to promote the prevention 
of COVID-19 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพของการ

พัฒนาสื่อภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกัน
เชื้อไวรัสโควิด-19 และ (2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
สื ่อโมชันกราฟิกที ่พ ัฒนาขึ ้น กลุ ่มตัวอย่า งที่ ใช ้งานวิจ ัย ใช้
ผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน ในประเมินประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็นเทคนิค 3 
ท่าน ผลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับที่พอใจมาก

ที่สุด (�̅� = 4.48 S.D. = 0.58) และเนื้อหา 3 ท่าน ผลที่ได้จาก

ผู้เชี่ยวชาญใหค้วามคิดเห็นอยู่ในระดับที่พอใจมากทีสุ่ด ( �̅� = 4.33 
S.D. = 0.43) และนักศึกษา วิทยาลัยการดนตรี ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
และชั้นปีที่4 รวม 60 คน ในการประเมินความพึงพอใจ ผลที่ได้จาก

กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด ( �̅� = 
4.78 S.D. = 0.49) 
คำสำคัญ -- สื่อภาพเคลื่อนไหว, ดิจิทัล, โควิด-19 
 

ABSTRACT 
 This research aims to (1) to study the effectiveness of 
digital animation media development to promote the 
prevention of COVID-19 and (2) to study user satisfaction 
with motion graphics media. Developed The sample 
group that used the research Use 6 experts to evaluate 
performance. The technique was divided into 3 persons, 
the results from the experts gave the opinions the most 

satisfactory level (�̅�= 4.48 SD = 0.58) and the content of 
the 3 persons. The results from the experts gave opinions 

at the most satisfactory level ( �̅�= 4.33 SD = 0.43) and a 
total of 60 students of the Music College, 2nd, 3rd and 
4th year students in the satisfaction assessment. The 
results of the sample group expressed their opinions at 

the most satisfactory level (�̅�= 4.78 S.D. = 0.49) 
Keywords -- Motion Media, Digital, COVID-19 

 
1. บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ได้มีนักศึกษา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที ่เข้าข่ายอาจจะติดเชื ้อไวรัสโควิด -19 
(COVID-19) จำนวน 1 ราย และได้ร ับการยืนยันผลตรวจว่า
นักศึกษาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซ่ึงส่งผลกระทบทำให้มี
ต้องการพักการเรียนการชั่วคราว เพื่อช่วยลดกความเสี่ยงของการ
ติดเชื ้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ของนักศึกษา วิทยาลัยการ
ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามออกแถลงการณ์
เร ื ่อง การติดเช ื ้อไวร ัสโคว ิด -19 (COVID-19) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 25 มีนาคม 
2563 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตาม
กระบวนการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข [1] 

 จากความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาซ่ึง
สามารถแก้ไขและป้องกันตนเองจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-
19) การป้องกันตนเองนั้นมีหลากหลายวิธี เช่น การล้างมือให้
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สะอาดอย่างถูกต้อง การใส่หน้ากากอนามัยทีถู่กวิธี เป็นต้น การล้าง
มือให้สะอาดอย่างถูกต้องและการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี 

 ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการพัฒนา
ภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ซึ ่งจะช่วยเหลือผู ้เรียนที่มีความต้องการเรียนรู ้เรื ่องการ
ป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ให้
ความเข้าใจง่ายขึ้น ดึงดูดความสนใจผู้เรียน และยังสามารถใช้เป็น
ต้นแบบในการผลิตสื่อโมชันกราฟิกในรายวิชาอื่น โดยการพัฒนาสื่อ
เป็นโมชันกราฟิก 

วัตถุประสงค์  
 2 .1  เพ ื ่ อศ ึกษาประส ิทธ ิภาพของการพ ัฒนาสื่อ

ภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโค
วิด-19 

 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีตอ่การ
พัฒนาภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 

ขอบเขตของการวิจัย  
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษา 

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัง
หวัง กรุงเทพมหานคร  กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 400 คน 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักศึกษา 
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  กำลังศึกษาอยู ่ในภาคเรียนที ่ 1 ปี
การศึกษา 2563 ซึ่งได้มาโดยคำการใช้เกณฑ์ในการประมาณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนของประชากรในลักษณะของอัตราสว่น
ที ่คิดเป็นร้อยละโดยขนาดประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่ม
ตัวอย่างอย่างน้อย 15% จึงใช้นักศึกษา วิทยาลัยการดนตรี ชั้นปีที่ 
2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่4 รวม 60 คน 

 3.2 ขอบเขตทางด้านเน้ือหา 
  วิธีการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีจากเชื้อไวรัส

โควิด-19 (COVID-19) ได้แก่ 
   1.ว ิธ ีการล้างมือให้สะอาดอย่าง

ถูกต้อง [2] 
   2.การใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี [3] 
 
 

ประโยชน์ของการวิจัย 
 4.1ได้พัฒนาการพัฒนาภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล เรื่อง เพื่อ

ส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 
 4.2ได ้ศ ึกษาประส ิทธ ิภาพของการพ ัฒนาสภาพ

เคลื่อนไหวดิจิทัล เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 
 4.3ทำให้ทราบความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมการพัฒนา

สื่อภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัส
โควิด-19  

 4.4ผู้ชมได้รู้วิธีการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีจากเชื้อไวรัส
โควิด-19 (COVID-19) 

 
2.งานวิจยัท่ีเกีย่วขอ้ง 

ปิยะธาม รุ ่งสถาพร (2562) ได้ทำการออกแบบโมชันกราฟิก 
เรื่อง หยุด! การค้าสัตว์ป่าออนไลน์ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับชม
ได้รับข้อมูลและความรู้ ของสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง 
ความ ผิด ถูก ชั่ว ดี เห็นคุณค่าชีวิตสัตว์มากขึ้น โดยในปัจจุบันได้
เกิดปัญหาการค้าสัตว์ป่าออนไลน์ที่ยังเป็นปัญหาที่ถูกมองข้ามและ
คนทั่วไปยังไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อ
โมชันกราฟิกเพื ่อให้ความรู ้ความเข้าใจแก่ผู ้ที ่ได้รับชม โดยใช้
โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2018, Adobe After Effect CC 
2018 และ Adobe Premiere ProCC 2018 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชม
ได้ตระหนักถึงโทษของการค้าสัตว์ป่าออนไลน์ในการพัฒนาผลงาน
จุลนิพนธ์พบว่าปัญหาการค้าสัตว์ป่าออนไลน์เกิดขึ้นจากการสื่อสาร
ในปัจจุบันที่สะดวกรวดเร็วจึงอาจเป็นช่องทางให้มีผู้กระทำผดิมาก
ขึ้นดังน้ันผู้จัดทำจึงมุ่งหวังให้ผู้ที่ได้รับชมเข้าใจถึงปัญหาของการค้า
สัตว์ป่าออนไลน์และช่วยกันดูแลไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เพิ่มจำนวนมาก
ขึ้นและตระหนักถึงถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิต [4] 

พัชราภรณ์ ชัยพันเมธี และพัชราภรณ์ บ่อน้อย (2562) ได้ทำสือ่
โมชันกราฟิกเพื ่อการประชาสัมพันธ์ห่างสรรพสินค้าออนไลน์ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ห่างสรรพสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท ท็
อปแวลู คอร์ปอเรท จํากัด และ (2) ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อสื ่อโมชันกราฟิกที่พัฒนาขึ้น  กลุ ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ใช้งานส่ือโมชันกราฟิก บริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จํากัด  ได้มา
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สื่อโมชันกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์
ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผ ู ้ ใช ้ งาน ผลการว ิจ ัยพบว ่า (1) ส ื ่อ โมช ันกราฟ ิกเพ ื ่อการ
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ประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าออนไลน์มีรูปแบบสวยงาม น่า
ติดตาม และเข้าใจง่าย ภาพรวมประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และ (2) 
ผลการประเมินความ     พึงพอใจของผู้ใช้งาน  ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดมีหัวข้อประเมินรวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเน้ือหา   ด้าน
การดำเนินเรื่อง ด้านการออกแบบ ด้านการเสียงบรรยาย และด้าน
ประโยชน์ใช้งาน  สรุปว่า สื่อโมชันกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์
ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของ บริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จํากัด 
ด้วยตัวเองได้ง่ายเป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจต่อ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่นําเสนอในรูปแบบสื่อโมชันกราฟิก  และทำ
ให้การใช้งานข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว [5] 

มารสิา เด่นอุดม เพียงเพ็ญ จิรชัย และ พรรษา เอกพรประสิทธิ์ 
(2563) ได้พัฒนาสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผัง
มโนทัศน์ล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำาหรับ
ครูช่างระดับชั ้นปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้จิตวิทยาการศึกษา สำาหรับครูช่าง 
(2) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับ
การใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า (3) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้
และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการ
ใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมความรู้จิตวิทยาการศึกษา 
สำาหรับครูช่าง ระดับชั้นปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยเทคโนโลยีระจอมเกล้าธนบุรี เคร่ืองมอื
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบสำรวจความต้องการสื่อการ
สอนโมชักราฟิกฯ (2) สื่อการสอนโมชักราฟิกฯ (3) แบบประเมินคุ
ภาพของสื่อการสอนโมชักราฟิกฯ (4) แบบประเมินผลการเรียนรู้
ของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยสื่อการสอนโมชักราฟิกฯ (5) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่สื่อการสอนโมชักราฟิกฯ 
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย สถิติที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t 
test independent [6] 

นพดล อัครคหสิน 2562 ได้ทำสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง เทคนิค
และกระบวนการสร้างสรรค์สื่อ Motion Infographic เพื่อใช้ในสื่อ
ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์และ
เทคนิคการนำเสนอสื่อ Motion Infographic ของผู้รับผลิตงาน
และผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการ
สร้างสรรค์งานสื่อ Motion Infographic เพื ่อการสื่อสารทางสื่อ
ออฟไลน์และออนไลน์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิง

ลึก (In-depth Interview) จากผู้ที่รับผลิตและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการสร้างสรรค์สื่อ Motion Infographic เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์
ที่อยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์จำนวน 5 คน [7] 

อิลฮัม วรรณอาลี พิศประไพ สาระศาลิน โกวิท รพีพิศาล และ 
ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ (2563) ได้ทำสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 2 มิติ
เกี่ยวกับประวัต 5 ศาสดาในศาสนาอิสลามที่มีประวัติศาสตร์และ
เหตุการณ์สำคัญตอ่โลก มีวัตถุแระสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาและคนคว้า
ข้อมูลเกี ่ยวกบศาสดาของอิสลามที่มีประวัติศาสตร์เกี ่ยวข้องกับ
เหตุการณ์สำคัญของโลกในมุมของศาสนาอิสลาม 2. เพื ่อศึกษา
กระบวนการสร้างและการผลิตสื่อแอนิเมชันประเภทโมชันกราฟิก 
2 มิติเพื่อเผยแพร่เรื่องศาสดาของอิสลามที่มีเหตุการณ์สำคัญต่อ
โลก3. เพื่อศึกษาการประเมินผลจากการรับชมสื่ออินโฟกราฟิก 2 
มิติเกี่ยวกบประวัติ 5 ศาสดาในศาสนาอิสลาม ที่มีประวัติศาสตร์
และเหตุการณ์สำคัญต่อโลก ซ่ึงงานแอนิเมชันน้ีจะเป็นการเล่าเรื่อง
ถึง ศาสดาทั้ง 5 ท่านของอิสลามประกอบไปด้วยประกอบด้วย 
นบีนูฮ์ (โนอาห์) อิบรอฮีม (อับราฮัม) มูซา (โมเสส) อีซา (เยซู) และ 
มูฮัมหมัดทั้ง 5 ท่านน้ีถูกขนานนามว่า อุลุลอัซมีหรือผู้ที่ตั้งมั่นโดย
สื่อแอนิเมชันน้ีจะทำการนำเสนอประวัติศาสตร์และเหตุการณ์
สำคัญ ๆ ต่าง ๆ ในมุมมองของอิสลามผ่านข้อมูลหลักฐานตามที่
ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานและจากผู้รู้ทั้งในและต่างประเทศ และ
นำเสนอในรูปแบบโมชันอินโฟกราฟิก ที่ใช้เทคนิคโมชันกราฟิกและ
ภาพคอลลาจเป็นส่วนใหญ่โดยงานวิจัยน้ีไดรั้บการประเมินจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยและทุกศาสนาจำนวน
ทั้งสิน้ 84 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล[8] 

 
3. วิธีดำเนนิการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักศึกษา วิทยาลัยการ

ดนตรี มหาว ิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ ้าพระยา จังหวัง 
กรุงเทพมหานคร  กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 400 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษา วิทยาลัย
การดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ซึ่งได้มาโดยคำการใช้เกณฑ์ในการประมาณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากจำนวนของประชากรในลักษณะของอัตราส่วนที ่คิด
เป็นร้อยละโดยขนาดประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่มตัวอย่าง
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อย่างน้อย 15% จึงใช้นักศึกษา วิทยาลัยการดนตรี ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 
3 และชั้นปีที่4 รวม 60 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
  การวิจัยครั้งนี้กำหนดตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย 2 ตัว
แปรคือ 
   ตัวแปรต้น คือ สื ่อกราฟิกเคลื่อนไหว เรื ่อง 
เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 

  ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของสื่อด้านเนื้อหา
และด้านเทคนิควิธีของสื ่อกราฟิกเคลื่อนไหว เรื ่อง เพื ่อส่งเสริม
วิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. การพฒันาสื่อภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล เรื่อง เพื่อส่งเสริม

วิธีการป้องกันเชือ้ไวรัสโควิด-19 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 3. แบบประเมินคุณภาพ 
ขั้นตอนการดำเนินการวิจยั 
 1.วิธีการดำเนินการสร้างสร้างการพฒันาสภาพ

เคลื่อนไหวดิจิทลั เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชือ้ไวรัสโควิด-19 
ขั้นตอนการสร้างการพัฒนาภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล เรื่อง เพื่อส่งเสริม
วิธีการป้องกันเชือ้ไวรัสโควิด-19 ผู้ศึกษาดำเนินการสร้างสื่อโมชัน
กราฟิก เรื่อง “เพื่อส่งเสริมวธิีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19” ตาม
หลัก 3P ซ่ึงประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  

  1.1. Pre-Production (ขั้นตอนการเตรียมการ
ผลิต) เป็นขั้นตอนแรกที่จะศึกษารวบรวมข้อมูล เขียนบท สตอรี่
บอร์ด ออกแบบตัวละคร ฉาก และเสียง ให้พร้อมก่อนลงมือทำ 

   1.1.1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
จากแหล่งข้อมูลที่มีความหน้าเชื่อถือเพื่อรวบรวมมาเขียนบทของ
แต่ละฉากที่จะทำ 

   1.1.2.เขียนบท นำข้อมูลที่ได้จาก
การรวบรวมมาเรียบเรียงใส่กระดาษหรือสิ่งที่เราจะสามารถดูใน
ตอนที่จะบันทึกเสียงได้ 

 

 
ภาพ 1 บทพูด 

   1.1.3.เขียนสตอรี ่บอร์ด คือ การ
เขียนกรอบแสดงเรื่องราว โดยมีรูปหรือภาพร่างอยู่ด้านซ้าย ส่วน
ด้านบนจะกำกับที่ของฉาก และเขียนแสดงรายละเอียดที่จะปรากฏ
ในแต่ละฉากด้านขวา 

 

 
 

ภาพ 2 สตอรี่บอร์ด ฉาก 1 - 3 

 
ภาพ 3 สตอรี่บอร์ด ฉาก 13 – 15 
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1.1.4.ออกแบบตัวละครและฉาก 

 
ภาพ 4 การใส่หน้า ขั้นห้า 

 
ภาพ 5 การล้างมอื ขั้นห้า 

   1.1.5.บันทึกเสียง  
  1.2. Production (ขั้นตอนการผลิต)  
   1.2.1.การวาดตัวละครและฉาก 

การพัฒนาภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกัน
เชื้อไวรัสโควิด-19 ในคอมพิวเตอร์  

   1.2.2.นำตัวละครและฉาก
เคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม และกำหนดการ เคลื่อนไหวให้เขา้กับ
เสียงบรรยาย  

   1.2.3.การนำส่วนประกอบทั้งหมด
มาทำการตัดต่อรวมทั้งใส่เสียงบรรยาย และเสียงต่าง ๆ  

  1.3. Post-Production (ขั้นตอนหลังการผลติ)  
   1.3.1. ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษา  
   1 .3 .2 .แก ้ ไขและปร ับปร ุ งจาก

คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา  
   1.3.3. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ 
   1.3.4. แก้ไขและปรับปรุง 

   1.3.5.เก ็บรายละเอ ียดของงาน
ทั้งหมด 

   1.3.6.นำไปให้กลุ่มตัวอย่างรับชม 
รวบรวมขอ้มูลท้ังหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิต ิ
 1.ชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล เรื่อง 

เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 
 2.ดำเนินการเปิดการพัฒนาภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล เรื่อง 

เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 
 3.ทำการแจกแบบสอบถามหลังจากได้รับชมการพัฒนา

ภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโค
วิด-19 โดยใช้แบบ ประเมินคุณภาพให้กับผู ้เชี ่ยวชาญ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจให้กับนักศึกษา  

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย [9] 
  ค่าเฉลี ่ยจะนำแบบสอบถามความพึงพอใจ 

และแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชีย่วชาญนำมาวิเคราะห์ขอ้มลู
โดยค่าเฉลี่ยมีสูตร ดังน้ี 

                                  x̅ =  
∑ 𝑥

𝑁
                        (1) 

เมื่อ     X̅     หมายถึง     คะแนนเฉลี่ย 

        ∑ 𝑥   หมายถึง     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
         N      หมายถึง     จำนวนประชาก 

 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานจะนำแบบสอบถามความพึง
พอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินประสิทธิภาพ
ของผู้เชี่ยวชาญนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
สูตร ดังน้ี 

ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานใช้สูตร [10] 

                   S. D. =  √
N ∑ x2−(∑ x)2

𝑁(𝑁−1)
            (2) 

เมื่อ  S.D.     หมายถึง    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       ∑ x
2  หมายถึง    ผลรวมของคะแนนแต่ละหัวข้อยกกาลัง

สอง 

       ∑ 𝑥    หมายถึง    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        N        หมายถึง    จํานวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 
  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินประสิทธิภาพของ
ผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะเป็นมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) มี 
5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิร์ท ดงัน้ี 
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  4.21 – 5.00 พอใจมากที่สุด     
  3.41 – 4.20 พอใจมาก     
  2.61 – 3.40 พอใจปานกลาง     
  1.81 – 2.60 พอใจน้อย     
  1.00 – 1.80 พอใจน้อยที่สุด 

 
4.ผลการวิจยั 

ผลการพัฒนากราฟิกเคลื ่อนไหว เรื ่อง เพื ่อส่งเสริมวิธีการ
ป้องกันเชื ้อไวรัสโควิด-19 ได้นำเสนอต่อผู ้เชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน 

แบ่งเป็น ด้านเทคนิค 3 ท่าน ด้านเน้ือหา 3 ท่าน เพื่อหาค่า �̅� และ
ค่า S.D. และประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อ
กราฟิกเคลื่อนไหว โดยมีผลดังน้ี 

ตารางที ่1 แบบประเมินด้านเทคนิคที่มีต่อสื่อกราฟกิ
เคลื่อนไหว เร่ือง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 

ประเด็นการประเมิน x̅ S. D. ระดับความคิดเห็น 

1. ความเหมาะสม
ของเน้ือหาภายในสื่อ
กราฟิก 

4.67 0.58 พอใจมากที่สุด 

2. ความเหมาะสม
ของสภีายในสื่อ
กราฟิก 

4.67 0.58 พอใจมากที่สุด 

3. การพัฒนาส่ือ
กราฟิกเคลือ่นไหวมี
ความดึงดูดความ
สนใจ 

4.33 0.58 พอใจมากที่สุด 

4. ความเหมาะสม
ของระยะเวลาใน 4.67 0.58 พอใจมากที่สุด 

5. สื่อกราฟิก
เคลื่อนไหวมีความ
สวยงาม 

4.33 0.58 พอใจมากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน x̅ S. D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

6. เสียงบทบรรยายในส่ือ
กราฟิกเคลือ่นไหว มี
ความเหมาะสม 

4.33 0.58 พอใจมากที่สุด 

7. เสียงประกอบต่าง ๆ
ในส่ือกราฟิกเคลือ่นไหวมี
ความเหมาะสม 

4.33 0.58 พอใจมากที่สุด 

รวม 4.48 0.58 พอใจมากที่สุด 
จากตารางที่ 1 แบบประเมินด้านเทคนิค ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน อยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด (�̅� = 4.48 S.D. 
= 0.58) โดยสรุปได้ว่า เนื้อหาภายในกราฟิกเคลื่อนไหว เร่ือง เพื่อ
ส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มีเน้ือหาที่เหมาะสม มีการ
ใช้สีภายในสื่อที่เหมาะสม มีความดึงดูดความสนใจของผู้ที่รับชม มี
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการนำเสนอ สื ่อมีความสวยงาม เสียง
บรรยายและเสียงประกอบต่าง ๆมีความเหมาะสม 

ตารางที่ 2 แบบประเมินด้านเน้ือหาที่มีต่อสื่อกราฟิก
เคลื่อนไหว เร่ือง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 

ประเด็นการประเมิน x̅ S. D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. เน้ือหาในส่ือกราฟกิ
เคลื่อนไหวมีความถกูต้อง 4.33 0.58 

พอใจมาก
ที่สุด 

2. เน้ือหาในส่ือกราฟกิ
เคลื่อนไหวมีความน่าสนใจ 4.67 0.58 

พอใจมาก
ที่สุด 

3. เน้ือหาในส่ือกราฟกิ
เคลื่อนไหวเข้าใจง่าย 4.33 0.58 

พอใจมาก
ที่สุด 

4. เน้ือหาในส่ือกราฟกิ
เคลื่อนมีความชัดเจน 4.00 0 พอใจมาก 

รวม 4.33 0.43 
พอใจมาก

ที่สุด 
 จากตารางที่ 2 แบบประเมินด้านเนื ้อหา ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านอยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด ( �̅� = 4.33 S.D. 
= 0.43) โดยสรุปได้ว่า เนื้อหาภายในกราฟิกเคลื่อนไหวเรื่อง เพื่อ
ส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความถูกต้อง เนื้อหามี
ความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และมีความชัดเจน 
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 ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัส
โควิด-19 

ประเด็นการประเมิน x̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. เน้ือหาบทดำเนินเรื่อง
ชัดเจน เรียบเรียง เข้าใจง่าย 4.77 0.53 

พอใจมาก
ที่สุด 

2. ตัวละครมีความน่าสนใจ
และดึงดูด 4.82 0.43 

พอใจมาก
ที่สุด 

3. เสียงบรรยาย ชัดเจน มี
ความเหมาะสม 4.75 0.51 พอใจมาก 

4. ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาที่ใช้ในการนำเสนอ 4.78 0.49 

พอใจมาก
ที่สุด 

5. เสียงบรรเลงมีความ
เหมาะสม 4.77 0.56 

พอใจมาก
ที่สุด 

6. การดำเนินเรื่องมีความ
น่าสนใจ น่าติดตาม 4.82 0.43 

พอใจมาก
ที่สุด 

รวม 4.78 0.49 
พอใจมาก

ที่สุด 

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีต่อ การพัฒนากราฟิกเคลื่อนไหว เรื ่อง เพื ่อส่งเสริมวิธีการ
ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19  ทั้ง 60 คน อยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด 

( �̅� = 4.78 S.D. = 0.49) สรุปคือเนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
ตัวละครมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้รับชมสื่อ เสียงบรรยายมีความ
เหมาะสม ระยะเวลาในการนำเสนอมีความเหมาะสม เสียงบรรเลง
และการดำเนินเรื่องมีความเหมาะสมและน่าสนใจ น่าติดตาม 

 
5.สรุปผลการวิจยั 

5.1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนาสื่อภาพเคลื่อนไหว
ดิจิทัล เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลที่ได้
จากการประเมินประสิทธิด้านเทคนิควิธีการ ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน อยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด (�̅� = 4.48 S.D. 
= 0.58) โดยสรุปได้ว่า เนื้อหาภายในกราฟิกเคลื่อนไหว เร่ือง เพื่อ
ส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มีเน้ือหาที่เหมาะสม มีการ

ใช้สีภายในสื่อที่เหมาะสม มีความดึงดูดความสนใจของผู้ที่รับชม มี
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการนำเสนอ สื ่อมีความสวยงาม เสียง
บรรยายและเสียงประกอบต่าง ๆมีความเหมาะสม และผลที่ได้จาก
การประเมินประสิทธิด้านเน้ือหา ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 

ท่านอยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด ( �̅� = 4.33 S.D. = 0.43) โดย
สรุปได้ว่า เน้ือหาภายในกราฟิกเคลื่อนไหวเร่ือง เพื่อส่งเสริมวิธีการ
ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความถูกต้อง เนื้อหามีความน่าสนใจ 
เข้าใจง่าย และมีความชัดเจน 

5.2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนา
ภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อ การพัฒนากราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกัน

เชื้อไวรัสโควิด-19  ทั้ง 60 คน อยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด ( �̅� = 
4.78 S.D. = 0.49) สรุปคือเนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย ตัวละคร
มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้รับชมสื่อ เสียงบรรยายมีความเหมาะสม 
ระยะเวลาในการนำเสนอมีความเหมาะสม เสียงบรรเลงและการ
ดำเนินเรื่องมีความเหมาะสมและน่าสนใจ น่าติดตาม 

 
6.อภิปรายผลการวิจัย 

6.1.การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ใชก้ระบวนการ 3P ในการผลิตประกอบด้วย Pre-
Production (ก่อนการผลิต) Production (การผลิต) Post-
Production (หลังการผลิต) โมชันกราฟิกเรื่อง เพือ่ส่งเสริมวธิีการ
ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มีภาพตวัละครสวยงาม การดำเนินเรื่อง
ต่อเนื่อง ฉากสวยงามช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชม ที่มีความยาว 
1.34 นาที ผลการประเมินคุณภาพโมชันกราฟิก เรือ่ง เพือ่ส่งเสริม
วิธีการป้องกันเชือ้ไวรัสโควิด-19 มีผลการประเมินรวมอยู่ในระดับ

พอใจมากที่สุด (�̅� = 4.78, S.D.=0.49) ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ด้วการพัฒนาโมชันกราฟกิ เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการ
ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นสื่อทีม่ีความน่าสนใจ ประกอบกับการ
ออกแบบทำให้เกิดความโดดเด่น และยังมีเน้ือหาที่กระชับดูเข้าใจ
ง่ายในกระบวนการพัฒนาได้รับคำแนะนำทั้งจากผู้เชี่ยวชาญ 
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถกูต้องและให้คำแนะนำด้วย
เทคนิควิธีการและเน้ือหา แล้วนำสื่อที่พฒันาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถกูต้องและความสมบูรณ์ จากน้ันทำการปรับปรุง
ตามทีไ่ด้รับคำแนะนำ 
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 ผลการประเมินคุณภาพดา้นเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ 3 

ท่านพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� = 4.48, S.D. = 
0.58) 

 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน

พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� = 4.33, S.D. = 0.43) 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโม

ชันกราฟิก เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผล

การประเมินรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� = 4.78, S.D. = 0.49) ที่
ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก โมชันกราฟิกที่พัฒนาขึ้น 
เน้ือเรื่องมีความน่าสนใจ เน้ือหากระชับ  การออกแบบทำให้ดูง่าย 

 
7.ข้อเสนอแนะ 

1. โมชันกราฟิก เรื่อง เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-
19 อาจจะมีเสียงประกอบดนตรีดังไป ทำให้ฟังเสียงบรรยายได้ยาก 
ผู้ที่สนใจในด้านน้ี จะต้องคำนึงและตรวจสอบเร่ืองน้ีให้ดี 

2. ควรมีการใช้เทคนิคใหม่มาผลิตเป็นสื่อ โดนมีการปรับปรุง
เพิ่มเติมเน้ือหาเฉพาะส่วน เพื่อให้ส่ือมีความทันสมัย 

 
8.กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยเรื่องนี้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ ได้ด้วยความกรุณาและ
ความอนุเคราะห์ของอาจารย์ เด่นชัย พันธุ์เกตุ อาจารย์ที่ปรึกษาที่
ได้ให้ความกรุณาเสียสระเวลา ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆจนสำเร็จลุล่วง
ไปได้ดีผู้ทำวิจัยขอกราบพระคุณอย่างสูง ณ ที่น่ี 

ขอกราบขอบพระคุณผู ้เช ี ่ยวชาญ ที ่ได ้ให้ความกรุณาให้
คำแนะนำและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆของงานวิจัยนี้ รวมทั้งเสีย
สระเวลาในการเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
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การพัฒนาระบบแจ้งเตอืนการใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่าน
แพลตฟอร์มขอ้ความโต้ตอบแบบทันที 

The development of notification system for electrical equipment form 
microcontroller through instant message platform 

 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
งานว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อ 1) พ ัฒนาระบบ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานกับอุปกรณ์
อำนวยความสะดวก 2) ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของ
เซนเซอร์ตรวจจับแสง ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ใช้หลักการของวงจรการ
พ ัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ อุปกรณ์แจ้งเตือนการใช้งาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
โดยใช้ NodeMCU ESP8266, LDR Sensor, Resister ในการ
พัฒนาอุปกรณ์ และแบบประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผลการศึกษาโดยการประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์
จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน พบว่า ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.41 
คำสำคัญ – การพัฒนาระบบแจ้งเตือน, ไมโครคอนโทรลเลอร์, 
แพลตฟอร์มข้อความโต้ตอบแบบทันที 
 

ABSTRACT 
 This research intended to 1) Develop a 
microcontroller system for efficiency in use with 
facilitating devices. 2) To study the efficiency of light-
sensing. This research applied the principles of the 
System Development Life Cycle (SDLC). The research 
tool was a microcontroller-based electrical device 
alarm device via a line application using the NodeMCU 
ESP8266, LDR Sensor, Resister in device development, 
  

And equipment performance evaluation form experts 
The results of the study by evaluating the device 
performance from five experts found that the 
performance of the device was very satisfactory. The 
mean is 3.92 and the standard deviation is 0.41 
Keywords – Development of notification system, 
Microcontroller, instant message platform 

 
1. บทนำ 

เทคโนโลยีเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว 

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้รับการพัฒนามาจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาส่วนใหญ่
ตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้งาน และยังคงมีเทคโนโลยี
บางส่วนที่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องของผู้ใช้งาน จาก
กรณีศึกษา ผู้ที่อาศัยภายในหอพัก 909 หอพักวังรุ่งโรจน์ จาก
การสำรวจเมื่อต้องการนำเสื้อผ้าไปซัก ส่วนใหญ่มักจะใช้เครื่อง
ซักผ้าหยอดเหรียญของหอพัก โดยปกติเครื่องซักผ้าจะแสดงเมนู
ต่าง ๆ และระยะเวลาในการซักโดยปกติประมาณ 50-60 นาที 
เมื่อผู้ที่อาศัยภายในหอพักต้องการใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอด
เหรียญ ผู้ใช้จะต้องเผื่อเวลา เพื่อกลับมานำเสื้อผ้าที่ซักไปตาก
แดด บางครั้งผู้ใช้อาจจะลืมหรือเผื่อเวลามากจนเกินไป จึงทำให้
ผู้ใช้คนอื่นที่ต้องการใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญรอเป็น
เวลานาน 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างอุปกรณ์เครื่อง
แจ้งเตือนการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน
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แพลตฟอร์มข้อความโต ้ตอบแบบทันที  เพื ่อพัฒนาระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานกับอุปกรณ์
อำนวยความสะดวก และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของ
เซนเซอร์ตรวจจับแสง โดยอุปกรณ์ที ่สร ้างขึ ้นใช้โปรแกรม 
Arduino และภาษา C ในการเขียนโค้ด โดยใช้บอร์ด NodeMCU 
ESP8266, LDR Sensor, Resistor เมื่อเครื่องซักผ้าทำงานเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจะมีการส่งสัญญาณการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานผ่าน
แอปพลิเคชัน LINE ว่า “ซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ” 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของเซนเซอร์ตรวจจับ
แสง 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์, และภีมวัจน์ วรรณทวี [1] งานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมด้วยเซนเซอร์
การตรวจจับการสั่นสะเทือนบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่งเพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัย โดยการวัดจากการสั่น
ของประตูและหน้าต่าง ใช้อุปกรณ์IOT (Arduino IDE)ในการ
ออกแบบชิ ้นงาน ซึ ่งมีServerเป็นตัวกลางในการส่งสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันสำหรับควบคุมการทำงานของ
อุปกรณ์ เมื่อเกิดการโจรกรรมและมีการสั่นสะเทือนของประตู
และหน้าต่าง อุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปยังผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเค
ช ัน LINE ผลของการว ิจ ัยอ ุปกรณ์สามารถทำงานได ้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยกำหนด 

มงคล รอดจันทร์, อวยไชย อินทรสมบัติ, และธานิล ม่วงพูล 
[2] งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่าน
แอปพลิเคชันบนมือถือ โดยการออกแบบให้สามารถควบคุมการ
สตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน สามารถเชื่อมต่อกับ
WIFI/ฮอตสปอตส่วนบุคคลและบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่
ติดตั้งบนรถจักรยานยนต์เพื่อเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ ผลของ
การทดสอบพบว่า อุปกรณ์สามารถทำงานในที ่โล่งแจ้ง และ

บริเวณลานจอดรถได้ดี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ่ผู ้วิจัย
กำหนด 

พาขวัญ พัดเย็นใจ , และชนุดม เอกเตชวุฒิ [3] งานวิจัย
เก ี ่ยวก ับการพัฒนาแอปพลิเคช ันสำหร ับโทรศ ัพท์ม ือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื ่อการควบคุมเครื ่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านจากระยะไกล  เป ็นการออกแบบอุปกรณ์ IOT 
(Internet of Things) เพื ่ออำนวยความสะดวกให้กับผู ้ใช้งาน 
โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมการทำงานให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถ
เปิด-ปิด และตั้งเวลาในการทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ควบคุมการทำงานจากแอปพลิเค
ชันบนมือถือเชื่อมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบอร์ด Arduino 
UNO R3 ผลการว ิจ ัยพบว ่าแอปพลิเคช ันสามารถควบคุม
เครื ่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากระยะไกลได้ในระดับดี และ
สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

จิรวัฒน์ แท่นทอง, สุภลักษณ์ ตาแก้ว, และกนกลักษณ์ ศร
พระขรรค์ชัย [4] งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
สำหรับควบคุมเครื ่องให้อาหารสัตว์เลี ้ยงด้วยการประยุกต์ใช้
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพ
สิ่ง ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา
เวลาเจ้าของสัตว์เลี ้ยงไม่อยู ่แล้วไม่มีผู ้ให้อาหาร โดยทำการ
ทดลองกับกลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู ้ที ่อาศัยภานในหอพักทั้งวัย
ทำงานและนักศึกษา เครื ่องให้อาหารสัตว์เลี ้ยงมี 5 ฟังก์ชัน
ฟังก์ชันสำหรับให้อาหาร ฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน
ด้วยระบบเซนเซอร์ ฟังก์ชันการตรวจจับการเคลื่อนไหวของสัตว์
เลี้ยง ฟังก์ชันตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น ฟังก์ชันการทำงาน
ของกล้องเว็บแคม และฟังก์ชันการทำงานของโมบายแอปพลิเค
ชันเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ผลการทดลองความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก  

 
4. ขอบเขต 

งานวิจัยนี ้มุ ่งศึกษาเกี ่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งานกับ
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ประสิทธิภาพการใช้งานเซนเซอร์
ตรวจจับแสง อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นใช้ LDR Sensor ในการตรวจจับ
แสงไฟบร ิ เวณที ่แสดงไฟสถานะเคร ื ่องซ ักผ ้า  และบอร์ด
NodeMCU ESP8266 ส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนไปยังผู ้ใช้งาน
ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ว่า “ซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ” 
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  

 จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย การวิจัยครั ้งนี ้ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแพลตฟอร์มข้อความโต้ตอบแบบทันที 
เพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์แจ้งเตือนการใช้งานอุปกรณ์
ไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
6. สมมติฐานการวิจัย 

 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบแจ้งเตือนการใช้งานอุปกรณ์
ไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านแพลตฟอร์มข้อความโต้ตอบ
แบบทันที มีประสิทธิภาพจากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญใน
ระดับมาก 
 

7. วิธีการดำเนินการ 
7.1 การออกแบบสิ่งประดิษฐ ์
 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าด ้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแพลตฟอร์มข้อความโต้ตอบแบบทันที 
ได้ออกแบบกรอบแนวคิดที ่เกี ่ยวข้อง ดังนี ้ 1) แอปพลิเคชัน
สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ 2) การทำงานของ
อุปกรณ์ 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 

 จากภาพที่ 2 ส่วนที่ 1 หน้าต่างแอปพลิเคชันBlynk เป็นตัว
ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ โดยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ
บอร์ด NodeMCU ESP8266 ซึ่งในแอปพลิเคชัน Blynk จะมีปุ่ม 
“เริ่มการแจ้งเตือน”, “ยกเลิกการแจ้งเตือน” และปุ่ม“สถานะ
เครื่องซักผ้า” 

 ส่วนที่ 2 การทำงานของอุปกรณ์ เป็นส่วนที่อุปกรณ์จะทำ
การแจ้งเตือนไปยังผู ้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน  LINE โดยผู้ใช้
จะต้องมีรหัส Token จาก LINE Notify เพื่อเป็นช่องทางในการ
แจ้งเตือน 
7.2 อุปกรณ์ 
 1. NodeMCU ESP8266 เป็นบอร์ดสำหรับลงโค้ดที่กำหนด
รหัส Token และชื ่อWIFI/ฮอตสปอตส่วนบุคคลของผู ้ใช้ ทำ
หน้าท่ีเชื่อมต่อWIFI/ฮอตสปอตส่วนบุคคล 
 2. LDR Sensor ทำหน้าที ่ตรวจจับแสงสถานะเวลาการ
ทำงานของเครื่องซักผ้า ขณะทำงานและทำงานเสร็จสิ้น 
 3. Resistor เป็นตัวต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า [5] 
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4. Breadboard เป็นบอร์ดสำหรับต่อวงจรต้นแบบ [6] 

ภาพ 3  

จากภาพที่ 3 การออกแบบอุปกรณ์เครื่องแจ้งเตือน เป็นส่วน
ของการออกแบบอุปกรณ์โดยนำ NodeMCU ESP8266 LDR 
Sensor และResistor ต่อเข้ากับBreadboard บอร์ดสำหรับต่อ
วงจรต้นแบบ 

ภาพ 4 

จากภาพที่ 4 อุปกรณ์แจ้งเตือนการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และโมเดลจำลอง
การทำงานของเครื่องซักผ้า 

7.3 การออกแบบโครงสร้างข้อมลู 

ภาพ 5  
 จากภาพที่ 5 ในส่วนของการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์ 
โดยเร ิ ่มจากเครื ่องแจ้งเตือนการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าด ้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกับ WIFI / ฮอตสปอตส่วนบุคคล
ของผู้ใช้งาน จากนั้นจะเป็นการควบคุมการทำงานของเครื่องแจ้ง
เตือนด้วยแอปพลิเคชัน Blynk และส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยัง
ผู้ใช้งาน 

7.4 การแจ้งเตือนผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6  
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จากภาพที่ 6 การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE หน้าจอ  
ในส่วนของการแสดงผลการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานบนแอปพลิเค
ชัน LINE เมื่อเครื่องซักผ้าทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งเตอืน
ไปยังผู้ใช้งานว่า “ซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ”  

7.5 วิธีการทดสอบสิ่งประดิษฐ ์
 นำส ิ ่ งประดิษฐ ์มาทดสอบโดยเร ิ ่มจากการแชร์ WIFI / 
ฮอตสปอตส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นจะทำการ
เชื่อมต่อWIFI / ฮอตสปอตส่วนบุคคลเข้ากับบอร์ดNodeMCU 
ESP8266โดยอัตโนมัติ จากนั้นทำการควบคุมอุปกรณ์ผ่านแอป
พลิเคชัน Blynk เพื่อสั่งให้อุปกรณ์เริ่มการทำงานหรือหยุดการ
ทำงาน โดยให้นำอุปกรณ์ไปวางบนบริเวณไฟสถานะเครื่องซักผ้า
ให้LDR Sensorประกบกับไฟสถานะเครื่องซักผ้า เมื่อเครื่องซัก
ผ้าทำงานเสร็จสิ้นไฟสถานะบนเครื่องซักผ้าจะดับลงและอุปกรณ์
จะแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE 
 

8. วิธีการวิจัย 
8.1 ขั้นตอนการพัฒนาเคร่ืองมือ  
 วงจรการพ ัฒนาระบบ (Systems Development Life 
Cycle : SDLC) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) 
[7] 
 ระยะที่ 1 : การวางแผนโครงการ (Project Planning) 

ภาพ 7  

 จากภาพที่ 7 ระยะที่ 1 : การวางแผนโครงการ (Project 
Planning)การวางแผนงานเป็นการกำหนดระยะเวลาและการ
รายการดำเนินงานแต่ละสัปดาห์ 

 

 

 ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ (Analysis) 
 ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) 
 อุปกรณ์เครื่องแจ้งเตือนสามารถแจ้งเตือนสถานะการ

ซักผ้าไปยังผู ้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เมื ่อเครื ่องซักผ้า
ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 ความต้องการของระบบ (System 
Requirements) 

1. อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน 
2. อุปกรณ์ที่ออกแบบมาสามารถพกพาได้ 
3. เมื ่อซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์

สามารถส่งสัญญาณการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน 
4. เครื่องแจ้งเตือนสถานะการซักผ้าผ่านแอป
พลิเคชัน LINE มีประสิทธิภาพในการทำงาน 

 ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design) 
    1. ศึกษาการทำงานของ NodeMCU ESP8266, 
LDR Sensor และ Resister 
    2. นำรหัส Token จาก Line Notify และเชื่อมต่อ
ก ับบ ัญช ีผ ู ้ ใช ้ เพ ื ่อเป ็นช ่องทางในการแจ ้งเต ือน
สถานะการซักผ้า 
    3. ต่อบอร์ด NodeMCU ESP8266 , LDR Sensor 
และ Resister เข้ากับ Breadboard  
    4. เขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานลงบน
บอร์ดNodeMCU ESP8266 ให้สามารถรับ-ส่งข้อมูล
แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน  
    5. ออกแบบปุ ่มบนแอปพลิเคชัน Blynk เพื ่อให้
สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเตือน 
    6. ออกแบบอุปกรณ์ให้มีขนาดเล็ก และพกพาได้
ง่าย 

ระยะที่ 4 : การนําไปใช้ (Implementation) 
 นำอุปกรณ์และแบบประเมินประสิทธิภาพไปทดสอบ

เพื่อหาประสิทธิโดยมีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน 
ระยะที่ 5 : การบํารุงรักษา (Maintenance) 

  ทำแบบสอบถามหลังการใช้งานเพื่อรับทราบถึงปัญหา
ของผู้ใช้และจะได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอุปกรณ์ให้ดียิ่ง
ขั้น เนื่องจากเมื่อใช้อุปกรณ์ไปเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิด
การชำรุดของตัวอุปกรณ์ได้ จึงควรมีการบำรุงรักษาหลังการใช้
งานเพื่อให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพการใช้งานยาวนานขึ้น 
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8.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(ดร.สุทิน ชนะบุญ, 2560) [8] 
 หาค่าเฉลี่ยจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ
นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยมีสูตร ดังนี้ 

                              x̅ =  
∑ 𝑥

𝑁
                             (1) 

เมื่อ     X̅     หมายถึง     คะแนนเฉลี่ย 

        ∑ 𝑥   หมายถึง     ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
          N     หมายถึง     จำนวนประชากร  
 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพ
ของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
สูตร ดังนี้  

              S. D. =  √
N ∑ x2−(∑ x)2

𝑁(𝑁−1)
                    (2) 

เมื่อ   S.D.    หมายถึง     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       ∑ x
2  หมายถึง     ผลรวมของคะแนนแต่ละหัวข้อยก

          กำลังสอง 

       ∑ 𝑥    หมายถึง    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        N        หมายถึง    จํานวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 
 การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตาม
หลักการของลิเคิร์ท ดังนี ้(Likert Rensis A, 1961) [9] 

4.21 – 5.00 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
          3.41 – 4.20 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจมาก 
          2.61 – 3.40 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจปานกลาง 
          1.81 – 2.60 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจน้อย     
          1.00 – 1.80 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจน้อยท่ีสุด 
 กำหนดประเด็นท่ีของแบบสอบสอบถาม โดยจำแนกประเด็น
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านท่ี1 คือ ด้านความต้องการของผู้ใช้ ด้าน
ที่2 คือ ด้านฟังก์ชันการทำงาน ด้านที่3 คือ ด้านความปลอดภัย 
และด้านที่4 ด้านการทดสอบระบบ 

 
 
 

9. ประโยชน์ของการวิจัย 

 1. อุปกรณ์ที ่พัฒนาขึ ้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานและ
สามารถใช้งานกับเครื่องซักผ้าได้จริง 
 2. ได้ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับ
แสงเพื่อที่จะพัฒนาจุดบกพร่องและนำไปต่อยอดต่อไป 
 3. ทำให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน 

 
10. ผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการใช้งานอุปกรณ์
ไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแพลตฟอร์มข้อความโต้ตอบ
แบบทันที  โดยข ั ้นตอนการพัฒนาวงจรการพัฒนาระบบ 
(Systems Development Life Cycle : SDLC) ม ี 5 ข ั ้นตอน 
หลักๆดังนี ้ (โอภาส เอี ่ยมสิร ิวงศ์ , 2555) คือ การวางแผน
โครงการ (Project Planning) , การวิเคราะห์ (Analysis) , การ
ออกแบบ (Design) , การนําไปใช้ ( Implementation) , การ
บํารุงรักษา (Maintenance) จนได้อุปกรณ์ระบบแจ้งเตือนการใช้
งานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแพลตฟอร์ม
ข้อความโต้ตอบแบบทันที ดังตารางต่อไปนี ้

 ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานจากแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน 

รายการประเมิน x̅ S.D. ผลการ
ประเมิน 

1. ด้านความต้องการของผู้ใช้ 4.52 0.44 มากที่สุด 
2. ด้านฟังก์ชันการทำงาน 3.70 0.14 มาก 
3. ด้านความปลอดภยั 3.64 0.55 มาก 

4. ด้านการทดสอบระบบ 3.84 0.17 มาก 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน          3.92     0.41       มาก 

 จากตาราง 1 พบว่าระดับความมีประสิทธิภาพของอุปกรณ์
อยู่ในระดับพอใจมาก ดังนี้ ด้านที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ด้านความต้องการของผู ้ใช้ซึ ่งมีระดับคะแนนเฉลี ่ย 4.52 มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการทดสอบ
ระบบ ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.84 มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
มาก ถัดมาคือ ด้านฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งได้รับคะแนนเฉลี่ย 3.70 

มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก และด้านความปลอดภัย ได้รับ
คะแนนเฉล ี ่ยน ้อยท ี ่ส ุด ซ ึ ่ งได ้ร ับคะแนนเฉล ี ่ย  3.64 มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
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11. อภิปรายผล 
  งานวิจัยครั้งนี ้ได้ทำการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการใช้งาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ ่านแพลตฟอร์ม
ข้อความโต้ตอบแบบทันที โดยรูปแบบขั้นตอนของการพัฒนา
วงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle : 
SDLC)  
 ได้ทำการศึกษาหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 คน ประสิทธิภาพด้านที่1 ด้านความต้องการของผู้ใช้
เท่ากับ 4.52 ประสิทธิภาพด้านที่2 ด้านฟังก์ชันการทำงานเท่ากับ 
3.70 ประสิทธิภาพด้านที่3 ด้านความปลอดภัยเท่ากับ 3.64 
ประสิทธิภาพด้านที่4 ด้านการทดสอบระบบเท่ากับ 3.84 รวม
คะแนนเฉลี่ยทุกด้านมีค่าเท่ากับ 3.92 ซึ ่งประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ทั้ง 4 ด้าน ประสิทธิภาพของอุปกรณ์อยู่ในระดับพอใจ
มาก 

งานวิจัยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแพลตฟอร์มข้อความโต้ตอบแบบ
ทันท ีสอดคล้องกับผลวิจัยของณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์, และภีมวจัน์ 
วรรณทวี [1] ที่กล่าวถึงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการโจรกรรม
ด้วยเซนเซอร ์การตรวจจับการส ั ่นสะเทือนบนเทคโนโลยี
อ ินเทอร ์ เน ็ตของสรรพสิ ่ ง  ใช้บอร ์ดNode MCU ESP8266 
ควบคุมการวัดการสั่นสะเทือน และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้
สายซึ่ง มีServerเป็นตัวกลางในการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต และ
แอปพลิเคชันสำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ เมื่อมีการ
โจรกรรมเกิดขึ้นอุปกรณ์จะแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเค
ชัน LINE สอดคล้องกับผลวิจัยของมงคล รอดจันทร์, อวยไชย 
อินทรสมบัติ, และธานิล ม่วงพูล [2] ที่กล่าวถึงการพัฒนาระบบ
สตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ  โดยการ
ออกแบบให้สามารถควบคุมการสตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอป
พลิเคชัน สามารถเชื ่อมต่อกับWIFI/ฮอตสปอตส่วนบุคคลและ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ติดตั้งบนรถจักรยานยนต์เพื่อเริ่ม
การทำงานของอุปกรณ์  สอดคล้องกับงานวิจัยของพาขวัญ พัด
เย็นใจ, และชนุดม เอกเตชวุฒิ [3] ที ่กล่าวถึงการพัฒนาแอป
พลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อ
การควบคุมเครื ่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากระยะไกล สามารถ
ควบคุมการทำงานให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถเปิด-ปิด ควบคุมการ
ทำงานจากแอปพลิเคชันบนมือถือเช่ือมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และบอร์ด Arduino UNO R3  

12. ข้อเสนอแนะ 
 หากมีการพัฒนาต่อไปในอนาคตควรเลือกใช้วัสดุในการ
ออกแบบกล่องอุปกรณ์แจ้งเตือนให้มีลักษณะโปร่งใส เมื ่อนำ
อุปกรณ์ไปวางบนเครื่องซักผ้า จะทำใหส้ามารถมองเห็นเวลาการ
ทำงานของเครื่องซักผ้า  
 

13. กิตติกรรมประกาศ 
 งานว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้สำเร ็จล ุล ่วงได ้ด ้วยความกร ุณาจาก          
อาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาจารย์ได้ให้คำแนะนำ 
แนวคิด อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ จนงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณบิดามารดาที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน
และให้กำลังใจจนงานวิจัยสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านที่ ให้ความกรุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการทำแบบประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเ์พื่อส่งเสรมิทักษะการคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

The development of computer game to improve thinking skills and 
solving mathematics problems for students in Secondary 1. 
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บทคัดย่อ 
งานว ิจ ัยน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อ1) เพ ื ่อพ ัฒนาเกมว ิชา

คณิตศาสตร์ เร ื ่อง บวก ลบ คูณ หาร สำหรับนักเร ียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1   2) เพื่อหาคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์เรื่อง 
บวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  3)เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจต่อผู้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เรื่อง บวก ลบ คูณ 
หาร โปรแกรมที ่ใช ้ในการพัฒนาเกมคือ Construct 2  ใน
งานวิจัยนี ้ได้ใช้แบบจำลอง ADDIE MODEL ผลการประเมิน
คุณภาพด้านกราฟิกของการพัฒนาเกมโดยผู้เชี ่ยวชาญ พบว่า 

x̅ = 4.41, S.D. = 0.51 มีประสิทธิภาพด้านกราฟฟิกอยู ่ใน
ระดับมากที่สุด  ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของการ

พ ั ฒ น า เ ก ม  พ บ ว ่ า  x̅ =  4.50,  S.D. =  0.52 แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้าน

ความพึงพอใจ พบว่า  x̅ = 4.37,  S.D. =  0.58 ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  

คำสำคัญ -- การพัฒนาเกมการเรียนรู้ , ทักษะการคิดการ
แก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) To develop 
math games on addition, subtraction, multiplication, 
and division for students in Secondary 1  2) To find the 
quality of computer games of addition, subtraction, 
multiplication, and division of students in Secondary 1 
3) To study the satisfaction of computer game players 

of addition, subtraction, multiplication, and division The 
programs used in game development is Construct 2. In 
this research the principle of ADDIE MODEL.The result 
of an expert evaluation of the graphics quality of game 
development  found  that as a mean is 4.41 The 
standard deviation is 0 .51  has a very high level of 
graphics performance. The results of the content 
quality assessment of the game development  found  
that has a mean is 4.50 The standard deviation is 0.52 
and having a high level of content efficiency. 
Satisfaction assessment results found  that has a mean 
is 4.37 The standard deviation is 0.58 Satisfaction is at a 
high level.  
Keywords -- Learning game development, Mathematic 
troubleshooting thinking skills 
 

1. บทนำ 
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ

ทางสมองในด้านความคิด การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ  คุณภาพของผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ มีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มี
ความตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์และสามารถนำความรู้
ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต[5] นอกจากนี้การเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับ 
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คนทุกช่วงวัยและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพก็มีความสำคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุก

แห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ [7] 
จากการที ่ผ ู ้ว ิจ ัยได ้สอบถามครูผ ู ้สอนในรายวิชา

คณิตศาสตร์ของโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา ในปีการศึกษา 
2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากข้อมูลที่สอบถามครูผู้สอน
พบว่า ผู ้เรียนมีปัญหาทักษะด้านการคำนวณ ทำให้นักเรียนมี
คะแนนสอบที่ค่อนข้างน้อยทำให้ผู้เรียนมีเจตคติเชิงลบต่อวิชา
คณิตศาสตร์ จากที่ครูผู้สอนได้รวบรวมคะแนนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่1 ของแต่ละห้องผลปรากฏว่ามีนักเรียนสอบไม่
ผ่านเป็นจำนวนมากโดยนักเรียนที ่สอบไม่ผ่านมากที ่ส ุดคือ
นักเรียนห้องชันษา สอบไม่ผ่าน 30 คน   

 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา
เกมคอมพิวเตอร์ฝึกทักษะการคิดเลขเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการ
คิดให้เร็ว ถูกต้องมากขึ้นด้วยการสอนแบบใช้เกม และยังเป็น
วิธีการสอนอีกรูปแบบหนึ่งโดยที่ผู้สอนสามารถเป็นผู้สร้างเกมขึ้น
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน
และให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคหรือทักษะด้านการคิดคำนวณที่
ต้องการโดยใช้ยุทธวิธีการเล่นที่สนุกเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนฝึก
ทักษะด้านต่าง ๆ และยังเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
และในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู และยัง
สอดคล้องกับการเรียนแบบบูรณาการกับเทคโนโลยีกับการศึกษา
ในยุคปัจจุบัน  ประโยชน์ของการวิจัย  ได้พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
เพื ่อส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที ่กำหนดและผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาโดยใช้เกมการ
เรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังเป็น
แนวทางในการนําสื่อการเรียนการสอนไปพัฒนาคุณภาพของการ
เรียนการสอนต่อไป 

 
 
 
 
 

     3.วัตถุประสงค์การวิจัย1.เพื่อพัฒนาเกมวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง บวก ลบ คณู หาร สำหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1                              

2.เพื่อหาคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์เรื่อง บวก ลบ 
คูณ หาร ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผู้เลน่เกมคอมพิวเตอร์
เรื่อง บวก ลบ คูณ หาร 

4.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                              
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและรวบรวมเอกสารงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี ้

มริษา สุดอุดม และเชษฐาเดชพันธ์  (2562) [8] ได้
นำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย 
โดยใช้แบบจำลอง ADDIE MODEL เพื่อใช้ในการใช้พัฒนาเกม
คณิตศาสตร์ผ ่าด ่านผจญภัย  ผลการวิจ ัยเป ็นด ังน ี ้  เกมมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 โดยการประเมินมี 3 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหาของเกม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 2) ด้านภาพแสงสีและเสยีง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00  
3) ด้านการเล่นเกมและการโต้ตอบกับผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.93 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 การประเมินความพึง
พอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 สรุปได้ว่า
เกมที ่พัฒนาขึ ้นสามารถนำไปใช้เป็นสื ่อเพื ่อการเรียนรู ้ว ิชา
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณัฐชนานันท์ ไชยพลงาม
และอภิชาติ เหล็กดี (2560) [9] ได้นำเสนองานวิจัยเรื ่อง การ
พัฒนาเกมฝึกทักษะการบวก ลบ สำหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศ ึกษาป ีที่1 บนระบบปฏ ิบ ัต ิการแอนดรอยด์  มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเกมฝึกทักษะการบวก ลบ สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บน ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 2) ประเมินคุณภาพของเกมฝึกทักษะการบวก ลบ 
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานเกมฝึกทักษะการบวก ลบ สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยเป็นดังนี้ ผลการประเมิน

ภาพที ่1 แผนภูมแิสดงคะแนนสอบของนักเรียน 
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คุณภาพของเกมของผู้เชี่ยวชาญเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุก
ด้านมีผลประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วย1) ด้านการ
จัดการนำเสนอ ค่าเฉลี่ยคือ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 
0.29 2) ด้านตัวอักษร และสี ค่าเฉลี่ยคือ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ี 0.37 3) ด้านเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง ค่าเฉลี่ย
คือ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.00  4) ด้านภาพ ภาษา
และเสียง ค่าเฉลี่ยคือ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.39 และ
ผลการผลการประเมนิความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า นักเรียน
ทุกคนชอบแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด จากการประเมิน ข้อท่ี 1 
ถึงข้อที่ 10 คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณารายข้อพบวาทกุข้อ
มีความพึงพอใจอยูในระดับ ชอบมาก จาตุพักตร์ พากเพียร
(2559) [10] ได้นำเสนอวิจัยเรื่องการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้โมเดลแอบสแตรกโคดเป็นฐานสำหรับเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์พัฒนาเกมสำหรับเพิ ่มทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยนำเกมที่พัฒนาขึ้นมานำไปใช้กับกลุ่มทดลอง
จำนวน 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เรียนปกติและกลุ่มที่ใช้
เกม  ผลวิจัยเป็นดังนี้  ผลการประเมินความเหมาะสมของเกม
คอมพิวเตอร์โดยใช้โมเดล แอบสแตรกโคดเป็นฐานสำหรับเพิ่ม
ท ักษะการแก ้ป ัญหาทางคณิตศาสตร ์ของน ักเร ียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ผลการประเมินความเหมาะสม
ของเกมคอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้งาน โดยรวม ความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 สรุปได้ว่าเกมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้โมเดลแอบสแตรกโคด สำหรับเพิ่มทักษะ การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีพัฒนาขึ้น มี
ความเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในการเพิ ่มทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ใช้เกมได้ดีกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ  

ลดาวัลย์ แย้มครวญ(2559) [11] ได้นำเสนอวิจัยเรื่อง 
การออกแบบและพัฒนาเกมเพ ื ่อการเร ียนร ู ้สำหร ับว ิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ
และพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความรู้และเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองที่เรียนแบบปกติและ
กลุ่มควบคุมที่เรียนรู้ด้วยการใช้เกม ผลวิจัยมีดังนี้ การประเมิน

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของเนื้อหาบทเรียนภายใน
เกมโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์  ด้านเกมคอมพิวเตอร์และ
ด้านการปฏิสัมพันธ์กับระบบ ผลที่ได้จาก การประเมินในแต่ละ
ด้านพบว่า การประเมินความสามารถของเกมด้านประสทิธิภาพมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด การประเมินความสามารถ
ของเกมด้านประสิทธิผล ด้านความยืดหยุนและด้านเนื ้อหา
ภายในบทเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ผลต่างของ
คะแนนรวมทุกบทเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่ง
มีนัยสำคัญที่ 0.05 และกลุ่มควบคุมที่ใช้เกมมีเจคติที่ดีขึ้นต่อวิชา
คณิตศาตร์ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด ด้านความรู้สึก 
หรือด้านพฤติกรรม และแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมต่อวิชา
คณิตศาสตร์กลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุมมีเจตคติต ่อว ิชา
คณิตศาสตร์ก่อนเรียน และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นกัน 

5.กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
       รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวจิัย 
 

6.วิธีการดำเนินการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เนื ้อหาที่ใช้ในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เนื ้อหาที่ใช้ในการ
พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ คือ เนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์ตาม
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ บทที่ 1 หน่วยท่ี1 เรื่องจำนวนเต็ม[1] 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.ประชากร คือ นักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่  1 โรงเร ียน                  
อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา จังหวัด อุทัยธานี    

2.กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง ห้องชันษา 
จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 
ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเกม 
ผู้วิจัยเลือกวิธีการพัฒนาเกมด้วย ADDIE MODEL มี 5 ขั้นตอน
ดังนี ้[3] 

1. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis)  
วิเคราะห์ผู้เรียน : นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 1 
เป็นนักเรียนชาย 91 คน นักเรียนหญิง 112 คน  

 วิเคราะห์เนื ้อหา : ผู ้ว ิจ ัยได้ใช้เนื ้อหาของวิชา
คณิตศาสตร์ในหน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม ในการสร้างเครื่องมือ
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาให้คำแนะนำ 

2. ขั้นการออกแบบ (Design)  
ผู้วิจัยได้ทำการสร้างแบบทดสอบที่เป็นการเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของเนื้อหาโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  เท่ากับ 0.5 ขึ้นไป 
จากนน้ันนำเนื้อหาที่ผ่านเกณฑ์มาใช้ในการออกแบบเกม 

3. ขั้นการพัฒนา (Development)  
ทำการออกแบบเกมโดยใช ้ โปรแกรม  Construct 2 และให ้
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ประเมินการออกแบบด้านกราฟิก 

4. ขั้นการทดลอง (Implementation) 
ทดสอบการใช้งานเกมที่สร้างขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาดและปรับปรุง
แก้ไข 

 
ขั้นทดลองก่อนนำไปใช้จริง 

นำเกมที ่ม ีค ุณภาพแล ้วไปทดลองใช ้ก ับน ักเร ียนช ั ้นม. 1             
ห้องกตัญชลี จำนวน  5  คน เพื่อตรวจสอบการใช้งานและหา
ข้อผิดพลาดของเกมนี้ 
 ข ั ้นใช ้จร ิ งใช ้ก ับกล ุ ่มต ัวอย ่าง ค ือ น ักเร ียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องชันษา 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation)  
    ทำการประเมินผลเกมเกมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บวก 

ลบ คูณ หาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องชันษา 

โดยผู้วิจัยจะนำผลการทดลองจากเกมที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างมาหา
ค่าความพึงพอใจ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 
  1.การพัฒนาเกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
และการแก ้ป ัญหาทางคณ ิตศาสตร ์สำหร ับน ักเร ียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้โปรแกรม Construct 2 

2. แบบประเมินคุณภาพของโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่าน เพื่อหาความเหมาะสมมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert rating scale) เป็นการกําหนดคา่
ระดับความคิดเห็น [6] โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 
4.51 – 5.00 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 
3.51 – 4.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพน้อย 
1.0 – 1.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด 

 
3. ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินพึงพอใจของผู้ใช้งานเกมการพัฒนา
เกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert rating scale)  
โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี ้
 

4.51 – 5.00 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 
3.51 – 4.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพน้อยทีสุ่ด 
 

ขั้นตอนในเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผ ู ้ ว ิ จ ั ยสอบถามป ัญหา ในการ เร ี ยนว ิ ช า
คณิตศาสตร์กับครูผู้สอน พบว่าผู้เรียนมีการคิดเลขช้าเวลาสอบ
จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนสอบน้อย และยังทำให้ผู้เรียนไม่ชอบ
การเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเกมการคิดเลขมา
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดเลขเร็วด้วยการเล่นเกม 
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 2.ผู ้ว ิจ ัยได้ศ ึกษาเนื ้อหาจากบทเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และกำหนดเนื้อหา
ให้ตรงตามตัวช้ีวัดการเรียนรู้ของหลักสูตรโดยมีครูผู้สอนรายวิชา
คณิตศาสตร์เป็นผู้คอยให้คำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางการสร้าง
และออกแบบเนื้อหาเกม 
 3. พัฒนาเกมการเรยีนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคดิ
และการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์โดยใช้โปรแกรม Construct 
2 
 4. ทดสอบการใช้งานเกมที่สร้างขึ้นโดยนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กตัญชลี จำนวน  5  คน เพื่อหาข้อผิดพลาด
และปรับปรุงแก้ไข 
 5. จัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพของเกม โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมินหาประสทิธิภาพของเกม และ
แบบประเมินความพึงพอใจผู้ของใช้งาน เพื่อนำข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงและพัฒนาเกมต่อไป โดยใช้สถิติ 1.ค่าเฉลี่ย (mean) 2.
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 
  7.วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล                                                    
การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบประเมินประสิทธิภาพของเกม โดย
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ 2 สถิติ ไดแ้ก่ 1) ค่าเฉลี่ย (mean) 2) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) หาไดจ้ากสตูร
ดังนี ้
      1) ค่าเฉลี่ย (mean) เป็นค่ากลางที่ได้จากการนำข้อมูลของ
สิ่งที่วัดมารวมกัน แล้วนำผลรวมที่ได้มาหารด้วยจำนวนข้อมูล
ท ั ้ งหมด ใช ้คำนวณหาค ่าเฉล ี ่ยว ่าของแบบประเม ินว ่ามี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด [4] 
 

    �̅� = 
∑ 𝑥

𝑁
 

เมื่อ  �̅�    แทน  ค่าเฉลี่ย 

 ∑ 𝑥   แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
 N  แทน จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
      2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คือ
การหาค่าการกระจายตัวของข้อมลูที่ออกหากจากค่าเฉลี่ยกลาง
ของข้อมูล ค่ายิ่งมากแสดงว่ามีการแปรปรวนหรือการกระจาย
ของข้อมูลสูง [2] 

 
 
 
เมื่อ    S.D.         แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        ∑ 𝑥 2      แทน  ผลรวมของเลขแต่ละตัวยกกำลังสอง 

        (∑ 𝑥)2     แทน  ผลรวมของเลขทั้งหมดยกกำลังสอง                        
           n          แทน  จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
8.ผลการวิจัย 

จากผลการพัฒนาเกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสรมิทักษะ
การคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา จังหวัด
อุทัยธานี เป็นดังนี ้
 

 
 

 
 
 
 

 
 

   ภาพที ่3  หน้าจอเริ่มเกม 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 

ภาพที ่4   หน้าการเล่นเกม 

 
 
 



290 
 

  

 
 

 

 

 

      ภาพที่ 5   หนา้แสดงคะแนน 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาเกมการ
เร ียนร ู ้ เพ ื ่อส ่งเสร ิมท ักษะการค ิดและการแก ้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้านเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน 

 
 
จากตารางที ่ 1 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื ้อหาของการ
พัฒนาเกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 โดย
ผู ้เชี ่ยวชาญ ปรากฏว่า มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 4.50 ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.52  และมีประสิทธิภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ
มาก 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาเกมการ
เร ียนร ู ้  เพ ื ่อส ่งเสร ิมทักษะการคิดและการแก้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้านกราฟิกโดย
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน 

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคณุภาพดา้นกราฟิกของการ
พัฒนาเกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหาทางคณติศาสตรส์ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โดยผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ี 0.51 และมีประสทิธิภาพด้านกราฟิกอยู่ในระดับ
มาก 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการหาความพึงพอใจของเกมการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง จำนวน 
30 คน 

 รายการประเมิน  ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
ประสิทธิภาพ 

ขนาดตัวอักษรอ่าน
ง่าย 

 5.00 0 มากที่สุด 

เนื้อหามีความ
เหมาะสมกับระดับ
การศึกษา 

 4.33 0.57 มาก 

ระยะเวลาในการ
เล่นเกมมีความ
เหมาะสม 

 4.00 0 มาก 

ความยากง่ายของ
เกม 

 4.66 0.57 มาก 

รวมคะแนนเ ลี่ย  4.50 0.52 มาก 

 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
ประสิทธิภาพ 

ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 5.00 0 มากที่สุด 
ปุ มควบคุมเกมมีรูปแบบ
ที่เหมาะสม 

4.33 0.57 มาก 

ภาพรวมการทํางานของ
ระบบเกมมีความถูกต้อง 

4.00 0 มาก 

จัดตําแหน่งต่างๆบน
หน้าจอได้เหมาะสม 

4.33 0.57 มาก 

รวมคะแนนเ ลี่ย 4.41 0.51 มาก 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
ประสิทธิภาพ 

ใช้ภาษาที่เขา้ใจง่าย 4.46 0.05 มากที่สุด 
ปุ มควบคุมเกมมีรูปแบบ
เหมาะสม ใช้งานง่าย 

4.30 0.70 มากที่สุด 

ขนาดตัวอกัษรอ่านง่าย              
มีสีสันชัดเจน 

4.76 0.43 มาก 

ความยากง่ายของเกม             
มีความเหมาะสม 

4.16 0.64 มาก 

ความสะดวก ง่ายในการควบคุม
ตัวละคร 

4.63 0.49 มากที่สุด 

รวมคะแนนเ ลี่ย 4.37 0.58 มาก 
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จากตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้เล่นที่มี
ต่อการพัฒนาเกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จำนวน 30 คน ปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ี 0.58 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

9.อภิปรายผล 
1. ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านกราฟิก

ของเกม โดยแบบประเมินมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคิร์ท (Likert rating scale) พบว่า เกมมีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหาเท่ากับ 4.50 และด้านกราฟิก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41  สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณัฐชนานันท์ 
ไชยพลงาม และคณะ, 2560) ได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาเกมฝึก
ทักษะการบวก ลบ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลวิจัยพบว่า ผลการประเมิน
คุณภาพความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของ
เกมฝึกทักษะการบวก ลบ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที ่ 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยรวมอยู ่ในระดับ

เหมาะสมมาก (x̅ = 4.13, S.D. = 0.28) เมื ่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยู ่ในระดับมาก เรียงลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการจัดการนำเสนอ (x̅ = 4.20 

,S.D. = 0.29) ด้านตัวอักษร และสี (x̅ = 4.13, S.D. = 0.37) ด้าน

เนื้อหาและการ ด าเนินเรื่อง (x̅ = 4.13, S.D. = 0.00)            

ด้านภาพ ภาษาและเสียง (x̅ = 4.00, S.D. = 0.39) 
2. ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้เล่นโดยแบบ

ประเมินมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert 
rating scale) พบว่า ผู ้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (นิภาพร ศรีบุญเรือง และคณะ ,2554) ได้ทำวิจัย
เรื่องผลการใช้เกมคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลวิจัยพบว่า 
ความพ ึงพอใจของน ักเร ียนท ี ่ม ีต ่อเกมอย ู ่ ในระด ับมาก 

(�̅�=2.86,S.D.=1.57) 
 

 
 

10.สรุปผล 
งานวิจัยนี้ได้ทำวิจัยการพัฒนาเกมการเรียนรู ้ เพื่อ

ส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 วิจัยนี้ได้ใช้รูปแบบของ ADDIE 
MODEL มี 5 ขั ้นตอน คือ 1. ขั้นวิเคราะห์ 2.ขั้นการออกแบบ      
3.ขั ้นการพัฒนา 4.ขั ้นทดลองใช้ 5.ขั้นประเม ินผล โดยใช้
โปรแกรม Construct 2 ในการพัฒนาเกม มีภาพแสดงหน้าจอ
เร ิ ่มเกม ภาพแสดงหน้าการเล่นเกม และภาพแสดงหน้าจอ
คะแนน ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า  
1.คุณภาพของเกมด้านเนื้อหาและด้านกราฟิกโดยผู้เชี ่ยวชาญ

จำนวน 3 คน อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.50, S.D. 0.52,  x ̅=  4.41,  
S.D. =  0.51)  
2.ความพึงพอใจของผู้เล่นต่อ เรื ่อง การพัฒนาเกมการเรียนรู้ 
เพื ่อส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.37,  
S.D. =  0.58)  
 สรุปได้ว่าการพัฒนาเกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถนำไปใช้เพื่อส่งเสริมความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

11.ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีคำอธิบายในการเล่นเกมเบื้องต้น 
2. ควรมีตัวอย่างการเล่นเกมให้กับผู้เล่น 
 

12.กิตติกรรมประกาศ 
วิจัยนี ้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความกรุณาจาก

อาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้ให้คำแนะนำ 
ข้อเสนอแนะ และการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาตลอด ผู้วิจัยจึง
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง   

ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่เสียสละเวลามาเป็นท่ีปรึกษาด้าน
ต่าง ๆ คอยให้คำแนะนำ และทำแบบประเมินของงานวิจัยฉบับนี้  

ขอขอบคุณ คุณพ่อ ค ุณแม่ และพี ่สาว ที ่คอยให้
คำปรึกษา คำแนะนำ และให้กำลังใจในการทำวิจัยฉบับนี้ให้เสร็จ
สมบูรณ์  
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และสุดท้ายขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา ที่ให้ความร่วมมือในการใช้งาน
เกมที่ได้จัดทำขึ้น จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี  
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การพัฒนาแบบจำลองควบคุมอัตโนมัต ิด้วยไมโครคอนโทรลเลอร ์ 
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The development of automatic control models. With a microcontroller 
through application 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื ่อง การพัฒนาแบบจำลองการควบคุม   
อุณหภูมิอ ัตโนมัต ิ ด ้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ ่าน     
แอปพลิเคชัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือ สำหรับควบคุมการทำงานของพัดลม   
2 )เพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพของพัดลมปรับอุณหภูมิ
อัตโนมัติ ซึ่งการวิจัยได้ใช้หลักการของ วงจรการพัฒนา
ระบบ  (System Development Life Cycle : SDLC) 
โดยประชากรและกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย คือ  
ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาแบบจำลอง โดยศึกษาจากผล
การทดสอบประสิทธ ิภาพจากผู ้เช ี ่ยวชาญ และผู้ที่
เกี่ยวข้องจำนวน  5 คน ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเจาะจง สามารถสรุปผลการวิจัยจากการประเมิน
ประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบจำลองการควบคุม
อุณหภูมิอ ัตโนมัต ิ ด ้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ ่าน     
แอปพลิเคชัน จากผู้เชี่ยวชาญพบว่าผลการศึกษาพบว่า 
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์อยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30   
คำสำคัญ -- แอปพลิเคชัน, ควบคุมอุณหภูมิ, 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
* ยุวดี สุขหลังสวน 

ABSTRACT 

 Subject research the development of 
automatic control models. With a 
microcontroller through application, the 
objective is to 1) to design and develop the tool. 
For controlling the operation of the fan 2) to 
improve the efficiency of the automatic 
temperature fan Which the research uses the 
principles of System Development Life Cycle 
(SDLC) by the population and sample used in 
the research is the researcher studying and 
developing the model. By studying the results of 
performance testing from experts and 5 persons 
involved with the method of selecting a specific 
sample the findings can be summarized from 
the evaluation of the efficiency of the 
development of automatic control models. With 
a microcontroller through application found that 
the study results showed the performance of 
the device is high. The mean is 3.79 and the 
standard deviation is 0.30. 
Keywords -- Applications, Temperature control, 
Microcontroller 
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1.บทนำ 
 ปัจจุบันบ้านทุกหลังต้องมีเครื ่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด 
เพราะอ ุปกรณ ์ เหล ่ าน ี ้ เป ็นส ิ ่ งอำนวยความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน โดยปกติสภาพอากาศกลางวันและกลางคืนจะมี
อุณหภูมิแตกต่างกัน ซึ ่งกลางวันจะมีอุณหภูมิสูงกว่ากลางคืน 
จากการสอบถามชาวบ้าน บ้านทับช้าง ผลปรากฏว่า ตอน
กลางวันเราจะเปิดพัดลมเบอร์ที ่แรงกว่าตอนกลางคืน เมื ่อถึง
เวลากลางคืนอุณหภูมิลดลงพัดลมไม่ได้ลดความแรงลงตาม
อุณหภูมิทำให้ผู้ใช้อาจมีอาการเป็นหวัดและเจ็บคอ เนื่องจากพัด
ลมแรงและอุณหภูมิลดลง ด้วยปัญหาเรื่องการควบคุมอุณหภูมิ
พัดลมนี้จึงเป็นที่มาในการทำวิจัยนี้ขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้เกิดความ
สะดวกในการปรับอุณหภูมิพัดลมให้ง่ายขึ ้น ทั ้งยังสามารถ
นำไปใช้กับผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกได้อีกด้วย 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื ่อเป็นที่มาของปัญหาใน
การพัฒนาแบบจำลอง ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาจาก บ้านทับช้าง 
ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ซึ่งจากการสอบถาม
ชาวบ้าน จำนวน 30 คน เกี่ยวกับปัญหาการใช้พัดลมผลปรากฏ
ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้พัดลม 17 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ไม่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้พัดลม 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43 [1] 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการสร้าง “การ
พัฒนาแบบจำลองควบคุมอัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ผ่านแอปพลิเคชัน” นี้จะมีระบบสั่งการเปิดปิดผ่านมือถือ และ
สามารถปรับระดับได้อัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ DHT22 โดยส่วน
ใหญ่พัดลมทั่วไปจะเป็นการควบคมุแบบ เมนนวล (Manual) โดย
พัดลมควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัตินี้ จะมีขนาดเท่ากับพัดลมทั่วไป
แต่จะมีการดัดแปลงและเพิ ่มอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ เข้าไป
เพิ่มเติมในระบบควบคุมแบบจำลอง 
 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพ ื ่ อออกแบบและพ ัฒนาเคร ื ่องม ือการพ ัฒนา

แบบจำลองควบคุมอัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ผ่านแอปพลิเคชัน 

2. เพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบจำลอง
ควบคุมอัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอป
พลิเคชัน 

 
 

3.ขอบเขตงานวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  ผู้วิจัย
ได้ศึกษาและพัฒนาแบบจำลองโดยศึกษาจากผลการทดลองจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน  5 คน ด้วยวิธีการเลือกกลุม่
ตัวอย่างการเจาะจง [5] 

2. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา  
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการ

ทำงานของแบบจำลองควบคุมอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ซึ่งอุปกรณ์มีความสามารถในวัดอุณหภูมิด้วยเซนเซอร์ DHT22 
อัตโนมัติ และควบคุมการทำงานของแบบจำลองควบคุมอัตโนมัติ 
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอปพลิเคชัน โดยมีสถานะการ
ทำงาน ดังนี ้

1. แบบจำลองสามารถปรับระดับความแรงตามอณุหภูมิ
ที่ตั้งไว ้

2. แบบจำลองจะแสดงระดับความเรว็และอุณหภูมิของ
แบบจำลองผ่านจอ LCD 

3. แบบจำลองสามารถเปดิผ่านแอปพลิเคชัน 
 

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถออกแบบและพัฒนาระบบการทำงานของ

แบบจำลองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ได้ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของแบบจำลองปรับ

อุณหภูมิอตัโนมตั ิ
 

5.เอกสารงานวิจัยเกี่ยวข้อง 
  ไกรทอง ชาวดร และคณะ(2563) ได้ทำการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาเครื่องค้นฝายมัดหมี่ระบบอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อพัฒนา ทดสอบประสิทธิภาพ และประเมินผลดานการ
ออกแบบการใชงานเครื่องคนฝายมัดหมี่ระบบอัตโนมัติ โดยมี
กระบวนการวิจัย คือ นําผลจากแบบประเมินแสดงความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ ผูใชงานจากกลุมแมบานทอผาพื้นเมือง และผล
การทดสอบสมรรถนะของเครื ่องค นฝายมัดหมี ่ มาทําการ
วิเคราะห์ขอมูลโดยใช คาเฉลี ่ย และคาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก [6] 
 จิรวัฒน์ แท่นทอง และคณะ(2562) ได้ทำการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสาหรับควบคุมเครื่องให้อาหาร
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สัตว์เลี้ยงด้วยการประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสาหรับควบคุมเครื่องให้อาหาร
สัตว์เลี้ยง โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานแต่ละครัง้ 
และการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานอุปกรณ์ ผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก [7] 
 ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัต(2560) ได้ทำ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบระบายความร้อนด้วยท่อทำความ
เย็นแบบท่อทองแดงร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบระบายความร้อนด้วยท่อทำความเย็นแบบท่อ
ทองแดงร ่วมก ับไมโครคอนโทรลเลอร ์  เพ ื ่อทดสอบการ
เปรียบเทียบค่าอุณหภูมิระหว่างสภาวะแวดล้อมท่ัวไปและสภาวะ
แวดล้อมภายใต้ระบบความเย็น ขั้นตอนการวิจัยโดยนำข้อมูล
จากการศึกษา และวิเคราะห์มาจัดทำระบบระบายความร้อนด้วย
ท่อทำความเย็นแบบท่อทองแดงร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
และเครื่องมือในการทดสอบระบบในห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบ
การเปรียบเทียบอุณหภูมิ โดยเก็บผลของอุณหภูมิเป็น ค่าเฉลี่ย
[8] 
 

6.วิธีการดำเนินการ 
1. กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

2. สมมุติฐานการวิจัย 
 1. สามารถออกแบบและพัฒนาเครื ่องมือ สำหรับ
ควบคุมการทำงานของแบบจำลองอัตโนมัติอยู่ในระดับมาก 
 2. ประสิทธิภาพการทำงานของแบบจำลองอัตโนมตัิ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

3. การออกแบบสิง่ประดิษฐ ์

 แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน 

 
ภาพที ่2 แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของการพัฒนาแบบจำลอง

ควบคุมอัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอปพลิเคชัน 
 

 แผนภาพข้ันตอนการทำงานของวงจร 

 
ภาพที ่3 แผนภาพวงจรการทำงานแบบจำลองควบคุมอัตโนมัติ ดว้ย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

4. การดำเนินการสร้างสิง่ประดิษฐ์ (เคร่ืองมือ, อุปกรณ์, 
วิธีการ) 

 วางแผนการดำเนินงานกำหนดแนวทางในการทดสอบ
ทั้ง 4 ดาน เช่น  ด้านความต้องการของผู้ใช้ ด้านฟังก์ชันการ
ทำงาน ด้านความปลอดภัย ด้านการออกแบบ จากผูเชี่ยวชาญ 
 กําหนดเปาหมายในการทดสอบและทําการปรับปรุงแก
ไขใหมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับความตองการ 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย  
 1 .  แ บ บ จ ำ ล อ งก า ร ค วบ ค ุ ม อ ั ต โ น ม ั ต ิ  ด ้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอปพลิเคชัน 
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 2. แบบประเมินแสดงความคิดเห็นของเชี่ยวชาญ เพื่อ
ป ร ะ เ ม ิ นผล  แบบจำลองกา รควบค ุ ม อ ั ต โ นม ั ติ  ด ้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอปพลิเคชันทั้ง 4 ดาน คือ ด้านความ
ต้องการของผู้ใช้ ด้านฟังก์ชันการทำงาน ด้านความปลอดภัย 
ด้านการออกแบบ 
 3. การวิเคราะหหาคาจากแบบประเมินแสดงความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ดาน 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลได
นําผลจากแบบประเมินแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มาทํา
การวิเคราะหขอมูลโดย ใชคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เคร่ืองมือ 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (สุทิน ชนะบุญ, 2560) [2] 

ค่าเฉลี่ย ใช้ในการคำนวณแบบสอบถามแบบประเมิน
ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ดังนี้ 

 

สูตร �̅� = 
∑ xi

N
               (1) 

 �̅�  = ค่าเฉลี่ย 

 ∑ 𝑥𝑖  = ผลรวมของค่าข้อมูลทั้งหมด 
 N = จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ในการคำนวณแบบสอบถาม

แบบประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาวิเคราะห์ 
ดังนี ้

สูตร  S.D. = √
∑(𝑥𝑖−�̅�)2

(𝑛−1)
      (2) 

 �̅�  = ค่าเฉลี่ย 

 𝑥𝑖  = ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
 n =  จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์(2539) การวิเคราะห์ข้อมูล

รวบรวมจากแบบสอบถามที่ตอบกลับ ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
เป็น ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยให้น้ำหนักคะแนน
แบบมาตราส ่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
แนวทางของลิเคิร์ท(Likert) จากมากที่สุด ถึง น้อยที่สุด และแบ่ง
เกณฑ์วัดค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ ดังนี ้[4] 

5 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
4 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  
3 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง  
2 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย  
1 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 ความกว้างของอันตรภาคชั้นของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
0.8 ซึ่งได้มาจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ดังนี ้

 
 

 (3) 
                                                        

= 5-1/5 
= 0.80 
 

เกณฑ์การแปรความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วง
คะแนน 5 ระดับ ดังน้ี  

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60  
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 

อุปกรณ์ 
1. Arduino UNO R3 

2. DC male Adapter Jack plug 

3. DHT22 / AM2302 Module 

4. L298N Motor Drive Module 

5. 1602 LCD (Blue Screen) 16x2 

6. พัดลมคอมพิวเตอร ์

7. Switching Power supply 

8. บอร์ดทดลอง LED 8 ดวง สีแดง 

9. Bluetooth HC-06 
 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =  
( คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสดุ ) / จำนวนช้ัน 
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ภาพที ่4 อุปกรณภ์ายนอก 
 

 
 

ภาพที ่5 อุปกรณ์ภายใน 
 

 การต่ออุปกรณ์การพัฒนาแบบจำลองควบคุมอัตโนมัติ 
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอปพลิเคชัน 
 

 
 

ภาพที ่6  การต่อบอร์ด Arduino Uno R3 เข้ากับเซนเซอร์ DHTเป็น
ตัวเซนเซอร์รับค่าอุณหภูมิ 

 

 
ภาพที ่7 การเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับบอร์ด Arduino เพื่อเป็นการเปิดปิดผ่า

แอปพลิเคชัน 
 

 
 

ภาพที ่8 การเชื่อมต่อบอร์ด LCD เข้ากบับอร์ด Arduino เพือ่แสดง
สถานการณ์ทำงานผ่านจอ LCD เช่น ค่าอุณหภูม ิระดับความเร็ว 

 

 
ภาพที ่9 การต่อ บอร์ด Arduino, L298N, Switching Power supply, 

พัดลม เพื่อให้พัดลมทำงาน 
 

วิธีการวิจัย 
วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (โอภาส เอี ่ยมสิริวงศ์ , 

2555) 5 ขั้นตอน ดังนี ้[3] 
ระยะที่ 1 : การวางแผนโครงการ (Project Planning)  
ปัญหาที่พบจากการใช้พัดลม ก็คือพัดลมไม่สามารถ

ปรับอุณหภูมิตามสภาพอากาศได้ จากปัญหานี้จึงเสนอหัวข้อใน
การวิจ ัย พร้อมทั ้งระดมความคิดเห็นต่าง ๆ โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน การศึกษาความเป็นไป
ได้ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบ 
ซ ึ ่ งระบบที ่จะพัฒนาข ึ ้นมาต้องสามารถแก้ไขป ัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ ดังนั้น จึงได้กำหนดให้มี
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การเปลี่ยนจากพัดลมแบบธรรมดา เป็นการพัฒนาแบบจำลอง
ควบคุมอัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอปพลิเคชัน 

ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ (Analysis)  
1. ทำการศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานของ

แบบจำลองควบคุมอัตโนมัติ  
2. ศึกษาการทำงานและการเขียนโคด้คำสั่ง 

Arduino  
3. ศึกษาการทำงานของเซนเซอร์ DHT22 
4. ศึกษาการต่อวงจรแบบจำลองควบคุมอัตโนมตั ิ
ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design)  
ออกแบบวงจร และโครงสร้างฮารด์แวร์  วงจรมี 2 

ส่วน ดังนี้     
1. วงจรแสดงสถานะการทำงานของแบบจำลอง

อัตโนมัต ิ
2. วงจรระบบควบคมุแบบจำลองอัตโนมัต ิ

ออกแบบโครงสรา้งซอฟต์แวร์  
         เขียนโปรแกรมการทำงานของแบบจำลองควบคุม
อัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอปพลเิคชัน 

ระยะที่ 4 : การนำไปใช้ (Implementation)  
ติดตั้งการพัฒนาแบบจำลองควบคมุอัตโนมตัิ ด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผา่นแอปพลิเคชันและนำระบบมาทดสอบ
คุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ  

ระยะที่ 5 : การบำรุงรักษา (Maintenance)  
นำความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบจำลองควบคุม

อัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยเซนเซอร์ DHT22 เพื่อ
นำข้อมูลที่ไดม้าปรบัปรุงแก้ไข 

5. วิธีการทดสอบสิ่งประดิษฐ ์
 ทำการออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือการพัฒนา
แบบจำลองควบคุมอัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอป
พลิเคชัน แล้วทำการประเมินประสิทธิภาพแสดงความคิดเห็น
จากผูเชี่ยวชาญ ผลการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 5.1 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการพัฒนา
แบบจำลองควบคุมอัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอป
พลิเคชัน มีการทดสอบดังนี ้
 
 

 ตารางที่ 1 เง่ือนไขการทำงานของแบบจำลองควบคุม
อัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ระดับ
ความเร็ว 

อุณหภูม ิ ผล 

0 ตั้งแต่ 27C ลง
ไป 

แบบจำลองหย ุดทำงาน
อัตโนมัติ 

1 27C - 31C แบบจำลองทำงานเบอร์ 1 

2 31C - 35C แบบจำลองทำงา เบอร์ 2 

3 35C ขึ้นไป แบบจำลองทำงานเบอร์3 

 

ขั้นตอนท่ี 1 เสียบปลั๊กแบบจำลอง 
ขั้นตอนท่ี 2 ทำการเช่ือมต่อบลูทูธ ช่ือว่า HC-06 

 

 
 

ภาพที ่10 เช่ือมต่อบลูทูธ  
 
 

 

บลูทูธ HC-06 
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ขั้นตอนท่ี 3 เริ่มการทำงานแบบจำลองผ่าน           
แอปพลิเคชัน 

 

 
ภาพที ่11 แสดงสถานการณ์ทำงาน ผ่านแอป Blynk 

 

 5.2 การแสดงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีต่อ
ก า ร พ ั ฒ น า แ บ บ จ ำ ล อ ง ค ว บ ค ุ ม อ ั ต โ น ม ั ต ิ  ด ้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอปพลิเคชันท้ัง 4 ด้าน ดังนี ้

1. ด้านความต้องการของผู้ใช้  
2. ด้านฟังก์ชันการทำงาน  
3. ด้านความปลอดภัย  
4. ด้านการออกแบบ 

 

6. ผลทดสอบสิ่งประดิษฐ ์
 ผลการวิเคราะหหาคาแสดงความคิดเห็นเฉลี่ยของการ
พัฒนาแบบจำลองควบคุมอัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ผ่านแอปพลิเคชัน โดยผู้เชี ่ยวชาญ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความ
ต้องการของผู้ใช้ ด้านฟังก์ชันการทำงาน ด้านความปลอดภัย 
และด ้านการออกแบบ สร ุปได้ว า ผู้ เช ี ่ยวชาญทั ้ง 5 ท่าน 
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30  ตามขอบเขตที่ตั้งไว 
ด ังน ั ้น  การพ ัฒนาแบบจำลองควบค ุมอ ัตโนม ัต ิ   ด ้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอปพลิเคชัน ที ่ผ ู ้ศึกษาสร้างขึ้น
สามารถใชงานได้จริงปรากฏผลตามตารางที่  
 

ตารางที่ 2 การประเมินทั้ง 4 ด้าน  

การประเมินคุณภาพ 
ระดับความ

คิดเห็น 
ผลการ
ประเมิน 

X S.D. 
1. ด้านความต้องการของผู้ใช้ 3.68 0.76 มาก 
2. ด้านฟังก์ชันการทำงาน 4.24 0.36 มากที่สุด 
3. ด้านความปลอดภัย 3.60 0.28 มาก 
4. ด้านการออกแบบ 3.65 0.30 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.79 0.30 มาก 
 

7.อภิปรายผล 
 งานวัยนี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อออกแบบและพัฒนา
เคร ื ่องม ือการพ ัฒนาแบบจำลองควบค ุมอ ัตโนม ัต ิ  ด ้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์ ผ ่านแอปพลิเคชัน  และเพื ่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบจำลองควบคุมอัตโนมัติ ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอปพลิเคชัน การออกแบบและ
พัฒนาแบบจำลองได้ประยุกต์แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development life Cycle : SDLC) ประกอบด้วยการ
ดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนโครงการ (Project 
Planning) การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การ
นำไปใช้ (Implementation) การบำรุงรักษา (Maintenance) 
การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การประเมินแบบจำลอง คือ ผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดย
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างการเจาะจง ดำเนินการวิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูล ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ก า ร ออก แ บ บ  แ ล ะ ก า ร พ ั ฒนา แบ บจำลองมี
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30  ตามขอบเขตที่ตั้งไว 
ด ังน ั ้น  การพ ัฒนาแบบจำลองควบค ุมอ ัตโนม ัต ิ   ด ้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอปพลิเคชัน ที ่ผู้ ศึกษาสร้างขึ้น
สามารถใชงานได้จริง 
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 เมื ่อเทียบกับงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง การควบคุมการ
ทำงานแบบจำลองม ี ระด ับความ เร ็ ว ในการหม ุน  ด ้ วย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์  ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับ งานว ิ จ ั ยของ                
ไกรทอง ชาวดร และคณะ(2563) ได้มีการนําไมโครคอนโทรล
เลอรมาควบคุมการทำงาน โดยควบคุมความเร็วในการหมุนของ
เคร ื ่องค้นฝ ายม ัดหมี่ [6] การนำแอปพล ิ เคช ันมาควบคุม
ส ถ า น ะ ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง แ บ บ จ ำ ล อ ง  โ ด ย ใ ช ้ บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์มาควบควบคุมตัวแบบจำลอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวัฒน์ แท่นทอง และคณะ(2562) 
ได้นำโมบายแอปพลิเคชันสาหรับควบคุมเครื ่องให้อาหารสัตว์
เล ี ้ยงด้วยการประยุกต์ใช ้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และ
เซนเซอร์ [7] การพัฒนาแบบจำลองควบค ุมอุณหภูมิ ด ้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธานิล ม่วงพูล 
และอวยไชย อินทรสมบัต(2560) ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนา
ระบบระบายความร้อนด้วยท่อทำความเย็นแบบท่อทองแดง ซึ่ง
จะม ีต ั วว ั ดอ ุณหภ ูม ิ เป ็นต ั วแปรในการทำงาน ร ่ วมกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ [8] 

 
8.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 ในอนาคตการพัฒนาแบบจำลองควบคุมอัตโนมัติ ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอปพลิเคชัน ควรที่จะสามารถปรับ
ระดับความเร็วของแบบจำลองผ่านแอปพลิเคชันได้ 
 

9.กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณา
จากอาจารย์เด่นชัย พันธุ ์เกตุ อาจารย์ที ่ปรึกษาวิจัยได้ให้
คำแนะนำ แนวคิด ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆมาโดย
ตลอด จนวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณเพื ่อนๆ ที ่คอยช่วยเหลือ ให้
คำปรึกษา และคอยเป็นกำลังใจให้เสมอมา จนงานวิจัยสำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านที่สละเวลา 
ทำการประเมินแบบประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบ 
จำลองควบคุมอัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอป
พลิเคชันของงานวิจัยฉบับนี ้
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การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการทดสอบ 
Development of web applications for testing 

  
*สหรัฐ การบรรจง1 และ ดุษฎี เทิดบารมี2 

 
1,2สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

Emails: Saharat.t123@pnru.ac.th, Dussadee.te@o365.bsru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาเว็บแอป

พลิเคชันสำหรับการทดสอบ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเว็บแอป
พลิเคชัน  3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน 
โดยเว็บแอปพลิเคชันนี้พัฒนาขึ้น โดยใช้ภาษาพีเอสพี (PHP) 
และระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 
4 ป ีการศ ึกษา 2563 คณะว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 30 ท่าน ตาม
สูตรของ Taro Yamane  ซึ ่งเมื ่อคำนวณตามสูตร จะต้องใช้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ำ 26 ท่าน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

ผลการวิจัย พบว่า ผลการพัฒนาเว็บแอบพลิเคชัน สำหรับ
การทดสอบ สามารถใช้ทำการทดสอบออนไลน์ได้หลายวิชา 
หลายบทเรียน และตอบสนองต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได ้อย ่าง
เหมาะสม  

ผลการหาประสิทธิภาพของเว็บแอบพลิเคชัน สำหรับการ
ทดสอบ โดยผู ้เชี ่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ท่าน 
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (Mean = 4.23 , S.D. = 0.03) 

ผลการหาความพึงพอใจของผู ้ใช้งานเว็บแอบพลิเคชัน 
สำหรับการทดสอบ โดยผู้ใช้งานระบบ จำนวน 30 ท่าน ภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก (Mean = 4.07 , S.D. = 0.07) 
คำสำคัญ -- เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบฐานข้อมูลออนไลน ์

 
ABSTRACT 

 The research has an objective. 1 )  Design and 
develop web applications for testing. 2 )  to determine 
the performance of the web application. 3) To find the 
satisfaction of the users of the web application. By this 

web application developed Using PHP language and 
MySQL database system. 
 The sample group was a Computer system 
specialist, 5  persons, and 3 0  students in Computer 
Studies, Academic Year 2 0 2 0 , Faculty of Science and 
Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 
According to Taro Yamane's formula, when calculating 
the formula, a minimum of 26 samples is required, with 
simple randomness. 
 The results of the research showed that web 
applications for testing. It can be used to take online 
quizzes on various subjects, lessons, and respond 
appropriately to different devices. 
 The results of finding the performance of the web 
application for testing by computer experts, 5 persons, 
overall at a high level. (Mean = 4.23 , S.D. = 0.03) 
 The results of the satisfaction of the users of the 
web applications for testing by the number of users of 
the system of 30 persons, the overall picture is at a high 
level. (Mean = 4.07 , S.D. = 0.07) 
Keywords - - Web applications, online database 
systems. 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 [2] 

ในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบ ทำให้เก ิดปัญหาหลายภาคส่วน อาทิเช ่น การ
ท่องเที่ยว  การศึกษาไทย ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาได้ผลกระทบ 
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยประกาศปิดทำการชั ่วคราว ครูจึง
แก้ปัญหาโดยให้นักเรียน นักศึกษาเรียนที่บ้าน จึงทำให้มีความ



308 

 

ลำบากในการเร ียนการสอน เก ิดปัญหาในการส่งงานหรือ
แบบทดสอบ ซึ ่งช่วงที ่โรคกำลังระบาดหนักในประเทศไทย 
โรงเรียน มหาวิทยาลัยบางแห่ง ยังอยู่ในช่วงสอบปลายภาค เป็น
เหตุให้นักเรียน นักศึกษา ตามส่งงาน สอบและได้ผลการเรียน
ล่าช้า     

จากความสำคัญที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นการแก้ไขปัญหา 
ในการทำการทดสอบ ที่เกิดขึ ้นกับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ปัญหา
ที่เกิดคือระหว่างดำเนินการเรียนการสอนทำได้ไม่ต่อเนื่อง และ
ได้ผลการเรียนช้ากว่ากำหนดการเดิม อาจเกิดปัญหาในอนาคต
กับนักเรียน นักศึกษา ที่จะนำผลการเรียนไปสมัครสอบเรียนต่อ 
หรือสมัครงาน ผู้วิจัยจึงมีความต้องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
การทดสอบ โดยเป็นเทคโนโลยีที ่นักเรียน นักศึกษาสามารถ
เข้าถึงได้ ขอเพียงมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
โดยที่ผ่านมา มีเว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อสอบ True ปลูกปัญญา, 
Google classroom, Google from ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชั่นที่
เกี่ยวกับการทดสอบ 

ซึ่งเว็บแอปพลิเคช่ันท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้จัดทำวิจัยได้นำมา
ประยุกต์ใช้พัฒนากับเว็บแอปพลิเคชันของผู้วิจัยเองและต้องการ
พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นเพื่อปัญหาดังกล่าว โดยมีความประสงค์
ให้นักเรียน นักศึกษา มีความสะดวกในการเรียนการสอน ผู้วิจัย
จึงจัดทำเว็บแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ทำการ
ทดสอบ  การทำงานของเว็บแอปพลิเคชันจะมี 1.) ระบบของ 
Admin สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อสอบ ดูผลการสอบที่นักเรียน 
นักศึกษาทำได้ 2.)ระบบของนักเรียน นักศึกษา สามารถทำ
ข้อสอบและดูคะแนนสอบของตนเอง ซึ่งผู้วิจัยจัดทำขึ้นเพื่อให้
การเรียนการสอนในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19  
สามารถดำเนินต่อไปได้ และแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการ
ทดสอบ 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการ
ทดสอบ 

3. เพื ่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
สำหรับการทดสอบ 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 73 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 
4 ป ีการศ ึกษา 2563 คณะว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 30 ท่าน ตาม
สูตรของ Taro Yamane [3] ซึ่งเมื่อคำนวณตามสูตร จะต้องใช้
ขนาดกลุ ่มตัวอย่างขั ้นต่ำ 26 ท่าน ด้วยวิธีการสุ ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โ ด ย ใ ห ้ ก ล ่ ม ต ั ว อ ย ่ า ง ท ำ
แบบสอบถามออนไลน์ 

3.2. ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษา เรื ่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการ

ทดสอบ” ผู้วิจัยกำหนดขอบเขต ได้ดังนี้ 
1) ต้นแปรต้น 

- การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการทดสอบ 
2) ตัวแปรตาม 

- ประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน 4 ด้าน ได้แก่ 
Functional Requirement Test, Functional Test, 
Usability Test และ Security Test  

- ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน 
4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

1) แบบประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการ
ทดสอบ 

2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
สำหรับการทดสอบ 
 

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเชิงสถิติเชิงพรรณนา 

ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
โดยกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ตามแนวคดิ

ของเบสท์ [4] มีรายละเอียดดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย 
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 

6. วิธีการวิจัย 
งานวิจัย การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการทดสอบ ใช้

วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System development Life 
Cycle) [1] ในการพัฒนาระบบ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาระบบ 7 
ขั้นตอนดังน้ี 

วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System development 
Life Cycle) 
1) ขั้นตอนการกำหนดปัญหา (Problem Definition) 

เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลาย ๆ 
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบ ทำ
ให้เกิดปัญหาหลายภาคส่วน อาทิเช่น การท่องเที่ยว  การศึกษา
ไทย ซึ ่งบุคลากรทางการศึกษาได้ผลกระทบ โรงเร ียนและ
มหาวิทยาลัยประกาศปิดทำการชั่วคราว ครูจึงแก้ปัญหาโดยให้
นักเรียน นักศึกษาเรียนที่บ้าน จึงทำให้มีความลำบากในการเรียน
การสอน เกิดปัญหาในการส่งงานหรือแบบทดสอบ ซึ่งช่วงที่โรค
กำลังระบาดหนักในประเทศไทย โรงเรียน มหาวิทยาลัยบางแห่ง 
ยังอยู่ในช่วงสอบปลายภาค เป็นเหตุให้นักเรียน นักศึกษา ตามส่ง
งาน สอบและได้ผลการเรียนล่าช้า  

 
 
 

 

 
 
 

 
 

2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (Analysis) 
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบของระบบใหม่ที ่พัฒนาขึ้น 

จากการกำหนดปัญหา สามารถวิเคราะห์และสรุปความเป็นไปได้
ของระบบ คือ การพัฒนาระบบท่ีพัฒนาขึ้น จากปัญหาที่กล่าวมา
ข ้างต ้น จะถ ูกพ ัฒนาในร ูปแบบเว ็บแอปพล ิเคช ัน (Web 
Application) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบ
ได้สะดวก ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จาก
การศึกษาขอบเขตปัญหา และนำมาวิเคราะห์ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงาน สามารถแสดงแผนภาพการทำงานของเว็บแอปพลิเค
ชัน [1] ได้ดังภาพ 1  

2.1. ผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
1) สามารถแสดงผล ค้นหา แก้ไข และลบข้อมูล
นักเรียน นักศึกษาได้ 
2) สามารถแสดงผล ค้นหา แก้ไข ลบข้อมูล และส่ง
ข้อมูลวิชาได้ 
3) สามารถแสดงผล ค้นหา แก้ไข ลบข้อมูล และส่ง
ข้อมูลแบบทดสอบได้ 
4) สามารถเปิด/ปิด การรับข้อมูลได้ 
5) สามารถเพิ่ม แสดงผล แก้ไข และลบข้อมูลข่าว
ประกาศได้ 
 
 

 
 
 

ภาพ 1 กลไกการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน 
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2.2. กเรียน (Student) 
1) สามารถลงทะเบียนและเพิ่มข้อมูลส่วนตัวได้ 
2) สามารถแสดงผล ค้นหาและทำการทดสอบได้ 
3) สามารถแสดงผล คะแนนการทดสอบได ้

จากการศึกษาขอบเขตปัญหาเดิม และนำมาวิเคราะห์
ขั้นตอนการดำเนินการด้วยเครื่องมือ Use Case Diagram และ 
Sequent Diagram เพื่อแสดงฟังก์ชั่นการทำงานของระบบการ
ประเมินของนักเรียน แสดงได้ดังภาพ 2 และภาพ 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพ 2 Use Case Diagram ของระบบ 

 

ภาพ 3 Sequent Diagram ของระบบ 

 

2.2 นักเรียน (Student) 
1) สามารถลงทะเบียนและเพิ่มข้อมูลส่วนตัวได้ 
2) สามารถแสดงผล ค้นหาและทำการทดสอบได ้
3) สามารถแสดงผล คะแนนการทดสอบได ้
จากการศึกษาขอบเขตปัญหาเดิม และนำมาวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินการด้วยเครื่องมือ Use Case Diagram และ 

Sequent Diagram เพื่อแสดงฟังก์ช่ันการทำงานของระบบการประเมินของนักเรียน แสดงได้ดังภาพ 2 และภาพ 3 

extend 

ข้อมูลคะแนน 

คะแนนผู้ใช้งาน 
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3) ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Design) 
ในขั้นตอนการออกแบบระบบ เป็นขั้นตอนท่ีนำข้อมูลที่ผ่าน

การวิเคราะห์ในขั ้นตอนการวิเคราะห์ระบบมาออกแบบเป็น
ระบบงาน คลังข้อสอบและส่งการบ้าน สามารถออกแบบข้อมูล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (Development) 

ในขั ้นตอนการพัฒนาระบบ สามารถจำแนกการพัฒนา
ระบบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของการออกแบบหน้าต่างของ
ระบบ (Graphic User Interface : GUI) ซึ่งได้มีการออกแบบให้
รองรับการแสดงผลแบบ Responsive Website พัฒนาขึ้นด้วย
เครื ่องมือ Bootstrap Version 4.5.3 และส่วนของการพัฒนา
ระบบ พัฒนาขึ้นโดยภาษา PHP เป็นหลัก ภาษา SQL สำหรับ
ติดต่อระบบฐานข้อมูล และเครื ่องมือ Js Bootstrap สำหรับ
พ ัฒนาภาษา JavaScript และส ่วนของระบบฐานข ้อมู ล 
พัฒนาขึ้น โดยใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเครื่องมือ
ดังกล่าวทั้งหมด เป็น Open Source ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
นำมาพัฒนาระบบ และเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ซึ่งฐานข้อมูลมีตารางทั้งหมด 7 ตาราง ประกอบด้วย 
1) tbl_answer : ใช้เก็บตัวเลือก 
2) tbl_login_admin : ใช้เก็บข้อมูลผู้ดูแล 
3) tbl_login_user : ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน 
4) tbl_news : ใช้เก็บข้อมูลข่าวสาร 
5) tbl_point : ใช้เก็บคะแนน 
6) tbl_test : ใช้เก็บโจทย์ 
7) tbl_type_test : ใช้เก็บช่ือวิชา 

5) ขั้นตอนการทดสอบระบบ (Testing) 
ในขั้นตอนการทดสอบระบบท่ีพัฒนาขึ้น ก่อนนำระบบไปใช้

งานจริง ซึ ่งเมื ่อพัฒนาระบบเสร็จสิ ้น จะต้องมีการทดสอบ
ข้อผิดพลาดของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
และประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบไปด้วย
การประเมิน ท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก ่

ภาพ 4 ER Diagram ของระบบ 

 

3. ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Design) 
ในขั้นตอนการออกแบบระบบ เป็นขั้นตอนที่นำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบมาออกแบบเป็น

ระบบงาน คลังข้อสอบและส่งการบ้าน สามารถออกแบบโครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์ () เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลใน
ระบบ ได้ดังภาพ 4 
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5.1 การประเมินระบบด้านการตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) เพื่อดูว่าระบบ
สามารถทำงานตรงต่อความต้องการของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด 

5.2 การประเมินระบบด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงาน
ของระบบ (Functional Test) เพื่อดูว่าระบบมีความถูกต้องใน
การทำงานตามหน้าท่ี ที่มีอยู่มากน้อยเพียงใด 

5.3 การประเมินระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
(Usability Test) เพื่อดูว่าระบบมีความง่ายต่อการใช้งานมาก
น้อยเพียงใด 

5.4 การประเมินระบบด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข ้อม ูลในระบบ (Security Test) เพื่อด ูว ่ าระบบม ีความ
ปลอดภัยของข้อมูลมากน้อยเพียงใด 
6) ขั้นตอนการติดต้ังระบบ (Implementation) 

ในขั้นตอนการติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้น เป็นขั้นตอนหลังจาก
ทำการทดลองระบบเรียบร้อย และปรับปรุงข้อผิดพลาดตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์แล้ว ในขั้นตอนการ
ติดตั้งระบบ ผู้วิจัยได้นำระบบที่พัฒนาขึ้นติดตั้งในคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
7) ขั้นตอนการบำรุงรักษา (Maintenance) 

ในขั้นตอนการบำรุงรักษา ผู ้วิจัยใช้การประเมินความพึง
พอใจจากนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั ้นปีที ่ 4 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ ้าพระยา จำนวน 30 คน เพื ่อนำมาปร ับปร ุงระบบให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากยิ่งข้ึน 

7. ผลการศึกษา 
ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการทดสอบ พบ

รายละเอียดดังนี้ 
พบว่า เว ็บแอปพล ิเคช ันท ี ่พ ัฒนาข ึ ้น สามารถแสดง

ผลตอบสนองต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ ่งเมื่อ
แสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ก็จะแสดงเมนูที่ครบถ้วน 
โดยไม่มีการซ่อนเมนู แสดงได้ดังภาพ 5 และเมื่องแสดงผลบน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เว็บไซต์ก็จะซ่อนเมนูต่าง ๆ ไว้
ในปุ่มทางด้านขวาบน เพื่อให้การแสดงผลบนจอขนาดเล็กได้
เหมาะสม แสดงได้ดังภาพ 6 

ภาพ 5 การแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบ 
 

 
ภาพ 6 การแสดงผลบนสมาร์ทโฟนและแท็บแล็ต ของระบบ 

 

 
ภาพ 7 หน้าตา่งของนักศึกษา สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ 
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ภาพ 8 หน้าตา่งของนักศึกษา สำหรับดูข้อมูลข่าวสาร 

 

 
ภาพ 9 หน้าตา่งของนักศึกษา สำหรับทำแบบทดสอบ 

 
ภาพ 10 หนา้ต่างของนักศึกษา สำหรับดูคะแนนของตนเอง 

 

 
ภาพ 11 หนา้ต่างของครูอาจารย์ สำหรบัเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลขา่วสาร 
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ภาพ 12 หนา้ต่างของครูอาจารย์ สำหรบัเพิ่มลบแก้ไขวิชา 

 

 
ภาพ 13 หนา้ต่างของครูอาจารย์ สำหรบัเพิ่มลบแก้ไขแบบทดสอบ 

  
ภาพ 14 หนา้ต่างของครูอาจารย์ สำหรบัดูผลสอบลบแก้ไขข้อมูลนกัเรียน 

นักศึกษา 

 

 
ภาพ 15 หนา้ต่างของครูอาจารย์ สำหรบัเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลครูอาจารย ์

 
ตาราง 1. ผลการหาประสิทธภิาพของเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการ

ทดสอบ จำนวน 5 ทา่น 
ผลการหาประสิทธิภาพ ทราบได้ว่า ภาพรวมประสิทธิภาพของเว็บ

แอปพลิเคชันสำหรับการทดสอบ อยู ่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

รายงานการประเมิน x̄ S.D. แปล
ผล 

1. ด้าน Functional 
Requirement Test 

4.35 0.58 มาก 

2. ด้าน Functional Test 4.2 0.58 มาก 
3. ด้าน Usability Test 4.28 0.46 มาก 
4. ด้าน Security Test 4.08 0.57 มาก 

ภาพรวม 4.23 0.03 มาก 
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ตาราง 2. ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
สำหรับการทดสอบ จำนวน 30 ทา่น 

ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ทราบได้ว่า ภาพรวมความพึง
พอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการทดสอบ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

 
8. ประโยชน์ของการวิจัย 

1. นำเทคโนโลยี Responsive Web Design มาใช้ในการ
ออกแบบเว็ปแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ทำให้ผู้ใช้งานได้ทำการทดสอบ เพือ่ให้การเรียนการสอน
ดำเนินต่อไปได ้

3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในอนาคต 
 
 

9. สรุปผลการศึกษา 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการทดสอบ สามารถ

แสดงผลตอบสนองต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการทดสอบ 

พบว่า ด้าน Functional Requirement Test มีประสิทธิภาพสูง
ที ่ส ุด รองลงมา คือ ด้าน Usability Test, ด้าน Functional 
Test, ด้าน Security Test ตามลำดับ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการ
ทดสอบ พบว่า ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความ
สวยงามและอ่านได้ง่าย มีความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ 
ความถูกต้องภายในการเชื ่อมโยงภายในเว็บไซต์ ข้อความใน
เว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษาไวยากรณ์  การจัดรูปแบบใน
เว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 
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รายงานการประเมิน x̄ S.D. แปล
ผล 

1. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้อง
ตามหลักภาษาไวยากรณ ์

4.07 0.69 มาก 

2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ภาพ ในเว็บไซตม์ีความ
เหมาะสมน่าสนใจ 

4.03 0.56 มาก 

3. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่าย
ต่อการอ่านและการใช้งาน 

4.07 0.69 มาก 

4. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบ
ตัวอักษร มีความสวยงามและ
อ่านได้ง่าย 

5. ความถูกต้องภายในการ
เชื่อมโยงภายในเว็บไซต ์

6. ระบบสามารถรองรับการ
แสดงผลบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟ
นได้อย่างด ี

7. ระบบลงทะเบียน ทำ
แบบทดสอบ และดูคะแนน
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

8. ระบบมีประโยชน์ต่อนักเรยีน 
นักศึกษา 

4.20 
 
 

4.10 
 

4.03 
 
 

4.03 
 
 

4.03 

0.71 
 
 

0.76 
 

0.72 
 
 

0.81 
 
 

0.72 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

ภาพรวม 4.07 0.07 มาก 
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    ระบบถังขยะเปิด-ปดิอัตโนมัตลิดการติดเชือ้โรค 
      Automatic on-off trash system reduces germs infection 

                                           
ภูมินทร์ จุลลำเจียก1, เกียรติขร โสภณาภรณ์2* 
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                              บทคัดย่อ 
       การวิจัยเรื่อง ระบบถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติลดการติด
เชื้อโรคมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบเละสร้างถังขยะ
เปิด-ปิดอัตโนมัติควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 
2 ) เพื่อศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพคอนโทรลเลอร์เซ็นเซอร์
และการควบคุมอัตโนมัติ 3) เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากการ
สัมผัสถังขยะ ซ่ึงการวิจัยได้ใช้หลักการของ วงจรการพัฒนา
ระบบ  (System   Development  Life  Cycle :SDLC) มี
เครื่องมือที่ ใช้  ในการวิ จั ยได้แก่  Arduino Nona mini3  , 
Servo Moto,US100  Module sensor Ultrasonic  โดยมี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาแบบถัง
ขยะโดยศึกษาจากการทดสอบประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดด่านสำโรงจำนวน 5 คน ด้วย
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สามารถสรุปผลการวิจัย
จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบถังขยะเปิด -ปิด
อัตโนมัติลดการติดเชื้อโรค จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผลการศึกษา 
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 
คำสำคัญ – ควบคุมอัตโนมัติ, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
 
 
 

 
 
* ภูมินทร ์จุลลำเจยีก 

ABSTRACT 

       Subject research The automatic on-off trash 
system reduces contamination for the purpose of 1) to 
design and build automatic on-off trash can be 
controlled by motion sensors 2) to study the 
technology of the controller, sensor and automatic 
control 3) to prevent Germs caused by touching trash 
Which the research uses the principles of System 
Development Life Cycle (SDLC) has tools to be used. 
The research included Arduino Nona mini3, Servo 
Moto, US100 Module sensor Ultrasonic. With the 
population and sample The researcher has studied and 
developed the bin model by studying the performance 
test from experts. 5 students and personnel of Wat 
Dan Samrong School with a specific method of 
sampling. Research results can be summarized from 
the evaluation of the efficiency of the automatic open-
close trash system to reduce the infection of germs 
From experts Found that the study results The 
performance of the device is very satisfactory. Has a 
mean of 3.76 and a standard deviation of 0.54. 
Keywords - automatic control, microcontroller 
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บทนำ 
          ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
มนุษย์ซึ่งเป็นผู้สร้างและผู้ใช้เทคโนโลยี จึงมีความพยายามที่จะ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยหาความรู้ใหม่ๆทางด้านวิทยาสตร์เพื่อนำไป
สร้างองค์ความรู้ ใหม่ด้ านเทคโนโลยี เป็นการอำนวยความ
สะดวกสบายและก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆในการดำรงชีวิต   
       ขณะนี้ได้มีสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
เกิดขึ้นและบวกกับการดำรงชีวิตประจำวันจากการสอบถาม
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนวัดด่านสำโรงที่เป็นจุดเสี่ยงต่อ
การสัมผัสกับเช้ือโรคดังกล่าว ผลปรากฏว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาทั้งหมดซึ่งในภาวะของเด็กในวัยนี้จะไม่มี
ความระมัดระวังในการสัมผัสกับสิ่งต่างๆรอบตัวจึงอาจเป็น
ช่องทางให้เช้ือโรคต่างๆสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยเฉพาะการ
สัมผัสกับถังขยะในบริเวณโรงเรียนซึ่งถังขยะของโรงเรียนจะเป็น
ฝาแบบสวิงเมื่อจะนำขยะทิ้งต้องใช้มือดันฝาจึงจะทิ้งได้   ด้วย
ปัญหาเรื่องถังขยะจึงเป็นที่มาในการทำวิจัยนี้ขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้
เกิดความปลอดภัยจากการสัมผัสกับเช้ือโรค โรงเรียนวัดด่าน
สำโรงจึงจำเป็นต้องมีถังขยะที่สะดวกต่อการทิ้งและอวัยวะต่างๆ
ในร่างกายต้องสัมผัสกับถังขยะน้อยที่สุด 
        ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาจากโรงเรียน
วัดด่านสำโรง   ซึ่งจากการสอบถามนักเรียนและบุคลากรจำนวน 
20 คน   เกี่ยวกับปัญหาของถังขยะภายในโรงเรียนผลปรากฏว่ามี
ปัญหาเกี่ยวกับถังขยะ   16     คน คิดเป็นร้อยละ    80     ไม่มี
ปั ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ ถั ง ข ย ะ  4  ค น  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย  2 0  
       จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้คิด
การทำถังขยะที่มีความปลอดภัยต่อร่างกาย โดยการสร้าง    
“ระบบถังขยะเปิด -ปิดอัตโนมัติลดการติดเช้ือโรค ”นี้จะมีระบบสั่ง
การเปิดและปิดฝาของถังขยะโดยอัตโนมัติด้วย  sensor Ultra 
sonic โดยส่วนใหญ่ถังขยะทั่วไปจะเป็นแบบฝาสวิงเมื่อจะทิ้งต้อง
ดันฝาของถังจึงจะทิ้งได้ โดยถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัตินี้จะมีขนาด
เท่ากับถังขยะทั่วไปแต่จะมีการดัดแปลงในส่วนของฝาถังในการ
เพิ่มอุปกรณ์ควบคุมต่างๆเข้าไปในฝาของถังขยะ  
                            

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อออกแบบเละสร้างถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติควบคุม

ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 

2. เพื่อศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพคอนโทรลเลอร์เซ็นเซอร์
และการควบคุมอัตโนมัติ 

3. เพื่อป้องกันเช้ือโรคที่เกิดจากการสัมผัสถังขยะ 
 

ขอบเขตงานวิจัย 
  1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
      ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้วิจัยได้
ศึกษาและพัฒนาแบบถั งขยะโดยศึกษาจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพจากผู้เช่ียวชาญ นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัด
ด่านสำโรงจำนวน 5 คน  
  2.ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 
             การวิจัยนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน
ของระบบถังขยะเปิด-ปิดอตัโนมตัซิึ่งอุปกรณ์มีความสามารถใน
การเปิด-ปดิฝาอัตโนมัตดิ้วย sensor Ultra sonic และ Servo 
Moto,US100 โดยมสีถานะทำงานดังน้ี  
       1. ระบบสามารถสั่งการใหฝ้าของถังขยะเปิดขึ้นเมื่อมีวัตถุ
เข้าใกล้ sensor Ultra sonic 
        2. ระบบสามารถสั่งการใหฝ้าของถังขยะปิดลงเมื่อมีวัตถุ
ห่างออกจากsensor Ultra sonic 
 
                            ประโยชน์ของการวิจัย 

1. อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานและ                 
สามารถใช้งานได้จริง 

2. ได้ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับ
การเคลื่อนไหวเพื่อท่ีจะพัฒนาจดุบกพร่องและนำไปต่อ
ยอดต่อไป 

3. ให้เกิดความสะดวกสบายแกผู่้ใช้งานสามารถใช้งานได้
จริงสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ 

                
                  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและรวบรวมเอกสาร
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ดังต่อไปนี้  
        นราธิป ทองปา และ ธนาพัฒน์ เที่ยงภักดิ์ [1] ได้ทำ
วิจัยเรื่องระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ โดย 
ระบบสามารถตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ ความช้ืน 
อุณหภูมิ ภายในอากาศ ค่าความเข้มของแสงสว่าง ค่า
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ความช้ืนและอุณหภูมิภายในดิน โดยสามารถ ท้าการ
ติดต่อสื่อสารได้ไกลโดยการใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบ 
Multi-hop และสามารถท้าการปรับตั้งค่าให้โหนด 
      พิไลวรรณ ทุมชะพงษ์ ,  และณษภรณ์   สมมิตร[2] 
งานวิจัยเกี่ยวกับระบบเปิด -ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์
ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อต 
สะดวก ง่าย และรวดเร็วยิ่งข้ึน และทั้งยังเหมาะกับคนที่ชอบ
ลืมปิดไฟเมื่อออกจากห้อง ส่วนประกอบของโครงการ เริ่ม
จากทำการต่อวงจร ต่อรีเลย์เข้ากับหลอดไฟ,บอร์ด arduino 
และต่อโพโทรบอร์ดเข้ากับ บอร์ด Arduino เสร็จแล้ว
เช่ือมต่อกับเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการอัพโหลดโค้ด
โปรแกรมเข้าไปยังไมโครคอลโทรลเลอร์บอร์ด Arduino 
เพื่อให้เซ็นเซอร์ ได้ทำงานตามที่เราต้องการ 
       อริสา ตรีวิศวเวทย์ [3] งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบตรวจจับท่าทางผู้ ใช้งาน เพื่อควบคุมแผงกันแดด
อัตโนมัติและปริมาณแสงสว่างภายในพื้นที่ปิดของอาคาร
สาธารณะ โดยใช้หลักการของการประมวลผลจากภาพ
(Image Processing) ซึ่ งสามารถรองรับกลุ่มผู้ ใช้งานได้
มากกว่า 1 คนในเวลาเดียวกัน โดยแบ่งการตรวจจับท่าทาง
ออกเป็นสองลักษณะได้แก่ ท่าทางการยืน และการนั่ง โดย
ระบบจะเป็นการตอบสนองทันที่ เพื่อให้ปริมาณแสงมี
ความสัมพันธ์ต่อท่าทางที่เกิดขึ้น  

 
วิธีการดำเนินการ 

   1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
                           ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

        
 ภาพ 1 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับระบบถังขยะเปิด-ปิด
อัตโนมัติลดการติดเช้ือโรค เพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์โค
รคอนโทรลเลอร์เซ็นเซอร์และการควบคุมอัตโนมัติ                               

 2.การออกแบบสิ่งประดิษฐ์                           
 ระบบถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติลดการติดเช้ือโรคได้ออกแบบ
กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) การออกแบบการทำงานของ
วงจรควบคุม 2) การทำงานของอุปกรณ์ 
 ส่วนท่ี 1 การต่อวงจรสำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ 
โดย เช่ือมต่ อบอร์ด  Arduino Nona mini3 เข้ ากับ  Module 
sensor Ultrasonic เพื่อสั่งการให้ Servo Moto ทำการเปิดฝาถัง
ขยะเมื่อมีวัตถุผ่านและปิดฝาของถังขยะเมื่อวัตถุผ่านไป   
 
 
 
         
         
 

 
 
 

“ภาพที่ 2” แผนภาพวงจรการทำงานแบบจำลองควบคุมอัตโนมัติ 

 
       ส่วนที่ 2 การทำงานของอุปกรณ์ เป็นส่วนที่อุปกรณ์จะทำ
การเปิด-ปิดฝาของถังขยะโดยผู้ใช้ต้องเดินมาใกล้ระยะของ
ตัวเซนเซอร์และเซนเซอร์จะสั่งงานให้ Servo Moto ทำการเปิด
ฝาถังและทำการปิดฝาเมื่อผู้ใช้เดินออกห่างจากระยะเซนเซอร์ไป 

 
แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
                
 

 
 
 

ภาพ 3 แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบการ
ทำงานของระบบถังขยะเปิด-ปิดอตัโนมัตลิดการตดิเช้ือโรค 
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แผนภาพขั้นตอนการทำงานของวงจร 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 ภาพ 4 แผนภาพข้ันตอนการทำงานของวงจรระบบถังขยะ   เปิด-
ปิดอัตโนมตัิลดการติดเชื้อโรค 

 
3.การดำเนินการสร้างสิ่งประดิษฐ์ (เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วิธีการ) 
       การกำหนดแนวทางในการทำการทดสอบทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านความต้องการของผู้ใช้ ด้านฟังก์ช่ันการทำงาน ด้านความ
ปลอดภัย ด้านการทดสอบระบบกำหนดเป้าหมายการทดสอบ
และแนวทางการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ 
                เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
    1.ระ บ บ ถั งขย ะ เปิ ด -ปิ ด อั ต โน มั ติ ล ด ก ารติ ด เ ช้ื อ โรค 
    2.แบบประเมินแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเพื่อทำการ    
ประเมินผลระบบถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติลดการติดเช้ือโรคทั้ง4 
ด้าน คือคือ ด้านความต้องการของผู้ใช้ ด้านฟังก์ช่ันการทำงาน 
ด้านความปลอดภัย 
   3.การวิเคราะห์หาค่าจากแบบประเมินแสดงความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ด้าน 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(ดร .สุทิน ชนะบุญ , 2560)  
 หาค่าเฉลี่ยจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญ
นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยมีสูตร ดังนี้ 

                              x̅ =  
∑ 𝑥

𝑁
                             (1) 

เมื่อ     X̅     หมายถึง     คะแนนเฉลี่ย 

        ∑ 𝑥   หมายถึง     ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
          N     หมายถึง     จำนวนประชากร  

 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพ
ของผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
สูตร ดังนี้  

              S. D. =  √
N ∑ x2−(∑ x)2

𝑁(𝑁−1)
                    (2) 

เมื่อ   S.D.    หมายถึง     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       ∑ x
2  หมายถึง     ผลรวมของคะแนนแต่ละหัวข้อยก

          กำลังสอง 

       ∑ 𝑥    หมายถึง    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        N        หมายถึง    จํานวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 
 การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า )Rating Scale) มี 5 ระดับ ตาม
หลักการของลิเคิร์ท ดังนี้ (Likert Rensis A, 1961)  

4.21 – 5.00 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
          3.41 – 4.20 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจมาก 
          2.61 – 3.40 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจปานกลาง 
          1.81 – 2.60 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจน้อย     
          1.00 – 1.80 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจน้อยท่ีสุด 
 กำหนดประเด็นที่ของแบบสอบสอบถาม โดยจำแนกประเด็น
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1 คือ  ด้านความต้องการของผู้ใช้ ด้าน
ที่ 2 คือ  ด้านฟังก์ชันการทำงาน ด้านที่ 3 คือ ด้าน ความปลอดภัย 
และด้านที่4 ด้านการทดสอบระบบ 

อุปกรณ์ 
    1. Arduino Nona mini3 เป็นบอร์ดสำหรับลงโค้ดที่กำหนด
ระยะการทำงานของเซนเซอร์และสั่งการ Servo Moto ให้ทำการ
เปิดฝาถังขยะและปิด 
 2 . Module sensor Ultrasonic ต ร วจ จั บ วั ต ถุ ค ำน วน
ระยะทางโดยใช้คลื่น มีลักษณะเป็นกรวยและไม่ใช่เส้นตรง จึง
เหมาะสำหรับใช้ตรวจจับสิ่งกีดขวาง 
 3. Servo Moto เป็นมอเตอร์ที่มีการควบคุมการเคลื่อนที่ของ
มัน (State) ไม่ว่าจะเป็นระยะ ความเร็ว มุมการหมุน  
 4. Breadboard เป็นบอร์ดสำหรับต่อวงจรต้นแบบ  
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การต่ออุปกรณ์ระบบถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติลดการติดเชื้อโรค 
 
 
 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 การต่ออุปกรณโ์ดยนำบอรด ์Arduino Nona mini3  

Module sensor Ultrasonic  Servo Moto ต่อเข้ากับ
BREADBOARD บอร์ดสำหรับต่อวงจรต้นแบบ 

 
 

 
 
 
 
                  
 
 
 

ภาพ 6  ถังขยะเปิด-ปิดอตัโนมตัิทีส่ร้างขึ้น 
    
จากภาพที่ 6  เมื่อตัววัดระยะจับระยะได้Sensor จะส่งสัญญาณ
พัลส์ ซึ่งจะมีสัญญาณพัลส์แตกต่างกัน โดยมีการส่งสัญญาณ 
Trige ออกไป จากนั้นเมื่อคลื่นที่ส่งออกไป วิ่งกลับมาที่ตัวรับ 
สัญญาณที่ได้รับมาจะผ่านตัวประมวลผล แล้วให้ค่า เอาต์พุต
ออกมาทางขา Echo ส่งให้กับตัวควบคุม(Arduino) ตัวควบคุมจะ
ทำการถอดรหัสสัญญ าณ พัลส์  แล้ วสัญญาณ ที่ อ่ านได้มา
เปรียบเทียบ ให้ตรงกับเง่ือนไขของโปรแกรมที่ได้เขียนเอาไว้ ถ้า
ตรงกับเง่ือนไขจะส่งคำสั่งนั้นไปทำให้ Servo ทำงาน 

 
 

วิธีการทดสอบสิ่งประดิษฐ ์
 นำสิ่งประดิษฐ์มาทดสอบโดยการทำถังขยะมาติดตั้งและให้
ผู้ใช้งานเดินมาอยู่ในระยะของเซนเซอร์แล้วเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับ
คลื่นเสียงของผู้ใช้งานฝาของถังขยะจะเปิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานทิ้งขยะ
เสร็จผู้ใช้งานเดินพ้นระยะของเซนเซอร์ เซนเซอร์จะสั่งงานให้ฝา
ของถังขยะปิดลง 
 ตาราง 1 การทดสอบการทำงานของระบบถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติลดการ
ติดเชื้อโรค 
คร้ังท่ี การทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 ภายในอาคารเรียน เซนเซอร์ตรวจจับปกติใน
ระยะที่กำหนด 30 cm 

ภายนอกอาคาร เซนเซอร์ตรวจจับปกติใน
ระยะที่กำหนด 30 cm 

2 ภายในอาคารเรียน เซนเซอร์ตรวจจับปกติใน
ระยะที่กำหนด 30 cm 

กลางแจ้งสนาม เซนเซอร์ตรวจจับปกติใน
ระยะที่กำหนด 30 cm 

 
วิธีการวิจัย 

ขั้นตอนการพัฒนาเคร่ืองมือ  
 วงจรการพั ฒ น าระบ บ  (Systems Development Life 
Cycle : SDLC) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)  
 ระยะที่ 1  : การวางแผนโครงการ )Project Planning) 
        ปัญหาที่พบในเรื่องของถังขยะภายในโรงเรียนเป็นแบบฝา
สวิงเมื่อจะทิ้งขยะต้องนำมือไปดันฝาของถังจึงจะสามารถทิ้งขยะ
ลงไปได้และต้องเสี่ยงกับการติดเช้ือโรคที่มือ จากปัญหาดังกล่าว
จึงเสนอหัวข้อในการวิจัยพร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ การศึกษาโอกาส
ความเป็นไปได้เพื่อนำมาพัฒนาระบบให้ดีขึ้น 

 
 
 
 

                                
 
 
 

“ภาพที่ 7”  การวางแผนโครงการ 
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ระยะที่ 2 :  การวิเคราะห์ (Analysis) 
 ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) 
  เมื่อผู้ใช้งานเดินมาอยู่ในระยะของเซนเซอร์แล้วเมื่อ

เซนเซอร์ตรวจจับได้จะต้องสั่งการให้ฝาของถังขยะเปิดและเมื่อ
ผู้ใช้งานเดินพ้นระยะของเซนเซอร์ไปฝาของถังขยะต้องปิดลง 
     ความต้องการของระบบ (System Requirements) 

          1.อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน 
          2.อุ ป ก รณ์ ที่ อ อ กแ บ บ ม าส าม าร ติ ด ตั้ ง ได้ ง่ า ย 

 ระยะที่ 3  :  การออกแบบ (Design) 
          1.ศึกษาการทำงานและโค๊ดคำสั่งของบอร์ด Arduino 

nano mini 3.0 USB เซนเซอร์ตรวจจับความ  เคลื่อนไหว และ 
เซอร์โวมอเตอร์ 

         2.เขียนโปรแกรมการทำงานของ Arduino nano mini 
3.0 USB  
              3.เขียนโปรแกรมคำสั่ งควบคุมการทำงานของ
เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและเซอร์โวมอเตอร์ให้เช่ือม
ต่อไปยังบอร์ด Arduino nano mini 3.0 USB 

         4 .ออกแบ บ วงจรของเซน เซอร์ ต รวจจั บ ความ
เคลื่อนไหวให้สามารถติดตั้งกับฝาของถังขยะได้ 

         5.ออกแบบวงจรต่างๆให้ติดกับตัวของถังขยะให้มี
ขนาดที่เหมาะสม และทดสอบการใช้งาน  
ระยะที่ 4 : การนําไปใช้ (Implementation) 

นำไปทดสอบกับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดด่านสำโรงว่า
อุปกรณ์สามารถใช้งานได้หรือไม่ โดยมีแบบสอบถามความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้งาน และมีแบบประเมินผู้เช่ียวชาญสำหรับให้
ผู้ เ ช่ียวชาญประเมินประสิทธิภาพการทำงานของถังขยะ 
 

ระยะที่ 5 : การบํารุงรักษา (Maintenance) 
         ทำแบบสอบถามหลังการใช้งานเพื่อทราบปัญหาของผู้ใช้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอุปกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเมื่อใช้
งานอุปกรณ์ไปเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้เกิดการชำรุดจึง
ควรมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาหลังการใช้เพื่อให้อุปกรณ์มี
อายุการใช้งานท่ีนานข้ึน 
                             ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทำระบบถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติลดการติดเช้ือโรค 
โดยขั้ นตอนการพัฒนาวงจรการพัฒนาระบบ (Systems 
Development Life Cycle : SDLC) มี 5 ขั้นตอน  หลักๆดังนี้  

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์), 2555) คือ การวางแผนโครงการ (Project 
Planning) , การวิเคราะห์ (Analysis) , การออกแบบ (Design), 
การนําไปใช้ (Implementati ), การบํารุงรักษา (Maintenance) 
จนได้อุปกรณ์ระบบถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติลดการติดเชื้อโรคดัง
ตารางต่อไปนี ้

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน 

รายการประเมิน x̅ S.D. ผลการ
ประเมิน 

1. ด้านความต้องการของผู้ใช้ 3.72 1.25 มาก 
2. ด้านฟังก์ชันการทำงาน 4.50 0.56 มากที่สุด 
3. ด้านความปลอดภยั 3.21 0.71 ปานกลาง 

4. ด้านการทดสอบระบบ 3.62 0.33 มาก 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน          3.76     0.54       มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่าระดับความมีประสิทธิภาพของอุปกรณ์
อยู่ในระดับพอใจมาก ดังนี้ ด้านที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ด้านด้านฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50 มี
ประสิทธิภาพอยู่ ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความ
ต้องการของผู้ใช้ ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.72 มีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับมาก ถัดมาคือ ด้านการทดสอบระบบ ซึ่งได้รับคะแนน
เฉลี่ย 3.62 มีประสิทธิภาพอยู่ ในระดับมาก และด้านความ
ปลอดภัย ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งได้รับคะแนนเฉลี่ย 3.21 
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง                                
   ซึ่งผลปรากฏว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้  
         1.การทดสอบกลไกการเปิด-ปิดของฝาถังขยะโดยทดสอบ
ตัวเซนเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าถังขยะสามารถทำงานได้ในระยะที่
กำหนดไว้ คือ 30 เซนติ เมตร โดยการทดสอบการเปิด -ปิด
อัตโนมัติ 2 ครั้ง รวม 8 ครั้งพบว่าถังขยะสามารถเปิด-ปิดอัตโนมัติ
ได้ แต่เมื่อเกินระยะที่กำหนด 30 เซนติเมตร ถังขยะจะไม่สามารถ
เปิด-ปิดอัตโนมัติได้ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
        2..ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบถังขยะเปิด-ปิด
อัตโนมัติได้ทดสอบจ่ายแรงดันไฟฟ้า 5V เข้าบอรด์ Arduino 
Nona mini3  เพื่อเป็นตัวนำแรงดันไฟฟ้าไปเลี้ยงวงจรต่างๆ
สามารถวัดค่ากระแสไฟได้สูงสุดประมาณ 0.50 A และกระแสไฟ
ต่ำสุด 0.41 A ซึ่งแรงดันไฟฟ้าดังกล่าวเพียงพอต่อการทำงานของ
ชุ ด อุ ป ก ร ณ์  ส าม า รถ ไป ขั บ ก ล ไก ข อ ง  Module sensor 
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Ultrasonic  และ Servo Moto ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  
         3.การทดลองใช้งานระบบถังขยะเปิด -ปิดอัตโนมัติและได้ทำ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบถังขยะเปิด-ปิด
อัตโนมัติ ผลปรากกว่าผู้ใช้งานพึงพอใจกับระบบในระดับมากและ
เกิดความตระหนักในการทิ้งขยะและลดการสัมผัสกับถังขยะใน
ชีวิตประจำวันน้ อยลงหรือไม่ สัมผัส เลยซึ่ งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
      
                                 อภิปรายผล 
  งานวิจัยครั้งนี้ได้ทำระบบถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติลดการติด
เชื้อโรค โดยรูปแบบขั้นตอนของการพัฒนาวงจรการพัฒนาระบบ 
(Systems Development Life Cycle : SDLC)  
 ได้ทำการศึกษาหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ โดยผู้เช่ียวชาญ
จำนวน 5 คน ประสิทธิภาพด้านที่ 1 ด้านความต้องการของผู้ใช้
เท่ากับ 3.72 ประสิทธิภาพด้านที่ 2 ด้านฟังก์ชันการทำงานเท่ากับ 
4.50 ประสิทธิภาพด้านที่  3 ด้านความปลอดภัยเท่ากับ 3.21 
ประสิทธิภาพด้านที่4 ด้านการทดสอบระบบเท่ากับ 3.62 รวม
คะแนนเฉลี่ยทุกด้านมีค่าเท่ากับ 3.76 ซึ่งประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ทั้ง 4 ด้าน ประสิทธิภาพของอุปกรณ์อยู่ในระดับพอใจ
มาก 
      งานวิจัยระบบถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติลดการติดเช้ือโรค
สอดคล้องกับผลวิจัยของนราธิป ทองปา และ ธนาพัฒน์ เที่ยง
ภักดิ์ [1]ที่กล่าวถึงระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์
ประกอบไปด้วยสามส่วนหลักคือ ส่ วนที่ ติ ดต่ อกับ เครื่อ ง 
คอมพิวเตอร์ท้าหน้าที่ในการสั่งเปิดปิดวาล์วน้ำแบบบังคับเอง 
ส่วนท่ีสองเป็นส่วนท่ีควบคุมการเปิดปิดวาล์วนน้ำ และ ส่วนท่ีสาม
เป็นส่วนท่ีวัดค่าความชื้นและส่งข้อมูลบอกส่วนควบคุมวาล์วน้ำให้
ทำรดน้ำอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลวิจัยของพิไลวรรณ ทุม
ชะพงษ์,  และณษภรณ์  สมมิตร [2] ที่กล่าวถึงระบบเปิด -ปิดไฟ
อัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อลดอันตรายจาก
การถูกไฟฟ้าช็อต เริ่มจากทำการต่อวงจร ต่อรีเลย์เข้ากับหลอดไฟ
,บอร์ด arduino และต่อโพโทรบอร์ดเข้ากับ บอร์ด Arduino 
เสร็จแล้วเชื่อมต่อกับเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการอัพโหลดโค้ด
โปรแกรมเข้าไปยังไมโครคอลโทรลเลอร์บอร์ด Arduino เพื่อให้
เซ็นเซอร์ ได้ทำงานตามที่เราต้องสอดดคล้องกับผลวิจัยของการอริ
สา ตรีวิศวเวทย์ [3] ที่กล่าวถึงการพัฒนาระบบตรวจจับท่าทาง

ผู้ใช้งานระบบตรวจจับวัตถุเกิดความผิดพลาดขึ้น โดยสามารถ
แก้ไขได้โดยการเลือกใช้กล้องบันทึกภาพท่ีมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะทำให้ระบบเห็นถึงความแตกต่างระหว่างภาพพื้นหลัง และ
วัตถุพื้นหน้าได้ชัดเจนมากขึ้น โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นเพียง
ปัจจัยหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้การปรับปรุงอัลกอริทึมให้มีความ
ละเอียดในการแยกพิกเซลสีภาพจากวีดีโอยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญ
ในการทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
    ข้อเสนอแนะ 

        1.พัฒนาระบบถังขยะโดยมีเซนเซอร์อินฟราเรดติดตั้ง
ภายในตัวถังขยะเพื่อสามารถบอกปริมาณของขยะภายในถังได้ 
        2..เพิ่มฟังก์ชันให้มีเลียงพูดในระหว่างที่ฝาของถังขยะเปิด
และปิดลง 
        3 .พัฒนาเพิ่มฟังก์ชันโดยการให้ถังขยะสามารถเคลื่อนท่ีได้
โดยผ่านการควบคุมทิศทางในแอปพลิเคชั่นมือถือได้ 

        4.เพิ่มอุปกรณ์ที่กดเจลล้างมืออัตโนมัติไว้กับตัวของถังขยะ
เพื่อมีผู้ใช้งานมาใช้งานก็จะได้ทำความสะอาดมือได้สะดวกเพื่อลด
การติดเช้ือโรคไวรัส 
       5.เพิ่มแผงโวล่าเซลล์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น
พลังงานไฟฟ้าและนำพลังงานไฟฟ้ามาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่เพื่อใช้
งานกับชุดอุปกรณ์ 
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 งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ อาจารย์ประจำสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ได้
ให้คำแนะนำ แนวคิด อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ จนงานวิจัย
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านที่ ให้ความกรุณาเป็น
ผู้ เ ช่ียวชาญในการทำแบบประเมินประสิทธิภาพขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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จำนวน 20 คน  
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บทคัดย่อ 
การวิจ ัยฉบับนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาโมชันกราฟิก      

เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 ปี และเพื่อวัดระดับความเข้าใจ
ก่อน - หลังชมโมชันกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 ปี 
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) โมชันกราฟิก
เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 ปี 2) แบบประเมินวัดระดับ
ความเข้าใจก่อน – หลังชมโมชันกราฟิก 3) แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาหลักสูตร 4 ปี 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพด้าน
เนื้อหาและการออกแบบของสื่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (x̅ = 4.53 S.D. = 0.33, x̅ = 4.64 S.D. = 0.35) ผลการ

วัดระดับความเข้าใจหลังชมสื่อโมชันกราฟิก (x̅ = 8.37 S.D. = 

0.24) สูงกว่าระดับความเข้าใจก่อนชมสื่อโมชันกราฟิก (x̅ = 
3.87 S.D. = 0.32) และความพึงพอใจของนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษาหลักสูตร 4 ปี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

(x̅ = 4.33 S.D. = 0.79) 
คำสำค ัญ  -- ประชาส ัมพ ันธ์ , โมช ันกราฟ ิก , หล ักส ูตร ,
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
 

ABSTRACT 
 This research aims to develop a graphic motion 

to promote  4 year teacher course to measure the level 
of understanding before - after watching motion 
graphics to promote the 4-year teacher course and to 
study the satisfaction of students in computer studies. 
The population used in the research was 30 computer 
students in the 2019 academic year. Research tools 
include: 1) Graphic motion to promote a 4-year teacher 
course. 2) Understanding Level Assessment Before – 
After Viewing Motion Graphics 3) 4 year computer 
program satisfaction assessment 
 The results showed that experts had the highest 
level of opinion on the content quality and design of 

motion graphics ( x̅ =  4. 53 S. D.  =  0. 33, x̅ =  4. 6 4            
S.D. = 0.35) The understanding level after viewing the 

graphic motion medium (x̅ = 8.37 S.D. = 0.24) is higher 
than the pre-understanding level of motion graphic 

media (x̅ = 3.87 S.D. = 0.32) and satisfaction of students 
in computer studies 4 years with satisfaction at                

a considerable level (x̅ = 4.33 S.D. = 0.79) 
Keywords - -  Public Relations, Motion Graphics, 
Curriculum, Computer Education 
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1. บทนำ 
 การศึกษาของประเทศไทยอยู่ในช่วงปฏิรูปการศึกษาและ
พัฒนาการศึกษาข้ึนจากเดิมมาเป็นระยะๆ ส่วนท่ีทำให้การศึกษา
ของประเทศไทยมีการขับเคลื่อนให้เจริญและพัฒนามากยิ่งขึ้นคือ 
หล ักส ูตรมาตรฐานว ิชาช ีพและมาตรฐานการประเมิน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR (Common European 
Framework of Reference for Languages)  ถือเป็นหัวใจของ
การจัดการศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต ในส่วนหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะที่
เริ่มเข้ารับการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2562  ของนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 30 คน ได้มีการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างหลักสูตรที่เน้นการเป็นครูโดยเฉพาะลดหน่วยกิตแต่
คุณภาพคับแก้ว และทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลในชั้นปี
สุดท้ายก่อนจบการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562 
ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภาในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพครู 
ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทาง
การศึกษาของชาติ และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาท่ีจะจบ
การศึกษาต้องได้รับมาตรฐานการประเมินความสามารถทาง
ภาษาอ ั งกฤษ  CEFR (Common European Framework of 
Reference for Languages) ในระดับ B2 หรือได้ 400 คะแนน
ข ึ ้นไปและเพ ิ ่ม เต ิมท ักษะอารมณ ์  หร ือ Soft Skills โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำข้อสอบ 
BSRU-TEP (Bansomdejchaopraya Rajabhat University-
Test of English Proficiency) เป็นข้อสอบวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR 
(Common European Framework of Reference for 
Languages) ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยประเมิน
จากทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับ B2 หรือได้ 61 คะแนนขึ้น
ไป  
 สื่อโมชันกราฟิกเป็นอีกสื่อทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจ
จากทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ที่ชมสื่อได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการนำเนื้อหาที่
ผ่านการคิด วิเคราะห์แล้วนำเสนอผ่านงานโมชันกราฟิกทำให้ผู้
ที ่มาเข้าชมสามารถเข้าใจและตีความหมายได้ชัดเจนขึ้น เพิ่ม
เทคนิคลักษณะที่สามารถสร้างจินตนาการช่วยดึงดูดความสนใจ

และสร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นสื่อโมชันกราฟิกยัง
ได้ร ับความนิยมเพราะเป็นศิลปะภาพกราฟิกที ่เกี ่ยวข้องเล่า
เรื ่องราวเนื้อหาผ่านการเคลื่อนไหว เมื ่อนำข้อดีของสื่อโมชัน
กราฟิกที่สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกจากตัวละครและการลง
ส ีด ้ วยโทนส ีท ี ่ ส ื ่ อความหมายทำให ้ เป ็นท ี ่น ิ ยมในการ
ประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี กล่าวว่าสื่อโมชันกราฟิกสามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระข้อมูลที่ค่อนข้างซับซ้อนให้เข้าใจ ได้ง่าย
และเข้าถึงข้อมูลที่มีปริมาณมากในเวลาที่จำกัด จากการคัดกรอง
ข้อมูลมาแล้ว ในมุมมองที ่แปลกใหม่ ทันสมัย และทันต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาโมชัน
กราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 ปี สำหรับนักศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นการ
นำเสนอข้อมูลด้วยภาพใช้แสดงข้อมูลที่ซับซ้อนมีการอธิบาย
อย่างรวดเร็วละชัดเจน ประกอบกับการสร้างการเคลื่อนไหว เพื่อ
กระตุ้นความสนใจสร้างความเข้าใจและการตระหนักถึงหลักสูตร
มาตรฐานว ิ ชาช ี พและคะแนนมาตรฐานการประ เมิน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ซึ ่งคาดหวังว่าส ื ่อที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจะสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์
และแนะนำแนวทางในการศึกษาของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษาหลักสูตร 4 ปี จำนวน 30 คน และผู้ที่มีความสนใจได้ทราบ
ถึงรายละเอียดจากการประชาสัมพันธ์นี ้ และสามารถพัฒนา
ตนเองเพื่อสอบรับใบประกอบวิชาชีพครูและไปถึงการประกอบ
วิชาชีพครูต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อพัฒนาโมชันกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 

ปี สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

2.2 เพื่อวัดระดับความเข้าใจก่อน – หลังชมโมชันกราฟิกเพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 ปี  

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษาหลักสูตร 4 ปี  
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3. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ออกแบบโมชันกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร  

ครู 4 ปีตามกรอบแนวทฤษฎีการสอนแบบ MIAP Model [1] 
ประกอบไปด้วย 4 ข้ันตอนดังนี้ 

 
ภาพ 1 รูปแบบการสอน MIAPCED เพือ่ส่งเสริมการสอนในศตวรรษที่ 21 

ที่มา: เล็กฤทัย ขันทองชัยและจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ (2561 : 24) 

3.1 ขั้นสนใจ (Motivation) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะทำการดึงดูด
ความสนใจของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาท่ีเข้ามาเรียนครู
หลักสูตร 4 ปี จากจุดเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร ซึ่งจุดนี้ผู้วิจัย
เล็งเห็นว่าสามารถกระตุ้นความสนใจได้ 
3.2 ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยสืบค้น
และศึกษาข้อมูลทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาการให้เนื้อหา 
การออกแบบโมชันกราฟิกและการวัดผล 
3.3 ขั้นดำเนินการ (Application) เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยนำลง
ม ือปฏ ิบ ั ต ิ ช ิ ้ น งานและตรวจสอบว ่ าน ักศ ึ กษาท ี ่ ชมสื่ อ
ประชาสัมพันธ์มีความเข้าใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ขั้นตอนนี้จะถือเป็นการทดสอบของนักศึกษา 
3.4 ขั ้นสำเร็จผล (Progress) ขั ้นตอนนี ้เป็นขั ้นตอนที ่ต่อ
เนื ่องมาจากขั้นดำเนินการ ผู ้วิจัยได้นำผลการวัดระดับความ
เข้าใจก่อน-หลังชมโมชันกราฟิกเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 ภาสกร ศรีสุวรรณ และณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, (2555) [2] ได้
ศึกษากลยุทธ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์การวิจัยในครั้งนี้
ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อศ ึกษากลย ุทธ ์และประส ิทธ ิผลการ
ประชาส ัมพ ันธ ์ของมหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ี ราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ได้ใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยการเผยแพร่
ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรับ การประชาสัมพันธ์ตามปกติ
และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยใช้แบบสอบถามที่มีคำถาม
ชนิดปลายปิด จำนวน 364 คน 
 ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กล่าวว่าสื่อบุคคล
สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้รับสาร และเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมได้ สื่อมวลชนสามารถเปลี่ยนการรับรู้ เพิ่มความรู้และ
ความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสื่อเฉพาะกิจถูกสร้างเพื่อ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 สุภัค ถาวรนิติกุล, (2557) [3] ได้ทำการศึกษาแนวทางเพื่อ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การวิจัยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาสื ่อประชาสัมพันธ์ของคณะเกษตร
กำแพงแสนโดยมีแนวทางการพัฒนาสื ่อทั ้งหมด 6 ปัจจัย 
ประกอบด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร องค์ประกอบในการออกแบบ การจัดองค์ประกอบงาน
กราฟ ิก การจ ัดวางองค ์ประกอบศ ิลป ์  ร ูปแบบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และส่วนประกอบในสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้
แบบสอบถามสภาพการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 345 คน 
 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการเลือกพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
ส่งผลต่อการดึงดูดความสนใจและเปิดรับ เข้าใจ และจดจำให้แก่
ผู้ที่เข้ามาชมสื่อได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

4. ขอบเขต  
 การวิจัยนี้มุ ่งศึกษาเกี ่ยวกับประสิทธิภาพการชมสื่อโมชัน
กราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับหลักสูตรครู 4 ปี  สำหรับ
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมสำหรับหลักสูตรครูที่เกิดการเปลี่ยนแปลง  
 

5. กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

ภาพ 2 กรอบแนวคิดการวิจยัเพื่อการประชาสัมพันธ์หลกัสูตรครู 4 ป ี

 การวิจัยนี้มุ ่งศึกษาเกี ่ยวกับประสิทธิภาพการชมสื่อโมชัน
กราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับหลักสูตรครู 4 ปี  สำหรับ
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมสำหรับหลักสูตรครูที่เกิดการเปลี่ยนแปลง  
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6. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
6.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสอนแบบ 
MIAP Model โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้  
  6.1.1 ขั้นสนใจ (Motivation) ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยมีความสนใจ
เกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงหลักสูตรครูมาเป็น 4 ปี และเป็น
เรื่องราวที่สามารถทำการดึงดูดความสนใจของนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษาที ่เข ้ามาเร ียนครูหลักสูตร 4 ปี จากจุด
เปลี ่ยนแปลงของหลักสูตร ซึ ่งจุดนี ้ผู ้วิจัยเล็งเห็นว่าสามารถ
กระตุ ้นความสนใจในการเตรียมความพร้อมของการเข้ารับ
การศึกษา รวมถึงการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพและการ
สอบบรรจุรับราชการครูให้แก่นักศึกษาได้ 
 6.1.2 ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) เป็นขั้นตอนที่ผู้ว ิจัย
สืบค้นและศึกษาข้อมูลสิ่งที่ควรรู้จากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ประกอบไปด้วย 
 - โครงสร้างหลักสูตร 
 - มาตรฐานวิชาชีพ 
 - มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ   
 - ศึกษาการเขียนสคริปต์เนื้อเรื่องการเขียนสตอรี่บอร์ด  
 - ศึกษาการวัดระดับความเข้าใจก่อน–หลังชมโมชันกราฟิก 
 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 ปี 
 6.1.3 ขั ้นดำเนินการ (Application) เป็นขั ้นตอนที ่ผู ้วิจัย
ดำเนินการลงมือทำสื่อโมชันกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
หลักสูตรครู 4 ปี สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 - เขียนสคริปต์เนื้อเรื่อง 
 - วาดสตอรี่บอร์ด 
 - ออกแบบตัวละครหลักและกราฟิกท่ีเกี่ยว 
 - นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการออกแบบตรวจสอบ 
 แล้วทำการแก้ไข 
 - จากนั้นผู้วิจัยจะบันทึกเสียงบทบรรยายและตัดต่อเสียงเพื่อ 
 กำหนดการเคลื่อนไหวและนำภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้องมาจัด 
 เรียงลำดับตามสตอรี่บอร์ด 
 - พร้อมสร้างการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคโมชันและใส่เสียง 
 ดนตรีประกอบสื่อ 
 
 

ภาพ 3 ตัวอย่างสตอรี่บอร์ดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 ป ี
 

 6.1.4 ขั้นสำเร็จผล (Progress) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต่อ
เนื ่องมาจากขั ้นดำเนินการ ผู ้ว ิจัยได้นำสื่อโมชันกราฟิกเพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 ปีที่สร้างขึ้นมาเปรียบเทียบระดับ
ความเข้าใจก่อน-หลังชมสื่อ สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา พร้อมศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการชมสื่อ 
6.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 6 .2.1 แบบประเม ินค ุณภาพของส ื ่อโมช ันกราฟิกโดย
ผู้เชี ่ยวชาญพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่ คุณภาพด้านเนื้อหาและ
คุณภาพด้านการออกแบบ 
 6.2.2 แบบประเมินวัดระดับความเข้าใจก่อน-หลังชมสื่อโม
ชันกราฟิก 
 6.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มประชากรที่มีต่อ
สื่อโมชันกราฟิก 
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6.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(ดร.ส ุท ิน ชนะบุญ , 2560) หาค่าเฉล ี ่ยจะนำแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยมี
สูตร ดังนี้ 

                              x̅ =  
∑ 𝑥

𝑁
                             (1) 

เมื่อ     X̅     หมายถึง     คะแนนเฉลี่ย 

        ∑ x   หมายถึง     ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
          N     หมายถึง     จำนวนประชากร  
 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพ
ของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
สูตร ดังนี้ [5] 

              S. D. =  √
N ∑ x2−(∑ x)2

𝑁(𝑁−1)
                    (2) 

เมื่อ   S.D.    หมายถึง     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       ∑ x
2  หมายถึง    ผลรวมของคะแนนแต่ละหัวข้อยก

          กำลังสอง 

       ∑ x    หมายถึง    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        N       หมายถึง    จำนวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 
 หาสถิติทดสอบค่าที (t-test) เพื ่อทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สูตร t-test (Paired samples) 
(ชวนชัย เชื้อสาธุชน, 2546: 177 อ้างถึงใน สุมาลี สิงขรอาสน์, 
2553: 54)  

              t =  ∑ 𝐃

√𝐍 ∑ 𝐃𝟐−(∑ 𝐃)𝟐

𝐍−𝟏

                    (3) 

เมื่อ   t    หมายถึง     ความแตกต่างค่าเฉลีย่ระหว่าง 2 กลุ่ม 

       ∑ D    หมายถึง    ผลต่างของคะแนน 
        N        หมายถึง   จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
 การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตาม
หลักการของลิเคิร์ท ดังนี ้(Likert Rensis A, 1961) 
 
 

  4.51 – 5.00 มีคุณภาพอยู่ใน ระดบัมากที่สุด 
  3.51 – 4.50 มีคุณภาพอยู่ใน ระดบัมาก 
  2.51 – 3.50 มีคุณภาพอยู่ใน ระดบัปานกลาง 
  1.51 – 2.50 มีคุณภาพอยู่ใน ระดบัน้อย 
  0.51 – 1.50 มีคุณภาพอยู่ใน ระดบัน้อยที่สุด 
 

7. ผลการดำเนินงาน   
7.1 ผลการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก  

ผลการพัฒนาโมชันกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู     
4 ปี สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การดำเนินเรื่องประกอบด้วยตัวละคร
หลักจำนวน 1 ตัว คือ นักศึกษาผู้หญิงมีการถ่ายทอดเรื่องราวสิ่ง
ที่ควรรู้จากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรครูมาเป็น 4 ปี 

ภาพ 4 ตัวอย่างโมชันกราฟิกการประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 ปี 

ภาพ 5 ตัวอย่างโมชันกราฟิกการประชาสัมพันธ์หลกัสูตรครู 4 ป ี
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 ผู้วิจัยได้นำสื่อโมชันกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู   
4 ปี สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ด้วยแบบประเมิน
ว ัดระดับความเข ้าใจก ่อน-หล ังชมส ื ่อโมช ันกราฟิกไปให้
ผู ้เชี ่ยวชาญได้ทำการประเมินคุณภาพของสื่อจำนวนทั้งหมด       
6 ท่าน ผู ้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา 3 ท่าน ด้านการออกแบบ        

3 ท่าน จากนั้นจึงนำผลมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่า
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั ้นจึงนำมาแปลงผล ดัง
ตารางที่ 1 และ 2  
ตาราง 1 ข้อมูลแสดงผลการประเมินคุณภาพด้านเน้ือหา 

  
 จากตารางที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
ด้านเนื้อหาของสื่อโมชันกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 

ปี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.53, S.D. = 0.33) 
เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสอดคล้องและความ
เหมาะสมและด้านความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาอยู ่ใน
ระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านการใช้ภาษาอยู่ในระดับมาก     
 
ตาราง 2 ข้อมูลแสดงผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ 

 

 จากตารางที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
ด้านการออกแบบของสื ่อโมชันกราฟิกเพื ่อประชาสัมพันธ์

หลักสูตรครู 4 ปี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.64,     
S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านตัวอักษรอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆอยู่ในระดับมากที่สุด  
7.2 ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจการชมสื่อโมชันกราฟิก    
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบประเมินวัดระดับ
ความเข้าใจที ่สร้างขึ ้น ทดสอบก่อนชมและหลังชมสื ่อโมชัน
กราฟิกกับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาหลักสูตร 4 ปี 
จำนวน 30 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Sampling) โดยคำนวณด้วยสถ ิต ิ  t-test (Paired samples)     
ดังตารางที่ 3  
ตาราง 3 ข้อมูลแสดงผลการวัดระดับความเข้าใจก่อน-หลังชมส่ือ 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความเข้าใจก่อน-หลังชมสื่อ 
โดยใช้สื ่อโมชันกราฟิกเพื ่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 ปี 
สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ด้วยแบบประเมินวัด
ระดับความเข้าใจก่อน-หลังชมสื่อโมชันกราฟิก จำนวน 10 ข้อ 
10 คะแนน วิเคราะห์ด้วย t-test แบบ Paired samples พบว่า 

ผลการวัดระดับความเข้าใจหลังชมสื่อ (x̅ = 8.37, S.D. = 0.24)  

สูงกว่าระดับความเข้าใจก่อนชมสื่อ (x̅ = 3.87, S.D. = 0.32) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลระดับความเข้าใจ
หลังชมสื่อสูงกว่าก่อนชมสื่อโดยเฉลี่ยเท่ากับ 6.12 คะแนน 
 7.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการชมสื่อ   
โมชันกราฟิกเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 ปี    
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิกที่สร้างขึ้นกับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษาหลักสูตร 4 ปี จำนวน 30 คน ดังตารางที่ 4 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน x̅ S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. ด้านตัวอักษร 4.42 0.43 มาก 
2. ด้านภาพเคลื่อนไหว 4.73 0.23 มากที่สุด 
3. ด้านเสียง 4.58 0.43 มากที่สุด 
4. ด้านการออกแบบ 4.83 0.29 มากที่สุด 
            เฉลี่ยรวม               4.64    0.35    มากที่สุด 

รายการประเมิน x̅ S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. ด้านความสอดคล้องและ
ความเหมาะสม 

4.54 0.51 มากที่สุด 

2.  ด ้ านความถ ูกต ้องและ
ครบถ้วนของเนื้อหา      

4.89 0.19 มากที่สุด 

3. ด้านการใช้ภาษา 4.17 0.29 มาก 
          เฉลี่ยรวม                4.53    0.33     มากที่สุด 

ระดับความ
เข้าใจ 

N 
คะแนน

เต็ม �̅� S.D. t Sig 

ก่อนชมสื่อ 30 10 3.87 0.32 
11.58 0.00 

หลังชมสื่อ 30 10 8.37 0.24 
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ตาราง 4 ข้อมูลแสดงผลความพึงพอใจของกลุ่มประชากรที่มีต่อสื่อโมชัน
กราฟิก 

 

 จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษาหลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 ปี โดย

ภาพรวมม ีความพ ึ งพอใจอย ู ่ ในระด ับมาก ( x̅ = 4.33 ,              
S.D. = 0.79) เมื ่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ  

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาโมชันกราฟิกเพื่อเพื่อประชาสัมพันธ์หลกัสูตร
ครู 4 ปี สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภ ัฏบ ้านสมเด ็จเจ ้าพระยา สามารถอภ ิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ของวิจัยดังนี ้

1. ผลการพัฒนาโมชันกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลกัสูตรครู 
4 ปี สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ

ด้านเนื้อหาของสื่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.53, 
S.D. = 0.33) และคุณภาพด้านการออกแบบของสื่อ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.64, S.D. = 0.35) ผลการศึกษาเป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก เป็นสื่อที่มีความน่าสนใจประกอบกับการ
ออกแบบให้ส ื ่อสารด้วยภาพอย่างสร้างสรรค์ ผ ู ้ เชี ่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง และให้แนะนำด้านเทคนิควิธีการ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของพงษ์พิพัฒน์ สายทอง [4]  ได้การ
พัฒนาโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พบว่าผลการประเมินคุณภาพโมชันอินโฟกราฟิกอยู่ในระดับดี

มาก (x̅ = 4.60) 
2. นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาท่ีชมสื่อโมชันกราฟิกเพื่อ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 ปี มีค่าเฉลี่ยผลการวัดระดับความ
เข้าใจหลังชมสื่อสูงกว่าระดับความเข้าใจก่อนชมสื ่อ  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลระดับความเข้าใจหลังชม
สื่อสูงกว่าก่อนชมสื่อโดยเฉลี่ยเท่ากับ 6.12 คะแนน อาจเป็น
เพราะมีเนื้อหามีความเหมาะสมและไม่ยากจนเกินไป สอดคล้อง
กับการศึกษาของวรรณทิภา ธรรมโชติ [5] ได้พัฒนาสื่อโมชัน
กราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101  ส ั งคมศ ึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 10.81 คะแนน 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีต่อ
สื่อโมชันกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรครู 4 ปี โดยภาพรวม

มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก ( x̅ = 4.33 , S.D. = 0.79) 
เนื่องจากสื่อโมชันกราฟิกช่วยกระตุ้นความสนใจในการเตรียม
ความพร้อมสำหรับการเรียนหลักสูตรครู 4 ปี และปรับเนื้อหาให้
กระชับและเข้าใจได้ง่าย  

 
9. ข้อเสนอแนะ 

9.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 - ควรเพิ่มเสียงหรือคลิปวิดีโอสั้นสำหรับประกอบคำบรรยาย
ในส่วนท่ีมีเนื้อหาค่อนข้างมาก  
 

รายการประเมิน x̅ S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. การออกแบบฉากมีความ
น่าสนใจ 

4.43 0.77 มาก 

2. ตัวละครมีความน่าสนใจและ
ดึงดูด 

4.40 0.72 มาก 

3. สีสันการออกแบบสื่อโมชัน
กราฟิกประชาสัมพันธ์มีความ
สวยงาม 

4.27 0.69 มาก 

4. การดำเน ินเร ื ่องม ีความ
น่าสนใจ น่าติดตาม 

4.43 0.82 มาก 

5. เสียงบรรยาย ชัดเจน มีความ
เหมาะสม 

4.27 0.78 มาก 

6. เสียงบรรเลงมีความเหมาะสม 4.17 0.87 มาก 
7. เนื ้อหาของสื่อโมชันกราฟิก
ประชาสัมพันธ์สนุกเข้าใจง่าย 

4.37 0.76 มาก 

8. สื่อโมชันกราฟกิประชาสัม- 
พันธ์ สวยงาม มีความน่าสนใจ 

4.47 0.78 มาก 

9. ระยะเวลาในการดำเนินเรื่อง
มีความเหมาะสม 

4.13 0.90 มาก 

            เฉลี่ยรวม               4.33    0.79      มาก 
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9.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 - ควรมีการศึกษาการสอบภาษาอังกฤษที่เป็นหน่วยจัดสอบ
มาตรฐานที่คุรุสภายอมรับเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา 
 - ควรมีการเพิ่มและพัฒนาเนื้อหาเพิ่มเติมด้านของการเรียน
คอมพิวเตอร์ศึกษาในแต่ละด้าน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงงานวิจ ัยฉบับนี ้สำเร ็จลุล ่วงไปได้ด ้วยการให้ความ
ช่วยเหลือและแนะนำของ นายเกียรติขร โสภณาภรณ์ ซึ่งเป็น
อาจารย์ท ี ่ปร ึกษาโครงงานได้ให ้ความอนุเคราะห์และให้
คำปรึกษา อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและการออกแบบโม
ชันกราฟิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือให้คำแนะนำและ
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ 
และขอขอบคุณนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาหลักสูตร 4 ปี 
ทั้ง 30 คนที่เป็นประชากรในการดำเนินการทดลองใช้เครื่องมือ
ในการวิจัยครั ้งนี ้ ตลอดเวลาในการดำเนินการจัดทำงานวิจัย 
ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในพระคุณอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] เล็กฤทัย ขันทองชัย , จริพันธุ ์ และธันว์ร ัชต์ สินธนะกุล. 

“การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการสอน
เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ฝึกสอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์,”.  วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์. ปีที ่ 8, ฉบับที ่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561):    
16-30. 

[2] ภาสกร ศรีสุวรรณ และณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. “การประชุม 
 ว ิชาการแห ่ งชา ติ”, คร ั ้ งท ี ่  9, 6-7 ธ ันวาคม 2555 , 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 2555. 
901-909  

 [3] สุภัค ถาวรนิติกุล. “การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาสื่อ 
 ประชาส ั มพ ั นธ ์ ข อ งคณะของ เกษตร  กำแพงแสน 

มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร ์  ว ิทยาเขตกำแพงแสน ,”. 
วารสารวิชาการ Verdian-Journal. ปีที ่  7 , ฉบับที ่  2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2557): 1137-1148. 

 
 

[4] พงษ์พิพัฒน์ สายทอง. “การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อ 
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการ 
 สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”. วารสารวิชาการ  
 Verdian-Journal. ปีท่ี 10, ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม  
 2561): 1330-1341.  
[5] วรรณทิภา ธรรมโชติ. “การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อ 
 ประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101  สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม เรื ่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี2,” วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ. ปีที ่ 5, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2562): 37-47. 

 
 



332 

 

  

การพัฒนาระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุกผ่านโมบายแอปพลิเคช่ันในชุมชน  
วัดกก แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

The Developing an alarm system to prevent intruders via mobile 
application in Wat Kok community Tha Kham Subdistrict 

Bang Khun Thian District, Bangkok 
 

ฐานิดา เมฆนิล1, ดุษฎี เทิดบารมี2* 
 

1นักศึกษา สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2อาจารย์ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

Email: makniltanida@gmail.com*  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัย

ป้องกันผู้บุกรุกผ่านโมบายแอปพลิเคช่ันและศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานของระบบเตือนภัยผู้บุกรุกผ่านโมบายแอปพลิเคช่ัน 
ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบ ได ้แก่ NodeMCU ESP8266, Laser Module, 
ตัวรับแสง Ldr , Module เสียงพร้อมลำโพง เครื ่องมือที่ใช้ใน
การหาประสิทธิภาพ ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพสำหรับ
ผู้เชี ่ยวชาญและแบบประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานของ
ระบบเตือนภัยผู้บุกรุกผ่านโมบายแอปพลิเคช่ัน กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู ้อยู ่อาศัยอยู ่ ในชุมชนวัดกก จำนวน 30 คน ภาพรวมผล
การศึกษาพบว่า ระบบเตือนภัยป้องกันผู ้บ ุกรุกผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อ
การใช้งาน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานและมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีผลการประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบเตือนภัยผู้บุกรุกสำหรับผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมาก (x̅= 
4.46, S.D. = 0.25) และผลการประเมินหน้าที่การทำงานของ

ระบบเตือนภัยผู้บุกรุกทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก (x̅= 3.63, 
S.D. = 0.29) 
คำสำคัญ –ระบบเตือนภัย, ไมโครคอนโทรลเลอร์ , โมบาย
แอปพลิเคชั่น 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) develop an alarm system to 
prevent intruders through Mobile Application 2)  to 
study the satisfaction of users of the intruder alarm 
system through Mobile application This research uses 
the principles of the System Development Life Cycle 
( SDLC)  with research tools including NodeMCU 
ESP8266, Laser Module, Ldr Optical Receiver, Audio 
Module with Speaker. The tools used to find efficiency 
are the performance assessments for experts. There are 
3 experts and a user satisfaction assessment of the 
intruder alarm system through Mobile application. The 
results of the study were as follows:  1)  Anti- intruder 
alarm system through The mobile application can be 
used effectively and easily. It responds to the needs of 
the users and is safe to use.  2)  Evaluation of the 
effectiveness of the intrusion alarm system for experts. 
Are in the high acceptance level The total mean is 

 (x̅=  4.46, S.D. = 0.25). And 3. The overall performance 
of the 4 areas of intrusion warning system was that 30 
residents of Wat Kok community were included in the 

very high level. The total value was (x̅= 3.63, SD = 0.29) 
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1. บทนำ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ ่งอำนวยความสะดวกในการ

ดำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกท้ัง
ในเรื ่องของอุปกรณ์เครื ่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการพัฒนามาจากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาส่วนใหญ่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานและมีเทคโนโลยีบางส่วนที่ยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

จากกรณีศึกษา ผู้ที่อาศัยภายในชุมชน วัดกก  จากการสำรวจ 
พบว่าผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพหาเช้ากินค่ำหรือทำงานเป็นกะบาง
คนเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับหลานโดยส่วนใหญ่แล้วด้านความ
ปลอดภัยในชุมชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่หัวหน้าชุมชนควรให้ความใส่
ใจทั้งนี้ในชุมชนวัดกกนั้นเป็นชุมชนแออัดบางครั้งมีการโจรกรรม
เกิดขึ้นแต่ผู้เสียหายกับไม่ได้รับค่าเสียหายหรือตอบแทนเพราะ
เนื่องจากไม่สามารถจับตัวผู้กระทำความผิดได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นมา
นั้นมีการแก้ไขอยู่ตลอดเวลา เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด แต่
อาจจะดูแลที่ไม่ทั่วถึง ยกตัวอย่าง ในกรณีของการติดกล้องวงจร
ป ิด อาจจะช่วยได ้ในการตามหาคนร้าย แต ่สำหร ับผ ู ้ที่ มี
งบประมาณในการซื้อก็อาจจะไม่ทั่วถึง เพราะบางรุ่นบางแบรนด์
ถูกพัฒนามาจากต่างประเทศก็จะราคาที่สูง หรือ ถ้าเป็นราคาที่
ถูกลงคุณภาพก็อาจจะลดลงตามมา 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบเตือนภัยปอ้งกันผู้
บุกรุกผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นนี้ขึ ้นมา  เพื่อที ่จะให้ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันเป็นอีกเท่าหนึ่ง ซึ่งการทำงานของเจ้า
ตัวระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุกผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น นั่น
เป็นการำงานผ่านเซนเซอร์สัญญาณกับบอร์ด Node MCU ESP 
8266 จะเริ่มทำงานเปิดตัวเซนเซอร์ไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ในบ้าน โดย
การทำงานจะเริ ่มจากการที ่มีวัตถุหรือบุคคลนั ้นไปเดินผ่าน
ตัวเซนเซอร์ก็จะทำให้เซนเซอร์โดนตัด และจะมีเสียงของ Alarm 
ดังข้ึน พร้อมกับเสียงพูดของเรา ทำให้ผู้บุกรุก พร้อมเพื่อนบ้านที่
พักอาศัยโดยรอบตกใจ และยังสามารถแจ้งเตือนให้เราทราบได้
ทันท่วงทีอีกด้วย เพราะเมื่อเซนเซอร์โดนตัด แอปพลิเคชั่น Line 
ก็จะแจ้งเตือนทันทีว่ากำลังมีผู้บุกรุกเราก็สามารถแจ้งไปที่ตำรวจ

ได้เลยในขณะนั้น อีกอย่างคือก่อนที่เราจะถึงบ้านนั้น เพื่อนบ้านก็
อาจจะออกมาช่วยดูหรือสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้ได้เช่นเดียวกัน 
 

2. วัตถุประสงค ์
1.1. เพื ่อพัฒนาระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุกผ่านโมบาย

แอปพลิเคชั่นให้ใช้งานให้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย 
1.2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานของระบบเตือนภัย

ป้องกันผู้บุกรุกผ่านโมบายแอปพลิเคช่ัน 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์, และภีมวัจน์ วรรณทวี [1] งานวิจัย

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมด้วยเซนเซอร์
การตรวจจับการสั่นสะเทือนบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่งเพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัย โดยการวัดจากการสั่น
ของประตูและหน้าต่าง ใช้อุปกรณ์ IOT (Arduino IDE)ในการ
ออกแบบชิ้นงาน ซึ่งมี Server เป็นตัวกลางในการส่งสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันสำหรับควบคุมการทำงานของ
อุปกรณ์ เมื่อเกิดการโจรกรรมและมีการสั่นสะเทือนของประตู
และหน้าต่าง อุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปยังผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเค
ช ัน LINE ผลของการว ิจ ัยอ ุปกรณ์สามารถทำงานได ้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยกำหนด 

กายรัฐเจริญราษฏร์ และคณะ (2557) [5] นำเสนอระบบแจ้ง
เตือนบุกรุกผ่านเครือข่ายเครื่องแม่ข่ายโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับ
แบบไร้สายคณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบกันขโมยไร้สายโดยใช้ซิกบี
ระบบจะช่วยแจ้งเจ้าของบ้านเมื่อมีการบุกรุกโดยเทคโนโลยีซิกบี
ที ่เป็นเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายและสามารถติดตามกล้องตาม
บริเวณต่างๆของบ้านแม้เจ้าของบ้านจะไมอ่ยู่ก็สามารถรบัรู้ ถึงสิ่ง
ผิดปกติจากการแจ้งเตือนที่เครื่องแม่ข่ายและส่งข้อความเตือน
เข้าที่โทรศัพท์มือถือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถ
ป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงท ี

 
4. ขอบเขต 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเตือนภัยป้องกนัผู้
บุกรุกผ่าน mobile application และศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุกผ่าน mobile application 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับสัญญาณเมื่อมีคนหรือวัตถุบางอย่างเดิน
ตัดผ่านและบอร์ด NodeMCU ESP8266 ส่งสัญญาณเพื่อแจ้ง
เตือนไปยังผู้ใช้งานผ่าน application LINE ว่า  “ มีผู้บุกรุก ” 
 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

  
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเตือนภัยป้องกันผู้
บุกรุกผ่านโมบายแอปพลิเคช่ันในชุมชน วัดกก แขวงท่าข้าม เขต 
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อหาประสิทธิภาพและความพึง
พอใจต่ออุปกรณ์แจ้งเตือนผู้บุกรุด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  
 

6. วิธีการวิจัย 
6.1 ขั้นตอนการพัฒนาเคร่ืองมือ  
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุก
ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นในชุมชน วัดกก แขวง ท่าข้าม เขต บาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานครใช้วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟตแ์วร์  
(SDLC) ในการพัฒนาระบบ มีทั้งหมด 5 ระยะ ดังนี้ [11] 
ระยะที่ 1 การกำหนดปัญหา 

ปัจจุบันวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองส่วนใหญ่ เป็นเรื่องของ
ความปลอดภัยในเคหะสถานเป็นส ิ ่งท ี ่ เราไม ่ควรมองข้าม 
โดยเฉพาะภัยจากการโจรกรรมทรัพย์สินเป็นสิ่งที ่สร้างความ
หวาดผวาให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากการใช้ชีวิตของ
คนเมืองจะมีรูปแบบในลักษณะต่างคนต่างอยู่ การหวังให้เพื่อน
บ้านที่อยู่ใกล้ๆ กันช่วยเป็นหูเป็นตาแทนนั้นก็คงช่วยได้ยาก ทุก
วันนี้ก็มีแต่ข่าวเรื่องการโจรกรรม จี้ ปล้นลักทรัพย์ ลักขโมยใน
หน้าหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับมีทั้งการใช้กำลังประทุษร้ายต่อ
เจ้าของทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายต่อตัวทรัพย์หรือถ้าโชคดี
หน่อยที่จะไม่มีการใช้กำลังประทุษร้ายคือพวกที่ย่องเบาเข้าไปลัก
ขโมยทรัพย์สินมีค่าตามอาคารบ้านเรือนโรงงานสำนักงานรวมทั้ง
ห้างสรรพสินค้าเป็นลักษณะลักเล็กขโมยน้อยหรืออาจจะขโมย

ของใหญ่ที่มีค่าก็ได้พวกหลังนี้มักจะไม่ค่อยทำร้ายต่อเจ้าทรัพย์
หรือทำลายทรัพย์สิน เพียงแต่เอาทรัพย์สินท่ีเจ้าของไม่ได้อนญุาต
หรือยินยอมไปเท่านั้น 
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์จากปัญหาเกิดขึ้นกับคนที่อาศัยในชุมชนที่มี
ความแออัด คือไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านต้องไปทำงานหาเช้ากินค่ำ 
ที่ไม่มีงบประมาณในการหาซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งเพื่อกันขโมย โดย
ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ทำการศึกษาคือ ผู้ที่พักในชุมชน
แออัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการวิจัย  
ระยะที่ 3 ออกแบบระบบ 

ได้มีออกแบบระบบเพื่อช่วยในการจัดสรรเรื่องของการ
ป้องกันผู้บุกรุก ด้วยระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยได้นำบอร์ดเอนกประสงค์ Node MCU 
ESP 8266 มาเป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน[8] 
ระยะที่ 4 การทดสอบ 
ทดสอบการทำงานของบอร์ด กับการแจ้งเตือนผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่น เริ่มจากการควบคมุให้ทำงานจนกระทั่งหยุดทำงาน
[2] 

  
1. เข้าไปท่ี Line Notify เพื่อออก Token ในการแจ้ง

เตือน 

  
2. คัดลอก Token แล้วนำไปใส่ทีโ่ปรแกรม Arduino IDE 

 

ระบบเตือนภัย
ป้องกันผู้บุกรุก

ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่น 

คุณภาพระบบเตือนภยัป้องกันผู้
บุกรุกผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานของ
ระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรกุ

ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น 
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3. ถ้าต้องการให้การแจ้งเตือนเป็นภาษาไทย ให้เอา
ข้อความที่จะให้แจ้งเตือนส่ง มาแปลงเป็นโคด้ในนี้ 

ภาพ 2 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แสดงให้เห็น
การติดตั้งระบบในการส่งข้อความแจ้งเตือนทางไลน์[4] 

 

 
1. เป็นการตดิตั้งบอร์ดแล้วทดสอบการทำงานของ Line 

ภาพ 3 อุปกรณ์การใช้ในการพัฒนา 
 

ระยะที่ 5 การนำระบบไปใช้ 
ในขั้นตอนการใช้งานการติดตั้งจะเริ่มต้นจากการนำสัญญาณ

เซ็นเซอรเ์ตือนภยัผู้บุกรุกมาตดิตั้งไว้กับโมเดลบา้นจำลองและ
ติดตั้งระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรกุผ่านโมบายแอปพลิเคช่ัน

 
1. เป็นการนำเซ็นเซอรไ์ปตดิตั้งที่โมเดลของบ้าน 

 
2. เป็นการติดตั้งลำโพงขยายเสียงดังขึ้น 

ภาพ 4 การติดตั้งระบบเตือนภยัปอ้งกันผู้บุกรุก 
 

 
1. เปิดเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น Blyn  

 
2.  กดปุ่ม on เพื่อเริ่มการทำงานของเซ็นเซอร ์

ภาพ 5 การควบคุมเซ็นเซอร์ผ่านแอปพลิเคช่ัน Blyn 

 
1. เมื่อเซนเซอร์ทำงานให้ลองเอานิ้วมือหรือวัตถุไปตัด

ผ่านเซ็นเซอร์เพื่อทดสอบ  
 

 
2. หลังจากนั้นลำโพงขยายเสียงดังขึน้พร้อมกับมีเสียงพูด

ที่อัดไว้ออกมา 
ภาพ 6 การทำงานเมื่อมีคนเดินผา่นเซ็นเซอร ์

 

 
1. หลังจากนั้น Line ก็จะแจ้งเตือนว่าขนาดนี้ท่ีบ้านมีผู้บุก

รุก 
ภาพ 7 การแจ้งเตือนผ่านแอปพลเิคชั่น LINE 

และในขั้นตอนนี้จะทำการประเมินการใช้งานของระบบจาก
การตอบแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มประชากรที่เป็นอา
สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เป็นผู ้ที ่พักอาศัยในชุมชนแออัด 
ชุมชนวัดกก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี 4 ด้านในการ
สอบถามคือ  
 1.การติดตั้งอุปกรณร์ะบบเตือนภยัภายในท่ีพักอาศัย 
 2.การใช้งานระบบเตือนภัยภายในท่ีพักอาศัย 
 3.การพรางตาระบบเตือนภัยภายในท่ีพักอาศัย 
 4.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยภายในท่ีพักอาศัย 
 
6.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แบบประเมินหน้าที่การทำงานของ ระบบเตือนภัยป้องกัน
ผู้บุกรุกผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัยนั ้นได้เลือกลุ ่มตัวอย่างจากผู ้ที ่ให้ความสนใจ จาก
ประชากรจำนวน 30 คน 
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2. แบบประเมินหน้าท่ีการทำงานของแอปพลิเคชั่น สำหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ  
 2.1.ระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุกผ่านโมบายแอปพลิเคช่ัน
สามารถประมวลผล  
 2.2.ระบบเตือนภัยผู้บุกรุกสามารถแจ้งเตือนสามารถแสดงผล  
 2.3.ระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุกผ่านโมบายแอปพลิเคช่ันมี
การออกแบบเหมาะสม  
 2.4.ระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุกผ่านโมบายแอปพลิเคช่ันมี
ความปลอดภัยได้มาตรฐาน 
 2.5.ระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุกผ่านโมบายแอปพลิเคช่ันมี
ประสิทธิภาพในการทำงานนั้นเปน็รองที่สุด 
 
6.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
หาค่าเฉลี่ยจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญนำมา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยมีสูตร ดังนี้ [9] 

                              x̅ =  
∑ 𝑥

𝑁
                             (1) 

เมื่อ     X̅     หมายถึง     คะแนนเฉลี่ย 

        ∑ 𝑥   หมายถึง     ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
          N     หมายถึง     จำนวนประชากร  
 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพ
ของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
สูตร ดังนี้  

              S. D. =  √
N ∑ x2−(∑ x)2

𝑁(𝑁−1)
                    (2) 

เมื่อ   S.D.    หมายถึง     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       ∑ x
2  หมายถึง     ผลรวมของคะแนนแต่ละหัวข้อยก

          กำลังสอง 

       ∑ 𝑥    หมายถึง    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        N        หมายถึง    จํานวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 
 การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ ตาม
หลักการของลิเคิร์ท ดังนี้ [10] 

4.21 – 5.00 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
          3.41 – 4.20 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจมาก 
          2.61 – 3.40 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจปานกลาง 
          1.81 – 2.60 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจน้อย     
          1.00 – 1.80 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจน้อยท่ีสุด 
 

7. ประโยชน์ของการวิจัย 
1. อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานและ

สามารถใช้งานกับที่พักอาศัยได้จริง 
2. ได้ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับ

แสงเพื่อที่จะพัฒนาจุดบกพร่องและนำไปต่อยอดต่อไป 
3. ให้เกิดความสะดวกสบายแกผู่้ใช้งานสามารถใช้งานได้

จริงสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ 
 

8. ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุกผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั ่นในชุมชนวัดกก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร โดยขั้นตอนการพัฒนาวงจรการพัฒนาระบบ 
(Systems Development Life Cycle : SDLC) มี 5 ขั้นตอนคือ
การกำหนดปัญหา การวิเคราะห์ ออกแบบระบบ การทดสอบ 
การนำไปใช้ จนได้อุปกรณ์ระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุกผ่านโม 
บายแอปพลิเคช่ันในชุมชน วัดกก แขวงท่าข้าม เขต บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร ดังตารางต่อไปนี้ 
ตาราง 1  แสดงผลการประเม ินหน ้าท ี ่ การทำงานของ

ช่ัน สำหรับผู้เช่ียวชาญแอปพลิเค 3 คน  
 

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า  การประเมินหน้าที่การ
ทำงานของระบบเตือนภัยผู้บุกรุกสำหรับผูเ้ชี่ยวชาญ  อยู่ในระดับ

ค่าการยอมรับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ )x = 4.46, S.D. = 0.25 (

รายการประเมินประสิทธภิาพ 𝐱 S.D. 
แปล

ความหมาย 
1.ระบบเตือนภัยผู ้บ ุกรุกสามารถแจ้งเตือน
สามารถแสดงผล 

4.66 0.47 
ค่ากยอมรับ
มากที่สุด 

2.ระบบเตือนภัยป้องกันผู้บ ุกรุกผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่นสามารถประมวลผล 

5.00 0.00 
ค่ากยอมรับ
มากที่สุด 

3.ระบบเตือนภัยป้องกันผู้บ ุกรุกผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่นมีประสิทธิภาพในการทำงาน 

4.00 0.00 
ค่าการยอมรับ

มาก 
4.ระบบเตือนภัยป้องกันผู้บ ุกรุกผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่นมีการออกแบบเหมาะสม 

4.33 0.47 
ค่าการยอมรับ

มาก 
5.ระบบเตือนภัยป้องกันผู้บ ุกรุกผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่นมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน 

4.33 0.47 
ค่าการยอมรับ

มาก 

สรุปผลท้ังหมด 4.46 0.25 
ค่าการ

ยอมรับมาก 
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ระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุกผ่านโมเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
บายแอปพลิเคชั ่นสามารถประมวลผล นั ้นเป ็นอันดั บแรก 
รองลงมาจะเป็น ระบบเตือนภัยผู ้บ ุกร ุกสามารถแจ้งเตือน
สามารถแสดงผล และรองลงมา 4 . ระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุก
ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นมีการออกแบบเหมาะสม และจะเห็นว่า
เรื่อง ระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุกผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นมี
ความปลอดภัยได้มาตรฐานและระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุก
ผ่านโมบายแอปพลิเคช่ันมีประสิทธิภาพในการทำงานนั้นเป็นรอง
ที่สุด 

 
ตาราง 2 2 แสดงแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือนผู้บุก

รุกของผู้อยู่อาศัยในชุมชนทั้งหมด  30 คน  

รายการประเมินคุณภาพ x S.D. 
แปล

ความหมาย 
การติดตั้งอุปกรณ์ระบบเตือนภยัภายในที่พักอาศัย 
ระบบเตือนภัยภายในที่พักอาศัยติดต้ังได้
สะดวก 

4.06 0.89 
ค่าการยอมรับ

มาก 
การเคลื่อนย้ายเครื่องระบบเตือนภัยมีความ
สะดวก  

3.56 1.54 
ค่าการยอมรับ

มาก 
การถอดและประกอบเครื่องผู้ใช้สามารถทำ
ได้ด้วยตนเอง  

3.36 1.40 
ค่าการยอมรับ

ปานกลาง 
สามารถนำอุปกรณ์เตือนภัยต่าง ๆ มา
เพิ่มเติมตามต้องการ  

3.80 1.44 
ค่าการยอมรับ

มาก 

สรุปผล 3.70 0.29 
ค่าการยอมรับ

มาก 

การใช้งานระบบเตือนภัยภายในที่พักอาศัย 
ขนาดและรูปร่างมีความเหมาะสมกับระบบ
เตือนภัยภายในที่พักอาศัย  

4.03 0.94 
ค่าการยอมรับ

มาก 
ความสะดวกในการใช้งานของระบบเตือน
ภัยภายในที่พักอาศัย  

4.60 0.55 
ค่าการยอมรับ

มากที่สุด 
ความปลอดภัยในขณะการใช้งานของระบบ
เตือนภัยภายในที่พักอาศัย  

4.03 0.83 
ค่าการยอมรับ

มาก 
ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานระบบเตือน
ภัยภายในที่พักอาศัยได้ถูกต้อง 

3.83 1.18 
ค่าการยอมรับ

มาก 

สรุปผล 4.12 0.26 
ค่าการยอมรับ

มาก 
การพรางตาระบบเตือนภัยภายในท่ีพักอาศัย 

มีความกลมกลืนเมื่อใช้งานภายในที่พัก
อาศัย 

4.20 1.045 
ค่าการยอมรับ

มาก 

สรุปผล 4.20 1.045 
ค่าการยอมรับ

มาก 
การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยภายในท่ีพักอาศัย 

สามารถตรวจสอบแก้ไขข้อเสียจากการใช้
งานได้สะดวก  

2.66 1.16 
ค่าการยอมรับ

ปานกลาง 

รายการประเมินคุณภาพ x S.D. 
แปล

ความหมาย 
ระบบเตือนภัยภายในที่พักอาศัยสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง  

2.50 1.20 
ค่าการยอมรับ

ปานกลาง 
วัสดุและอุปกรณ์ที่เกิดชำรุดสามารถเปลี่ยน
หรือซ่อมแซมได้สะดวก 

3.40 1.40 
ค่าการยอมรับ

ปานกลาง 
ระบบเตือนภัยภายในที่พักอาศัยแบตเตอรี่
ใช้งานสามารถหาซื้อได้สะดวก 

3.23 1.49 
ค่าการยอมรับ

ปานกลาง 

สรุปผล 2.95 0.15 
ค่าการยอมรับ

ปานกลาง 

สรุปผลท้ังหมด 3.63 0.29 
ค่ากายอมรับ

มาก 

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า  การประเมินหน้าท่ีการ

ทำงานของระบบเตือนภัยผู้บุกรุก สำหรับกลุ่มผู้อยู่อาศัยอยู่ใน

ระดับ ค่าการยอมรับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ )x = 3.63 , S.D. = 
0.29 ( เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบด้านการพรางตาระบบเตือนภัยภายในที่พักอาศัย นั้นมี
ระดับค่าเฉลี่ยที ่สูงมาก และรองลงมาจะเป็น ด้านการใช้งาน
ระบบเตือนภัยภายในที่พักอาศัย , ด้านการติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
เต ือนภัยภายในที ่พ ักอาศัย และทุดท้ายจะเป็น ด ้านการ
บำรุงรักษาระบบเตือนภัยภายในที่พักอาศัย 

 
9. อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุก
รุกผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นในชุมชน วัดกก แขวง ท่าข้าม เขต 
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ที ่อยู ่อาศัยในชุมชน
แออัดชุมชนวัดกก แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนโดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลตัวอย่างทั้งหมด 30 คนจากผู้ที ่อยู ่อาศัยโดยผู้จัดทำใช้
แบบสอบถามที่สร้างขึ ้นเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลการหาประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยโดยคำนวณหา
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งผลการวิจัยพบว่า 

1. จากการสำรวจ ค้นคว้าจากข่าวโจรกรรมที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนวัดกก แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นั้นมีจำนวนมาก ทำให้ผู้คนที่อยู่อาศัยในละแวกชุมชนนั้นไม่เกิด
ความปลอดภัยทำให้เกิดการวางแผนคิดค้นประดิษฐ์ระบบเตือน
ภัยป้องกันผู้บุกรุกผ่าน โมบายแอปพลิเคชั่น โดยใช้หลักการ
ออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โดยใช้วงจร sdlc มา
ช่วยในการออกแบบและพัฒนาระบบตามหลักวงจร 
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2. จากการหาประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยป้องกัน
ผู้บุกรุกที่ชุมชนวัดกก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับ
ค่าการยอมรับมาก มีค่าเฉลี ่ยรวมเท่ากับ 4.46 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 สะท้อนให้เห็นว่าการใช้วงจร
พัฒนาระบบ SDLC มาช่วยในการออกแบบระบบป้องกันผู้บุกรุก
ผ่าน โมบายแอปพลิเคช่ันนั้นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ 

3. จากการหาประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยป้องกัน
ผู้บุกรุกที่ ชุมชนวัดกก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร นั้นสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยโดยกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่
อยู่อาศัยในละแวกนั้น 30 คนอยู่ในระดับค่าการยอมรับมากมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.63 และมีส่วนแบ่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 
สะท้อนให้เห็นว่านอกจาก SDLC ในการออกแบบระบบเตือนภัย
ป้องกันผู้บุกรุกแล้ว การศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การคาด
เดา ทฤษฎี การออกแบบ จากกรอบแนวคิดตอบสนองผู้ใช้งาน 
เช่น ความปลอดภัยขณะการใช้งานของระบบเตือนภัย สามารถ
ควบคุมการทำงานของระบบเตือนภัยได้ มีขนาดและรูปร่างที่
เหมาะสม มีความกลมกลืนในท่ีพักอาศัย 

 
10. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. ควรปรับปรุงขนาดของชุดอุปกรณ์ระบบเตือนภัย  
 2. ควรปรับปรุงรูปแบบการติดตั ้งให้หลากหลายลักษณะ
แขวนฝังซ่อน  
 3. ควรเพิ ่มเติมโหมดการทำงานต่างๆให้มากขึ ้น เช่นตั้ง
ช่วงเวลาทำงาน หรือติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 4. ควรมีที่แสดงสถานะว่าการใช้งานของแบตเตอรี่ยังอยู่ใน
สภาพดีหรือหมดอายุ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรพัฒนาอุปกรณ์เพื ่อฟังเส ียงพูดของผู ้บ ุกร ุกให้ส่ง
เสียงพูดผ่านระบบโทรศัพท์และบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 2. ควรพัฒนาอุปกรณ์เพื่อถ่ายรูปภาพให้ส่งรูปภาพผ่านระบบ
โทรศัพท์และบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน  

3. ควรพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถแจ้งเหตุไปยังสถานีตำรวจ 
 

11. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั ้งนี ้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. ด ุษฎี เท ิดบารมี  อาจารย์ประจำสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ได้
ให้คำแนะนำ แนวคิด อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ จนงานวิจัย
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณบิดามารดาที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน
และให้กำลังใจจนงานวิจัยสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านที่ให้ความกรุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการทำแบบประเมินประสิทธิภาพ 
 ขอขอบพระคุณประชากรทั้ง 30 ท่านที่ให้ความกรุณาเป็น
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการทำแบบประเมินความพึ่งพอใจของ
ผู้ใช้งาน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่ออินโฟ

กราฟิก การป้องกันอัคคีภัยเบื ้องต้น 2) เพื ่อสอบถามความ
ตระหนักรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ใช้ผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่านในการประเมิน
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็นด้านสื่อ 3 ท่าน ผลที่ได้จากการ อยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม คือ ( σ = 3.47 , S.D. = 0.23 )
และด้านเนื้อ 3 ท่าน ผลที่ได้จากการประเมินด้านเนื้อหา อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม คือ ( σ = 3.92 , S.D. = 0.79 ) และ
นักศึกษาท่ีอาศัยอยู่ภายในหอพัก L.T แมนช่ันจำนวน 30 คน ใน
การประเมินความตระหนักรู้หลังชมสื่ออินโฟกราฟิก ผลที่ไดจ้าก
กลุ ่มตัวอย่างมีความตระหนักรู ้ในการชมสื ่ออินโฟกราฟิกกา

ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม คือ ( σ 
= 4.08 , S.D. = 0.68 ) และความตระหนักรู ้หลังชมสื่ออินโฟ
กราฟิกวิธีการใช้ถังดับเพลิง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม คือ ( 

σ = 3.73 , S.D. = 0.50 ) 
คำสำคัญ -- สื่ออินโฟกราฟิก,ป้องกันอัคคีภัย,ความตระหนักรู ้

 
Abstract 

Objective of this research is: 1) To develop infographic 
materials. Basic fire protection 2) to inquire students' 
knowledge about basic fire protection. Samples used in 

research Use 6 experts to evaluate performance. Which 
is divided into 3 media areas, the results obtained from 

Is moderate The total mean was (σ = 3.47, S.D. = 0.23), 
and the content of 3 persons. The results obtained 
from the content assessment. Very level The total 

average was (σ = 3.92, S.D. = 0.79) and 30 students 
living in the L.T Mansion Dormitory in the assessment 
of awareness after viewing the infographic. The results 
from the sample group were aware of how to watch 
the basic fire protection infographic media. Very level 

The total mean is (σ = 4.08, S.D. = 0.68) and the 
awareness after viewing the infographic media. Very 

level The total mean is (σ = 3.73, S.D. = 0.50). 
Keyword-- infographic, fire protection, Awareness 
 

1. บทนำ 
ชุมชนบางไส้ไก่มีประชากรที่พักอาศัย ประกอบด้วย 

นักศึกษา,คนสูงวัย,คนวัยทำงานและเด็ก ลักษณะที่พักอาศยัเป็น
บ้านไม้ที่มีสภาพเก่าค่อนข้างติดกัน มีสายไฟระโยงรยางค์ส่วน
ใหญ่ที่พบเป็นหอพักของนักศึกษา ซอยในบริเวณชุมชนบางไส้ไก่
ค่อนข้างที่จะแคบยากต่อการที่รถยนต์หรือรถบรรทุกจะเข้าถึงได้ 
จากการสัมภาษณ์คนในชุมชนเล่าว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเกิดอัคคีภัย
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หลายครั้ง สร้างความเสียหายให้ชาวบ้าน นักศึกษาและระแวก
ใกล้เค ียง ที ่พ ักอาศัยอยู ่ ในชุมชนบางไส้ไก ่เป ็นอย่างมาก 
บ้านเรือนหลายหลังได้รับผลกระทบสร้างความเสียหายในวง
กว้างเนื ่องจากเพลิงไหม้ได้ลุกลามอย่างไวและรถดับเพลิงไม่
สามารถเข้าถึงบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ได้ จึงทำให้เกิดความล่าช้าใน
การดับเพลิง ที่ผ่านมาได้มีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การเรียก
รถดับเพลิง การวิ่งหนีเอาตัวรอด ซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับ
เบอร์โทรฉุกเฉินและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น  
 จากความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหา
และได้ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนบางไส้ไก่ 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอพักในบริเวณชุมชน
บางไส้ไก่บางคนก็ยังไม่ทราบเกี่ยวกับปัญหานี้ เพราะนักศึกษา
บางคนอาจจะเพิ่งมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาศึกษาเล่าเรียน โดยที่
ผ่านมามีการทำเง่ือนไขสนับสนุนการนำพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยไปปฏิบัติ : 
กรณีศึกษาตึกแถวในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงตลาดพลู,
ระบบป้องกันอัคคีภัยกับการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 
เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น [1] [4] 

ซึ ่งจากจากกรณีศึกษาเกี ่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
ข้างต้นนั้น ยังไม่มีประสิทธิภาพและความรู้มากพอ ผู้วิจัยจึง
ต้องการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกในการช่วยให้ความรู้นักศึกษาตาม
หอพักในบริเวณชุมชนบางไส้ไก่ เรื่องการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 
ซึ่งเป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย มีภาพที่สื่อ
ความหมาย ข้อความที่กระชับ สามารถดึงดูดความน่าสนใจให้ผู้ที่
พบเห็นต้องการที่จะศึกษา สื่อของผู้วิจัยจะมีวิธีการใช้ถังดับเพลิง 
เบอร์โทรฉุกเฉิน การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและการป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องต้น ซึ่งผู้วิจัยจะนำทฤษฎีการเรียนรู้มาปรับใช้ในสื่อ
อินโฟกราฟิกด้วย โดยเครื ่องมือที่จะใช้ในการแก้ปัญหานี้คือ
แบบสอบถามความตระหนักรู้ก่อนและหลังการศึกษาสื่ออินโฟ
กราฟิกเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น และแก้ปัญหาตาม
แนวความคิดที่กล่าวมาได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก การป้องกันอัคคีภัย
เบื้องต้น 

2.2 เพื ่อสอบถามความตระหนักรู ้ของนักศึกษาก่อน
และหลังชมสื่ออินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 

3.ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพักในห้องพัก 
L.T. แมนชั ่น บริเวณชุมชนบางไส้ไก่ จำนวน 30 คน  ที่
อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย 
3.2 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 

การศึกษาเร่ือง “การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อ
ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นในบริเวณชุมชนบางไส้ไก่” ผู้วิจัย
กำหนดขอบเขตไว้ดังนี ้

ตัวแปรต้น  
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อป้องกันอัคคีภัย

เบื้องต้นในบริเวณชุมชนบางไส้ไก่ 
ตัวแปรตาม  
- เพื่อพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก การป้องกันอัคคีภัย

เบื้องต้น 
- เพื่อสอบถามความตระหนักรู้ของนักศึกษาก่อนและ

หลังชมสื่ออินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 
 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

4.1 แบบสอบถามความตระหนักรู้สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อ
ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 
 4.2 แบบสอบถามความตระหนักรู ้ส ื ่ออินโฟกราฟิก
วิธีการใช้ถังดับเพลิง 

 
5. วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อป้องกันอัคคีภัย
เบื้องต้นในบริเวณชุมชนบางไส้ไก่ ใช้การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก 
โดยมีขั้นตอนการพัฒนา 8 ขั้นตอนดังน้ี 
                  5.1 เลือกหัวข้อ select the topic สำรวจความ
เข้าใจของนักศึกษาในบริเวณชุมชนบางไส้ไก่เกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องต้น 
                  5.2 วางแผน planning กำหนดแนวทางและ
ขั ้นตอนการทำงานก่อนการออกแบบ ออกแบบและหลังการ
ออกแบบเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของการทำงานช่วยสร้าง
ระบบในการทำงาน 
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                  5.3 แผนที่ความคิด mind mapping เป็นแผนที่
ข้อมูลที่วาดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกี่ยวกับหัวข้อที่จะออกแบบ
แผนที่ความคิด ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆและจัดวางข้อมูลเข้า
ด้วยกัน 
                  5.4 ค้นหาข้อมูล search for information ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ได้เลือกไว้โดยยึดตามข้อมูลที่
ได้เขียนลงบนแผนที่ความคิด 
                  5.5 แ ป ล ง ข ้ อ ม ู ล เ ป ็ น ภ า พ  converting 
information  to  image หลังจากค้นหาและรวบรวมข้อมูลแลว้ 
จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดก่อนหลังจากนั้นจะ
คิดวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการออกแบบและ
นำเสนอเนื้อหาจะต้องมีความกระชับชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ 
หลังจากนั้นแปลงตัวอักษรเป็นข้อมูลภาหรือสัญลักษณ์  
                  5.6 สเก๊ตช์ภาพโครงร่างและหยาบ sketch the 
draft การสเก๊ตช์ภาพโครงร่างเป็นกระบวนการวาดภาพอย่าง
คร่าวๆและรวดเร็วเพื่อช่วยให้เห็นองค์ประกอบต่างๆของงาน
ออกแบบที่เป็นทั้งข้อความและรูปภาพซึ่งจะสเก๊ตช์ภาพโครงร่าง
ออกมาหลายแบบเพื่อดูการจัดวางองค์ประกอบในรูปแบบที่
แตกต่างกัน 

 
ภาพ 1 : สเก๊ตช์ภาพโครงร่างและหยาบ 

อยู่ในข้ันตอนการร่างภาพ เพื่อวางแผนการจดัหน้ากระดาษ 
                   5.7 อ อ ก แ บ บ  design ห ล ั ง จ า ก ผ ่ า น
กระบวนการข้างต้น จะนำข้อมูลภาพหรือสัญลักษณ์ที ่ผ ่าน

กระบวนการคิดแล้วมาใช้ในการออกแบบรวมทั้งภาพโครงร่าง
หยาบที่นำมาใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบบนคอมพิวเตอร์โดย
ในการออกแบบผู้เรียนจะต้องยึดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
[6] 
 

    
 

ภาพ 2 : 6 วิธีป้องกันการเกิดไฟไหม้ อันเดิมที่ออกแบบ 
อยู่ในข้ันตอนการออกแบบเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความ

สมบูรณ ์
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ภาพ 3 : 4 ข้ันตอนการใช้ถังดับเพลิง อันเดิมที่ออกแบบ 
อยู่ในข้ันตอนการออกแบบเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความ

สมบูรณ ์
                  

 5.8 ตรวจสอบและปรับปรุง inspect and improve 
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการออกแบบทั้งหมด จะตรวจสอบความ
ถูกต้องของผลงานหลังจากนั้นจะนำผลงานมาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประเมินผลการออกแบบเพื่อที่จะได้มุมมองและ
แนวคิดใหม่ๆโดยวิธีทำแบบสอบถามความเข้าใจของนักศึกษาใน
บริเวณชุมชนบางไส้ไก่ที ่ศึกษาสื ่ออินโฟกราฟิกเกี ่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น [2] [3] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 : 6 วิธีป้องกันไฟไหม ้
อยู่ในข้ันตอนท่ีสมบูรณ์ หลังได้รับการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ 

 

 
 

ภาพ 5 : 4 ข้ันตอนการใช้ถังดับเพลิง 
อยู่ในข้ันตอนท่ีสมบูรณ์ หลังได้รับการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิต ิท ี ่ ใช ้ในการวิเคราะห์ประเม ินคุณภาพให้กับ

ผู้เชี่ยวชาญ และสอบถามความตระหนักรู้ของผู้ที่ได้ชมสื่ออินโฟ
กราฟิกเพื่อป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นในบริเวณชุมชนบางไส้ไก่  
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ได้แก่การหา

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

7. ผลการวิจัยและอภิปราย 
สื่ออินโฟกราฟิกเรื่องการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นใน

หอพัก L.T.แมนชั ่น บริเวณชุมชนบางไส้ไก่ เพื ่อสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง
อย่างถูกวิธีของนักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพัก L.T.แมนช่ัน บริเวณ
ชุมชนบางไส้ไก่ มีผลการทดลองดังต่อไปนี้ 

 
7.1 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก การป้องกันอัคคีภัย

เบ้ืองต้น 
  7.1.1 ผลการประเมินด้านสื่อ โดยการนำ
สื่ออินโฟกราฟิกการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นในหอพัก L.T.
แมนชั่น บริเวณชุมชนบางไส้ไก่ โดยผู้เชี ่ยวชาญจำนวน 3  
ท่าน 
 
ตาราง 1 แสดงผลการประเมินด้านสื่อของภาพอินโฟกราฟิก โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมินด้านสื่อ 𝛔 S.D. 
แปล

ความหมาย 
1. ภาพสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ชัดเจน 

4.00 0.00 มาก 

2. ภาพสื่อความหมายได้
เข้าใจง่าย 

3.67 0.58 มาก 

3. สีเหมาะสมกับเนื้อหาของ
ภาพ 

3.33 0.58 ปานกลาง 

4. ภาพมีความสมบูรณ ์ 3.33 0.58 ปานกลาง 
5. ภาพดึงดูดความสนใจ 3.33 0.58 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.47 0.23 ปานกลาง 
 

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า การประเมินสื่ออินโฟ
กราฟิกเพื่อป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

สื่ออยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม คือ ( σ = 3.47 , S.D. = 
0.23 )เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ชัดเจนอยู ่ในระดับมาก ( σ = 4.00 , S.D. = 0.00 ) ภาพสื่อ

ความหมายได้เข้าใจง่ายอยู่ในระดับมาก ( σ = 3.67 , S.D. = 

0.58 ) สีเหมาะสมกับเนื้อหาของภาพอยู่ในระดับปานกลาง ( σ 
= 3.33 , S.D. = 0.58 ) ภาพมีความสมบูรณ์อยู ่ในระดับปาน

กลาง ( σ = 3.33 , S.D. = 0.58 ) ภาพดึงดูดความสนใจอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( σ = 3.33 , S.D. = 0.58 ) 
 
7.1.2 ผลการประเมินด้านเนื ้อหา โดยการนำสื่อ

อินโฟกราฟิกการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นในหอพัก L.T.แมนชัน่ 
บริเวณชุมชนบางไส้ไก่ โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 
 
ตาราง 2 แสดงผลการประเมินดา้นเนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิก 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมินด้านสื่อ 𝛔 S.D. 
แปล

ความหมาย 
1. เนื้อหาในสื่ออินโฟกราฟิกมี
ความถูกต้อง 

3.67 1.15 มาก 

2.เนื้อหาในสื่ออินโฟกราฟิกมี
ความน่าสนใจ 

4.00 1.00 มาก 

3. เนื้อหาในสื่ออินโฟกราฟิก
เข้าใจง่าย 

4.00 0.00 มาก 

4. เนื้อหาในสื่ออินโฟกราฟิกมี
ความสมบรูณ ์

4.00 1.00 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.92 0.79 มาก 
 
จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า การประเมินสื่ออินโฟ

กราฟิกเพื่อป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

เนื้อหาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม คือ ( σ = 3.92 , S.D. = 
0.79 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  เนื้อหาในสื่ออินโฟกราฟิกมี

ความถูกต้องอยู่ในระดับมาก ( σ = 3.67 , S.D. = 1.15 ) เนื้อหา

ในสื่ออินโฟกราฟิกมีความน่าสนใจอยู่ในระดับมาก ( σ = 4.00 , 
S.D. = 1.00 ) เนื้อหาในสื่ออินโฟกราฟิกเข้าใจง่ายอยู่ในระดับ

มาก ( σ = 4.00 , S.D. = 0.00 ) เนื ้อหาในสื่ออินโฟกราฟิกมี

ความสมบูรณ์อยู่ในระดับมาก ( σ = 4.00 , S.D. = 1.00 ) 
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7.2 การสอบถามความตระหนักรู้ของนักศึกษาก่อน

และหลังชมสื ่ออินโฟกราฟิกเกี ่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
เบ้ืองต้น 
  7.2.1 ผลการสอบถามความตระหนักรู้หลัง
ชมสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น โดยการนำสื่อ
อินโฟกราฟิกในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องต้น ของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก L.T.
แมนชั่น บริเวณชุมชนบางไส้ไก่จำนวน 30 คน 

 
ตาราง 1 แสดงผลการสอบถามความตระหนักรู้หลังชมสื่ออินโฟ
กราฟิกเพื่อป้องกันอัคคีภัยเบื้องตน้ 

รายการประเมินคุณภาพ 𝛔 S.D. 
แปล

ความหมาย 
1.สื่ออินโฟกราฟิกการป้องกัน
อัคคีภัยเบื ้องต้น ทำให้ท่าน
เกิดความตระหนักรู ้ในการ
ป้องกันอัคคีภัย 

3.93 0.64 มาก 

2.สื่ออินโฟกราฟิกการป้องกัน
อัคคีภัยเบื ้องต้น ทำให้ท่าน
ได้รับประโยชน์จากการศึกษา
ว ิ ธ ี ก า รป ้ อ งก ั นอ ั ค ค ี ภั ย
เบื้องต้น 

4.23 0.68 มาก 

3.สื่ออินโฟกราฟิกการป้องกัน
อัคคีภัยเบื ้องต้น ทำให้ท่าน
เกิดจิตสำนึกไม่ประมาทใน
การใช้ไฟฟ้า 

4.13 0.68 มาก 

4.สื่ออินโฟกราฟิกการป้องกัน
อัคคีภัยเบื ้องต้น ทำให้เกิด
ความร ู ้ ใหม ่ในการป้องกัน
อัคคีภัย 

4.00 0.69 มาก 

5.สื่ออินโฟกราฟิกการป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องต้น ท่านสามารถ
นำความรู้นี้ไปช่วยเหลือหรือ
แบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นได้ 

4.10 0.71 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.08 0.68 มาก 
 

จากตาราง 1 แสดงให้เห ็นว ่าการสอบถามความ
ตระหนักรู้สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ประเมิน

โดยกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม คือ ( σ = 4.08 
, S.D. = 0.68 )เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สื่ออินโฟกราฟิกการ
ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ทำให้ท่านเกิดความตระหนักรู้ในการ

ป้องกันอัคคีภัยอยู่ในระดับมาก ( σ = 3.93 , S.D. = 0.64 ) สื่อ
อินโฟกราฟิกการป้องกันอัคคีภัยเบื ้องต้น ทำให้ท่านได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาวิธีการป้องกันอัคคีภัยเบื ้องต้นอยู่ใน

ระดับมาก ( σ = 4.23 , S.D. = 0.68 ) สื ่ออินโฟกราฟิกการ
ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ทำให้ท่านเกิดจิตสำนึกไม่ประมาทใน

การใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับมาก ( σ = 4.13 , S.D. = 0.68 ) สื่อ
อินโฟกราฟิกการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ทำให้เกิดความรู้ใหม่ใน

การป้องกันอัคคีภัยอยู่ในระดับมาก ( σ = 4.00 , S.D. = 0.69 ) 
สื ่ออินโฟกราฟิกการป้องกันอัคคีภัยเบื ้องต้น ท่านสามารถนำ
ความรู้นี้ไปช่วยเหลือหรือแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นได้อยู่ในระดับ

มาก ( σ = 4.10 , S.D. = 0.71 ) 
 

  7.2.2 ผลการสอบถามความตระหนักรู้หลัง
ชมสื่ออินโฟกราฟิกวิธีการใช้ถังดับเพลิง โดยการนำสื่ออินโฟ
กราฟิกในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง 
ของนักศึกษาที ่พักอาศัยอยู ่ในหอพัก L.T.แมนชั ่น บริเวณ
ชุมชนบางไส้ไก่จำนวน 30 คน 
 
 ตาราง 2 แสดงผลการสอบถามความตระหนักรู้หลังชมสื่ออินโฟ
กราฟิกวิธีการใช้ถังดับเพลิง 

รายการประเมินคุณภาพ 𝛔 S.D. 
แปล

ความหมาย 
1.สื ่ออินโฟกราฟิกการใช้ถัง
ดับเพลิง ทำให้ท่านเกิดความ
ตระหน ั ก ร ู ้ ใ นก า ร ใ ช ้ ถั ง
ดับเพลิง 

4.00 0.26 มาก 

2.สื ่ออินโฟกราฟิกการใช้ถัง
ด ับเพล ิงทำให ้ท ่ านได ้ รับ
ประโยชน ์จากการศ ึกษา
วิธีการใช้ถังดับเพลิง 

3.87 0.51 มาก 
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3.สื ่ออินโฟกราฟิกการใช้ถัง
ดับเพลิง ทำให้เกิดความรู้ใหม่
ในการป้องกันอัคคีภัย 

3.57 0.57 มาก 

4.สื ่ออินโฟกราฟิกการใช้ถัง
ด ับเพล ิง  ท ่านสามารถนำ
ความรู้นี้ไปชว่ยเหลือผู้อื่นได้ 

3.67 0.55 มาก 

5.สื ่ออินโฟกราฟิกการใช้ถัง
ด ับเพล ิง ท ่านสามารถนำ
ความร ู ้ ไปเผยแพร่ให ้ผ ู ้อื่น
ได้รับรู้ได้ 

3.57 0.63 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.73 0.50 มาก 
 

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าการสอบถามความ
ตระหนักรู้สื่ออินโฟกราฟิกวิธีการใช้ถังดับเพลิง ประเมินโดยกลุ่ม

ตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม คือ ( σ = 3.73 , S.D. 
= 0.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สื่ออินโฟกราฟิกการใช้ถัง
ดับเพลิง ทำให้ท่านเกิดความตระหนักรู้ในการใช้ถังดับเพลิงอยู่ใน

ระดับมาก ( σ = 4.00 , S.D. = 0.26 ) สื่ออินโฟกราฟิกการใช้
ถังดับเพลิงทำให้ท่านได้รับประโยชน์จากการศึกษาวิธีการใช้ถัง

ดับเพลิงอยู่ในระดับมาก ( σ = 3.87 , S.D. = 0.51 ) สื่ออินโฟ
กราฟิกการใช้ถังดับเพลิง ทำให้เกิดความรู้ใหม่ในการป้องกัน

อัคคีภัยอยู่ในระดับมาก ( σ = 3.57 , S.D. = 0.57 ) สื่ออินโฟ
กราฟิกการใช้ถังดับเพลิง ท่านสามารถนำความรู้นี้ไปช่วยเหลือ

ผู ้อื ่นได้อยู ่ในระดับมาก (σ = 3.67 , S.D. = 0.55 ) สื่ออินโฟ
กราฟิกการใช้ถังดับเพลิง ท่านสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้

ผู้อื่นได้รับรู้ได้อยู่ในระดับมาก( σ̅ = 3.57 , S.D. = 0.63 ) 
 

8.สรุปผลการวิจัย 
8.1 เพื่อการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟกิเรื่องการป้องกัน

อัคคีภัยเบื้องต้น ผลที่ได้จากการประเมินประสิทธิภาพด้านสื่อ 
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน อยู่ในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉลี่ยรวม คือ ( σ = 3.47 , S.D. = 0.23 ) โดยสรุปว่าเนื้อ
ภายในสื่ออินโฟกราฟิก เรื่องการปอ้งกันอัคคีภัยเบื้องต้น มี
เนื้อหาท่ีเหมาะสม มีการใช้ภาพทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์มาก 
มีภาพท่ีสื่อความหมายเข้าใจได้ง่ายมาก มีการใช้สีที่เหมาะกับ
เนื้อหาของภาพอยู่ในระดับปานกลาง ภาพอินโฟกราฟิกสมบูรณ์

อยู่ในระดับปานกลาง ภาพที่ดึงดูดความสนใจอยู่ในระดับปาน
กลาง และผลทีไ่ด้จากการประเมินด้านเนื้อหา ความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม คือ ( σ = 
3.92 , S.D. = 0.79 ) โดยสรุปว่าเนื้อหาภายในสื่ออินโฟกราฟิก
ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น มีความถกูต้อง เนื้อหามีความน่าสนใจ 
เข้าใจง่ายและมีความสมบรูณ ์
 8.2 เพื่อศึกษาความตระหนักรู้หลังชมสื่ออินโฟกราฟิก
เพื่อป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น โดยการนำสื่ออินโฟกราฟิกในการ
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ของ
นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก L.T.แมนชั่น บริเวณชุมชนบาง
ไส้ไก่จำนวน 30 คน มีความตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก นักศึกษา
ได้รับประโยชน์จากการชมสื่ออินโฟกราฟิก ทำให้เกิดจิตสำนึกไม่
ประมาท เกิดความรู้ใหม่ ทราบวิธีการใช้ถังดับเพลิงและสามารถ
นำความรู้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นรับรู้ได้ 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก การป้องกันอคัคีภัย
เบื้องต้นในหอกพัก L.T.แมนช่ัน บริเวณชุมชนบางไส้ไก่ 

8.1 ผลการประเมินสื่ออินโฟกราฟิก โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสื่อ เรื่องการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันอัคคีภัยและวิธ ีการใช้ถังดับเพลิง ประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม คือ 3.47 
และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.23 อยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเข้าใจง่าย 

8.2 ผลการการสอบถามความตระหนักรู้ก่อนและหลัง
ชมสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยรวม คือ 4.08 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.68 อยู่ในระดับมาก ซึ่งทำให้เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกัน
อัคคีภัยในหอพัก ภาพเข้าใจง่าย ชัดเจน มีภาพประกอบทำให้
มองเห็นได้ชัดเจน แต่พื้นท่ีส่วนหัวข้อว่างเกินไป 

8.3 ผลการสอบถามความตระหนักรู้ก่อนและหลังชม
สื่ออินโฟกราฟิกวิธีการใช้ถังดับเพลิง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
รวม คือ 3.73 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 อยู่
ในระดับมาก ซึ่งทำให้เกิดความตระหนักรู้วิธีการใช้ถังดับเพลิง มี
การเรียงลำดับขั้นตอนได้ดี เข้าใจง่าย แต่ตัวหนังสืออาจจะเล็ก
เกินไป 
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เจ้าพระยาที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ในการออก 
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บทคัดย่อ 
    การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยการพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

โปรแกรมระบบฐานข ้อม ูลสำหร ับร ้านชาพะยอม โดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยการจัดการ

สินค้าและช่วยในการขายสินค้า 2. เพื่อประเมินคุณภาพการใช้

งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอม 3. เพื่อ

ศึกษาผลประเมินความยอมรับของผู ้ใช้งานโปรแกรมระบบ

ฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอม  พัฒนาโดยใช้โปรแกรม visual 

studio ในการพัฒนาโปรแกรมและนำมาใช้ในงานธุรกิจแฟรน

ไชส์ ตามแผน Waterfall Model เข้ามาใช้ในการสร้าง กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบโปรแกรม คือ พนักงาน และผู้จัดการ

ภายในสาขาจำนวน 7 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ โปรแกรม

ระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอม แบบประเมินหน้าที่การ

ทำงานและประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสำหรับ

ร้านชาพะยอม จากการเก็บข้อมูลจึงได้ผลการวิจ ัย พบว่า 

โปรแกรมด้านความยากง่ายในการใช้งานของโปรแกรมมากที่สุด 

(𝑥 =, 4.57 S.D. = 0.53) ด้านประสิทธิภาพการทำงานของ

โปรแกรม (𝑥 =, 4.42 S.D. = 0.53) และน้อยที ่ส ุดค ือด้าน

ฟังก์ช่ันการทำงานของโปรแกรม (𝑥 =, 4.14 S.D. = 0.37) 

ตามลำดับ 

คำสำคัญ: โปรแกรม, ระบบฐานข้อมูล, ธุรกิจแฟรนไชส์,  

 

Abstract 

    This research is a development research aimed to 

develop a database system program for Cha Phayom 

shop with the following objectives: 1.develop a 

program to assist in product management and to assist 

in product sales. 2.assess the quality of the system 

program usage. Database for Cha Phayom Shop 3. study 

the results of the evaluation of users of the database 

system program for Cha Phayom shop Developed by 

using visual studio program for program development 

and being used in the franchise business as planned 

Waterfall Model is used to create. The sample used for 

testing the program were seven employees and 

managers within the branch. Database system program 

for tea shop Functional and Efficiency Evaluation Form 

of Database System for Cha Phayom Shop the data 

collection, research results were found that the 

program's ease of use was the most (𝑥 =, 4 . 57 S.D. = 

0.53) the performance of the program (𝑥 =, 4.42 S.D. = 

0 .53) And the least is the functionality of the program 

(𝑥 =, 4.14 S.D. = 0.37) respectively. 

 Keywords: program, database system, franchise 

business, 

mailto:oooodota@gmail.com*
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1. บทนำ 

    ร ้านชาพะยอมเป็นระบบหน้าร้านที ่ต ้องใช้บุคลากรเป็น

ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่ยังมีความผิดพลาดและยัง

ขาดความเป็นระบบเบียบร้อย เช่น การขาย การคิดราคา การ

ตรวจสอบย้อนหลัง  การสรุปยอดขายรายเดือน  เป็นต้น ซึ่งสิ่ง

ต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดการงานในร้าน เป็นผล

ทำให้เกิดความเสียหายทางการขาย เกิดความล่าช้า และ

ข้อผิดพลาดต่างๆ โดยมีปัญหาการคิดราคาสินค้าที่คลาดเคลื่อน

ทำให้ลูกค้าไม่พอใจกับความต้องการ  เช่น ลูกค้าสั่งสินค้านี้แต่ละ

อย่างที่ต่างราคาซึ่งทำให้การคิดราคาคลาดเคลือ่นคิดเงินขาดหรอื

คิดเงินเกิน หรือ การจำสูตรที่ผิดพลาด จึงทำให้พนังงานแต่ล่ะคน

ต้องคอยจดจำส่วนผสมต่างๆทำให้มีปัญหา พนักงานทำงานล่าช้า 

หรือ การใส่ส่วนผสมที่ขาดๆ เกินๆ จึงทำให้ไม่ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า ซึ้งอาจส่งผลต่อการขายหรือส่งผลกระทบต่อ

ความพึงพอใจของลูกค้าหรือ ทำให้ยอดขายลดลง จากเป้าหมาย

ที่ทางร้านคาดการไว้ ในการที่จะทำการเพิ่มยอดขายที่ตั้งไว้ โดย

กลุ่มตัวอย่างในการใช้ทดลองระบบหน้าร้านชาพะยอม มีดังนี้ 

ของเจ้าร้าน 3 คน และ พนักงาน 4 คน ในการทดลองใช้งาน

ระบบหน้าร้าน 

    ซึ่งเหตุนี้จึงได้ทำการจัดทำระบบฐานข้อมูลข้อสำหรบัหน้าร้าน

ชาพะยอมขึ้นมาให้แทนระบบเก่าของทางร้านซึ่งยังใช้อยู ่ใน

ปัจจุบันซึ่งระบบฐานข้อมูลข้อสำหรับหน้าร้านชาพะยอม นี้นั้นจะ

ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับพนังงานขายโดยมี

ระบบต่างๆให้กับพนังงานซึ่งทำให้พนังงานทำงานง่ายขึ้น เช่น มี

รายการสินค้า สูตรชาต่างๆ  ราคาสินค้า และการชำระเงิน 

ใบเสร็จชำระเงิน การเปรียบเทียบสินค้าขายดีทางร้าน และ

เปรียบเทียบยอดขายรายอาทิตย์ และ เปรียบเทียบยอดขาย

ระหว่างเดือน และลดข้อผิดพลาดต่างๆ เช่น ปัญหาหาจากขาย

สินค้าคือ  คิดราคาผิด ปัญหาการตรวจสอบสินค้าที่คลาดเคลื่อน 

ปัญหาการการตราจตสอบรายการขายย้อนหลัง และ ความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยเป็น แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้างเช่น ค่ารำรักษา 

ข้อมูลการการขัดข้อง หรือโปรแกรมไม่ทำงานในกรณีที่ไม่คาดดิด

เกิดขึ้น เป็นต้น  ต่างจากระบบร้านกาแฟอินเลิฟ (อ้างอิง นายวีร

พงศ์ บัวแก้ว สาขาวิชาบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2556)[1] ซึ่ง

ออกแบบระบบร้านกาแฟอินเลิฟ ลดความผิดพลาดในการ ขาย

กาแฟ สามารถให้บริการลูกค้ารวดเร็วขึ้น ออกใบเสร็จให้ลูกค้า 

และเรียกดูรายงานต่างๆ หรือจะเป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับ

ร้านค้าปลีก(นายปริญญา อภัยภักดิ์, นายณัฐพล เสาวพงษ์.ระบบ

จัดการร้านอาหาร. พ.ศ. 2562)[2] จุดเด่นอยู่ที่การจัดการร้าน

ด้วยความรวดเร็วและมีการใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยทำงานทำให้

ร้านค้าปลีก เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้า 

    จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสำหรับหน้าร้านชาพะยอมขึ้นมาที่จะช่วยให้เหมาะสม

กับร้านและให้เจ้าของกิจการทดลองการใช้งานและจัดการกับ

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและเป็นการช่วยให้การทํางานภายในรา้นมี

ประสิทธิ์ภาพและความเป็นระบบเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการ

อํานวยความสะดวกให้กับพนังงานท่ีเป็นผู้ใช้ระบบ รวมไปถึงการ

บริหารจัดการภายในร้านมีประสิทธิภาพเพิ ่มมากขึ ้นในการ

ทำงานในแต่ล่ะขั้นตอนของการทำงาน 

 

2. วัตถุประสงค์ 

    1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยการจัดการสินค้าและช่วยใน

การขายสินค้า 

    2. เพื่อประเมินคุณภาพการใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูล

สำหรับร้านชาพะยอม 

    3. เพื่อศึกษาผลประเมินความยอมรับของผู้ใช้งานโปรแกรม

ระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอม 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

    งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

    (นาย วีรพงศ์ บัวแก้ว พ.ศ. 2556)[1] งานวิจัยเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบร้านกาแฟในการจัดระบบร้านเพื่อช่วยในการทำงาน

ของพนักงานโดยการใช้ในการขายจัดสินค้า จัดการสินค้า 

พนักงานและลูกค้า ซึ ่งจะถูกจัดเก็บข้อมูลบน Server เป็นตัว

จัดเก็บข้อมูลต่างๆ หรือการรักษาความปลอดภัยของระบบของ

ผู้ใช้งานต้องเป็นพนักงานภายในร้านหรือผู ้จัดการร้านในการ

เข้าถึงข้อมูล ซึ ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

วัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยกำหนด 

    (สราวุธ พุฒนวล 2562)[2] นำเสนอแนวทางการทำธุรกิจร้าน

กาแฟ การวางแผนการจัดโปรแกรมการขายสินค้าหรือการ

โฆษณา ซึ่งแนวทางการพัฒนาร่วมกับโปรแกรมระบบร้านโดย

การใช้การทำโปรโมชั่นและนำข้อมูลยอดการขายในแต่ละเดือน

มาเก็บไว้ที่ Server ของร้านโดยมีผู้ดูแลคอยทำการอัพเดทข้อมูล

และมีการแจ้งเตือนทีข่้อมูลต่างๆผ่านระบบ 

4. ขอบเขต 

    งานวิจ ัยนี ้ม ุ ่งศึกษาเกี ่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบ

ฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอมและศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานโปรแกรมในการใช้ในกิจการของร้านและการจัดเก็บ

ข้อมูลต่างๆ ของร้านภายในระบบ 

5. กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

    การวิจ ัยครั ้งนี ้ศ ึกษาเกี ่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบ

ฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอม จรัญสนิทวงค์ 35 แขวงบางขุน

ศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อหาประสิทธิภาพและ

ความพึงพอใจ 

6. วิธีการเดินการวิจัย 

6.1 ขั้นตอนการพัฒนาเคร่ืองมือ 

    งานวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสำหรับร้าน
ชาพะยอม จรัญสนิทวงค์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์ 
(Agile)( April 30, 2019 Lupang) ในการพัฒนาระบบ 
ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบฐานตามแนวคิดการพัฒนาโดยใช้ Agile 

Model 1 Loop มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนางานวิจัย และ

ได้ออกแบบ User Interface มาเพื่อให้เข้าใจรูปแบบของแอบ

พลิเคชันดังรูปที ่ 2 และแนวทางการพัฒนา ซึ ้งมีทั ้งหมด 4 

ขั้นตอน ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flow Chart) 

 

 

 

โปรแกรมระบบ

ฐานข้อมูล

ส าหรับร้านชา

พะยอม 

พัฒนาโปรแกรมระบบ

หน้าร้านชาพะยอม 

ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานโปรแกรม

ระบบหน้าร้านชา

พะยอม 

https://www.marketingoops.com/news/agile-working/
https://www.marketingoops.com/author/nutsuda/
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6.2.ค้นพบปัญหา (Discover) 

    จากการลงพื้นที่เพื ่อสอบถามและสังเกต ได้ค้นพบว่าเกิด

ปัญหาด้านการจัดการงานในร้าน เป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย

ทางการขาย เกิดความล่าช้า และข้อผิดพลาดต่างๆ โดยมีปัญหา

การคิดราคาสินค้าที่คลาดเคลื่อนทำให้ลูกค้าไม่พอใจกับความ

ต้องการ 

 6.2.1.ออกแบบแอปพลิเคชัน (Design) 

    ศึกษาวิจ ัยและบทความที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสำหรับร้าน 

    ศึกษาคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์พัฒนา  visual studio  

    สร้างแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flow Chart) 

เพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือในการอธิบายขั ้นตอนการทำงานของ 

โปรแกรม และทิศทางการไหลของข้อมูล เพื่อให้ผู้พัฒนาและผู้ที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยช้ินนี้ได้เข้าใจถึงการทำงานที่ละเอียด ขึ้นดัง

รูปภาพท่ี 3 

ภาพ 3 User Interface 

6.2.2.พัฒนาระบบ (Develop) 

    พ ัฒนาระบบฐานข ้อม ูลสำหร ับร ้านชาพะยอมโดยใช้

ซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนา visual studio ดังรูปต่อไปนี้ 4-9            
 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 หน้าเริ่มต้น 

 

 

 

 

 

ภาพ 5 หน้าเลือกรายการ 

 

 

 

 

 

ภาพ 6 หน้าเมนู 

 

ภาพ 7 หน้าจัดการสินค้า 
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ภาพ 8 หน้าแก้ไขสินค้า 

 

ภาพ 9 หน้าลบรายการสินค้า 

    จากภาพที่ 4-9 เป็นภาพหน้าจอแสดงผลของโปรแกรมระบบ

ฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอม โดยประกอบด้วย เริ่มต้นหน้า

จะแสดงหน้า login หน้าจอรายการ หน้าจอเมนูจะประกอบไป

ด้วย ราคารวม รูปสินค้า และตารางรายการ และหน้าจอการ

จัดการสิค้าจะประไปด้วย รูปสินค้า รายการเพิ ่ม/แก้ไข/ลบ

รายการสินค้า 

    โดยตัวโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอมจะมี

โคงสร้างดังรูปที่ 10 

 

ภาพ 10 โครงสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

6.2.3.ทดสอบแอปพลิเคชัน (Test) 

    ตรวจสอบการทำงานระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอม

ในโปรแกรม visual studio บนคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อผิดพลาด

ก่อนท่ีจะส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบต่อไป 

    นำระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอมให้ผู ้เชี ่ยวชาญ

ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของตัวระบบโดยใช้

เครื ่องมือการหาดัชนีความเที ่ยวตรงเชิงเนื ้อหา (Context 

Validity Index : CVI)จากนั้นจึงนำโปรแกรมระบบฐานข้อมูล

สำหร ับร ้านชาพะยอม ไปให้กล ุ ่มต ัวอย่างประเม ิน  โดยมี

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

    ประชากร คือ พนังประจำภายในร้านและผู ้จ ัดการร้าน 

จำนวน 7 คน 

    กลุ่มตัวอย่าง คือ พนังประจำภายในร้านและผู้จัดการร้านที่

ทดลองใช้งานระบบ จำนวน 7 คน 

6.2.4.เปิดให้ใช้งานระบบ (Deploy) 

   นำระบบฐานข้อม ูลสำหร ับร ้านชาพะยอมติดต ั ้งลง บน

คอมพิวเตอร์ของทางร้าน เพื่อให้พนักงานไปใช้งาน เพื่อทำการ

เก็บข้อมูลจากพนังงานกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบประเมินการ

ยอมรับต่อโปรแกรม 

ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนั้น ได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง

จากพนังงานภายในร้าน จากประชากรจำนวน 7 คน โดยจะลง

พื้นที่สถานที่ทำงานของร้าน เพื่อค้นหากลุ่มตัวอย่างและเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

7. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

1.แบบประเมินประสิทธิภาพการความยอมรับของผู ้ใช้งาน

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอม 

2.แบบประเมินหน้าที่การทำงานของโปรแกรมระบบฐานข้อมูล

สำหรับร้านชาพะยอม สำหรับผู้เช่ียวชาญ 

3.แบบประเมินประสิทธิภาพการความยอมรับของโปรแกรม

ระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอม สำหรับผู้เช่ียวชาญ 
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8. ผลการวิจัย 
1.ผลการศึกษาการยอมรับของโปรแกรมระบบฐานข้อมลูสำหรับ
ร้านชาพะยอม 

ผู้วิจัยได้นำโปรแกรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้จำลองการใช้
งานและประเมินทั้งหมด 3 คนมีผู้เชียวชาญด้านโปรแกรม2 คน
และด้านการออกแบบ 1 คนโดยประเมินประสิทธิภาพและการ
ทำงานของโปรแกรม จากนั้นนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อ

หาค่า 𝑥 หร ือค่าเฉล ี ่ยรวมและค่า S.D. หร ือค่าเบ ี ่ยงเบน
มาตรฐานจากนั้นนำมาแปลผล แสดงดังตารางท่ี 1และ 2  

ตารางที ่1 ข้อมูลแสดงผลการยอมรบัประสิทธิภาพของโปรแกรม
ระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอม 

 

รายการประเมิน 

ระดับความยอมรับ 

𝑥 S.D. แปลผล 

1.ด้านประสิทธิภาพการทำงาน

ของโปรแกรม 

4.42 0.53 มาก

ที่สุด 

2.ด ้านฟั่งก ์ช ันการทำงานของ

โปรแกรม 

4.14 0.37 มาก 

ที่สุด 

3.ด้านความยากง่ายในการใช้งาน

ของโปรแกรม 

4.57 0.53 มาก

ที่สุด 

รวม 4.37 0.21 มาก

ที่สุด 

จากตารางท ี ่  1 แสดงให ้ เห ็นว ่ า  การประเมิน
ประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม ที ่ประเมินโดยกลุ่ม 
ผู้ใช้งานอยู่ในระดับ ค่าการยอมรับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ 

 (𝑥 =, 4.37 S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ด้าน ความยากง่ายในการใช้งานของโปรแกรม นั ้นมีระดับ
ค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด รองลงมาจะเป็นด้านประสิทธิภาพการทำงาน
ของโปรแกรมและอันดับสุดท้ายจะเป็นด้านฟังก์ช่ันการทำงาน
ของโปรแกรม 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลแสดงผลการยอมรับหน้าที ่การทำงานของ
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอม 

 

รายการประเมิน 

ระดับความยอมรับ 

𝑥 S.D. แปล

ผล 

1.ระบบการทำงานของโปรแกรมมี

ความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 

4.57 0.53 มาก

ที่สุด 

2.ระบบการทำงานของโปรแกรมใน

การคำนวนราคาสินค้าต่างๆในแตล่ะ

ราคา 

4.42 0.53 มาก

ที่สุด 

3.โปรแกรมสามารถแสดงภาพตัวอย่าง

ของสินค้ารายละเอียดต่างๆและ

ใบเสร็จ  

4.28 0.48 มาก 

ที่สุด 

4.มีความปลอดภัยในการใช้งาน

โปรแกรมหรือความผิดพลาดของการ

ทำงานของระบบ 

4.42 0.78 มาก

ที่สุด 

5.มีความถูกต้องในการออกใบเสรจ็ 4.57 0.78 มาก

ที่สุด 

6.โปรแกรมมีการป้องกันในการเขา้ใช้

ระบบ 

4.71 0.48 มาก

ที่สุด 

7.โปรแกรมมีการประผลราคาและ

ออกใบเสร็จ 

4.42 0.53 มาก

ที่สุด 

รวม 4.48 0.14 มาก

ที่สุด 

   จากตารางที่ 2แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินหน้าที่

การทำงานของโปรแกรมโดยผู ้เชี ่ยวชาญ อยู ่ในระดับค่าการ 

ยอมรับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ (𝑥 =, 4.48 S.D. = 0.14) เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่า โปรแกรมมีการป้องกันในการเข้าใช้ระบบ

ได้ความ ปลอดภัยในการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และอันดับ

สุดท้ายคือ โปรแกรมสามารถแสดงภาพตัวอย่างของสินค้า

รายละเอียดต่างๆและใบเสร็จ  
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ทางผู้วิจัยได้ดำเนินการนำโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
สำหรับร้านชาพะยอมไปทดลองใช้กับพนังงาน เป็นจำนวน 7 คน 
โดยให้พนักงานทดลองใช้ และทำแบบประเมินการยอมรับ

โปรแกรม จากนั้น จึงนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาค่า 𝑥  
หรือค่าเฉลี่ยรวม และค่า S.D. หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากนั้นจึงนำมา แปลงผล แสดงดังตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ข้อมูลแสดงผลการยอมรับโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
สำหรับร้านชาพะยอม 

 

รายการประเมิน 

ระดับความยอมรับ 

𝑥 S.D. แปลผล 

1.ด้านประสิทธิภาพการทำงาน

ของโปรแกรม 
4.71 0.48 มาก

ที่สุด 

2.ด้านฟังก์ช่ันการทำงานของ

โปรแกรม 

4.57 0.53 มาก

ที่สุด 

3.ด้านความยากง่ายในการใช้งาน

ของโปรแกรม 

4.42 0.53 มาก

ที่สุด 

 

รวม 
4.56 0.14 มาก

ที่สุด 

 จากตารางท ี ่  3 แสดงให ้ เห็ นว ่ า  การประ เมิน
ประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม ที ่ประเมินโดยกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวอยู่ในระดับ ค่าการยอมรับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม

คือ (𝑥=, 4.56 S.D. = 0.14) เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้าน
ประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม นั้นมีระดับค่าเฉลี่ยที่สูง
ที่สุด และรองลงมาจะเป็นด้านฟังก์ช่ันการทำงานของโปรแกรม
และอันดับสุดท้ายจะเป็นด้านความยากง่ายในการใช้งานของ
โปรแกรม 

9. สรุปผลวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื ่อง การวิจัยสร้างและพัฒนาโปรแกรม
ระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอม สำหรับพนังงานบนระบบ 
windows โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
จำนวน 7 คน จากพนักงานภายในร้านโดย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม
เป็นการเก ็บรวบรวมข ้อม ูล ว ิเคราะห์ข ้อม ูล และการหา

ประสิทธิภาพจากการยอมรับของพนักงานโดยคำนวณจากการ
หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งผลการวิจัยพบว่า 

1. จากการหาค ่าประส ิทธ ิภาพการยอมร ับของ
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอมที่มีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโปรแกรมและด้านออกแบบโปรแกรมให้การประเมินตัว
โปรแกรมไปวิเคราะห์ผลแล้วตัวโปรแกรมนั้นอยู่ในระดับค่าการ

ยอมรับมากที่สุด มีค่า 𝑥 หรือค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.48 และมีค่า 
S.D. หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 โดยส่วนที่มี
คะแนนมากที่สุด คือ โปรแกรมมีการป้องกันในการเข้าใช้ระบบ
ได้ความ ปลอดภัยในการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และอันดับ
สุดท้ายคือ โปรแกรมสามารถแสดงภาพตัวอย่างของสินค้า
รายละเอียดต่างๆและใบเสร็จ  
2. จากการหาค่าประสิทธิภาพการยอมรับของโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลสำหรับร้านชาพะยอม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างพนักงาน

จำนวน 7 คนนั้น อยู่ในระดับค่าการยอมรับมากที่สุด  มีค่า 𝑥 
หรือค่าเฉลี ่ยรวมเท่ากับ 4.56 และมีค่า S.D. หรือค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 โดยส่วนท่ีมีคะแนนมากที่สุด คือ
ที่สุด และรองลงมาจะเป็นด้านฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม
และอันดับสุดท้ายจะเป็นด้านความยากง่ายในการใช้งานของ
โปรแกรม ดังนั ้นจึงเห็นว่าการนำวงจร Agile Model มาใช้ใน
การสร้างและพัฒนาโปรแกรม การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การ
เก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ ทำให้เกิดแนวคิดในการออกแบบงาน
ภายในโปรแกรมสามารถทำให้ตอบสนองต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างดี 
 

10. ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 

1.1. ควรศึกษาโปรแกรมอย่างละเอียดใช้เข้าใช้ก่อน
นำไปใช้ให้มีปรสิทธิภาพสูงสุด 

1.2. ความซับซ้อนในการเขียนโค้ดภาษาค่อนข้างยาก 
2. ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยคั้งต่อไป 

2.1. ควรทำความเข้าใจและศึกษาอย่างละเอียดก่อน
ทำวิจัย 

2.2. นำข้อมูลที่ศึกษามาเปรียบเทียบกันและหาข้อดี-
ข้อเสีย และนำผลที่ได้ไปพัฒนา 
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11. เอกสารอ้างอิง 

1. นาย วีรพงศ์ บัวแก้ว.ระบบร้านกาแฟอินเลิฟ 

โครงการพิเศษนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม

หลักสตูร ปรญิญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา

บริหารธรุกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ีพ.ศ. 2556 

https://manage.dru.ac.th/man_001/admin/wor

ks_std/file/Inlove_coffee.pdf 

 

2. สราวุธ พุฒนวล. รายงานการวจิัย เรื่อง แนว

ทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ

ธุรกิจร้านกาแฟ ในจังหวัด ระนอง พ.ศ. 2562 

http://www.elcls.ssru.ac.th/sarawut_pu/plugin

file.php/26/block_html/content/%E0%B8%A7

%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%

B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87

%E0%B8%A1.pdf 

 

3. ภควัฒน์ อยู่วัฒนา. การจัดการร้านค้าออนไลน์ด้วย

เทคโนโลยีเว็บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บณัฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร พ.ศ. 2563 

http://www.msit.mut.ac.th/thesis/Thesis_2554/083%20

Online%20Store%20Management%20by%20Web%20T

echnology.pdf 

 

 

 

 

https://manage.dru.ac.th/man_001/admin/works_std/file/Inlove_coffee.pdf
https://manage.dru.ac.th/man_001/admin/works_std/file/Inlove_coffee.pdf
http://www.elcls.ssru.ac.th/sarawut_pu/pluginfile.php/26/block_html/content/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1.pdf
http://www.elcls.ssru.ac.th/sarawut_pu/pluginfile.php/26/block_html/content/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1.pdf
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บทคัดย่อ 
 แอปพลิเคชันเกมการแข่งขันพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษตาม
หมวดหมู่ได้ถูกพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
รูปแบบของเกมบนอุปกรณ์มือถือ แอปพลิเคชันดังกล่าวทำงาน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยทำหน้าที่เสมือนกรรมการ
การแข่งขันที่ผู้เล่นต้องปฏิบัติตามกติกาโดยผลัดกันพูดคำศัพท์ใน
หมวดหมู่ภายในเวลาที่กำหนด ระบบสามารถรับเสยีงท่ีผู้เล่นออก
เสียงแล้วทำการแปลงเป็นคำศัพท์ เพื ่อนำไปตรวจสอบคำใน
หมวดหมู ่ นอกจากนี ้เกมยังออกแบบให้มีระบบ Challenge  
ให้ผู้เล่นสามารถตรวจสอบความหมายคำศัพท์ที่ไม่แน่ใจได้โดย
อัตโนมัติ ผลการทดสอบการใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นได้รับค่าเฉลี่ย
ของความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
แอปพลิเคชันได้ช่วยอำนวยความสะดวกต่อเกมการแข่งขันการ
พูดคำศัพท์ตามหมวดหมู่ที่กำหนด 
คำสำคัญ -- เกม, แอปพลิเคชันบนมือถือ, แอนดรอยด์, การพูด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ตามหมวดหมู่ 
 

ABSTRACT 
 A word categories game application is developed to 
support English language learning using a game strategy 
on a mobile device.  This application runs on the 
Android operating system and it is a central committee 
to adjudge between the players who pronounce the 
words belonging to the specific category.  The system 
can translate player voice to words and then check 
word belonging to the certain category.  Moreover, the 
game is designed the challenge system for the player  
--------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author 

who is uncertain about the word meaning.  The user 
satisfactory evaluation of the testing system is at a high 
level which it proves that the application can help to 
facilitate playing the word categories game. 
Keywords -- Games, Mobile Application, Android, 
English Word Speaking, Words in a Category 
 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทั้ง

ในเรื่องของการเรียนหรือการทำงาน นอกจากน้ีภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่ผู ้คนใช้ในการสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย  การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันที่ทุกคนควรมีทักษะ
ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ของ
ตนเอง โดยวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผลนั้น มีวิธีการ
หลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือการฝึกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน
เกม ซึ่งทำให้ผู้เล่นรู้สึกสนุกเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกม อีกทั้ง
ยังได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปในตัว [1-3]  

เกมที ่ผ ู ้ เล ่นสามารถใช้ฝ ึกฝนและได้ร ับความรู ้เก ี ่ยวกับ
ภาษาอังกฤษนั้นมีหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่นเกม Wild West 
Hangman [4] เป็นเกมทายคำศัพท์ตามหมวดหมู่ โดยผู้เล่นจะ
ทายตัวอักษรตามจำนวนช่องว่างที ่กำหนด หากผู ้เล่นเลือก
ตัวอักษรถูกต้อง ตัวอักษรนั้นจะปรากฏขึ้นบนช่องว่าง หากผู้เล่น
เลือกตัวอักษรผิด บนหน้าจอจะปรากฏภาพช้ินส่วนของคาวบอย
ทีละชิ้น 
 จากภาพที่ 1 แสดงภาพตอนจบเกม เมื่อผู้เล่นตอบผิดครบ
จำนวน จะปรากฏภาพตัวการ์ตูนคาวบอยถูกแขวนคอ และช่อง
ตัวอักษรที่ว่างจะถูกเติมด้วยตัวอักษรที่ถูกต้อง 
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ภาพ 1 หน้าเล่นเกม Wild West Hangman 

 เกมฝึกภาษาบางเกมต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่นเกม Tapple 
[5] ซึ่งอาศัยตัวเครื่องและการ์ดบอกหมวดหมู่ดังภาพท่ี 2 
 

 
ภาพ 2 อุปกรณ์บอร์ดเกม Tapple 

 เกมบางเกมไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมนอก เช่น เกมชาเย็น 
(Chayen) [6] เป็นโมบายแอปพลิเคชันเกมใบ้คำ โดยมหีมวดหมู่
คำให้เลือกและให้ผู้เล่นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ คนใบ้คำและคนทาย
คำ เกมชาเย็นมีวิธีการเล่นที่ง่ายไม่ซับซ้อน สามารถเล่นได้ทุกที่
ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่น  โดยผู ้เล่น
สามารถเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ ฝ่ายผู้ทายคำถือโทรศัพท์มือถือ
วางไว้ด้านบนศีรษะแล้วหันหน้าจอไปทางผู้ใบ้คำ ผู้ใบ้คำทำการ
ให้คำใบ้แก่ผู ้ทายคำ หากผู ้ทายคำตอบถูกให้คว่ำหน้าจอลง  
(ผู้ใบ้คำต้องเป็นคนบอกว่าผู้ทายคำตอบถูกหรือผิด) หากผู้ทาย
คำตอบผิดหรือตอบไม่ได้แล้วต้องการข้าม ให้หงายหน้าจอขึ้น
เพื่อข้ามไปข้อถัดไป เกมจะแสดงคะแนนเมื่อจบเกม จากภาพที ่3 
แสดงหมวดหมู ่ของคำศัพท์ท ี ่จะเล ่นทายคำในเกมชาเย็น  
โดยด้านซ้ายเป็นหมวดหมู่หลัก ด้านขวาเป็นหมวดหมู่ย่อย 
 เกมการแข่งขันการพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหมวดหมู่เปน็
หนึ่งในคำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดหมู่ต่าง  ๆ เป็นเกมที่เล่นได้
โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ใดเพิ่มเติม สามารถเล่นได้ตั้งแต่ 
2 คนขึ้นไป เมื่อเริ่มเกม ผู้เล่นจะผลัดกันพูดคำศัพท์ในหมวดหมู่ที่
ผู้เล่นได้กำหนดไว้ร่วมกันตามลำดับ โดยคำศัพท์ดังกล่าวต้องไม่
ซ้ำกับคำศัพท์ท่ีผู้เล่นคนก่อนหน้าพูดมาแล้ว และต้องพูดภายใน 

 
ภาพ 3 หมวดหมู่ในเกมชาเย็น 

เวลาที่กำหนด หากผู้เล่นไม่สามารถคิดคำศัพท์ในเวลาที่กำหนด
ได้ ผู้เล่นดังกล่าวจะต้องออกจากการแข่งขัน เกมจะดำเนินต่อไป
โดยผู้ชนะคือผู้ที่เหลืออยู่ในเกมเป็นคนสุดท้าย  

ในแต่ละครั้งที่ผู้เล่นพูดคำศัพท์ออกมา ต้องอาศัยการตัดสิน
ว่าคำศัพท์ดังกล่าวอยู่ในหมวดหมู่หรือซ้ำกับคำศัพท์ของผู้เล่น
ก่อนหน้าหรือไม่ รวมทั้งผู ้เล่นตอบภายในเวลาที่กำหนดด้วย
หรือไม่ โดยทั่วไป ผู้เล่นจะต้องช่วยกันจดจำคำศัพท์ที่ผ่านมา 
และจับเวลากันเอง นอกจากนี้บางครั้งคำศัพท์ที่ผู้เล่นพูด อาจ
เป็นคำศัพท์ที่ผู้เล่นในเกมคนอื่น ๆ ไม่ทราบมาก่อน ทำให้ต้องมี
การตรวจสอบคำศัพท์จากเอกสารต่าง ๆ เช่น ดิกชันนารี เป็นต้น 
เพื่อตรวจสอบความหมายของคำว่าอยู่ในหมวดหมู่ที ่กำหนด
หรือไม่ 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเล่นเกม ผู้จัดทำจึงได้
ออกแบบพัฒนาเกมในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile 
Application) โดยมีการสร้างโปรแกรมให้มีการรองรับการ
กำหนดรูปแบบการเล่นเกมของผู้เล่น ช่วยอำนวยความสะดวกใน
การจัดลำดับของผู้เล่น มีการจับเวลาของผู้เล่นแต่ละคน สามารถ
ตรวจสอบหมวดหมู่ของคำศัพท์ที่ผู้เล่นพูด มีระบบค้นคำศัพท์ที่ 
ผู้เล่นไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในความหมายของคำ สามารถรายงาน
ผลของการแข่งขันได้ ซึ ่งทำให้ผู ้เล่นได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาโปรแกรมในลักษณะดังกล่าว  

 
2. ลักษณะของเกมและการออกแบบแอปพลิเคชัน 

 เกมแข่งขันพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำแนกตามหมวดหมู่เป็น
แอปพลิเคชันเกมที ่ใช้เล่นบนระบบมือถือ โดยในการแข่งขัน
ดังกล่าวจะใช้มือถือ 1 เครื่อง วางในตำแหน่งที่จะสามารถได้ยิน
เสียงของผู้เล่นแต่ละคนได้  
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ภาพ 4 สถาปัตยกรรมระบบ 

ก่อนการแข่งขัน ระบบจะให้ผู้เล่นกำหนดจำนวนผู้เล่นซึ่งสามารถ
กำหนดได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยระบบจะให้ตั้งชื่อผู้เล่นจนครบ
ทั้งหมดก่อนที่ระบบจะแสดงหมวดหมู่ให้ผู้เล่นเลือก และผู้เล่น
สามารถเลือกระดับความยากง่าย ซึ่งมีอยู่ 3 ระดับโดยในแต่ละ
ระดับ ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องพูดคำศัพท์ภายในเวลาที่กำหนดไว้
ตามระดับดังต่อไปนี ้ 
  1. ระดับ Easy ใหเ้วลา 25 วินาที  
  2. ระดับ Medium ใหเ้วลา 20 วินาที  
  3. ระดับ Hard ใหเ้วลา 15 วินาที 
 โดยแอปพลิเคชันได้เพิ่มความยืดหยุ่นในเกม โดยให้ผู้เล่น
สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อตั้งค่าเวลาดังกล่าวได้อีกด้วย เมื่อเกม
เริ ่มต้น ผู ้เล่นจะผลัดกันทายคำศัพท์ในหมวดหมู่ที ่กำหนดขึ้น
ตั้งแต่ผู้เล่นคนแรกจนถึงผู้เล่นคนสุดท้าย เมื่อครบจำนวนผู้เล่น
ทุกคน ก็จะวนกลับไปที่ผู ้เล่นคนแรก และเป็นเช่นนี้เรื ่อยไป 
สำหรับกติกาการให้คะแนนมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เมื่อถึงตาผู้เล่น แล้วผู้เล่นคนดังกล่าวสามารถตอบคำศัพท์
ตามหมวดหมู่ที่กำหนดได้ทันเวลา โดยไม่ซ้ำกับคำศัพท์ที่ ผู้เล่น
ก่อนหน้าเคยตอบมา จะได้รับคะแนน 1 คะแนน  
 2. ผู้เล่นท่ีไม่สามารถตอบคำศัพท์ได้ทันเวลาที่กำหนดจะไมไ่ด้
รับคะแนนและต้องออกจากการแข่งขัน  
 3. ผู้เล่นท่ีเหลืออยูเ่ป็นคนสุดท้ายจะเป็นฝ่ายชนะ  

 ในขณะที่ผู้เล่นคนปัจจุบันกำลังแข่งขันอยู่นั้น หากมีผู้เล่นคน
ใดพูดคำศัพท์ที่ถูกต้องแทนผู้เล่นคนปัจจุบัน คะแนนจะตกเป็น
ของผู้เล่นคนปัจจุบันทันที 
 
2.1 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ  
 จากภาพที่ 4 แสดงถึงสถาปัตยกรรมของระบบซึ ่งแสดง 
ให้เห็นโครงสร้างของการเชื่อมต่อและการติดต่อผู้ใช้กับระบบ 
สำหรับแอปพลิเคชันเกมระบบการแข่งขันพูดคำศัพท์นั้นทำงาน
อยู่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยพัฒนาโปรแกรมด้วย
ภาษาจาวาและใช้ฐานข้อมูล SQLite ระบบสามารถแบ่งตามการ
ทำงานออกเป็น 3 ระบบย่อยได้แก่ ระบบควบคุมเวลาและผู้เล่น 
ระบบตรวจสอบคำศัพท์ และระบบค้นคลังคำศัพท์ 
 
2.1.1 ระบบควบคุมเวลาและผู้เล่น 
 ระบบในส่วนนี ้ทำหน้าที่ควบค ุมเวลาและลำดับผ ู ้ เล่น  
ซึ่งระบบได้ข้อมูลมาจากรายละเอียดที่ผู ้เล่นได้ทำการกำหนด
ก่อนเล่นเกมซึ่งสามารถกำหนด ระดับการเล่น หมวดหมู่คำศัพท์
จำนวนผู้เล่นและช่ือผู้เล่นได้ 
 ในแอปพลิเคชันจะแสดงตัวจับเวลาตามระดับที่ผู้เล่นเลือก 
เวลาจะค่อย ๆ ลดลง ผู้เล่นต้องพูดคำศัพท์ในหมวดหมู่ภายใน
เวลา เมื่อหมดเวลาหน้าจอจะมีการแจ้งเตือนว่าผู้เล่นไม่ได้รับ
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คะแนนและออกจากการแข่งขัน ดังลำดับการทำงานที่แสดงใน
ภาพที่ 5 และโปรแกรมจะดำเนินการแข่งขันต่อ โดยให้ผู้เล่น 
คนถัดไปเป็นผู้เล่น 

 
ภาพ 5 Flowchart การทำงานของระบบควบคุมเวลา 

2.1.2 ระบบตรวจสอบคำศัพท์ 
 ระบบในส่วนนี้จะทำหน้าที่ในการรับเสียงพูดจากผู้เล่น แล้ว
ทำหน้าที่แปลงให้เป็นคำศัพท์ โดยใช้ Speech Recognition API 
[7] หลังจากนั้นนำคำศัพท์ดังกล่าวไปตรวจสอบหมวดหมู่จาก
ข้อมูลในฐานข้อมูล หากคำที่ผู้เล่นพูด มีอยู่ในหมวดหมู่ ผู้เลน่จะ
ได้รับคะแนน ระบบจะทำการบันทึกคะแนนของผู ้เล่น และ
บันทึกคำศัพท์ที ่ผู ้เล่นทุกคนเคยตอบเอาไว้ ในฐานข้อมูล และ 
ให้ลำดับการเล่นเป็นผู้เล่นคนถัดไป 
 ในกรณีที่ผู ้เล่นคนใดคนหนึ่งมีการพูดคำศัพท์ที ่ได้มีผู ้เล่น 
คนก่อนหน้าซ้ำ หน้าจอจะมีการแจ้งเตือนว่าพูดซ้ำ และให้ผู้เล่น
ตอบคำศัพท์ใหม่อีกครั้ง โดยกระบวนการนี้จะถูกวนซ้ำจนกว่า 
ผู ้ เล ่นจะตอบคำศัพท์ ในหมวดหมู ่ที ่ ไม ่ซ ้ำและภายในเวลา 
ที่กำหนด ดังภาพที่ 6 
 
2.1.3 ระบบค้นคลังคำศัพท์ 
 ในกรณีที่ผู้เล่นพูดคำศัพท์และมั่นใจว่าคำดังกล่าวนี้ต้องเป็น
คำในหมวดหมู ่ดังกล่าว แต่ระบบแจ้งว่าไม่มีคำดังกล่าวใน
หมวดหมู ่ ผู ้เล่นสามารถขอทำการ  Challenge โดยพูดคำว่า 
“Challenge” หรือกดปุ่ม Challenge ที่หน้าจอ ระบบจะทำ 

 
ภาพ 6 Flowchart การทำงานของระบบตรวจสอบคำศัพท์ 

การหยุดเวลาในการแข่งขันไว้ชั่วคราวแล้วนำคำศัพท์ที่ผู้เล่นพูด 
ไปตรวจสอบความหมายของคำ โดยส่งผ่าน Oxford Dictionary 
API [8] เมื่อได้ความหมาย ระบบจะแสดงความหมายที่หน้าจอ  
ผ ู ้ เล ่นสามารถร ่วมก ันตรวจสอบความหมาย หากผ ู ้ เล่น 
ลงความเห็นว่า คำศัพท์ดังกล่าวอยู่ในหมวดหมู่ได้ ผู้เล่นสามารถ 
กดยอมรับคำศัพท์ดังกล่าว ซึ่งมีผลให้ผู้เล่นได้รับคะแนน และ
ระบบจะสอบถามความต้องการในการบรรจุคำศัพท์ดังกล่าวใน
หมวดหมู่ที่กำหนด หากผู้เล่นเลือกบรรจุคำศัพท์ลงในหมวดหมู่ 
คำศัพท์นั ้นจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลตามหมวดหมู่ที ่กำหนด  
ดังภาพท่ี 7 
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ภาพ 7 Flowchart การทำงานของระบบค้นคลังคำศัพท์ 

  
3. ฐานข้อมลูเกมการแข่งขันการพูดคำภาษาอังกฤษ 

 สำหรับแอปพลิเคชันเกมแข่งขันการพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
จำแนกตามหมวดหมู่ที่กำหนด มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดของ
เกม ผู ้เล ่น และคำศัพท์ ลงในฐานข้อมูล  SQLite ดังตาราง
ตัวอย่างที ่1- 4 ดังต่อไปนี ้ 

ตาราง 1 ตาราง Word เป็นตารางที่ใช้เก็บรายละเอยีดของคำศัพท์ 

Field Name Data Type Size Description Key 
word Varchar 10 คำศัพท์ PK 
word_meaning Varchar 30 ความหมายคำศัพท ์  
category_id Varchar 5 รหัสหมวดหมู ่  

 

ตาราง 2 ตาราง Category เป็นตารางที่ใช้เพื่อเก็บชื่อหมวดหมู ่

Field Name Data Type Size Description Key 
category_id Integer 5 รหัสหมวดหมู ่ PK 
category_name Varchar 30 ชื่อหมวดหมู ่  
 

ตาราง 3 ตาราง Game ใช้เก็บรายละเอยีดของการเล่นเกม 

Field Name Data Type Size Description Key 
game_id Integer 5 รหัสเกม PK 
category_id Varchar 30 ชื่อหมวดหมู ่  
mode Integer 1 ระดับความยาก

ง่าย (1, 2, 3) 
 

player_number Integer 2 จำนวนผู้เล่น  

ตาราง 4 ตาราง Player ใช้เก็บรายละเอียดของผู้เล่น 

Field Name Data Type Size Description Key 
player_id Integer 5 รหัสผู้เล่น PK 
player_name Varchar 30 ชื่อผู้เล่น  
score Integer 5 คะแนน  
player_order Integer 2 ลำดับของผู้เล่น  

 
4. การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 

 หน้าแรกของแอปพลิเคชันซึ่งแสดงโลโก้ของโปรแกรม ขณะนี้
ได้ตั้งช่ือโปรแกรมสั้น ๆ ว่า ThinknSay ดังภาพท่ี 8 
 

 
ภาพ 8 Splash Screen 

 
ภาพ 9 Select Player Screen 
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 จากภาพที ่ 9 เป็นหน้าเลือกจำนวนของผู ้เล่น โดยจะมี 
Dropdown สำหรับเลือกจำนวนผู้เล่นที่ต้องการ และปุ่ม Ok 
เพื่อยืนยันจำนวน 
 

 
ภาพ 10 Input Player Name 

 จากภาพที่ 10 เป็นหน้าสำหรับใส่ชื ่อผู ้เล่น มีช่องสำหรับ 
พิมพ์ช่ือ และปุ่มกดเพื่อยืนยันช่ือ  
 

 
ภาพ 11 Select Mode 

 จากภาพท ี ่  11 เป ็นหน ้าสำหร ับเล ือกโหมดการเล่น  
โดยจะแบ่งเป็น 3 ระดับ 
 

 
ภาพ 12 Select Category 

 จากภาพที ่ 12 เป็นหน้าเลือกหมวดหมู ่ โดยปุ่มกดจะมี 
ช่ือหมวดและรูปภาพท่ีแสดงถึงหมวดหมู่นั้น  ๆ 

 

 
ภาพ 13 Play Screen 

 จากภาพที่ 13 เป็นหน้าสำหรับเล่นเกม โดยด้านบนจะแสดง
โหมดที่เลือกเล่น และมีปุ่มสำหรับหยุด ถัดมาจะเป็นช่ือของผู้เล่น
คนนั้น ๆ โดยมีตัวเลขแสดงเวลานับถอยหลัง ปุ่มกดสำหรับพูด 
และแถบแสดงคำที่ผู้เล่นพูด 
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ภาพ 14 Score Result 

 จากภาพที ่14 เป็นหน้าแสดงผลลัพธ์การแข่งขัน โดยจะแสดง
ชื่อผู้เล่นพร้อมกับคะแนนที่ได้ เรียงตามลำดับจากมากที่สุดไป
น้อยที่สุด 
 

5. การทดสอบและวิเคราะห์ผล 
 แอปพลิเคชันการแข่งขันพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้บรรจุ 
คำศัพท์จำนวน 898 คำ จาก 15 หมวดหมู่ ซึ่งคำศัพท์ดังกล่าวได้
จากการรวบรวมหมวดหมู่จากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต [9-11] 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 
 
ตาราง 5 แสดงรายชื่อหมวดหมูแ่ละจำนวนคำศัพท์ในแต่ละหมวด 

หมวด จ ำนวน (ค ำ) 

Occupation 50 

Color 27 

Fruit 68 

Vegetable 89 

Animal 89 

Place 51 

Routine 28 

Beverage 53 

Sport 52 

Asian 48 

Europe 45 

Family 52 

Galaxy 107 

Bakery 30 

Body 109 

  ผู้พัฒนาได้ทำการประเมินความพึงพอใจใน โดยได้แบ่งการ
ประเมินออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความสะดวกในการใช้
งานระบบ ด้านการให้ข้อมูลและการสื่อสารกับผู้เล่น ด้านความ
สะดวกในการตรวจสอบคำศัพท์ และด้านการนำเอาไปใช้งานได้
จริง โดยคัดเลือกผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์การเล่น
เกมในลักษณะของการพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดหมู่ที่
กำหนดมาก ่อนแล ้ว  จำนวน 25 คน  เป ็นผ ู ้ทดลองใ ช้  
แอปพลิเคชันและประเมินระบบในแต่ละด้านด้วยการให้ระดับ
คะแนนจาก 1 (น้อยท่ีสุด) ถึง 5 (มากท่ีสุด)  
 
ตาราง 6  ตารางสรุปผลการประเมินระบบในแต่ละหัวข้อ 

หัวข้อการประเมินระบบ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ความสะดวกในการใช้งานระบบ  4.20 0.45 มาก 
การให้ข้อมูลและการสื่อสารกับผู้เล่น  3.75 0.60 พอใช้ 
ความสะดวกในการตรวจสอบ
คำศัพท์  

4.50 0.25 มาก 

การนำไปใช้งานได้จริง 4.65 0.55 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.28 0.43 มาก 

  
 จากผลการประเมินระบบในตารางที่ 6 พบว่าผู ้ประเมินมี
ความพอใจในด้านการนำแอปพลิเคชันไปใช้งานได้จริงมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย=4.65) และมีความพอใจในด้านการใช้ข้อมูลและการ
สื่อสารกับผู้เล่นของระบบน้อยกว่าด้านอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย=3.75) 
โดยภาพรวม ผ ู ้ประเม ินม ีความพอใจอย ู ่ ในระด ับมาก  
(ค่าเฉลี่ย=4.28) 
 

6. สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 โครงงานเรื ่องการพัฒนาแอปพลิเคชันเกมแข่งขันการพูด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษจำแนกตามหมวดหมู่ที่กำหนด เนื่องจาก
โปรแกรมใช้ Speech Recognizer API ในการช่วยวิเคราะห์การ
ออกเสียงเป็นคำ ดังนั้นในบางครั้งหากมีเสียงรบกวนหรือผู้เล่น
ออกเสียงคลุมเครือ จะมีผลกระทบต่อการแปลงเสียงเป็นคำของ
ระบบ ผ ู ้ เล ่นจ ึงควรพยายามออกเส ียงให ้ช ัดเจน เพ ื ่อให้       
แอปพลิเคชันสามารถรับเสียงได้อย่างถูกต้อง 
 รูปแบบของเกมแข่งขันพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหมวดหมู่
ที่กำหนดสามารถปรับเปลี่ยนกติกาให้มีความสนุกและได้ความรู้
ด ้านภาษาอังกฤษเพิ ่มเต ิมได ้ในอีกหลาย  ๆ ร ูปแบบ เช่น  
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การปรับกติกาให้คำศัพท์ที่พูด ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว
แรกที่กำหนดเพิ่มเติมด้วย เป็นต้น 
 สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของวิธีการแปลงเสียงพูดให้
เป็นคำศัพท์ และการเพิ่มจำนวนคำศัพท์และจำนวนหมวดหมู่ 
เป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้แอปพลิเคชันมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถอืด้วยพลังงานแสงอาทติย์แบบพกพา 

Development of Portable solar cell phone battery charger 
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บทคัดย่อ 

   วิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อแก้ปัญหาในพ้ืนท่ีที่มีข้อจํากัด
ทางด้านไฟฟ้า 2) เพื ่อแก้ปัญหาพลังงานโทรศัพท์มือถือมีไม่
เพียงพอ 3) เพื่อนำเอาพลังงานจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ ซึ ่งการวิจัยได้ใช้หลักการของ วงจรการพัฒนา
ร ะ บ บ  ( System Development Life Cycle :SDLC) โ ด ยมี
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ แผงวงจรชาร์จแบตสำรอง,ตัว
ต้านทาน (Resistor),ไดโอด,ถ่านชาร์จ Li-ion 4 ก้อน,หลอดไฟ 
LED,แผงโซลาร์เซลล์ โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของเครื่อง
ชาร์จแบตเตอร์รี่พลังงานแสงอาทิตย์ของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 

คน อยู่ในระดับ ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยรวมคือ (x = 3.28 , S.D. 
=  0.27)  และการประเม ินการทำงานของ เคร ื ่องชาร์จ
แบตเตอร์รี่พลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มตัวอย่าง จากการสุ่ม
ตัวอย่างตามจุดมุ่งหมาย จากประชากรจำนวน 30 คน อยู่ใน

ระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ยรวมคือ (x = 3.62 , S.D. =  0.12) 
คำสำคัญ – เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่พลังงานแสงอาทิตย์,แผงวงจร
ชาร์จแบตสำรอง, ตัวต้านทาน (Resistor), ไดโอด, ถ่านชาร์จ Li-
ion, หลอดไฟ LED, แผงโซลาร์เซลล์ 

 
Abstract 

    This research to 1) to solve problems in areas that 
have electricity limitations 2) to solve problems of 
insufficient mobile phone power 3) to apply natural 
energy to benefit the research uses the principles of 
(System Development Life Cycle: SDLC) With 
development tools including Circuit board, charger, 
backup battery, resistors, Diode, 4 Li-ion rechargeable 
batteries, LED lamp, Solar panel The results of the 

evaluation of the solar battery charger efficiency of 
three experts were moderate, with the total mean (¯x 
= 3.28, S.D. = 0.27) and their performance rating. Solar 
battery charger By sample From sampling according to 
the purpose Of the 30 people who were at the middle 
level, the total mean was (¯x = 3.62, S.D. = 0.12).  
Keywords - Solar battery charger, Battery charger circuit 
board, Resistor, Diode, Li-ion rechargeable battery, LED 
lamp, Solar panel. 

1. บทนำ 

    ในปัจจุบันเป็นยุคที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวัน  โดย
แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีพวกสมาร์ทโฟน มีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้นซึ่งการใช้โทรศัพท์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ติดต่อสื ่อสารเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมถึงเป็นทั้งอุปกรณ์
มัลติมีเดียที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ถ่ายรูป เครื่องเล่นวิดิโอ การใช้อินเทอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งการ
ทำธุรกรรมออนไลน์  การใช้ Internet Banking เป ็นต ้น สิ่ง
เหล่านี้มีให้เห็นเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มคนช่วงวัยรุ่นและวัย
กลางคน สมาร์ทโฟนมือถือส่วนตัวจึงมีความจําเป็นมากขึ้นและ
เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้จําเป็นต้องใช้พลังงานจึงมีปัญหาในเรื่อง
ของแหล่งพลังงานท่ีมีไม่เพียงพอซึ่งพลังงานท่ีใช้คือพลังงานไฟฟ้า
ที่มีความสิ้นเปลืองและมีค่าใช้จ่ายที่สูง และไม่สามารถใช้ได้เมื่อ
เกิดการขัดข้องของกระแสไฟฟ้า หรือปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าใน
บางพื้นที ่ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ซึ่งมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ในการประกอบการเรียน 
การค้นคว้าข้อมูลหรือแม้กระทั่งการทำงาน ติดต่อสื่อสาร ซึ่ง
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ประสบปัญหาแบตเตอร์รี่หรือพลังงานของอุปกรณ์เหล่านั้นไม่
เพียงพอ และจุดให้บริการในการชาร์จแบตเตอร์รี่มไีมเ่พียงพอกับ
ความต้องการของนักศึกษา  
    จากปัญหาดังกล่าว ทางผู้ทำโครงการได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของปัญหาดังกล่าวและพลังงานแสงอาทิตย์ซึ ่งเป็นพลังงาน
ทางเลือกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถใชไ้ดไ้ม่จํากัด
ซึ่งสามารถช่วยในการแก้ปัญหาในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่
เพียงพอ และประหยัดในด้านค่าใช้จ่ายได้ และสามารถพกพาไป
ได้ในสถานท่ีต่างๆ 
 

1.1 วัตถุประสงค ์

     1) เพื่อแก้ปัญหาในพ้ืนท่ีที่มีข้อจํากัดทางด้านไฟฟ้า 

     2) เพื่อแก้ปัญหาพลังงานโทรศัพท์มือถือมีไม่เพียงพอ 

     3) เพื ่อนำเอาพลังงานจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

 

1.2 สมมติฐานของการวิจัย 
    อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานและทำงานได้สมบูรณ์ตาม
เป้าหมายวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
 
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    วิจัยเรื่อง  เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาตามลำดับ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

1. ขอบเขตการวิจัย 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มคนวัยรุ่น 
และวัยกลางคน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จํานวน 30 คน  โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามจุดมุ่งหมาย 

 
2. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 
    เนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์และแผงวงจร

ไฟฟ้า การทํางาน ประสิทธิภาพ และประเภทของแผงโซล่าร์
เซลล์ข้อมูลทั ่วไปของแบตเตอร์รี ่ และหลักการทํางานของ
แบตเตอร์รี่  
 
1.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวิจัย 

                     ภาพ 2 แผงวงจรชาร์จแบตสำรอง 

ภาพ 3 ตัวต้านทาน (Resistor) 
 
 

การพัฒนา
อุปกรณ์เครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่

พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ

พกพา  
 

คุณภาพอุปกรณ์เครื่องชาร์จ  

สำรวจความพึงพอใจของการใช้
งานอุปกรณ์เครื่องชาร์จ

แบตเตอรี่ 
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ภาพ 4 ไดโอด 
 

ภาพ 5 ถ่านชาร์จ Li-ion 4 ก้อน 
 

   ภาพ 6 หลอดไฟ LED 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ 7 แผงโซลาร์เซลล ์
 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 ขั้นตอนการพัฒนาเคร่ืองมือ  
    งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา ใช้วงจรชีวิตของการพัฒนา
ซอฟต์แวร์  (SDLC) (จิราพัชร กันหา,2561) ในการพัฒนาระบบ 
มีทั้งหมด 5 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การกำหนดปัญหา 
    ปัจจุบันอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือซึ่งมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิต
ในชีวิตประจำวัน ในการใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การใช้ในการค้นคว้าข้อมูลต่างในอินเทอร์เน็ต ประกอบการเรียน
การสอน การติดต่อสื่อสารที่มีความจำเป็น เนื่องจากการใช้งานที่
มีมากมายในแต่ละวัน จึงมีปัญหาในเรื่องของพลังงานสำรองของ
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อความต้องการกับการใช้งาน
ของบุคคล ในแต่ละวัน และการให้บริการ อำนวยความสะดวก
ต่อการชาร์จพลังงานอุปกรณ์เหล่านี้มีไม่เพียงพอง 
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ 
    การวิเคราะห์จากปัญหาที ่เกิดขึ ้นกับผู ้คนวัยรุ ่นและวัย
กลางคนที่มีปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือในเรื่อง
ของพลังงานของโทรศัพท์มือถือไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ใช้งานในแต่ละวัน โดยในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ทำการศึกษา
คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
กลุ ่มตัวอย่างที่ เลือกเป็น นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
จำนวน 30 คน 
ระยะที่ 3 ออกแบบระบบ 
    ได้ออกแบบเครื ่องชาร์จแบตเตอร์รี ่พลังงานแสงอาทิตย์  
ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนต่างๆ 
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ระยะที่ 4 การทดสอบ 
    ทดสอบการทำงานของเครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่ ว่าทำงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือมีจุดบกพร่องตรงจุดใด เพื่อทำการ
แก้ไข 
ระยะที่ 5 การนำระบบไปใช้ 
    นำอุปกรณ์เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี ่พลังงานแสงอาทิตย์ ให้
กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
    งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
     นายพิษณุ สะเตวิน และคณะ [1] งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
หยอดเหรียญนำไปใช้ในสถานที่ไม่มีระบบไฟฟ้า โดยมีหลักการ
คือนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มา เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดย
ผ่านเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 40 วัตต์ และเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้
ไว้ใน แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก แล้วนำเอาพลังงาน
ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่มาผ่านวงจรเก็บประจุพลังงานให้
แบตเตอรี ่ของโทรศัพท์มือถือโดยมีแนวคิดนี ้เป็นการนำเอา
พลังงานจาก ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็น
พลังทดแทน  
    ทรงศักดิ์ อินทรสิทธ์ิ  ธเนศ ธนิตย์, ธีรพันธ์ และสมชาย อรุณ
รุ่งรัศมี [2] งานวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือ
ถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาที่สร้างขึ ้นเพื่ออำนวย
ความสะดวกสำหรับการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ซึ่งระบบไฟฟ้า
สาธารณะไม่สามารถเข้าถึงแต่สัญญาณโทรศัพท์สามารถเข้าถึง 
โดยผลของการวิจัยพบว่าสามารถชาร์จพลังงานใส่แบตเตอรี่มือ
ถือได้เทียบเท่ากับเครื่องชาร์จที่ใช้ไฟบ้านปกติแต่สะดวกกว่าใน
พื้นที่ท่ีไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ  
    เทพ เกื้อทวีกุล, ธีรยุทธ เติมช้อย, รุ่งไพลิน ปัญญาเจริญยิ่ง 
[3] งานวิจัยเกี่ยวกับ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมา
ออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรต่อตู้ชาร์จ
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที ่รับความ
คิดเห ็นการออกแบบและสร ้างจาก  ตัวแทนอาจารย์คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม 5 ท่าน 
และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 100 คน ซึ่งในการดำเนินการ

วิจัยประกอบด้วย สังเกต สนทนา ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่สัมภาษณ์
เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต และรวบรวมข้อมูลในขั้น
ต่อไป สร้างแบบประเมินรูปแบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประเมินความพึงพอใจ และ  สรุปผล
การประเมินความพึงพอใจ  
    นายนิธิอรรถ ปรีดิ์ชม, นางสาวสิริภัสสร เหล่ามะ [4] งานวิจัย
เกี่ยวกับวงจรชาร์ต แบตเตอร์รี่สำหรับโทรศัพท์มือถือจากเซลล์
แสงอาทิตย์ โดยได้ทำการ ออกแบบให้เซลล์แสงอาทิตย์สามารถ
ทำงานควบคู ่ไปกับวงจรเก็บประจุไว้ในแบตเตอร์รี ่สำรองไฟ 
เพื ่อที ่จะได้ประจุไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี ่สำรองไฟ ไปชาร์ตให้
โทรศัพท์มือถือต่อไป เพื่อเป็นการ ประหยัดพลังงานและยังช่วย
ลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง  
    ภาคิณ มณีโชติ , เทพ เกื ้อทวีกุล , วีรพงษ์ ยิ ้มยอง และ 
กฤษฎาคำบันลือ [5] งานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
กล่องใช้งานเอนกประสงค์แบบพกพาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อ สามารถชาร์จได้ทั้งโทรศัพท์มือถือ และยังใช้ได้ทั้งไฟ AC 
และ DC โดยโครงสร้างของกล่องใช้งานเอนกประสงค์แบบพกพา
ด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ โดยกล่องใช้งานเอนกประสงค์แบบ
พกพาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้งานได้ ทั้งไฟ AC และ 
DC สามารถใช้งานในกรณีไม่มีแสงอาทิตย์อีกประมาณหนึ่ง
ชั่วโมง ดังนั้นอุปกรณ์นี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับคนบน
พื ้นท ี ่ห ่างไกลก ันดาร เจ ้าหน ้าท ี ่ป ่าไม ้ท ี ่ต ้องเด ินป่าเดิน
ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีป่าได้  
 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
    1. แบบประเมินการทำงานของ เครื ่องชาร์จแบตเตอร์รี่
พลังงานแสงอาทิตย์ ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้
เลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ ่มตัวอย่างตามจุดมุ ่งหมาย จาก
ประชากรจำนวน 30 คน 
    2. แบบประเมินการทำงานของเคร ื ่องชาร์จแบตเตอร ์รี่
โทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผู้เช่ียวชาญ 
        2.1 ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
        2.2 การออกแบบมีความสวยงามน่าใช้ 
        2.3 ความเหมาะสมต่อการใช้งาน 
        2.4 อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
        2.5 อุปกรณ์สามารถทำงานได้โดยไม ่ม ีข ้อผ ิดพลาด 
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        2.6 ความปลอดภัยต่อการใช้งานอุปกรณ์ 
        2.7 อุปกรณ์มีสภาพสมบูรณ์ 

 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

    สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
หาค่าเฉลี่ยจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญนำมา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยมีสูตร ดังนี้ 

                              x̅ =  
∑ 𝑥

𝑁
                              

เมื่อ     X̅     หมายถึง     คะแนนเฉลี่ย 

        ∑ 𝑥   หมายถึง     ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

          N     หมายถึง     จำนวนประชากร  

หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพของ
ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีสูตร 
ดังนี้  

              S. D. =  √
N ∑ x2−(∑ x)2

𝑁(𝑁−1)
                     

เมื่อ   S.D.    หมายถึง     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       ∑ x
2  หมายถึง     ผลรวมของคะแนนแต่ละหัวข้อยก

          กำลังสอง 

       ∑ 𝑥    หมายถึง    ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

        N        หมายถึง    จํานวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 

  
การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ ตามหลักการ
ของลิเคิร์ท ดังนี ้ 

4.21 – 5.00 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
          3.41 – 4.20 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจมาก 
          2.61 – 3.40 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจปานกลาง 
          1.81 – 2.60 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจน้อย     
          1.00 – 1.80 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจน้อยท่ีสุด 

6. วิธีการเก็บข้อมูล 
    ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
ตามลำดับดังนี้ 
 1. นำอ ุปกรณ์เคร ื ่องชาร ์จแบตเตอร ์ร ี ่พล ังงาน
แสงอาทิตย์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเพื่อทำการปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนา 
 2. แจกแบบแบบประเมินประสิทธิภาพ 
 3. นำอุปกรณ์ ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ และทำแบบ
ประเมินประสิทธิภาพ 
 4. นำผลของการทำแบบประเมินประสิทธิภาพที่ได้รับ
คืนมาสรุปผลความพึงพอใจ 

 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การว ิ เคราะห ์ผลแบบประเม ินค ุณภาพด ้าน
ประสิทธิภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลคือ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ 
 2. การวิเคราะห์แบบประเมินประสทิธิภาพของผู้ใช้งาน
ที่มีต่อ เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่พลังงานแสงอาทิตย์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ผลคือ ค ่าเฉล ี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ละทำการสรุปผล 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ตาราง 1 แสดงผลการประเมินคณุภาพด้านประสิทธิภาพ โดย

ผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมินคุณภาพ 𝐱 S.D. 
แปล

ความหมาย 
1. ตรงตามวัตถุประสงค์ทีต่้องการ 3.66 0.57 มาก 
2. การออกแบบมีความสวยงามน่าใช้ 3.33 0.57 ปานกลาง 
3. ความเหมาะสมตอ่การใช้งาน 3.33 0.57 ปานกลาง 
4. อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างเตม็
ประสิทธภิาพ 

3.33 0.57 ปานกลาง 

5. อุปกรณ์สามารถทำงานได้โดยไม่มี
ข้อผิดพลาด 

3.00 0.00 ปานกลาง 

6. ความปลอดภยัตอ่การใช้งาน
อุปกรณ ์

3.00 0.00 ปานกลาง 

7. อุปกรณ์มีสภาพสมบูรณ ์ 3.33 0.57 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.28 0.27 ปานกลาง 
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    จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพด้าน

ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ  ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยรวมคือ (x =  
3.28 , S.D. =  0.27) เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกรายการ
ประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 
ตาราง 2 แสดงแบบประเมินประสิทธิภาพของเครื ่องชาร์จ
แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทั้งหมด 30 คน 

รายการประเมินคุณภาพ 𝐱 S.D. 
แปล

ความหมาย 
1. ความสะดวกตอ่การใช้งาน 3.26 0.69 ปานกลาง 
2. ความง่ายต่อการดแูลรกัษา 3.43 0.56 มาก 
3. รูปแบบอุปกรณ์มีความ
สวยงามน่าใช ้

3.23 0.72 ปานกลาง 

4. ขนาดและรูปร่างมีความ
เหมาะสมกับการพกพา 

3.03 0.92 ปานกลาง 

5. อุปกรณ์สามารถเป็นพลังงาน
ทดแทนสำหรับอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ได ้

3.86 0.62 มาก 

6. อุปกรณ์สามารถใช้งานได้
แม้กระทั่งตอนที่ไม่มีไฟฟ้า 

3.96 0.55 มาก 

7. อุปกรณ์ช่วยในการประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้จริง 

3.70 0.59 มาก 

8. อุปกรณ์มกีารใช้งานพลังงาน
แสงอาทิตย์ไดอ้ย่างมีประโยชน ์

4.53 0.62 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.62 0.12 มาก 
 
    จากตารางที ่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพ

ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ (x = 3.62, 
S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกรายการประเมินอยู่
ในระดับ มาก 

 

9. ประโยชน์ของการวิจัย 
      1. อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งาน
ในพื้นที่ท่ีไม่มีไฟฟ้าได้จริง 

2. ได้ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องชาร์จ 

เพื่อท่ีจะพัฒนาจุดบกพร่องและนำไปต่อยอดต่อไป 
3. สามารถใช้ในการประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้จริง 
4. อุปกรณ์สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการใช้งานได้จริง 

 

10. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
    ผลจากการวิจัยในครั้งนี ้พบว่า  การทดลองใช้เครื ่องชาร์จ
แบตเตอร์รี่พลังงานแสงอาทิตย์โดยนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จากการ
รวบรวมข ้อม ูลจากกล ุ ่มต ัวอย ่างจำนวน 30 คน บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนี ้
    1. จากการสำรวจแบบประเมินประสิทธิภาพจากการใช้งาน 
สอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 30 คน ซึ่งได้
จากการส ุ ่ม ผลสร ุปว ่า อ ุปกรณ์สามารถทำงานได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ที ่มีข้อจํากัดทางด้าน
ไฟฟ้าได้จริง ใช้แก้ปัญหาพลังงานโทรศัพท์มือถือมีไม่เพียงพอได้
จริง และนำเอาพลังงานจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง โดยมีผลการประเมินคุณภาพประสิทธิภาพ มี

ค่าเฉลี่ยรวมคือ (x = 3.62 , S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับ มาก 
    2. การประเมินคุณภาพด้านประสิทธิภาพของ เครื่องชาร์จ
แบตเตอร์รี่พลังงานแสงอาทิตย์ ของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับ ปาน
กลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.28 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.27 สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องชาร์จ
แบตเตอร์รี่พลังงานแสงอาทิตย์ มีประโยชน์และสามารถใช้งานได้
จริง และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน  
      

11. กิตติกรรมประกาศ 
    รายงานการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย นาย ธีรวิน ทองสุด จัดทำ
รายงานสำเร ็จได ้ด ้วยดีเพราะได้ร ับความอนุเคราะห์และ
คำปรึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เทิดบารมี อาจารย์
ที่ปรึกษาวิจัย ที่ได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือให้คำแนะนำ และ
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื ่อให้วิจัยมีความสมบูรณ์ทุก
ขั ้นตอน ตลอดเวลาในการดำเนินการจัดทำการวิจัยซาบซึ้งใน
พระคุณอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การพัฒนาระบบลางานออนไลน ์

Development of Online Leave System 
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บทคัดย่อ 

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบลางานออนไลน์

ให้กับองค์กรที่ต้องการระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนษุย์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาความพึงพอใจต่อผู้ใช้ที่มีต่อระบบลา

งานออนไลน์ และ เพื ่อประเมินประสิทธิภาพของระบบลางาน

ออนไลน์ซึ ่งสามารถจัดการข้อมูลพนักงาน ประเภทการลา โดย

พนักงานสามารถตรวจสอบสถานะการลา และ ประวัติการลา 

หัวหน้างานสามารถอนุมัติการและตรวจสอบการลาของพนักงาน 

ระบบลางานออนไลน์ถูกพัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา PHP จัดการ

ฐานข้อม ูลด ้วยโปรแกรม  MySQL และออกแบบหน้าจอด้วย

โปรแกรม Adobe Dreamweaver ระบบลางานออนไลน์ได้มีการ

ทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานระบบและทำแบบประเมิน

ความพึงพอใจจากผู้ใช้ทั้งหมด 30 คน ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

ที่มีต่อการใช้งานระบบลางานออนไลน์อยู่ในระดับพอใจมาก และ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบลางานออนไลน์ จากผู

เชี ่ยวชาญจํานวน 5 คน พบวาผลการศึกษาประสิทธิภาพของ

ระบบอยู ในระดับพอใจมาก มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.50 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 

คำสำคัญ – ระบบ, ลางาน 

 

 

 

 

Abstract 

    This research aims to develop an online leave system 

for organizations that need an efficient human resource 

management system. Study the satisfaction of users with 

the online leave system and to assess the efficiency of  

the online leave system that can manage employee  

information. Leave by employees can check leave status 

and leave history, supervisor can approve and review 

employee leave. The online leave system is developed 

in PHP language, database management with MySQL 

program and screen design with program. Adobe 

Dreamweaver, the online leave system, was tested on a 

sample of 3 0  users.  The satisfaction level of users with 

the use of the online leave system is very satisfied and 

the evaluation of the efficiency of the online leave 

system from 5 experts found that the efficiency of the 

system was very satisfactory. The mean is 4.50 and the 

standard deviation is 0.54. 

Keywords – System, Leave 
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1. บทนำ 

    ปัจจุบันนี้การลางานของบริษัทต่าง ๆ มีระบบการลางานท่ีส่งผล

ให้พนักงานในบริษัทพบปัญหาในการลางานต่างๆ ในกรณีของ

บริษัท เอส.ซี.ลีสซิ่ง จำกัด มีทั้งหมด 3 สาขา มีพนักงานทั้งหมด 40 

คน เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ มีระบบการลางานโดยการ

ใช้โปรแกรมลางานออนไลน์ (Web Time Online) โดยมีขั้นตอน

การลางานดังนี ้ พนักงานทำการลางาน เมื ่อทำการลางานเสร็จ

จะแจ้งไปยังหัวหน้างาน หัวหน้างานทำการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการ

ลางาน และแจ้งผลกลับไปยังพนักงานท่ีลางาน โดยปัญหาที่พบ คือ 

ระบบลาทำงานช้า และ ใช้งานยาก ดังนั ้นบริษัท เอส.ซี.ลีสซิ่ง 

จำกัด จึงจำเป็นต้องมีระบบการลางานออนไลน์ท่ีสามารถทำงานได้

รวดเร็ว ใช้งานง่ายไมjซับซ้อน และ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (บริษัท 

เอส.ซี.ลีสซิ่ง จำกัด, 2563) 

    ทุกวันน้ีบริษัทส่วนมากมีการลางานโดยการใช้แอปพลิเคช่ันผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ซึ่งไม่ตอ้ง

ติดตั้งตัวโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ให้การบริหาร

จัดการแอพพลิเคชั่น และ ข้อมูลทําได้ง่ายจากที่ใดก็ได้ตลอดเวลา 

และเทคโนโลยีฐานข้อมูลช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ

ระเบียบมากข้ึน 

    ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะพัฒนาระบบ

ลางานออนไลน์ โดยใช้ภาษา PHP จัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม 

MySQL ออกแบบหน้าจอด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver 

ซึ่งระบบที่ผู้วิจัยจะพัฒนาสามารถช่วยในเรื่องของการดำเนินการลา

งานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ ่งขึ ้น สามารถลด

ปัญหาที่พบเจอจากการลางานต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น 

ความยากในการใช้งาน การลางานล่าช้า เกิดการผิดพลาด ด้วยเหตุ

นี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาระบบลางานออนไลน์ขึ้นมา

เพื่อให้การลางานของบริษัท เอส.ซี.ลีสซิ่ง จำกัด มีประสิทธิภาพที่ดี

ยิ่งข้ึน 

 

 

1.1 วัตถุประสงค ์

 

    1. เพื่อพัฒนาระบบลางานออนไลน์ให้กับองค์กรที่ต้องการ     

ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ ลางานออนไลน์ 

 

1.2 ขอบเขตงานวิจัย 

    1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทเอส.ซี. 

ลีสซิ่ง จำกัด จำนวน 40 คน 

    2. กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทเอส.ซี.ลีสซิ่ง จำกัด จำนวน

30 คน  โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างตามจุดมุ่งหมาย 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
    งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่
เกี ่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้  [ ในปี 
2561สันต์ชัย อเนกไพบูรณ์ และ อนันตชัย คงรอด งานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบลางานออนไลน์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความ
สะดวกสำหรับการลางานภายในบริษัท เอส พี การไฟฟ้า อิมปอร์ต 
จำกัด [1] ในปี 2555 นัทประดิษฐ์ พลอยวิเศษ ได้ศึกษาปัญหา
เกี ่ยวกับการพัฒนาระบบลางานออนไลน์และพบว่าพนักงานไม่
สามารถตรวจสอบประวัติการลาดว้ยตนเองได ้จึงได้พัฒนาระบบลา
งานออนไลน์ขึ้นเพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบประวัติการลา
งานได้ [2] ในปี 2559 ชนิภรณ์ สังข์ทอง และ เนรมิธ จิรกาญจน
ไพศาล ได้พัฒนาระบบขออนุมัติลาหยุด เพื่อให้สะดวกในการทำ
เรื่องลาหยุดประเภทต่าง ๆ [3] ในปี 2557 สมสุก นากสุก, ปพิชญา 
นิเทศ และ ธวัชชัย พรหมรัตน์ ได้พัฒนาระบบใบลาอิเล็กทรอนกิส์ 
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารงานภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [4] และ ในปี 2560 บัวไข 
ไสยาสน์ และ คมศรี คมน์ทิพยรัตน์. (2560) ได้พัฒนาระบบบริหาร
จัดการลาออนไลน์ เพื่อการบริหารระบบการลาให้มีประสิทธิภาพ 
[5] 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย 

    การวิจัยครั ้งนี ้ ได้จำแนกวิธีการดำเนินการวิจัยออกเป็น 6

ขั้นตอน ดังนี ้

    1. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้ว ิจัยทำการศึกษาระบบลางานของ

บริษัทต่าง ๆ และศึกษาระบบตรวจสอบข้อมูลการลานอกจากนี้ 

ผู้วิจัยทำการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบลางานจาก

บทความต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบลางานออนไลน์ 

    2. การออกแบบระบบ ได้เขียนผังงาน (Flow Chart) และ  

ER-Diagram ดังตัวอย่างในภาพ 1 และ ภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 ER-Diagram ระบบลางานออนไลน ์

 

 3. การพัฒนาระบบหลังจากออกแบบระบบแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ 

การพัฒนาระบบลางานออนไลน์ ด้วยโปรแกรมภาษา PHP จัดการ

ฐานข้อม ูลด ้วยโปรแกรม  MySQL และออกแบบหน้าจอด้วย

โปรแกรม Adobe Dreamweaver 

    4. การทดสอบระบบหลังจากพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ก่อน

จะนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้จริงนั้น ต้องมีการทดสอบระบบก่อน 

โดยผู้พัฒนาระบบจะเป็นทดสอบระบบ โดยทำการทดสอบการ

เชื่อมโยง และ การแสดงผลของทุกหน้าจอตรวจสอบความถูกต้อง

เริ่มต้น

 

เลือกประเภทการลา 

กรอกข้อมูลการลา 

 

ยื่นขออนุมัติการลา 

ภาพ 1 Flow Chart ระบบลางานออนไลน์ 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

- ปัจจัยส่วนบุคคล 

   1.เพศ 

   2.อายุ 

   3.สัญชาติ 

- พฤติกรรมการใช้งาน 

Web Application 

- ทัศนคติต่อการใช้งาน

ระบบ 

ตัวแปรตาม 

- การรับรู้เกีย่วกับ

ระบบในทางที่ด ี

- การมีอารมณ์

ความรูส้ึกท่ีดีต่อระบบ 

- การแสดงออกมาเป็น

พฤติกรรมที่ดตี่อระบบ 

หัวหน้าอนุมัติการลา 

จบการทำงาน

 

ภาพ 2 ER-Diagram ระบบลางานออนไลน์ 

 

 

 

 

ภาพ 2 ER-Diagram ระบบลางานออนไลน์ 
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ของเนื้อหาท่ีแสดงผลทุกหน้าจอ และ ทดสอบการทำงานของระบบ

ทุกขั้นตอนของพนักงาน หัวหน้างาน ผู้ดูแลระบบ หรือ ฝ่ายบุคคล 

หากพบข้อผิดพลาด จะดำเนินการแก้ไขจนได้ระบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

    5. การทดลองใช้ระบบ เมื่อได้ระบบที่สมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยได้ให้

ผู้ใช้จำนวน 30 คน ทดลองใช้ระบบและทำแบบประเมินความพึง

พอใจต่อระบบลางานออนไลน์ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการทำงอน

ของระบบ และ ความถูกต ้อง ด ้านการออกแบบ และ การ

จัดรูปแบบหน้าจอ และ ด้านประโยชน์การนำไปใช้ เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจของระบบ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    6. การวิเคราะห์ข้อมูล และ การสรุปผลเมื่อได้ข้อมูลจากแบบ

ประเมิน ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และ ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละด้าน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยแล้วก็จะนำมาหา

ค่าเฉลี่ยรวมเพื่อหาผลสรุปของความพึงพอใจโดยมีเกณฑ์ที่ใช้ใน

การประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับน้อยที่สุด 

 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

    สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หา

ค่าเฉลี่ยจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี ่ยวชาญนำมา

วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยมีสูตร ดังนี้ 

 

                     x̅ =  
∑ 𝑥

𝑁
         

เมื่อ    X̅     หมายถึง คะแนนเฉลี่ย 

        ∑ 𝑥   หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

         N     หมายถึง จำนวนประชากร 

หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพของ
ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีสูตร 
ดังนี้  

              S. D. =  √
N ∑ x2−(∑ x)2

𝑁(𝑁−1)
                     

เมื่อ S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

     ∑ x
2หมายถึง ผลรวมของคะแนนแตล่ะหัวข้อยก 

     กำลังสอง 

     ∑ 𝑥  หมายถึง ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

N     หมายถึง จำนวนประชากร 
 

6. ประโยชน์ของการวิจัย 

    1. ช่วยประหยัดเวลาการลางานของพนักงาน 

    2. สามารถลางานได้ทุกที่ ทุกเวลา 

    3. สามารถทำรายงานสรุปผลการลาได้อย่างรวดเร็ว 

    4. สามารถดูประวัติการลาของพนักงานได้ 
 

7. ผลการดำเนินงาน 

    ผลการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี ้ได้ระบบลางานออนไลน์สำหรับ

องค์กรขนาดเล็กท่ีมีพนักงานจำนวนไม่มาก ช่วยในเรื่องของการ

บริหารจดัการข้อมลูการลาของพนักงาน โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้ระบบ

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของพนักงาน สามารถตรวจสอบ เพิ่ม 

แก้ไข ข้อมูลส่วนตัว ตรวจสถานะการลาได้ ส่วนของหัวหน้า 

สามารถตรวจสอบข้อมูลพนักงานรายบุคคล ตรวจสอบการลาของ

พนักงาน ตัวอย่างหน้าจอเข้าสู่ระบบลางานออนไลน์ หนา้จอหลัก

ของพนักงาน และ หัวหน้างาน มีดังนี้ 
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ภาพ 4 เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วหน้าจอจะแสดงบอกว่า

เป็นพนักงาน หน้าแสดงรูปภาพของพนักงานที่เข้าสู่

ระบบเมนูด้านบนของพนักงานจะไม่เหมือนกับของ

ผู้ดูแลระบบ 

 

ภาพ 3 จะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

คือ ผู้ใช้จะต้องใส่ username และ password เพื่อเข้าสู่

ระบบ ถ้าผู้ใช้กรอกไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได ้
ภาพ 5 เมนูบันทึกการลาของผู้ใช้จะเป็น

หน้าที่ใช้ลงบันทึกการลา โดยจะเลือกได้

ว่าต้องการลาในเรื่องอะไร 

 

ภาพ 6 เมนูตรวจสอบสถานะการลาโดย    

สามารถตรวจสอบได้ว่าสถานะการลาของ

พนกังานไดร้บัการอนมุตัิหรือไม่ 
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ภาพ 8 เมนูจัดการข้อมูลพนักงาน แสดง

ข้อมูลพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ และ

สามารถแก้ไขข้อมูลพนักงานได้ 

 

ภาพ 10 เมนูอนุมัติการลาจะเป็นหน้าแสดง

รายการที่ถูกบันทึกใบลาเข้ามาและ สามารถ

เลือกว่าจะอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ 

ภาพ 7 เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วหน้าจอจะแสดงบอกว่าเป็น

ผู้ดูแลระบบ หน้าแสดงรูปภาพของ แอดมินที่เข้าสู่ระบบเมนู

ด้านบนของผู้ดูแลระบบจะไม่เหมือนกับของผู้ใช้งาน 

 

ภาพ 9 เมนูแก้ไขข้อม ูลพนักงาน 

สามารถแก้ไข หรือ เพิ ่มข้อมูลของ

พนักงานได้ 
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ข้อคำถาม �̅� S.D. ผลการ

ประเมิน 
ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 
1. ระบบการลางาน
ประมวลผลการทำงานได้
อย่างรวดเร็ว 

4.07 0.44 มาก 

2. ระบบสามารถแสดง
ประวัติการลางานของ
พนักงานได้อย่างรวดเร็ว 

4.50 0.51 มาก 

3. ระบบการอนุมตัิการลา
ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว 

4.13 0.50 มาก 

4. ระบบตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา 

4.60 0.50 มากที่สุด 

5. ระบบมีขั้นตอน
กระบวนการลางานท่ี
รวดเร็วและถูกต้อง 

4.03 0.31 มาก 

ผลค่าเฉลี่ย 4.27 0.45 มาก 

ด้านฟังก์ชันการทำงานของระบบ 
1. ระบบสามารถทำการลา
งานได้ถูกต้องตามขั้นตอน 

4.50 0.51 มาก 

2. ระบบสามารถอนุมตัิการ
ลางานภายในได้ตลอดเวลา 

4.07 0.44 มาก 

3. ระบบสามารถทำการลา
งานภายได้ตลอดเวลา 

4.13 0.56 มาก 

ผลค่าเฉลี่ย 4.23 0.50 มาก 

ภาพ 11 เมนูสถิติการลาของพนักงาน จะบอก

จำนวนทั้งหมดของประเภทการลา และ จำนวน

วันท่ีลาของพนักงานใน 1 ป ี

 

 

ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบลา

งานออนไลน์โดยภาพรวมของผู้ใช้งาน 
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    จากตาราง 1 พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ

ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับ

พอใจมาก หัวข้อระบบตรงตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเป็นขอ้ท่ี

ม ีเฉล ี ่ยส ูงส ุด เท่าก ับ 4.60 และ  ในหัวข้อระบบมีข ั ้นตอน

กระบวนการลางานท่ีรวดเร็วและถูกต้องมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 

4.03 

    ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบด้านฟังก์ชันการใช้

งานเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับพอใจมาก หัวข้อระบบสามารถทำการ

ลางานได้ถูกต้องตามขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.50 และ 

ในหัวข้อระบบสามารถอนุมัติการลางานภายได้ตลอดเวลามคี่าเฉลีย่ 

น้อยที่สุด เท่ากับ 4.07  

 

ตาราง 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานระบบลางาน

ออนไลน์โดยภาพรวมของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน 

 

 

    จากตาราง 2 พบว่าระดับความมีประสิทธิภาพการทำงานของ

ระบบอยูในระดับพอใจมาก ดังนี้ ด้านที่ไดร้ับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด

คือ ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 

4.60 มีประสิทธิภาพอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความ

ฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.40 รวมคะแนนเฉลี่ย

ทุกด้านมีค่าเท่ากับ 4.50 ซึ่งประสิทธิภาพของระบบลางานออนไลน์

อยู่ในระดับพอใจมาก 

 

 

 

8. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

    ผลจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า การใช้ระบบลางานออนไลน์ 

ของพนักงานบริษัท เอส.ซี.ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างจำนวน 30 คน บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

    1. จากการสำรวจแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้งาน

สอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง พนักงานบริษัท เอส.ซี.ลีสซิ ่ง จำกัด

จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม ผลสรุปว่า ระบบสามารถทำงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของความสะดวก

ในการลางานได้จริง นอกจากนี้ยังใช้แก้ปัญหาการทำการลางานที่

ล่าช้า และ ผิดพลาดได้จริง และ ระบบสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 

โดยมีผลการประเมินด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบ มี

ค่าเฉลี่ยรวมคือ (x ̅ = 4.27 และ S.D. = 0.45) ซึ่งมีประสิทธิภาพ

อยู ่ในระดับ มาก และ ด้านฟังก์ชันการใช้งาน มีค่าเฉลี ่ยรวม 

(x ̅ 4.23 และ S.D. = 0.50) ซึ่งอยู่ในระดับ มาก 

     2. การประเมินคุณภาพด้านประสิทธิภาพของ ระบบลางาน

ออนไลน์ของผู้เชี ่ยวชาญ ค่าเฉลี่ยรวม (x ̅ = 4.50 และ S.D. = 

0.54) ซึ่งอยู่ในระดับ มาก สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาระบบลา

งานออนไลน์สามารถใช้งานได้จริง และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 

 

9. กิตติกรรมประกาศ 
    รายงานการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย นายณัฐพงศ์ ทวีชาญวัฒน์ชัย 
จัดทำรายงานสำเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์และ
คำปรึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .เกียรติขร โสภณาภรณ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่ได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ 
และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้วิจัยมีความสมบูรณ์ทุก
ข ั ้นตอน ตลอดเวลาในการดำเน ินการจ ัดทำการว ิจ ัย จึ ง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 

 
 
 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบ 

4.60 0.54 มากที่สุด 

2. ด้านฟังก์ชันการทำงาน 4.40 0.54 มาก 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกดา้น 4.50 0.54 มาก 
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การพัฒนาสือ่วิดีทัศน์เรื่อง ประเภทของร่างกายและการออกกำลังกายเบื้องต้น 
Development of The Video of Story: Body Type and Preliminary Exercise  
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บทคัดย่อ 

        งานวิจัยฉบับนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เรื่อง 
“Body Type” หรือประเภทของร่างกายและการออกกำลังกาย
เบื้องต้น มี 3 ขั ้นตอน ได้แก่ ขั ้นเตรียมการ ศึกษาชีวิตความ
เป็นอยู,่ ขั้นวางแผน รวบรวมและสังเกตนักศึกษา, ขั้นดำเนินงาน
และสรุปผลดำเนินงานตามแผน  ใช้แบบทดสอบ 17 คน และวิ
เคราะข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การ
วิเคราะห์เนื้อหา 
          ผลประเมินสถิติ พบว่า ตารางที ่ 1 อยู ่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ยรวมคือ (x = 3.85, S.D. = 0.76) ตารางที่ 2 อยู่ในระดับ

มาก ค่าเฉลี่ยรวมคือ (x =  4.45, S.D. = 4.45) ตารางที่ 3 พบว่า

กลุ่มตัวอย่าง 17 คน ก่อนดู ( �̅�  = 3.71 , S.D. = 0.70 )ต่ำกว่า 

หลังด ู( �̅� = 4.78 , S.D. = 050 ) ผลสัมฤทธ์ิหลังดูสูงกว่าก่อนดู 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.07 คะแนน 
คำสำคัญ -- วิดีทัศน์, ประเภทของร่างกาย 
 

Abstract 
          Objective of this research is to develop a video 
media on “Body Type” or body type and basic exercise 
with 3 phases: preparation Studying living life, planning 
stage, gathering and observing students, operating steps 
and summarizing the results of the plan, using the test 
for 17 people and analyzing the data by using 
descriptive statistics including percentage, mean, 
content analysis. 
          The statistical evaluation results showed that 
Table 1 was at a high level. The total mean was (¯x = 
3.85, S.D. = 0.76). Table 2 was at a high level. The total 

mean was (¯x = 4.45, SD = 4.45) .Table 3, it was found 

that the sample of 17 subjects before ((x) ̅ = 3.71, SD = 

0.70) was lower than after ((x) ̅ = 4.78, SD. = 050) the 
achievement after looking higher than before. The 
mean is 1.07 points. 
Keywords - Videos, Body Type 
 

1. บทนำ 
    ในป ัจจ ุบ ันผ ู ้คนม ักละเลยเร ื ่องการด ูแลส ุขภาพ สืบ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ต่างๆ โดยมีปัจจัย
ที ่เกี ่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
สิ ่งแวดล้อม ทำให้การดำรงชีว ิตของคนไทยเปลี ่ยนไป การ
เปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสขุภาพของประชาชน
ทั่วไป และมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื่มสุรา 
สูบบุหรี่ บริโภคอาหารที่มีไขมันสูง บริโภคอาหารที่ไม่สะอาด ไม่
มีคุณค่าทางโภชนาการ การขาดการออกกำลังกาย ขาดการ
พักผ่อน ไม่ตรวจสุขภาพประจำปี มีความเครียดในชีวิตประจำวัน 
ไม่ทำตามกฎจราจร ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัย
ในขณะขับขี่พาหนะ จากเคยเดินไปทำงานหรือเรียน ก็ต้องนั่งรถ
ไป จากที่เคยเดินข้ึนบันไดก็เปลี่ยนมาขึน้ลิฟท ์เป็นต้น 
         อัตราป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมดังกล่าว 
ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคมะเร็งและปญัหาทางสุขภาพจิต สอดคล้องกับ [2] ชัย
ชาญ ดีโรจนวงศ์, 2549). การวินิฉัยและการจำแนกประเภทของ
โรคเบาหวาน ณ.โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล และ สอดคล้องกับ 
[1] (สรุปรายงานการเผ้าระวังโรค, 2552). สำนักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ รายงานภาระโรคและการ
บาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2552) และยังสอดคล้องกับ [7] 

mailto:aunkung_007@hotmail.co.th


381 

 

 

มัลลิกา กลิ่นประยงค์. จุดตาร์ท – กรุงฯ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส), 2562. 
184 หน้า. 
 ทำให้ส่งผลเชิงลบต่อบุคคล ครอบครัวหรือชุมชน ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย สูญเสียการงาน ขาดรายได้ เสีย
ค ่าร ักษาพยาบาล และอาจพิการหร ือเส ียช ีว ิตได ้  ด ังนั้น 
ความสำคัญของการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง เช่น 
การออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารและการเล่นกีฬา 
นอกจากจะช่วยให้บุคคลนั้นมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมทั้งช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพที่ต้องสูญเสียไปมหาศาล   

ด ังน ั ้น จากสภาพปัญหาที ่พบโดยทั ่วไปในกลุ่ม
ประชาชนทั่วไปหรือนักศึกษา ต่างก็พบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปและ
ละเลยการดูแลสุขภาพที่ต้องอาศัยความมีวินัยและความใส่ใจใน
การดูแลสุขภาพ นักวิจัยจึงสนใจพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เรื่อง ประเภท
ของร่างกายและการออกกำลังกายเบื้องต้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อศึกษาคุณภาพในการพัฒนาสื่อวิดีทัศนเ์รื่อง การแบ่ง
ประเภทของร่างกายและการออกกำลังกายพ้ืนฐาน 
2.2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการรับชมสื่อวิดีทัศน์เรื่อง การ
แบ่งประเภทของร่างกายและการออกกำลังกายพื้นฐาน 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
          นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ทราบถึงประเภทของร่างกาย และการออกกำลังกายเบื้องต้น 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

5. วิธีการวิจัย 
การวิจัยการพัฒนาสิ่อวิดีทัศน์เรื่อง ประเภทของร่างกายและการ 

ออกกำลังกายเบื้องต้น ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้
ดำเนินการศึกษาตามลำดับ ดังน้ี 
5.1 ของเขตของการวิจัย 

• ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพสื่อวิดทีัศน์ ประกอบด้วย 
ด้านเทคนิค 3 ท่าน และด้านเนื้อหา 3 ท่าน 

• ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุร ี จ ังหวัด
กรุงเทพมหานคร จำนวน 17 คน แบ่งเป็น กลุ่มผอม 6 
คน, กลุ่มสมส่วน 6 คน และกลุ่มอ้วน 5 คน แต่ละกลุม่
ใช้เกณฑ์การแบ่งจากการหา น้ำหนัก / ส่วนสูง  

• ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น : สื่อวิดีทัศน์เรื่อง ประเภทของร่างกายและ
การออกกำลังกายเบื้องต้น  
ตัวแปรตาม : ด้านคณุภาพและความพึงพอใจในการ
รับชมวิดีทัศน์ 

5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

• แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสขุภาพ 

• แบบประเมินคุณภาพของสื่อวีดีทศัน์ โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

• แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 

• แบบทดสอบก่อนและหลังการรับชมสื่อวิดีทัศน์เรื่อง 
ประเภทของร่างกายและการออกกำลังกายเบื้องต้น 
ของกลุ่มตัวอย่าง 

5.3 วิธีการเก็บข้อมูล 
        ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองกับประชากร 
ตามลำดับดังนี้ 
          1. นำเสนอสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง Body Type ประเภทของ
ร่างกายและการออกกำลังกายเบื้องต้น ให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
และเทคนิคทำการประเมินตรวจสอบคุณภาพเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนา 
          2. จัดทำเอกสารขออนุญาติถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขอดำเนินการวิจัย 
          3. แจกแบบทดสอบจากนั้นเปิดสื่อวิดีทัศน์เรื่อง Body 
Type ประเภทของร่างกายและการออกกำลังกายเบื้องต้น ให้
กลุ่มตัวอย่างได้รับชม และทำให้ทำแบบทดสอบ 

 สื่อวิดทีัศน์ เรือ่ง 
ประเภทของ

ร่างกายและการ
ออกกำลังกาย

เบ้ืองต้น 
 

คุณภาพของสื ่อว ีดี
ทัศน์
ความพึงพอใจในรับชมสื่อ
วิดีทัศน์เร่ืองการแบ่ง
ประเภทของร่างกายและ
การออกกำลังกาย 
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          4. นำแบบทดสอบที ่ได้ร ับกลับคืนจากประชากรไป
ตรวจสอบความสมบูรณ์ และนำไปเปรียบเทียบก่อน และหลัง
ของการทำแบบทดสอบ 
 
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
          1. การวิเคราะห์ผลแบบประเมินคุณภาพการพัฒนาสื่อ
วิดีทัศน์เรื ่อง Body Type ประเภทของร่างกาย และการออก
กำลังกายเบื้องต้น ในนักศึกษา สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์คือ 
ค ่าเฉล ี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
eviation) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
          2. การวิเคราะห์ผลการสังเกตพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
หลังการดูสื ่อวิดีทัศน์เรื ่อง Body Type ประเภทของร่างกาย 
และการออกกำลังกายเบื ้องต้น ในนักศึกษา เป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scales) ซึ ่งมีระดับมาตราส่วน 5 ระดับ 
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
5.5 IOC หมายถึง 

ความสอดคล้องระหวา่งข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ มี

ค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง -1 ข้อคำถามที่มีความตรงตามเนื้อหาจะมคี่า 

IOC เข้าใกล้ 1.00 ถ้าข้อใดมีค่า IOC ต่ำกว่า 0.5 ควรจะปรับปรุง

ข้อคำถามใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวดั 

ระดับที่ 1 หมายถึง ประสิทธิภาพน้อยที่สุด 

ระดับที่ 2 หมายถึง ประสิทธิภาพน้อย 

ระดับที่ 3 หมายถึง ประสิทธิปานกลาง 

ระดับที่ 4 หมายถึง ประสิทธิภาพมาก 

ระดับที่ 5 หมายถึง ประสิทธืภาพมากที่สุด 

วืธีการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ทำได้โดยหาค่า

ความสอดคล้องหรือดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อ

คำถามแตล่ะข้อกับจุดประสงค์ (Index of Item – Objective 

Congruence หรือ IOC) 

จากสูตร ดังนี ้

 

 

 

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอ้งมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 

        R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ

ทั้งหมด 

          N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

กำหนดคะแนนของผู้เชี่ยวชาญเปน็ +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้ 

 +1 คือ แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดปรสงต์เชิงพฤติกรรม

ที่ระบุไว้จริง 

 0 คือ ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงคเ์ชิง

พฤติกรรมทีร่ะบุไว ้

 -1 คือ แน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมทีร่ะบ ุ

 

5.6 เกณฑ์การแปลความหมาย 

ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป 

 เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินการประเมณิประสิทธิภาพของ

คู่มือจากแบบประเมณิความพึงพอใจของผู้ใช้ได้กำหนดเกณฑ์โดย

การวิเคราะห์ข้อมลู ค่าเฉลี่ย ( �̅� ) และค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( S.D. ) และแปลความหมายโดยการ นำข้อมลูที่เก็บ

รวบรวมมาได้ ไปเที่ยบกับเกณฑ์ขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคดิ

ของ [6] บุญชม ศรีสะอาด. วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 

1 (พิมพ์ครั้งท่ี 5).  2556, หน่า 121. ดังนี ้

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
มากที่สุด  4.51 – 5.00 

มาก 3.51 – 4.50 

ปานกลาง 2.51 – 3.50 
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น้อย 1.51 – 2.50 

น้อยที่สุด 1.00 – 1.50 

 

5.7 การวิเคราห์ข้อมูล 

 สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถี่ 

(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ดังนี ้

 ค่าร้อยละ 

𝝆 =
𝒇

𝑵
× 𝟏𝟎𝟎 

เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ 

F แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 

N แทน จำนวนความถี่ท้ังหมด 

 ค่าเฉลี่ย 

�̅� =
∑𝒙

𝑵
 

เมื่อ �̅� แทนค่าเฉลี่ยหรือตัวกลางเลขคณิต 

    X แทนรวมทั้งหมดของคะแนน 

       N แทนจำนวนตนทั้งหมด 

 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D. =√𝑵𝜮𝒙𝟐
−(𝜮𝒙)𝟐

𝑵(𝑵−𝟏)
 

เมื่อ S.D. แทนค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตัวอย่าง 

        X  แทนคะแนนแต่ละตัวอยา่ง 

        N  แทนจำนวนข้อมูล หรือขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 

6. ผลการทดลอง 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา โดยผู้เช่ียวชาญ 
รายการประเมินคุณภาพ 𝐱 S.D. แปลความหมาย 

1. ด้านความถูกตอ้ง 3.64 0.91 มาก 
2. ด้านภาษา 4.24 0.69 มาก 
3. ด้านการดำเนินเรื่อง 3.68 0.68 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.85 0.76 มาก 

 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมินคุณภาพ 𝐱 S.D. แปลความหมาย 
1. คุณภาพด้านเน้ือหาของ 
    วิดีทัศน์  

4.45 0.69 มาก 

2. คุณภาพด้านภาพและเสียง 4.60 0.60 มากที่สุด 
3. คุณภาพด้านเทคนิค 4.30 0.80 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.45 0.69 มาก 

จากตารางที ่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพด้าน
เทคนิค โดยผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Body Type ประเภทของร่างกาย 
และการออกกำลังกายเบื้องต้น ในนักศึกษา อยู่ในระดับมาก  มี

ค่าเฉลี่ยรวมคือ (x =  4.45, S.D. = 4.45) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมาก 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนก่อน และหลังดูสื่อวีดิทัศน์ 

รายการประเมินคุณภาพ 𝐱 S.D. แปลความหมาย 
1. ก่อนดู    
กลุ่มผอม    
1.1 รูปร่างของคนกลุ่มผอม
จะมี แขน ขา ที่ยาว 

3.59 0.62 มาก 

1.2 รูปร่างของคนกลุ่มผอม
จะมี ไขมันต่ำ 

3.65 0.49 มาก 

1.3 รูปร่างของคนกลุ่มผอม
จะอ้วนยาก 

3.82 0.64 มาก 

กลุ่มอ้วน    
1.4 รูปร่างของคนกลุ่มอ้วน
จะมีเน้ือนิ่มๆ 

3.88 0.60 มาก 

1.5 รูปร่างของคนกลุ่มอ้วน
จะมีการเผาผลาญชา้ 

3.71 0.69 มาก 

1.6 รูปร่างของคนกลุ่มอ้วน 
เหมาะกับการออกกำลังแบบ
กระโดด 

3.71 0.92 มาก 

กลุ่มสมส่วน    
1.7 รูปร่างของคนสมส่วน คือ
รูปร่างที่ดีที่สุด 

3.59 0.80 มาก 

1.8 คนที่มีรูปร่างสมส่วน จะ
อ้วนง่าย และผอมง่าย 

4.00 0.87 มาก 

1.9 คนรูปร่างสมส่วนออก
กำลังกายยังไงก็ได้ 

3.59 0.71 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.71 0.70 มาก 
2. หลังด ู    
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กลุ่มผอม    
1.1 รูปร่างของคนกลุ่มผอม
จะมี แขน ขา ที่ยาว 

   

1.2 รูปร่างของคนกลุ่มผอม
จะมี ไขมันต่ำ 

4.55 0.68 มากที่สุด 

1.3 รูปร่างของคนกลุ่มผอม
จะอ้วนยาก 

4.65 0.53 มากที่สุด 

กลุ่มอ้วน    
1.4 รูปร่างของคนกลุ่มอ้วน
จะมีเน้ือนิ่มๆ 

4.80 0.41 มากที่สุด 

1.5 รูปร่างของคนกลุ่มอ้วน
จะมีการเผาผลาญชา้ 

4.85 0.36 มากที่สุด 

1.6 รูปร่างของคนกลุ่มอ้วน 
เหมาะกับการออกกำลังแบบ
กระโดด 

4.88 0.33 มากที่สุด 

กลุ่มสมส่วน    
1.7 รูปร่างของคนสมส่วน คือ
รูปร่างที่ดีที่สุด 

4.93 0.27 มากที่สุด 

1.8 คนที่มีรูปร่างสมส่วน จะ
อ้วนง่าย และผอมง่าย 

4.80 0.41 มากที่สุด 

1.9 คนรูปร่างสมส่วนออก
กำลังกายยังไงก็ได้ 

4.63 0.70 มากที่สุด 

    
ค่าเฉลี่ยรวม 4.78 0.50 มากที่สุด 

 
 

 จากตารางที่ 3 แสดงว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ประเภทของร่างกาย และการออกกำลัง
กายเบื้องต้น ด้วยแบบทดสอบก่อน และหลังดูสื่อวีดิทัศน์ แบบ
อัตนัย จำนวน 9 ข้อ พบว่าผลสัมฤทธิ์โดยใช้สื่อวัดิทัศน์ เรื่อง 
ประเภทของร่างกาย และการออกกำลังกายเบื้องต้น ของกลุ่ม

ตัวอยา่ง 17 คน ก่อนดู ( �̅�  = 3.71 , S.D. = 0.70 ) ต่ำกว่า 

หลังเรียน ( �̅� = 4.78 , S.D. = 050 ) โดยผลสมัฤทธ์ิหลังดสููง
กว่าก่อนดู โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.07 คะแนน 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างผลงานการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยา่งวิดีทิศน์ 1) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

(ตัวอยา่งวิดีทัศน์ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยา่งวิดีทัศน์ 3) 
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(ตัวอยา่งวิดีทัศน์รูปร่างผอม 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยา่งวิดีทัศน์รูปร่างอ้วน 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยา่งวิดีทัศน์รูปร่างสมส่วน 3) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
 
 

     (ตัวอย่างวิดีทัศน์รูปร่างผอม 1.1) 

 
 
 
 
 

 
 
       
 

     (ตัวอยา่งวิดีทัศน์รูปร่างอ้วน 2.2) 

                   
                    
 
 
 
 
 
 
 
                   

            (ตัวอย่างวิดีทัศน์รูปร่างสมส่วน 3.3) 
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7. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง Body Type ประเภท

ของร่างกาย และการออกกำลังกายเบื้องต้นบรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังนี ้

1. ผลการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง Body Typeประเภท
ของร่างกาย และการออกกำลงักายเบื้องต้น นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 17 คน พบว่า
สื่อวีดิทัศน์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.81/82.61 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 แสดงว่า สื่อวีดทิัศน์ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเป็นสื่อท่ีสร้างความสนใจและสร้างมุมมองที่
หลากหลาย ได้เรยีนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ทำให้เข้าใจง่ายและ
สงเสริมให้เกิดทักษะปฎิบัติทีด่ีและไดผ้่านขั้นตอนในการจัดทำ
อย่างมีระบบและมีวิธีการที่เหมาะสม กล่าวคือ ศึกษาและ
วิเคราะหห์ลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษา
สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ จิตวิทยาเรียนรู้จุดประสงค์การ
เรียนรู้ หลักการสร้างสื่อวีดีทัศน์ซึง่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
มงคล พันธ์เพชร [5] พัฒนาสื่อวีดทีัศน์ นอกจากน้ีในการสร้างสื่อ
วีดิทัศน์ ผู้วิจัยใช้ภาพประกอบท่ีน่าสนใจ เสียงบรรยายที่เข้าใจ
ง่ายเหมาะสมกับวัยเพื่อให้คนท่ีดูรูส้ึกสนุกสนาน  

2. ศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประกอบการ
พัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง Body Type ประเภทของร่างกาย และ

การออกกำลังกายเบื้องต้น ของกลุ่มตัวอย่าง 17 คน ก่อนดู ( �̅�  

= 3.71 , S.D. = 0.70 ) ต่ำกว่า หลังเรียน ( �̅� = 4.78 , S.D. = 
050 ) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรเมศวร์ สิรสิุรภักดี, ธเรศวร์ เต
ชะไตรภพ, และบรบิูรณ์ ชอบทำดี (2561) [4] ที่ได้พัฒนาสื่อ
มัลตมิีเดยีคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร ์
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดพุธไธศวรรย ์
พบว่า ผู้เรยีนมีความพึงพอใจตอ่การเรียนด้วย สื่อมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดบัมากนอกจากน้ียังสอดคล้อง
กับ อัญญปารย์ ศิลปนลิมาลย์ และศรณัยวัฒน์ พลเรยีงโพน [3] ที่
ได้พัฒนาบทเรยีนมลัติมเีดีย เรื่องการสร้างผังงานด้วยโปรแกรม 
Microsoft Visio 2010 สำหรบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า 
ผู้เรยีนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เพราะการพัฒนา
สื่อวีดิทัศน์โดยอาศัยหลักการใช้สิ่งเร้า เพื่อให้เกิดการตอบสนอง 
การนำเสนอภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสยีง ผู้ที่ดสูามารถทราบ
ผลความก้าวหน้าของตนเองทันทีเมื่อดูเสร็จ เพื่อให้ทราบถึง
ความสามารถของตนเอง และแกไ้ขข้อบกพร่องด้วย 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจยัไปใช้ 
ควรมีการสนับสนุนให้มีการนำสื่อวิดีทัศน์ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
Body Type ประเภทของร่างกายและการออกกำลังกายเบื้องต้น
มาใช้ในวงกว้าง 
 8.2. ข้อเสนอแนะสำหรับงานรวิจัยครั้งต่อไป 
ควรเพิ่มความหลากหลายของสื่อให้มากขึ้น นอกเหนือจากสื่อ
วิดีทัศน์ 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยนายสุเมธ  ทั่งศิริ จัดทำสำเร็จได้ด้วยดี
เพราะได ้ร ับความอน ุ เคราะห ์และคำปร ึกษาจากผ ู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เทิดบารมี อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่ได้ให้
การสนับสนุน ช่วยเหลือให้คำแนะนำ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ เพื่อให้วิจัยมีความสมบูรณ์ทุกขั้นตอน ตลอดเวลาในการ
ดำเน ินการตัดทำการว ิจ ัยซาบซึ ้ งในพระคุณอย่างย ิ ่ง จึง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
10. เอกสารอ้างอิง 

[1] (สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค, 2552). สำนักงานพัฒนา  
     นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ รายงานภาระโรคและการ   
     บาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2552) 
[2] (ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์, 2549). การวินิฉัยและการจำแนก   
     โรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 
[3] อัญญปารย์ ศลิปนลิมาลย์ และ ศรัณยวัฒน์ พลเรยีงโพน.                         
    (2558). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดยี เรื่อง การ สร้างผังงาน  
    ด้วย     โปรแกรม Microsoft Visio 2010 สำหรับช้ัน 
    มัธยมศึกษาปีท่ี 5.   วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและ นวัตกรรม,   2(1), 61-68. 
[4] ปรเมศวร์ สิรสิุรภักดีธเรศวร์ เตชะไตรภพ และ บริบูรณ์ ชอบ 
    ทำดี. (2561). การพัฒนาสื่อมัลติมเีดียคอมพิวเตอร์ เรื่อง     
    หลักการ ทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช้ัน    
    มัธยมศึกษา   
    ปีท่ี 1 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย.์ วารสารนวัตกรรมการเรียนรู ้  
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 4(1), 49-62. 
[5] มงคล พันธ์เพชร. (2558). การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เรื่องการ    
    เคลื่อนที่ในหนึ่งมิติเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน สำหรับ 



387 

 

 

    นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กรณีศึกษาของโรงเรียนสาธิต  
    แห่งมหาวิทยาลัยรังสติ. ในการประชุมเสนอผลงานวิจัย 
    ระดับชาติ และ นานาชาติ พ.ศ. 2558, น. 406-413.   
    มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย์, บรุีรัมย.์ 
[6] บุญชม ศรีสะอาด วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 1  
    (พิมพ์ครั้งท่ี 5). 2556, หน้า 121. 
[7] มัลลิกา กลิ่นประยงค์. จุดสตาร์ท – กรุงเทพฯ : ศูนย์เรียนรู้  
    สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ  
    (สสส), 2562. 184 หน้า. 
 
 
                                



388 

 

  

    การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบัณฑิตนิพนธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

The Development Graduate Thesis Database System  
Computer education  Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

 
                                           กาญจนา สุทธิงาม1, เกียรติขร โสภณาภรณ์2* 

 
1นักศึกษา สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2อาจารย์ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

Email: kanchanafew@gmail.com*  
 

                                บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลบัณฑิต

นิพนธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เนื่องมาจากการจัดเก็บบัณฑิตนิพนธ์ที่มีรูปเล่มขนาด
ใหญ่ และมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ยากแก่การค้นหาข้อมูลไม่
เป็นปัจจุบัน เสี่ยงต่อเอกสารสูญหายโดยมีพื้นที่จำกัด ซึ่งงานวิจัย
ครั้งนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
บัณฑิตนิพนธ์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและกระบวนการให้
เป็นระบบมากขึ้น เพิ่มความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูลในการ
ทำงาน โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 30 คน 
เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินคุณภาพของระบบ
สำหรับผู้เช่ียวชาญและแบบประเมินการยอมรับของผู้ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลบัณฑิตนิพนธ์ของสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากการเก็บผลข้อมูลจึงได้ผลวิจัย
ว่า ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตนิพนธ์มีความสามารถในการทำงานอยู่
ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.38และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.55 
คำสำคัญ – ระบบสารสนเทศ, งานวิจัย 
 

ABSTRACT 
 This research aims to develop a database for  
------------------------------------------------------------------------------ 
*Kanchana Suttingam 

graduate thesis. Computer Studies Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University. Because of the collection of 
graduates with a large book. And the increasing volume 
makes it difficult to find information out of date. Risk of 
losing documents with limited space. This research was 
developed for the purpose of developing a database for 
graduate thesis to be more efficient in work and process 
to be more systematic. Increase the accuracy of 
information retrieval in work. The sample group is 
computer studies students. Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University, 30 students. The research 
instrument was. Quality Assessment Form for Expert 
System and User Acceptance Evaluation Form for 
Graduate Thesis in Computer education 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University From 
collecting the data, it was found that Graduate Thesis 
database system has the ability to work at the level of 
work ability, mean 4.38 and standard deviation of 0.55 
Keywords - Information systems, research 
 
                                    “1.บทนำ” 

ปัจจุบันมีการเก็บบัณฑิตนิพนธ์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นรูปเล่มและรูป
แบบฟอร์มเอกสารที่มีรูปเล่มขนาดใหญ่ และมีปริมาณที่เพิ่มมาก
ขึ้นทำให้ยากแก่การค้นหา ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เสี่ยงต่อเอกสาร
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สูญหายโดยมีพื้นที่จำกัด จากการจัดเก็บฟอร์มเอกสารงานวิจัยจึง
ทำได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนเอกสารที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี จึง
จำเป็นต้องมีการแก้ปัญหาคือการบริหารเอกสาร ได้แก่ การจับ
เก็บเอกสาร การค้นหา การกำหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงเอกสาร การ
ควบคุมความปลอดภัย เพื่อการปฏิบัติงานในด้านเอกสารให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดการใช้กระดาษอีกด้วย 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
และแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศ ได้ดำเนินตามนโยบายของ
มหาว ิทยาในการพ ัฒนาให ้ เป ็นห ้องสม ุดอ ิ เล ็กทรอน ิกส์               
(E-Library) เพื ่อให้การบริการ ได้สะดวก รวดเร็ว โดยการนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานห้องสมุด ที่จะช่วยใน
การตัดสินใจในการคัดเลือกเรื่องที่ตรงกับความต้องการ เนื่องด้วย
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ มหาวิทยาลัยรังสิตรวมอยู่ในฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุด ซึ ่งไม่สามารถ
สืบค้นบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ได้ หากมีการจัดระบบฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์จะช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วทำให้
เกิดการประหยัดต้นทุน การตัดสินใจ (สุชาดา กีระนันท์ , 2541) 
หรือ ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขึ้นมา เพื่ออำนวยความ
สะดวกในเรื่องการเก็บข้อมูล การค้นหาและการนำมาใช้ประโยชน์ 
ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหา ข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษาและ
อาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็วมากยิ ่งข ึ ้น โดยจัดทำเป็นร ูปแบบของ การจัดแฟ้ม 
อิเล็กทรอนิกส์(Electronic File) นอกจากนั้นยังสามารถทำการ
จัดเก็บข้อมูลของงานวิจัยในแต่ละเรื่องของนักศึกษา และอาจารย์
มาใช้ในการทำเป็นฐานข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการ
ค้นหาและมีการจัดทำสถิติการทำวิจัยของนักศึกษาและคณะ
อาจารย์ได้ในแต่ปีซึ่งระบบดังกล่าวจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการ
จัดเก็บงานวิจัยเป็นอย่างมาก (เอกพงษ์ ทองแท้และสุกัญชลิกา 
บุญมาธรรม , 2559) 
 จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสำคัญของระบบ
สารสนเทศบัณฑิตนิพนธ์จ ึงได ้ม ีแนวค ิดที ่จะพ ัฒนาระบบ
สารสนเทศในรูปแบบของฐานข้อมูลซึ่งเป็นการเก็บข้อมูล เชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูล Mysql เพื่อการจัดการบริหารงานบัณฑิตนิพนธ์ใหม้ี
ประสิทธิภาพในการสืบค้นหาในรูปแบบออนไลน์ซึ่งฐานข้อมูลส่วน
ใหญ่เป็นการรวบรวมบัณฑิตนิพนธ์ทุกสาขาวิชา โดยผู้ใช้สามารถ

สืบค้น ที่มีความพร้อมในเทคโนโลยีในการสืบค้น สามารถรับรอง
ข้อมูลได้ โดยไม่จํากัดสถานที่โดยอาศัยความสามารถของระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล
บัณฑิตนิพนธ์ของสาขาคอมพิวเตอร์สึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
                              “2.วัตถุประสงค์” 

2.1 เพื ่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลบัณฑิตนิพนธ์ในด้านการ
จัดเก็บเอกสารและค้นหาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและ
กระบวนการให้เป็นระบบมากขึ้น 

2.2 เพื่อเพ่ิมความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูลในการทำงาน 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลบัณฑิต

นิพนธ ์
 

“3.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง” 
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลบัณฑิตนิพนธ์

ตามกรอบแนวคิด Software Development Life Cycle (SDLC) 
ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนดังน้ี 

 
ภาพ 1 รูปขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซ่ึงมี

จุดเร่ิมต้นในการทำงานและจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน SDLC 
ที่มา: Business & IT Consulting (2559 : 30) 

3.1 การวางแผนและวิเคราะห์ (Planning and requirement 
analysis) เป้าหมายของสเตจนี้คือคำจำกัดความโดยละเอียด
ของระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมกระบวนการทั้งหมดได้เข้าใจ
งานอย่างชัดเจนและวิธีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกประการ 
3.2 ออกแบบ (Design) ขั้นตอนต่อมาก็คือการออกแบบ ทั้ง 
Architecture, UX UI  
3.3 เขียนโปรแกรม (Development) ขั้นตอนของการพัฒนา 
Software  
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3.4 การทดสอบ (Testing) ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ใช้
งานได้จริง โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ตามที่ได้ออกแบบไว้แล้ว ให้
กลายเป็นความจริง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า หรือผู้ใช้งาน ตามที่ได้เก็บมา 
3.5 การส่งมอบ (Deployment) ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบ
และการบูรณาการ จะต้องทำการทดสอบจนกว่า ความผิดพลาด
ของซอฟต์แวร์ หรือบั๊ก (Bug) จะลดน้อยมากที่สุด หรือไม่มีเลยก็
ยิ่งด ี

สุกัญชลิกา บุญมาธรรม, จิรวัฑฒ์ แก้วโกศลและเอกพงษ์ ทอง
แท้ [1] ได้จ ัดทำเว็บไซต์เพื ่อจะเก็บเอกสารในรูปแบบแฟ้ม
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งเป็นอีกทางเลือกที ่สามารถจัดเก็บเอกสาร
งานวิจัยที่มีปริมาณมาก ช่วยทำให้งานต่อการค้นหา เพื่ออำนวย
ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเก็บเอกสารงานวจิัย
เป็นอย่างมาก 

รสสุคนธ์ ปิ่นทอง [2] ได้จัดทำระบบจัดการข้อมูลงานวิจัยและ
โครงงาน สามารถบริหารจัดการและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ทำให้ง่ายต่อการค้นหามากขึ้น 

 
“4. ขอบเขต” 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ โดยผู้วิจัย
เน ้นกล ุ ่มเป ้าหมายไปที ่น ักศ ึกษาสาขาคอมพิวเตอร ์ศ ึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื ่อให้นักศึกษา
สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้สะดวกและสามารถเข้าใช้อุปกรณ์ได้
หลากหลาย 

“5. กรอบแนวคิดวิจัย” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 2 กรอบแนวคิดวจิัย 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษางานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของระบบ โดยผู ้วิจ ัยเน้นกลุ ่มเป้าหมายไปที ่น ักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้สะดวกและสามารถเข้า
ใช้อุปกรณ์ได้หลากหลาย 

 
“6. วิธีการดำเนินการ” 

 6.1ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
ศึกษาองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลงานวิจัยจากที่ต่าง ๆ 

เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการออกแบบเว็บไซต์ว่าควรมีลักษณะและ
น่าตาเป็นอย่างไร เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาระบบฐานขอ้มูล
บัณฑิตนิพนธ์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งข้ึน  

6.1.1 การวางแผนและวิเคราะห์ (Planning and 
 requirement analysis) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและ  
วิเคราห์ระบบ เพื ่อหาความสัมพันธ์และลำดับการทำงานให้
เหมาะสม โดยจากการวิเคราห์ปัญหาแล้วจึงได้ม ีการสร ้าง
แบบจำลอง (ER Diagram) และกลไกลการทำงานเพื่อนำมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาโครงสร้างของระบบ ดังภาพที่ 2 ภาพที่ 3 
และภาพที่ 4 
 

 
ภาพ 2 แบบจำลองอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram) 

 

 
 

ภาพ 3 กลไกลการทำงาน 

ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตนิพนธ ์
สาขาคอมพวิเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเจ้าพระยา 

-ผลการยอมรับ
ประสิทธิภาพของระบบ
โดยผู้ใช้งาน 
-การยอมรับ
ประสิทธิภาพของระบบ
ฐานข้อมูลบัณฑิตนิพนธ์
สาขาคอมพวิเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาพ 4 Flow Chart 

 

เป็นเครื ่องมือในการอธิบายขั ้นตอนการทำงานของระบบ
ฐานข้อมูลบัณฑิตนิพนธ์ และทิศทางการไหลของข้อมูลของระบบ
ฐานข้อมูลบัณฑิตนิพนธ์ 

6.1.2 ออกแบบ (Design) ขั้นตอนนี้คือการออกแบบหน้า    
UX , UI ของหน้าเว็บเพื่อให้ผู้ใช้งานทำความเข้าใจได้ง่าย 

 
ภาพที่ 5 แสดงหน้า login เพื่อเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลบัณฑิตนิพนธ์ 

สาขาคอมพวิเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 
ภาพที่ 6 เข้าสู่หนา้ระบบผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลและ 

สามารถดาวนโ์หลดเอกสารได้ 

6.1.3 เขียนโปรแกรม (Development) ขั้นตอนนี้คือการ
พัฒนาโปรแกรม 

6.1.4 การทดสอบ (Testing) ในขั้นตอนนีจ้ะเป็นการทดสอบ
ระบบว่าโปรแกรมทำงานถูกต้องหรือไม่ จากนั้นจึงนำโปรแกรมไป
ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินโดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

 6.1.4.1 ประชากร คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา
จำนวน 100 คน 

 6.1.4.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จำนวน 30 คน 

6.1.5 การส่งมอบ (Deployment) เมื ่อโปรแกรมได้รับการ
พัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว โดยการส่งมอบโดยให้
ผู้ใช้งานหรือนักศึกษาได้ใช้งานและสามารถให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นและปลอดภัย 
6.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 6.2.1 แบบยอมรับของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลบณัฑิต
นิพนธ์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
 6.2.2 การยอมรับประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล
บัณฑิตนิพนธ์สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาสำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
6.3สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(ดร .สุทิน ชนะบุญ , 2560)  
 หาค่าเฉลี่ยจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ
นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยมีสูตร ดังนี้ 

                              x̅ =  
∑ 𝑥

𝑁
                             (1) 

เมื่อ     X̅     หมายถึง     คะแนนเฉลี่ย 

        ∑ 𝑥   หมายถึง     ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
          N     หมายถึง     จำนวนประชากร  
 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพ
ของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
สูตร ดังนี้  
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              S. D. =  √
N ∑ x2−(∑ x)2

𝑁(𝑁−1)
                    (2) 

เมื่อ   S.D.    หมายถึง     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       ∑ x
2  หมายถึง     ผลรวมของคะแนนแต่ละหัวข้อยก

          กำลังสอง 

       ∑ 𝑥    หมายถึง    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        N        หมายถึง    จํานวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 
 การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) มี 5 ระดับ ตาม
หลักการของลิเคิร์ท ดังนี ้)Likert Rensis A, 1961(  

4.21 – 5.00 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
          3.41 – 4.20 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจมาก 
          2.61 – 3.40 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจปานกลาง 
          1.81 – 2.60 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจน้อย     
          1.00 – 1.80 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจน้อยท่ีสุด 
 กำหนดประเด็นที่ของแบบสอบสอบถาม โดยจำแนกประเด็น
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านที่ ด้านความสามารถในการทำงาน ด้าน
การทำงานตามหน้าที่ของระบบ ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้าน
ความปลอดภัย 

 
“7. ผลการดำเนิน” 

ผลการประเมินคุณภาพของระบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญ โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 คน การประเมินคุณภาพของระบบนี้จะแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านความสามารถทำงานตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ด้านการทำงานตามหน้าที่ของระบบ ด้านความง่ายใน

การใช้งาน ด้านความปลอดภัย จากนั้นนำผลมาวิเคราห์ �̅� หรือ
ค่าเฉลี่ยและค่า S.D. หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากนั้นนำมา
แปลผล ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ข้อมูลแสดงผลแบบยอมรับประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล
บัณฑิตนิพนธ์สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบฐานข้อมูลบัณฑิตนิพนธ์สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสำหรับผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับค่า
ยอมรับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ( X̅ = 4.16 S.D. = 0.46 ) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ด้านความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และรองลงมาจะเป็นด้านความสามารถในการทำงาน ด้าน
การทำงานตามหน้าท่ีของระบบและด้านความปลอดภัย 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบฐานข้อมูล
บัณฑิตนิพนธ์ของสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 30 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้
ระบบและทำแบบประเมิน จากนั ้นนำผลมาวิเคราห์  X̅ หรือ
ค่าเฉลี่ยและค่า S.D. หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากนั้นนำมา
แปลผล ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ข้อมูลแสดงผลแบบยอมรับของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลบัณฑิต
นิพนธ์ของสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าแบบยอมรับของผู้ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลบัณฑิตนิพนธ์ของสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ค่าการยอมรับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม
คือ ( X̅ = 4.38 S.D. = 0.55 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด่าน
การออกแบบหน้าจอและด้านการสืบค้นฐานข้อมูลนั้นอยู่ในระดับ
มากที่สุด และรองลงมาจะเป็นด้านการแสดงผลสืบค้น 

 

8.อภิปรายผล 
งานวิจัยครั้งนี้ได้ทำระบบฐานข้อมูลบัณฑิตนิพนธ์ของสาขา

คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่ง
ผลวิจัยพบว่า 

1.จากการหาค่าการยอมรับประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล
บัณฑิตนิพนธ์สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาสำหรับผู้เช่ียวชาญจากผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าพบว่า อยู่ใน
ระดับค่ายอมรับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ X̅ = 4.16 S.D. = 0.46  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดับ

 
                 

                 
             

X S.D. 
                          3.83 0.29     
                               3.96 0.43     
                        4.67 0.33           
                4.17 0.79     

    4.16 0.46     

 

                 
                 

             
X S.D. 

1.                     4.47 0.56           
2.                       4.49 0.54           
3.                    4.2 0.54     

    4.38 0.55     
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มากที่สุด และรองลงมาจะเป็นด้านความสามารถในการทำงาน 
ด้านการทำงานตามหน้าที่ของระบบและด้านความปลอดภัย ที่
เป็นเช่นท่ีเพราะ ผู้วิจัยได้ดำเนินงานโดย 7 ขั้นตอน SDCL มาช่วย
ในการออกแบบทำให้ระบบนั้นพัฒนาได้ออกมาตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

2.จากการหาแบบยอมรับของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลบัณฑิต
นิพนธ์ของสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา โดยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ค่าการยอมรับ
มาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ  X̅ = 4.38 S.D. = 0.55  เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ด่านการออกแบบหน้าจอและด้านการสืบค้นฐานข้อมูล
นั้นอยู่ในระดับมากที่สุด และรองลงมาจะเป็นด้านการแสดงผล
สืบค้นที่เป็นเช่นท่ีเพราะ ผู้วิจัยได้ดำเนินงานโดย 7 ข้ันตอน SDCL 
มาช่วยในการออกแบบทำให้ระบบนั้นพัฒนาได้ออกมาตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ตามประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว 

 
“9.ข้อเสนอแนะ” 

ระบบงานควรรับรองการทำงานบนเว็บที่หลากหลาย หานำ
ระบบมาใช้ในรูปแบบอื่น ควรมีการพัฒนาระบบให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับข้อมูล 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจ ัยครั ้งนี ้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ อาจารย์ประจำสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้
คำปรึกษา แนวคิด อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ จนงานวิจัย
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณผู้เชี ่ยวชาญทั้ง 3 ท่านที่ให้ความกรุณาเป็น
ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญในการทำแบบประเม ินประสิทธ ิภาพขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
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บทคัดย่อ 
วิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวอำเภอ

มวกเหล็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอสแสดง
แผนที่ บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้โดยทำการ
เก็บผลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย
จำนวน 30 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย คือ แอปพลิเคช่ัน
ท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็ก แบบประเมินการทำงานและแบบ
ประเม ินประสิทธ ิภาพของแอปพลิเคชั ่นท่องเที ่ยวอำเภอ
มวกเหล็กสำหรับผู้เชี่ยวชาญและแบบประเมินการยอมรับของ
ผ ู ้ ใช ้งานแอปพลิเคชั ่นท่องเที ่ยวอำเภอมวกเหล็ก  ผลวิจัย 

แอปพลิเคชั่นมีประสิทธิภาพในระดับมาก ( �̅� = 4.49 S.D. = 
0.07 ) การยอมรับการทำงานของแอปพลิเคชั่นอยู่ในระดับมาก (

 �̅� = 4.35 S.D. 0.06 ) แอปพลิเคช่ันสามารถแสดงรายละเอียด 
รูปภาพ และแผนที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้ดีมาก และการ

ยอมรับแปอพลิเคชั่นจากกลุ่มผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 
4.31 S.D. = 0.21 )  
คำสำคัญ แอปพลิเคชั่น, การท่องเที่ยว, อำเภอมวกเหล็ก, แอน
ดรอยด์, ไอโอเอส 
 

ABSTRACT 
    The purpose of this research is to develop a tourism 
application in Muak Lek district on the android and ios 
operating systems will show a map showing details 
about the attractions the results were collected from 
the sample used in the research Is a total of 30 thai 
tourists the tool used in the research is an application 
for tourism in Muak Lek district performance appraisal 
and performance appraisal form of the Muak Lek 

district tourism application for professionals and the 
acceptance assessment form for users of the Muak Lek 
district tourism application the results of the 

application were highly efficient ( �̅� = 4.49 S.D. = 0.07 ) 
application running acceptance was at a high level 

( �̅� = 4.35 S.D = 0.06 ) the application can show very 
good details, pictures and maps about the attractions 
and the acceptance of applications from the user group 

at a high level ( �̅� = 4.31 S.D. = 0.21 )  
Keywords Application, tourism, Muak Lek district, 
android, ios 

 
1. บทนำ 

มวกเหล็กอำเภอหนึ่งในจังหวัดสระบุรีกระทรวงมหาดไทย
เห็นควรในการแบ่งเขตการปกครองของแก่งคอยออกมาเป็น
อำเภอมวกเหล็กโดยรวมพื้นที่ที่ตำบลมวกเหล็ก ตำบลคำพราน 
และตำบลแสลง มวกเหล็กมีอยู ่สองความคิด ความคิดแรก
มวกเหล็กเป็นชื่อของเถาไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ทั่วไปริมลำธารแห่ง
นี ้จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า มวกเหล็ก ความคิดหนึ่งเล่าว่าเคยพบ
หมวกเหล็กของนักรบโบราณที่ลำธารแห่งมวกเหล็กนี้ จึงเรียกว่า 
บ้านหมวกเหล็ก ต่อมาคนที่นี่เรียกเป็น มวกเหล็ก มีภูเขา แม่น้ำ 
ลำธาร ที่เป็นธรรมชาติ มวกเหล็กมีสถานท่ีท่องเที่ยว ร้านอาหาร 
คาเฟ่ ที่พัก สวยๆมากมาย เช่น สวนบ๊ิกเต้ ร้านกาแฟบ้านโคบาล 
ไร ่ก ุส ุมาร ีสอร ์ท และยังม ีสถานที ่ต ่างๆอีกมากมาย จ ึงมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีอำเภอมวกเหล็กอยู่เรื่อยๆแต่
ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู ้เกี่ยวกับรายละเอียดของ
สถานท่ีนั้นๆ ที่ตั้ง หรือเส้นทางในอำเภอมวกเหล็ก หรือไม่รู้ว่าจะ
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พักที่ไหน ผู้วิจัยจึงหวังว่าแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็ก
จะมีประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจสำหรับการวางแผนท่องเที่ยว
และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการหาเส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆ
ในอำเภอมวกเหล็กได้ 
    ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการ
พัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอัน
มากเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็น
อย่างดีเทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆเพื ่อตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์มากขึ้น[1]เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดในปัจจุบันนี้คงหนีไม่พ้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการ
สื่อสาร โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นสิ่งที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้และมีผู ้ใช้งานเป็นจำนวนมากได้พัฒนาให้มี
ค ุณสมบัต ิการใช ้งานที ่หลากหลายเพ ื ่อตอบสนองความ
สะดวกสบายของผู้ใช้งานมีเทคโนโลยีในการระบุตำแหน่งที่อยู่ 
การนำทาง สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและ
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงทำให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆได้ง่ายพกพาได้สะดวกมีการใช้งานที่แพร่หลายเป็นท่ี
นิยมอย่างมาก[2]สถานท่ีท่องเที่ยว อำเภอมวกเหล็ก เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวเป็น
จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติในปัจจุบัน
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดตั้ง
แอปพลิเคชั่นสำหรับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้ซึ่งแอปพลิเคชั่น
เหล่านั้นสามารถนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้สนใจที่จะท่องเที่ยวตาม
สถานที่ต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยแต่ละแอปพลิเคชั่นต่างก็มีจุดเด่น
และจุดด้อยที ่ต่างกันไป อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชั ่นสำหรับ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งของสถานที่
ท่องเที่ยวใน อำเภอมวกเหล็กได้อย่างละเอียด ถูกต้อง และ
แม่นยำเท่าที่ควร ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบางที่ยังไม่
เป็นที่รู้จักและไม่ถูกระบุตำแหน่งบนกูเกิ้ลแมพเอพีไอ (Google 
Maps API) ทำให้ผู ้ใช้งานไม่เห็นข้อมูลตำแหน่ง ของสถานที่
ท่องเที่ยวและไม่ได้ข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ 
    ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยว อำเภอมวกเหล็กเนื่องจากอุปกรณ์ที่
ใช้ระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์และไอโอเอส มีจำนวนมาก 
อุปกรณ์มีหลากหลายระดับ รวมทั้งสามารถทำงานบนอุปกรณท์ีม่ี

ขนาดหน้าจอและความละเอียดแตกต่างกันได้ ทำให้สามารถ
เลือกใช้ได้ตามต้องการโดยแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยว อำเภอ
มวกเหล็กจะแสดงสถานที่ต่างๆ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถ เข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายและสามารถระบุตำแหน่งต่างๆได้อย่างแม่นยำซึ่ง
นักท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์ในด้านการวางแผนการท่องเที่ยว
โดยสามารถศึกษารายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวและนำไป
ประกอบการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้  

 
2. วัตถุประสงค ์

    1.เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็กที่
สามารถงบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเที่ยวและสามารถ
แสดงแผนที ่
    2.เพื ่อประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวอำเภอ
มวกเหล็ก 
    3.เพ ื ่อศ ึกษาผลประเม ินความยอมรับของผ ู ้ ใช ้งานต่อ
แอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็ก 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1.ขั้นตอนดำเนินงานวจิัย 
3.1.1.ศึกษาปัญหาและความเปน็ไปได้ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการลงพื้นที่สอบถามและ
สังเกตแล้วได้ข้อสรุปจากนั้นจึงศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็กว่าควรมีลักษณะและ
กระบวนการทำงานอย่างไรเพื่อนำมาพัฒนาแอปพลิเคชั่นการ
ท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึงการ
ค้นหา ศึกษาข้อม ูลเก ี ่ยวก ับเคร ื ่องม ือที ่ ใช ้ในการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นท่ีสามารถรอบรับได้ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
และไอโอเอส จากนั้นจึงนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษา
แนวทางในการทำวิจัยต่อไป โดยจากการวิเคราะห์ปัญหาแล้วจึง
สร้าง แบบจำลองอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram) 
เพื่อประกอบความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาและโครงสรา้งของ
แอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็ก ดังรูปภาพ 
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ภาพแบบจำลองอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล 

 
3.1.2. การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นตามแนวคิดการพัฒนาโดยใช้ 
Agile Model 1 Loop มาเป ็นกรอบแนวค ิดในการพ ัฒนา
งานวิจ ัยและได ้ออกแบบ User Interface มาเพื ่อให ้เข ้าใจ
รูปแบบของแอปพลิเคชั่นดังรูปและแนวทางการพัฒนาทั้งหมด 9 
ขั้นตอน ดังนี ้

 
 

 
ภาพ USER INTERFACE 

  

3.1.2.1. ค้นพบปัญหา (Discover)  
 จากการลงพื ้นที ่เพื ่อสอบถามและสังเกตได้ค้นพบว ่ามี
นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวภายใน
อำเภอมวกเหล็กจึงทำให้นักท่องเที ่ยวเสียโอกาสในการชม
สถานที ่ท่องเที ่ยวที ่สำคัญไป เนื ่องมาจากการที ่ไม่ได ้มีการ
ประชาสัมพันธ์ที ่น่าสนใจถึงสถานที่ท่องเที่ ยวหรือมีข้อมูลที่
ครบถ้วนและไม่เป็นจุดสังเกตเท่าท่ีควรจึงทำให้ไม่ได้เป็นจุดสนใจ 
3.1.2.2. ออกแบบแอปพลิเคชั่น (Design) 
    ศ ึกษาว ิจ ัยและบทความท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้องก ับการพ ัฒนา
แอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใน
พื้นที่อำเภอมวกเหล็ก 
    ศึกษาคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์พัฒนาแอปพลิเคชั่นสำเร็จรูป 
Thunkable 
    สร้างแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flow Chart) 
เพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือในการอธิบายขั ้นตอนการทำงานของ
แอปพลิเคชั่นเพื่อให้ผู้พัฒนาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยัชิ้นนี้ได้
เข้าใจถึงการทำงานที่ละเอียด ขึ ้นดังรูปภาพ แผนภาพแสดง
ลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flow Chart) 

 
ภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน 
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3.1.2.3. พัฒนาแอปพลิเคชั่น (Develop) 
    พัฒนาแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็กโดยใช้
ซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำเร็จรูป Thunkable 
ดังรูปภาพท่ี 1-9 

 
ภาพที ่1 หน้าจอหลกั 

 

 
ภาพที ่2 หน้าจอเลือกรา้นอาหาร 

 

 
ภาพที ่3 หน้าจอเลือกสถานที่ท่องเท่ียว 

 
 

ภาพที ่4 หน้าจอเลือกสถานที่พกั 
 

 
 

ภาพที ่5 หน้าจอแสดงแผนที่อำเภอมวกเหล็ก 
 

 
 

ภาพที ่6 หน้าจอติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น 
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ภาพที ่7 จอแสดงรายละเอียดรา้นอาหารสามารถเล่ือนดูรูปภาพเพิ่มเติมได ้
 

 
 

ภาพที ่8 หน้าจอแสดงรายละเอียดสถานที่ท่องเท่ียวสามารถเล่ือนดูรูปภาพ
เพิ่มเติมได้ 

 

 
 

ภาพที ่9 หน้าจอแสดงรายละเอียดสถานที่พักสามารถเล่ือนดูรูปภาพ
เพิ่มเติมได้ 

     จากภาพที ่ 1-9 เป็นภาพหน้าจอแสดงผลแอปพลิเคช่ัน
ท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็ก โดยจะประกอบไปด้วยหน้าจอหลัก 
หน้าจอแสดงร้านอาหาร หน้าจอแสดงสถานที่ท่องเที่ยว หน้าจอ
แสดงสถานที่พัก หน้าจอแสดงแผนที่อำเภอมวกเหล็ก หน้าจอ
ติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น หน้าจอแสดงรายละเอียดร้านอาหาร 
หน้าจอแสดงรายละเอียดสถานที ่ท่องเที ่ยว หน้าจอแสดง
รายละเอียดสถานท่ีพัก 
    โดยตัวแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็กจะมีโครงสร้าง
ของระบบดังน้ี 

 

 
 

ภาพแสดงโครงสร้างระบบของแอปพลิเคชั่น 
 

3.1.2.4. ทดสอบแอปพลิเคชั่น (Test) 
    ตรวจสอบการทำงานแอปพลิเคชั ่นการท่องเที ่ยวอำเภอ
มวกเหล็กในโปรแกรม Thunkable บนสมาร์ทโฟนและบนค
อมพิวเตอร์เพื ่อหาข้อผิดพลาดก่อนที ่จะส่งให้ผ ู ้ เชี ่ยวชาญ
ตรวจสอบจากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน ประสิทธิภาพและหน้าท่ี
การทำงานของแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็กโดย
ใช้เครื ่องมือการหาดัชนีความเที่ยวตรง เชิงเนื ้อหา (Context 
Validity Index : CVI) จากนั้นจึงนำแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยว
อำเภอมวกเหล็กไปให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน โดยมีประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างดังนี ้
    ประชากร คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายใน
อำเภอมวกเหล็กโดยใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
หรือไอโอเอส 
    กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายใน
อำเภอโดยใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์หรือไอโอ
เอส จำนวน 30 คน 
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3.1.2.5. เปิดให้ใช้งานแอปพลิเคชั่น (Deploy) 
 นำแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็กอัพโหลดขึ้น 
Google Play Store หรือ App Store เพื ่อให้นักท่องเที่ยวได้
สามารถโหลดใช้งานเพื่อทำการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้แบบประเมินการยอมรับตัวแอปพลิเคชั่น 
 
    ในการเลือกกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัยนั ้นได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากประชากร
จำนวน 30 คน โดยจะลงพื ้นที ่สถานที ่ท่องเที ่ยวในอำเภอ
มวกเหล็ก 
 

4.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
    4.1.แบบประเมินประสิทธิภาพการยอมรับของผู ้ใช ้งาน
แอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็ก 
    4.2.แบบประเมินหน้าที่การทำงานของแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยว
อำเภอมวกเหล็กสำหรับผู้เช่ียวชาญ 
    4.3.แบบประเมินประสิทธิภาพการยอมรับของแอปพลิเคช่ัน
ท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็กหรับผู้เชี่ยวชาญ 
  

5. สถิติที่ใช้วัดผล 
    การประเมินการยอมรับในการใช้แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้งาน 
โดยใช้สถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ        
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำมาแปลงผล ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีระดับ 
การยอมรับมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีระดับ 
การยอมรับมาก 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีระดับ 
การยอมรับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีระดับ 
การยอมรับน้อย 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีระดับ 
การยอมรับน้อยที่สุด 
อ้างอิงจาก[4] 
 
 

6. ผลการวิจัย 
    ผลการศึกษาการยอมรับของแอปพลิเคชั ่นการท่องเที่ยว
อำเภอมวกเหล็ก 
    ผู ้ว ิจัยได้นำแอปพลิเคช่ันให้ผู ้เชี ่ยวชาญได้ทดลองใช้และ
ประเมินจำนวนทั้งหมด 3 คน มีผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชั่น 2 
คนและด้านเนื้อหา 1 คน โดยจะประเมินประสทิธิภาพและหนา้ที่
การทำงานของแอปพลิเคชั่นจากนั้นจึงนำผลการประเมินมา

วิเคราะห์เพื่อหาค่า �̅� หรือค่าเฉลี่ยรวมและค่า S.D.หรือค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน นำมาแปลงผลดังตารางที่ 1 และตารางที ่2 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลผลการยอมรับประสิทธิภาพแอปพลิเคชั่นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

รายละเอียด ระดับความยอมรับ 

�̅� S.D. แปลผล 
1.ด้านประสิทธิภาพ
การทำงานของ
แอปพลิเคชัน่ 

4.50 0.70 มากที่สุด 

2.ด้านฟังก์ชันการ
ทำงานของ
แอปพลิเคชั่น 

4.66 0.57 มากที่สุด 

3.ด้านความยากง่าย
ในการใช้งานของ
แอปพลิเคชั่น 

4.33 0.57 มาก 

รวม 4.49 0.07 มาก 
 

    จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินประสิทธิภาพที่
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับค่าการยอมรับมาก มีค่าเฉลี่ย

รวมคือ ( �̅� = 4.49 S.D. = 0.07 ) เมื ่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ด้านฟังก์ชั่นการทำงานของแอปพลิเคชั่นมีระดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชั่นและ
ด้านสุดท้ายคือ ด้านความยากง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชั่น 
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ตารางที ่  2 ตารางแสดงข้อมูลผลการยอมรับหน้าที ่การทำงานของ
แอปพลิเคชั่นจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายละเอียด ระดับความยอมรับ 
�̅� S.D. แปลผล 

1.แอปพลิเคช่ัน
สามารถแสดงแผนท่ี
อำเภอมวกเหล็กได ้

4.50 053 มากที่สุด 

2.แอปพลิเคช่ัน
สามารถแสดง
รายละเอียดข้อมูล
สถานท่ีต่างๆได้
ถูกต้อง 

4.40 0.52 มาก 

3.แอปพลิเคช่ัน
สามารถแสดงรูปของ
สถานท่ีต่างๆชัดเจน 

4.20 0.63 มาก 

4.แอปพลิเคช่ันมีความ
ปลอดภัย 

4.30 0.48 มาก 

รวม 4.35 0.06 มาก 
 

    จากตางรางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินหน้าที่การ
ทำงานของแอปพลิเคชั ่นโดยผู ้เชี ่ยวชาญอยู ่ในระดับค่าการ

ยอมรับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ ( �̅� = 4.35 S.D. = 0.06 ) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ด้านแอปพลิเคชั่นสามารถแสดงแผนที่
อำเภอมวกเหล็กได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านแอปพลิเคชั่นสามารถ
แสดงรายละเอียดของข้อมูลสถานท่ีต่างๆและด้านแอปพลิเคชั่นมี
ความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยรองลงและด้านแอปพลิเคชั่นสามารถ
แสดงรูปของสถานท่ีต่างๆชัดเจนมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
 
    ทางผู้ว ิจัยได้ทำการนำแอปพลิเคช่ันการท่องเที่ยวอำเภอ
มวกเหล็กไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็น
จำนวน 30 คน โดยให้กลุ ่มตัวอย่างทดลองใช้และทำแบบ
ประเมินการยอมรับแอปพลิเคช่ัน จากนั้นจึงนำผลการประเมิน

มาวิเคราะห์เพื่อหาค่า �̅� หรือค่าเฉลี่ยรวม และค่า S.D.หรือค่า
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานจากนั ้นจึงนำมาคำนวณ แสดงผลดัง
ตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลระดับการยอมรับแอปพลิเคชั่น 

รายละเอียด ระดับความยอมรับ 

�̅� S.D. แปลผล 
1.ด้านประสิทธิภาพ
การทำงานของ
แอปพลิเคชัน่ 

4.67 0.48 มากที่สุด 

2.ด้านฟังก์ชันการ
ทำงานของ
แอปพลิเคชั่น 

4.27 0.78 มาก 

3.ด้านความยากง่าย
ในการใช้งานของ
แอปพลิเคชัน่ 

4.00 0.87 มาก 

รวม 4.31 0.21 มาก 
 

    จากตางรางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า การประเมินประสิทธิภาพ
การทำงานของแอปพลิเคชั่นที่ประเมินโดยกลุ่มนักท่องเที่ยว อยู่

ในระดับค่าการยอมรับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม คือ ( �̅� = 4.31  S.D. 
= 0.21 ) เมื ่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านประสิทธิภาพการ
ทำงานของแอปพลิเคชั่น มีระดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านฟังก์การทำงานของแอปพลิเคชั่น และด้านสุดท้าย คือ ด้าน
ความยากง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชั่น 
 

7. สรุปผลวิจัยและอภิปรายผล 
    ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวอำเภอ
สำหรับนักท่องเที่ยวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอ
เอสโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 
30 คนจากนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและการหาประสิทธิภาพ
จากการยอมรับของนักท่องเที่ยว โดยคำนวณจากการหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
    1.จากการหาค่าประสิทธิภาพการยอมรับของแอปพลิเคช่ัน
การท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็กโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชั่น
และด้านเนื ้อหาให้การประเมินตัวแอปพลิเคชั ่นและนำไป
วิเคราะห์ผล ตัวแอปพลิเคช่ันนั้นอยู่ในระดับ ค่าการยอมรับมาก 

มีค่า �̅� หรือค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.49 และมีค่า S.D.หรือค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 โดยส่วนที่มีคะแนนมากที่สุดคือ 
ด้านฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชั่น รองลงมาด้านฟังก์ช่ัน
การทำงานแอปพลิเคชั่น และด้านสุดท้ายความยากง่ายในการใช้
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งานแอปพลิเคชั ่นแอปพลิเคชั ่นสามารถแสดงแผนที ่อำเภอ
มวกเหล็กได้ดีมากที่สุด รองลงมาด้านสามารถบอกรายละเอียด
ของสถานที่ต่างๆได้ถูกต้อง สามารถแสดงรูปภาพต่างๆได้ชดัเจน
และแอปพลิเคชั่นมีความปลอดภัยมากดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นว่า
การใช้วงจรพัฒนาระบบที่เป็น Agile Model เข้ามาช่วยในการ
ออกแบบแอปพลิเคชั ่นทำให้แอปพลิเคชั ่นพัฒนาได้ออกมา
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี 
    2.จากการหาค่าประสิทธิภาพการยอมรับต่อตัวแอปพลิเคช่ัน
ท ่องเท ี ่ยวอำเภอมวกเหล ็ก โดยจะใช ้กล ุ ่มต ัวอย ่างจาก
นักท่องเที ่ยวชาวไทยจำนวน 30 คนนั ้น อยู ่ในระดับค่าการ
ยอมรับมาก มีค่า x หรือค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.31 และมีค่า S.D. 
หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 โดยด้านที่มีค่าการ
ยอมรับสูงท่ีสุดคือ ด้านประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคช่ัน 
ด้านฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคช่ันกับด้านความยากง่ายใน
การใช้งานของแอปพลิเคชั่นอยู่ในระดับการยอมรับมาก ดังนั้นจึง
สะท้อนให้เห็นว่าการใช้วงจรพัฒนาระบบที่เป็น Agile Model 
มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่น การศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ ทำให้เกิดแนวคิดใน
การออกแบบหน้าที ่การทำงาน ภายในแอปพลิเคชั ่นต่างๆที่
สามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เช่น การมี Google 
Maps, การแสดงผลร ูปภาพสถานท ี ่ต ่างๆ และการแสดง
รายละเอียดสถานท่ีต่างๆอย่างครบถ้วน 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้  
    แอปพลิเคชั่นนั้นมีข้อจำกัดเป็นอย่างมากในการพัฒนาโดยใช้ 
Thunkable ทำให้เกิดข้อจำกัดต่างๆ ดังนี้ 
    1.ทางด้านขนาดของแอปพลิเคชั่นท่ีทำให้ไม่สามารถพัฒนาไม่
เกิน 50 MB ได้  
    2.ทำระบบนำทางผ่าน Google Maps นั ้นเป็นไปได้ยาก
เนื่องมาจากการเขียน Coding ที่จำกัดและเป็นแบบสำเร็จรูป  
    3.การจัดวางองค์ประกอบของตัวแอปพลิเคชั ่นนั ้นทำได้
ค่อนข้างยาก 
    4.การเลือกใช้ฟอนต์ภายใน Thunkable นั้นค่องข้างซับซ้อน
หรือมีจำกัด 
    5.Thunkable จำกัดเนื้อในการใส่รูปภาพจึงทำให้ไม่สามารถ
ใส่รูปภาพลงแอปพลิเคชั่นได้เยอะและไม่มีความคมชัดพอ  

2.ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
    1.อาจจะเพิ่มจำนวนของสถานที่ต่างๆให้มากยิ่งขึ้น เช่น วัด 
หรือเพิ่มสถานท่ีให้บริการต่างๆเช่น ปั้มน้ำมัน โรงพยาบาล สถานี
ตำรวจ โดยที่ Admin กรอกข้อมูลเองทั้งหมด  
    2.โฆษณาแอปพลิเคชั่นผ่านช่องทางต่างๆเช่น การแปะ QR 
Code ไว้ในจุดที่สามารถเดินทางมาได้และมองเห็นได้สะดวก 
เป็นต้น 
    3.ทำแอปพลิเคชั ่นเป็นเวอร์ชันสอง 2 ภาษาเพื ่อรองรับ
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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ระบบแสดงสถานที่จัดเก็บคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
The System Show Computer and Computer Hardware Storage locations 
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บทคัดยอ่ 
    การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาระบบแสดงสถานที่
จัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถแสดงสถานที่
จัดเก็บได้ (2) เพื่อศึกษาผลประเมินความยอมรับของผู้ใช้งานต่อระบบ
แสดงสถานที่จัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยกลุ่ม
ทดลองในการใช้งานระบบคือ อาจารย์ในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 5 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้มี 1. แบบประเมินประสิทธิภาพ ของ
ผู้เชี่ยวชาญ มี 3 ด้าน สามารถสรุปผลการวิจัยจากการประเมินอยู่ใน

ระดับ มาก (𝑥= 3.76 S.D. = 0.25) 2. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน ต่อระบบแสดงสถานที่จัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มี 2 ด้าน สรุปผลการวิจัยจากการประเมินอยู่ในระดับ 

มาก (𝑥= 4 S.D. = 0.36) 
Abstract 

     This research (1 )  to develop The System Show     
Computer and Computer Hardware Storage locations (2) to 
study the user's height contribution to The System Show 
Computer and Computer Hardware Storage locations.  The 
experimental group using this system include 5 professors 
in Computer Education major Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University.  The tools used for this data collection 
1 .  Performance Evaluation Form. There were 3  aspects of 
the expert's evaluation. The results were summarized from 

the evaluation at a high level (𝑥= 3.76 S.D. = 0.25). 2. User 
satisfaction assessment. There were 2  aspects of The 
System Show Computer and Computer Hardware Storage 

locations, the results of the evaluation were at a high level 

(𝑥= 4 S.D. = 0.36). 

1. บทนำ 

    ระบบพัสดุ เป็นระบบที่เน้นการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะคลังเพื่อ
ลดความซ้ำซ ้อนของข้อมูลเพิ ่มความสะดวกให้ก ับผู ้ ใช ้งาน มี
ความสามารถเชื ่อมโยงกับฐานข้อมูลและมีการแชร์ข ้อมูลจาก
ฐานข้อมูลต่างๆ สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ได้นำโปรแกรมระบบ ERP  มาใช้งานเพื่อจัดเก็บ
รายการของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
ERP คือ คือเครื่องมือหรือระบบที่ช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูล
องค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรขององค์กร จากการ
สอบถามอาจารย์ในสาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 5 คน ทำให้
ทราบปัญหาว่าเมื ่อมีการตรวจเช็ครายการของคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะไม่ปรากฏสถานที่จัดเก็บ ส่งผลให้ตรวจเช็ค
ดำเนินการได้ลำบากและใช้เวลาค่อนข้างนาน ดังน่ันจึงควรเพิ่มระบบ
แสดงสถานที่จัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อช่วย
เพิ่มความสะดวกและลดระยะเวลาในการค้นหาให้กับอาจารย์ในสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

    ปัทมาภรณ์ ธรรมทัต, ศิวพร ชุณหวิทยะธีระ และจรัล พูลฉัน
ทกรณ์ (2558) ได้พัฒนาระบบและออกแบบฐานข้อมูลการจัดเก็บ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักสารสนเทศมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชียขึ้นโดยใช้ภาษา PHP ผ่านโปรแกรม Brackets Editor เพื่อสร้าง
การทำงานต่างๆ บนเว็ตไซต์ส ่วนฐานข้อมูลได้ใช ้โปรแกรม  ใช้
โ ปรแกรม  MySQL สำหร ั บสร ้ า ง ฐานข ้ อม ู ลและโปรแกรม 
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PhpMyAdmin ทำหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น วรนุช 
จันทร์โอ และ ณฐกร สาระรัมย์ (2559) ได้มีการพัฒนาระบบจัดเก็บ
ครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขึ้น เพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ โดยใช้ภาษา PHP 
ผ่านโปรแกรม Bootstrap และใช้โปรกแรม MySQL เป็นโปรแกรมใน
การจัดเก็บฐานข้อมูล ทั้งสองงานวิจัยน้ีมีการพัฒนาโดยใช้ ภาษา PHP 
เหมือนกัน แตกต่างกันตรงเครื ่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรคือ 
โปรแกรม Brackets Editor และ โปรแกรม Bootstrap ทั ้งสองมี
ลักษณะการทำงานที่เหมือนกัน โปรแกรม Brackets Editor มีจุดเด่น
ที่ทำงานได้รวดเร็ว มีปลั๊กอินเสริมการทำงาน ช่วยให้การเขียนโค้ด 
HTML, CSS และ JavaScript เป็นไปได้อย่างราบร่ืน และโค้ดที่มีการ
พิมพ์ลงไปแล้วจะมีการแสดงเว็บไซต์ที่กำลังแก้โค้ดในแบบเรียลไทม์ 
โปรแกรม Bootstrap มีจุดเด่นที่ เป็น *Front-end Framework ที่
ประกอบด้วยโครงสร้าง CSS , HTML และ JavaScript ที ่ช่วยให้
สามารถสร้างหน้าจอ User Interface ได้ง่าย และ สวยงาม และ
รวดเร็ว ลดเวลาในการที่จะมาน่ังออกแบบ Design หน้าจอ layout  
    จากที่กล่าวมาผู้วิจัยมีแนวคิดในการนำวิจัย ระบบและออกแบบ

ฐานข้อมูลการจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบแสดง

สถานที่จัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื ่อช่วยให้

ผู้ใช้งานระบบนี้ง่ายต่อการค้นหาเและลดระยะเวลาการค้นหาเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่มีการจัดเก็บตามห้องต่างๆ  

2. วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อพัฒนาระบบแสดงสถานที่จัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ที่สามารถแสดงสถานที่จัดเก็บได้ 
    2. เพื่อศึกษาผลประเมินความยอมรับของผู้ใช้งานต่อระบบแสดง
สถานที่จัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
    ปัทมาภรณ์ ธรรมทัต, ศิวพร ชุณหวิทยะธีระ และจรัล พูลฉัน
ทกรณ์ (2558) ได้พัฒนาระบบและออกแบบฐานข้อมูลการจัดเก็บ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักสารสนเทศมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชียขึ้นโดยใช้ภาษา PHP ผ่านโปรแกรม Brackets Editor เพื่อสร้าง
การทำงานต่างๆ บนเว็ตไซต์ส ่วนฐานข้อมูลได้ใช ้โปรแกรม ใช้

โ ปรแกรม  MySQL สำหร ั บสร ้ า ง ฐานข ้ อม ู ลและโปรแกรม 
PhpMyAdmin ทำหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น 
    วรนุช จันทร์โอ และ ณฐกร สาระรัมย์ (2559) ได้มีการพัฒนา
ระบบจัดเก็บครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขึ้น 
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ โดยใช้
ภาษา PHP ผ่านโปรแกรม Bootstrap และใช้โปรกแรม MySQL เป็น
โปรแกรมในการจัดเก็บฐานข้อมูล  

4. ขอบเขตงานวิจยั 
     งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบแสดงสถานที่จัดเก็บ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษา PHP เป็นภาษาที่
ใช ้ในการพัฒนา โปรแกรม Xampp เป็นเว ็บเว ิร ์ฟเวอร์ และใช้
โปรแกรม PhpMyAdmin เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และ เพื่อ
ศึกษาผลประเมินความยอมรับของผู้ใช้งานต่อระบบแสดงสถานที่
จัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีกลุ่มทดลองใน
งานวิจัยน้ีคือ อาจารย์ในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 5 คน 

5. กรอบแนวคดิ 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

6. วิธีดำเนนิการวิจยั 

6.1 ขัน้ตอนการพัฒนาเครือ่งมือ 
     การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบแสดงสถานที่จัดเก็บ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการพัฒนาระบบน้ี
โดยใช้ Model : SDLC ซ้ึงมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ปัญหา (Analysis) 
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     สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้นำโปรแกรมระบบ EPR  มาใช้งานเพื่อจัดเก็บรายการ
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีจากการสอบถาม
อาจารย์ในสาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา ทำให้ทราบปัญหาว่าเมื่อมีการ
ตรวจเช็ครายการของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะไม่
ปรากฏสถานที่จัดเก็บ ส่งผลให้ตรวจเช็คดำเนินการได้ลำบากและใช้
เวลาค่อนข้างนานดังนั ่นจึงควรเพิ ่มระบบแสดงสถานที ่จ ัดเก็บ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและ
ลดระยะเวลาในการค้นหาให้กับผู้ใช้งาน 

ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบ Program (Design) 
     หลังจากสอบถามความต้องการของผู้ใช้งานถึงระบบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น หลังจากนั่นได้มีการจำลองการออกแบบระบบ  (1) แผนภาพ
แสดงการไหลของข้อมูล (Flow Chart)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Flow Chart) 

(2) แผนภาพความสัมพันธ์ (Entity Relationship Diagram)  

ภาพท่ี 3 แผนภาพความสัมพันธ์ (Entity Relationship Diagram) 

(3) ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ User Interface  

 
ภาพท่ี 4 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ User Interface 

(4) ประสบการณ์ของผู้ใช้ User Experience 
    1. ระบบมีความสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
    2. ระบบสามารถตรวจสอบสถานที่จัดเก็บของอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
    3. การประมวลผลของระบบมีความรวดเร็ว 
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ขั้นตอนท่ี 3 เขยีนโปรแกรม (Coding) 
    การพัฒนาระบบแสดงสถานที่จัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทางผู้วิจัยได้มีการใช้ภาษา PHP เป็นภาษาหลักในการ
เขียนตัวระบบ ผ่านโปรแกรม Dreamweaver เพื่อนสร้างหน้าต่าง
การทำงานต่างๆ บนเว็บไซต์ โปรแกรม Xampp เป็นเว็บเวิร์ฟเวอร์ 
โปรแกรม MySQL สำหร ับสรางฐานข ้อม ูล และใช้ โปรแกรม 
PhpMyAdmin เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  

ขั้นตอนท่ี 4 ทดสอบโปรแกรม (Testing) 
    ทดสอบการทำงานใน   ด้านต่างๆของระบบ ตั้งแต่การ Login การ
ตรวจสอบสถานที่ที่จัดเก็บของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
การเพิ่ม การลบ และการ Log out จากระบบ 

ภาพท่ี 5 ส่วนหน้าต่าง Login 

 
ภาพท่ี 6 หน้าต่างเลอืกการทำงาน 

 

ภาพท่ี 7 หน้าต่างของระบบหลังจากเลือกเมนูตรวจสอบ 

ภาพท่ี 8 หน้าต่างของระบบหลังจากตรวจสอบเรียบร้อย 

ภาพท่ี 9 หน้าต่างของระบบหลังจากเลือกเมนูลบ 
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ภาพท่ี 10 หน้าตา่งยืนยันการลบรายการ 

ภาพท่ี 11 หน้าตา่งยืนยันการลบรายการ 

ภาพท่ี 12 หน้าตา่งของระบบหลังจากเลือกเมนูเพิ่ม 

 

 

 

ภาพท่ี 13 หน้าตา่งยืนยันการเพิ่มรายการ 

ภาพท่ี 14 มีคอมพิวเตอร์เพิ่มเขา้มา 1 เคร่ือง ตามทีไ่ด้เพิ่มไปในรูปที่ 

13 

7. เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล 

    1. แบบประเมินประสิทธิภาพ ของผู้เชี่ยวชาญ ประกอบไปด้วย 3 
ด้าน ดังนี้ (1) แบบประเมินคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพของระบบ (2) 
แบบประเมินคุณภาพ ด้านฟังก์ช ันของระบบ (3) แบบประเมิน
คุณภาพ ด้านความยากง่ายในการใช้งานของระบบ  
    2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ต่อระบบแสดงสถานที่
จัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 ด้าน 
ดังนี้ (1) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ด้านฟังก์ชันของ
ระบบ (2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านความยากง่าย
ในการใช้งานของระบบ  
 
 

8. ผลการวิจัย 
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    ผู้วิจัยได้นำโปรแกรมไปให้ผู้เชี ่ยวชาญได้จำลองการใช้งานและ
ประเมินจำนวน 3 คน และผู้ใช้งานระบบจำนวน 5 คน จากนั้นนำผล

การประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาค่า �̅� หรือค่าเฉลี่ยรวมและค่า S.D. 
หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากนั้นนำมาแปลผล ผลลัพธ์แสดงอยู่ใน
ตารางที่ 1 2 3 4 และตารางที่ 5 
    หาค่าเฉลี่ยจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญนำมา

วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยมีสูตร ดังน้ี 

                              x̅ =  
∑ 𝑥

𝑁
                             (1) 

เมื่อ     X̅     หมายถึง     คะแนนเฉลี่ย 

         ∑ 𝑥   หมายถึง     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

          N     หมายถึง     จำนวนประชากร  

 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพของ
ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีสูตร ดังน้ี  

              S. D. =  √
N ∑ x2−(∑ x)2

𝑁(𝑁−1)
                    (2) 

เมื่อ   S.D.    หมายถึง     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        ∑ x
2  หมายถึง     ผลรวมของคะแนนแต่ละหัวขอ้ยก 

         กำลังสอง 

       ∑ 𝑥    หมายถึง    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

        N        หมายถึง    จํานวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 

    การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ลกัษณะเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ ตามหลักการของลิ

เคิร์ท ดังน้ี 

  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

ตารางที่ 1 แบบประเมิน ด้านประสิทธิภาพของระบบ (สำหรับผู้เชียว

ชาญ) 

รายการประเมนิ �̅� S.D. ความหมาย 

1. ความสามารถในการค้นหา

ข้อมูล 

4 0 มาก 

2. ความง่ายต่อการใช้งาน 3.6 0.57 มาก 

3. ความเหมาะสมในการใช้สขีอง

ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร 

3.6 0.57 มาก 

4. ความเหมาะสมในการ

ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช ้

3 0 ปานกลาง 

5. ความการจัดวางปุ่มมีความ

เหมาะสม 

3.3 0.34 ปานกลาง 

รวม 3.5 0.34 มาก 

    จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ในด้านของประสิทธิภาพของตัว

ระบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญ มีการยอมรับอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ (𝑥 = 3.5 S.D. = 0.34)ตารางที่ 2 แบบประเมิน ด้านฟังก์ชันของ

ระบบ (สำหรับผู้เชียวชาญ) 

รายการประเมนิ �̅� S.D. ความหมาย 

1. ความแม่นยำของผลลพัธท์ี่

แสดง 

4 0 มาก 

2. ความสมบูรณ์ของระบบ 3.33 0.57 ปานกลาง 

รายการประเมนิ �̅� S.D. ความหมาย 

3. การเพิ่มหรือลบขอ้มูล 4 0 มาก 

4. การกำหนดรหัสและรหัสใน

การตรวจสอบผู้เข้าใช้งานระบบ 

4 0 มาก 

5. ความเร็วและความคล่องตัว

ของระบบ 

3 0 มาก 

รวม 3.66 0.25 มาก 
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    จากตารางที ่ 2 แสดงให้เห็นว่า ในด้านฟังก์ชันของ ตัวระบบ

สำหรับผู้เชี่ยวชาญ มีการยอมรับอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยนอยู่ที่ 

(𝑥= 3.66 S.D. = 0.25) 

ตารางที่ 3 แบบประเมิน ด้านความยากง่ายในการใช้งานของระบบ 

(สำหรับผู้เชียวชาญ) 

รายการประเมนิ �̅� S.D. ความหมาย 

1.ความเหมาะสมในการวาง

ตำแหน่งของส่วนประกอบบน

จอภาพ 

3.66 0.57 มาก 

2. ระบบมีการใช้งานง่ายไม่

ยุ่งยาก 

4 0 มาก 

3. ความเหมาะของปุ่มและขนาด

ของตัวอักษร 

4 0 มาก 

4. ปุ่มมีขนาดทีพ่อดีผู้ใช้เข้าใจ

ความสามารถของปุ่ม 

4.66 0.57 มากที่สุด 

5. ความเร็วและความคล่องตัว

ของระบบ 

3.33 0.57 มาก 

รวม 3.93 0.34 มาก 

    จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ในด้านฟังก์ชันของ ด้านความยาก

ง่ายในการใช้งานของระบบ มีการยอมรับอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย

นอยู่ที่ (𝑥= 3.93 S.D. = 0.34) 

ตารางที่ 4 รวมผลของการประเมินในด้านต่างๆของผู้เชียวชาญ 

รายการประเมนิ �̅� S.D. ความหมาย 

1. ด้านประสิทธิภาพของระบบ 3.8 0.44 มาก 

2. ด้านฟังก์ชันของระบบ 4 0 มาก 

3. ด้านความยากงา่ยในการใช้งาน

ของระบบ 

3.8 0.44 มาก 

รวม 3.76 0.25 มาก 

    จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า รวมผลของการประเมินในด้าน

ต่างๆของผู้เชียวชาญ มีการยอมรับอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยนอยู่ที่ 

(𝑥= 3.76 S.D. = 0.25) 

ตารางที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ด้านฟังก์ชันของ

ระบบ  

รายการประเมนิ �̅� S.D. ความหมาย 

1. ความแม่นยำของผลลพัธท์ี่

แสดง 

3.8 0.44 มาก 

2. ตรงตามวัตถุประสงค์ 4 0 มาก 

3. ความเหมาะสมในการใช้สขีอง

ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร 

3.8 0.44 มาก 

4. ความเหมาะสมในการ

ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช ้

3 0.44 ปานกลาง 

รายการประเมนิ �̅� S.D. ความหมาย 

5. ความการจัดวางปุ่มมีความ

เหมาะสม 

3.3 0.54 ปานกลาง 

รวม 3.6 0.37 มาก 

    จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ด้าน

ฟังก์ชันของระบบ มีการยอมรับอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยนอยู่ที่ 

(𝑥= 3.6 S.D. = 0.37) 

ตารางที่ 6 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านความยากง่าย

ต่อการใช้งานของระบบ 

รายการประเมนิ �̅� S.D. ความหมาย 

1. ระบบมีการใช้งานง่ายไม่

ยุ่งยาก 

4 0 มาก 

2. การจัดวางเมนูไม่ซับซ้อน 4 0 มาก 

3. เมนูแต่ละเมนูมีความเขา้ใจง่าย 4 0 มาก 
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4. ความชัดเจนของฟอนต์ มี

ขนาดที่เหมาะสม 

4.2 0.44 ปานกลาง 

5. ความการจัดวางปุ่มมีความ

เหมาะสม 

4 0 ปานกลาง 

รวม 4.04 0.89 มาก 

    จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านความ

ยากง่ายต่อการใช้งานของระบบ มีการยอมรับอยู่ในระดับ มาก มี

ค่าเฉลี่ยนอยู่ที่ (𝑥=, 4.04 S.D. = 0.89) 

ตารางท่ี 7 รวมผลของการประเมินในด้านต่างๆของผู้ใช้งาน 

รายการประเมนิ �̅� S.D. ความหมาย 

1. ด้านฟังก์ชันของระบบ  3.6 0.37 มาก 

2. ง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.04 0.89 มาก 

รวม 4 0.36 มาก 

    จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า รวมผลของการประเมินในด้าน

ต่างๆของผู้ใช้งาน มีการยอมรับอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยนอยู ่ที่ 

(𝑥= 4 S.D. = 0.36) 

9. อภิปรายผล 

    ผลการวิจัยเรื ่อง ระบบแสดงสถานที่จัดเก็บคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้ภาษา PHP เป็นภาษาหลักในการเขียน

ตัวระบบ ผ่านโปรแกรม Dreamweaver เพื ่อนสร้างหน้าต่างการ

ทำงานต่างๆ บนเว็บไซต์ โปรแกรม Xampp เป็นเว็บเวิร์ฟเวอร์ 

โปรแกรม MySQL สำหร ับสรางฐานข ้อม ูล และใช ้ โปรแกรม 

PhpMyAdmin เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน

ระบบนี ้ง ่ายต่อการค้นหาเและลดระยะเวลาการค้นหาเครื ่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่มีการจัดเก็บตามห้องต่างๆ 

10. กติติกรรมประกาศ 

 งานว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้สำเร ็จล ุล ่วงได ้ด ้วยความกร ุณาจากผ ู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ อาจารย์ที่วิจัยประจำสาขา

คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ได้ให้

คำแนะนำ แนวคิด อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ จนงานวิจัยสำเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง 
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บทคัดย่อ 
      การทำโครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่ออินโฟ
กราฟิกเพื ่อพัฒนาการอ่านแบบจับใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1) เพื ่อศึกษาพัฒนา
ความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ก่อน
และหลังการเรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบกว้างขวาง 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านก่อน 
และหลังการศึกษาสื ่ออินโฟกราฟิก กลุ ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จำนวน 30 คน ซึ ่งได ้มาจากการสุ ่มต ัวอย่างตามจุดม ุ ่งหมาย 
(Purposive Sampling) เคร ื ่องมือที ่ ใช ้ในการว ิจ ัยประกอบด ้วย 
แบบสอบถาม แบบประเมินประสิทธิภาพของสื ่ออินโฟกราฟฟิก 
แบบทดสอบการอ่านแบบจับใจความ ได้แก่ ค่าความเชื่อมั่น คะแนน
เฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบ
การเกิดความตระหนักรู้ 
 

Abstract 
 Making this project Intended to. Develop 
infographic materials to develop compelling reading in 
higher education levels. Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University. 1) To study and develop reading comprehension 
abilities of third year students before and after studying 
reading comprehension using extensive reading activities. 2) 
To compare first reading ability and after studying 
infographic media the sample is 30 fourth year tertiary 
students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 
Which was obtained from sampling according to the 
purpose (Purposive Sampling). The research instruments 
included questionnaires, Infographic media performance 
assessment form and Reading comprehension test. Ie the 
confidence value, Average score, Standard deviation and 

Percentage of scores from the test. The birth of realize 
knowledge. 
 

1 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
1 Program of Computer Education, Faculty of Science and 
Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
2 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  
2 Program of Computer Education, Department of Computer 
Science, Faculty of Science and Technology,       
  Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
 
1. บทนำความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  
      การอ่านเป็นทักษะที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อ
การศึกษาและเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของระบบการศึกษาทั่วโลก
เนื ่องจากการอ่านเป็นเครื ่องมือในการแสวงหาความรู ้การสร้าง
ความคิดการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
ทักษะทางปัญญาสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง
ยิ่งขึ้นในการเรียนวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเรียนในห้องหรือนอกห้องเรียน
ล้วนแล้วแต่ใช้การอ่านเป็นสื่อในการเรียนรู้ทั้งสิ้นกิจกรรมต่าง ๆ ใน
สถานศึกษาร้อยละ 80-90 ต้องอาศัยการอ่านซึ ่งผู ้เรียนจะต้องมี
ความสามารถในการอ่านจึงจะสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนอกจากน้ี
การอ่านยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละบุคคลและ
เป ็ นท ั กษะท ี ่ จ ำ เป ็ นสำหร ั บก ารอย ู ่ ใ นส ั ง คมแห ่ ง คว ามรู้  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1; OECD, 2013) 
 ปัญหาการอ่านจับใจความที่พบในตัวผู ้อ่านในระดับชั้น
อุดมศึกษา คือการอ่านแล้วจับใจความไม่ได้ ขาดสมาธิในการอ่าน ไม่
สามารถแยก ประเด็นหลักประเด็นรอง จากกันได้ ซ่ึงอาจเป็นปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับทางผู้อ่านเช่น ไม่มีทักษะในการอ่านเพื่อจับใจความที่มี
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ประสิทธิภาพ อีกทั้งนักศึกษายังขาดทักษะในการอ่าน โดยเฉพาะการ
อ่านเพื่อสรุปใจความสำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการอ่าน จาก
สภาพปัญหาดังกล่าวจึงคิดริเริ่มนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาผู้อ่าน
ของตนเองให้มีทักษะการอ่านท่ีดีขึ้น 
 จากเหตุผลข้างต้น ทางผู้ทำโครงการได้เล็งเห็นความสำคัญ
และตะหนักถึงปัญหาดังกล่าว และสื่ออินโฟกราฟิก เป็นทางเลือกหน่ึง 
ซ่ึงน่าจะนำมาทำให้นักศึกษาได้ตระหนักเกี ่ยวกับการการแบบจับ
ใจความที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ทำโครงการจึงมีความสนใจในการ
พัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการอ่านแบบจับใจความในระดับชั้น
อุดมศึกษา     
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพื่อความ
เข้าใจของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ก่อนและหลังการเรียนการอ่านเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านก่อน และหลัง
การศึกษาสื่ออินโฟกราฟิก 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่นักศึกษาระดับชั้นปี 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 131 คน  

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราช ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จำนวน 30 คน ได้มาโดย การ วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงตาม
คุณสมบัติท่ี กำหนดไว้ เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปี การศึกษา 2559-2563  
4. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา   

 ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก จากเนื้อหาของการอ่านแบบ
ใจความในระดับชั้นอุดมศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 วิธีการอ่านแบบจับใจความ 
4.2 เคล็ดลับการอ่านแบบจับใจความ 

 
5. ประโยชน์ของการวิจัย       

5.1 ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านแบบจับ
ใจความ 

5.2 ได้พัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเรื่องการพัฒนาการอ่านแบบ
จับใจความ 

5.3 ทำให้ทราบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการให้ความรู้โดย
ใช้อินโฟกราฟิกการพัฒนาการอ่านแบบจับใจความ 
5.4 ทำให้เก ิดความตระหนักร ู ้หลังดูส ื ่ออ ินโฟกราฟิก เร ื ่องการ
พัฒนาการอ่านแบบจับใจความจัดรูปแบบของข้อความที่จะกระจาย
ให้ใช้การกระจายภาษาไทย การกำหนดให้เว้นระยะจากขอบซ้ายและ
ขอบขวา 2 ซม. เว้นระยะจากขอบบน 3 ซม.  และขอบล่าง 2.5 ซม.   
 
6. วิธีดำเนินการวิจัย 

6.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
6.1.1. อินโฟกราฟิกเรื่องการพัฒนาการอ่านแบบจับใจความ  
6.1.2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรื่องการอ่านแบบจับใจความ 
6.1.3. แบบประเมินความตระหนักรู้ 

6.2 ขั้นตอนการวิจัย  
ในการจัดทำอินโฟกราฟิกเรื่องการพัฒนาการอ่านแบบจับใจความ 

ผู้จัดทำได้วางแผนการดำเนินงาน โดยใช้ทฤษฎอีินโฟกราฟิกของ  
(Hyperakt's Josh Smith) มีขั้นตอนดังน้ี 
1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) 

มีการกำหนดปัญหาการวิเคราะห์กลุ่มประชากรการและคัด
กรองขอบเขตทางด้านเนื้อหา สรุปสาระสำคัญของเนื้อหาวิเคราะห์ 

ประโยชน์ของการวิจัย หรือวัตถุประสงค์จุดหมายปลายทางท่ี
กำหนดว่าเม่ือชมสื่ออินโฟกราฟิกแล้วจะเกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง 

2. การออกแบบ (Design) 
การเตรียมเนื้อหาเพื่อวางโครงสร้างของเนื้อหาการคัดเลือก

เนื้อหาท่ีจะนำเสนอการเรียงลำดับหัวข้อเนื้อหาการใช้ภาษาให้ 
เหมาะสม ออกแบบภาพประกอบ และพื ้นหลังสร้างสื่อ

ต้นแบบ 

 
ภาพ 1 แผนภาพการจัดวางสร้างสื่ออินโฟกราฟิก 
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3. ขั้นตอนการดำเนินการ (Implement)                                                                                            
 การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก ส่วนเนื้อหาประกอบไปด้วย 4 
หัวข้อใหญ่ ๆ ได้แก่ การอ่านแบบผ่านๆ อ่านแบบละเอียด อ่านซ้ำ 
 ตอนที่ไม่เข้าใจ และเรียบเรียงใจความสำคัญ โดยมีการใส่
รูปภาพท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาน้ัน ๆ มีการเลือกสีที่สบายตา ใส่สีตัว 
 หนังที่ทำให้เป็นจุดเด่น บ่งบอกถึงประโยคสำคัญในสื่อ 

 
ภาพ 2 ภาพสื่ออินโฟกราฟิก 

 

 
ภาพ 3 ภาพสื่ออินโฟกราฟิก 

 
4. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Testing) 

  4.1 ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษา 
  4.2  แก้ไขและปรับปรุงจากคำแนะนำของ อาจารย์ท่ี
ปรึกษา 
  4.3  ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเนื้อหาและ แบบทดสอบ 

  4.4 แก้ไขและปรับปรุงเน้ือหาและ แบบทดสอบ 
  4.5 เก็บรายละเอียดของงานท้ังหมด 
5. ขั้นตอนการประเมิณผล (Evaluation) 
  5.1 ชี ้แจงเกี ่ยวกับอินโฟกราฟิก เรื ่อง การอ่านแบบจับ

ใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา 
  5.2 ดำเนินการแจกแบบทดสอบก่อนท่ีจะทำ การให้ดูอินโฟ

กราฟิก เรื่อง การอ่านแบบจับใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา 

  5.3 ดำเนินการให้ดูอินโฟกราฟิก เรื่อง การอ่านแบบจับ
ใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา 

  5.4 ทำการแจกแบบทดสอบหลังจากได้ รับชมอินโฟกราฟิก 
เรื่อง การอ่านแบบจับใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา และแบบ 

  ประเมินความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  5.5 เก็บรวบรวมแบบทดสอบ และแบบประเมิน 
  5.6 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดย วิธีการทาง
สถิติ [5] 

 
  6.3 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการทาง
สถิต ิ

 สถิติท่ีใช้ในงานวิจัยมีท้ังหมด 9 สถิติ  
6.3.1 ค่าเฉลี่ยนำมาใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของ คะแนนทดสอบก่อน

และหลังการใช้ส่ืออินโฟกราฟิกมี สูตรดังนี้ [6]  

     (1) 

เมื่อ  X̅    หมายถึง คะแนนเฉลี่ย 

Σ𝑥 หมายถึง ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
N    หมายถึง จำนวนประชากร 
 
6.3.2 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานนำมาใช้หาค่า ส่วนเบี ่ยงเบน

มาตรฐานของแบบทดสอบก่อนและหลัง การใช้ส่ืออินโฟกราฟิกโดยใช้ 
สูตรดังนี้ [5]  

   (2)  
เมื่อ  S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  Σx2 หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละ หัวข้อยกกาลังสอง  

  Σ𝑥 หมายถึง ผลรวมของคะแนนท้ังหมด  
  N    หมายถึง จำนวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง  
6.3.3 การวิเคราะห์แบบทดสอบ เพื่อหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง 

IOC นำมาใช้หาค่าดัชนีความ สอนคล้องของเนื้อหาแบบทดสอบมี 
สูตรดังนี้ [5]  

     (3) 
เมื่อ  IOC  คือ ค่าความเหมาะสมของเนื ้อหาตาม แผนการ

จัดการเรียนรู้  

  ΣR   คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
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  N     ค ือ จำนวนผ ู ้ เช ี ่ยวชาญโดยกำหนดเกณฑ์การ 
พิจารณา ดังน้ี 

   +1 หมายถ ึ ง  แน ่ ใจว ่ าแบบทดสอบ
สอดคล้องกับ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

     0 หมายถึง ไม่แน่ใจหรือตัดสินใจไม่ไดว้่
แบบทดสอบ สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

    -1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่
สอดคล้องกับ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเกณฑ์ ค่า IOC แต่ละรายข้อ 

    ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ .50  
 
6.3.4 สถิติท่ีใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบ คะแนนสอบ โดยใช้สูตร 

t-test (Dependent Samples) [6]  

    (4)  
เมื่อ  D   แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่  
  N   แทน จำนวนคู่  
  df  แทน ความเป็นอิสระมีค่ำเท่ำกับ N-1  
 
 
6.3.5 การหาค่าความยากง่ายของ แบบทดสอบใช้สูตรดังน้ี 

      (5)  
เมื่อ  P แทน ค่าความยากของคำถามแต่ละข้อ  
  R แทน จำนวนคนท่ีตอบถูกข้อนี้  
  N แทน จำนวนผู้เข้าสอบท้ังหมด  
 
6.3.6 การหาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบใช้สูตร ดังน้ี  

   (6)  
เมื่อ  D     แทน ค่าอำนาจจำแนก  
  RU   แทน จำนวนผู้ตอบถูกกลุ่มบน (เก่ง)  
  RL    แทน จำนวนผู้ตอบถูกกลุ่มล่าง (อ่อน) 
  NU NL แทน จำนวนคนในกลุ่มบนและล่าง ตามลำดับ  
 
 
6.3.7 การหาค่าความเช ื ่อม ั ่นใช ้ในการหาค่าความเช ื ่อมั่น

แบบทดสอบใช้แบบทดสอบดังน้ี  

    (7)  
เมื่อ  rn     แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ  
  n    แทน จำนวนข้อของแบบทดสอบ  
  p    แทน สัดส่วนของผู้ทำถูกในแต่ละข้อ (จำนวนคนที่ทำ

ถูก/ จำนวนคนท้ังหมด)  
  q    แทน สัดส่วนของผู้ทำผิดในแต่ละข้อ (จำนวนคนที่ทำ

ผิด/จำนวนคนท้ังหมด)  

  𝑠t2 แทน คะแนนความแปรปรวนของ แบบทดสอบ  
 

6.3.8 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด  

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ดังน้ี  
  ระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับดังน้ี 
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย  
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด  
  เกณฑ์การแปลความหมาย 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย  

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
7. ผลการวิจัยผลการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการอ่าน
แบบจับใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา 
  ผู้ออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการอ่านแบบจับใจความ
ในระดับชั้นอุดมศึกษาได้นำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่าน ด้าน

เทคนิค 3 ท่าน และ ด้านเนื้อหา 3 ท่าน เพื่อหาค่า 𝑥  และค่า S.D. 
เปรียบเทียบคุณภาพก่อนดูและหลังดูส ื ่อของกลุ ่มตัวอย่างโดย
ใช้Dependent Sample t-test และประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก โดยมีผลดังนี้ 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมินคุณภาพ 𝐱 S.D. แปลความหมาย 
1. ด้านความถูกต้อง 3.67 0.58 มาก 
2. ด้านภาษา 3.67 1.53 มาก 
3. ด้านเทคนิค 4.33 1.15 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.89 1.09 มาก 
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 จากตารางที ่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพด้าน
เนื ้อหา โดยผู ้ เช ี ่ยวชาญเรื ่อง ปัญหาการอ่านของนักศึกษาชั้น
อุดมศึกษา หลังการดูสื ่ออินโฟกราฟิกเพื ่อพัฒนาการอ่านแบบจับ

ใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ (x 
= 3.89 , S.D. = 1.09 ) เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกรายการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านเทคนิค โดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมินคุณภาพ 𝐱 S.D. แปลความหมาย 
1. คุณภาพด้านเน้ือหาของ
พื้นหลัง 

4 1 มาก 

2. คุณภาพด้านภาพและ
ข้อความ 

4 1.73 มาก 

3. คุณภาพด้านเทคนิค 3.67 1.53 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.89 1.42 มาก 

 
 จากตารางที ่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพด้าน
เทคนิค โดยผู ้ เช ี ่ยวชาญเรื ่อง ปัญหาการอ่านของนักศึกษาชั้น
อุดมศึกษา หลังการดูสื ่ออินโฟกราฟิกเพื ่อพัฒนาการอ่านแบบจับ

ใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ (x 
= 3.89  , S.D. = 1.42 ) เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกรายการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที ่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบรายบุคคลจาก
แบบทดสอบก่อนดูสื่อ (Pre-test) และแบบทดสอบหลังดูสื่อ (Post-
test) 

นักเรียน Pre-test Post-test Diff 

นักเรียนคนท่ี 1 2 3 1 

นักเรียนคนท่ี 2 2 2 0 

นักเรียนคนท่ี 3 2 2 0 

นักเรียนคนท่ี 4 4 5 1 

นักเรียนคนท่ี 5 2 4 2 

นักเรียนคนท่ี 6 1 3 2 

นักเรียนคนท่ี 7 1 1 0 

นักเรียนคนท่ี 8 1 4 3 

นักเรียนคนท่ี 9 1 1 0 

นักเรียนคนท่ี 10 1 3 2 

นักเรียนคนท่ี 11 2 4 2 

นักเรียนคนท่ี 12 4 4 0 

นักเรียนคนท่ี 13 1 3 2 

นักเรียนคนท่ี 14 1 2 1 

นักเรียนคนท่ี 15 3 3 0 

นักเรียนคนท่ี 16 2 4 2 

นักเรียนคนท่ี 17 1 1 0 
นักเรียนคนท่ี 18 4 4 0 
นักเรียนคนท่ี 19 2 3 1 

นักเรียนคนท่ี 20 1 2 1 

นักเรียนคนท่ี 21 2 2 0 

นักเรียนคนท่ี 22 1 3 2 

นักเรียนคนท่ี 23 3 4 1 

นักเรียนคนท่ี 24 3 5 2 

นักเรียนคนท่ี 25 1 2 1 

นักเรียนคนท่ี 26 2 2 0 

นักเรียนคนท่ี 27 4 4 0 

นักเรียนคนท่ี 28 1 4 3 

นักเรียนคนท่ี 29 3 5 2 

นักเรียนคนท่ี 30 1 4 3 

ค่าเฉลี่ย 1.966667 3.1 1.133333 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.0662 1.184672 1.041661 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผลการทำแบบทดสอบก่อนดูสื่อ 
(Pre-test) มีค่าเฉลี่ย 1.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 ผลการ
ทำแบบทดสอบหลังด ูส ื ่อ (Post-test) มีค ่าเฉล ี ่ย 3.1 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

นักเรียน 
จำนว
น 

ค่าเฉลี่
ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน Per-test 5 1.97 1.06 
คะแนน Post-
test 

5 3.1 1.18 

 
 จากตารางที่ 4 เป็นการแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยที่นักศึกษาที่ทำแบบทดสอบก่อนดูสื่อ (Pre-test) มีค่าเฉลี่ย 1.97 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 และนักศึกษาท่ีทำแบบทดสอบหลังดูสื่อ 
(Post-test) มีค่าเฉลี่ย 3.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 แสดงให้เห็น
ว่า นักศึกษาที่ทำแบบทดสอบหลังดูสื่อมีค่าเฉลี่ยมากกว่านักศึกษาท่ี
ทำแบบทดสอบหลังดูส่ือ 
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ตารางที ่ 5 แสดงการประเมินความตระหนักรู ้ของนักศึกษาชั้น
อุดมศึกษา หลังการดูสื ่ออินโฟกราฟิกเพื ่อพัฒนาการอ่านแบบจับ
ใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น
ปีท่ี4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รายการประเมิน
ความตะหนัก 𝐱 S.D. 

แปล
ความหมาย 

สื่ออินโฟกราฟิก
การอ่านแบบจับ
ใจความ ทำให้ท่าน
เกิดความตระหนักรู้
ในการอ่านท่ีดีขึ้น 

3.07 1.55 มาก 

สื่ออินโฟกราฟิก
การอ่านแบบจับ
ใจความ ทำให้ท่าน
ได้รับประโยชน์จาก
การศึกษาวิธีการ
อ่านแบบจับ
ใจความ 

3.1 1.47 ปานกลาง 

สื่ออินโฟกราฟิก
การอ่านแบบจับ
ใจความ ทำให้เกิด
ความรู้ใหม่ในการ
อ่าน 

2.97 1.47 มากที่สุด 

สื่ออินโฟกราฟิก
การอ่านแบบจับ
ใจความ ท่าน
สามารถนำความรู้นี้
ไปช่วยเหลือหรือ
แบ่งปันความรู้ให้
ผู้อื่นได้ 

2.5 1.33 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.91 1.46 มาก 
 
 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินความตระหนักรู้
ของนักศึกษาชั้นอุดมศึกษา หลังการดูสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการ
อ่านแบบจับใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

รวมคือ (x = 3.58  , S.D. = 1.05 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุก
รายการประเมินอยู่ในระดับมาก 
 
 
 

8. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 8.1 ผลวิเคราะห์การทดสอบจากแบบทดสอบก่อนดูสื่อ (Pre-

test) และแบบทดสอบหลังดูสื่อ (Post-test)  
แสดงให้เห็นว่าผลการทำแบบทดสอบก่อนดูสื่อ (Pre-test) มีค่าเฉลี่ย 
1.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 และนักศึกษาที่ทำ แบบทดสอบ
หลังดูสื่อ (Post-test) มีค่าเฉลี่ย 3.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 
แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาท่ีทำแบบทดสอบหลังดูสื่อมีค่าเฉลี่ยมากกว่า
นักศึกษาที่ทำแบบทดสอบหลังดูสื่อ ทำให้สรุปได้ว่า นักศึกษามีการ
พัฒนาขึ้นจากการดูสื่ออินโฟกราฟิก 

 8.2 การประเมินคุณภาพ  
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื ่อพัฒนาการอ่านแบบจับใจความใน
ระดับชั้นอุดมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แสดงให้เห็นว่า ผล
การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ปัญหาการอ่าน
ของนักศึกษาชั้นอุดมศึกษา หลังการดูสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการ
อ่านแบบจับใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา อยู่ในระดับ ปานกลาง มี

ค่าเฉลี ่ยรวมคือ (x = 3.33 , S.D. = 0.72 ) เมื ่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง และ ผลการประเมิน
คุณภาพด้านเทคนิค โดยผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ปัญหาการอ่านของนักศึกษา
ชั้นอุดมศึกษา หลังการดูสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการอ่านแบบจับ

ใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ (x  
= 3.89  , S.D. = 1.42 ) เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกรายการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก 
 
 8.3 การประเมินความตระหนักรู้ 
ของนักศึกษาชั้นอุดมศึกษา หลังการดูสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการ
อ ่านแบบจ ับใจความในระด ับช ั ้นอ ุดมศ ึกษา น ักศ ึกษาสาขา
คอมพิวเตอร ์ศ ึกษา ช ั ้นป ี ท่ี4 มหาว ิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินความตระหนักรู ้ของ
นักศึกษาชั้นอุดมศึกษา หลังการดูส่ืออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการอ่าน
แบบจับใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม

คือ   ( x  = 3.58, S.D. = 1.05) เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุก
รายการประเมินอยู่ในระดับมาก 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 การการศึกษาและพัฒนาอินโฟกราฟิก เพื่อพัฒนาการอ่าน
แบบจับใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา ควรมีระยะเวลาท่ีมากขึ้น และ
ควรศึกษารูปแบบการนำเสนอเพิ่มเติมเพ่ือนำมาพัฒนารูปแบบการ
นำเสนอให้ดีขึ้น 
 
 



417 

 

  

10. กิตติกรรมประกาศ 
 ว ิจ ัยน ี ้สำเร ็จล ุล ่วงไปได ้ด ้วยดีจากความกร ุณาจากผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์ดุษฎี เทิดบารมี อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้ให้คำแนะนำ
ข้อเสนอแนะ และการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาตลอด ผู้วิจัยจึงขอก
ราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่เสียสละเวลามา
เป็นที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ คอยให้คำแนะนำ และทำแบบประเมินของ
งานวิจัยฉบับนี้ ขอขอบคุณ คุณแม่ที่คอยให้คำ ปรึกษา คำแนะนำ 
และให้กำลังใจในการทำวิจัยฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์  และสุดท้าย
ขอขอบคุณนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ให้
ความร่วมมือในการเป็นกลุ่มตัวอย่าง จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จไปได้
ด้วยด ี
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บทคัดยอ่ 
โครงงานวิจัยน้ีมีแนวคิดในการจัดทำระบบเพื่อช่วยสนับสนุน

บุคคลที่ต้องการฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการการพูดสนทนาเป็น
ภาษาอังกฤษในระหว่างการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของ
ตนเอง โดยออกแบบและพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติแอนดรอยด์ซ่ึงสามารถนำพกติดตัวผู้ใช้งานไป
ได้ในทุกสถานที่ แอปพลิเคชันจะหน้าที่คอยตรวจจับเสียงพูดต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้และนำมาวิเคราะห์ว่าเป็นการ
พูดสนทนาประโยคที่เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ และจะประเมิน
สรุปผลรายงานเป็นข้อมูลทางสถิติว่าได้มีการพูดสนทนาในปรมิาณ
เท่าใด นอกจากนี้ยังมีการกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานไดท้้า
ทายปริมาณการพูดภาษาอังกฤษของตนเองอีกด้วยซึ ่งสามารถ
นำเอาข้อมูลส่วนนี้เพื่อประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ
สภาพแวดล้อมของผู้ใช้งานให้เหมาะสมต่อการเพิ่มพูนทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษได้ โดยผลการดำเนินการจากการประเมินความพึง
พอใจของผู ้ทดสอบใช้งานระบบแอปพลิเคชันที ่พัฒนาขึ ้นนี ้มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 จาก 5 ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีมาก 

 
คำสำคัญ – การพูดภาษาอังกฤษ, การรู้จำเสียงพูด, การตรวจจับ
ภาษา 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research project is to develop a 
mobile application for detection and analysis of English 
speaking that observes how much of the user speaks 
English in his/her daily life. The application could be 
automatically activated or deactivated in preferred time 

periods. The user voices would be collected and passed 
for speech recognition to get back the language words. 
Then these words would be analyzed to examine 
whether they are English sentences or not. Moreover, 
user can also set the target that they should attempt to 
achieve. This useful report of the application will help the 
user to be able to adjust his/her proper behavior or 
environment to improve English speaking skill. The 
satisfaction survey of users who have evaluated after 
using the system shows that most users are very satisfied 
with this proposed application (average score of 4.34 from 
5).  
 
Keywords – English Speaking, Speech Recognition, 
Language Detection 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันการดำเนินการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงการแข่งขันทางธุรกิจและการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติได้
มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
คมนาคมและการขนส่งทำให้เรามีโอกาสในการเดินทางไปยัง
ประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้โดยสะดวก
และประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ในทางกลับกันก็จะมี
คนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศด้วยจุดประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการท่องเที ่ยว ทำงาน หรือพ ักอาศัยในประเทศมากขึ้น
เช่นเดียวกัน อีกทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการสื่อสารผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนา

--------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author 
 



419 

 

ให้มีประสิทธิภาพรุดหน้าเป็นอย่างมากซึ่งจะอำนวยให้การสนทนา
พูดคุยระหว่างบุคคลทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลกันนั้นเป็นเรื่อง
ที่สะดวกเป็นอย่างมาก ดังนั้น การติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างชาติ
ต่างภาษาเพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแก่กันและกันนั้นจึง
เป็นสิ่งที่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ค่อนข้างยากสำหรับการดำเนินการชีวิต
ในยุคปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ประเทศไทยรวมถึงอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลกซึ่งต่างก็มี
ภาษาราชการหรือภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป ประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศจึงมักจะมีอุปสรรคในการสื่อสารสนทนา
โต้ตอบกับคนต่างชาติต่างภาษากับตนเอง สำหรับในประเทศไทย 
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและจุดอ่อนดังที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้นรวมถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนแก่
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ ่งในระดับเยาวชนและวัยทำงานรุ่น
ใหม่ๆ ให้มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
หน่ึงในภาษาหลักที่ถูกยอมรับในการสื่อสารระดับนานาชาติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะ
ได้ตระหนักถึงความสำคัญน้ี แต่ด้วยวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อม
รอบๆ ตัวโดยทั ่วไปนั ้นมักจะขาดบริบทที ่เหมาะสมมากเพียง
พอที่จะช่วยเอื้ออำนวยให้มีโอกาสได้ใช้งานหรือฝึกทักษะการใช้งาน
ภาษาอังกฤษได้อย่างจริงจัง 

อนึ่ง การเรียนรู้ทางภาษาเพื่อสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์นั ้นจะมีลักษณะ
เช่นเดียวกันกับการเรียนรู้ภาษาแรกของมนุษย์ที่ได้รับการถ่ายทอด
ผ่านจากผู้เลี้ยงดูมาตั ้งแต่เริ ่มต้นกำเนิดซึ ่งเป็นการเรียนรู ้แบบ
ธรรมชาติที่ไม่จำเป็นต้องท่องคำศัพท์ แปลคำศัพท์ หรือทราบหลัก
ไวยากรณ์แต่อย่างใดเลย โดยจะเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้จากการฟัง
และพูดตามธรรมชาติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอเพิ่มพูนจน
กลายเป็นทักษะจากในระดับครอบครัวจนขยายวงกว้างออกไปสู่
สังคมภายนอกมากขึ้น ในสถานการณ์ต่างๆ เราจะสื่อสารกันได้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อยก็ต้องเร่ิมต้นจากการฟังรู้เรื่องเขา้ใจเสียกอ่น
แล้วจึงจะทำให้สามารถพูดหรือสนทนาโต้ตอบออกมาได้ ซ่ึงการพูด
นี ้หมายความรวมไปถึงการเล่าเรื ่อง การบรรยาย การแสดง
ความรู้สึกความคิดความเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์อีกด้วย ซ่ึง
หากสามารถพูดสื่อสารถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นสามารถเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนก็จะถือว่าประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ทาง
ภาษา [1] 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้พัฒนาจึงได้มีแนวคิดในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบที่จะเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนบุคคล
สำหรับความพยายามของการฝึกฝนทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษ
เพื่อการพูดหรือสนทนาในช่วงเวลาต่างๆ ของการดำเนินกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน โดยคาดหวังว่าหากผู้ใช้งานมีโอกาสได้พูดสนทนา
เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นเท่าใดก็ย่ิงจะทำให้เพิ่มพูนความมั่นใจและ
ทักษะด้านการพูดมากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกันถ้าหากมีโอกาสได้
ใช้งานน้อยลงเท่าใดก็ย่อมส่งผลทำให้ความมั่นใจและทักษะที่เคยมี
อยู่เดิมลดน้อยลงมากได้เช่นกัน ซึ่งโดยทั่วไปนั้นเรามักจะไม่ได้เฝ้า
ติดตามสังเกตตัวเองว่าในการใช้ชีวิตแต่ละวันน้ันได้มีโอกาสใช้
ภาษาอังกฤษในการพูดสนทนามากน้อยเพียงใดจึงเป็นการยากที่จะ
คงรักษาหรือเพิ่มพูนทักษะดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ ระบบสนับสนุนที่ได้
จัดทำขึ้นนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ติดตั ้งทำงานบนอุปกรณ์เคลื ่อนที่  
(เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) ซึ่งผู้ใช้สามารถพกพาติดตัวไปในทุก
สถานที่ได้โดยสะดวกหรือสามารถจัดวางอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้ตัว
ได้ตลอดเวลาตามปกติ แอปพลิเคชันที ่ทำงานบนอุปกรณ์ของ
ผู้ใช้งานน้ีจะทำหน้าที่คอยตรวจจับเสียงพูดต่างๆ ที่เกิดขึ้นและ
นำมาวิเคราะห์ออกมาเป็นคำที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่
ไม่ใช่ภาษาอังกฤษตามช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละวัน โดยมี
การประเมินสรุปผลเป็นปริมาณและสัดส่วนของการพูดคำที่เป็น
ภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งผลการ
ประเมินที่นำเสนอนี้จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับทราบถึงข้อมลูทาง
สถิติในการพูดสนทนาที่เป็นภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อนำไป
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการหรือสภาพแวดล้อมเพื่อจะเพิ่มทักษะ
การใช้งานภาษาอังกฤษของตนเองให้มีมากย่ิงขึ้นได้ต่อไปในอนาคต 
คณะผู้พัฒนามุ่งหวังว่าระบบแอปพลิเคชันที่ได้นำเสนอนี้จะถูก
นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับการสนับสนุนบุคคลที่มี
ความประสงค์ในการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการพูดสนทนา
เป็นภาษาอังกฤษของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2. ลักษณะและคุณสมบัติของระบบ 
ระบบที ่จ ัดทำขึ ้นนี ้ เป ็นแอปพลิเคชันที่ถ ูกออกแบบและ

พัฒนาขึ้นเพื่อทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซ่ึงใช้ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ (Android) โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการติดตั้งและเปิดใช้งาน
แอปพลิเคชันน้ีบนอุปกรณ์ส่วนบุคคลของตนเองที่มีการเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้  แอปพลิเคชันจะทำงานอยู่ตลอดเวลาหรือ
ตามช ่วงเวลาที ่ผ ู ้ ใช ้งานกำหนดเอาไว้ โดยม ีค ุณสมบัต ิและ
กระบวนการทำงานโดยสังเขปดังน้ี 
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1) ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าหรือปรับเปล่ียนสำหรับการทำงานของ
แอปพลิเคชันในเบื้องต้น ได้แก่  

 - ภาษาท ี ่ผ ู ้ ใช้ งานพ ูดเป ็นหล ักตามปกติ  (ท ี ่ ไม ่ ใช่
ภาษาอังกฤษ) โดยระบบจะข้อมูลนี ้เพื ่อช่วยในการพิจารณา
ตรวจจับเสียงพูดและทำการวิเคราะห์เป็นคำที่เป็นภาษาหลักนี้ได้
แม่นยำมากขึ้น 

 - อัตราส่วนสูงสุดของจำนวนคำในภาษาอื่น (นอกจาก
ภาษาอังกฤษ) ต่อจำนวนคำในภาษาอังกฤษที่อนุญาตให้มีได้ ใน
ประโยค ระบบจะใช้ค่านี้สำหรับประเมินว่าผู้พูดกำลังพูดสนทนา
เป็นประโยคในภาษาอังกฤษหรือเพียงพูดเฉพาะแค่คำทับศัพท์
ภาษาอังกฤษที่ปะปนอยู่ภายในประโยคที่เป็นภาษาอื ่นเท่าน้ัน
หรือไม ่

 - จำนวนของคำในภาษาอังกฤษที่ตั้งเป็นเป้าหมายในการ
พูดให้ได้สำเร็จในแต่ละวันเพื่อเป็นการท้าทาย (Challenge) ตนเอง
ของผู้ใช้งาน  

2) ผู้ใช้งานสามารถกำหนดให้แอปพลิเคชันทำงานอัตโนมัติอยู่
ตลอดเวลาและสามารถสั่งให้เริ่มต้นหรือยุติการทำงานได้ทันทีเมื่อ
ต้องการ นอกจากนี้ผู้ใช้งานก็ยังสามารถกำหนดให้แอปพลิเคชัน
ทำงานเฉพาะในช่วงเวลาที ่ต้องการก็ได้ เนื ่องจากในบางกรณี
อาจจะไม่มีความจำเป็นให้ระบบทำงานเพราะอาจจะอยู่ในช่วงเวลา
หรือสภาวะแวดล้อมที่ผู้ใช้งานตระหนักดีอยู่แลว้ว่าจะไม่สามารถพดู
หรือสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม เช่น เวลากลางคืน 
เวลาพักผ่อน เวลาทำงาน เป็นต้น ซึ ่งในช่วงเวลาเหล่าน้ีจะไม่มี
ประโยชน์อันใดที่จะให้แอปพลิเคชันดำเนินการตรวจจับเสียงพูด
และประเมินผลอย่างอัตโนมัติ 

3) แอปพลิเคชันจะทำการรับสัญญาณเสียงของผู้ใช้งานผ่านทาง
ไมโครโฟนของอุปกรณ์และส่งผ่านกระบวนการรู ้จำเสียงพูด 
(Speech Recognition) เพื่อให้ทำการวิเคราะห์สัญญาณเสียงน้ัน
ว่าเป็นประกอบด้วยคำในประโยคว่าอะไรบ้าง แล้วทำการบันทึก
ข้อมูลที่ได้ลงในฐานข้อมูลบนอุปกรณ์ ภายหลังจากนั้นจะนำข้อมูล
ดังกล่าวมาพิจารณาตัดสินว่า ชุดของคำเหล่านั ้นเป็นการพูด
ประโยคข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ และบันทึกสรุปการ
พิจารณาดังกล่าวนี้ลงในฐานข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการคำนวณค่าทาง
สถิติในรายงานต่อไป 

4) ผ ู ้ ใช้ งานสามารถเร ียกด ูรายงานข้อม ูลสถ ิต ิและการ
ประเมินผลการพูดภาษาอังกฤษของตนเองได้  โดยสรุปผลแยก
ออกเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระบุเป็นช่วงเวลาที่
ต้องการ โดยแอปพลิเคชันจะนำข้อมูลที่เก็บบันทึกสะสมเอาไว้ใน

ฐานข้อมูลบนอุปกรณ์มาทำการคำนวณและแสดงค่าต่างๆ ได้แก่ 
ระยะเวลาการพูดภาษาอังกฤษ จำนวนคำในภาษาอังกฤษต่อนาที 
สัดส่วนการพูดภาษาอังกฤษเทียบกับภาษาอื่น จำนวนคำที่มีการพูด
ติดกัน คำที่มักจะพูดผิด  

5) ระบบจะมีตรวจสอบคำพูดในภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
ที ่ผู ้ใช้งานมักจะพูดเป็นประจำ และจะแสดงคำเหล่านี ้แจ้งให้
ผู ้ใช้งานทราบและพร้อมทั้งทำการแปลคำเหล่านั ้นให้เป็นคำใน
ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอให้ผู้ใช้งานได้ทราบจะได้ใช้คำเหล่านี้ใน
โอกาสต่อไป 
 

3. สถาปัตยกรรมของระบบ 
 แอปพลิเคชันได้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นสำหรับการทำงาน
บนอุปกรณ์เคลื ่อนที่ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมี
องค์ประกอบหลักของสถาปัตยกรรมระบบแสดงดังภาพ 1 อันได้แก่  
 1) ส่วนติดต่อกับผู้งาน (User Interface) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่
ให้ผู ้ใช้งานสามารถปรับตั ้งค่าการทำงาน การรับเสียงพูดจาก
ผู้ใช้งาน และการแสดงรายงานผล 
 2) ส่วนการรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition) เป็นส่วนที่
ทำหน้าที่รับข้อมูลเสียงเข้ามาดำเนินการวิเคราะห์ให้เป็นคำในภาษา
ต่างๆ 
 3) ส่วนฐานข้อมูลระบบ (System Database) เป็นส่วนที่ให้
แอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อการทำงานเอาไว้ในฐานข้อมูล
ซึ่งอยู่ภายในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน โดยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ได้รับจากส่วนการรู้จำเสียงพูดเอาไว้ และจะมีการลงบันทึกเวลา
ของแต่ละเหตุการณ์ที่ได้มีการพูดคำเหล่านั้นทั้งหมดเอาไว้รว่มด้วย 
และในส่วนนี้ยังใช้เก็บบันทึกข้อมูลของผลลัพธ์ต่างๆ ที่ได้จากส่วน
การวิเคราะห์และประเมินผลอีกด้วย 
 4) ส่วนการวิเคราะห์และประเมินผล (Analyzation and 
Evaluation) เป็นส่วนที่นำข้อมูลของคำที่ได้จากการรู้จำเสียงพูด
ซึ่งได้จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลระบบมาทำการวิเคราะห์เพื่อประเมิน
ว่าเป็นการพูดคำที่อยู่ภายในประโยคข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษ
หรือไม่ เนื่องจากหากพิจารณาตัดสินโดยใช้เพียงแค่คำเดี่ยวๆ ก็
อาจจะไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าเป็นการพูดภาษาอังกฤษจริง
หรือไม่ เพราะอาจจะเป็นเพียงพูดคำทับศัพท์ ภาษาอังกฤษที่ปะปน
เข้ามาอยู ่ในภาษาอื ่นๆ ด้วยเท่านั ้น สาเหตุท ี ่จำเป็นต้องให้
ความสำคัญกับประเด็นนี้ก็เพราะเราอาจจะสังเกตได้ว่าคนไทยบาง
คนมักมีวิสัยที่จะพูดคำในภาษาไทยสลับกับคำในภาษาอังกฤษ หรือ
บางคนพูดประโยคภาษาไทยแต่ในบางคร้ังมีความจำเป็นต้องพูดคำ
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ทับศัพท์ในภาษาอังกฤษปะปนเข้ามาในประโยคด้วย ซึ่งกรณีเช่นน้ี
ไม่สมควรที่จะถูกพิจารณาตัดสินว่าเป็นการตั้งใจพูดภาษาอังกฤษ  
นอกจากน้ี จะมีการนำข้อมูลประโยคคำพูดที่เป็นภาษาไทยมาผา่น
กระบวนการตัดแบ่งให้ออกเป็นคำเพื่อใช้นับจำนวนคำ หลังจากน้ัน
จะนำข้อมูลถูกพิจารณาตัดสินแล้วทั้งหมดมาทำการประเมินผลและ
จัดเก็บค่าทางสถิติเอาไว้ในส่วนของฐานข้อมูลระบบซึ่งอยู่ภายใน
อุปกรณ์ 
 5) ส่วนการแปลคำศัพท์ (Word Translation) ส่วนนี้จะทำ
การแปลงคำพูดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษซ่ึงผู้ใช้งานมักจะพูดเป็นประจำ
ให้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ ่งจะทำให้ผู ้ใช้งานรับทราบคำศัพท์และ
สามารถนำไปใช้งานได้ในโอกาสต่อไป 
 ในการจัดทำระบบอ้างอิงตามสถาปัตยกรรมดังกล่าวมาข้างต้น
นี้ ผู้พัฒนาได้เลือกใช้ระบบฐานข้อมูล SQLite ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
อย่างง่ายสามารถจัดเก็บข้อมูลเอาภายในอุปกรณ์เคลื ่อนที่ได้
โดยสะดวกและไม่มีความซับซ้อน สำหรับส่วนการรู้จำเสียงพูดได้
เล ือกใช้ Android SpeechRecognizer ของบริษัท Google ซ่ึง
เป็นบริการมาตรฐานที่มีอยู ่ภายในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ส่วนการตัดแบ่งคำภาษาไทยจะใช้งานไลบรารี PythiNLP และส่วน
การแปลคำศัพท์จะใช้งาน Google Translation นอกจากนี้ยังมี
ส่วนของการเรียกใช้งานไลบรารี MPAndroidChart เพื ่อสร้าง
กราฟในการจัดทำรายงานด้วย 
 สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันในครั้งแรกนั้น ผู้ใช้จะต้องตั้ง
กำหนดค่าการทำงานเบื้องต้นของแอปพลิเคชันก่อน ได้แก่ ภาษา
พูดหลักของผู้ใช้งาน อัตราส่วนสูงสุดของจำนวนคำในภาษาอื่น 
จำนวนของคำเป้าหมายในการพูด รวมถึงอาจจะเลือกให้มีการตั้ง
กำหนดช่วงเวลาการทำงานของแอปพลิเคชันอัตโนมัติด้วยหรือไมก่็
ได้ ระบบจะบันทึกเก็บค่าเหล่าน้ีเอาไว้ในส่วนของฐานข้อมูลระบบ 
 เมื่อถึงช่วงเวลาที่แอปพลิเคชันอยู่ในสถานะทำงานน้ัน ระบบจะ
ทำการรับข้อมูลเสียงผ่านทางไมโครโฟนของอุปกรณ์เข้าเป็นช่วงๆ 

โดยระบบจะม ีการ เร ี ยก ใช ้ งาน API ของบร ิการ  Android 
SpeechRecognizer  ซึ ่งจะเป็นการส่งข้อมูลเสียงไปยังระบบ
ให้บริการของ Google ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื ่อทำ
กระบวนการรู้จำเสียงพูดแล้วส่งกลับผลลัพธ์ซึ่งอยู่ในลักษณะชุด
ของคำในประโยค จากน้ันระบบจะทำการเก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าว
พร้อมทั้งเวลาที่เกิดขึ้นลงในส่วนฐานข้อมูลระบบ 
 ภายหลังจากนั้นจะดึงข้อมูลที ่จัดเก็บเอาไว้ข้างต้นมาเข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์ประโยคภาษา แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นชุด
ข้อความที่จัดเก็บเป็นประโยคในภาษาไทยซ่ึงจะประกอบไปด้วยคำ
ที่เรียงอยู่ติดกันโดยไม่มีการแบ่งเป็นคำเดี่ยวๆ ที่ชัดเจนเหมือนใน
กรณีคำในภาษาอังกฤษก็จะถูกส่งต่อไปประมวลผลบนเครื ่อง 
Server เพื ่อทำการตัดแบ่งประโยคดังกล่าวให้ออกเป็นคำเดี ่ยว
เสียก่อน ซ่ึงกรณีน้ีจะมีการเรียกใช้งานไลบรารี PythaiNLP สำหรับ
การดำเนินการตัดแบ่งคำ เพื่อเมื่อแบ่งคำเสร็จแล้วจะส่งค่ากลับคืน
เป็นชุดของคำเดี่ยวๆ กลับมายังแอปพลิเคชัน 
 สำหรับกระบวนการวิเคราะห์ประโยคภาษา ซึ ่งจะพิจารณา
ตัดสินว่า ประโยคดังกล่าวเป็นการประโยคคำพูดในภาษาอังกฤษ
หรือไม่โดยอาศัยเกณฑ์อัตราส่วนของจำนวนคำในประโยคที่ได้ตั้ง
กำหนดค่าของระบบเอาไว้ หลังจากวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็
จะบันทึกผลลัพธ์ที่ได้ในส่วนฐานข้อมูลระบบ 
 เมื่อผู้ใช้งานต้องการที่จะเรียกแสดงค่าสถิติ ก็จะทำการดึงข้อมลู
ที่ได้ทำการวิเคราะห์เอาไว้จากฐานข้อมูลระบบมาทำการคำนวณ
และแสดงผลลัพธ์ให้แก่ผ ู ้ใช้ทราบตามเงื ่อนไขที ่ผู ้ใช้งานระบุ  
นอกจากนี้ ระบบยังมีส่วนการวิเคราะห์คำพูดในภาษาอื่นที่ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษที่ผู ้ใช้งานมักพูดเป็นประจำและนำไปแปลให้เป็น
คำศัพท์ในภาษาอังกฤษและแสดงให้ผู้ใช้ทราบเพื่อเสนอให้ใช้ในการ
พูดแทนในโอกาสต่อไปอีกด้วย ซ่ึงในกระบวนการน้ีจะมีการเรียกใช้
งานไลบรารี Googletrans เข้ามาประมวลผลบนเคร่ือง Server 
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ภาพ 1 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 
4. องค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ 

ในการออกแบบและพัฒนาระบบงานนั ้นได ้มีการนำเอา
องค์ประกอบพื้นฐานหลายประการเข้ามาผสานให้ทำงานร่วมกัน 
เพื ่อช่วยทำหน้าที ่ในกระบวนการต่างๆ ของระบบให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ดังต่อไปน้ี 

 
4.1 บริการ Google Speech Recognition [2] 
 Google Speech Recognition เป็นบริการที่พัฒนาโดยบรษัิท 
Google ด้านการรู ้จำเสียงพูด โดยอาศัยหลักการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (NTP - Natural Language Processing) เพื่อทำ
การวิเคราะห์คำศัพท์ การวิเคราะห์โครงสร้างของคำ การวิเคราะห์
ประโยค และการวิเคราะห์ความหมายของคำ  ทั ้งน้ีจะมีการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาช่วยในการวิเคราะห์

ข้อมูลเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย สำหรับการใช้เรียก
บริการนี้ข้อมูลเสียงพูดจะถูกส่งผ่านไปยังเครื่องแม่ข่ายที่ให้บรกิาร
ของ Google เพื ่อทำการประมวลผลและส่งกลับคืนค่ามาใน
ลักษณะของข้อความในภาษาต่างๆ ตามที่ได้กำหนดเอาไว้ 
 
4.2 ฐานข้อมูล SQLite [3] 
 ฐานข้อมูล SQLite เป็นฐานข้อมูลขนาดเล็กที่ได้รับความนิยม
โดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนอุปกรณ์เคลื ่อนที่ โดยที่ 
SQLite มีขนาดเล็กและทำงานเป็นในลักษณะ Standalone ซึ่งจะ
ทำงานอยู่ภายในอุปกรณ์เดียวกันกับแอปพลิเคชันที่เรียกใช้งานได้
เลย ไฟล์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลของ SQLite มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและ
มีขนาดเล็กเทียบเท่ากับการเก็บข้อมูลจริง จึงทำให้สะดวกต่อการ
จัดเก็บและการใช้งานได้เป็นอย่างดี  
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4.3 ไลบรารี Googletrans [4] 
 Googletrans เป็นไลบรารีบนภาษา Python ที่สามารถแปลคำ
หรือประโยคจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยเรียกใช้ API ของ
บริการ Google Translation มีคุณสมบัติในการแปลคำในหลาย
ภาษาที่รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือ สามารถระบุภาษาที่ต้องการ
จะแปล รวมถึงสามารถตรวจจับภาษาได้โดยอัตโนมัติอีกด้วย ทั้งน้ี
ยังรองรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการทำงานของไลบรารี น้ีจะมีการส ่งผ ่านข ้อมูลเพ ื ่อไป
ประมวลผลบนเคร่ืองให้บริการของ Google เช่นเดียวกันกับบริการ
บนเว็บไซต์ translate.google.com  
 
4.4 ไลบรารี BreakIterator [5] 
 ไลบรารี BreakIterator ใช้ในการค้นหาขอบเขตของตัวอักษร 
คำศัพท์และประโยค ซ่ึงแต่ละขอบเขตของภาษามีความแตกต่างกัน 
BreakIterator มีความสามารถในการตรวจจับขอบเขตระหว่าง
ตัวอักษร ระหว่างคำ ระหว่างประโยคและระหว่างบรรทัดได้ การ
วิเคราะห์ขอบเขตตัวอักษรทำให้ทราบถึงขอบเขตตัวอักษรและ
ได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้องผ่านอักขระ ขอบเขตที่ส่งคืนอาจเป็นอักขระ
เสริม เช่น อักขระเน้นเสียงหรือเครื ่องหมายกำกับเสียงอาจถูก
จัดเก็บให้เป็นอักขระพื้นฐานเช่นกัน 
 
4.5 ไลบรารี PyThaiNLP [6] 
 PyThaiNLP เป ็นไลบราร ีบนภาษา Python ที่ ใช ้สำหรับ
ประมวลผลข้อความและการวิเคราะห์ทางภาษาสำหรับภาษาไทย
โดยเฉพาะ มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย เช่น การแบ่งคำ
ภาษาไทย การถอดเสียงภาษาไทยเป็นลาติน การระบุหน้าที่ของคำ
ในประโยค การอ่านตัวเลขเป็นข้อความภาษาไทย การเรียงจำนวน
คำของประโยค การแก้ไขปัญหาการพิมพ์กรณีลืมเปลี่ยนภาษา การ
เช็คคำสะกดผิด เป็นต้น  
 
4.6 ไลบรารี MPAndroidChart [7] 
 MPAndroidChart เป็นไลบรารีที่ช่วยแสดงกราฟและแผนภูมิ
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดย MPAndroidChart มีรูปแบบ
การแสดงแผนภูมิและกราฟที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แผนภูมิแท่ง 
แผนภูม ิแท่งแนวนอน แผนภูม ิเส ้น แผนภูม ิวงกลม เป็นต้น 
นอกจากนี ้ย ังสามารถรองร ับการปร ับขนาด การลาก และ
ภาพเคลื่อนไหว สามารถปรับแต่งรูปแบบได้โดยสะดวก  

 
5. การทำงานของระบบ  

5.1 การตั้งค่าการเริ่มใช้งาน (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น) 
ในการเรียกเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก ระบบจะให้

ผู้ใช้งานทำการตั้งค่าการทำงานของระบบในเบื้องต้นและบันทึก
เอาไว้ก่อนเป็นอันดับแรก สำหรับในการเรียกใช้งานครั้งถัดไปจะ
ข้ามในส่วนน้ีไป ค่าการทำงานที่จำเป็นต้องกำหนด ได้แก่ ภาษาพูด
หลักของผู้ใช้งาน อัตราส่วนสูงสุดของจำนวนคำในภาษาอื่น จำนวน
ของคำเป้าหมายในการพูด และการกำหนดช่วงเวลาการทำงานของ
แอปพลิเคชันอัตโนมัติ ซึ่งส่วนหลังนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกตั้งเวลา
เลยทันทีหรือจะตั้งค่าในภายหลังก็ได้ ทั้งน้ี ผู้ใช้งานสามารถปรับแก้
ไขค่าระบบเหล่านี้ได้ใหม่อีกจากตัวเลือกการตั้งค่าซึ่งปรากฎอยู่ใน
หน้าหลักของแอปพลิเคชัน 
 

 
ภาพ 2 หน้าแรกสำหรับการติดตั้งคร้ังแรก 

 
5.2 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน 

หน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน จะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ สำหรับ
ให้ผู้ใช้งานเลือกดำเนินการต่างๆ ตามที่ต้องการ ได้แก่ การตั้งค่า
ระบบ สัญลักษณ์จำนวนคำที่ได้ตั ้งเป้าหมายเอาไว้ สถานะการ
ทำงานของแอปพลิเคชัน ปุ่มตั้งช่วงเวลาทำงาน ปุ่มแสดงผลการใช้
งาน 
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ภาพ 3 หน้าหลกัของแอปพลเิคชัน 

 
5.3 การตั้งช่วงเวลาทำงาน 
 ผู้ใช้งานสามารถตั้งช่วงเวลาให้แอปพลิเคชันเร่ิมต้นและยุตกิาร
ตรวจจับเสียงโดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ ซึ่งจะช่วยอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเรียกใช้แอปพลิเค
ชันขึ้นมาแล้วทำการเปิดหรือปิดการตรวจจับเสียงพูดด้วยตนเอง 
กรณีที่ไม่ได้กำหนดให้ปิดการทำงานในช่วงเวลาที่ตั้งค่าเอาไว้แอป
พลิเคชันจะทำงานในช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ทุกวัน 
 

 
ภาพ 4 การตั้งค่าชว่งเวลาเฉพาะ 

 
5.4 การแสดงรายงาน 
 ผู้ใช้งานสามารถเลือกระบุวัน-เดือน-ปี และช่วงเวลาที่ต้องการ
ให้แสดงผลรายงานของระบบได้ 

 

 
ภาพ 5 การเพิ่มช่วงเวลาเฉพาะ 

 
5.5 การรายงานผลในรูปแบบกราฟ 
 นอกจากนี้ แอปพลิเคชันจะให้ผู้ใช้งานเรียกแสดงรายงานสรุป
ข้อมูลของระบบเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน โดยจะแสดงเป็น
กราฟเพื่อเปรียบเทียบเป็นจำนวนคำและร้อยละของจำนวนคำ 
 

 
ภาพ 6 กราฟจำนวนคำรายวัน 
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ภาพ 7 กราฟจำนวนร้อยละรายวัน 

 
5.6 การแสดงผลการใช้งานอื่นๆ 
 ผู้ใช้งานสามารถทราบผลจำนวนคำภาษาอังกฤษต่อจำนวนคำ
ทั้งหมด จำนวนเวลาที่ผู ้ใช้พูดภาษาอังกฤษทั ้งหมด จำนวนคำ
ภาษาอังกฤษต่อนาที จำนวนคำภาษาอังกฤษที่ผู้ใช้พูดติดกันและจะ
แสดงคำภาษาอื่น 3 อันดับแรกที่ผู้ใช้มักจะพูดเป็นประจำ โดยจะมี
การแปลคำภาษาในอื่น 3 อันดับแรกนั้นเป็นคำในภาษาอังกฤษให้
ผู้ใช้ทราบ 
 

 
ภาพ 8 ผลการใช้งานอื่น ๆ 

  

5.7 การแสดงจำนวนเทียบกับค่าเป้าหมาย 
 จะมีข้อความแสดงผลให้ผู ้ใช้งานทราบว่าผู ้ใช้สามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้กี่คำเทียบกับจำนวนของคำที่ได้ตั้งค่าเป้าหมาย
เอาไว้ 

 

 
ภาพ 9 จำนวนของคำที่เป็นค่าเป้าหมานย 

 
6. สรุปผลการดำเนินการ 

 ผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชันที่ได้
จัดทำขึ้น และจัดให้มีการทดลองใช้งานโดยบุคคลทั่วไปจำนวน 20 
คน เพศชาย 9 คน เพศหญิง 11 คน มีอายุระหว่าง 12 ถึง 50 ปี 
และได้สำรวจความพึงพอใจเกี ่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันน้ี 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจดังตาราง 1  

ตาราง 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

ประเด็นความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉลีย่ 
(เต็ม 
5) 

เกณฑ์การ
วัด

ประเมินผล 

1 .  การทำงานได้ ตรงตามความ
ต้องการ 

4.25 ดีมาก 

2. การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.35 ดีมาก 
3. ความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเค

ชัน 
4.75 ดีมาก 

4. ความเหมาะสมของคำแนะนำ
ภายในแอปพลิเคชัน 

4.20 ดี 
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ประเด็นความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉลีย่ 
(เต็ม 
5) 

เกณฑ์การ
วัด

ประเมินผล 

5. ความเหมาะสมของรูปแบบการ
นำเสนอผลการใช้งาน 

4.45 ดีมาก 

6. ความเหมาะสมของขนาดของ
ตัวอักษร 

3.75 ดี 

7. ความเหมาะสมของการเลือกใช้สี 4.45 ดีมาก 
8. ความเหมาะสมในการวางตำแหน่ง

ของประกอบองค์ประกอบต่างๆ 
4.35 ดีมาก 

9. ความน่าสนใจของแอปพลิเคชัน 4.50 ดีมาก 
10. ความสวยงามของแอปพลิเคชัน 4.25 ดีมาก 
11. ความพึงพอใจโดยรวม 4.40 ดีมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.34 ดีมาก 
 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดสอบการใช้งานแอป
พลิเคชันที่ได้จัดทำขึ้นข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจ
ในการใช้งานแอปพลิเคชันโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ที่ 
4.34 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงตามเกณฑ์ถือได้ว่าอยู่ในระดับดี
มาก 
 

7. แผนการพัฒนาปรับปรุงระบบในอนาคต 
 สำหรับแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันน้ี
ต่อไปในอนาคตนั ้น คณะผู ้จ ัดทำเห็นว่าควรจะต้องปรับปรุง
กระบวนการหรือเทคนิคที่ใช้เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการวิเคราะห์
ประโยคภาษาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมถึงระบบที่ควรจะ
สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานหากผู้ใช้ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถระมัดระวังในการพูดของตนเองใหม้าก
ยิ่งขึ ้นต่อไปได้โดยในทันที นอกจากนี้จะมีการปรับปรุงระบบให้
ผู้ใช้งานหน่ึงรายสามารถใช้งานร่วมกันได้บนอุปกรณ์หลายๆ เคร่ือง 
ซึ่งจะทำให้สามารถแชร์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้
ด้วย 
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การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพ่ือจับพัฒนาการอ่านแบบใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา 
Development of infographic materials to develop compelling reading in 

tertiary levels. 
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บทคัดย่อ 
      การทำโครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาสื่อ
อินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการอ่านแบบจับใจความในระดับช้ัน
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1) เพื่อ
ศึกษาพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพื ่อความเข้าใจของ
นักศึกษาชั้นปีที ่ 3 ก่อนและหลังการเรียนการอ่านเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านก่อน และหลังการศึกษาสื ่ออินโฟ
กราฟิก กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษาปีที ่ 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 30 คน ซึ่ง
ได ้มาจากการส ุ ่ มต ั วอย ่างตามจ ุดม ุ ่ งหมาย ( Purposive 
Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม 
แบบประเมินประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟฟิก แบบทดสอบ
การอ่านแบบจับใจความ ได้แก่ ค่าความเชื่อมั่น คะแนนเฉลี่ย 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบ
การเกิดความตระหนักรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 Making this project Intended to. Develop 
infographic materials to develop compelling reading in 
higher education levels. Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University. 1) To study and develop reading 
comprehension abilities of third year students before 
and after studying reading comprehension using 
extensive reading activities. 2) To compare first reading 
ability and after studying infographic media the sample 
is 30 fourth year tertiary students at 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Which was 
obtained from sampling according to the purpose 
(Purposive Sampling). The research instruments 
included questionnaires, Infographic media 
performance assessment form and Reading 
comprehension test. Ie the confidence value, Average 
score, Standard deviation and Percentage of scores 
from the test. The birth of realize knowledge. 
 

1. บทนำความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  
      การอ่านเป็นทักษะที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการศึกษาและเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของระบบการศึกษา
ทั่วโลกเนื่องจากการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้การ
สร้างความคิดการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอีกทั้งยังช่วยให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะทางปัญญาสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วกว้างขวางยิ่งขึ้นในการเรียนวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเรียนใน

1 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา  
1 Program of Computer Education, Faculty of 
Science and Technology, Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University 
2 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา  
2 Program of Computer Education, Department of 
Computer Science, Faculty of Science and 
Technology,       
  Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
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ห้องหรือนอกห้องเรียนล้วนแล้วแต่ใช้การอ่านเป็นสื่อในการ
เรียนรู้ทั้งสิ้นกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาร้อยละ 80-90 ต้อง
อาศัยการอ่านซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการอ่านจึงจะ
สามารถเรียนรู ้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี ้การอ่านยังช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละบุคคลและเป็นทักษะที่
จำเป็นสำหรับการอยู่ในสังคมแห่งความรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552: 1; OECD, 2013) 
 ปัญหาการอ่านจับใจความที่พบในตัวผู้อ่านในระดับช้ัน
อุดมศึกษา คือการอ่านแล้วจับใจความไม่ได ้ขาดสมาธิในการอา่น 
ไม่สามารถแยก ประเด็นหลักประเด็นรอง จากกันได้ ซึ่งอาจเป็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางผู้อ่านเช่น ไม่มีทักษะในการอ่านเพื่อจับ
ใจความที่มีประสิทธิภาพ อีกท้ังนักศึกษายังขาดทักษะในการอ่าน 
โดยเฉพาะการอ่านเพื่อสรุปใจความสำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นส่วน
สำคัญของการอ่าน จากสภาพปัญหาดังกล ่าวจ ึงค ิดร ิเริ่ม
นวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาผู้อ่านของตนเองให้มีทักษะการ
อ่านที่ดีขึ้น 
 จากเหตุผลข้างต ้น ทางผ ู ้ทำโครงการได ้เล ็งเห็น
ความสำคัญและตะหนักถึงปัญหาดังกล่าว และสื่ออินโฟกราฟิก 
เป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งน่าจะนำมาทำให้นักศึกษาได้ตระหนัก
เกี่ยวกับการการแบบจับใจความที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ทำ
โครงการจึงมีความสนใจในการพัฒนาสื ่ออินโฟกราฟิกเพื่อ
พัฒนาการอ่านแบบจับใจความในระดับช้ันอุดมศึกษา     
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื ่อศึกษาพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจของนักศึกษาชั้นปีที ่ 4 ก่อนและหลังการเรียนการ
อ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านก่อน และ
หลังการศึกษาสื่ออินโฟกราฟิก 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

2.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง   
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักศึกษาระดับช้ันปี 4 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอรศ์ึกษา จำนวน 131 คน  

2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  

ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลยัราช ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จำนวน 30 คน ได้มาโดย การ วิธกีารคัดเลือกแบบเจาะจงตาม
คุณสมบัติที่ กำหนดไว้ เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษาที่เข้าศึกษาในปี การศึกษา 2559-2563  
4. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา   

 ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก จากเนือ้หาของการอ่านแบบ
ใจความในระดับช้ันอุดมศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี ้

4.1 วิธีการอ่านแบบจับใจความ 
4.2 เคล็ดลับการอ่านแบบจับใจความ 

 
5. ประโยชน์ของการวิจัย       

5.1 ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านแบบ
จับใจความ 

5.2 ได้พัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเรื่องการพัฒนาการอ่าน
แบบจับใจความ 

5.3 ทำให้ทราบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการให้ความรู้
โดยใช้อินโฟกราฟิกการพัฒนาการอ่านแบบจับใจความ 
5.4 ทำให้เกิดความตระหนักรู้หลังดูสื่ออินโฟกราฟิกเรื่องการ
พัฒนาการอ่านแบบจับใจความจัดรูปแบบของข้อความที่จะ
กระจายให้ใช้การกระจายภาษาไทย การกำหนดให้เว้นระยะจาก
ขอบซ้ายและขอบขวา 2 ซม. เว้นระยะจากขอบบน 3 ซม.  และ
ขอบล่าง 2.5 ซม.   
 
6. วิธีดำเนินการวิจัย 

6.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
6.1.1. อินโฟกราฟิกเรื่องการพัฒนาการอ่านแบบจับใจความ  
6.1.2. แบบทดสอบก่อนและหลังเร ื ่องการอ่านแบบจับ

ใจความ 
6.1.3. แบบประเมินความตระหนักรู้ 

6.2 ขั้นตอนการวิจัย  
ในการจัดทำอินโฟกราฟิกเรื่องการพัฒนาการอ่านแบบจับ

ใจความ ผู้จัดทำได้วางแผนการดำเนินงาน โดยใช้ทฤษฎีอินโฟ
กราฟิกของ  

(Hyperakt's Josh Smith) มีขั้นตอนดังนี ้
1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) 
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มีการกำหนดปัญหาการวิเคราะห์กลุ่มประชากรการและ
คัดกรองขอบเขตทางด้านเนื้อหา สรุปสาระสำคัญของเนื้อหา
วิเคราะห์ 

ประโยชน์ของการวิจ ัย หรือวัตถุประสงค์จ ุดหมาย
ปลายทางที่กำหนดว่าเมื ่อชมสื่ออินโฟกราฟิกแล้วจะเกิดการ
เรียนรู้อะไรบ้าง 

2. การออกแบบ (Design) 
การเตรียมเนื ้อหาเพื ่อวางโครงสร้างของเนื ้อหาการ

คัดเลือกเนื้อหาที่จะนำเสนอการเรียงลำดับหัวข้อเนื้อหาการใช้
ภาษาให ้

เหมาะสม ออกแบบภาพประกอบ และพื้นหลังสร้างสื่อ
ต้นแบบ 

 
ภาพ 1 แผนภาพการจดัวางสร้างสือ่อินโฟกราฟิก 

 
3. ขั้นตอนการดำเนินการ (Implement)                                                                                            
 การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก ส่วนเนื้อหาประกอบไปด้วย 
4 หัวข้อใหญ่ ๆ ได้แก่ การอ่านแบบผ่านๆ อ่านแบบละเอียด 
อ่านซ้ำ 
 ตอนท่ีไม่เข้าใจ และเรียบเรียงใจความสำคัญ โดยมีการ
ใส่รูปภาพท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ มีการเลือกสีที่สบายตา 
ใส่สีตัว 

 หนังที่ทำให้เป็นจุดเด่น บ่งบอกถึงประโยคสำคัญในสื่อ 

 
ภาพ 2 ภาพสื่ออินโฟกราฟิก 

 

 
ภาพ 3 ภาพสื่ออินโฟกราฟิก 
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4. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Testing) 
  4.1 ขอคำแนะนำจากท่ีปรึกษา 
  4.2  แก้ไขและปรับปรุงจากคำแนะนำของ อาจารย์ที่
ปรึกษา 
  4.3  ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินเนื้อหาและ แบบทดสอบ 

  4.4 แก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาและ แบบทดสอบ 
  4.5 เก็บรายละเอียดของงานท้ังหมด 
5. ขั้นตอนการประเมิณผล (Evaluation) 
  5.1 ชี้แจงเกี่ยวกับอินโฟกราฟิก เรื่อง การอ่านแบบจับ

ใจความในระดับช้ันอุดมศึกษา 
  5.2 ดำเนินการแจกแบบทดสอบก่อนที่จะทำ การให้ดู

อ ินโฟกราฟิก เร ื ่อง การอ่านแบบจับใจความในระดับช้ัน
อุดมศึกษา 

  5.3 ดำเนินการให้ดูอินโฟกราฟิก เรื่อง การอ่านแบบ
จับใจความในระดับช้ันอุดมศึกษา 

  5.4 ทำการแจกแบบทดสอบหลังจากได้ รับชมอินโฟ
กราฟิก เรื ่อง การอ่านแบบจับใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา 
และแบบ 

  ประเมินความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  5.5 เก็บรวบรวมแบบทดสอบ และแบบประเมิน 
  5.6 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดย วิธีการ
ทางสถิติ [5] 

 
  6.3 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการ
ทางสถิติ 

 สถิติที่ใช้ในงานวิจัยมีทั้งหมด 9 สถิติ  
6.3.1 ค่าเฉลี่ยนำมาใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของ คะแนนทดสอบ

ก่อนและหลังการใช้สื่ออินโฟกราฟิกมี สูตรดังนี้ [6]  

     (1) 

เมื่อ  X ̅    หมายถึง คะแนนเฉลี่ย 

Σ𝑥 หมายถึง ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
N    หมายถึง จำนวนประชากร 
 
6.3.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนำมาใช้หาค่า ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของแบบทดสอบก่อนและหลัง การใช้สื่ออินโฟกราฟิก
โดยใช้ 

สูตรดังนี้ [5]  

   (2)  
เมื่อ  S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  Σx2 หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละ หัวข้อยกกาลัง
สอง  

  Σ𝑥 หมายถึง ผลรวมของคะแนนท้ังหมด  
  N    หมายถึง จำนวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง  

 
6.3.3 การวิเคราะห์แบบทดสอบ เพื ่อหาค่า ดัชนีความ

สอดคล้อง IOC นำมาใช้หาค่าดัชนีความ สอนคล้องของเนื้อหา
แบบทดสอบมี 

สูตรดังนี้ [5]  

     (3) 
เมื่อ  IOC  คือ ค่าความเหมาะสมของเนื้อหาตาม แผนการ

จัดการเรียนรู้  

  ΣR   ค ือ ผลรวมของคะแนนความค ิด เห ็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  

  N     คือ จำนวนผู ้เชี ่ยวชาญโดยกำหนดเกณฑ์การ 
พิจารณา ดังนี ้

   +1 หมายถึง แน่ใจว ่าแบบทดสอบ
สอดคล้องกับ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

     0 หมายถึง ไม่แน่ใจหรือตัดสินใจ
ไม่ได้ว่แบบทดสอบ สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

    -1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่
สอดคล้องกับ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเกณฑ์ ค่า IOC แต่ละราย
ข้อ 

    ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ .50  
 
6.3.4 สถิติที่ใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบ คะแนนสอบ โดยใช้

สูตร t-test (Dependent Samples) [6]  

    (4)  
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เมื่อ  D   แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่  
  N   แทน จำนวนคู่  
  df  แทน ความเป็นอิสระมีค่ำเท่ำกับ N-1  
 
6.3.5 การหาค่าความยากง่ายของ แบบทดสอบใช้สูตรดังนี้ 

      (5)  
เมื่อ  P แทน ค่าความยากของคำถามแต่ละข้อ  
  R แทน จำนวนคนท่ีตอบถูกข้อนี้  
  N แทน จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด  
 
6.3.6 การหาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบใช้สูตร ดังนี้  

    (6)  
เมื่อ  D     แทน ค่าอำนาจจำแนก  
  RU   แทน จำนวนผู้ตอบถูกกลุ่มบน (เก่ง)  
  RL    แทน จำนวนผู้ตอบถูกกลุ่มล่าง (อ่อน) 
  NU NL แทน จำนวนคนในกลุ่มบนและล่าง ตามลำดับ  
 
 
6.3.7 การหาค่าความเชื ่อมั ่นใช้ในการหาค่าความเชื ่อมั่น

แบบทดสอบใช้แบบทดสอบดังนี้  

    (7)  

เมื่อ  rn     แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ  
  n    แทน จำนวนข้อของแบบทดสอบ  
  p    แทน สัดส่วนของผู้ทำถูกในแต่ละข้อ (จำนวนคนท่ี

ทำถูก/ จำนวนคนท้ังหมด)  
  q    แทน สัดส่วนของผู้ทำผิดในแต่ละข้อ (จำนวนคนท่ี

ทำผิด/จำนวนคนท้ังหมด)  

  𝑠t2 แทน คะแนนความแปรปรวนของ แบบทดสอบ  
 
6.3.8 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มาก
ที่สุด  

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดังนี้  

  ระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับดังนี ้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย  
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด  
  เกณฑ์การแปลความหมาย 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉลี ่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปาน

กลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย  

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ที่สุด 
 
7. ผลการวิจัยผลการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการ
อ่านแบบจับใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา 
  ผู้ออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการอ่านแบบจับ
ใจความในระดับชั้นอุดมศึกษาได้นำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
3 ท่าน ด้านเทคนิค 3 ท่าน และ ด้านเนื้อหา 3 ท่าน เพื่อหาค่า 

𝑥  และค่า S.D. เปรียบเทียบคุณภาพก่อนดูและหลังดูสือ่ของกลุม่
ตัวอย่างโดยใช้Dependent Sample t-test และประเมินความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก โดยมีผลดังนี้ 
ตารางที ่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านเนื ้อหา โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน
คุณภาพ 𝐱 S.D. 

แปล
ความหมาย 

1. ด้านความถูก
ต้อง 

3.67 0.58 มาก 

2. ด้านภาษา 3.67 1.53 มาก 
3. ด้านเทคนิค 4.33 1.15 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.89 1.09 มาก 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพด้าน
เนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ปัญหาการอ่านของนักศึกษาช้ัน
อุดมศึกษา หลังการดูสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการอ่านแบบจับ
ใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยรวม
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คือ (x = 3.89 , S.D. = 1.09 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุก
รายการประเมินอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที ่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านเทคนิค โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน
คุณภาพ 𝐱 S.D. 

แปล
ความหมาย 

1. คุณภาพด้าน
เนื้อหาของพ้ืนหลัง 

4 1 มาก 

2. คุณภาพด้าน
ภาพและข้อความ 

4 1.73 มาก 

3. คุณภาพด้าน
เทคนิค 

3.67 1.53 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.89 1.42 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพด้าน
เทคนิค โดยผู้เชี ่ยวชาญเรื่อง ปัญหาการอ่านของนักศึกษาช้ัน
อุดมศึกษา หลังการดูสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการอ่านแบบจับ
ใจความในระดับช้ันอุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ 
(x = 3.89  , S.D. = 1.42 ) เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุก
รายการประเมินอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบรายบุคคลจาก
แบบทดสอบก่อนดูสื ่อ (Pre-test) และแบบทดสอบหลังดูสื่อ 
(Post-test) 

นักเรียน Pre-test 
Post-
test 

Diff 

นักเรียนคนท่ี 1 2 3 1 

นักเรียนคนท่ี 2 2 2 0 

นักเรียนคนท่ี 3 2 2 0 

นักเรียนคนท่ี 4 4 5 1 

นักเรียนคนท่ี 5 2 4 2 

นักเรียนคนท่ี 6 1 3 2 

นักเรียนคนท่ี 7 1 1 0 

นักเรียนคนท่ี 8 1 4 3 

นักเรียนคนท่ี 9 1 1 0 

นักเรียนคนท่ี 10 1 3 2 

นักเรียนคนท่ี 11 2 4 2 

นักเรียนคนท่ี 12 4 4 0 

นักเรียนคนท่ี 13 1 3 2 

นักเรียนคนท่ี 14 1 2 1 

นักเรียนคนท่ี 15 3 3 0 

นักเรียนคนท่ี 16 2 4 2 

นักเรียนคนท่ี 17 1 1 0 
นักเรียนคนท่ี 18 4 4 0 
นักเรียนคนท่ี 19 2 3 1 

นักเรียนคนท่ี 20 1 2 1 

นักเรียนคนท่ี 21 2 2 0 

นักเรียนคนท่ี 22 1 3 2 

นักเรียนคนท่ี 23 3 4 1 

นักเรียนคนท่ี 24 3 5 2 

นักเรียนคนท่ี 25 1 2 1 

นักเรียนคนท่ี 26 2 2 0 

นักเรียนคนท่ี 27 4 4 0 

นักเรียนคนท่ี 28 1 4 3 

นักเรียนคนท่ี 29 3 5 2 

นักเรียนคนท่ี 30 1 4 3 

ค่าเฉลี่ย 
1.96666
7 

3.1 
1.13333
3 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.0662 
1.18467
2 

1.04166
1 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผลการทำแบบทดสอบก่อนดู
สื่อ (Pre-test) มีค่าเฉลี่ย 1.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 
ผลการทำแบบทดสอบหลังดูสื่อ (Post-test) มีค่าเฉลี่ย 3.1 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

นักเรียน 
จำนว
น 

ค่าเฉ
ลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน Per-
test 

5 1.97 1.06 

คะแนน Post-
test 

5 3.1 1.18 

 
 จากตารางที่ 4 เป็นการแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานโดยที่นักศึกษาที่ทำแบบทดสอบก่อนดูสื่อ (Pre-test) มี
ค่าเฉลี่ย 1.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 และนักศึกษาที่ทำ
แบบทดสอบหลังดูสื่อ (Post-test) มีค่าเฉลี่ย 3.1 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.18 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาท่ีทำแบบทดสอบหลังดู
สื่อมีค่าเฉลี่ยมากกว่านักศึกษาท่ีทำแบบทดสอบหลังดูสื่อ 
 
ตารางที่ 5 แสดงการประเมินความตระหนักรู้ของนักศึกษาช้ัน
อุดมศึกษา หลังการดูสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการอ่านแบบจับ
ใจความในระดับช้ันอุดมศึกษา นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ช้ันปีท่ี4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รายการ
ประเมินความ
ตะหนัก 

𝐱 S.D. 
แปล
ความหมาย 

สื่ออินโฟ
กราฟิกการอ่าน
แบบจับใจความ 
ทำให้ท่านเกิด
ความตระหนักรู้
ในการอ่านที่ดี
ขึ้น 

3.07 1.55 มาก 

สื่ออินโฟ
กราฟิกการอ่าน
แบบจับใจความ 
ทำให้ท่านได้รับ
ประโยชน์จาก

3.1 1.47 ปานกลาง 

การศึกษา
วิธีการอ่านแบบ
จับใจความ 
สื่ออินโฟ
กราฟิกการอ่าน
แบบจับใจความ 
ทำให้เกิด
ความรู้ใหม่ใน
การอ่าน 

2.97 1.47 มากที่สุด 

สื่ออินโฟ
กราฟิกการอ่าน
แบบจับใจความ 
ท่านสามารถนำ
ความรู้นี้ไป
ช่วยเหลือหรือ
แบ่งปันความรู้
ให้ผู้อื่นได้ 

2.5 1.33 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.91 1.46 มาก 
 
 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินความตระหนกั
รู ้ของนักศึกษาชั้นอุดมศึกษา หลังการดูสื ่ออินโฟกราฟิกเพื่อ
พัฒนาการอ่านแบบจับใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ (x = 3.58  , S.D. = 1.05 ) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมาก 
 
8. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 8.1 ผลวิเคราะห์การทดสอบจากแบบทดสอบก่อนดูสื่อ 
(Pre-test) และแบบทดสอบหลังดูสื่อ (Post-test)  
แสดงให้เห็นว่าผลการทำแบบทดสอบก่อนดูสื ่อ (Pre-test) มี
ค่าเฉลี่ย 1.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 และนักศึกษาที่ทำ 
แบบทดสอบหลังดูสื่อ (Post-test) มีค่าเฉลี่ย 3.1 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.18 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาท่ีทำแบบทดสอบหลังดู
สื่อมีค่าเฉลี่ยมากกว่านักศึกษาที่ทำแบบทดสอบหลังดูสื่อ ทำให้
สรุปได้ว่า นักศึกษามีการพัฒนาขึ้นจากการดูสื่ออินโฟกราฟิก 
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 8.2 การประเมินคุณภาพ  
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการอ่านแบบจับใจความใน
ระดับชั้นอุดมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แสดงให้เห็น
ว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา โดยผู้เชี ่ยวชาญเรื ่อง 
ปัญหาการอ่านของนักศึกษาชั้นอุดมศึกษา หลังการดูสื่ออินโฟ
กราฟิกเพื่อพัฒนาการอ่านแบบจับใจความในระดับช้ันอุดมศึกษา 
อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวมคือ (x = 3.33 , S.D. = 
0.72 ) เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกรายการประเมินอยู่ใน
ระดับปานกลาง และ ผลการประเมินคุณภาพด้านเทคนิค โดย
ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ปัญหาการอ่านของนักศึกษาช้ันอุดมศึกษา หลัง
การดูสื ่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการอ่านแบบจับใจความใน
ระดับชั้นอุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ (x  = 
3.89  , S.D. = 1.42 ) เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกรายการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก 
 8.3 การประเมินความตระหนักรู้ 
ของนักศึกษาชั ้นอุดมศึกษา หลังการดูสื ่ออินโฟกราฟิกเพื่อ
พัฒนาการอ่านแบบจับใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา นักศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั ้นปีที่4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินความตระหนัก
รู ้ของนักศึกษาชั้นอุดมศึกษา หลังการดูสื ่ออินโฟกราฟิกเพื่อ
พัฒนาการอ่านแบบจับใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ   ( x  = 3.58, S.D. = 1.05) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมาก 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 การการศึกษาและพัฒนาอินโฟกราฟิก เพื่อพัฒนาการ
อ่านแบบจับใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา ควรมรีะยะเวลาที่
มากขึ้น และควรศึกษารูปแบบการนำเสนอเพิ่มเตมิเพื่อนำมา
พัฒนารูปแบบการนำเสนอให้ดีขึ้น 
 
10. กิตติกรรมประกาศ 

 วิจัยนี ้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความกรุณาจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ด ุษฎี เทิดบารมี อาจารย์ที ่ปรึกษาวิจัยได้ให้
คำแนะนำข้อเสนอแนะ และการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มา
ตลอด ผู ้ว ิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอบคุณ
ผู้เชี่ยวชาญที่เสียสละเวลามาเป็นที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ คอยให้
คำแนะนำ และทำแบบประเมินของงานวิจัยฉบับนี้ ขอขอบคุณ 

คุณแม่ที่คอยให้คำ ปรึกษา คำแนะนำ และให้กำลังใจในการทำ
วิจัยฉบับน้ีให้เสร็จสมบูรณ์ และสุดท้ายขอขอบคุณนักศึกษาช้ันปี
ที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ให้ความร่วมมือใน
การเป็นกลุ่มตัวอย่าง จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี 
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English Alphabets Finger Spelling Practicing System with Computer Vision 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฝึกการสะกด

นิ้วมือตัวอักษรภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้
และฝึกทักษะด้านการสะกดนิ ้วมือ ระบบนี ้ได้นำเทคโนโลยี
ทางด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์มาใช้ในการตรวจจับลักษณะท่าทาง
มือ เพื่อแปลความหมายให้เป็นการสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
ซึ ่งเทคโนโลยีที ่นำมาใช้นี ้ อาศัยการเร ียนรู ้เชิงล ึก (Deep 
Learning) ในการตรวจจับจุดสำคัญบนมือ (Hand Key-points 
Detection) จากภาพท่ีกำหนด โดยผลลัพธ์ของการตรวจจับเป็น 
พิกัดพิกเซลของจุดสำคัญบนมือ ซึ ่งนำมาใช้เป็นข้อมูลในการ
สร้างตัวแบบการเรียนรู้ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม (Neural 
Network) เพื่อจะนำตัวแบบน้ันมาใช้เป็นตัวจำแนก โดยงานวิจัย
นี้ได้ใช้ชุดข้อมูลภาพที่เป็นภาษามือแบบอเมริกัน (American 
Sign Language) ซึ่งเป็นตัวอักษร 1-9 และ A ถึง Z จำนวนรวม
ทั้งหมด 700 ภาพ โดยแต่ละภาพได้ถูกนำมาตรวจจับจุดสำคัญ
บนมือทั้งหมด 21 จุด แล้วนำจุดสำคัญนั้นมาสร้างเป็นเว็กเตอร์ 
(Features Vectors) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการสร้างตัวแบบการ
เรียนรู้ที่ใช้จำแนกการสะกดนิ้วมือตัวอักษร ผลการทดสอบตัว
แบบดัวยวิธี 10-folds Cross-Validation ได้ความถูกต้องของ
การจำแนกเท่ากับ 95.4% ระบบฝึกการสะกดนิ้วมือตัวอักษร
ภาษาอังกฤษนี้ ถูกพัฒนาด้วยภาษา Python ที่ใช้งานร่วมกับ
เทคโนโลยี OpenCV จากการทดสอบระบบพบว่า ระบบสามารถ
ตรวจจับจุดสำคัญบนมือในระยะระหว่างกล้องกับมือที่ดีที่สุดได้ 
อยู่ท่ีประมาณ 40-50 เซนติเมตร 

 
คำสำคัญ -- การสะกดนิ้วมือ / การเรียนรู ้เชิงลึก / การรู ้จำ
ท่าทางมือ / การตรวจจับจุดสำคัญบนมือ 
 

ABSTRACT 
 This research aims to develop a system for 
practicing of the English alphabets fingers spelling. 
People who want to learn finger spelling and practice 
their skills can use this system.  This system uses 
computer vision technology to detect a hand and then 
translate the hand gestures into the meaning of English 
alphabets.  Based on the Deep Learning, Hand key-
points can be detected from a given image and resulted 
to pixel coordinates of the hand key- points in the 
image. Those are used as a dataset for Neural Network 
classification model training.  This research uses images 
of hand signs defined by American Sign Language for 
only 1- 9 and A- Z, totally 700 images.  Each image was 
detected to reveal 21 hand key-points. Those detected 
hand key- points were transformed to Features Vectors 
used in training process of a classification model. With 
1 0 - folds Cross- Validation model testing, the accuracy 
of classification is 95.4%. This English alphabets fingers 
spelling system is developed with Python and OpenCV. 
After the system operation, we found that the system 
is able to detect hand key- points with the best range 
of 40-50 centimeters between a camera and a hand. 
 
Keywords -- Finger Spelling / Computer Vision / Deep 
Learning / Hand Gesture Recognition / Hand Key Point 
Detection 
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1. บทนำ 
 เด็กที ่ม ีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นเด็กที ่มีความ

ต้องการพิเศษกลุ ่มหนึ ่งที ่ประสบกับปัญหา ในการเร ียนรู้  
เนื่องจากการสูญเสียการได้ยินซึ่งเป็นอุปสรรค โดยเฉพาะการ
เรียนรู้ภาษาจึงทำให้เด็ก กลุ่มนี้มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้ากว่า
เด็กปกติ โดยเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบางคนอาจจะ
ยังมีการได้ยินท่ีเหลืออยู่ และได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการ
ฟัง การพูด จนสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้พอสมควร แต่
อย่างไรก็ตามเด็ก ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่ก็ยังมี
ข้อจํากัดในด้านภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
โดยเฉพาะเด็กหูตึงระดับมากหรือหูหนวก ซึ่งจะใช้การแสดงออก
ทางภาษาด้วยการใช้ภาษามือและภาษาเขียนในการติดต่อสือ่สาร 
แต่การเขียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมักจะมี
ลักษณะของการเขียนสะกดคําผิดพลาด เขียนตกหล่น และการ
เขียนประโยคสลับที่ ซึ ่งจากการศึกษาของสุพัฒนา จันทะคุณ 
พบว่าปัญหาในการเขียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
จะเป็นเรื ่องของการเขียนคําที่ใช้ตัวสะกดไม่ตรง ตามมาตรา
ตัวสะกด จึงส่งผลให้นักเรียนเขียนผิดพลาด [8] 

อุปสรรคสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคลปกติและบุคคล
ผู้พิการทางการได้ยินคือ การขาดความรู้ความเข้าใจด้านการใช้
ภาษามือที่ถูกต้อง ซึ่งการสื่อสารด้วยภาษามือจำเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจในภาษามือแต่ละประเภท และจำเป็นต้องฝึกฝนจน
ชำนาญ จึงจะสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และแหล่งเรียนรู้
สำหรับการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกยังไม่ทั่วถึง จึงต้องการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

งานวิจัยฉบับนี้จึงมีแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบฝึกการสะกดนิ้ว
มือตัวอักษรภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ 
และฝึกทักษะด้านการสะกดนิ้วมือ ให้สามารถเรียนรู้และฝึกฝน
ทักษะผ่านระบบที่พัฒนาขั้นนี้ โดยให้ผู้ฝึกทำความเข้าใจภาษา
มือแบบสะกดนิ ้วม ือตามมาตรฐานภาษามือแบบอเมร ิกัน 
(American Sign Language: ASL) ดังภาพที่ 1 โดยให้ระบบทำ
การแสดงภาพตัวอย่างภาษามือแล้วให้ผู้ฝีกทำตามภาพที่กำหนด 
โดยทีร่ะบบสามารถตรวจจับท่าทางมือได้แบบเวลาจริงผ่านกล้อง 
webcam แล ้วจ ึงทำการแปลความหมายของท่าทางมือ ณ 
ขณะนั้น ว่าตรงกับภาพตัวอย่างที่กำหนดให้หรือไม่ หากผู้ฝึก
สามารถทำท่าทางมือได้ตรงตามภาพที่กำหนดไว้ ระบบก็จะทำ
การเปลี่ยนภาพใหม่เพื ่อให้ผู ้ฝึกได้ทำการฝึกภาพต่อไป ด้วย

วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้ฝึกภาษามือสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การสะกดนิ้วมือได้ดียิ่งข้ึน  

 

 
 

ภาพที่ 1 สะกดนิว้มือแบบอเมริกัน (ASL) 
 

จากแนวคิดที่กล่าวมาผู้วิจัยได้นำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์
วิทัศน์ที่อาศัยการเรียนรู้เชิงลึก มาทำการตรวจจับจุดสำคัญบน
มือ เพื่อแปลความหมายของท่าทางมือจากข้อมูลภาพวีดีโอที่
กำลังอ่านท่าทางมือจากผู้ใช้  
 

2. เทคโนโลยีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

คอมพ ิวเตอร ์ว ิท ัศน ์  ค ือการศ ึกษาถ ึงว ิธ ีการท ี ่ทำให้
คอมพิวเตอร์สามารถทำความเข้าใจในชั้นสูงเกี่ยวกับ ภาพดิจิทัล
จากกล้องถ่ายภาพหรือวิดีโอต่างๆ โดยให้คอมพิวเตอร์พยายามที่
จะเข ้าใจการมองเห็นของมนุษย์ เพื ่อการทำความเข ้าใจ
ความหมายและระบุของของสิ่งที ่ปรากฎอยู่ในภาพ โดยอาศัย
กระบวนการและเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพ ( Image 
processing) และการเรียนรู ้ของเครื ่อง (Machine Learning) 
เป็นหลัก [5] 

การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) คือวิธีการที่ถูกพัฒนาต่อ
ยอดขึ้นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้เครื่องจักรเรียนรู้ผ่านชุดข้อมูลจำนวน
มาก ซึ่งอาจเป็นภาพถ่าย หรือ ข้อมูลเสียง เป็นต้น การเรียนรู้เชิง
ลึกถูกนำนำมาประยุกต์ใช้งานหลายด้าน เช่น การรู้จำวัตถุ การ
จำแนก การตรวจจับวัตถุ เป็นต้น [6] 

Hand Key Point Detection คือการตรวจจับจุดสำคัญของ
มือ ได้แก่ ปลายนิ้วมือ ข้อต่อบนน้ิวมือ ในกรณีนี้เราถือว่ามือเป็น
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วัตถุชิ้นเดียว ซึ่งความสามารถในการตรวจจับนี้ต้องอาศัยการ
เรียนรู้เชิงลึก เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถรู้จำจุดสำคัญต่างๆ 
ของมือได้ [4] 

Hand Gesture Recognition คือเทคโนโลยีทีใ่ช้กล้องในการ
ตรวจจับท่าทาง แล้วแปลความหมายของท่าทางออกมาเป็นคำสัง่ 
โดยระบบรู ้จำประเภทนี้สามารถจดจำท่าทางจากภาพ หรือ 
วีดีโอ เพื่อทำการแปลความหมายของท่าทางต่างๆที่ตรวจพบ 
เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายของการสื่อสารจากมนุษย์ผ่าน
การแสดงออกด้วยท่าทางในแบบต่างๆ [7] 
 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ว ิทยาน ิพนธ ์ เ ร ื ่ อ ง  “Thai Alphabets Finger-Spelling 
Recognition System” [1] นำเสนอเทคนิคการรู ้จำตัวสะกด
แบบตัวหนังสือแบบไทยโดยใช้การประมาณท่าทางมือ ระบบถูก
สร้างขึ้นในขั้นตอนต่อไปนี้ ประการแรก: ตรวจพบมือเพื่อรับส่วน
ที่น่าสนใจและคำนวณเริ่มต้นคุณสมบัตขิองมือเช่นปลายนิ้วขนาด
ฝ่ามือกลางมือและคุณสมบัติที ่จำเป็นอื่น ๆ ประการที่สอง : 
ปลายนิ้วถูกติดตามโดยใช้แนวคิดของ contour ที่ใช้งานอยู่ซึ่ง
รวมกันพลังงานแห่งความต่อเนื่องความโค้งทิศทางความลึกและ
ระยะทาง ประการที่สาม : แสดงถึงท่าทางมือมีการกำหนดรูปรา่ง
นิ้วพื้นฐานสี่แบบ ("Open", "Bend", "Point" และ "Close") ใน
ที่สุดรูปแบบการรับรู้: กระบวนการนี้จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน 
ขั้นตอนการรับรู้แรกรับรู้ท่าทางมือคีย์เดียว การรับรู้ของขั้นตอน
นี้คือการจดจำการสะกดนิ้วของชาวอเมริกันจากท่าทางที่สำคัญ
แต่ละอันซึ่งถูกแยกในลำดับการสะกดด้วยนิ้ว ขั้นตอนการรู้จำขั้น
ที่สอง การจดจำการรวมกันของท่าทางการสะกดด้วยมือนิ้วชาว
อเมริกันเพื่อแสดงการสะกดคำด้วยตัวอักษรไทยโดยใช้วิธีการ
เรียนรู ้เช่น Hidden Markov Model (HMM) ผลการทดสอบ
การรู ้จำตัวสะกดของตัวอักษรภาษาไทยโดยเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 68% 
อย่างไรก็ตามอัตราการรู ้จำจะขึ ้นอยู ่กับผู ้เชี ่ยวชาญและการ
ฝึกอบรมข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรมระบบ 

งานว ิ จ ั ย เร ื ่ อ ง  “A Computer Vision Method for the 
Italian Finger Spelling Recognition” [2] พยายามสร้างระบบ
การศึกษาสำหรับเด็กท่ีบกพร่องทางการได้ยิน โดยจำกัดขอบเขต
ไว้เฉพาะการเรียนรู ้การสะกดคำในภาษาอิตาลีเท่านั ้น โดย
โครงการวิจัยนี้ ใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์และอัลกอริทึมและเทคนิค

การประมวลผลภาพ เพื่อตรวจจับท่าทางมือในวิดีโอ และฝึกฝน
การรู้จำของเครื่องด้วย Support Vector Machine  
 งานว ิจ ัยเร ื ่อง "Spelling it out:  Real-time ASL finger 
spelling recognition" [3] ได้นำเสนอส่วนติดต่อผู้ใช้แบบการ
รู้จำท่าทางการโต้ตอบเพื่อการสะกดด้วยนิ้วมือแบบอเมริกัน โดย
ใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ Microsoft Kinect เข้าร่วมในใช้งาน
ด้วย เพื่อการตรวจจับท่าทางมือและความลึกของจุดสำคัญบนมือ 
ถึงแม้ว่าระบบนี้จะมีความแม่นยำค่อนข้างสูง แต่ระบบการรู้จำ
สะกดภาษามือนี้ ยังจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ Microsoft Kinect 
เพื่อใช้สำหรับการรับสัญญาณท่าทางมืออยู ่
 งานว ิจ ัย เร ื ่ อง  "Hand Key-point Detection in Single 
Images Using Multiview Bootstrapping" [4] ได้นำเสนอวิธีที่
ใช้ระบบกล้องหลายสิบตัวเพื่อประกอบการฝึกตัวแบบ เพื่อให้ตัว
ตรวจจับสามารถตรวจจับจุดสำคัญบนมือได้ในแบบละเอียด 
งานวิจัยนีเ้น้นทีก่ารตรวจจับจุดสำคัญของมือจำนวน 21 จุด ดังท่ี
แสดงในภาพที่ 2 โดยทำการฝึกให้ตัวตรวจจับสามารถตรวจหา
จุดสำคัญของมือที่ปรากกฎในภาพเดี่ยวได้ด้วยการฝึกตัวตรวจจับ
ให้เรียนรู้ภาพถ่ายร่วมกับข้อมูลจากกล่องที่สามารถจับความลึก
ได้ (Depth Camera) จึงส่งผลใหก้ารตรวจจับจุดมีความละเอียด
และแม่นยำสูง 
 

 
ภาพที่ 2 การตรวจจับจุดสำคัญบนมือจำนวน 21 จุด 

 

3. การดำเนินการวิจัย 
 

3.1 เตรียมข้อมูลถ่ายภาพ 
ผู้วิจัยได้ถ่ายภาพท่าทางมือจำนวน 35 ท่าทาง โดยแทนการ

สะกดนิ้วมือของแต่ละตัวอักษร 1-9 และ A-Z โดยถ่ายภาพแตล่ะ
ท่าทางจำนวน 20 ภาพ รวมเป็นภาพทั้งหมด 700 ภาพ เพื่อใช้



438 
 

  

เป็นข้อมูลสำหรับนำมาสร้างตัวแบบการเรียนรู้  โดยนำภาพถ่าย
ทั้งหมดจัดเก็บแยกไว้ในโฟลเดอร์ของแต่ละตัวอักษร ดังภาพท่ี 3 

 

 
ภาพที่ 3 โฟลเดอร์สำหรับเก็บภาพถา่ยการสะกดนิว้มือ 35 ทา่ทาง 

 
3.2 การตรวจจับจุดสำคัญบนภาพ 
 ผู้วิจัยได้นำตัวตรวจจับจุดสำคัญบนมือ (Hand key-points 
detector) ที ่ได้จากงานวิจัย [4] มาใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่
เขียนด้วยภาษา Python เพื ่ออ่านข้อมูลจากภาพถ่ายทั้งหมด 
700 ภาพ ให้ได้ข้อมูลพิกัดพิกเซลของจุดสำคัญต่าง ๆ ในภาพเข้า
เพื่อบันทึกเข้าสู่ไฟล์ CSV แล้วใช้เป็นชุดข้อมูลเพื่อการฝึกตัวแบบ
สำหรับการจำแนก (Classification Model) ตามแนวคิดที่แสดง
ในภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4 แนวคิดการสร้างตัวแบบสำหรบัจำแนกท่าทางมือจากจุดสำคัญ 

 
 

3.3 การทดสอบด้วย Weka 
 ผู้วิจัยนำข้อมูลจุดสำคัญที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ มาทำ
การทดลองสร้างตัวแบบการจำแนกบนโปรแกรม Weka ด้วยตัว
จำแนกแบบ Multilayer perceptron/Neural Networks เพื่อ
ศึกษาถึงความถูกต้องของการจำแนกท่าทางมือตามการสะกดนิ้ว
มือของภาษามือ ผลการทดสอบตัวแบบด้วยวิธี 10-folds Cross-
Validation ได้ความถูกต้องการจำแนกเท่ากับ 95.4% ดังภาพที่ 
5 ซึ่งมีความถูกต้องในระดับที่สูงพอสมควร จึงช่วยให้เกิดความ
มั่นใจในการนำชุดข้อมูลจุดสำคัญบนมือนี้ไปพัฒนาระบบฝึกการ
สะกดนิ้วมือตัวอักษรภาษาอังกฤษต่อไป 
 

 
ภาพที่ 5 ทดสอบความถูกตอ้งของการจำแนกดว้ย Weka 

 
 
3.4 การพัฒนาระบบฝึกการสะกดนิ้วมือตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบการทำงานของระบบการฝึกสะกดนิ้วมือ
ตามแนวคิดที่แสดงในภาพที่ 6 โดยให้ระบบทำการแสดงภาพ
ตัวอักษร และท่าทางมือท่ีตรงกับตัวอักษรนั้นแบบสุ่ม เพื่อให้ผู้ใช้
ทำท่าทางมือตามภาพตัวอย่าง โดยมีกล้อง Webcam คอย
ตรวจจับจุดสำคัญจากมือของผู้ใช้ แล้วนำจุดเหล่านั้นไปทดสอบ
กับตัวแบบสำหรับการจำแนก เพื่อตรวจทราบถึงผลการจำแนก
ว่าเป็นท่าทางมือของตัวอักษรอะไร ถ้าผู้ใช้สามารถทำท่าทางมือ
ได้ถูกต้อง และตัวจำแนกสามารถจำแนกตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง 
ระบบจะทำการสุ่มภาพตัวอักษรใหม่ขึ ้นมา เพื่อให้ผู ้ใช้ได้ฝึก
ต่อไป 
 ระบบฝึกการสะกดนิ้วมือนี้ถูกพัฒนาด้วยภาษา Python โดย
กำหนดให้อ่านข้อมูลวีดีโอจากกล้อง Webcam แล้วนำภาพมา
ตรวจจับด้วยตัวตรวจจับจุดสำคัญบนมือของงานวิจัย [4] ซึ่งถูก
ส ร ้ า ง ไ ว้ เ ป ็ น  pre- trained model สำหร ั บ  Deep Neural 
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Network และมาใช้ร่วมกับ OpenCV DNN เพื่อการตรวจจับจุด
จุดสำคัญบนมือ สำหรับการสร้างตัวแบบสำหรับจำแนกท่าทาง
มือนั ้นได้ใช้โมดูล scikit-learn ในการสร้างตัวจำแนกแบบ 
Multilayer perceptron จากชุดข้อมูลในไฟล์ CSV ที่เป็นพิกัด
ของจุดสำคัญบนมือที่ได้จากข้อมูลภาพที่เตรียมไว้ตอนต้น 
 
 

 
ภาพที่ 6 แนวคิดการทำงานของระบบการฝึกสะกดนิ้วมอื 

 

4. ผลการดำเนินงานวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบการตรวจจับจุดสำคัญบนมือบางครั้ง
พบว่า ภาพบางภาพไม่สามารถตรวจจับจุดได้ครบถ้วนท้ัง 21 จุด 
มีบางจุดที่ไม่สามารถตรวจพบได้ดังภาพที่ 7 อาจเป็นเพราะ
ปัจจัยด้านสภาพแสดล้อมของการถ่ายภาพและความซับซ้อนของ
นิ ้วมือที ่มากเกินไป ดังนั ้นจึงทำให้ไม่สามารถสร้าง feature 
vector ของจุดสำคัญ ที่จะนำไปทดสอบกับตัวจำแนกได้ ผู้วิจัย
จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการนำจุดทั้งหมดที่ตรวจพบเจอมาสร้างเป็น
จุดศูนย์กลางของวัตถุ (Centroid) ดังสมการที่ 1 เพื่อนำจุดที่ได้ 
มาใช้เป็นตัวแทนของจุดที่หายไป  

 

  𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑 = (
∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖=0

𝑛
,
∑ 𝑦𝑖𝑛
𝑖=0

𝑛
) (1) 

 

โดยที่ xi คือ พิกัดของจุด i ในแนวนอน และ yi คือ พิกัดของ
จุด i ในแนวตั้ง และ n คือจำนวนจุดทั้งหมดที่ตรวจพบ 

 

 
ภาพที่ 7 ภาพไม่พบขอ้ต่อนิ้วมอืไม่ครบจุด 

 

 จากภาพที่ 7 ได้ทำการทดสอบระบบตรวจจับนิ้วมือ เพื่อจะ
หาค่าข้อมูลจากจุดค่า x และ y ของแต่ละจุดสำคัญ จะพบว่าบาง
รูปไม่สามารถตรวจจับท้ังหมด 22 จุดได้ครบ เนื่องจากโมเดลการ
จับจุดนิ้วมือมีประสิทธิภาพในระดับปานกลางและมคีวามซับซอ้น
ของนิ้วมือมากเกินไป 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงการทำงานของระบบการฝึกสะกดนิ้วมือ 

 
ผลการทำงานของระบบการฝึกสะกดนิ้วมือได้แสดงไว้ดังภาพ

ที่ 8 ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องมองตัวอย่างภาพท่าทางมือที่แสดงออกมา
บนจอภาพ แล้วนำมือของตนเองไปวางไว้ในพื้นที่ ROI ที่กำหนด
ไว้ที ่เป็นกรอบสีเหลี่ยม เพื่อให้ระบบทำการตัดภาพจาก ROI 
ส่งไปทำการตรวจจับจุดสำคัญบนมือ แล้วนำข้อมูลพิกัดของจุดที่
ตรวจพบมาทำการจำแนกว่าท่าทางมือนั้นเป็นการสะกดนิ้วมือ
ของตัวอักษรใด 

นอกจากผู้วิจัยจะพัฒนาระบบในส่วนของการฝึกสะกดนิ้วมือ
แล้ว ผู้วิจัยยังทำการพัฒนาระบบทดสอบการสะกดด้วย โดยท
พการสุ่มตัวใดตัวหนึ่งขึ ้นมา ดังที ่แสดงในภาพที่ 9 ซึ ่งระบบ
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ทดสอบนี้จะไม่แสดงภาพตัวอย่างท่าทางมือ จะทำการสุ่ม
ตัวอักษรใดตัวอักษรหนึ่งขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้ทดสอบความจำของ
ตนเอง โดยการต้องแสดงท่าทางมือที่ถูกต้องจึงจะได้คะแนน ซึ่ง
วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาทักษะด้านการสะกดนิ้วมือ
ได้ดีขึ้น 

 

 
ภาพที่ 9 ระบบทดสอบการฝกึสะกดนิว้มือ 

 

5. สรุปผลการวิจัยและอภิปราย 
 

 งานวิจัยนี้ได้นำตัวตรวจจับจุดสำคัญบนมือมาประยุกต์  เพื่อ
สร้างเป็นระบบฝึกการสะกดนิ้วมืออักษรภาษาอังกฤษตามแบบ 
American Sign Language โดยนำพิกัดของจุดสำคัญที่ตรวจจับ
ได้ไปทำการสร้างตัวแบบการจำแนกด้วย Neural Network ซึ่งมี
ค่าความถูกต้องในการจำแนกถึง 95.4% โดยการทดสอบแบบ 
10-folds Cross-Validation และทำการสร ้างระบบฝึกการ
สะกดนิ ้วมือด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา Python ให้ระบบ
สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานผ่านกล้อง webcam ได้แบบเวลาจริง 
ระบบนี้มีทั้งส่วนการฝึก และส่วนการทดสอบ จึงสามารถช่วยให้
ความรู้และพัฒนาทักษะการสะกดนิ ้วมืออักษรภาษาอังกฤษ
ให้กับผู้ใช้ได้  

ระบบนีย้ังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เช่น ระบบนี้สามารถตรวจจับมือ
ได้เพียงมือข้างเดียวเท่านั้น ถ้านำไปใช้กับท่าทางสัญญาณมือที่
ต้องใช้มือสองข้างก็จะทำไม่ได้ ระยะการตรวจจับสามารถทำได้
ในระยะประมาณ 40-50 เซนติเมตร หากมืออยู่ไกลไปก็จะไม่
สามารถตรวจเจอ ไม่สามารถตรวจจับมือได้ถ้าสภาพแวดล้อมมี
แสงสว่างมากเกินไปก็จะไม่สามารถตรวจแจอ และระบบนี้
ทำงานแบบเวลาจร ิง  จ ึ งม ีป ัญหาทางด ้านเวลาที่ ในการ
ประมวลผล เพราะถ้าภาพใหญ่เกินไประบบจะทำงานช้า สำหรับ
ความถูกต้องในการจำแนกนั้นอาจมีความผิดพลาดในบางครั้ง 
สาเหตุหนึ่งมาจากตัวตรวจจับไม่สามารถตรวจจับจุดสำคัญได้

ครบถ้วน จึงต้องแทนที่จุดที่หายไปด้วยจุดเซนทรอยด์ ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่เกิดจากการประมาณค่า จึงอาจทำให้การจำแนกมีความ
ผิดพลาดได้ และอีกประการหนึ่งที ่เป็นสาเหตุของการจำแนก
ผิดพลาดคือ มีบางตัวอักษรที่ท่าทางของภาษามือคล้ายกันมาก 
เช่น T, M, N, I, R, K จึงอาจจะทำให้การจำแนกมีความผิดพลาด
ได้ ถ้าหากการวางมืออยู่ในมุมภาพท่ีไม่เหมาะสม 
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บทคัดย่อ 
   อ ุตสาหกรรมการท ่องเท ี ่ยวในประเทศไทย ม ีการ

เจริญเติบโตและขยายตัวอย่างมากในระยะเวลาที่ผ่านมา และ
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายล้านล้านบาท 
ประกอบกับประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยกำหนดให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทำให้มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยการศึกษาวิจัยด้านการ
ท่องเที่ยวมีหลายด้าน สำหรับในบทความนี้จะได้ศึกษางานวิจัย
ด้านการท่องเที่ยวท่ีมีการประยุกต์ใช้แบบจำลองอัลกอริทึมนายิฟ
เบส์ โดยได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีของนายิฟเบส์ 
การสรุปงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวที่ใช้เทคนิคนายิฟเบส์ โดย
จำแนกถึงงานการประยุกต์ใช้และประสิทธิภาพการทำงาน และ
สุดท้ายในบทความนี้ได้สรุปข้อดีและข้อเสียของการใช้อัลกอริทึม
นิยิฟเบส์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
คำสำคัญ -- อัลกอริทึมนายิฟเบส์, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

ABSTRACT 
 Tourism industry in Thailand has grown and 
expanded a lot in recent years. It can generate income 
for the country several trillion baht per year. 
Additionally, Thailand has made the tourism industry 
very important as it became a part of the 20-year 
national strategy, resulting in numerous tourism 
research studies. This leads to a large number of 
research in tourism industry. In this paper, we will study 
tourism research with the application of the Naive 

Bayes algorithm model. We summarize the content of 
the principles and theories of Naive Bayes as well as  
summarizing the research on tourism using the Naive 
Bayes technique By classifying into applications and 
their performance. 
Finally, in this paper, we conclude the advantages and 
disadvantages of Naive Bayes algorithm applying in 
tourism industry. 
 
Keywords -- Naïve Bayes algorithm, Tourism Industry 

 
1. บทนำ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้าง
รายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2562 
ประเทศไทยมีรายได้จาการท่องเที่ยวสูงถึง 3.01 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 2.37% ทั้งนี้แม้ว่าประเทศไทยจะเผชิญกับ
ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงครามการค้าก็ตาม รายได้
จากการท่องเที่ยวนี้บางส่วนเกิดจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของคนไทยและบางส่วนเกิดจากการเดินทางมาท่องเท ี ่ยว
ประเทศไทยของนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติ โดยในปี 2562 
นักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวกัน 166 ล้านคน-ครั้งลดลง
จากปี 2561 เล็กน้อยประมาณ 0.06% ในขณะที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจำนวน 40.5-41 
ล้านคน เพิ ่มขึ ้นจากปี 2561 ราว 3-4% นักท่องเที ่ยวต่าง
ชาตินิยมมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพราะหลายเหตุผล เช่น มี
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม
และมีอาหารที่อร่อยท่ีสุดในโลก[1] เป็นต้น  
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เนื ่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวของประเทศไทยมี
ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นรัฐบาลจึงได้มี
การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังโดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี [2] นอกจากนี้ภาครัฐยังมีการ
ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจำนวนมาก จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจัยทางด้านการท่องเที ่ยว
ประกอบไปด้วยหลากหลายด้าน เช่น การวิจัยการท่องเที่ยวเชิง
ส ุขภาพ (Wellness tourism research) [3-5] การว ิจ ัยการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport tourism) [6-8] การวิจัยการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร (Food tourism) [9-11] การวิจัยการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม (Cultural tourism) [12-14] การวิจัยการท่องเที่ยว
เชิงประชุมอบรมสัมมน(MICE) [15-17] การวิจัยการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร (Agricultural tourism) [18-20] และการวิจัยการ
ท่องเที ่ยวเชิงชุมชน (Community based tourism) [21-23] 
เป็นต้น  

มีการวิจัยด้านการท่องเที่ยวจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการ
พยากรณ์ เช่น พยากรณ์ความทุ่มเทมีใจของพนักงานโรงแรม 
(Employee Engagement) [24]     กา รพยากรณ ์ จ ำ น วน
นักท่องเที่ยว (Number of tourists) [25] การพยากรณ์อุปสงค์
ของการท่องเที ่ยว (Demand) [26] การพยากรณ์กระแสการ
ท่องเที่ยว (Tourism flow) [27] การพยากรณ์เศรษฐศาสตร์การ
ท่องเที่ยว (Tourism economy) [28] เป็นต้น การพยากรณ์ด้าน
การท่องเที่ยวมีการเลือกใช้ตัวแบบการพยากรณ์ (Prediction 
model) แตกต่างกันหลายแบบ เช่น วิธีการถดถอยกำลังสอง
น ้ อ ย ท ี ่ ส ุ ด  ( Least square regression) [29] ว ิ ธ ี ก า ร
น ิวร ัล เน ็ตเว ิร ์ก (Neural network) [30] ว ิธ ีการซ ัปพอร์ต
เวกเตอร์แมชีน (Support vector machine) [31] และวิธีการ
นายิฟเบส์ (Naïve Bayes algorithm: NBA) [32] เป็นต้น  

วิธีการ NBA มีพื ้นฐานมาจากวิธีการทางความน่าจะเป็น 
(Probability) นิยมนำมาใช้เพื ่อการพยากรณ์และการจำแนก
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในหลายลักษณะ [33] สำหรับบทความนี้
จะได้ทำการทบทวนวรรณกรรมการประยุกต์ใช้วิธีการนายิฟเบส์
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
นาย ิฟเบส ์ งานว ิจ ัยท ี ่ประย ุกต ์ใช ้ว ิธ ีการนาย ิฟเบส ์ เพื่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของ
การประยุกต์ใช้วิธีการนายิฟเบส์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 

2. การพยากรณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
เป็นการนำอัลเกอริทึมต่างๆมาใช้ในการพยาการณ์ เพื่อให้

สามารถคำนวณและคาดเดาจำนวนหรือความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้ โดยได้ศึกษามาบางส่วนดังนี้ 

(1) การพยากรณ์กระแสนักท่องเที่ยว (Tourist flow) เป็น
การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่เคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง เช่น  

     - การศึกษากระแสนักท่องเที่ยวท่ีพิพิธภัณฑ์ซีอาน (Xi'an 
musium) โดยการศึกษานี้ใช้แบบจำลองนิวรัลเน็ตเวิร์กแบบ 
LSTM ในการพยากรณ์ [34] 

     - การศึกษากระแสนักท่องเที่ยวที่เมืองเจ้อเจียง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจัน โดยใช้เทคนิคแบบจำลอง Improved 
Grey GM(1,1) [27] 

(2) การพยากรณ์อุปสงค์การท่องเที่ยว (Tourism demand) 
เป็นการพยากรณ์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไป
ซื้อสินค้าและบริการ หรือบริโภคผลิตภัณฑ์การท่องเที ่ยวใน
สถานที่ท่องเที่ยว หรือจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของตน  
เช่น 

     - การพยากรณ์อุปสงค์การท่องเที ่ยวโดยใช้เทคนิค 
Dendritic neural network [28] 

     - การพยากรณ์อุปสงค์การท่องเที่ยวของเมืองเซี่ยงไฮ้ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้ข้อมูลจาก Google trends [35] 

(3) การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที ่ยวขาเข้า ( In-bound 
tourists) เป็นการพยากรณ์ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที ่ยวเดิน
ทางเข้ามาเที่ยวในสถานท่ีหรือเมืองที่กำหนดเป็นจำนวนเท่าใดใน
อนาคตตามที่กำหนดไว้ เช่น 

      - การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าของประเทศ
เวียดนาม โดยใช้แบบจำลอง 2 อย่างคือ  ARIMA และ Grey 
forecasting GM(1,1) [36] 

      - การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าโดยใช้ least 
square support vector regression และ genetic algorithm 
[37] 
 

3. นายิฟเบส์อัลกอริทึม (Naïve Bayes Algorithm) 
 นายิฟเบส์เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที ่อยู ่บน
พื ้นฐานของหลักความน่าจะเป็น (Probability) นายิฟเบส์
อ ัลกอร ิท ึม เป ็นเทคนิคสำหรับการจำแนก (Classification 



444 

 

  

technique) ดังนั ้นบางทีจึงเรียกนายิฟเบส์อัลกอริทึมว่า การ
จำแนกด้วยนายิฟเบส์ (Naive Bayes classification) และเรียก
แบบจำลองนี้ว่าตัวจำแนกนายิฟเบส์ (Naive Bayes classifier) 
ต ัวอย ่างการจำแนกเช ่น ผลไม ้หน ึ ่ งอาจถ ูกจำแนกเป็น 
“ส ้มเข ียวหวาน” ถ ้า ม ีส ีส ้มปนเข ียว ร ูปร ่างกลมแป้น 
เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนกว้างที่สุดประมาณ 5 เซนติเมตร เป็นต้น 
จะเห็นว่าการจำแนกผลไม้นี้ต้องอาศัยข้อมูลหลายอย่างประกอบ
กัน  เมื ่อพิจารณาดูจะเห็นว่า คุณสมบัติเหล่านี ้จะขึ้นอยู ่กับ
คุณสมบัติอื ่น ๆ หรือการมีอยู ่ของคุณสมบัติอื ่น ๆ คุณสมบัติ
ท ั ้ งหมดนี ้ม ีส ่วนทำให ้ เก ิดความน่าจะเป ็นท ี ่ผลไม ้น ี ้ เป็น 
"ส้มเขียวหวาน" อย่างอิสระและนั่นคือเหตุผลที่เรียกว่า ‘Naive’ 
แบบจำลองนายิฟเบส์สามารถสร้างขึ้นได้ง่าย ๆ และก็มีส่วนช่วย
ในงานที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากความง่ายในการใช้งาน
แล้ว การจำแนกด้วยนายิฟเบส์ยังมีประสิทธิภาพการทำงาน
เหนือกว่าวธิีการจำแนกแบบอ่ืน ๆ อีกหลายตัว 
ทฤษฎีบทเบส์ (Bayes theorem) เป็นวิธีการคำนวณความน่าจะ
เป็นหลัง P (c | x) จาก P (c), P (x) และ P (x | c) แสดงให้เห็น
ได้ดังสมการข้างล่างนี้ 
 สมการของ Naive Bayes คือ 
 

𝑃(𝑐|𝑥) =
𝑃(𝑥|𝑐)𝑃(𝑐)

𝑃(𝑥)
                  (1) 

เมื่อ 

 𝑐 คือ คลาสของการจำแนกข้อมูล 

 𝑥 คือ เขตข้อมูลที่จะใช้เพื่อการพยากรณ์ 

 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) 
 𝑃 คือ ความน่าจะเป็น 

 𝑃(𝑐) คือ ความหน้าจะเป็นก่อนหน้าของสมมติฐาน 𝑐 

 𝑃(𝑥) คือ ความน่าจะเป็นก่อนหน้าของสมมติฐาน 𝑥 

 𝑃(𝑐|𝑥) คือ ความน่าจะเป็นของ 𝑐 เมื่อรู้ 𝑥  

 𝑃(𝑥|𝑐) คือ ความน่าจะเป็นของ 𝑥 เมื่อรู้  𝑐 
 
ตัวอย่าง การทำนายข้อมูลบุคคล [38] 
จาก Dataset ตัวอย่าง 

ลำดับ เพศ สีผิว 
1 ชาย ขาว 
2 ชาย ขาว 

3 ชาย ขาว 
4 หญิง ขาว 
5 หญิง ขาว 
6 หญิง ขาว 
7 หญิง ขาว 
8 หญิง ขาว 
9 หญิง ขาว 
10 หญิง ขาว 
11 หญิง ขาว 
12 หญิง ขาว 
13 หญิง น้ำตาล 
14 ชาย น้ำตาล 
15 ชาย น้ำตาล 

 
กำหนดค่าตัวแปรในสมการได้ ดังนี้ 

 𝑐 คือ คลาส (เพศชาย/เพศหญิง) 

 𝑥 คือ เขตข้อมูลที่ใช้เพื ่อการพยากรณ์ (สีผิว, ส่วนสูง, 
น้ำหนัก ) 
 𝑃 คือ Probability (ความน่าจะเป็น) 
 จำนวนเพศหญิงใน Dataset = 10 
 จำนวนเพศชายใน Dataset = 5 
 𝑃(𝑥|𝑐) Likelihood ความน่าจะเป็นที่ข้อมูลที่มีคลาส 

𝑐 และมีแอตทริบิวต์ 𝑥 หมายถึง ความน่าจะเป็นที่ข้อมูลชาย-
หญิงจะมีคนท่ีมีสีผิว น้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น 
 -  ในจำนวนผ ู ้หญ ิง 10 คน ม ีผ ิวส ีขาว 9 คน ค่า 
𝑃(𝑥|𝑐 = เพศหญิง)  = 9/10 
 -  ในจำนวนผ ู ้ ชาย  5  คน ม ี ผ ิ วส ี ขาว  3  คน ค่ า 
𝑃(𝑥|𝑐 = เพศชาย)= 3/5 
 𝑃(𝑐) Prior probability คือ ความน่าจะเป็นของ Class
คือจำนวนของ Class / Class ทั้งหมด 
 - ถ้าคิดค่า 𝑃(𝑐) ของผู้หญิง= 10/15 
 - ถ้าค่า 𝑃(𝑐) ของผู้ชาย= 5/15 
 𝑃(𝑥) Predictor Prior probability = 12/15 หมายถึง
มีคนผิวขาวจำนวน 12 คนจากท้ังหมด 15 คน 
ดังนั้นหากแทนค่าในสูตรจะได้ 
ค่าของ 𝑃(𝑐 = เพศหญิง|𝑥) = 0.75 
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ค่าของ 𝑃(𝑐 = ชาย|𝑥) = 0.25 
ดังนั้นจากข้อมูลใน Dataset 
จะมีคนผิวขาวท่ีเป็นเพศหญิง 75% และเป็นเพศชาย 25% 
 

4. ตารางสรุปการใช้นายิฟเบส์ 
 อธิบายการใช้งานนายิฟเบส์ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
จากบทความต่างๆไว้ดังน้ี   
 
ตารางที่ 1 การประยุกต์ใช้นายิฟเบส์ 
งานวิจัย Performance Evaluation 

[39] การใช้ค่าความน่าจะเป็นของคลังข้อมูล 
ผลการทดสอบแสดงให ้ เห ็นว ่าอ ัตรา
ความสำเร็จของวิธีการวิเคราะห์ความรู้สึก
คือ 89% ผลการวิเคราะห์ความรูส้ึกใช้เปน็
มาตรฐานในการคำนวณระดับคะแนน
(rating) 

[33] พัฒนาแบบจำลองภาพเพื่อแสดงคำศัพท์
ความรู้สึก จากนั้นใช้โมเดลนี้กับค่าสูงสุด
และต่ำสุดในข้อมูลอนุกรมเวลาความรู้สึก 
ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกท่ีสามารถ
นำไปใช้ได้จริงแบบเรียลไทม์ 

[40] อัลกอริทึม NBB ซึ่งสร้างจาก NBA ถูกใช้
เพื่องานระบบให้คำแนะนำในการ

ท่องเที่ยวผลพบว่ามีค่า precision 100%  
ค่า recall 94.43% ค่า F 97.03% 

[41] NBA ใช้เป็นตัวจำแนกข้อมลูสำหรบัข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวบนทวิตเตอร์ ผลปรากฏว่า

ผลการจำแนกให้ผลความรู้สึกเป็นบวก 
[42] NBA ถูกใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของ

ผู้โดยสาร เพื่อระบุว่าบญัชีของผู้ใช้งานนั้น
เป็นบัญชีไม่ปกติหรือไม่ โดย NBA 

สามารถระบุแฮกเกอร์และยกระดบัความ
ปลอดภัยของข้อมลูของผู้โดยสาร 

[43] ใช้ NBA ร่วมกับวิธีการเลือกฟีเจอร์สำคัญ 
เพื่อการสืบค้นข้อมูลโรงแรมในภูเก็ต ผล
ป ร า ก ฏ ว ่ า  NBA ส า ม า ร ถ ให ้ ผ ลค่ า 

rank_accuracy เฉลี่ยสูงที่สุดและทำงาน
ได้รวดเร็วท่ีสุดเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น 

[44] น ั ก ว ิ จ ั ย ใ ช ้  NBA แ ล ะ  Probabilistic 
values ของคลังข้อมูลเพื ่อให้ค ่าระดับ
คะแนน (rating) แก่เนื ้อหาในการแสดง
ความคิดเห็น ผลปรากฏว่าการให้ค่าระดับ
คะแนนถูกตัองที่ระดับ 89% 

 
 

5. สรุปข้อดี ข้อเสีย ของนายิฟเบส์อัลกอริทึม 
 
 ข้อดี 
1.อัลกอริทึมตัวจำแนก NBA ทำงานได้ดีเมื่อตัวแปรอินพุต

เป็นหมวดหมู่ 
2.ด้วยอัลกอริทึม NBA ทำให้ทำนายคลาสของชุดข้อมูล

ทดสอบได้ง่ายขึ้น  
3.แม้ว่าจะต้องใช้สมมติฐานความเป็นอิสระตามเงื่อนไข แต่  

NBA ได้นำเสนอประสิทธิภาพที่ดีในโดเมนแอปพลิเคชันต่างๆ  
 

ข้อเสีย 
1.มีความถูกต้องหรือประสิทธิภาพอาจจะสู ้Training Algorithm 
ประเภทอ่ืนไม่ได้    
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บทคัดย่อ 
ข้าวเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศ การที่จะ

นำข้าวออกจำหน่ายให้ถ ึงม ือผ ู ้บร ิโภคนั ้น  จำเป็นต ้องนำ
ข้าวเปลือกผ่านกระบวนการสีข้าว เพื่อให้กลายเป็นข้าวสาร
ก่อนที่จะนำมาใช้บริโภค กระบวนการสีข้าวที่ไม่ดีย่อมส่งผลถึง
คุณภาพของข้าวสารที่ออกมา ผู้วิจัยพบว่าข้าวสารที่ถูกขายอยู่
ตามท้องตลาดนั้น บางครั้งมีสิ่งเจือปนต่างๆ ติดมาในข้าวสารดว้ย 
และบางครั้งมีเมล็ดข้าวสารที่ไม่เต็มเมล็ดปนอยู่เป็นจำนวนมาก  
ซึ่งหากผู้บริโภคไม่สังเกตด้วยสายตาอย่างละเอียดแล้ว อาจทำให้
ได้รับข้าวสารที่มีคุณภาพไม่ดีกลับไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบ
จำแนกคุณภาพข้าวสารโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์มา
ทำการตรวจวิเคราะห์เพื่อจำแนกคุณภาพของข้าวสารแทนการใช้
สายตามนุษย์ โดยระบบนี ้ได ้นำว ิธ ีการของ Convolution 
Neural Network (CNN) ซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงลึกที่ใช้ไลบรารี่
ของ TensorFlow มาทำการรู้จำภาพถ่ายข้าวสารจำนวน 1200 
ภาพ โดยข้าวสารที่นำมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้นั้น เป็นสาย
พันธุ์ไทย จำนวน 4 สายพันธุ์ และถูกจัดแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ 
ละ 200 ภาพ ได้แก่ 1. ข้าวสารมีสิ ่งเจือปนที่มีคุณภาพดี 2. 
ข้าวสารมีสิ่งเจือปนที่มีคุณภาพปานกลาง 3. ข้าวสารมีสิ่งเจือปน
ที ่มีคุณภาพต่ำ 4. ข้าวสารที ่ไม่มีสิ ่งเจือปนที ่มีคุณภาพดี 5. 
ข้าวสารที่ไม่มีสิ่งเจือปนที่มีคุณภาพปานกลาง และ 6. ข้าวสารที่
ไม่มีสิ่งเจือปนที่มคีุณภาพต่ำ โดยผลการทดสอบความถูกต้องของ
การจำแนกภาพถ่ายเท่ากับ 92.5% 

 
คำสำคัญ -- คอมพิวเตอร์วิทัศน์, การเรียนรู้เชิงลึก, การจำแนก
ภาพ 
 
 
 

ABSTRACT 
 Rice is an important agricultural product of the 
country. In order to distribute the rice to the hands of 
consumers the milling process is required to transform 
paddy to rice the convenient of consumption. A poor 
milling process affects the quality of coming out rice. 
We found that the rice sold in the market sometimes 
there are various impurities and sometimes there are a 
lot of broken kernels. If consumers do not observe with 
their eyes carefully, they might get low quality rice. 
Therefore, we developed the rice quality classification 
system which is using computer vision technology to 
analyze and classify the quality of rice instead of the 
human eye. The system uses a Convolution Neural 
Network (CNN), a particular deep learning method 
based on TensorFlow library, to recognize 1200 rice 
images which are of 4 Thai strains and divided into 6 
classes for a training process, 200 images per a class, 
Including: 1. Good quality rice with some impurities, 2. 
Medium quality rice with some impurities, 3. Bad quality 
rice with some impurities, 4. Good quality rice without 
any impurities, 5. Medium quality rice without any 
impurities and 6. Bad quality rice without any impurities. 
By the test results, the accuracy of image classification 
is 92.5% 
 
Keywords -- Computer Vision, Deep Learning, Image 
Classification 
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1. บทนำ 
ข้าวสารที่มีการซื้อขายอยู่ตามท้องตลาดในปัจจุบัน ผู้บริโภค

จะทำการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวสารที่มีคุณภาพไม่มีสิ่งเจือปนมา
รับประทาน หรืออาจจะตัดสินใจเลือกซื้อจากราคาเนื่องจาก
กำลังในการซื้อของผู้บริโภคแต่ละคนมีไม่เท่ากัน แต่ผู้บริโภคก็ยัง
ไม่สามารถตอบได้ว่าข้าวสารที่เลือกซื้อมารับประทานนั้นเป็น
ข้าวสารที ่ม ีค ุณภาพและมีสิ ่งเจ ือปนในปริมาณเท่าไร จาก
ประสบการณ์ ผู้บริโภคอาจจะต้องเลือกซื้อข้าวสารจากแหล่งซื้อ
ขายที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ หรืออาจประเมินจากคุณภาพทาง
กายภาพ ซึ ่งเป็นคุณสมบัติภายนอกของเมล็ดที ่เห็นได้ง่าย 
สามารถตรวจสอบไดด้้วยสายตา เช่น ช่ัง ตวง วัด แต่การประเมนิ
คุณภาพข้าวสารออกจากสิ่งเจือปนด้วยสายตานั้นก็เป็นเรื่องยาก
อีกเช่นกัน เพราะต้องอาศัยความชำนาญในการแยกแยะด้วย
สายตาซึ่งต้องบ่มเพาะด้วยประสบการณ์ ทำให้สิ้นเปลืองเวลา
และค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผู ้บริโภคอาจได้รับประทานข้าวที ่มี
คุณภาพไม่ตรงตามลักษณะของข้าวที่มีคุณภาพดีตามมารตรา
ฐานข้าวสารของไทย และเสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบจากผู้ผลิต
และผู ้ประกอบการที ่โก่งราคาเกินจริง เพราะข้าวที ่มีความ
ต้องการตามท้องตลาดและเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค เช่น ข้าวหอม
มะลิ มักจะมีราคาที่แพงกว่าข้าวสายพันธุ์อื่น เป็นอีกเหตุผลนงึที่
ผู้บริโภคบางรายต้องหันไปซื้อข้าวสารที่มีราคาถูกกว่า และเป็น
ปัญหาเสี ่ยงต่อการได้รับประทานข้าวที ่ไม่มีคุณภาพ หรือมี
คุณภาพต่ำและมีสิ่งเจือปนติดมาด้วย เช่น ข้าวเมล็ดแดงหรือข้าว
ขัดสีต่ำกว่ามาตรฐาน ข้าวเมล็ดเหลือง ข้าวเมล็ดท้องไข่ ข้าว
เมล็ดเสีย ข้าวเหนียว ข้าวเปลือก เมล็ดพืช เมล็ดลีบ เมล็ดอ่อน 
ข้าวหัก ปลายข้าว วัตถุอ่ืน ๆ และอาจมีข้าวสายพันธุ์อ่ืนปะปนมา
ด้วย ข้าวสารที่ผ่านกระบวนการผลิตในชุมชนกับโรงงานก็มี
คุณภาพของสิ่งเจือปนแตกต่างกันเนื่องจากประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรและกรรมวิธีในการขัดสี ตลอดจนการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพของข้าวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทำให้ไม่สามารถ
บอกได้ว่าข้าวสารที่ได้มานั้นมีสิ่งเจือปนในปริมานเท่าไร มีข้าวหัก
ในปริมาณเท่าไร หรือสิ่งเจือปนชนิดอื่น ๆ ในปริมาณเท่าไร โดย
จากการเลือกซื้อข้าวสารของผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะอาศัย
ประสบการณ์ในการเลือกซื้อ ความชอบในการเลือกรับประทาน
ข้าวสารพันธุ์นั้น ๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเจือปนท่ีติดมากับข้าวสาร 
และยังไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารออกจาก
สิ่งเจือปน 

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีแนวคิด
ที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ เพื่อนำมาพัฒนา
เป็น Web Application ที ่ใช้สำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ข้าวสารแทนสายตามนุษย์ โดยผู้วิจัยจะทำการจำแนกคุณภาพ
ข้าวสารผ่านทางภาพถ่ายที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ระบบ
ทำการวิเคราะห์และจำแนกภาพถ่ายข้าวสารตามกลุ ่มที ่ได้
กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถทราบถึงคุณลักษณะเชิง
คุณภาพของข้าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

 

2. เทคโนโลยีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 เทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้อง 

คอมพ ิวเตอร ์ว ิท ัศน์  ค ือการศ ึกษาถ ึงว ิธีการที่ทำ ให้
คอมพิวเตอร์สามารถทำความเข้าใจในชั้นสูงเกี ่ยวกับ รูปภาพ 
หรือวิดีโอ โดยให้คอมพิวเตอร์พยายามที่จะเข้าใจการมองเห็น
ของมนุษย์ เพื ่อการทำความเข้าใจความหมายของของสิ ่งที่
ปรากฎอยู่ในภาพ โดยอาศัยกระบวนการและเทคโนโลยีด้านการ
ประมวลผลภาพ (Image processing) และการเรียนรู้ของเครื่อง 
(Machine Learning) เป็นหลัก  

การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) คือวิธีการที่ถูกพัฒนาต่อ
ยอดขึ้นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้เครื่องจักรเรียนรู้ผ่านชุดข้อมูลจำนวน
มาก ซึ่งอาจเป็นภาพถ่าย หรือ ข้อมูลเสียง เป็นต้น การเรียนรู้เชิง
ลึกถูกนำนำมาประยุกต์ใช้งานหลายด้าน เช่น การรู้จำวัตถุ การ
จำแนก การตรวจจับวัตถุ เป็นต้น  

โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional 
Neural Networks: CNNs) เป็นโครงข่ายแบบ Neural Network 
ที่ถูกสร้างจากกระบวนการคอนโวลูชัน ที ่ทำหน้าที่สกัดเอา 
features เฉพาะต่างๆ ออกมาจากชุดข้อมูลที่กำหนดไว้ เพื่อ
นำมาสร้างเป็นชั้นของโครงข่ายนิวรอนหลายๆ ชั้น เพื ่อเป็น
โครงข่ายสำหรับกระบวนการเรียนรู ้ของเครื ่อง มักถูกนำมา
ประยุกต์ใช้กับข้อมูลประเภทภาพถ่ายเป็นหลัก  
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ดลวัฒน์ งามภักดิ์ (2558) การวิเคราะห์ภาพเมล็ดข้าวหักของ
ข้าวดอกมะลิ โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเข้ามาช่วยในการ
จำแนกประเภทเมล็ดข้าวข้าวหัก โดยนำข้าวหักจากร้านค้าปลีก
มา 2 ร้านท่ีเป็นเกรดเดียวกัน แต่มีราคาที่แตกต่างกันมาวิเคราะห์
แบบการกราดภาพ และนำข้าวเต็มเมล็ดจาก 3 ยี่ห้อ ได้แก่ ตรา
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ฉัตร หงส์ทอง และมาบุญครอง มาหาความยาวโดยเฉลี่ยของข้าว 
เต็มเมล็ด จากคุณลักษณะทางมอร์โฟโลจี 2 คุณลักษณะ คือ 
ความยาวแกนหลัก และความยาวแกนรอง จากการสุ่มเมล็ดขา้ว 
50 เมล็ดข้าวจากทั้ง 3 ยี่ห้อ พบว่าความยาวแกนหลักเฉลี่ยอยู่ที่ 
7.57 มิลลิเมตร โดยจะจำแนกประเภทข้าวหักเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ปลายข้าว ข้าวหัก และข้าวหักใหญ่ โดยการสอนตัวจำแนก 
ประเภทข้าวหักด้วยวิธีการเรียนรู้แบบมีผู้สอน โดยใช้ลีสท์สแควร์
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีนที่มีเรเดียลเบสิสฟังก์ชั่นเป็นใจกลาง
ของมัน แล้ววัดความแม่นยำที่ได้จากการใช้การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลแบบ ลีฟ วัน เอาท์ ซึ่งความแม่นยำที่ได้โดยเฉลี่ย
ของการจำแนกเมล็ดข้าวหักอยู่ที่ 92.13% 

Dipankar Mandal (2561) การคัดเกรดข้าวบาสมาติเพื่อ
แยกแยะความแตกหักและเมล็ดธัญพืชจากตัวอย่าง เทคนิค
มาตรฐานสำหรับการคัดเกรดข้าวบาสมาติด้วยภาพ โดยได้เสนอ
รูปแบบการทดสอบและการระบุเกรดที่มีคุณภาพ โดยใช้การ
ประมวลผลภาพดิจิทัลแบบใหม่ และระบบอนุมานนิวโรฟัซซี 
แบบปรับตัวได้ (ANFIS) โดยอาศัยความสามารถของ ANFIS ใน
การจำลองพฤติกรรมของผู้เชี่ยวชาญในการจำแนกลักษณะของ
เมล็ดข้าว โดยใช้คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดข้าว และ
ลักษณะทางเรขาคณิต ซึ่งได้มาจากภาพตัวอย่างของข้าวบาสมา
ติก การทดสอบของข้าวบาสมาติกมีประสิทธิภาพดีกว่า ด้วย
ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มในการประเมินคุณภาพของข้าวด้วยความ
ถูกต้องในการจำแนก 98.5% สำหรับเมล็ดที่แตกและเต็มเมล็ด 
เมื ่อเทียบกับเทคนิคการเรียนรู ้ด้วยเครื ่องจักรมาตรฐานแบบ 
Support vector machine (SVM) แ ล ะ K-nearest neighbor 
(KNN) ซึ่งประเมินประสิทธิภาพค่าสี โดยใช้อัตราส่วนระหว่าง
เปอร์เซ็นต์ข้าวหัว กับเปอร์เซ็นต์ข้าวหัก ได้เป็น 77.27 

ชลธิชา พินิจ (2561) ได้นำเสนอวิธีการใช้คุณลักษณะของ
ภาพถ่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพื่อจำแนกสี ซึ่งสกัดคุณลักษณะเด่นของ
สเีมล็ดข้าวด้วย โมเดลสีอาร์จีบี (RGB Color Model) โดยใช้การ
เรียนรู้แบบมีผู ้สอน (Supervised Learning) เทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียม (Neural network) เพื่อคัดคุณภาพของเมล็ดข้าว 
การทดลองใช ้ เมล ็ ดข ้ าว ไรซ ์ เบอร ์ ร ี ่ จ าก  2 แหล ่ ง  คื อ 
ห้างสรรพสินค้าและเกษตรกร จำนวนทั้งสิ้น 600 เมล็ด ทดลอง
การจำแนกสีพิกเซลของเมล็ดข้าวใช้ข้อมูลพิกเซลของสี 2 สี คือ 
สีดำและสีแดง ซึ่งสีดำ หมายถึง คุณภาพดี จากผลการทดลอง

โครงข่ายประสาทเทียมให้ค่าความแม่นยำ 99.36%, ความระลึก 
99.24% และอัตราการรู้จำ 99.30% 
 

3. การดำเนินการวิจัย 
3.1 สร้างสภาพแวดล้อมสำหรับถ่ายภาพ 

ผู้วิจัยได้สร้างสภาพแวดล้อมเฉพาะสำหรับการถ่ายภาพ โดย
สร้างกล่องที่มีพื้นหลังสีดำ มีหลอดไฟส่องแสง และให้มีกล้อง
ถ่ายภาพแบบ Web Cam โดยกำหนดให้มีความละเอียดของ
ภาพภ่ายที่ 963 x 722 พิกเซล ติดตั้งอยู่ด้านบนของกล่องและให้
มีระยะในการถ่ายที ่ 15 ซม. สำหรับด้านข้างกล้องจะมีช่อง
สำหรับเทข้าวสารใหเ้ข้ามาในกล่อง ดังภาพ 1  

 

 
ภาพ 1 สภาพแวดล้อมสำหรับการภา่ยภาพ 

 
3.2 การจัดเตรียมข้อมูล 
 ผู้วิจัยทำการเตรียมข้าวสารไว้ 6 กลุ่ม ได้แก่  
  1.) ข้าวสารมีสิ ่งเจือปนที ่มีคุณภาพดี คือ ข้าวขาว 
100% มีข้าวหักไม่เกิน 4% และมีสิ่งเจือปนไม่เกิน 8% 
  2.) ข้าวสารมีสิ่งเจือปนที่มีคุณภาพปานกลาง คือ ข้าว
ขาว 25% มีข้าวหักไม่เกิน 28% และมีสิ่งเจือปนไม่เกิน 8% 
  3.) ข้าวสารมีสิ ่งเจือปนที่มีคุณภาพต่ำ คือ ข้าวขาว 
45% มีข้าวหักไม่เกิน 50% และมีสิ่งเจือปนไม่เกิน 20% 
  4.) ข้าวสารที่ไม่มีสิ่งเจือปนที่มีคุณภาพดี คือ ข้าวขาว 
100% มีข้าวหักไม่เกิน 4% 
  5.) ข้าวสารที่ไม่มีสิ่งเจือปนที่มีคุณภาพปานกลาง คือ
ข้าวขาว 25% มีข้าวหักปนไม่เกิน 28%  
  6.) ข้าวสารที่ไม่มีสิ่งเจือปนท่ีมีคุณภาพต่ำ คือ ข้าวขาว 
45% มีข้าวหักปนไม่เกิน 50%  
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 แล้วทำการสุ่มตักตัวอย่างข้าวสารของแต่ละกลุ่ม ครั้งละ 1/8 
ถ้วยตวง นำไปใส่ในกล่องที่เตรียมไว้เพื่อทำการถ่ายภาพ โดยทำ
การถ่ายภาพกลุ่มละ 200 ภาพ รวมเป็นภาพท้ังหมด 1200 ภาพ 
ดังตัวอย่างในภาพ 2 

 
ภาพ 2 ภาพถ่ายขา้วสารสำหรับใช้เป็นข้อมูลของการเรียนรู้ 

 

ภาพถ่ายตัวอย่างของแต่ละกลุ่มจะถูกแยกจัดเก็บไว้ในโฟร์
เดอร์ต่างกัน โดยกำหนดให้มี 6 โฟร์เดอร์ ดังภาพ 3 

 

 
ภาพ 3 แสดงโฟร์เดอร์สำหรับเก็บชุดขอ้มูลภาพ 

 
3.3 การสร้างตัวแบบการเรียนรู ้
 ในงานวิจัยนี้ผู ้วิจัยได้เลือกใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คอนโวลูชัน (CNN) เพื ่อสร้างตัวแบบการเร ียนรู้สำหรับการ
จำแนกภาพ โดยการทำงานอาศัยไลบรารี ่ TensorFlow ซึ่งมี 
Core ML ที่มีตัวแบบถูกเรียกว่า Inception V3 เพื่อทำการสอน
และสร้างตัวแบบการเรียนรู้ โดยสามารถทำการสกัด Features 
เองได้ เม ื ่อส ิ ้นส ุดการสอนแล้ว ระบบจะแสดง Final test 
accuracy (มีค่าเท่ากับ 92.5%) และสร้างโฟร์เดอร์เพิ่มขึ้นมาอีก 
2 โฟร์เดอร์ คือ inception เป็นโฟร์เดอร์ที ่ใช้เก็บอัลกอริทึม 

inceptionV3 และโฟร ์ เดอร์  tf_file ท ี ่ ใ ช้สำหร ับ เก ็บไฟล์  
retrain_graph.pb และไฟล์ retrain_labels.txt ซึ ่งเป็นไฟล์ที่
จะนำไปใช้สร้างระบบต่อไป 
 

 
ภาพที่ 4 การสร้างตัวแบบการเรียนรู ้

 
3.4 การทดสอบความถูกต้องของตัวแบบ 
 หลังจากได้ตัวแบบการเรียนรู ้จากขั ้นตอนก่อนหน้าแล้ว 
ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ทำการทดสอบความถูกต ้องของตัวแบบด ้วย ชุด
ข้อมูลภาพที่เตรียมไว้สำหรับทดสอบ และใช้โปรแกรมที่เขียน
ด้วยภาษา python เพื ่อเร ียกใช้ต ัวแบบและอ่านไฟล์ภาพ
ตัวอย่างเข้ามาทำการทดสอบ ตามแนวคิดที่แสดงในภาพ 5 
 

 
ภาพ 5 ทดสอบตัวแบบ 

  
 ในขั้นตอนของการทดสอบ ผู้วิจัยได้ทำการภ่ายภาพจากกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มละ 10 ภาพ รวมเป็นภาพทั้งหมด 60 ภาพเพื่อทำ
การทดสอบความถูกต้อง โดยภาพที่ทำการทดสอบเป็นภาพที่ไม่
มีการประมวลภาพก่อนนำมา test 
3.5 การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้งาน ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบให้
อยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น โดยมีแผนภาพยูสแคสดังที่แสดง
ในภาพ 6 ซึ่งกำหนดให้ 
 1. ผู้ใช้สามารถอัพโหลดหรือถ่ายภาพได้ผ่านเว็บ 
 2. ผู้ใช้สามารถออกคำสั่งให้ทำการวิเคราะห์ 
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 3. ผู้ใช้สามารถทราบผลการจำแนกคุณภาพข้าวสารได้ 
 4. ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้พัฒนาระบบได้ 
 

 
ภาพ 6 Use Case Diagram ของระบบ 

 
 ผู ้วิจัยได้ใช้ HTML, CSS, JS และ Bootstrap ในการสร้าง
หน้าแอปพลิเคชัน สำหรับรับข้อมูลนำเข้าและส่งออกผลลพัธ์ผา่น
หน้าเว็บ โดยมี Flask ซึ่งเป็น Python Web Framework เป็น
ส่วน back-end โดยมีสถาปัตยกรรมดังภาพ 7 
 

 
ภาพ 7 สถาปัตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชัน 

 
 
 

4. ผลการดำเนินงานวิจัย 
 
ในขั้นตอนของการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้นำชุด

ข้อมูลภาพถ่ายจำนวน 1200 ภาพ มาเพื่อใช้เป็นชุดข้อมูลสำหรับ
การเรียนรู้ของเครื่องและใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู
ชัน (CNN) เพื ่อการเร ียนรู้สำหรับการจำแนกภาพถ่าย โดย
กำหนดใหแ้บ่งอัตราส่วนสำหรับสร้างและทดสอบเป็น 80 ต่อ 20 
ผลทดสอบความถูกต้องสุดท้าย (Final test accuracy) ของ
กระบวนการ training มีค่าเท่ากับ 92.5%   

ในขั้นตอนของการทดสอบความถูกต้องของตัวแบบ ผู้วิจัยได้
ทำการภ่ายภาพจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 10 ภาพ รวมเป็นภาพ
ทั้งหมด 60 ภาพเพื่อทำการทดสอบความถูกต้อง และผลการ
ทดสอบความถูกต ้องของตัวแบบได้แสดงเป ็น confusion 
matrix ดังภาพท่ี 8 ซึ่งมีความถูกต้อง 95% 

 

 
ภาพ 8 ผลการทดสอบตวัแบบ 

  
ด้านการนำไปใช้งาน ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบเป็นเว็บแอปพลิเค

ชันสำหรับการจำแนกคุณภาพข้าวสาร ดังที่แสดงในภาพที่ 9 ซึ่ง
ค ุณสมบ ัต ิของเว ็บจะเป ็นแบบ  Responsive Web Design 
เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้งานได้ทั้งบน คอมพิวเตอร์ 
แล็บท็อป เท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้  
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ภาพ 9 เว็บแอปพลิเคชันของระบบ 

ผู้วิจัยได้นำระบบไปให้ผู้ใช้งานทำการทดสอบ และให้ทำการ
ประเมินความพึงพอใจ จากผู้ใช้งานจำนวนทั้งหมด 20 คน โดย
สร้างเป็นแบบสอบถามที่มีข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ และแบ่งระดบั
คะแนนการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ได้ผลการประเมินเป็น 
ดังนี ้ 

 
ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน 

ที ่ รายการประเมิน  ค่าเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ความถูกต้องของการวิเคราะห์  4.6 ดีมาก 
2 สีสันความสวยงามในการ

ออกแบบเว็บ  
4.4 ดีมาก 

3 เว็บแอปพลิเคชันง่ายต่อการใช้
งาน  

4.0 ด ี

4 ความเหมาะสมในการใช้งาน  3.8 ด ี
5 รูปแบบ ส ีและขนาดของ

ตัวอักษร  
4.8 ดีมาก 

6 ความพึงพอใจในด้านความ
สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน  

4.0 ด ี

รวม  4.3 ดีมาก 

โดยที่  1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปรับปรุง 
1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใช้ 
2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที ่4.3 ซึ่งจัดอยู่ในระดับที่ ดีมาก 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทำการสร้างตัวแบบสำหรับใช้วิเคราะห์
ภาพถ่ายข้าวสาร เพื่อจำแนกถึงลักษณะเชิงคุณภาพของข้าวสาร
ในภาพว่าถูกจัดไว้อยู่ในกลุ่มใด ตามที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ 6 กลุ่ม 
ได้แก่ 1.ข้าวสารมีสิ่งเจือปนที่มคีุณภาพดี 2.ข้าวสารมีสิ่งเจือปนที่
มีคุณภาพปานกลาง 3.ข้าวสารมีสิ ่งเจือปนที่มีคุณภาพต่ำ 4.
ข้าวสารที่ไม่มีสิ่งเจือปนที่มคีุณภาพดี 5.ข้าวสารที่ไม่มีสิ่งเจือปนที่
มีคุณภาพปานกลาง และ 6.ข้าวสารที่ไม่มีสิ่งเจือปนที่มีคุณภาพ
ต่ำ ผู้วิจัยได้ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) 
เพื ่อการเรียนรู ้สำหรับการจำแนกภาพถ่าย โดยเรียนรู้จากชุด
ข้อมูลภาพจำนวน 1200 ภาพ ผลการทดสอบความถูกต้อง
สุดท้ายของกระบวนการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 92.5%  
 ผู้วิจัยได้นำตัวแบบการเรียนรู้ที่สร้างได้นี้ ไปพัฒนาเป็นระบบ
ที่สามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้ แต่ระบบนี้ยังมี
ข้อจำกัดในด้านการนำไปใช้งาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
ในการใช ้งาน กล ่าวค ือ  การถ ่ายภาพจะต ้องถ ูกจ ัดไว ้ใน
สภาพแวดล้อมเดียวกับกล่องที่ใช้สำหรับทำการทดลอง จึงจะ
ได้ผลการจำแนกท่ีถูกต้องมากที่สุด นอกจากน้ัน การศึกษาในครั้ง
นี้ ผู้วิจัยได้ทดลองกับข้าวสารสายพันธุ์ ไทยจำนวน 4 สายพันธุ์
เท่านั ้น ถ้าผู ้ใช้นำระบบไปใช้กับสายพันธุ ์อื ่นที่นอกเหนือจาก
ผู้วิจัยกำหนดไว้ อาจทำให้ผลการจำแนกผิดพลาดได้ ดังนั้นใน
การพัฒนาไปในอนาคต จึงควรเพิ่มจำนวนสายพันธุ์ของข้าวสาร
ให้ครอบคลุมมากกว่านี้ เพื่อความยืดหยุ่นต่อการนำไปใช้งานที่
กว้างขวางขึ้น  
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บทคัดย่อ 
 เบิร ์ตเป็นโมเดลประมวลภาษาธรรมชาติแบบตัวเข้ารหัส
สองทิศทาง ที่ให้ผลลัพธ์ดีกว่าเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
แบบวนซ้ำและเทคนิคแบบจำลองการทำงานของโครงข่าย
ประสาทจริง เบิร์ตมีสถาปัตยกรรมแบบตัวแปลงที ่แยกการ
ทำงานเป็นส่วนทำความเข้าใจภาษาและส่วนทำนายที่นำผลการ
ทำความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ โมเดลเบิร์ตที่ถูกสอนให้เข้าใจ
ภาษาในระดับหนึ่งแล้วสามารถนำมาปรับรายละเอียดของโมเดล
ให ้ เหมาะสมกับงานที ่ต ้องการ ด ้วยการปร ับค ่าไฮเปอร์
พารามิเตอร์เพื่อให้ส่วนทำนายผลทำงานได้แม่นยำ บทความนี้
นำเสนอกรณีศึกษาการปรับรายละเอียดของโมเดลเบิร์ตบน
ระบบประมวลผลสมรรถนะสูง เพื่อใช้ทำนายความสัมพันธ์ของ
ประโยคสองประโยค ผลการทดลองพบว่าการปรับขนาดกลุ่มคำ 
และอัตราการเรียนรู้ที่เหมาะสม สามารถทำให้ผลทำนายแม่นยำ
ได้สูงถึงร้อยละ 88 ในการปรับค่าเพียง 20 นาที 
 คำสำคัญ – การปรับรายละเอียดโมเดลเบริ์ต, โฮโรวอด, จีพี
ยูแบบหลายโหนด, กลูเบนช์มาร์ค 
 

ABSTRACT 
 BERT, the Bidirectional Encoder Representations 
from Transformers, is a natural language processing 
model which outperform RNN and CNN techniques. 
The transformer architecture of the model breaks into 
two parts the encoder and the classifier. Several 
pretrained BERT models can be finetuned to maximize 

the classifier accuracy for specific language processing 
tasks by adjusting some hyperparameters. This tuning 
process can be tedious without a guidance on which 
parameters should be adjusted. Therefore, this paper 
presents a case study of finetuning the BERT-large 
model on MNLI datasets using high performance 
computer. The results show that adjusting the epoch 
size and learning rate could achieve the classifier 
accuracy up to 88 percent using 20 execution time. 
Keywords – BERT Finetuning, Horovod, Multinode 
GPUs, GLUE benchmark 

 
1. บทนำ 

 ข้อมูลส่วนตัวไม่ได้เป็นเพียงแต่ใช้ระบุความชอบ ความสนใจ
ของผู้คนเท่านั้น ยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญของผู้ให้บริการในโลก
ออนไลน์อีกด้วย แต่เดิมในอดีตอินเทอร์เน็ตยังไม่ถูกใช้อย่าง
แพร่หลายเนื ่องจากไม่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนตัว แต่ผู้คนเริ ่มใช้งานอินเทอร์เน็ตหลังจากผู ้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตมีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวให้แก่ผู ้ใช้ทุกคน การ
พัฒนาระบบหรือโปรแกรมเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำมาวิเคราะห์
ความต้องการ ดังนั้นการใช้บริการระบบฟรีจำเป็นต้องแลกกับ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ 
 การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่มีมหาศาลจากผู้ใช้ทั ่วโลก 
จะต้องใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการประมวลผล ข้อมูล
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ส่วนตัวไม่เพียงเฉพาะข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้เท่าน้ัน แต่
เป็นข้อมูลที่สามารถบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลได้
เช่นกัน วิทยาการข้อมูลถูกนำมาใช้เพื่อประมวลข้อมูลเหล่านี้เพื่อ
เสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลและสร้าง
รายได้ให้แก่ผู้ให้บริการ วิทยาการข้อมูลมีการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดด ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมากมาย เช่น การเก็บข้อมูล
ตอบกลับจากผู้ใช้ ในอดีตการเก็บข้อมูลนี้จะต้องใช้แบบสอบถาม
แต่เมื่อเทคโนโลยีของวิทยาการข้อมูลเกิดขึ้น จึงได้มีการใช้วิธีเก็บ
ข้อมูลจากสื ่อออนไลน์แทน แนวคิดที ่จะทำให้คอมพิวเตอร์
สามารถเข้าใจภาษามนุษย์จึงเริ ่มใกล้ความจริงขึ ้น วิทยาการ
ข้อมูลผนวกกับคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงจะทำให้การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่มากเพื่อสร้างโมเดลภาษาธรรมชาตขิองมนุษยไ์ด้ 
โมเดลเบิร์ต เป็นตัวอย่างที่เป็นผลลัพธ์ของการใช้คอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูงร่วมกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นโมเดลที่มี
ความสามารถในการเข้าใจภาษามนุษย์อย่างแม่นยำมากที่สุด 
โมเดลนี้สามารถแยกคำตามอารมณ์ของผู ้ใช้ได้ เช่น คำที ่มี
ความหมายเชิงบวกหรือคำที ่มีความหมายเชิงลบ นอกจากนี้
โมเดลนี้ยังสามารถตอบคำถามจากบทความได้ด้วย ทั้งหมดนี้คือ
ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจภาษามนุษย์ 
 วิทยาการข้อมูลสร้างโมเดลเกิดขึ้นมากมาย แต่ละโมเดลจะ
ทำงานได้เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้น เช่นโมเดลการแปลภาษา 
โมเดลการเก็บข้อมูลตอบกลับจากลูกค้า จะเห็นได้ว่าโมเดลที่
กล่าวมาจะต้องใช้ข้อมูลมหาศาลในการทำงานเพื่อสร้างการ
เรียนรู ้ให้แก่โมเดล ปัญหาหลักคือการสร้างโมเดลแต่ละครั้ง
จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก เพื่อสร้างโมเดลให้ทำงานแค่
เพียงอย่างเดียว จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่ต้องการสร้างโมเดล
เดียวให้สามารถประยุกต์ใช้การทำงานตามที่มนุษย์กำหนดได้โดย
ไม่ต้องสร้างโมเดลใหม่ ตัวอย่างคือโมเดลเบิร์ต เป็นโมเดลที่
รวบรวมการใช้ภาษาของมนุษย์โดยนำข้อมูลมาจากสารานุกรม
ออนไลน์ และการใช้งานของผู้ใช้จากกูเกิล เพื่อสร้างโมเดลให้มี
ความสามารถในการเข้าใจภาษามนุษย์ สามารถนำโมเดลนี้ไปใช้
ประโยชน์ที่เกี่ยวกับการประมวลผลที่เกี่ยวกับภาษาธรรมชาติ
ของมนุษย์ได้ การจำแนกอารมณ์ตามคำที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา การ
แปลภาษาให้มีความแม่นยำสูงสุด การเข้าใจบริบทที่แท้จริงของ
มนุษย์ ความต้องการ เพื ่อนำมาปรับปร ุงระบบที ่สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงได้ เช่น การนำข้อความจากการ
ค้นหาของผู้ใช้ในเครื ่องมือค้นหาของกูเกิล (Google Search) 

เพื่อหาเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการที่สุด การนำเสนอเนื้อหาที่
ตรงความชอบมาใช้ในการโฆษณา ข่าวสาร บนหน้าเว็บไซต์
ประเภทสังคมชุมชนเว็บข่าว (News Site) เว็บท่า (Portal Site) 
เว็บข่าวสาร (Information Site) เพื่อนำเสนอเนื้อหาทีเ่ป็นที่นิยม 
และเป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้สนใจและเคยให้ความสำคัญ นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้งานในด้านธุรกิจที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้ 
เช่น ร้านอาหาร สถานท่ีท่องเที่ยว  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
โครงงานนี้นีค้ือการนำข้อมูลจากผู้ใช้ทั่วโลกบนเครือข่ายซึ่งมี

จำนวนมากเพื่อนำมาประมวลผลภาษาธรรมชาติบนคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูงโดยต้องศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 
2.1 การศึกษาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง  

คอมพิวเตอร์สมรรถนะสงู (High Performance Computer) 
หรือ Supercomputer คือคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ทำงานที่สูง เพื่ออำนวยความสะดวกในงานด้านวิศวกรรม โดย
อาศ ัยการประมวลผลของพลังการประมวลผลของหน่วย
ประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ (Central Processing Unit 
หรือ CPU)  โดยการทำงานต้องพึ่งเครื่องเครือแม่ข่ายขนาดใหญ่
เพียงระบบเดียว เพื่อประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่จนระบบ
คอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่สามารถประมวลผลได้ [1] ความรวดเร็วใน
การคำนวณจุดทศนิยม ด้วยความรวดเร็วหลายล้านจำนวนได้
ภายในหนึ่งวินาที และได้ผลลัพธ์รวดเร็ว ซึ่งเหมาะสำหรับงาน
จำพวกการวิเคราะห์แบบจำลองโมเลกุล วิเคราะห์ภาพถ่าย งาน
อุตุนิยมวิทยา งานโบราณคดี เพื ่อให้รวดเร็วทันเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น เช่นการเตือนภัยสำหรับพายุและงานท่ีมีความซับซ้อนอื่น 
ในปี ค.ศ. 2020 ทีมบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่างไอบีเอม กู
เกิล เอเอ็มดี อเมซอน และอื่น ๆ รวม 11 องค์กรได้นำเครื่อง
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง มาให้บริการในการประเมินการแพร่
ระบาดของโคโรนาไวรัส ที่มีการระบาดอย่างหนักในช่วงต้นปี 
เปิดให้บริการกับนักพัฒนาและรัฐบาลในหลายประเทศที่สนใจ
เข้าใช้งาน เพื่อรองรับการพัฒนาวัคซีนและประเมินความเสียหาย
ของไวรัสเมื่อมีการแพร่ระบาดขึ้นมา เพื่อให้ทันเวลาและสามารถ
แก้ไขและป้องกันมนุษย์ได้ทัน 
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ที่มาของภาพ : https://www.igneous.io/industries/high-performance-computing 

ภาพ 1 ภาพรวมขั้นตอนในการเข้าใช้งาน 
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

 การเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสามารถเข้าใช้
งานได้จากทุกตำแหน่งทั่วโลก แค่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
เป็นผู ้ที ่ได้รับอนุญาตในการเข้าใช้งาน ในภาพที่ 1 ตำแหน่ง
ผ ู ้ ใช ้งานระบบอยู่ที่ผ ู ้ด ูแลระบบและผู้ ใช ้ระบบ โดยผ ่าน
กระบวนการสำรองข้อมูลบนคราวสาธารณะและเชื่อมโยงที่เก็บ
ข้อมูลอัจฉริยะ (Network Attached Storage หรือ NAS) เพื่อ
รองรับการเก็บข้อมูลที่สามารถจัดเรียงและจัดการข้อมูลได้อยา่ง
เหมาะสม เพื่อรองรับการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
การประมวลผลขนาดใหญ่ หรือคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่มี
บทบาทในการประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ
เครือข่ายที่มีอยู ่ โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการ
นำไปใช้งานของข้อมูลประเภทน้ัน 

 
2.2 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้โดยใช้วิทยาการ
ข้อมูล ข้อมูลในสื่อออนไลน์มีจำนวนมหาศาล เพราะมาจากผู้ใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก การสร้างโมเดลโดยใช้อัลกอริทึมใน
การคำนวณมาวิเคราะห์และนำเสนอผลลัทธท์ี่เกี่ยวข้องกับภาษา
ที่ถูกแสดงออกจากพฤติกรรมเทียบกับความเป็นธรรมชาติของ
มนุษย์ที ่สุด หากมีข้อมูลมากจะได้โมเดลที่มีความแม่นยำสูง 
โมเดลเบิร์ตเป็นการประมวลผลธรรมชาติที่มีความแมน่ยำสูง การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติถูกให้ความสนใจจากนักพัฒนาด้าน
วิทยาการข้อมูล เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย 

โมเดลโครงข่ายธรรมชาติหรือ Neural Network มีลักษณะที่
เป็นโมเดลคณิตศาสตร์เป็นเส้นเชื ่อมต่อของแต่ละโหนดเป็น
โครงข่ายโดยคิดการไหลของข้อมูลเป็นน้ำหนักของแต่ละโหนด  

มีการเข้าของข้อมูล (Input node) และแสดงออกมา (Output 
node) ซึ่งมีความแตกต่างตามการประมวลผล [2] 

การประมวลผลของภาษาธรรมชาตเิป็นโมเดลขนาดใหญ ่โดย
การแก้ปัญหาปริมาณมหาศาลได้จะต้องมีอัลกอริทึมที่ครอบคลุม
จะสามารถอธิบายความหมายของธรรมชาติด้านภาษาได้ และ
สามารถแบ่งวิธีเป็นสองวิธีคือวิธีแบบทั ่วไปที ่ใช้ในการแปล
ความหมาย (Classical NLP) และวิธีการขุดลงไปถึงความหมาย 
ซึ่งทั้งสองวิธีนี้หากได้รับข้อมูลในชุดเดียวกัน แต่มีข้อแตกต่างใน
กระบวนการในการเปรียบเทียบกัน แต่ผลลัทธ์ที่คืนค่าออกมา
เป็นค่าที่เหมือนกัน 

ภาพ 2 การประมวลผลภาษาธรรมชาตทิั้งสองวิธี 

 

2.2.1 กูเกิลพัฒนาเบิร์ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เคร่ืองมือค้นหา 

โมเดลเบิร์ตถูกสร้างและพัฒนามาจากทีมวิจัยของ 
Google AI Language  โมเดลเบิร์ตสามารถแสดงผลลัพธ์ที ่ตรง
กับความต้องการของมนุษย์ในภาวะการใช้งานบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ในปัจจุบันได้หลากหลายและครอบคลุม งานด้าน NLP 
เป็นการเรียนรู้แบบสองทิศทางสามารถเข้าถึงบริบทและการลื่น
ไหลของภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ เข้าใจความหมายที่แท้จริง
ในธรรมชาติของข้อความได้อย่างลึกซึ้ง เมื่อนำมาใช้ร่วมกับการ
ค้นหา ระบบจะทำความเข้าใจวลีที่ผู้ใช้ค้นหา และดึงข้อมูลที่อยู่
บนฐานข้อมูลที่มีอยู่  

ในป ีค.ศ. 2019 กูเกิลได้รายงานข่าวลงบล็อกของกูเกิลพรอ้ม
กับยกตัวอย่างของการใช้งานอยู่บนเครื่องมือ Google Search 
ในร ูปแบบใหม ่ขององค ์กร ซ ึ ่ งม ีต ัวอย ่างการใส่ข ้อความ
ภาษาอังกฤษว่า “2018 brazil traveler to usa need a visa” 
โดยมีคำว่า “to” เป็นตัวช่วยที ่สำคัญมากสำหรับการค้นหา       
ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น [3] ดงัตัวอย่างในภาพ 3 
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ภาพ 3 กูเกิลนำโมเดลเบิร์ตมาใช้บนเครื่องมือค้นหา 

จะเห็นได้ว่าเครื่องมือการค้นหาของกูเกิลมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นเมื ่อเทียบจากเครื่องมือเก่า ซึ ่งใช้โมเดลเบิร์ตในการค้นหา
ข้อมูลมหาศาลของกูเกิลที่มีอยู่ แสดงผลลัพธ์ได้ตรงความต้องการ
ของผู้ใช้ได้ได้มากข้ึน 
  

2.2.2 การประยุกต์การทำงานโดยใช้เบิร์ต 
 ภายหลังจากที่โมเดลเบิร์ตถูกพัฒนาอย่างแพร่หลาย 
ทำให้เกิดการใช้โมเดลนี้ในการวิเคราะห์การใช้ภาษาของมนุษย์ 
ผ ู ้คนนำโมเดลนี ้ไปใช้ประโยชน์มากมายในด้านการสื ่อสาร 
ยกตัวอย่างเช่น การตรวจจับข้อความที่เป็นการคุกคามผู้อื่นบน
สื่อออนไลน์ การคุกคามถือเป็นปัญหาสังคมที่ใหญ่มาก ทำให้ผู้ที่
ถูกคุกคามเสียหายจากข้อความหรือคำพูด บางทีผู้ที่คุกคามไม่ทัน
ได้คิดในสิ่งที่จะสื่อสาร หรือตั้งใจที่จะคุกคาม จนเป็นเหตุทำให้
ผู ้รับสารเกิดความรู้สึกไม่ดี โมเดลนี้จะช่วยตรวจจับข้อความ
เหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้น ผลการทดสอบของโมเดลนี้ในการตรวจจับ
ข้อความของการคุกคามมีความแม่นยำมากกว่าโมเดลอื่นที่เป็น
การเรียนรู้เชิงลึก [4]  

นอกจากนี้โมเดลเบิร์ตยังสามารถแปลภาษาได้อย่าง
แม่นยำ การเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลแปลภาษาที่มีอยู ่ใน
ปัจจุบันโดยการใช้โมเดลเบิร์ต สามารถทำให้โมเดลแปลภาษา
เดิมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมาก การวิจัยนี้ได้ทำการทดลอง
กับภาษาเกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน และภาษาอื่น ๆ ในการพัฒนาระบบ 
ZAR เพื่อทดลองการแปลภาษา การทดสอบประสิทธิภาพได้วัด
จากความแม่นยำและเวลาที่ได้ ผลคือหลังจากใช้โมเดลเบิร์ตมา
เพิ่มในระบบ ZAR จะสามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้ดกีว่าแบบเดมิ
และมีความแม่นยำในการแปลภาษา รวมถึงใช้เวลาน้อยกว่า
แบบเดิมด้วย [5] 
 
 

3. วิธีการดำเนินงาน 
การดำเนินงานโครงงานของการศึกษาโมเดลเบิร์ต เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงานมีลำดับขึ้นตอนการดำเนินงานให้
ชัดเจนในการศึกษาซึ่งมขีั้นตอน ดังนี้  
  -  ศ ึกษาคอมพ ิว เตอร ์สมมรรถนะส ูงและการใช ้งาน
คอมพิวเตอร์สมรรถนะ โดยเริ่มจากการขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใ 
  - การนำโมเดลเบิร์ตทำงานบนคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
  - การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของโมเดลเบิร์ต โดยมี
ชุดการทดสอบที่แตกต่างกัน  
  - บันทึกและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแสดงผลของ
โปรแกรม 
3.1 การเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
 การทดสอบโมเดลเบิร์ตจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะ
สูงเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่มีปริมาณมาก โดยเครื่องคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูงเพื่อการศึกษาโมเดลเบิร์ตในโครงงานนี้ ได้รับการ
อนุเคราะห์จากศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง 
( NSTDA Supercomputer Center ห ร ื อ  ThaiSC)  เ พ ื ่ อ ให้
โครงงานนี้สามารถศึกษาโมเดลเบิร์ตบนระบบทาราของศูนย์ 
ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. โดยขั้นตอนการเข้าใช้งานมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
      
  3.1.1 การศึกษาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
   ทารามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานการคำนวณอย่าง
รวดเร็วประสิทธิภาพสูงทั้งหมดสี่ระบบ ซึ่งโครงงานนี้ได้ศึกษา
และเพ ิ ่มประส ิทธิภาพให ้ก ับโมเดลเบ ิร ์ต โดยใช้ เคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสงูทารา ดีจีเอ็กซ์ หรือ TARA DGX node 
โดยมคีุณสมบัติดังนี ้
ตาราง 1 รายละเอียดของคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

รายละเอียด TARA DGX 
ต้นแบบ Intel Xeon E5-2698 v4 2.20 GHz 
จำนวนโหนด  1 
จำนวนซ็อกเก็ต  2 
จำนวนคอร์ต่อซ็อกเก็ต  20 
จำนวนคอร์ทีม่ีทั้งหมด 2 x 20 = 40 
เธรดฮาร์ดแวร์ตอ่คอร ์
(Hardware threads per core) 

2 
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รายละเอียด TARA DGX 
เธรดฮาร์ดแวร์ตอ่โหนด
(Hardware threads per 
node) 

40 x 2 = 80 

ความจำชั่วคราว (RAM) 512G DIMM DDR4 2133MHz 
ความจำแคช (Cache) 50 MB Smart cache 
หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) 8x Nvidia Tesla V100 for NVLink 
เครือข่าย (Network) Mellanox’s InfiniBand EDR 100 

Gbps + low latency interconnect 
ที่เก็บข้อมูล IBM Spectrum Scale: 750 TB Fast 

SSD disk for scratch space +  
High-capacity SAS data 

  
  3.1.2 ขั้นตอนการใช้งานคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
  สิ่งจำเป็นก่อนใช้งานคือเราต้องมีโปรแกรมที่สามารถใช้
งานเครือข่ายเสมือนส่วนตัว หรือ VPN โปรแกรมใดก็สามารถใช้
งานได้ และรหัสผ่านที่ได้รับจากศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อ
การคำนวณขั้นสูง จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 เปิดการใช้งานบนเครือข่ายเสมือนส่วนตัว 
(Virtual Private Network หรือ VPN) เพื่อสร้างความปลอดภัย
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ใน
โครงงานนี้ใช้โปรแกรม Cisco AnyConnect Secure Mobility 
Client เพื่อเช่ือมต่อเครือข่ายเสมือน 
   ขั ้นตอนที ่ 2 เมื ่อเชื ่อมต่อเครือข่ายเสมือนได้แล้ว 
สามารถทำการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงได้โดยใช้
คำสั่ง ssh <username>@tara.nstda.or.th พร้อมด้วยชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่านที่ได้รับ 
  ขั้นตอนที่ 3 นำโมเดลเบิร์ตมาทดลองทำงานในระบบ
โดยมีพื้นที่ความจำจากศูนย์ที่จัดสรรให้ในการทำงานบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และควรนำข้อมูลไปวางบนไดเร็กทอรี
ของโครงงาน เพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถเห็นและแก้ไขร่วมกันได้ 
  
3.2 การศึกษาโปรแกรมจัดกลุ่มโดยใช้โมเดลเบิร์ต 
  โปรแกรมสำหรับการจัดกลุ ่มโดยใช้โมเดลเบิร์ตนี้  เป็น
โปรแกรมที่ถูกพัฒนามาจากบริษัทเอ็นวิเดีย (NVDIA) ที่สามารถ
ทำงานร่วมกับหน่วยประมวลผลกราฟิก (Graphics Processing 
units หรือ GPU) ของบริษัทได้ [6] โปรแกรมได้ใช้ชุดข้อมูลของ
การประมวลผลความเข้าใจด้านภาษาทั่วไป หรือจีแอลยูอี (The 
General Language Understanding Evaluation: GLUE) ซึ่ ง

จะใช้ชุดข้อมูลย่อยของจีแอลยูอีคือเอ็มเอ็นแอลไอ (The Multi-
Genre Natural Language Inference) ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์
จะต้องมีการเตรียมพร้อมของเครื ่องมือภาษาไพธอน รุ ่นที่ 3 
(Python 3)  ขึ้นไปให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วย การทำงาน
ของโปรแกรมจำเป็นต้องใช้เครื่องมือสำคัญเข้ามาช่วยในทำงาน
คือ เท็นเซอร์โฟลว์-จีพียู (TensorFlow-GPU) รุ ่นที่ 1.15 เพื่อ
ช่วยในการเขียนโปรแกรมในส่วนของการประมวลผลข้อมูลใน
ภาษาไพธอน, โฮโรวอด (Horovod) รุ ่นที่ 0.16 เพื ่อสนับสนุน
หน่วยประมวลกราฟิกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
การกระจายงานของโปรแกรมในหน่วยประมวลผลกราฟิกทำงาน
ได้เท่ากัน และไลบรารีเอ็ชพีซีเอ็กซ์สำหรับลินุกซ์ เพื ่อสร้าง
ทรัพยากรเครื่องมือท่ีต้องใช้ในการทำงานของโปรแกรมทั้งหมด  
  ในส ่วนของการทำงานบนหน ่วยประมวลผลกราฟิ ก
จำเป็นต้องมีการตั้งค่าทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม
เพื่อรองรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการติดตั้ง
เครื่องมือคูดา (CUDA) รุ่นที่ 10.0 พร้อมทั้งเครื่องมือของคูดา 
(CUDA toolkit) รุ่นที่ 10.0 เนื่องจากโปรแกรมถูกพัฒนามาก่อน
แล้ว จึงต้องมีการจัดเตรียมทรัพยากรให้พร้อมก่อนใช้คำสั่งเพื่อ
ทำให้โปรแกรมทำงาน ข้อจำกัดที ่สำคัญในการทำงานของ
โปรแกรมคือต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เนื่องจาก
ต ้องใช ้ทร ัพยากรของเคร ื ่องท ั ้ งกราฟิ กประมวลผล และ
หน่วยความจำหลัก ซึ่งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีความจำเครื่องที่
ไม่เพียงพอต่อการทำงานและประมวลผลของโปรแกรม 

 
ภาพ 4 ภาพรวมการเข้าใช้งานบนระบบทารา 

 การทำงานของโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
ไม่สามารถติดตั้งทรัพยากรได้อย่างอิสระ แต่การทำงานของ
โปรแกรมจำเป็นต้องมีทรัพยากรครบถ้วน โดยวิธีการแก้ปัญหา
คือ ใช้ซิงกูลาริตี (Singularity) เพื ่อสร้างสภาพแวดล้อมจาก
เครื ่องส่วนบุคคลเข้าสู ่เคร ื ่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงได้ 
โครงงานนี้ใช้คอนเทนเนอร์ของเอ็นวิเดีย ที่มีทรัพยากรเครื่องมือ
ที่ต้องการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องติดตั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
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หน่วยประมวลผลกราฟิก ติดตั ้งเฉพาะชุดข้อมูล, โฮโรวอด, 
โมเดล และไลบรารีของเมลาน็อกเท่านั้น หากทำการจัดเตรียม
ทรัพยากรสำเร็จแล้ว จะสามารถทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
สมรรถสูงได้ในโหนดของดีจีเอ็กซ์เท่านั้น เพราะโปรแกรมต้องใช้
หน ่ วยประมวลผลหล ัก  หน ่ วยประมวลผลกราฟิ กและ
หน่วยความจำ ดังนั้นโหนดที่เหมาะสมที่สุดคือ ดีจีเอ็กซ์ 
 โปรแกรมการจัดกลุ่มคำที่ต้องใช้โมเดลเบิร์ต มีพารามิเตอร์
สองประ เภท ค ื อ  พาราม ิ เตอร ์ แบบจำ เป ็น  (Required 
parameters) ได้แก่ ที่อยู่ไดเรคทอรีของทรัพยากรที่จำเป็นต้อง
ใช้ในการทำงานเริ่มจากส่วนที่เก็บไลบรารีของโปรแกรมไปจนถึง
ส่วนที่เก็บผลลัพธ์ของโปรแกรม ในการทดลองนี้จะไม่เปลี่ยนค่า
ของพารามิเตอร์แบบจำเป็น และประเภทที่สองคือ พารามิเตอร์
เสริม (Hyperparameters) ประกอบไปด้วยตำแหน่งที่จะบันทึก
ผลการทำงาน, ขนาดของคำที่จะเข้ามาทดลอง, อัตราการเรียนรู้, 
จำนวนรอบของการเรียนรู้, การแบ่งกลุ่มข้อมูล, การอนุญาตใช้
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เช่น เอ็มพีไอ และโฮโรวอด เป็นต้น     
ในส่วนที่โครงงานนี้จะใช้พารามิเตอร์เสริมบางส่วนนำไปปรับค่า
เพื่อหาผลลัพธ์ที่ทำให้โปรแกรมได้ผลลัพธ์ดีที่สุด ได้แก่ อัตราการ
เรียนรู้, จำนวนรอบของการเรียนรู้ และการแบ่งกลุ่มข้อมูล 
 
3.3 การปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม  
 การปรับค่าของพารามิเตอร์เพื่อให้สอดคล้องกับทรัพยากร
ของระบบสามารถเพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพของโปรแกรม ได้
คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงไม่เพียงแต่ทำให้โปรแกรมทำงาน
และการคำนวนได้อย่างรวดเร็วเพียงเท่านั้น หากพัฒนาและปรับ
ใช้วิธ ีการปรับปรุงโปรแกรมให้ เพื ่อสามารถทำงานร ่วมกับ
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงได้ จะทำให้ได้โปรแกรมที่ทำงานได้
อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงได้  
  การเพิ่มประสิทธิภาพในโครงงานนี้เป็นการปรับปรุงค่าของ
พารามิเตอร์ให้สอดคล้องกับเครื ่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
ค่าที่ถูกปรับเปลี่ยน คือ  

1. อัตราการเรียนรู้ (Learning rate) มีค่าเป็น 3E-5 และ 
5E-5 

2. จำนวนรอบของการเรียนรู้  (Epoch) มีค่าเป็น 0.001, 
0.01 และ 0.1  

3. การแบ่งกลุ่มของข้อมูล (Batch size) มีค่าเป็น 8  
 

การทดสอบจะใช้วิธีของกราฟบริบูรณ์ โดยใช้ค่าของพารามิเตอร์
ที่ถูกปรับทั้งหมดเจ็ดค่า จะได้ผลการทดลองทั้งหมดหกรูปแบบ 
ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การออกแบบการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม 

ลำดับ อัตราการเรยีนรู้ 
รอบของการ

เรียนรู้ 
การแบง่กลุ่ม
ของข้อมูล 

1 3E-5 0.001 8 
2 3E-5 0.010 8 
3 3E-5 0.100 8 
4 5E-5 0.001 8 
5 5E-5 0.010 8 
6 5E-5 0.100 8 

 
4. วิเคราะห์และประมวลผล 

 การทดสอบโปรแกรมที่ใช้พารามิเตอร์ที่นอกเหนือจากเดิม 
ทำให้มีรูปแบบแตกต่างกันทั้งสิบสองรูปแบบ และเกิดผลลัพธ์ที่
ต่างกัน ค่าที่จะนำมาวิเคราะห์คือค่าของความแม่นยำและค่า
ความผิดพลาดในการจำแนกกลุ่มคำของโปรแกรม ดังตารางที่ 3 
ผลลัพธ์ที่ได้จะมีความสัมพันธ์กับค่าของพารามิเตอร์ที่กำหนดให้ 
ทั้งนี้การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมจะเลือกผลลัพธ์
ของค่าเริ่มต้นของโปรแกรมเป็นค่าพื้นฐาน โดยที่ค่าเริ่มต้นของ
โปรแกรมจะกำหนดพารามิเตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วตามลำดับที่สี่ 
ของตารางที่ 3 การใช้ค่าความแม่นยำและความผิดพลาด จะเป็น
ตัวกำหนดถึงคุณภาพของของโปรแกรม และสามารถทำให้ทราบ            
การกำหนดพารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับการทำงานของโปรแกรม  
 

ตารางที่ 3 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบโปรแกรมกลุ่มขอ้มูลขนาด 8 

ลำดับ ค่าความแม่นยำ ค่าความผิดพลาด 
1 0.3913 1.0799 
2 0.6834 0.7493 
3 0.8288 0.4444 
4 0.4101 1.0755 
5 0.6860 0.7454 
6 0.8263 0.4711 
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4.1 การวิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าความแม่นยำและค่าความ
ผิดพลาด 
 การทดสอบโปรแกรมต่างพารามิเตอร์จะได้ค่าความถูกต้อง
และค่าของความผิดพลาดแตกต่างกัน หากเปรียบเทียบข้อมูลที่
เป็นค่าเริ ่มต้นของโปรแกรม ซึ ่งมีการกำหนดพารามิเตอร์ของ
อัตราการเรียนรู้, จำนวนรอบของการเรียนรู้ และการแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลคือ 5E-5, 0.001 และ 8 ตามลำดับ ผลลัพธ์จะได้ค่าของ
ความถูกต้องคือ 0.4101 และค่าของความผิดพลาดคือ 1.0755 
ดังตารางที่ 3 ลำดับที่สี่ (หมายเหตุ ข้อมูลลำดับที่ในตารางที่ 3 
เป็นการใช้ลำดับที่จากตารางที่ 2 เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกัน) 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการตั้งค่าพารามิเตอร์ตามค่าเริ่มต้น มีค่าความ
ถูกต้องเป็นลำดับที่ห้าจากหกลำดับ สำหรับผลลัพธ์ที่ให้ค่าความ
แม่นยำสูงที่สุดคือลำดับที่สาม ซึ่งต้องปรับอัตราการเรียนรู้เป็น 
3E-5 และจำนวนรอบของการเรียนรู้เป็น 0.1 ผลลัพธ์ของลำดับ
ที่สาม  ที่มีค่าความแม่นยำสูงสุด จะมีค่ามากกว่าผลลัพธ์ของค่า
มาตรฐานที่ร้อยละ 50.52 และผลลัพธ์ของลำดับที่สามจะมีค่า
ความผิดพลาดน้อยกว่าผลลัพธ์ของค่ามาตรฐานที่ร้อยละ 56.68 
ดังภาพท่ี 5 

 
ภาพ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหว่างค่าความแม่นยำ 

และค่าความผิดพลาดของค่ามาตรฐานและค่าสูงสุด 

 

4.2 การวิเคราะห์ผลโดยใช้จำนวนรอบของการเรียนรู ้
 การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบตามตารางที่ 3 เป็น
ผลลัพธ์ที ่ถ ูกปรับค่าพารามิเตอร์ตามตารางที ่ 2 ทำให้เห็น
แนวโน้มของประสิทธิภาพของโปรแกรม โครงงานนี้ได้ทำการ
เปรียบเทียบค่าของความแม่นยำและความผิดพลาดจากการปรับ
ค่าน้ำหนักโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้จำนวนรับเข้าข้อมูลที่
แตกต่างกัน ภาพ 6 จะแสดงกราฟท่ีเปรียบเทียบค่าความแม่นยำ
ของน้ำหนักโครงข่ายประสาทเทียมระหว่างค่า 3E-5 และ 5E-5 

จะเห็นว่าค่าความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มจำนวนรับเข้าของ
ข้อมูล ค่าความแม่นยำจะไม่ต่างกันมากถ้าปรับเพียงแค่ค่าของ
อัตราการเรียนรู้ ดังนั้นการปรับค่าจำนวนรับเข้าของข้อมูลจะ
ส่งผลให้ค่าความแม่นยำสูงขึ้น 

 
ภาพ 6 การเปรียบเทียบอัตราการเรียนรู้ระหว่าง 3E-5 และ 5E-5  

โดยใช้จำนวนรอบของการเรียนรู ้

 การเปร ียบเทียบค่าความผิดพลาดจากการใช้น ้ำหนัก
โครงข่ายประสาทเทียมและจำนวนการรับข้อมูลเข้าที่ต่างกัน  จะ
ทำให้เห็นแนวโน้มของความผิดพลาดได้ ภาพ 7 จะแสดงกราฟ
เปรียบเทียบความผิดพลาดของน้ำหนักโครงข่ายประสาทเทียม
ระหว่างค่า 3E-5 และ 5E-5 ผลของกราฟจะแสดงให้เห็นว่ายิ่ง
เพิ่มจำนวนการรับเข้าข้อมูลจะทำให้ค่าความผิดพลาดลดลง และ
ค่าที่เหมาะสมในการทดสอบโปรแกรมครั้งนี้คือค่าที่ถูกปรับให้
น้ำหนักโครงข่ายประสาทเทียมเป็น 3E-5 และจำนวนการรับเข้า
ข้อมูลอยู่ท่ี 0.1 อย่างไรก็ตามค่าผลลัพธ์จากการปรับน้ำหนักของ
โครงข่ายประสาทไม่ได้แตกต่างกันมาก เนื ่องจากค่าอาจจะ
เปลี่ยนน้อย แต่ผลลัพธ์จะแตกต่างกันมากจากการปรับค่าของ
จำนวนรับเข้าของข้อมูล 

 
ภาพ 7 การเปรียบเทียบค่าความแม่นยำของอัตราการเรียนรู้ระหวา่ง  

3E-5 และ 5E-5 โดยใช้จำนวนรอบของการเรียนรู้ 
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5. สรุป 
 หลักการสำคัญของโมเดลเบิร์ตคือการเรียนรู้ความสัมพันธ์เชิง
บริบทระหว่างคำในข้อความ ด้วยการอ่านข้อความเข้ามาทั้งชุด
แล้วเรียนรู้บริบทของคำจากคำประกอบด้านซ้ายและด้านขวา
อย่างวนซ้ำ  เทคนิคดังกล่าวทำให้เบิร์ตเป็นโมเดลท่ีใช้เวลาในการ
เรียนรู้สูงจึงมีโมเดลเบิร์ตแบบเรียนรู้แล้วนำมาเผยแพร่ให้นักวิจัย
ใช้เพื ่อนำไปปรับปรุงทำงานกับตัวจำแนกหรือตัวทำนายที่
เหมาะสมกับงานของตน การวัดประสิทธิภาพของโปรแกรมที่ใช้
โมเดลเบิร์ต เป็นการทดสอบประสิทธิภาพสำหรับการเพิ่มความ
แม่นยำให้เหมาะสมกับการใช้งานในยุคที่ต้องการความรวดเร็ว 
อาจกล่าวได้ว่า การเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมที่ใช้โมเดล
เบิร์ตคือการทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องสูงสุดโดยใช้เวลาเร็ว
ที่สุด การเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมทำได้หลายวิธี เช่น  
การใช้คอมพิวเตอร์ที ่มีทรัพยากรที ่พร้อมสำหรับการใช้งาน ,   
การเลือกใช้เครื่องมือ หรือการปรับปรุงโปรแกรม ในโครงงานนี้
ทำการเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยใช้วิธีการปรับปรุง
โปรแกรม และใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เนื่องจากเครื่องมือท่ี
โปรแกรมใช้เป็นเครื ่องมือที ่ทันสมัย มีความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น เท็นเซอร์โฟลว์ ที่ใช้สำหรับ
การสนับสนุนการเขียนโปรแกรมที ่ต้องใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์     
เชิงลึกในภาษาไพธอน  
 ในส่วนของโปรแกรมโครงงานนี้ได้ทำการปรับค่าของจำนวน
การรับเข้าข้อมูล, อัตราการเรียนรู้ และการแบ่งกลุ่มของข้อมูล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในส่วนของการแบ่งกลุ่มข้อมูล
ขนาด 8 หากมีการปรับค่าจำนวนรอบในการทำงานควรจะปรับ
ให้สูง ในโครงงานนี้ใช้ค่า 0.1 เนื่องจากชุดข้อมูลของเอ็มเอ็นแอล
ไออนุญาตให้ใช้ได้ เพื ่อความรวดเร็วในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของโปรแกรม และอัตราการเร ียนรู้ควรใช้ค ่า 3E-5 
เนื่องจากเป็นค่าที่ทำให้ได้ค่าความแม่นยำสูงสุด และค่าความ
ผิดพลาดต่ำสุด อย่างไรก็ตามอัตราการเรียนรู้มีค่าต่างกันน้อย
มาก จึงไม่สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจน แต่ค่าของจำนวน
การรับข้อมูลจะทำให้เห็นผลลัพธ์ของความแม่นยำและความ
ผิดพลาดอย่างชัดเจน 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ค่าตัวเลขของจำนวนรอบในการทำงานยังไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างชัดเจน ควรใช้ค่าที่เป็นจำนวนเต็ม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มี

ความถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้การปรับขนาดกลุ่มของข้อมูล
สามารถทำให้ผลลัพธ์มีความถูกต้องมากขึ้น ทั้งนี้ต้องระวังใน
เรื่องของการใช้หน่วยความจำ หากต้องการดูประสิทธิภาพของ
โปรแกรมแบบชัดเจนมากขึ้น ควรตั้งค่าให้มีความแตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 

การจำแนกเสียงของสุนัขช่วยให้ผู้เลี้ยงหรือสัตวแพทย์เข้าใจ
พฤติกรรมและความหมายที่สุนัขพยายามจะสื่อสาร งานวิจัยที่
ผ่านมานำเสนอโมเดลจำแนกเสียงสุนัขด้วยการประมวลผลบน
คลาวด์ซึ่งต้องพึ่งพาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บทความนี้เสนอการ
จำแนกเสียงสุนัขในบริเวณที ่ส ุนัขอยู่ โดยใช้พัฒนาอุปกรณ์
ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์บนขอบเครือข่าย โมเดลการเรียนรู้
ของเครื ่องจักรที ่ประมวลผลบนอุปกรณ์นั ้น นำสัมประสิทธิ์
เซปสตรัมบนสเกลเมลแบบลิบรอซ่ามาใช้ในโครงข่ายประสาท
เทียมแบบคอนโวลูชัน เพื่อจำแนกประเภทเสียงของสุนัขออกเป็น
ห้าประเภท ผลลัพธ์พบว่าความถูกต้องของการฝึกสอนและการ
ทดสอบเท่ากับ 0.94 และ 0.87  ตามลำดับ ซึ ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยท่ีผ่านมาและช้ีถึงความเป็นไปได้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์
สวมใส่หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อประโยชน์ในการดูแลสัตว์เลี้ยงและ
ประโยชน์ทางสัตวแพทย์ศาสตร์  

คำสำคัญ - อุปกรณ์ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์บนขอบ
เครือข่าย; สัมประสิทธิ ์เซปสตรัมบนสเกลเมลแบบลิบรอซ่า; 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 

 

ABSTRACT 
 Classification of dog vocalization helps the owner-
dog or veterinarian understand the behavior and 
meaning that the dog is trying to communicate. 
Previous research has presented a cloud-based 
classification of dog vocalizations that are based on an 
Internet network. This paper proposes the classification 
of dog vocalizations in dog areas with the development 

of an artificial intelligence processing device on the 
edge of the network. The machine learning model 
processed on the device uses the Mel Frequency 
Cepstral Coefficient on the Librosa for use in the 
Convolutional Neural Network, to classify dog sounds 
into five categories. The results showed that the 
accuracy of the training and testing were 0.94 and 0.87 
respectively, consistent with previous research and 
point to the possibility of fabricating a wearable or 
portable device for the benefit of pet care and 
veterinary benefits. 
Keywords - Artificial Intelligence Processing Devices on 
The Edge of The Network, Frequency Cepstral 
Coefficient on the Librosa, Convolutional Neural 
Network 
 

1. บทนำ 
 การจำแนกเสียงของสุนัขเป็นวิธีการสำคัญในการวิเคราะห์

พฤติกรรมหรืออารมณ์ของสุนัขที่ถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพัง การ

จำแนกเสียงสัตว์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพื่อประโยชน์ทาง

สัตวแพทย์ศาสตร์และการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์  งานวิจัย

หลายชิ้นได้มุ่งเน้นถึงการจำแนกเสียงที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของ

สัตว์ เช่น การจำแนกเสียงแมวในภาวะหวาดกลัว [1] และการ

ระบุตัวตนของสุนัขด้วยการรับรู ้จากเสียงเห่า [2] การจำแนก

เสียงสุนัขสามารถช่วยให้สุนัขสื่อสารกับมนุษย์ได้เข้าใจมากขึ้น 

และเสียงของสุนัขสามารถแจ้งเตือนภัยอันตรายเมื่อสุนัขพบเห็น

mailto:noppanat.nam@dome.tu.ac.th
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ได้ การจำแนกเสียงเห่าของสุนัขสามารถช่วยให้เจ้าของหรือ

ผู้ดูแลคาดเดาความหมายจากเสียงของสุนัขและสถานการณ์ที่

สุนัขกำลังพบเจอได้แม่นยำขึ้น รวมทั้งสามารถใช้เพื่อเฝ้าระวังภัย

อันตรายในกรณีสุนัขถูกปล่อยไว้ในห้องตามลำพังเมื่อเจ้าของไป

ทำงานข้างนอกได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันองค์ความรู ้ในการ

จำแนกเสียงของสุนัขยังจำกัด จึงทำให้อุปกรณ์ประมวลผลเพื่อใช้

จำแนกเสียงสุนัข ณ บริเวณที่สุนัขอยู่นั้นยังมีข้อจำกัด 

 อุปกรณ์ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์บนขอบเครือข่าย หรือ 

เอจโหนด (Edge Node) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง ณ สถานที่ใช้

งานเพื่อคำนวณงานด้านปัญญาประดิษฐ์ เช่น การรู้จำภาพ เป็น

ต้น เอจโหนดที่มีจำหน่ายในตลาด เช่น เจ็ทสัน นาโน (Jetson 

Nano) ถูกนำมาใช้ในงานวิจัยหลายงาน เช่น การตรวจจับและ

จดจำใบหน้า [3] และห ุ ่นยนต ์ เคล ื ่อนที ่อ ัตโนม ัต ิพร ้อม

ปัญญาประดิษฐ์ [4] เป็นต้น ซึ ่งเป็นการยืนยันศักยภาพการ

ประมวลผลและการสื่อสาร อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีการนำ

เอจโหนดมาใช้ประมวลผลเสียงของสุนัข  

 งานวิจัยฉบับบนี้จึงนำเสนอการจำแนกเสียงของสุนัขด้วย

อุปกรณ์ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์บนขอบเครือข่ายเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ทางการศึกษาพฤติกรรมของสุนัขและการวิจัยทางสัตว

แพทยด์้วยการเก็บรวบรวมชุดข้อมูลเสียงสุนัขและนำเสนอโมเดล

ในการจำแนกเสียงสุนัขท่ีประมวลผลบนเอจโหนด 

 

1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 โครงงานนี้พัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการผลิตอุปกรณ์ที่
สามารถจำแนกประเภทเสียงเห่าของสุนัข เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว ทางผู้พัฒนาจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์อยู่ทั้งหมดสอง 
ประการ ได้แก่ 
 (1) เพื ่อพัฒนาโหนดประมวลผลที่ขอบเครือข่าย สำหรับ
วิเคราะห์เสียงเห่าของสุนัขและเป็นแหล่งรวบรวมชุดข้อมูลเสียง
สุนัขเพื่อพัฒนาการประมวลผล  
 (2) เพื ่อพัฒนาโมเดลการเรียนรู ้เครื ่องจักรต้นแบบในการ
เรียนรู้การจำแนก (Classification) เสียงของสุนัข 
 
 

1.2. ขอบเขตของการวิจัย 
 โครงงานพัฒนาการจำแนกเสียงของสุน ัขด้วยอุปกรณ์
ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์บนขอบเครือข่ายมีขอบเขตในการ
พัฒนาโปรแกรมดังนี้ 
 (1) การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของเสียงเห่านั้น มีข้อจำกัดในเรื่อง
ของสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ท ี ่แม ่นยำจำเป ็นต ้องมี
สภาพแวดล้อมท่ีเงียบและมีสุนัขเพียงตัวเดียว 
 (2) สุนัขที่นำมาทำการทดลองต้องมีขนาดกลางและมีความ
สูงระหว่าง 46 - 61 เซนติเมตร น้ำหนักโตเต็มวัยอยู่ระหว่าง 11 
- 25 กิโลกรัม และมีอายุ 12 เดือนขึ้นไป 
 (3) การอัดเสียงของสุนัขต้องมีระดับความดังเสียงอยู ่ที่
ประมาณ 44.10 กิโลเฮิร์ตซ์  
 (4) ระยะห่างระหว่างไมโครโฟนกับสุนัขสำหรับการอัดเสียง
ต้องมีระยะห่างประมาณ 3 - 4 เมตร 
 (5) ไฟล์เสียงของสุนัขจากการอัดเสียงที่นำมาวิเคราะห์ต้องมี
ระยะเวลา 5 - 7 วินาที  
  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 ในการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำ
การวิเคราะห์เสียงเห่าของสุนัขนั้น เริ่มมีผู้วิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 
โดยส่วนใหญ่ใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 
(Convolutional Neural Network) ซึ่งประกอบไปด้วยงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องดังนี ้
 
2.1  การจำแนกเสียงแมวบ้าน โดยใช้การเรียนรู้รูปแบบจาก
โครงข ่ายประสาทเท ียมเช ิงล ึก (Domestic Cat Sound 
Classification Using Learned Features from Deep 
Neural Nets) 
 ดงอูน คิม และคณะได้ทำการจำแนกเสียงแมวบ้านโดยใช้การ
เรียนรู้ของเครื่องจักร โดยทำการสร้างชุดข้อมูลขนาดเล็กที่มีช่ือ
ว่า แคทซาวด์ (CatSound) มีทั้งหมด 10 กลุ่มข้อมูล สำหรับการ
จำแนกเสียง ในการศึกษานี้ใช้คุณสมบัติการเรียนรู้สองประเภท
จากโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก ได้แก่ 1) โครงข่ายประสาท
เทียมที่ได้รับการฝึกฝนมาก่อน คือ โครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คอนโวลูชัน และ 2) โครงข่ายประสาทเทียมที่ไม่ได้รับการฝึกฝน
มาก ่อน ค ือ โครงข ่ายความเช ื ่อเช ิงล ึก แบบคอนโวล ู ชัน 
(Convolutional Deep Belief Network) 
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ภาพ 1 การประมวลผลข้อมูลอินพุตล่วงหน้าสำหรับโครงข่ายประสาทเทียม 
(CNN) (ซ้าย) และเครือข่ายความเชื่อเชงิลึกแบบคอนโวลูชัน (CDBN) (ขวา) 

[1] 

 งานวิจัยนี้ได้เสนอวิธีการรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพซึ่งเรยีกว่า 
เอฟแดพ (Frequency Division Average Pooling หรือ FDAP) 
เพื่อสำรวจคุณลักษณะที่มีความหมายหลายประการ ซึ่งในเอฟ
แดพมิติความถี่จะถูกแบ่งออกอย่างคร่าว จากนั้นจึงใช้การรวม
ค่าเฉลี่ยในแต่ละส่วน การศึกษานี้มีการเปรียบเทียบการจำแนก
เสียงแมวสามปัจจัย (1) จำนวนเพิ่มข้อมูลขึ้น (2) คุณลักษณะที่
เรียนรู้จากโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน หรือ CDBN 
และ (3)  เอฟแดพ (Frequency Division Average Pooling 
หรือ FDAP) และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้สำหรับการ
จำแนกประเภท คุณสมบัติเอฟแดพที่นำเสนอซึ่งมีข้อมูลเพิ่ม
จำนวนขึ ้น รวมกับวิธีการที ่ได้ปฏิบัติทั ้งหมดทำให้เกิดความ
แม่นยำที่ดีที่สุดทั้งคุณสมบัติที่เรียนรู้จากโครงข่ายประสาทเทียม
แบบคอนโวลูชันที่ได้รับการฝึกฝนมาก่อน และโครงข่ายความเชื่อ
เชิงลึกแบบคอนโวลูชันที่ไม่ได้รับการฝึกฝนมาจะให้ผลลัพธ์ที่ดีใน
การทดลอง ดังนั ้น จากการทดลองและปัจจัยต่าง ๆ ในการ
ทดลองทำให้พบว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ 91.13% ในด้านความ
แม่นยำ 0.91 ในค่าของ F1 และ 0.995 ในค่าของพื้นที่ใต้เส้นโค้ง 
(AUC) [1] 
 
 

 
ภาพ 2 ประสิทธภิาพที่ดีที่สุดของตัวแยกประเภทต่าง ๆ ในคุณลักษณะ 

โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน และ โครงข่ายความเชื่อเชิงลึกแบบ
คอนโวลูชัน ที่ดึงมาจากชุดข้อมูล 3x_Aug ด้วย FDAP ตัวเลขตวัหนาเป็น
คะแนนสูงสุดของอัลกอริทึมสำหรับคุณลักษณะที่เรียนรู้จากโครงข่าย [1] 

 
2.2 โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันสำหรับการ
จำแนกเสียงสัตว์และการระบุแหล่งที่มาโดยใช้การบันทึกเสียง
คู่  ( Deep convolutional network for animal sound 
classification and source attribution using dual 
audio recordings) 
 โทมัส โออิคารินเน็น และคณะ ได้นำโครงข่ายประสาทเทยีม
แบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network) มาใช้ใน
การจำแนกแหล่งที ่มา และประเภทของเส ียงของส ัตว ์ ใน
สภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน โดยใช้รูปแบบของการบันทึก
ข้อมูลเสียง 2 ทาง (Two Streams) ในการทำชุดข้อมูลเสียงเพื่อ
นำมาใช้กับโมเดล โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลชัูน ข้อมูล
จะประกอบไปด้วยการบันทึกเสียงจากลิงมาร์โมเชตที่ถูกขังอยู่ใน
กรงเป็นคู ่ และมีกรงอื ่นอีกจำนวนหลายกรงที ่อยู ่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน  
 ซึ ่งปรากฏว่า โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 
สามารถจำแนกได้ทั้งแหล่งที่มา และประเภทของเสียงของสัตว์ 
โดยใช้ภาพสเปกโตรแกรมดิบ (Raw Spectrogram Images) 
เป็นข้อมูลเข้าในการสร้างโมเดลการจำแนก 
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ภาพ 3 ตัวอย่าง (สเปกโตรแกรม และคลื่น) ของประเภทเสียงและเสียง

รบกวน [5] 

 โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันช่วยสามารถช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมากสำหรับนักวิจัยที่
สนใจศึกษาการเปล่งเสียงของลิงมาร์โมเซตเป็นอย่างมาก จาก
การทดลองผลลัพธ์ที่ดีท่ีสุดของได้ความแม่นยำอยู่ท่ี 0.7858 เมื่อ
เทียบกับการจำแนกด้วยมนุษย์ โดยการวัดด้วยการคำนวณจาก
ค่า F1 [5] 
2.3 การจำแนกเส ียงเห่าส ุน ัขด ้วย Machine Learning 
(Classification of dog barks: a machine learning 
approach) 
 งานวิจัยของ ซีสะบา มอลนา และคณะได้วิเคราะห์บริบทที่
เป็นไปได้และคุณลักษณะเฉพาะของสุนัขเห่า โดยใช้อัลกอริทึม
การเรียนรู ้ด้วยเครื่องมือใหม่ที ่มีฐานข้อมูลของเสียงเห่าสุนัข
มากกว่า 6,000 ข้อมูล ซึ ่งได้รับการบันทึกในสถานการณ์การ
สื่อสารที่แตกต่างกัน 6 แบบ ถูกใช้เป็นตัวอย่างเสียง 
 งานของอัลกอริทึม คือ การเรียนรู้ว่าลักษณะเสียงเห่าจัดอยู่
ประเภทใด ซึ่งได้รับการบันทึกในบริบทที่แตกต่างกันและจากแต่
ละบุคคลที่แตกต่างกัน โปรแกรมดำเนินงานนี้วิเคราะห์เสยีงเหา่ที่
ปล่อยออกมาจากบริบทของการบันทึกเสียงท่ีได้ระบุไว้อยู่แล้ว 
หลังจากได้ชุดคุณลักษณะที่ดีที่สุดแล้ว (ซึ่งมีอัตราการระบุตวัตน
สูงสุด) ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมได้รับการทดสอบในการ
จำแนกประเภท ซึ่งวิเคราะห์เสียงเห่าที่ไม่รู ้จัก อัตราการรับรู้
พบว่ามีโอกาสสูงกว่าระดับ อัลกอริทึมสามารถจัดประเภทของ
เสียงเห่าตามสถานการณ์ที ่บันทึกไว้โดยมีประสิทธิภาพ 43% 
และมีประสิทธิภาพ 52% ของสุนัขที่เห่า ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ใหเ้ห็น
ว่าเสียงเห่าของสุนัขมีคุณสมบัติด้านเสียงที่เฉพาะเจาะจงตาม

บริบทและเฉพาะบุคคล จากความคิดเห็นงานวิจัยนี้ วิธีการ
เรียนรู ้ของเครื ่องนี้อาจเป็นเครื ่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์ข้อมูลอะคูสติกในการศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ 
 งานวิจัยนี้ได้ใช้อีดีเอสในการจำแนกประเภทของเสียงเห่า ซึ่ง
อีดีเอสเป็นระบบประมวลผลสัญญาณเสียงที่สร้างตัวอธิบายที่
ปรับให้เข้ากับปัญหาการจำแนกประเภทเสียงโดยเฉพาะ อีดีเอ
สมีไลบรารีของตัวดำเนินการพื ้นฐาน (คุณสมบัติด้านเสียง) 
จำนวนมากซึ่งรวมเข้าด้วยกันตามอัลกอริทึมวิวัฒนาการเพื่อ
สร้างตัวบ่งช้ีที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับปัญหาที่ต้องการแก้ไข  
วิธ ีที่อ ีด ีเอสรวมตัวดำเนินการพื ้นฐานคือองค์ประกอบทาง
คณิตศาสตร์ของฟังก์ชันอีดีเอสสำรวจพื้นที่ของฟังก์ชันทั้งหมดที่
สามารถแสดงเป็นองค์ประกอบของตัวดำเนินการพื้นฐาน พื้นที่
ฟังก์ชันดังกล่าวอาจมีขนาดใหญ่ ดังนั ้นการค้นหาฟังก์ชันที่ 
"น่าสนใจ" จึงเป็นกระบวนการที่มีการผสมผสานกันอย่างมาก [6] 
 จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด ได้พบว่าการวิจัยส่วน
ใหญ่มีการนำ โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน โดยทั่วไป
แล้วโครงข่ายประสาทแบบสังแบบสังวัตนการ จะสร้างตัวแยก
ประเภทที ่ด ีและทำงานได้ดีก ับงานการจัดประเภทรูปภาพ
เนื่องจากการแยกคุณลักษณะและส่วนการจัดหมวดหมู่ ผลจาก
การทบทวนวรรณกรรมช้ีให้เห็นว่า โครงข่ายประสาทแบบสังวัตน
การจะมีประสิทธิภาพมากกับเสียงได้เช่นกัน โดยที่ เมื่อนำ ค่า
สัมประสิทธิ์ เชปตรัมบนความถี ่สเกลเมล (Mel-Frequency 
Cepstral Coefficients) มาใช้ในการหาคุณลักษณะที่โดดเด่น
ของเสียงสุนัข ก่อนจะนำมาการสร้างโมเดลการเรียนรู้ น่าจะช่วย
ให้สามารถหาคุณลักษณะที ่โดดเด่นของเสียง ทำให้สามารถ
จำแนกเสียงได้อย่างแม่นยำ 
 
3. การพัฒนาโมเดลจำแนกเสียงสุนขัด้วยโครงข่ายประสาท

เทียมแบบคอนโวลูชัน 
 งานวิจัยนี้เน้นการจำแนกเสียงเห่าของสุนัขเพื่อให้เจ้าของ
สามารถเข้าใจความหมายของเสียงเห่าสุนัข ด้วยการพัฒนา
โมเดลการจำแนกเสียงเห่าของสุนัข ดังนี้ 
 
3.1 โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูช ัน เชิงลึกเพ่ือ
จำแนกเสียงสุนัข 
 ข้อมูลที่ใช้สำหรับนำไปใช้งานจะเป็นชุดข้อมูลเสียงเห่าสุนัขที่
บ่งบอกพฤติกรรมของสุนัขจำนวน 500 เสียง ซึ่งได้จากการเก็บ
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รวบรวม โดยชุดข้อมูลเสียงจะถูกแบ่งออกเป็นห้ากลุ่มข้อมูลไดแ้ก่
เสียงของสุนัขเมื่อได้รับความเจ็บปวด เสียงเห่าของสุนัข เสียง
หอนของสุนัข เสียงขู่ของสุนัข และเสียงอ่ืน ๆ 

 
ภาพ 4 แผนภูมวิงกลมแสดงจำนวนกลุม่ข้อมูลในชุดข้อมูล(หน่วย

เปอร์เซ็นต์) 

 ชุดข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับการเรียนรู ้และ
สำหรับการทดสอบ หลังจากนั้นจะหาคุณลักษณะที่โดดเด่นของ
เสียงโดยนำเข้ากระบวนการหาค่าสัมประสิทธิ์เชปตรัมบนความถี่
สเกลเมลแล้วมาทำการปรับโครงสร้างของชุดข้อมูลให้มีขนาด
เท่ากัน เพื่อนำมาใช้สำหรับโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอมโวลู
ชัน 
 การสร้างโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันก่อน
อ ื ่นจะทำการอ ิมพอร ์ตไลบราร ีท ี ่จำเป ็นได ้แก ่ Conv2D, 
MaxPool2D, Dense, Activation, Dropout และ 
Flatten โดยใช้ คลาสที่อยู่ในเทนเซอร์โฟลว์เป็นตัวสร้าง ซึ่ง
โครงสร้างของโมเดลจะถูกแบ่งเป็นสี่ชุด ทั้งหมด 14  เลเยอร์ ซึ่ง
แต่ละชั้นของแต่ละชุดขนาดจะเพิ่มขึ ้นเป็น 16 , 32, 64, 128  
โดยสามชุดแรก จะมีอย่างละสามเลเยอร์ ได้แก่ 
1. คอนโวลูชั่น เลเยอร์ (Convolutional layer) จะรับข้อมูลเข้า
ขนาด 40X1025 ที่ เคอร์เนล (Kernel) ขนาดเท่ากับ 2  
2.พูลลิง เลเยอร์ (Pooling layer) จะทำการกรอกเลือกค่ามาก
สุดในเมทริกซ์ โดยใช้ขนาดเท่ากับ 2 
3.ดรอปเอ้าส์ เลเยอร์ (Dropout layer) ทำการลดขนาดเพื่อ
ไม่ให้โมเดลตอบสนองจาการการรบกวน (Overfit) 

 
ภาพ 5 เลเยอร์ 3 ชั้นแรก ของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันของ

โมเดลในการจำแนกเสียง 

และชุดสุดท้ายจะมี 5 เลเยอร์ ประกอบด้วย 3 เลเยอร์
ที ่กล่าวมาข้างต้น ส่วนที ่เพิ ่มเติมมาในชุดนี้จะมี เดนเลเยอร์ 
(Dense layer) ซึ ่งจะเป็นผลลัพธ์โดยจะกำหนดให้มีจำนวน
เท่ากับตัวอย่างชุดข้อมูลคือ 5 จำนวน และใช้ฟังก์ชันรับผลรวม
การประมวลผลเป็น ซอร์ฟแม็ก (Softmax) เนื่องจากผลลัพธ์มี
หลายคลาส   

 
ภาพ 6 เลเยอร์ 5 ชั้นสุดท้ายของโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบคอมโวลูชัน

ของโมเดลในการจำแนกเสียง 

 หลังจากนั้นจะเริ่มสอนให้โมเดลทำการเรียนรู้ชุดข้อมูลเสียง 
สำหรับการเรียนรู้ได้มีการกำหนดโดยให้ ข้อมูลการเรียนเป็น 50 
รอบ (Epochs)  และใช้ข้อมูลรอบ (Batch Size) ละ 100  
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ภาพ 7 ตัวอย่างการเรียนรู้การจำแนกเสียงเห่าของสุนัข 

 
3.2 การพัฒนาโมเดลบนอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์ ณ ขอบ
เครือข่าย 
 ทางผู้พัฒนาได้นำเจ็ทสัน นาโน มาเป็นขอบเครือข่ายเพื่อใช้
สำหรับการจำแนกเสียงเห่าของสุนัข โดยมีคุณสมบัติดังนี้  
ตาราง 1 รายละเอียดคุณสมบัติเจ็ทสัน นาโน [7] 

จีพีย ู 128-core Maxwell 
ซีพีย ู Quad-core ARM A57 @ 1.43 GHz 
หน่วยความจำ 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s 
ความจุ microSD 
การเข้ารหัสวีดีโอ 4K @ 30 | 4x 1080p @ 30 | 9x 

720p @ 30 (H.264/H.265) 
การถอดรหสั
วีดีโอ 

4K @ 60 | 2x 4K @ 30 | 8x 1080p 
@ 30 | 18x 720p @ 30 
(H.264/H.265) 

กล้อง 2x MIPI CSI-2 DPHY lanes 
การเชื่อมต่อ Gigabit Ethernet, M.2 Key E 

แสดงผล HDMI and display port 
ยูเอสบี 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B 

อื่น ๆ GPIO, I2C, I2S, SPI, UART 

ขนาดโครงสร้าง 69 mm x 45 mm, 260-pin edge 
connector 

 
 ซึ่งเจ็ทสัน นาโน เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงเมื ่อประมวลผลโครงข่ายประสาทเทียม ซึ ่งเจ็ทสัน นาโนก็
สามารถประมวลผลโครงข่ายประสาทเทียมได้หลายโครงข่าย 

และมีประสิทธิภาพสูง เมื่อเทียบผลโดยใช้ความแม่นยำ FP16 
และ batch size 1 เช่น การจำแนกภาพการตรวจจับวัตถุ และ
การประมวลผลเสียงพูด  

 
ภาพ 8 ประสิทธภิาพของเครือข่ายเชิงลึกต่าง ๆ ดว้ยเจ็ทสัน นาโน โดยใช้

ความแม่นยำ FP16 และ batch size 1 [8] 

 ทำให้งานวิจัยนี้จ ึงเลือกใช้ Jetson Nano Developer Kit 
นำมาทำโหนดประมวลผลบนขอบเครือข่าย เพราะเชื่อว่าเจท็สัน 
นาโน จะมีประสิทธิภาพสูงในการประมวลผลการจำแนกเสียงเหา่
ของสุนัข ณ ขอบเครือข่าย และช่วยลดภาระการประมวลผลที่
คลาวด์ และลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล 
 

4. การทดลองและผลลัพธ ์
4.1 ประสิทธิภาพของโมเดล 
 จากการสร้างโมเดลด้วยการนำโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network) มาใช้เพื่อแยก
คุณสมบัติเสียง และสร้างต้นแบบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรจาก
เสียงของสุนัข จากน้ันนำชุดข้อมูลเสียงท้ังหมด 500 เสียง 
ในการสร้างโมเดลในการจำแนกเสียงด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
แบบคอนโวลูชัน มีรายละเอียดตามหัวข้อที่ 3.1 และได้ผลของ
ความแม่นยำในหาการเรียนรู้ดังภาพท่ี 9 

 
ภาพ 9 ความแม่นยำในการเรียนรู้ของโมเดลในการจำแนกเสียกเห่าของ

สุนัขด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน  
(Convolutional Neural Network) 
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 ซึ่งจะเห็นได้ว่าโมเดลสามารถเพิ่มความแม่นยำในการเรียนรู้ 
(Train Accuracy) ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ว่าค่าของความแม่นยำใน
การตรวจสอบ (Validation Accuracy) ยังไม่มีการเพิ่มขึ้น เมื่อ
รอบการเรียนรู ้ (Epoch) เท่ากับ 30 ค่าความแม่นยำในการ
ตรวจสอบประมาณ 0.84 และไม่มีการเทียบเคียงความแม่นยำใน
การเรียนรู้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  
 ความแม่นยำในการเรียนรู ้ จากการวิเคราะห์ทำให้ เห็นอีก
ประเด็นหนึ่งว่า โมเดลจะมีปัญหาเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาจะทำให้
การพยากรณ ์ ได ้ ไม ่ ด ี เท ่ าท ี ่ ควร  เม ื ่ อ เ ร ี ยกใช ้ฟ ั งก ์ ช่ัน 
model.evaluate  เพื ่อทำการทดสอบว่าโมเดลมีความ
แม่นยำในพยากรณ์ข้อมูลใหม่ ผลการทดสอบพบว่าโมเดล
สามารถพยาการณ์ได้ถูกต้องเพียงแค่ 87% เท่านั้น 
 
4.2 สมรรถนะของอุปกรณ์ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์บนขอบ
เครือข่าย 

 
ภาพ 10 สัดส่วนของเวลาในการประมวลผล เมื่อใช้ซีพียู 1 คอร์ 

 จากภาพที่ 10 จะเห็นได้ว่ากระบวนการทำงานของโมเดลมี
การประมวลผล จาก 100 เปอร์เซ็นต์ จะถูกนำไปใช้งานส่วนมาก 
ใน bark:33:bark อยู่ 98.26 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นจะกระจาย
ไปใช้ใน  training:106:_method_wrapper 17.85 เปอร์เซ็นต์ 
และ bark:17:extract_features 77.04 เปอร์เซ็นต์ โดยที่จาก 
77.04 เปอร์เซ็นต์ จะแบ่งไปใช้ audio:30:load อยู ่ 69.89% 
จาก 69.89 เปอร ์ เซ ็นต์  จะถ ูกนำไปใช ้งานมากส ุด ได ้แก่  
__int__:92:audio_open อ ย ู ่ ท ี ่  44.83 เ ป อ ร ์ เ ซ ็ น ต์  กั บ 
audio:216:resample อยู่ที ่ 20.43 เปอร์เซ็นต์ เทียบโดยการ
ประมวลผลโดยใช้ซีพียู 1 คอร์ 
 
 

4.3 ผลการทดลองใช้เบ้ืองต้น 
 การทดสอบเสียงสุนัขสำหรับวิเคราะห์เสียงสุนัข ใช้ชุดข้อมูล
เสียงทั้งหมด 45 เสียง สำหรับการทดสอบ ประกอบด้วย เสียง
เจ็บปวดของสุนัข เสียงเห่าของสุนัข เสียงหอนของสุนัข เสียงขู่
ของสุนัข และเสียงอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสี่ประเภทของเสียงสุนัข ผล
การทดสอบเสียงของสุนัขแต่ละประเภทจากการคำนวณ  ด้วย
คอนฟิวชัน เมทริกซ์ (Confusion Metrix) ประกอบด้วย ความ
แม่นยำ (Accuracy) ความเที่ยง (Precision) และความถูกต้อง 
(Recall) ผลลัพธ์แสดงดังแผนภูมิแท่งต่อไปนี ้
 

 
ภาพที่ 11 เปอร์เซ็นต์ความแม่นยำ (Accuracy) ของแต่ละประเภทเสียง 

 

 ภาพที่ 12 เปอร์เซ็นต์ความเท่ียง (Precision) ของแต่ละประเภทเสียง 
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ภาพที่ 13 เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง (Recall) ของแต่ละประเภทเสียง 

 ผลลัพธ์การจำแนกประเภทเสียงของสุนัขพบว่า ความแม่นยำ 
ของการฝ ึกสอนและการทดสอบเท ่าก ับ 94% และ 87% 
ตามลำดับ ผลการทดสอบวิเคราะห์ประเภทเสียงของสุนัขทั้งหมด
ห้าประเภท แสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถแยกประเภทเสียงเห่า
ได้แม่นยำที่สุด คือ 96% รองลงมาคือ เสียงเจ็บปวด 89% เสียง
ขู ่84% เสียงหอน 80% และเสียงอ่ืน ๆ 56% ตามลำดับ (ภาพที่ 
11) และเสียงเห่ามีค่าความเที่ยงสูงถึง 100% รองลงมาคือ เสียง
เจ็บปวด 78% เสียงขู่ 75% เสียงหอน 67% และเสียงอื ่น ๆ 
56% ตามลำดับ (ภาพที่ 12) ซึ่งในขณะที่ความถูกต้องของเสียง
อื ่น ๆ มีค ่าสูงถึง 100% รองลงมาคือ เสียงเห่า 71% เส ียง
เจ็บปวด 70% ซึ่งเสียงขู่และเสียงหอนมีค่าไม่ถึงครึ่ง คือ 30% 
และ 22% ตามลำดับ (ภาพที่ 13) 
 

5. บทสรุปและแนวทางการพัฒนาต่อ 
 การจำแนกเสียงของสุนัขสามารถทำให้เจ้าของสุนัขหรือ  
ส ัตวแพทย ์นำมาพิจารณาเพ ื ่อทำความเข ้าใจพฤต ิกรรม 
ความหมายที่สุนัขพยายามจะสื่อสารหรือเข้าใจสถานการณ์ที่
ส ุน ัขกำล ังพบเจอ การจำแนกเส ียงของส ุน ัขด ้วยอุปกรณ์
ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์บนขอบเครือข่ายสามารถจำแนก
ประเภทเสียงเจ็บปวด เสียงเห่า เสียงหอน และเสียงขู่ของสุนัข 
รวมทั้งยังสามารถแยกเสียงอื่นออกจากสี่ประเภทเสียงของสุนัข
ได้ การจำแนกเสียงของสุนัขยังไม่สามารถจำแนกออกจากกันได้ 
อย่างชัดเจน เนื่องจากความแตกต่างของสายพันธุ์สุนัข ซึ่งความ
ถูกต้องของโมเดลการเรียนรู ้ของเครื ่องจักรที่ประมวลผลบน
อุปกรณ์นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนของชุดข้อมูลเสียงที่นำมาฝึกสอน
และทดสอบ ถ้าจำนวนข้อมูลเสียงมีจำนวนมากส่งผลให้โมเดลมี
ความถูกต้องที่สูงข้ึนตาม  

 ผลการจำแนกเสียงของสุนัขสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา 
สามารถชี ้ถึงความเป็นไปได้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์สวมใส่
อัจฉริยะสำหรับสัตว์เลี้ยงหรืออุปกรณ์พกพา เพื่อประโยชน์ใน
การด ูแลส ัตว ์ เล ี ้ยงและประโยชน์ทางส ัตวแพทย ์ศาสต ร์  
นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บได้ในระบบสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษาพฤติกรรมของสุนัข การดูแลสุขภาพ 
และการวิจัยทางสัตวแพทย์  
 การพัฒนาต่อในอนาคตจะลดสัดส ่วนของเวลาในการ
ประมวลผลให้น้อยลงเพื่อเพิ่มสมรรถนะของโมเดลในการจำแนก 
เสียงของสุนัข 
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บทคัดย่อ 
สินค้าบางรายการที ่ถูกผลิตจากโรงงานจำเป็นต้องมีการ

กำหนดมาตรฐานขนาดความกว้างและความยาวให้ตรงตาม
ข้อกำหนด ซึ ่งการตรวจสอบสินค้าโดยมนุษย์มีโอกาสที ่เกิด
ข้อผิดพลาดได้ ดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบขนาดของผลิตภัณฑ์  
มีความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องมากยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยจึง
พัฒนาระบบการประมวลผลภาพดิจิทัลด้วย OpenCV สำหรับ 
การว ิ เคราะห ์ว ัตถ ุและการเร ียนร ู ้ของเคร ื ่อง (Machine 
Learning) เพื ่อลดการเกิดข้อผิดพลาด และระยะเวลาในการ
ประเมินขนาดสินค้า โดยขอบเขตการพัฒนาระบบคือ การวัด
ขนาดวัตถุที่ผ่านการเรียนรู้ของเครื่องแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบนี้ประกอบด้วยผู้ใช้งานทั่วไป และผู้ดูแลระบบ ทั้งนี้การ
พัฒนาระบบใช้ภาษา Python โดยพัฒนาร ่วมกับไลบรารี  
OpenCV ระบบจัดการฐานข้อมูล MongoDB และโปรแกรม 
Visual Studio code  
คำสำคัญ -- Object detection, Image processing, Machine 
Learning, OpenCV, YOLO 
 

ABSTRACT 
 Some items that are manufactured at a factory need 
to be set to meet the standard size, width and length. 
In which human inspection of products has the 
potential for errors. Therefore, in order to make 
inspection of the size of the product more convenient, 
faster and more accurate. The researcher then 

developed Digital Image Processing by OpenCV for 
Object Analysis and Machine Learning to reduce 
the occurrence of errors and time of product size 
evaluation. 
Keywords -- Object detection, Image processing, 
Machine Learning, OpenCV, YOLO 

 
1. บทนำ 

ผลิตภัณฑ์ในตลาดโดยทั ่วไปจะมีราคาที ่แปรผันไปตาม
คุณภาพที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ หรือความสามารถท่ีผลิตภัณฑ์ถูก
กำหนดเอาไว้ หากผลิตภัณฑ์ถูกผลิตให้มีความเหมาะสม กับการ
ใช้งาน มีการออกแบบที ่ด ี และมีการผลิตที ่ได้มาตรฐานจะ
สามารถสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้าได้อย่างสูงสุด ดังนั้น
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึงต้องมีการประเมินและควบคุม
คุณภาพของสินค้าให้ได้ผลผลิตตามแผนที่วางไว้และมีคุณภาพที่
เป็นไปตามมาตรฐาน  

โดยการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีปัจจัยกำหนด
คุณภาพประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยคุณภาพเกี ่ยวกับ
ปริมาณ ปัจจัยคุณภาพซ่อนเร้น และปัจจัยคุณภาพทางด้าน
ประสาทสัมผัส ซึ ่งผู ้ว ิจัยจะมุ ่งเน้นที่ปัจจัยคุณภาพเกี่ยวกับ
ปริมาณ กล่าวคือ ขนาดความกว้างและความยาวของผลิตภัณฑ์ 
ทั ้งนี ้โรงงานผลิตสินค้าจำเป็นต้องมีกระบวนการการประเมิน
สินค้า หรือวิธีการที่ช่วยให้การประเมินสามารถดำเนินการได้
อย่างถูกต้องและใช้ระยะเวลาไม่มากจนเกินไปเนื่องจากอาจ
ส่งผลต่อระยะเวลาในการผลิตได้ 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบการประมวลผลภาพดิจิทัลด้วย 
OpenCV สำหรับการวิเคราะห์วัตถุและการเรียนรู ้ของเครื่อง 
เพื่อการส่งเสริมให้การประเมินและการควบคุมคุณภาพของ
สินค้าสามารถดำเนินการได้สะดวกและรวดเร็ว ซึ ่งช่วยลด
ข ้อผ ิดพลาดจากการผลิตผล ิตภัณฑ์ท ี ่ม ีขนาดไม ่ตรงตาม
รายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ 

 
2. หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงหลักการของการประมวลผลภาพดิจิทัล 
ในไลบราร ี  OpenCV โดยใช ้ งานร ่ วมก ับภาษา Python 
ซึ่งสามารถใช้ประกอบกับการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อตรวจจับวัตถุ
ที ่ต ้องการวัดขนาดจากภาพ อันเป็นผลให้เกิดความแม่นยำ 
ต่อการวัดขนาด เฉพาะวัตถุที ่สนใจ โดยหลักการและทฤษฎี  
ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี ้
2.1 การวัดขนาดวัตถุ 
 ดำเนินการได้จากการประมวลผลภาพดิจิทัล ซึ ่งผู้ ว ิจัย
จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของภาพดิจิทัล การประมวลผลภาพดิจิทัล 
การเบลอภาพด ้วยต ัวกรองเกาส ์ เซ ียน (Gaussian filter) 
การตรวจจับขอบภาพ (Edge detection) แบบจำลองสี  (Color 
model ชนิดของภาพดิจิทัล  การวาดกล่องสี่เหลี่ยมปิดล้อมวัตถุ 
(Bounding box) และการหาร  ะยะทางแบบย ูคล ิด  [1][2]  
โดยสามารถแสดงรายละเอียดดังนี้ 

1) ภาพดิจิทัล 
โดยทั ่วไปกล่าวได้ว่าภาพดิจิทัลสามารถแบ่งออกเป็น 

2 ประเภทได้แก่ ภาพกราฟิกส์แบบแรสเตอร์ (Raster graphics) 
หรือเรียกอีกช่ือว่าภาพบิตแมป (Bitmap) และภาพกราฟิกส์แบบ
เวกเตอร์ (Vector graphics) ซึ ่งเป็นรูปแบบของภาพดิจิทัล 
ที่คอมพิวเตอร์สามารถนำมาประมวลผลได้ 

2) การประมวลผลภาพดิจิทัล 
ภาพดิจ ิท ัลจะมีล ักษณะเป็นภาพ 2 ม ิต ิโดยการใช้

คอมพิวเตอร์เปลี่ยนคุณลักษณะของภาพ โดยไปมีวัตถุประสงค์ 
2 ประการ คือ เพื่อการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของภาพและการ
ปรับปรุงคุณภาพให้เกิดความคมชัดรวมไปถึงสร้างความสวยงาม 
รวมไปถึงเพื่อปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของภาพเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมต่อการประมวลภาพด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
 

3) ชนิดของภาพดิจิทัล 
เมื ่อแบ่งตามชนิดของข้อมูลที ่ใช้ในการจัดเก็บภาพ 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด คือ ภาพไบนารี (Binary image) 
โดยในแต่ละพิกเซลของภาพจะถูกกำหนคค่าของสีแบบค่าไบนารี 
(Binary) ภาพระดับความเข้มแสงเทา หร ือภาพระดับเทา 
(Intensity image or grayscale image) โดยแต่ละพิกเซลมีค่า
ความสว่างในช่วงของ 0 ถึง 255 หรือมีค่าเป็นไปได้ทั้งหมด 256 
ระดับ ภาพสีจริง (True color image) เกิดการผสมของสีในของ
แม่สีหลัก (Primary color) คือสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน และ
ภาพสีอินเด็กซ์ (Indexed image) โดยในแต่ละพิกเซลของภาพ
จะเก็บค่าดัชนี (Index number) ซึ่งค่าดังกล่าวจะเป็นค่าที ่ใช้ 
ช้ีถึงค่าสีในตารางสี (Color palettes or color map) 

 
4) แบบจำลองสี 

ถูกนำมาใช้ในการกำหนดค่าของสีที่ใช้ต่าง ๆ ให้เป็นค่า
ตามมาตรฐาน โดยแบบจำลองสีที่ผู้วิจัยได้ศึกษาประกอบด้วย
แบบจำลอง RGB เป็นการผสมกันของแม่สีหลัก 3 สี ซึ ่งเป็นสี 
ที ่เกิดจากการรวมกันของแสง (Additive color) ที ่ประกอบ 
ไปด้วยส ีแดง ส ีเข ียว และสีน ้ำเง ิน  และแบบจำลอง HSV 
เป็นองค์ประกอบของค่าสี 3 ค่า คือ ค่าสี (Hue) หมายถึงค่าของ
สีต่าง ๆ เช่นสีเขียว สีนำเงิน สีเหลือง เป็นต้น ค่าความอิ่มตัว 
(Saturation) คือ ปริมาณของสีที ่ถูกเจือจางด้วยสีขาว และ 
ค่าความสว่าง (Value) เป็นค่าบอกถึงระดับความสว่างเฉพาะสี 

 
5) การเบลอภาพด้วยตัวกรองเกาส์เซียน 

เป ็นต ัวกรอกประเภทความถี ่ต ่ำ (Lowpass filters) 
กล่าวคือ มีหน้าที่ในการกรอง นำองค์ประกอบของส่วนที่เป็น
ความถี่สูง (High frequency) ของภาพออก โดยส่วนของภาพ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของความสว่างบ่อยครั้งเป็นส่วนที่มีความถี่
สูง ดังนั้นการใช้ตัวกรองชนิดนี้ จะส่งผลให้ภาพมีความพร่ามัว 

6) การวาดกล่องสี่เหลี่ยมปิดล้อมวัตถุ 
เพื่อที่จะสามารถวัดขนาดของวัตถุได้ จำเป็นต้องกำหนด

หาพื้นที่โดยรอบของวัตถุก่อน กล่าวคือ ต้องวาดกล่องสี่เหลี่ยม 
ปิดล ้อมวัตถุเพ ื ่อใช้ในการหาจุดศูนย ์กลาง พื ้นที ่ท ั ้งหมด  
ความยาวของเส้นแกน X ที่ยาวที่สุด ความยาวของเส้นแกน Y 
ที่ยาวที่สุด และจุดพิกัจ (Point) ของวัตถุที่สนใจ โดยตัวอย่าง
ของการวาดกล่องสี่เหลี่ยมปิดล้อมวัตถุจะแสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 ตัวอย่างของการวาดกล่องสี่เหลี่ยมปิดล้อมวัตถุ 

7) การหาระยะทางแบบยูคลิด 
เมื ่อต้องการคำนวณหาระยะห่างของจุดบอกพิกัจใน

ระบบพิกัดคาร์ทีเซียนสามารถคำนวณระยะห่างได้โดยกำหนดให้ 
บนเส้นตรงมีจุดใด ๆ  P1 ซึ่งแทนค่าด้วยจำนวนจริง (s1 , r1) และ
จุดใด ๆ P2 ซึ่งแทนค่าด้วยจำนวนจริง (s2 , r2)  ดังนั้นระยะห่าง
ระหว่างจุด P1 (s1 , r1) และจุด P2 (s2 , r2) จะมีสมการคำนวณ 
คือ ระยะห่างระหว่างจุด P1 กับจุด P2 ดังสมการที่ 1 

√(s1 −  s2)2 + (r1 −  r2)2                  (1) 
โดยภาพท่ี 2 มีองค์ประกอบคือจุดศูนย์กลางที่ตำแหน่ง E 

เส้นตรง AC̅̅̅̅  ซึ่งจุด A อยู่ที่พิกัจ (x1 , y1) และจุด C อยู่ที่พิกัจ 

(x2 , y2) และเส้นตรง BD̅̅ ̅ ซึ่งจุด B อยู่ที่พิกัจ (x3 , y3) และจุด D 

อย ู ่ท ี ่พ ิก ัจ  (x4 ,  y4) โดยแสดงความยาวของเส ้นตรง AC̅ 
ดังสมการที่ 2 และความยาวของเส้นตรง 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  ได้ดังสมการที่ 3 
[3] 

 √(𝑥1 −  𝑥2)2 +  (𝑦1 −  𝑦2)2          (2) 
 

√(𝑥3 − 𝑥4)2 +  (𝑦3 −  𝑦4)2                  (3) 
 

 
ภาพที ่2 ตัวอย่างกลอ่งสี่เหลี่ยมปิดล้อมวัตถุที่กำหนดจุดพิกจั 

 
 

2.2 การเรียนรู้ของเคร่ือง 
 ผู้วิจัยได้มีการใช้อัลกอริทึม YOLOv3 ซึ่งจำเป็นต้องมีการ
เรียนรู้ของเครื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งแบบจำลองสำหรับการทำนาย 
(Predictive model) ใช้สำหรับการตรวจจับวัตถุจากภาพ ทั้งนี้
การเรียนรู้ของเครื่องที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการเป็นรูปแบบการเรียนรู้
แบบมีผ ู ้สอน (Supervised learning) หมายความว่าในการ
เรียนรู้ข้อมูลที่ใช้ในการฝึก (Training data) จำเป็นต้องให้มนุษย์
เป็นผู้ระบุข้อมูลเจาะจงบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูล กล่าวคือ ต้องมี
การแยกประเภท หรือบอกผลลัพธ์ (Label) ให้แก่ข้อมูลนำเข้า 
จากนั้นผู้วิจัยจึงนำข้อมูลนำเข้าที่มี Label เข้าสู ่กระบวนการ 
การเรียนรู้ด้วย Darknet framework [4] 
2.2 การตรวจจับภาพด้วยอัลกอริทึม YOLOv3 
 อัลกอร ิท ึม YOLO ม ีแนวทางในการตรวจจ ับว ัตถ ุ  คือ  
การมองภาพนำเข้านั้นเพียงครั้งเดียว จากนั้นภาพที่นำเข้าจะถูก
แบ่งออกเป็นตาราง (Grid) ซึ ่งมีขนาด S x S ดังตัวอย่างใน 
ภาพที่ 3 ที่มีการแบ่งเป็นขนาด 13 x 13 ช่อง (Cell) 

 
ภาพที ่3 ตัวอย่างภาพที่ถกูแบ่งตารางขนาด 13 x 13 ชอ่ง 

 เมื่อภาพถูกแบ่งออกเป็นตารางขนาด 13 x 13 ช่องในแต่ละ
ช่องนั ้นจะมีการวาดกล่องสี ่เหลี ่ยมปิดล้อมวัตถุเป็นจำนวน 
5 กล่อง เพื ่อใช้วัตถุในกล่องมาทำนายว่ามีค่าความเชื ่อมั่น 
(Confidence score) เท่าไร โดยที่กล่องสี่เหลี่ยมปิดล้อมวัตถใุด
มีค่าความเช่ือมันมากจะกำหนดให้มีการวาดเส้นปิดล้อมท่ีมีความ
หนากว่ากล่องที่มีค่าความเชื ่อมั ่นน้อยซึ่งแสดงตัวอย่างได้ดัง 
ภาพที่ 4 หลักจากนั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายจึงแสดงผลกล่อง
สี่เหลี่ยมปิดล้อมวัตถุที่มีค่าความเชื่อมั่นมากกว่าหรือเท่ากับค่า
ความเชื่อมั่นที่กำหนดไว้ โดยสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5 
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ภาพที ่4 ตัวอย่างภาพที่มกีารวาดกล่องสี่เหลี่ยมปิดล้อมวัตถุ 

 

 
ภาพที ่5 ตัวอย่างภาพที่มกีารวาดกล่องสี่เหลี่ยมปิดล้อมวัตถุ 

 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา 

การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพดิจิทัลด้วย OpenCV 
สำหรับการวิเคราะห์วัตถุและการเรียนรู ้ของเครื ่องมีภาษา
โปรแกรมและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา ดังนี ้
3.1 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 
 1) Python เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงที ่ถูก
ออกแบบให้เป็นภาษาสคริปต์ที่สามารถอ่านและทำความเข้าใจ
ได้ง่าย และเป็นที่นิยมในการใช้งานเรื ่องการประมวลผลภาพ
ดิจิทัล 
 2) OpenCV เป็นไลบรารีที ่ใช้ในเรื ่องการประมวลผลภาพ
ดิจิทัลซึ่งการประยุกต์ใช้งานไลบรารีนี้สามารถยกตัวอย่างได้ คือ
การจดจำใบหน้า (Facial recognition) การประมาณระยะห่าง
ในขณะเคลื ่อนที ่  (Egomotion estimation) และการจดจำ
ท่าทาง (Gesture recognition) เป็นต้น 
 3) React เป ็นไลบราร ีของภาษา JavaScript ท ี ่ช ่วยให้
น ักพัฒนาสามารถใช้ในการสร ้างส ่วนติดต ่อผ ู ้ ใช ้งานของ 
เว็บแอปพลิเคชัน 
 
 

3.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 
 1) LabelImg ใช้ในการกำหนดข้อมูลเฉพาะของภาพ คือ 
ตำแหน่งของวัตถุในภาพในลักษณะพิกัจในแนวแกน X และ 
แกน Y คลาสของวัตถุ อีกทั้งขนาดความกว้าง รวมไปถึงความ
ยาวในหน่วยพิกเซล โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปเป็นข้อมูล
นำเข้าของการเรียนรู้ของเครื่อง 
 2) Google colab เป็น Jupyter notebook แบบออนไลน์
ที่ทำงานบนคลาวด์ (Cloud-based) ของ Google ซึ่งนักพัฒนา
สามารถใช้ทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในการเรียนรูข้องเครื่อง 
 3)  Postman เคร ื ่ องม ือช ่ วยเหล ือในการพ ัฒนา API 
เพื ่อทดสอบการทำงานของ Service ในเรื ่องของการร้องขอ
ข้อมูล หรือการนำเข้าข้อมูลเพื่อตรวจสอบทำงานได้อย่างถูกต้อง
หรือไม่ 
 4) Docker ใช้สำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนา
โปรแกมรมบนเคร ื ่องเซ ิร ์ฟเวอร ์หลาย ๆ สภาพแวดล้อม 
โดยไม่จำเป็นต้องจำลองระบบปฏิบัติการ (Operating System: 
OS) ขึ้นใหม ่
 5) MongoDB เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มีรูปแบบ
ของฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ (NoSQL) ซึ่งการเก็บข้อมูล
จะอยู่ในรูปแบบ JavaScript Object Notation (JSON) 

 
4. การวิเคราะห์ และออกแบบการทำงานของระบบ 

 ผู ้ว ิจ ัยมีการวิเคราะห์การออกแบบการทำงานรวมไปถึง
ขอบเขตการทำงานของระบบในร ูปแบบของแผนภาพเชิง
พฤต ิกรรม  และแผนภาพความส ัมพ ันธ ์ของข ้อม ูล  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
4.1 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) 
 ขอบเขตในการพัฒนาระบบมียูสเคสการทำงานคือยูสเคส 
วัดขนาดวัตถซุึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของระบบดงัแสดงในภาพที่ 6  
ยูสเคสเข้าสู่ระบบ ยูสเคสจัดการข้อมูลต้นแบบของวัตถุ ยูสเคส
ตรวจสอบประวัติการใช้งาน และยูสเคสจัดการข้อมูลต้นแบบ
ของวัตถุอ้างอิง 
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ภาพที ่6 แผนภาพยูสเคสส่วนของยูสเคสวัดขนาดวัตถุ 

 

4.2 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity relationship 
diagram) 
 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลประกอบไป
ด้วยตารางฐานข้อมูลทั้งหมด 5 ตาราง ซึ่งสามารถแสดงได้ดัง
ภาพที ่ 7 โดยผู ้ว ิจ ัยได้ใช้ MongoDB เป็นระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลที่มีรูปแบบของฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 
ภาพที ่7 แผนภาพยูสเคสส่วนของยูสเคสวัดขนาดวัตถุ 

 
ภาพที ่7 แผนภาพยูสเคสส่วนของยูสเคสวัดขนาดวัตถุ (ต่อ) 

1) dpml_ml_model เป ็นตารางจัดเก ็บไฟล์ของข้อมูล
ต้นแบบของวัตถุ โดยข้อมูลที่จัดเก็บประกอบไปด้วย รหัสข้อมูล
ต้นแบบของวัตถุ ชื่อข้อมูลต้นแบบของวัตถุ รหัสสถานะข้อมูล
ต้นแบบของวัตถ ุและที่อยู่ของไฟล์ต้นแบบของวัตถุ 

2) dpml_ref_model เป ็นตารางจ ัดเก ็บไฟล์ของข้อมูล
ต้นแบบของวัตถุอ้างอิง โดยข้อมูลที ่จัดเก็บประกอบไปด้วย 
รหัสข้อมูลต้นแบบของวัตถุอ้างอิง ชื่อข้อมูลต้นแบบของวัตถุ
อ้างอิง รหัสสถานะข้อมูลต้นแบบของวัตถุอ้างอิง ที่อยู่ของไฟล์
ต้นแบบของวัตถุอ้างอิง ขนาดความกว้างและความยาวของวัตถุ
อ้างอิง ขนาดความยาวของวัตถุอ้างอิง และข้อมูลสุดท้ายคือ 
รหัสหน่วยการวัดขนาด 

3) dpml_unit เป็นตารางจัดเก็บไฟล์ของข้อมูลหน่วยการวัด
ขนาด โดยข้อมูลที่จัดเก็บประกอบไปด้วย ชื่อหน่วยวัดขนาด 
รหัสหน่วยการวัดขนาด และช่ือย่อหน่วยวัดขนาด 

4) dpml_user เป็นตารางจัดเก็บไฟล์ของข้อมูลผู ้ใช้งาน 
โดยข้อมูลที่จัดเก็บประกอบไปด้วย รหัสผู ้ใช้งาน ชื ่อผู ้ใช้งาน 
รหัสผ่านผู้ใช้งาน รหัสสถานะการเข้าสู่ระบบ และรหัสประเภท
ผู้ใช้งาน 

5) dpml_user เป็นตารางจัดเก็บไฟล์ของข้อมูลเก็บประเภท
ผู้ใช้งาน โดยข้อมูลที่จัดเก็บประกอบไปด้วย รหัสประเภทผู้ใช้งาน
และช่ือประเภทผู้ใช้งาน  

 
5. ผลการวิจัย  

 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการประมวลผลภาพดิจิทัลด้วย 
OpenCV สำหรับการวิเคราะห์วัตถุและการเรียนรู ้ของเครื ่อง
ประกอบไปด้วยมอดูลการทำงาน คือ มอดูลเข้าสู่ระบบ มอดูลวัด
ขนาดวัตถุ มอดูลจัดการข้อมูลต้นแบบของวัตถุ มอดูลจัดการ
ข้อมูลต้นแบบของวัตถุอ้างอิง และมอดูลตรวจสอบประวัติการใช้
งานระบบ โดยมีรายละเอียดแต่ละมอดูลดังนี้ 
5.1 มอดูลเข้าสู่ระบบ 
 ผู้ใช้งานระบบทั้งผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแลระบบจำเป็นต้อง
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน ก่อนเสมอ โดยผู้ใช้งานระบบต้อง
กรอกช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งาน ดังภาพท่ี 8 

 
ภาพที ่8 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
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5.2 มอดูลวัดขนาดวัตถุ 
 หลังจากได้เข้าสู่ระบบหน้าจออัปโหลดรูปภาพและแสดงผล
ลัพธ์จะเป็นหน้าจอแรกที่ระบบแสดงผลให้ใช้งาน โดยหน้าจอนี้  
มีการทำงานร่วมกันของมอดูลย่อย คือ มอดูลย่อยตรวจจับวัตถุ 
มอดูลย่อยนำเข้ารูปภาพ และมอดูลย่อยแสดงผลรูปภาพ โดยมี
การทำงานคือ เลือกรูปภาพท่ีมีวัตถุที่สนใจ เลือกหน่วยในการวัด
ขนาด และกดปุ่มอัปโหลด เมื ่อประมวลผลเสร็จสิ ้นระบบจะ
แสดงผลลัพธ์สู่หน้าจอ สามารถแสดงการทำงานได้ดังภาพที่ 9 
ถึงภาพที ่10  

 
ภาพที ่9 หน้าจออปัโหลดรูปภาพขณะอปัโหลดรูปภาพและประมวลผล 

 

 
ภาพที ่10 หน้าจออัปโหลดรูปภาพ์หลังประมวลผลเสร็จสิ้น 

5.3 มอดูลจัดการข้อมูลต้นแบบของวัตถุ 
 หน้าจอการจัดการข้อมูลต้นแบบของวัตถุประกอบไปด้วยการ
ทำงานของมอดูลย่อย คือ มอดูลย่อยเพิ่มข้อมูลต้นแบบของวัตถุ 
มอดูลย่อยแก้ไขข้อมูลต้นแบบของวัตถุ และมอดูลย่อยลบข้อมูล
ต้นแบบของวัตถุ โดยมอดูลจัดการข้อมูลต้นแบบของวัตถุ  
จะแสดงผลในรูปแบบของตารางข้อมูลซึ ่งจะแสดงข้อมู ลของ
ข้อมูลต้นแบบของวัตถุท้ังหมดในระบบ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม
ข้อมูลต้นแบบของวัตถุ แก้ไขข้อมูลต้นแบบของวัตถุ เปลี่ยน
สถานะการใช้งานข้อมูลต้นแบบของวัตถุ หรือลบข้อมูลต้นแบบ
ของวัตถุได ้โดยแสดงได้ดังภาพท่ี 11 

 
ภาพที ่11 หน้าจอจัดการข้อมูลต้นแบบของวัตถ ุ

5.4 มอดูลจัดการข้อมูลต้นแบบของวัตถุอ้างอิง 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน คือ ผู้ดูแลระบบ โดยหน้าจอ

การจัดการข้อมูลต้นแบบของวัตถุอ้างอิงประกอบไปด้วยการ
ทำงานของมอดูลย่อย คือ มอดูลย่อยเพิ่มข้อมูลต้นแบบของวัตถุ
อ้างอิง มอดูลย่อยแก้ไขข้อมูลต้นแบบของวัตถุอ้างอิง และมอดูล
ย่อยลบข้อมูลต้นแบบของวัตถุอ้างอิง โดยแสดงได้ดังภาพท่ี 12 

 
ภาพที ่12 หน้าจอจัดการข้อมูลต้นแบบของวัตถุอ้างอิง 

5.4 มอดูลตรวจสอบประวัติการใช้งานระบบ 
 ระบบจะแสดงประวัติการใช้งานระบบในรูปแบบของรายการ
ข้อมูล (List) โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกรูปแบบของข้อมูลที่
ระบบแสดงผลลัพธ์ได้ กล่าวได้ว่า สามารถเลือกการแสดงประวัติ
การใช้งานระบบแบบตามวันที่ และอีกรูปแบบ คือ เลือกตาม
ผู้กระทำกับระบบ โดยแสดงได้ดังภาพท่ี 13 

 
ภาพที ่13 หน้าจอจัดการข้อมูลต้นแบบของวัตถุอ้างอิง 
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6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบการประมวลผลภาพ
ดิจิทัลด้วย OpenCV สำหรับการวิเคราะห์วัตถุและการเรียนรู้
ของเครื่อง ผู้วิจัยมีกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การดำเนินงานเป็นการประยุกต์นำความรู ้จากการศึกษาใน
หล ักส ูตรว ิศวกรรมซอฟต ์แวร ์นำมาบ ูรณาการร ่ วมกับ
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโมเดลแบบน้ำตก (Waterfall 
model) 
6.1 สรุปผล 
 ผู้วิจัยได้วางแผนและออกแบบแบ่งช่วงเวลาในการวิจัยได้ 
6 ช่วงเวลา คือ Setup tools, Research, Analysis and design, 
Development และ Testing ซึ่งรายละเอียดของแต่ละช่วงเวลา
สามารถอธิบาย โดยแบ่งเป็นช่วงได้ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 Setup tools การติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ใน
การพัฒนา โดยผู้วิจัยได้ติดตั้งภาษาและไลบรารีได้แก่ React, 
Python, OpenCV และ Flask ระบบจัดการฐานข้อมูลระบบ 
คือ MongoDB รวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาคือ Visual 
Studio Code, LabelImg, Postman และ Docker  
 ช่วงที่ 2 Research เนื่องจากภาษา เครื่องมือ และระบบที่
ต้องพัฒนามีหลายส่วนท่ีผู้วิจัยไม่เคยศึกษาในเรื่องของการใช้งาน 
ดั้งนั ้นผู้วิจัยจึงได้เรียนรู้ ถึงหลักการที่เกี ่ยวข้องกับระบบเป็น
ลำดับแรก กล่าวคือ ผู้วิจัยได้เรียนรู้เรื่อง การประมวลผลภาพ
ดิจิทัลเช่นโมเดลต่าง ๆ ของภาพดิจิทัล การเบลอภาพ การหา
เส้นขอบของวัตถุ ภายในภาพ การวาดเส้นปิดล้อมวัตถุ การวัด
ขนาดวัตถุจากรูปภาพ และการเรียนรู้ของเครื่อง โดยใช้ในการ
ช่วยตรวจจับวัตถุภายในภาพเพื่อทำการประมวลผลเฉพาะวัตถุ
หรือสิ่งท่ีสินใจ ซึ่งผ่านการเรียนรู้ของเครื่องแล้วเท่าน้ัน 
 ช่วงที่ 3 Analysis and design เป็นช่วงของการวิเคราะห์
และออกแบบการทำงานของระบบการประมวลผลภาพดิจิทัล
ด้วย OpenCV สำหรับการวิเคราะห์วัตถุและการเรียนรู ้ของ
เครื ่อง โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์การทำงานของระบบโดยการใช้
แผนภาพยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) 
 ช่วงที่ 4 Development เป็นช่วงที่ผู้วิจัยได้เริ่มพัฒนาระบบ 
โดยมีการ แบ่งการพัฒนาไปตามมอดูลของระบบ ซึ่งมอดูลของ
ระบบประกอบไปด้วยมอดูลเข้าสู ่ระบบ มอดูลวัดขนาดวัตถุ  
มอดูลจัดการข้อมูลต้นแบบของวัตถุ มอดูลจัดการข้อมูลต้นแบบ
ของวัตถุอ้างอิง และมอดูลตรวจสอบประวัติการใช้งานระบบ 

 ช่วงที่ 5 Testing การทดสอบระบบในช่วงนี้ดำเนินการตาม
การออกแบบการทดสอบระบบโดยเมื่อแบ่งตามมอดูลหลักของ
ระบบสามารถแบ่งการทดสอบได้คือมอดูลเข้าสู ่ระบบมี 1 
สถานการณ์การทดสอบ ซึ ่งประกอบไปด้วย 5 กรณีทดสอบ 
มอดูลวัดขนาดวัตถุมี 3 สถานการณ์การทดสอบ โดยมีจำนวน
กรณีทดสอบ 13 กรณีทดสอบ มอดูลจัดการข้อมูลต้นแบบของ
วัตถุมี 4 สถานการณ์ การทดสอบ รวมถึงมีกรณีทดสอบ 21 กรณี
ทดสอบ มอด ูลจ ัดการข ้อม ูลต ้นแบบของวัตถ ุอ ้างอิงม ี 4 
สถานการณ์การทดสอบ รวมถึงกรณีทดสอบ 31 กรณีทดสอบ 
และมอดูลตรวจสอบประวัติ การใช้งานระบบมี 2 สถานการณ์
การทดสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กรณีทดสอบ ทั้งนี ้จากการ
ทดสอบทั้งหมดมีผลลัพธ์ คือ ผ่านการทดสอบในทุกกรณี 
6.2 ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ 
 ระบบการประมวลผลภาพดิจิทัลด้วย OpenCV สำหรับการ
วิเคราะห์วัตถุและการเรียนรู้ของเครื่องสามารถนำองค์ความรู้  
ที่ได้จากการพัฒนาไปต่อยอดให้มีความสามารถในการวัดขนาด
วัตถุ 3 มิติและตรวจหาปริมาตรของวัตถุได้ กล่าวได้ว่าการวัด
ขนาดของวัตถุจากรูปภาพ 2 มุมมองเพื่อหาความยาวใน 3 แกน
จึงสามารถคำนวณ หาปริมาตรของวัตถุได้ โดยในการต่อยอดจาก
ความสามารถดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
ระบบการจัดเรียงสินค้าในมุมมอง 3 มิติภายในตู้คอนเทนเนอร์ได้ 
กล่าวคือ เมื่อมีสินค้าขนาดที่แตกต่างกัน จะสามารถจัดเรียงได้
ด้วยวิธีใดที่ใช้พื้นที่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
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A Road Condition Sensing System using Smartphone Devices  
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาระบบตรวจจับสภาพถนน

แบบอัตโนมัติ ตน้ทุนต่ำด้วยสมาร์ทโฟนซึ่งทำหน้าท่ีเป็นเซ็นเซอร์
ตรวจวัดความสั ่นไหวของยานพาหนะขณะเคลื ่อนที่บนถนน 
จากนั้นจะส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายเพื่อวิเคราะห์และประเมิน
สภาพถนนจากระดับความขรุขระ แตกต่างจากระบบตรวจวัด
สภาพถนนทั่วไปซึ่งมักประเมินคุณภาพของผิวถนนด้วยค่าเทรด
โฮล ผู้ว ิจัยพัฒนาอัลกอริทึมตรวจวัดสภาพถนนจากตัวแบบ
เรียนรู้ของเครื่องที่ถูกฝึกฝนล่วงหน้าด้วยชุดข้อมูลโดยใช้เทคนิค 
XGBoost, SVM และ MaxEnt จากผลการทดสอบระบบโดย
สำรวจสภาพถนน 6 สายทางในกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง
กว่า 40 กิโลเมตร พบว่าระบบสามารถสำรวจข้อมูลสภาพถนนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และตัวแบบ XGBoost ให้ค่าความแม่นยำ
สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแบบอื่น โดยมีความแม่นยำมากกว่า 
90%     

คำสำคัญ – การตรวจวัดสภาพถนน; การตรวจจับด้วยโม
บาย; สมาร์ทโฟน; การเรียนรู้ของเครื่อง  
 

ABSTRACT 
 In this study, we propose a development of a low-
cost, automated sensing system of road condition 
detection using smartphones. It makes use of these 
smart devices to acquire vibration of a survey vehicle 
while the car is driving. After that, the vibration data 
collected from a smartphone sensor are sent to a 
server to analyze and detect road conditions 
corresponding to a level of road roughness. Unlike 
existing systems that use a threshold-based approach   
---------------------------------------------------------------  
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to road quality estimation, we present a machine-
learning based algorithm for road condition detection. 
We collect a dataset and use the dataset to build an 
accurate model.  We also evaluate the performance of 
the detection model with three popular machine 
learning algorithms, including XGBoost, SVM and 
MaxEnt.  Experimental results conducted on the 
vibration data collection from six main roads in Bangkok 
with more than 40 kilometers demonstrated that the 
system performs well and the XGBoost achieves the 
best performing method with more than 90%  of 
accuracy, compared to other techniques.        
Keywords - road condition detection, mobile sensing, 
smartphone, machine learning 

 
1. บทนำ 

ถนน (road) เป็นเส้นทางสัญจรทางบกที่มีความสำคัญใน
ระบบขนส่งทุกประเภท สภาพถนนที่ดีจะให้ความสะดวกสบาย
และเพ ิ ่ มความปลอดภ ัยในการข ับข ี ่แก ่ผ ู ้ ใช ้รถใช ้ถนน 
ขณะเดียวกันสภาพถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาการจราจรและการสิ้นเปลือง
พลังงาน [1] 

ที่ผ่านมาการทดสอบและประเมินสภาพถนนสามารถทำได้
หลายวิธี เช่น ทดสอบความขรุขระถนน (road roughness) การ
ประเมินด้วยสายตา (visual inspection) ทดสอบแรงต้านทาน
ต่อการลื่นไถล (skid resistance) และทดสอบคุณสมบัติเชิงกล /
โครงสร ้ าง  (mechanism /structural properties)  เป ็นต้น 
สำหรับประเทศไทย การทดสอบและประเมินสภาพถนนนิยมใช้
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ดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index: IRI) 
เป็นหลัก [2] [3] โดยค่าดัชนีขรุชระสากลเป็นค่าดัชนีที่บอกถึง
ระดับความขรุขระของถนนขณะยานพาหนะเคลื่อนที่  ในการ
ตรวจวัดค่าดัชนี IRI มักอาศัยเครื่องมือตรวจวัดสภาพถนนที่มี
ความละเอียดสูง เช่น Laser Profilometer และ Bumper เป็น
ต้น ถึงแม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะให้ความแม่นยำในการตรวจวัดสูง 
อย่างไรก็ตามก็มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
สำรวจและการบำรุงรักษารวมทั้งต้องการความรู้ความชำนาญใน
การใช้งานเครื ่องมือเหล่านี้ เป็นต้น ส่งผลให้การสำรวจและ
ปรับปรุงข้อมูลสภาพถนนมักไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
 บทความวิจัยนี ้นำเสนอการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลและ
ประเมินสภาพถนนแบบอัตโนมัติ ต้นทุนต่ำด้วยอุปกรณ์สมาร์ท
โฟน (smartphone) ที่มีราคาถูกลงแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทำ
หน้าท่ีเป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพถนนขณะยานพาหนะเคลื่อนที่ 
ภาพ 2 แสดงภาพรวมการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้น โดย
สมาร์ทโฟนซึ่งถูกติดตั้งบนยานพาหนะซึ่งจะตรวจจับความสั่น
ไหว (vibration) ด้วยเซ็นเซอร์ accelerometer [4] ความเร็ว
ยานพาหนะ (vehicle speed) และพิกัดตำแหน่ง ข้อมูลนี้จะถูก
ส่งไปยังเครื่องแม่ข่ายเพื่อวิเคราะห์และประเมินสภาพถนนด้วย
อัลกอริทึมตรวจวัดความขรุขระที่สร้างจากตัวแบบ (model) ที่
ถูกฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ได้แก่ 
XGBoost [5], SVM [6] และ MaxEnt [7] เป็นต้น ผลจากการ
ประเมินที่ได้จะถูกนำไปบันทึกหรือปรับปรุงเพื่อให้บริการข้อมูล
สภาพถนนแก่ผู้ขับข่ีผ่านเว็บแอพลิเคช่ันรายงานข้อมูลสภาพถนน   
  

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    งานวิจัยที่ผ่านมาใช้ประโยชน์จากเซ็นเซอร์ accelerometer 
ในสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจจับสภาพถนนท่ีไม่ปกติโดยทั่วไปสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 หลักการ ได้แก่ การที่ใช้ accelerometer เพียง
ตัวเดียว และการใช้ accelerometer ร่วมกับเซ็นเซอร์แบบอื่น 
ตัวอย่างเช่น ในงานวิจัย [8] ผู้วิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความขรุขระถนนและข้อมูล accelerometer เพื่อประเมินสภาพ
ความขรุขระของถนนผ่านซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ ใน [9] 
ผู้วิจัยพัฒนาระบบตรวจจับสภาพถนนไม่ปกติ โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลจาก accelerometer เพื่อตรวจจับวัตถุต่างๆ เช่น หลุม
บ ่อ  ฝาท ่อ และทางข ้ามรถไฟ เป ็นต ้น ข ้อด ีของการใช้ 
accelerometer ได ้แก่ การประมวลผลข้อม ูลรวดเร ็วและ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี ่ อย่างไรก็ตามความแม่นยำของ
หลักการนี้มักถูกจำกัดด้วย false positive ที่ค่อนข้างสูง แม้ว่า
ไม่นานมานี้หลักการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) ถูกนำมาใช้
เพื่อลดค่า false positive จาก accelerometer [10] อย่างไรก็
ตามเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกต้องการทรัพยากรค่อนข้างมากจึงไม่
เหมาะในการนำมาใช้ในทางปฏิบัติ ความแตกต่างระหว่าง
งานวิจัยที่นำเสนอกับงานวิจัยเหล่านี้ซึ่งมักใช้ค่าเทรดโฮลในการ
ตรวจจับ ได้แก่การสกัดคุณลักษณะเด่น (feature extraction) 
และการใช้เทคนิค machine learning เพื ่อตรวจจับรูปแบบที่
ซับซ้อนได้ดีกว่า โดยไม่ต้องการทรัพยากรในการรันสูง   
    หลักการใช้เซ็นเซอร์ accelerometer ร่วมกับเซ็นเซอร์แบบ
อื ่น เช่น ในงานวิจ ัย [11] นำเสนอการใช้ accelerometer 
ร่วมกับไมโครโฟน (microphone) เพื่อแยกความแตกต่างของ
เหตุการณ์ เช ่น หลุมบ่อ แถบจำกัดความเร็วและหลังเต่า 
(bump) ในงานวิจัย [12] ผู้วิจัยนำเสนอการตรวจจับสภาพถนน
ไม่ปกติโดยใช้ accelerometer ร่วมกับ Gyroscope ในสมาร์ท
โฟน ข้อจำกัดของหลักการนี้ได้แก่ การประมวลผลค่อนข้างช้า 
และการสูญเสียพลังงานแบตเตอรี่ รวมทั้งการติดตั้งและปรับแต่ง
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ทำได้ยุ่งยากกว่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 ระบบสำรวจและประเมินสภาพถนนด้วยสมาร์ทโฟน 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology)   

ภาพ 1 แสดงภาพรวมระบบสำรวจและรายงานข้อมูลสภาพ
ถนนด้วยสมาร์ทโฟน โดยเริ่มจากการติดตั้งสมาร์ทโฟนซึ่งติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ค่าความสั่นไหว 
(vibration)  ขอ งย านพาหนะ ในแต ่ ล ะแกน ของ  3-Axis 
accelerometer พิกัดตำแหน่ง และความเร็วของยานพาหนะ 
(vehicle speed) ขณะเคลื่อนที่ โดยข้อมูลจาก accelerometer 
จะถูกนำไปประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นเพื่อลดสัญญารบกวน 
(noise) ก่อนนำไปสกัดคุณลักษณะเด่น (feature extraction) 
เพื่อหารูปแบบข้อมูลสำหรับนำไปวิเคราะห์ระกับความขรุขระใน
บร ิ เวณท ี ่ยานพาหนะเคล ื ่อนที่ ผ ่ านด ้วยต ัวแบบทำนาย 
(predictive model) ผลการประเมินสภาพถนนแบ่งออกเป็น 4 
ระดับตามมาตรฐานที่ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สภาพดีมาก 
(excellent) สภาพดี (good) สภาพพอใช้ (satisfactory) และ
สภาพควรปรับปรุง (bad) ตามลำดับ ข้อมูลการประเมินสภาพ
ถนนจะถูกนำไปบันทึกในฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อให้บริการข้อมูล
สภาพถนนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บแอพพลิช่ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 การติดตั้งสมาร์ทโฟนและทิศทางแต่ละแกนของ accelerometer 
 

3.1 การตรวจจับความเร่ง (Acceleration Data Sensing)  
     3-Axis accelerometer [4] เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเร่ง
แบบ 3 แกนที่มักถูกติดตั้งในสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจจับการปรับ
ท ิศทางแสดงผล accelerometer จะตรวจว ัดค ่าความเร่ง 
(acceleration) ของการเอียงเครื ่องไปในทิศทางตามแกน X 
(longitudinal), Y (lateral) และ Z (vertical) งานวิจัยที่ผ่านม
ใช้ประโยชน์จาก accelerometer เพื่อตรวจจับกิจกรรมต่างๆ 
ของมนุษย์ เช่น ตรวจจับการล้ม [13] และ ตรวจจับท่าทาง [14] 
เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัย [15] แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับความขรุขระของถนนและค่าความเร่งที่ตรวจวัดได้จาก 
accelerometer ภาพ 2 แสดงการต ิดต ั ้ งสมาร ์ท โฟนใน
ยานพาหนะและทิศทางในแต่ละแกนของ accelerometer เพื่อ 

 
ตรวจว ัดสภาพถนนซ ึ ่ งส ัมพ ันธ ์ ระบบพ ิก ัด โลก (world 
coordinate system) [10]  

 
(ก) สภาพถนนเรียบ  

 
(ข) สภาพถนนขรุขระ  

ภาพ 3 ค่าความเร่งที่ตรวจวัดได้ในแต่ละแกนของ accelerometer บน
สภาพถนนที่แตกต่างกัน 
 จากภาพ 3 ค่า accelerometer จะมีความแตกต่างกันเมื่อ
ยานพาหนะวิ่งด้วยความเร็วคงที่บนสภาพถนนที่แตกต่างกัน 
อย่างไรก็ตาม accelerometer ในสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่มักมี
อัตรา sampling และมีอัตราความไวต่อสญัญาณรบกวน (noise) 
สูง จำเป็นจะต้องมีการประมวลผลข้อมูล accelerometer ก่อน
นำไปใช้งาน ในงานวิจัยนีผู้้วิจัยเลือกที่จะใช้ค่าข้อมูลที่ตรวจวัดได้
ในแกน Y ของ accelerometer ซึ่งเป็นทิศทางทีไ่ด้รับผลกระทบ
โดยตรงจากสภาพถนนเพื่อใช้ตรวจจับสภาพถนน ยิ่งไปกว่านั้น
ผู ้วิจัยเลือกที่จะ sampling ข้อมูลด้วยความถี่ 10 เฮิร์ต (Hz) 
และใช้ตัวกรองความถี่สูงผ่าน (high-pass filter) [16] เพื่อลด
สัญญาณรบกวนที่อาจมีสาเหตุมาจากการหยุดรถ การชะลอ
ความเร็ว การเลี้ยวรถ ตลอดจนสิ่งกอ่สร้าง เช่น สะพานข้าม เป็น
ต้น ภาพ 4 แสดงข้อมูลก่อนและหลังผ่านตัวกรองความถี่สูงผ่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4 แสดงข้อมูลแกน Y ก่อนและหลังผ่านตัวกรองความถี่สูงผ่าน 
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3.2 การสกัดคุณลักษณะเด่น (Feature Extraction)   
 หลังข้อมูลจาก accelerometer ผ่านตัวกรองความถี่สูงผ่าน 
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปสกัดคุณลักษณะเด่น (feature) อย่างไร
ก ็ตามข ้อม ูลจาก accelerometer บนยานพาหนะจอย ่าง
ต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการระบุขอบเขต (boundary) เพื่อสกัด
คุณลักษณะเด่นจากข้อมูลดังกล่าว ในงานวิจัยนี ้ใช้เทคนิค 
window sliding [17] ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลอนุกรมเชิงเวลา (Time series data) แสดงดังภาพ 5  

 
ภาพ 5 Sliding window สำหรับการสกัดคุณลักษณะเด่น  

 

 กำหนดให้ 𝑌 =< 𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, … , 𝑣n > เป็นข้อมลูจาก 
accelerometer หลังผ่านตัวกรองความถี่สูงผ่าน โดยที่ 𝑣i เป็น
ค่าข้อมูลลำดับ i และ |Y| = n คือความยาวข้อมูล กำหนดให ้
𝑝𝑡  = < 𝑣𝑡 , 𝑣𝑡+1, … , 𝑣𝑡+𝑤 > เป็นวินโดวล์ำดับ 𝑡 
โดยที่ 𝑝𝑡 ⊑ Y และ 1 ≤ 𝑡 < 𝑛 และ 𝑤  
เป็นขนาดของวินโดว์ (window size)  โดยที่ 1 ≤ 𝑤 ≤ 𝑛 
สำหรับแต่ละวินโดว์ 𝑝𝑡 และ 𝑝𝑡+1 จะมีข้อมูลซ้อนทบั 
(overlap) อย่างน้อย 50 เปอร์เซน็ต์ เพื่อความต่อเนื่องของข้อมูล 
โดยทีแ่ตล่ะวินโดว์ 𝑝𝑡 ผู้วิจัยทำการสกัดคุณลักษณะเดน่ 
(feature) ของข้อมูล ดังต่อไปนี ้

• ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) ในวินโดว ์

          �̅� =
1

𝑤
∑ 𝑣𝑖

𝑤

𝑖=0

                    (1) 

 

• ค่าสูงสุด (Max) ของข้อมูลในวินโดว์ 
         𝐴𝑚𝑎𝑥 = max

𝑖
{𝑣𝑖}              (2) 

 

• ค่าต่ำสดุ (Min) ของข้อมูลในวินโดว์  
       𝐴𝑚𝑖𝑛 = min

𝑖
{𝑣𝑖}               (3) 

 

• ค่าความแปรปรวน (Variance) ของข้อมูลในวินโดว์ 

𝜎2 =
∑ (𝑣𝑖 − �̅�)2𝑤

𝑖=0

𝑤
              (4) 

 

• ผลรวมของค่าสัมบรูณ์ที่มากสดุและน้อยสุดในวินโดว ์
𝑆𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 =  |𝐴𝑚𝑖𝑛| + |𝐴𝑚𝑎𝑥|     (5) 

 

• เอ็นโทรปี (Entropy) ของความถี่ใน 𝐿 ช่วงค่าข้อมูล      
          𝐻 = − ∑ 𝑝𝑖. log 𝑝𝑖

𝐿
𝑖=0            (6)   

 

 โดยที่ 𝑝𝑖  หมายถึงค่าความน่าจะเป็นในช่วงค่าข้อมูล 𝑖 
ตาราง 1 แสดงการแบ่งช่วงค่าข้อมูลสำหรับถนน
คอนกรีต (concrete) และถนนคอนกรีตผสมยางมะ
ตอย (asphaltic concrete) ซึง่เป็นสองประเภทของ
ถนนท่ีพบบ่อยได้ที่สุดในประเทศไทย  
 

• ความเร็วยานพาหนะ (Vehicle’s speed) ขณะสำรวจ 
                �́� =

𝑣−𝑣𝑚𝑖𝑛

𝑣𝑚𝑎𝑥− 𝑣𝑚𝑖𝑛
                 (7)  

   
          โดยที่ 𝑣𝑚𝑖𝑛, 𝑣𝑚𝑎𝑥 เป็นค่าความเร็วต่ำสุดและสูง 
            ที่สุดของยานพาหนะ ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ค่า  
             𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0 และ 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 100     
 
 หลังจากขั ้นตอนการสกัดคุณลักษณะเด่นจากข้อมูลค่า
ความเร่งที่ตรวจวัดได้จากเซ็นเซอร์ accelerometer แล้ว ผู้วิจัย
มีการลาเบล (label) ระดับความขรุขระของถนนสอดคล้องกับคา่
ดัชนีความขรุขระสากล IRI โดยดึงการดึงข้อมูลลาเบลจากระบบ
รายงานสถาพถนน ROADNET [18] ซึ ่งเป็นเว็บบริการข้อมูล
สภาพถนนของกรมทางหลวง   
 
ตาราง 1 ช่วงค่าข้อมูลสำหรับถนนคอนกรีตและถนนยางมะตอย  

ประเภทถนน ช่วงค่าข้อมูล 
ถนนคอนกรีต 
 

(-∞,-0.005], (-0.005,-0.0001], (0.0001, 
0.00009], (0.00009, 0.0091], (0.0091, 
0.1], (0.1, 0.3], [0.3, ∞) 

ถนนยางมะตอย  [∞,-1], (-1,-0.009],  (-0.009,0.01], 
(0.01,0.03], (0.03,0.05], [0.05, ∞) 

  
 เพ ื ่อท ี ่จะสร ้างแบบจำลองการทำนายค ่า (predictive 
model) อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) 
เ ช ่ น  MaxEnt, XGBoost แ ล ะ  Support Vector machine 
(SVM) เป็นต้น สามารถนำมาใช้เพื่อฝึกฝน(training) แบบจำลอง
สำหรับการทำนายค่าดัชนีความขรุขระสากล IRI จากข้อมูล 
accelerometer ที่ถูกตรวจวัดได้บนยานพาหนะสำรวจ  ตาราง
2 แสดงช่วงค่าดัชนีความขรุขระ IRI มาตราฐานและผลการ
ประเมินสภาพถนนที่ใช้ในประเทศไทย 
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ตาราง 2 ค ่าด ัชนีขระขระสากลและผลการประเมินสภาพถนนตาม
มาตราฐานที่ใช้ในประเทศไทย [3] 

ค่าดัชนีขรขุระสากล ผลการประเมินสภาพถนน 

0.0 ถึง 2.0 ดีมาก (Excellent) 
2.0 ถึง 3.5 ดี (Good) 
3.5 ถึง 5.0 พอใช้ (Fair) 
5.0 ขึ้นไป ต้องปรับปรุง (Bad) 

 
 3.3 Web-based Monitoring System 
 ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองในการประเมินสภาพถนนจะถูก
บันทึกลงในฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่งสัมพันธ์กับพิกัดตำแหน่ง (GPS 
location) ของยานพาหนะ ผู้วิจัยมีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน 
(web application) เพื่อดึงข้อมูลและให้บริการข้อมูลสภาพถนน
แก่ผู้ขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เข้าถึงและเข้าใจ
ได้ง่าย ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอเว็บแอพพลิเคชั่นรายงานข้อมูล
สภาพถนนบนแผนที่ และภาพที่ 7 แสดงหน้าจอ dashboard 
สำหรับการแสดงข้อมูลทางสถิติ 
 ในส่วนของการแสดงผล เว็บแอพพลิเคชั่นรายงานสภาพถนน
จะถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ Javascript เวอร์ชั ่น 8 เป็นฟอนต์เอ็น 
( frontend)  และ  Flask เ วอร ์ ช ั ่ น  1.0.2 เ ป ็ นแบลค เอ็ น 
(backend)  และร ันบนเคร ื ่ องแม ่ข ่ าย (web server)  บน
ระบบปฏิบัติการ Ubantu เวอร์ชั ่น 16.04.6 และมีฐานข้อมูล
เป็น Google firebase ซึ่งให้ความรวดเร็วในการคิวรีและบันทึก
ข้อมูลด้วยระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) 

 
(ก) รายงานแสดงค่าดัชนี IRI บนสายทางหมายเลข 9 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
   
 
 

(ข) รายงานแสดงประวัติการสำรวจระดับความขรุขระของสายทาง  
 

(ข) รายงานแสดงค่าดัชนี IRI เฉลีย่ของถนนที่สำรวจในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

ภาพ 7 Dashboard แสดงรายงานข้อมลูสภาพถนนที่สำรวจด้วยระบบ  

         
 
 

 
 

ภาพ 6 หน้าจอเว็บแอพพลิเคชั่นรายงานสภาพถนน 
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ภาพ 8 บริเวณเส้นทางที่ใช้ยานพาหนะเก็บข้อมูลจากสมาร์ทโฟน 
 
4. การทดลอง (EXPERIMENTS) 
     หัวข้อนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดการทดลองในการพัฒนา
แบบจำลองสำหรับการประเมินสภาพถนนด้วยสมาร์ทโฟน   
4.1 การรวบรวมข้อมูล 
     ข้อมูลที่นำมาใช้ในการพัฒนาแบบจำลองจะถูกรวบรวมโดย
การใช้สมาร์ทโฟน Apple ไอโฟน 11 ซึ่งมี CPU A13 Bionic (7 
nm+) RAM ขนาด 4 GB และหน่วยความจำสำรอง 64GB 
ระบบปฏิบัติการ iOS 13 ซึ่งจะถูกติดตั้งบนยานพาหนะเป็นรถ
ยี่ห้อฮอนด้า ปี 2013 และฮอนด้า CRV ปี 2007 ตามลำดับ โดย
จะมีการยึดสมาร์ทโฟนเข้ากับตัวจับแล้วนำตัวจับไปติดกับกระจก
ข้างบริเวณคนนั่งซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับบริเวณล้อรถมากท่ีสุด 
แสดงดังภาพที่ 1 เพื่อรับแรงสั่นสะเทือนได้ใกล้เคียงกับตำแหน่ง
ติดตั้งอุปกรณ์ Bump Integrator   
     สมาร์ทโฟนจะตดิตั้งแอพพลิเคช่ัน SensorLog1 เพื่อบันทึก
ค่าพิกัดตำแหน่ง GPS และความเร็วของยานพาหนะ วัน/เวลา 
ตลอดจนคา่ accelerometer ที่มอีัตรา sampling ข้อมูลเท่ากับ 
0 Hz โดยมีความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะอยู่ระหว่าง 40 ถึง 60 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  โดยแอพพลเิคช่ัน SensorLog จะบันทึกค่า
ข้อมูลทั้งหมดและส่งออกในรูปแบบของไฟล์ csv ภาพ 9 แสดง
การตั้งค่าพารามิเตอร์ SensorLog  ตาราง 3 แสดงเส้นทางที่ใช้

 
1 SensorLog V3.70:  http://sensorlog.berndthomas.net/ 

เก็บข้อมูลเพื่อสร้างชุดข้อมูลสำหรบัการฝึกฝนแบบจำลอง จาก
ตาราง 3 จะเห็นได้ว่าเส้นทางทีถู่กเลือกเพื่อใช้เก็บข้อมูลจะเป็น
เส้นทางทีม่ีสภาพถนนที่แตกต่างและมีวสัดุทีใ่ช้ก่อสร้างถนนท้ัง
แบบ Concrete, Asphaltic Concrete และแบบผสม ภาพที ่8 
แสดงเส้นทางและบริเวณที่ใช้ยานพาหนะในการเก็บข้อมลูจาก
สมาร์ทโฟน     

 

  
ภาพ 9 แสดงการตั้งค่าพารามิเตอร์ในแอพพลิเคชั่น SensorLog 

   หลังจากการเก็บข้อมูล ขั้นตอนถัดไปก็จะทำการประมวลผล
ข้อมูลเบื้องต้นด้วยวิธีการที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.1 และทำการสกัด
ลักษณะเด่นของข้อมูลตามหัวข้อ 2.2 โดยเลือกใช้ขนาดของ
วินโดว์ (window size) เท่ากับ 1,000 ค่า ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสม
ที่สุดในการทดลอง สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลถนน
จะมีขนาด 5,563 เรคอร์ด (record) โดยแบ่งเป็นชุดข้อมูลฝึกฝน 
(training data) แบบจำลอง 70% (3,892 เรดคอร์ด) และชุด
ข้อมูลทดสอบ 30% (1,671 เรคอร์ด) ตามลำดับ      
 
4.2 ตัวแบบตรวจจับสภาพถนน    
    เพื ่อที ่จะสร้างแบบจำลองที่มีความแม่นยำในการตรวจวัด
สภาพถนนจาก accelerometer งานวิจัยนี้เลือกใช้อัลกอริทึม

ตาราง 3 รายละเอยีดของสายทางทีใ่ชท้ดสอบระบบ  

ลำดับ ช่ือสายทาง ประเภทวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง ประเมินสภาพ ระยะทางสำรวจ 
1 ถนนบรมราชชนน ี Asphaltic Concrete ดีมาก 4.714 กิโลเมตร 
2 ถนนเลียบทางด่วนศรีรัช Asphaltic Concrete ด ี 3.562 กิโลเมตร 
3 ถนนเทพารักษ์ Concrete พอใช้ 5.893 กิโลเมตร 
4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย Concrete ต้องปรับปรุง 6.902 กิโลเมตร 
5 ถนนกาญจนาภิเษก Concrete/Asphaltic Concrete พอใช้/ด ี 4.787 กิโลเมตร  
6 ถนนสุขสวัสดิ ์ Concrete พอใช้ 9.492 กิโลเมตร 

 
 

http://sensorlog.berndthomas.net/
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การเรียนรู ้ของเครื ่องที่นิยมใช้งานแพร่หลาย โดยเน้นที่การ
ประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็วและใช้ทรัพยากรน้อยเป็นหลัก ได้แก่   
• MaxEnt [7] เป็นเทคนิคเชิงเส ้นที ่ใช้สร้างตัวแบบเพื่อ

ประมาณการความน่าจะเป็น (probability) ของคลาส 𝑐 
จากอินพุต 𝑥 โดยใช้หลักการ maximum entropy ตาม
สมการ (8)  

  𝑝(𝑐|𝑥) =  
1

𝑍
exp ∑ ∑ 𝑤𝑐𝑖 . 𝑓𝑖(𝑐, 𝑦)

𝑁

𝑖=1𝑦∈ ℱ(𝑥)
      (8) 

 
โดยที่ 𝑓𝑖(𝑐, 𝑦) เป็นฟังก์ชั่นสำหรับแอดทริบิวต์ 𝑦  𝑤𝑐𝑖  
เป็นค่าถ่วงน้ำหนักของ feature 𝑖 สำหรับคลาส 𝑐 และ 𝑍 
เป็นแฟคเตอร์นอร์มัลไลซ์ (normalization factor) คลาส 
𝑐 ที่มีค่า 𝑝(𝑐|𝑥) มากสุดจะถูกเลือกเป็นคำตอบ      

• Support Vector Machine (SVM) [6] เป็นหนึ่งในเทคนิค
การเรียนรู ้ของเครื่องที่นิยมใช้เนื ่องจากสามารถสร้างตัว
แบบทีแ่ม่นยำและมีการทำงานท่ีรวดเร็ว หลักการของ SVM  
หลักการของ SVM จะทำการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยเส้นแบ่ง
ข้อมูลโดยการหาระยะมาร์จิ้นที่ห่างมากที่สุด (maximum 
margin) ระหว่างเวกเตอร์ซับพอร์ตในแต่ละคลาสซึ่งจะช่วย
ลดปัญหา overfitting ฟังก ์ช ั ่น SVM สามารถแสดงดัง
สมการ (9)      

                  𝑓(𝑥) = 𝑠𝑔𝑛(𝑤∗𝑇𝑥 + 𝑏∗)                (9) 
 

โ ด ย ท ี ่  𝑠𝑔𝑛(𝑥) = 1 ก ็ ต ่ อ เ ม ื ่ อ  𝑥 > 0 ข ณ ะ ที่  
𝑠𝑔𝑛(𝑥) = −1 ก็ต่อเมื ่อ 𝑥 < 0 เทอม 𝑤∗และ 𝑏∗ 
เป็นพารามิเตอร์ซึ ่งจะถูก optimize ผ่านฟังก์ชั ่นสูญเสีย 
(loss function) ตามสมการ (10)   

            ℒ∗(𝑤, 𝑏) =  min
𝑤∗,𝑏∗ 

1

2
𝑤𝑇𝑤                    (10)  

         𝑠. 𝑡.   𝑦𝑖[𝑤𝑇𝑥𝑖 + 𝑏] ≥ 1    

 ตาราง 4 ผลลัพธ์ของตัวแบบ MaxEnt 

Measure Concrete Road Asphaltic concrete Road AVG. 
Train. loss 0.03 0.06 0.04 
Test Acc. 0.86 0.89 0.88 

 Bad Fair Good Excellent Bad Fair Good Excellent  
Precision 0.78 0.49 0.96 0.95 0.81 0.55 1.00 1.00 0.82 
Recall 0.78 0.46 0.95 0.66 1.00 0.96 0.91 0.62 0.79 

F1 score 0.78 0.47 0.95 0.77 0.89 0.70 0.96 0.76 0.79 
 
ตาราง 5 ผลลัพธ์ของตัวแบบ SVM  

Measure Concrete Road Asphaltic concrete Road AVG 
Train. loss 0.07 0.09 0.08 
Test Acc. 0.81 0.89 0.85 

 Bad Fair Good Excellent Bad Fair Good Excellent  
Precision 0.70 0.76 0.94 0.81 0.97 0.84 0.89 0.86 0.85 
Recall 0.70 0.77 0.94 0.85 0.70 0.64 0.99 0.95 0.82 

F1 score 0.70 0.76 0.94 0.83 0.81 0.73 0.94 0.90 0.83 
 ตาราง 6 ผลลัพธ์ของตัวแบบ XGBoost  

Measure Concrete Road Asphaltic concrete Road AVG 
Train. loss 0.01 0.03 0.02 
Test Acc. 0.90 0.92 0.91 

 Bad Fair Good Excellent Bad Fair Good Excellent  
Precision 1.00 0.52 1.00 0.98 1.00 0.45 1.00 1.00 0.87 
Recall 1.00 0.97 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 0.47 0.89 

F1 score 1.00 0.67 1.00 0.79 1.00 0.62 1.00 0.64 0.84 
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อย่างไรก็ตาม SVM ถูกออกแบบมาเพื ่อแก้ปัญหาการ
แบ่งกลุ่มแบบสองคลาส งานวิจัยนี้เลือกใช้เทคนิค One-vs-
All เพื ่อขยายความสามารถของ SVM รองรับปัญหาการ
แบ่งกลุ่มแบบหลายคลาส (Multi-class classification)    

• XGBoost [5] อัลกอริมการเรียนรู้ของเครื่องซึ่งสร้างกลุ่ม
ของต้นไม้ตัดสินใจ (decision tree) 𝐾 ต้น โดยแต่ละตน้จะ
เรียนรู้ความคาดเคลื่อน (error) จากต้นไม้ก่อนหน้า โดยตัว
แบบจะทำนายคลาส 𝑐 สำหรับอินพุต 𝑥 โดยสมการ (11)    

𝑐 = ∑ 𝑤∗𝑓𝑘(𝑥)
𝐾

𝑘=1
                  (11) 

       
โดยที่ 𝑓𝑘(𝑥) เป็นต้นไม้ตดัสินใจลำดับที่ 𝑘 โดยวิธีการ       

      optimize 𝑤∗ ผ่านฟังก์ช่ัน objective สำหรับงานวิจัยนี ้
      เลือกใช้ฟังก์ช่ัน Objective แบบ Softmax และกำหนด 
      จำนวนต้นไม้ตัดสินใจเท่ากับ 10 ต้น  
    ตัวแบบทั้งหมดจะถูกพัฒนาด้วยภาษาไพธอน (python) โดย
ใช้ไลบรารี scikit-learn [19] ผ่านการฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลฝกึฝน
และชุดข้อมูลทดสอบที่ได้ถูกแบ่งไว้ล่วงหน้า โดยที่แต่ละตัวแบบ
จะถูกแยกฝึกฝนเพื่อตรวจจับสภาพถนนสอดคล้องกับวัสดุที่
นำมาใช้ก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ ถนนคอนกรีต (concrete) และถนน 
ย า งม ะ ตอย  ( Asphaltic concrete)  เ ป ็ น ต ้ น  ใ น ก า ร วั ด
ประสิทธิภาพของตัวแบบในการประเมินสภาพถนนจะใช้ตัววัด
มาตรฐาน (standard measure) ซึ่งประกอบไปด้วย accuracy, 
precision/recall และ F1 score ร่วมกับ ROC Curve  
 
4.3 ผลการทดลอง 
    ตารางที่ 4 ถึง 6 แสดงประสิทธิภาพของตัวแบบ MaxEnt, 
SVM และ XGBoost ตามลำดับ บนชุดข้อมูลทดสอบ จะเห็นได้
ว่า XGBoost ให้ความแม่นยำในการจำแนกสภาพถนนสงูสุด โดย
มีค่า accuracy อยู่ที่ 0.91 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของ precision และ 
recall อยู่ที่ 0.87 และ 0.89 ตามลำดับ ตัวแบบ SVM จะให้ค่า
ความแม่นยำเป็นอันดับสอง โดยมีค่า accuracy อยู่ท่ี 0.88 และ
มี F1 score อยู่ที่ 0.79 สุดท้าย MaxEnt จะให้ผลทำนายข้อมูล
สภาพถนนต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับตัวแบบอื่นๆ โดย accuracy อยู่
ที่ 0.85  
     ในการเปรียบเทียบผลการทำนายสภาพถนนระหว่างถนน
คอนกร ีต (concrete) และถนนคอนกร ีตผสมยางมะตอย 
(asphaltic concrete) จะเห็นได้ว่าผลการทำนายสภาพถนนบน
ถนนคอนกรีตผสมยางมะตอยจะให้ความถูกต้องที่สูงกว่าถนน
คอนกรีตบนทุกตัวชี ้วัด โดยตัวแบบ XGBoost ยังคงให้ความ
แม่นยำในการทำนายสภาพถนนสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับตัว
แบบอ่ืน ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นว่า XGBoost ซึ่งสร้างต้นไม้ 

 
ตัดสินใจหลายต้นเพื่อช่วยในการทำนายสภาพถนนจากเซน็เซอร์ 
accelerometer สามารถแยกแยะสภาพถนนได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ ภาพ 10 แสดง ROC Curve ของ MaxEnt (ก) 
SVM (ข) และ XGBoost (ค) ตามลำดับ โดย เส้นสีฟ้า (blue) 
แทนคลาส excellent เส้นสีส้ม (orange) แทนคลาส good เส้น
สีม่วง (magenta) แทนคลาส Fair และเส้นสีแดง (red) แทน
คลาส bad  จากภาพ 10 จะเห็นได้ว่า XGBoost ใหค้วามแม่นยำ
ในทุกคลาสได้ดีใกล้เคียงกัน ขณะที่ MaxEnt จะให้ความแม่นยำ
ที่สูงเฉพาะในคลาส Excellent และคลาส bad ส่วน SVM จะให้
ความแม่นยำต่ำในคลาส bad เมื่อเทียบกับคลาสอื่น   

 
(ก) ตัวแบบ MaxEnt  

 
(ข) ตัวแบบ SVM 

 
(ค) ตัวแบบ XGBoost 

ภาพ 10 กราฟ ROC ในแต่ละตัวแบบ 
5. สรุป (CONCLUSION) 

     บทความวิจัยฉบับนี้นำเสนอการพัฒนาระบบสำรวจข้อมูล
สภาพถนนด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนซึ่งจะถูกติดตั้งบนยานพาหนะ  
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สมาร์โฟนจะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการสั่นสะเทือนของ
ยานพาหนะขณะวิ ่งบนถนนด้วยเซ ็นเซอร์ accelerometer 
จากนั้นจะส่งข้อมูลการสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้ไปยังเครื่องแม่
ข่ายเพื่อวิเคราะห์และประเมินสภาพถนนแบบอัตโนมัติโดยการ
สกัดคุณลักษณะเด่นของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ยิ่งไปกว่านั้นผู้วิจัยมี
การพัฒนาอัลกอริทึมตรวจวัดสภาพถนนด้วยเทคนิคการเรียนรู้
ของเครื ่อง ซึ ่งประกอบไปด้วย XGBoost, SVM และ MaxEnt 
ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่นิยมใช้ มีการทำงานที่รวดเร็ว โดยการใช้
ยานพาหนะเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาร์ทโฟนบนถนนสายหลัก 
6 เส้นทางในกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้สร้างตัวแบบ ผลการ
ทดลองพบว่า XGBoost ให้ความแม่นยำสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับเทคนิคอื ่น สุดท้ายผู ้ว ิจ ัยมีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน
รายงานข้อมูลสภาพถนนแบบ real-time เพื่อให้บริการข้อมูลแก่
ผู้ใช้รถใช้ถนนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็น

เงินหยวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับช่วย
ในการเปลี่ยนสกุลเงินโดยวิธีการเรียนรู้เชิงลึก โดยใช้ได้ทั้งการ
ตรวจสอบธนบัตรไทยและแปลงสกุลเงินไทยเป็นเงินหยวน ใช้ได้
ทั ้งผู้ส ูงวัย ผู ้พิการทางสายตา หรือบุคคลทั ่วไปที ่สนใจ ซึ่ง
โดยเฉพาะผู้สูงวัยและผู้พิการทางสายตาไม่สามารถมองเห็น
ธนบัตรได้ ดังนั้น การพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ จะทำให้ช่วยในการ
อ่านธนบัตรไทยและช่วยในการแปลงสกุลเงินบาทเป็นเงินหยวน 
กลุ่มตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้เชิงลึก คือ ธนบัตรไทย 5 
ชนิด ได้แก่ 20 50 100 500 และ1,000 บาท รวมกันจำนวน 
1,631 ภาพ โดยมีการทำงานทั ้งหมด 7 ขั ้นตอน คือ การ
ตรวจสอบข้อมูล การส่งข้อมูล การสร้างโมเดล การฝกึโมเดล การ
ทดสอบโมเดล และปรับปรุงข้อผิดพลาด ผลการวิจัยพบว่า แอป
พลิเคชันนี้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย คือ สามารถแปลง
สกุลเงินบาทเป็นเงินจีนได้ และมีการออกเสียงอย่างชัดเจน มี
ความถูกต้องคิดเป็น 90 % 

คำสำคัญ -- อัตราแลกเปลี่ยน,สกลุเงิน,ธนบัตรไทย,ธนบัตร
จีน,เงินหยวนจีน,การประมวลผลภาพ ธนบัตร,การเรยีนรู้เชิงลึก 

 
ABSTRACT 

 This research is to research the exchange rate of 
baht to yuan. Its purpose is to develop an application 
for helping to change currencies through deep learning 
methods. It can be used for both checking Thai 
banknotes and converting Thai currency into Yuan. Can 
be used by both the elderly Visually impaired Or 
general people who are interested Which especially the 
elderly and the visually impaired can not see the 

banknote, so the development of this application. It 
will help to read Thai banknotes and help in converting 
Thai baht to Yuan. The data samples used for deep 
learning were 5  types of Thai banknotes: 20 , 50 , 100 , 
500, and 1,000 baht, total 1,631 images, with a total of 
7  steps: data verification, data transmission, modeling, 
training. Model testing model And improve errors The 
research results were found that This application can 
achieve the goal of being able to convert Thai baht to 
Chinese currency. And is pronounced clearly It has an 
accuracy of 90%. 
 Keywords - exchange rate, currency, Thai banknote, 
Chinese banknote, Chinese Yuan money, image 
processing. Banknotes, deep learning 

1. บทนำ 
  ปัจจุบันมีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ประเทศ

ต่าง ๆ หรือไปอาศัย สร้างอาชีพดำรงชีวิตมากมาย ในที่นี้คนไทย
นิยมไปที่ประเทศจีนมากขึ้นมีอัตราเงินแตกต่างกันชัดเจน เราจะ
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินคือปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตมาก เนื่อง
ด้วยสมัยนี้เทคโนโลยีเข้าถึง มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเรา
มากขึ้น พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆมีสิ่งแปลกใหม่ขึ้นทุกวัน เทคโนโลยี
สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย  

   ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน แต่มีบาง
กลุ่มที่มีปัญหาทางด้านสายตา หรือ การรับฟัง ก็คือกลุ่มของ
ผู้สูงอายุและผู้พิการทางสายตาและการรับฟัง ทำให้ต้องมีการ
พึ่งพาแอปพลิเคชันแลกเปลี่ยนอัตราเงิน  

  ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดจัดการแก้ปัญหาพัฒนาสร้างแอปพลิเคชัน
สำหรับคำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินโดยใช้วิธีการเรียนรู้
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เชิงลึก ( Deep Learning ) มาช่วยในการมองเห็น การรับฟัง ทำ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ใช้งานท่ัวไป 
 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นฤมล ปานล้ำเลิศ[1] ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบ

ระบบแลกธนบัตรโดยใช้ฮิสโตแกรมแบบค่าเฉลี่ย เพื่อใช้ในการ
พัฒนาต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนธนบัตร ข้อดีของระบบนี้คือ ใช้
อัลกอริทึมไม่ซับซ้อน จึงทำให้ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
การใช้ฮิสโตแกรมสามารถรองรับการนำเข้าข้อมูลภาพแบบไม่
จำกัดทิศทาง ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช่งานโดยการนำเข้า
ธนบัตรได้ทั้งสองด้าน ผู้วิจัยได้สร้างระบบแลกเปลี่ยนธนบัตรที่
รองรับสกุลเงิน 8 สกุล ได้แก่ ไทย ดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์ สเตอร์
ลิง ยูโร เยน ดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์ออสเตรเลียและเรนมินบิ 
หลักการทำงานที่ใช้ในการจำแนกธนบัตรตามชนิดราคา คือ 
ความกว้างของธนบัตรเป็นตัวจำแนกข้อมูลเบื้องต้นและ ฮิสโตแก
รมแบบค่าเฉลี่ยเป็นตัวจำแนกข้อมูลขั ้นที่สอง ขั ้นแรกศึกษา
ลักษณะเฉพาะของธนบัตรต่อมาสร้างระบบการฝกึฝน (Training) 
และนำเข้าข้อมูลชนิดล่ะ 10 ใบ หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มา
สร้างตัวแบบในการจำแนกธนบัตร เพื่อนำมาใช้ในการสร้างระบบ
การฝึกฝน (Training) ทดสอบบันทึกผลลัพธ์  ขั้นสุดท้ายนำตัว
แบบในการจำแนกธนบัตรมาพัฒนาต้นแบบระบบแลกธนบัตร 
โดยผู้ใช้เป็นผู้เลือกสกุลเงินที่จะทำการแลกเปลี่ยน ระบบจะทำ
การค ้นค ืนชนิดราคาของธนบ ัตร จากน ั ้นคำนวณอ ัตรา
แลกเปลี่ยน ผลของการวิจัยพบว่า สามารถจำแนกธนบัตรตาม
ชนิดราคาได้ถูกต้องร้อยล่ะ 100 ในจำนวน 7 สกุล สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐได้ค่าความถูกต้องของการจำแนกร้อยล่ะ 37 แล้ว
มาเปลี่ยนเป็นหาค่าเฉลี่ยฮิสโตแกรมเฉพาะบริเวณกลางของ
ธนบัตร พบว่าได้ความถูกต้องเพิ่มเป็นร้อยล่ะ 50 มีความเร็วใน
การประมวลผลเฉลี่ย 0.02 วินาทีจ่อธนบัตร 1 ใบ 

ไพโรจน์ คล้ายเพ็ชร์[2]  ได้ทำการวิจัยเรื่อง วิธีการวัดสีแผ่น
พ ิมพ ์ธนบ ัตรด ้วยการประมวลผลภาพด ิจ ิท ัล เพ ื ่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์สีพื้น การตรวจสอบ
คุณภาพแผ่นพิมพ์ธนบัตรถือเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งของ
กระบวนการผลิตธนบัตร เพื ่อให้ธนบัตรที ่จะทำออกมาใช้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน แผ่นพิมพ์ธนบัตรทุกแผ่นและธนบัตรทุก
ฉบับจะผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด และผ่านการตรวจนับ
จำนวนทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่กระดาษเปล่าจนตัดเป็นธนบตัร

สำเร็จรูป เสนอวิธีการตรวจสอบสีในแผ่นพิมพ์ธนบัตร วิธีการ
เสนอได้ปรับเทียบกับ เสปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่เป็นเครื่องวัดสี
มาตรฐานเพื่อความแม่นยำของการวัดสี โดยวิธีที่นำเสนอทำให้
กระบวนการตรวจสอบเร็วขึ้น สามารถใช้ขณะที่พิมพ์ได้จริง ก็มี
ทฤษฎีแสงเข้ามาเกี ่ยว เนื่องด้วยแสงมีคุณสมบัติเป็นทั้ง คลื่น 
และอนุภาค  เป็นอนุภาคไม่มีมวล ส่วนสมบัติคลื่นเรียกว่า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าระยะห่างระหว่างยอดคลื่นหนึ่งกับอีกยอดคลื่น
หนึ่ง คือ ความยาวของคลื่นมีหน่วยนับเป็นนาโนเมตรหนึ่งส่วน
ล้าน ประกอบด้วย รังสี แสง และคลื่นต่างๆ กระจายไปตาม
ความถี ่ต่างๆ ผลการวิจัยพบว่าการวัดค่าสีของตัวอย่างแถบ
ควบคุมสี ด้วยระบบประมวลผลภาพ โดยพิจารณาค่าความ
แตกต่างสีสามารถนำไปใช้ในการวัดค่าสีและประเมินคุณภาพ
ด้านสีของแถบควบคุมสีได้อย่างถูกต้องทำให้สามารถตรวจสอบ
แผ่นพิมพ์ทุกแผ่นในกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงาน 

ยุพดี หัตถสินบ[3] และคณะผู้จัดทำ  ได้ทำการวิจัยเรื่อง การ
วัดความแม่นยำเครื ่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้สำหรับ
โรงเรียนสอนคนตาบอด เนื่องด้วยปัจจุบันไม่ว่าจะเดินทางไปทุก
แห่งหน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นเหรียญหรือธนบัตร ที่ทุกคนจะต้องบกติดตัวตลอดเวลา แต่
จะมีปัญหาการใช้จ่ายกับบุคคล หรือ กลุ่มคนผู้พิการทางสายตาที่
ไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเงินมีหน้าตาเป็นอย่างไร ดังนั้นจึงต้องมี
ตัวช่วยในการรับรู ้ว่านี่คือเงิน แต่ระบบนี้จะใช้เพื ่อตรวจสอบ
ธนบัตรอย่างเดียว เพราะธนบัตรแยกความแตกต่างออกได้ยาก
มาก จึงได้สร้างเครื่องตรวจสอบธนบัตรสำหรับผูพ้ิการทางสายตา 
เพื่อให้มีความสะดวก และเครื่องนี้สามารถบกพาไปได้ทุกที่ ซึ่ง
ธนบัตรไทยมีความกว้างเท่ากัน และแตกต่างกันเฉพาะความยาว
เท่านั้น คือ 

- ธนบัตรชนิด 20 กว้าง x ยาว คือ 7.20 x 13.80 ซม. 
- ธนบัตรชนิด 50 กว้าง x ยาว คือ 7.20 x 14.40 ซม. 
- ธนบัตรชนิด 100 กว้าง x ยาว คือ 7.20 x 14.40 ซม. 
- ธนบัตรชนิด 500 กว้าง x ยาว คือ 7.20 x 15.60 ซม. 
- ธนบัตรชนิด 1000 กว้าง x ยาว คือ 7.20 x 15.60 ซม. 

และมีการสร้างเครื่องงตรวจสอบบัตรเปล่งเสียงได้โดยแสดงใน
มุมมอง 45 องศา ระบบเขียนด้วยภาษาซี ต้อองสาธิตวิธีการใช้
งานของเครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้ ในการทดสอบต้อง
ใช้ผ้าปิดตาผู้ทดสอบ ทดสอบทั้ง 5 ชนิด ๆ ละ 3 ครั้ง ผลการ
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ทดสอบ ธนบัตรชนิดราคา 20 บาทจได้ผลต่ำสุดเนื่องจาดสีเขียว
มีผลกระทบค่าความเข้มแสง ส่วนธนบัตรใน 50 บาท ผลประเมนิ
สูงสุด เนื่องด้วยฟ้า-น้ำเงิน มีผลกระทบต่อเนื่องมาจากค่าความ
เข้มแสงที่อ่านได้จาดเซนเซอร์ ทั้งนี้ผลการการประเมินนำมาหา
คาเฉลี่ยทางสถิติแล้วทำหน่วยให้อยู่ในเปอร์เซ็นต์ จะได้เกณฑ์
คะแนนอยู่ระหว่างดีจนถึงดีมากสำหรับธนบัตรไทยทุกชนิด 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 การประมวลผลภาพ (Image Processing)[5][6] 

ก่อนเข้าถึงกระบวนการประมวลภาพหากข้อมูลภาพมิได้อยู่
ในสภาพพร้อมสำหรับประมวลสารสนเทศ การประมวลผลก็
จะต้องเริ่มต้นจากการประมวลข้อมูลภาพในระดับพื้นฐานให้อยู่
ในร ูปของข้อม ูลที ่  พร ้อมสำหร ับทำการประมวลในระบบ
สารสนเทศ 

3.1.1 โครงสร้างระบบการประมวลผลภาพ  
1. หน่วยรับความสว่าง 
ประกอบด้วยเลนส์หรือกระจกสำหรับรับแสงสว่าง ผ่านเข้า

ไปยังฉากรับแสงสว่างดังกล่าวให้เกิดเป็นภาพตัวอย่างรับหน่วย
รับความสว่าง 

2. หน่วยแปลงความสว่างเป็นสัญญาอนาล็อก 
บริเวณที่เป็นฉากรับภาพของหน่วยรับความสว่างมีตัวรับรู้ 

หรือเซนเซอร์สำหรับรับแสงสว่างที่ผ่านเข้ามาแล้วแปลงเป็น 
สัญญานอนาล็อกปัจจุบันมักนิยมใช้ซีซีดี ซึ่งมีโครงสร้างดัง

แสดงในภาพความละเอียดหรือจำนวนพิกเซล 
3. หน่วยแปลงสัญญานอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล 
ตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกจากหน่วยแปลงความสว่างเป็น

สัญญาณอนาล็อกในหน่วยท่ี 2 ดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการเกบ็
ข้อมูลและประมวลผลต่อไป 

4. หน่วยเก็บข้อมูลชั่วคราวเพ่ือการประมวลผล 
หน่วยความจำที่สามารถ เข้าถึงได้ด้วยความเร็วสูง และ

เป็นเสมือนพื้นที่สำหรับเก็บและประมวลที่แปลงให้อยู ่ในรูป
ดิจิทัล  

5. หน่วยประมวลผลข้อมูลภาพ 
หน่วยประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศเป็นโปรเซสเซอร์

หรือตัวประมวลผลที่ทำการคำนวณและประมวลตรรกะข้อมูลที่
เก็บอยู่ในหน่วยเก็บข้อมูลชั ่วคราวเพื่อประมวลผลโดยมีการ

ทำงานในการเข้าถึงหน่วย หรือบางส่วนมาคำนวณแล้วนำกลับไป
เก็บไว ้

6. หน่วยแสดงผล  
แสดงผลการประมวลสารสนเทศและข้อมูลโดยเป็นจอภาพ

แสดงสารสนเทศในรูปของภาพ ตัวเลข ตัวอักษร  
7. กระบวนการของการประมวลผลภาพ 
การประมวลข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัลและถูกเก็บไว้ที่

หน่วยเก็บไว้ที่หน่วยเก็บข้อมูลชั่วคราวสำหรับการประมวลผล
เพื่อให้ได้สารสนเทศวิทัศน์ตามที่ต้องการและเหมาะสนกับงาน
แต่ล่ะงานในแต่ล่ะกรณี  
 
3.2 ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ (Android operating 
system) 

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การสื่อสารแบบไร้สาย ที่ได้มีการพัฒนาความเร็วในการรับส่ง
ข้อมูลที่สูงมากขึ้นจากเดิมที่มีการส่งได้เพียงข้อความสั้น ปัจจุบัน
สามารถทำการโทรศ ัพท ์แบบเห ็นหน ้าค ู ่สนทนาก ันได้  
ระบบปฏิบัติการแบบเปิดเผยซอฟต์แวร์ต้นฉบับ โดยบริษัทกูเกิ้ล 
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

 
3.3 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) [7] 

เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบการทำงานของระบบ
โครงข่ายประสาท ในสมองมนุษย์ ถือเป็นซับเซ็ตของการเรียนรู้
ของเครื่องจักร(machine learning)  

3.3.1 Algorithm ของ deep learning ถูกสร้างขึ ้นจาก
การนำ neural network หลายๆ layer มาต่อกัน โดย layer 
แรกสุดจะทำหน้าที่ในการรับข้อมูล Input layer layer สุดท้าย
จะทำหน้าที่ส่งผลลัทธ์การประมวลผลออกมา Output layer 
ส่วน layer ระหว่าง layer แรกสุด และ layer สุดท้ายจะถูก
เรียกว่า Hidden layer 

3.3.2 กระบวนการทำงานของ deep learning 
Model ที่ใช้ deep learning ให้แม่นยำ ท่ีสูงในหลายๆ 

ปัญหา ตั้งแต่การตรวจจับวัตถุ ไปจนถึงการจำเสยีงพูด โดยที่
เราไม่จำเป็นต้องให้ความรู้พื้นฐานใดๆกับมันไวล้่วงหน้าเลย 
เพียงได้แคต่ัวอย่าง input data มนัก็จะทำการเรียนรู้ข้อมลู
และสังเคราะห์เป็นองความรู้ออกมาได้อน่างอัตโนมัติ เช่น การ
ใช้ deep learning ในวงการเกม เราไม่จำเป็นต้องบอกมันว่า
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เล่นยังไง แค่ให้มันเรียนรู้จากผู้เลน่ท่ีเก่งๆ เป็นจำนวนมาก มัน
ก็จะเรียนรู้วิธีการเล่นได้อย่างอัตโนมัติ  

3.3.3 การเรียนรู้ เกิดขึ้นจาก 2 เฟส  
เฟสแรก คือ การประยุกต์ใช้ การแปลงแบบไมเ่ป็นเชิง

เส้น กับข้อมูลทีไ่ด้รบั ไดผ้ลลัพธ์ ออกมาอยู่ในรูปของโมเดลทาง
สถิต ิ

เฟสที ่สอง ค ือ การนำโมเดลมาผ ่านว ิธ ีการทาง
คณิตศาสตร์ อย่าง derivative หรือ การดิฟ  

โดยทั้ง 2 เฟสนี้จะถูกทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะได้มา
ซึ่งโมเดลที่ความแม่นยำในระดับที่น่าพึ่งพอใจ ซึ่งการทำซ้ำๆของ 
2 เฟสนี้มีชื่อว่า iteration 

 
3.4 Tensorflow [8]  

คือ เป็นไลบรารีฟรีและโอเพนเซอร์ซสำหรับการพัฒนา
โปรแกรมด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง โดยเฉพาะการสร้างโครงข่าย
ประสาทเทียม เป็นผลงานการวิจัยและผลิตภัณฑ์ของกูเกิ้ล 
3.4.1 Tensorflow Lite  

คือ Tools ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถรันโมเดล Tensorflow 
ทำ Inference บนมือถ ือ Mobile, Andiord, iOS, Edge, IoT 
Device, Raspberry Pi, Jetson Nano, Arduino, Embedded, 
Microcontroller, Etc ได้ด้วยโมเดลที่มีขนาดเล็กลงทำงานได้
เร็วข้ึน ลด Latency โดยอาจจะลดความแม่นยำลงไปบ้าง 
 

4. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการเปลี่ยนสกุล 
2. เพื่อศึกษาทางด้านเทคนิคการแลกเปลี่ยนเงิน 
3. เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการทางสายตา 

หรือบุคคลที่สนใจ 
 

5. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
  ขั้นตอนการดำเนินงานจะดำเนินการตามกระบวนการ
ของวงจรการพัฒนาระบบงาน (SDLC : System Development 
Life Cycle) ซึ่งประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ 
5.1 รวบรวมความต้องการของระบบ จะเก็บความต้องการของ
ระบบหรือคุณสมบัติที ่ระบบควรจะมีหน้าที่หลักของระบบที่
จะต้องทำหลังจากการรวบรวมข้อมูล 
 

5.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ เมื่อได้รับความต้องการของ
ระบบจากผู้ใช้แล้วจะต้องทำการออกแบบระบบมีส่วนติดต่อผู้ใช้
แบบไหนและใช้เทคโนโลยีใดสร้างระบบ แสดงตามภาพ 2 
 

 
ภาพ 2 ออกแบบสร้างหนา้จอที่ตอ้งการของผู้ใช้ 

 
5.3 การพัฒนาระบบ จะนำสิ่งที ่ได้ออกแบบมาทำการสร้าง
ระบบ โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก และ TensorFlow ในการจำแนก
หมวดหมู่ จะใช้ภาษา java เขียน เพื่อทำแอปพลิเคชันออกมา  
5.3.1 จ ุดเด ่นของผลงานตามหล ักการทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
 1. ตรวจสอบและทำความเข้าใจข้อมูล  ( Examine and 
understand data ) 
 เป็นการตรวจสอบในระดับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลใน
องค์กรภายในขอบเขตของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลการ
ตรวจสอบมีหลายประเภทของการตรวจสอบวัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบแตกต่างกันหลายเป็นต้นส่วนใหญ่มักถูกควบคุม
ตรวจสอบสามารถแบ่งการเทคนิคทางกายภาพและการบริหาร 
 2 .สร้างท่อส่งข้อมูล ( Build an input pipeline ) 
 เป็นการสร้างท่อที่ไดร้ับข้อมูลมากจากข้อ 1 เพื่อนำส่งข้อมูล 
 3. สร้างแบบโมเดล ( Build the model ) 
 เป็นการนำโมเดลมาสรา้งแบบโมเดล โดยการนำภาพเข้ามา
การฝึกฝน (Training) หลายๆภาพ และแปลงออกมาเป็นไฟล ์
 4. ฝึกโมเดล ( Train the model ) 
 เป็นการฝึกโมเดลใหเ้รียนรู้เชิงลึก ให้รู้จักโมเดล 
 5. ทดสอบโมเดล ( Test the model ) 
 นำโมเดลฝึกมาทดสอบ ให้ไดค้วามพึ่งพอใจมากท่ีสุด 
 6. ปรับปรุงแบบโมเดลและทำซ้ำขัน้ตอนเพ่ือให้ 
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เกิดความถูกต้อง มากท่ีสุด (Improve the model and repeat 
the process ) 
 7. นำโมเดลที่ไดม้าใช้ทดสอบกับ Application Android ที่
สร้างข้ึน นำโมเดลทีถู่กสร้างให้เปน็ APK เสร็จแล้วนำมาใส่ใน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android แล้วตดิตั้งให้เรยีบร้อย
จะเป็น แอปออกมา 
 8. สรุปผลการทดลองและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
ธนบัตร  
 สรุปผลการทดสอบแล้วมาทำเป็นตารางและดูความแม่นยำ
และความถูกต้อง ความพึ่งพอใจ 
5.4 การทดสอบระบบ เป็นการทดสอบโมเดลที่การฝึกฝน 
(Training) กับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น โดยทดสอบใช้กล้อง
โทรศัพท์ม ือถือตรวจสอบกับธนบัตรไทยชนิดต ่าง ๆ และ
ตรวจสอบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทไทยเป็นเงินหยวนจีนได้ 
 

6. เคร่ืองมือท่ีใช้การพัฒนาระบบ 
6.1 Hardware ที่ใช้ในการพัฒนา  
 6.1.1 Computer Notebook 
 6.1.2 USB 
6.2 Software ที่ใช้ในการพัฒนา 
 6.2.1 ระบบปฏิบัติการ Android 
 6.2.2 ระบบปฏิบัติการ Windows 10 64-bit 
6.3 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
 6.3.1. ภาษา java 
6.4 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา 
 6.4.1 โปรแกรม Android Studio 

7. ขอบเขตของงาน 
7.1 ด้านความสามารถของระบบ 

7.1.1  ขอบเขตงานระบบ 
7.1.1.1 งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะธนบัตรของสกุลเงินห 
7.1.1.2 ภาพธนบัตรที่นำมาใช้ในระบบต้องไม่เกิน 50 %  

 7.2 ฐานของระบบงาน 
         7.2.1 ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 
7.3 ข้อจำกัดของระบบ 
 7.3.1 ระบบนี้แสดงผลเฉพาะเงินหยวน  
 7.3.2 ระบบนี้ต้องใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เนต็ 

 7.3.3 ระบบไมส่ามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้ 
 7.3.4 ระบบนี้สามารถคำนวณไดค้รั้งละ 1 ธนบัตรเท่านั้น 
7.4. กลุ่มเป้าหมาย 
 7.4.1 ผู้สูงอายุ  
 7.4.2 ผู้พิการทางสายตา 
 7.4.3 บุคคลทั่วไป 
7.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 7.5.1 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา และบุคคล
ทั่วไป ให้สะดวกต่อการใช้ธนบัตรและคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
เงินไทยเป็นเงินหยวน 

8. การดำเนินงานวิจัย 
 เริ่มจากนำภาพธนบัตรมาทำการการฝึกฝน (Training) โมเดล 
ซึ่งจะมีการถ่ายภาพจากกล้องในโทรศัพท์มือถือหลายๆ มุม และ
จะได้ภาพแตกต่างกัน สูง ต่ำ เล็ก ใหญ่ เข้ามาแยกไฟล์ แยกแต่
ล่ะชนิด มีทั ้งหมด 6 ชนิด คือ 20 50 100 500 1000 และ
ภาพถ่ายทั่วไป 
 แล้วเปิดน่าภาพเหล่านั้นมาฝึกฝน (Training) บนเว็ปไซต์ 
teachablemachine แล้วนำภาพมาใส่ในบล็อกแต่ละบล็อกโดย
แยกเป็น บล็อคๆ ได้ทั ้งหมด 6 บล็อก แล้วฝึกฝน (Training) 
ภาพทั้งหมด แล้วดาวน์โหลดให้เป็น 2 ไฟล์ ได้แก่ .tlite และ .txt 
ซึ่งอธิบายโดยละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้ 

1. นำภาพธนบัตรมาทำการฝึกฝน (Training) โมเดลโดยใช้
เว็บteachablemachine.withgoogle.com/train/image 

 ซึ่งพัฒนาโดย Google ใช้การฝึกฝน (Training) โมเดล 
TensorFlow ซึ่งงานวิจัยนี้ ผู้วิจยัใช้โมเดล TensorFlow Lite 
เพื่อใช้กับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ แสดงตามภาพ 3 
 

 
ภาพ 3 นำธนบัตรแต่ล่ะชนิดเข้ามา Training 
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2. ทำการฝึกฝน (Training) ภาพทั้งหมดโดยใช้ 50 ภาพใน
การฝึกฝน (Training) แสดงดงัภาพ 4 และเมื่อการฝึกฝน 
(Training) โมเดลเสรจ็เรยีบร้อย จะแสดงดังภาพ 5 
 

 
ภาพ 4การฝึกฝน (Training) ภาพโดยใช้ 50 Training 

 
  

 
ภาพ 5 เมื่อการฝกึฝน (Training) เสร็จ จะได้หน้าจอแอปพลิเคชัน 

 
3. หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการดาวน์โหลดไฟล์ labels.txt ซึ่ง

เป็นไฟล์แสดงช่ือของธนบัตรที่นำมาการฝึกฝน (Training) โมเดล 
แสดงดังภาพท่ี 6 และ.tflite ซึง่เป็นไฟล์ TensorFlow Lite 
(.tflite) แสดงดังภาพ 7 

 
ภาพ 6 ดาวนโ์หลดไฟล์ .txt จำนวน 1 ไฟล์ 

 

 
 

ภาพ 7 ดาวนโ์หลดไฟล์ .tflite จำนวน 1 ไฟล์ 

 
4. บันทึกไฟล์เสยีง [4]  
 บ ันท ึก เส ียงไฟล์  mp3 จากเว ็บไซต ์  online-voice-

recorder.com/th/ โดยแสดงดังภาพท่ี 8 
 

 
ภาพ 8 โปรแกรมบันทึกเสียงเป็น mp3 

 
 

9. ทดสอบระบบ 
โปรแกรม code และเงื่อนไข 

 
 ภาพ 9  Code ธนบัตรชนิดราคา 20 แปลงเป็นเงินหยวนได้ 4.3 

Yuan. 
 

 
ภาพ 10  Code ธนบัตรชนิดราคา 50 แปลงเป็นเงินหยวนได้ 10.8 Yuan. 
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ภาพ 11  Code ธนบัตรชนิดราคา 100 แปลงเป็นเงินหยวนได้ 21.5 Yuan. 

 

 
ภาพ 12  Code ธนบัตรชนิดราคา 500 แปลงเป็นเงินหยวนได้ 21.5 Yuan. 

 

 
ภาพ 13  Code ธนบัตรชนิดราคา 1000 แปลงเป็นเงินหยวนได้ 215.1 
Yuan. 

 

 
ภาพ 14 Code เง่ือนไขเสียง 

 
10. ผลการทดสอบการใช้แอปพลิเคชัน 

 หลังจากนำภาพธนบัตรมาใช้ทดสอบโดยแยกเป็นธนบัตร 5 
ชนิด คือ ธนบัตร 20 บาท จำนวน 332 ใบ ธนบัตร 50 บาท 
จำนวน 303 ใบ ธนบัตร 100 บาท จำนวน 370 ใบ ธนบัตร 500 
บาทจำนวน 314 ใบ และธนบัตร 1,000 บาท จำนวน 293 ใบ 
ซึ่งแสดงหน้าจอผลการทดสอบการใช้แอปพลิเคชันกับธนบัตร
ชนิดต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 15 – 24 โดยจากภาพจะเห็นผลการ
ทดสอบว่าเป็นธนบัตรชนิดใด และความเชื่อมั่นในการทดสอบ
แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ รวมถึงจะมีเสียงพูดเป็นภาษาไทยและ
ข้อความแสดงธนบัตรและการแปลงเป็นเงินหยวน 

                 
ภาพ 15  20 บาท = 4.3 หยวน      ภาพ 16 20 บาท = 4.3 หยวน 
ด้านหลัง                                     ด้านหน้า 
 

      
 
ภาพ 17 100 บาท = 21.5 หยวน        ภาพ 18 บาท = 21.3 หยวน 
ด้านหลัง          ด้านหนา้ 

                             
ภาพ 19 50 บาท = 10.8 หยวน            ภาพ 20 50 บาท = 10.8 หยวน 
ด้านหลัง            ด้านหนา้ 
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ภาพ 21 500 บาท = 107.5 หยวน       ภาพ 22 50 บาท = 10.8 หยวน 
ด้านหน้า              ด้านหน้า 
 
 

                             
 
ภาพ 23 1000 บาท = 215.1 หยวน   ภาพ 24 1000 บาท = 215.1  
         หยวน 
ด้านหลัง    ด้านหน้า 

    
โดยสรุปผลการทดสอบธนบัตรจำนวนธนบัตรที่ใช้ทดสอบ

ทั้งหมด 1,631 ภาพ แสดงดังภาพท่ี 25 
 

 
ภาพ 25 แสดงผลการทดสอบการใช้แอปพลิเคชัน 

11. สรุปงานวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

11.1 สรุปงานวิจัย  
 งานวิจัยนี้ ทำการสร้างโมเดลโดยใช้ TensorFlow Lite เพื่อ
ใช้งานกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดยไม่จำเป็นต้องต่อ 
Internet ในการใช้งาน ซ ึ ่งม ีธนบัตรไทยที่นำมาการฝึกฝน 
(Training) ทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ 20 50 100 500 1000 และ
ถ่ายถ่ายไม่มีรูปธนบัตรอีกจำนวนหนึ่ง ธนบัตรใบ 20 นำมาการ
ฝึกฝน (Training) จำนวน 332 ภาพ ธนบัตรใบ 50 นำมาการ
ฝึกฝน (Training) จำนวน 303 ภาพ ธนบัตรใบ 100 นำมาการ
ฝึกฝน (Training) จำนวน 370 ภาพ ธนบัตรใบ 500 นำมาการ
ฝึกฝน (Training) จำนวน 314 ภาพ ธนบัตรใบ 1000 นำมาการ
ฝึกฝน (Training) จำนวน 293ภาพ รวมภาพนำมากการฝึกฝน 
(Training) ทั้งสิ ้น 1,631 ภาพ เมื ่อนำมาทำการทดสอบใช้งาน 
ผลการตรวจสอบความถูกต้องเฉลี่ย 90 % นำไปใช้งานได้จริง 
รวมถึงแสดงผลอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินไทยเป็นเงินหยวน
ได้ รวมถึงแสดงผลเป็นข้อความและออกเสียงภาษไทยได้อย่าง
ชัดเจน 

11.2 การอภิปรายผล 
 1. ขั้นตอนวิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน โดยใช้
หลักการที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ระบบทำงานในการคำนวณอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินโดยใช้เวลาไม่นานนัก 
 2. แอปพลิเคชันสามารถคำนวณอัตราแลกเปลีย่นธนบัตรของ
สกุลเงินไทยเป็นเงินหยวนได้ดีค่อนข้างมาก 
 3. แอปพลิเคชันสามารถคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนธนบัตรที่มี
รอยยับ ชำรุดเล็กน้อยได้ 
 4. โปรแกรมประยุกต์สำหรับแลกธนบัตร 1 สกุลได้ โดยมี
ข้อมูลนำเข้าเป็นภาพธนบัตร 
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 5. จากแนวคิดและวิธีการสร้างตัวแบบในงานวิจัยนี้ สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงเพื่อใช้งานท่ีมีลักษณะคลา้ยคลงึกนั
ได้ 
 6. สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ นฤมล ปานล้ำเลิศ [1]  
ในเรื่องการพัฒนาแบบระบบแลกธนบัตรโดยใช้ฮิสโตแกรมแบบ
ค่าเฉลี่ย 
11.3 ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทาง
สายตา ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป เพ่ือใช้ในการตรวจสอบธนบัตร
และการแลกเปลี่ยนเงินไทยเป็นเงินหยวนเท่านั้น ซึ่งงานวิจัยที่
ควรพัฒนาต่อ ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถแปลงเป็น
สกุลเงินอื่น ๆ ได้ ะคำนวณธนบัตรครั้งละหลาย ๆ ใบได้ รวมถึง
สามารถเลือกภาษารวมถึงเสียงในการแสดงผลให้เป็นภาษาอื่น ๆ 
ได้  
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บทคัดย่อ 
บทความนี้นำเสนอตัวต้นแบบสำหรับตรวจจับการแปลคำศัพท์
จากภาษามือไทยผ่านเว็บแคม และแนะนำประโยคที่มีความ
ใกล้เคียงกับคำศัพท์ที ่ได้จากการทำท่าภาษามือไทย โดยใช้ 
Convolutional pose machines TensorFlow ในการรับภาพ
การทำท่าทางภาษามือไทยที่มีการแสดง keypoint ของมือ และ
ใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) ในการ
วิเคราะห์ท่าทางภาษามือไทยท้ังหมด 16 คำ โดยมีการทดลองฝึก
โมเดลทั้งหมด 3 แบบ คือ 1) ทดลองฝึกโมเดลโดยใช้ภาพท่า
ภาษามือที่ใช้มือ 1 ข้าง 2) ทดลองฝึกโมเดลโดยใช้ภาพท่าภาษา
มือท่ีใช้มือ 2 ข้าง 3) ทดลองฝึกโมเดลโดยใช้ภาพท่าภาษามือท่ีใช้
มือ 1 ข้าง และ 2 ข้างรวมกัน ในครั้งล่าสุดของการฝึกโมเดลได้
ผลลัพธ์ของค่าความแม่นยำ คือ 0.81 และทดสอบนำไปสร้าง
ประโยคทั้งหมด 10 ประโยค โดยระบบจะแนะนำประโยคที ่มี
ความใกล้เคียงกับคำที่ทำนายได้ โดยมีการเปรียบเทียบประโยคที่
ส ร ้ า งข ึ ้ น  ก ั บประ โยคจร ิ ง โดยการ ใช ้  BLEU (Bilingual 
Evaluation Understudy) ซึ่งได้ค่า BLEU เฉลี่ยเท่ากับ 0.76 
คำสำคัญ – ภาษามือไทย, โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู
ชัน, คีย์พอยท ์
 

ABSTRACT 
This article presents a prototype for detecting the 
translation of words from Thai sign language via 
webcam and introduces sentences which are close to 
the vocabulary from Thai sign language by using 
Convolutional pose machines TensorFlow to receive 
Thai sign language which displays keypoint from hands. 
Convolution Neural Network (CNN) is used in the 
analysis of 16 words of Thai sign language. There are 3 

model training experiments: 1) Experimenting model 
training by using 1 hand sign language pictures, 2) 
Experimenting model training by using 2 hands sign 
language pictures, 3) Experimenting model training by 
using both 1 hand and 2 hands sign language pictures. 
The accuracy of the last model training experiment was 
0.81. A total of 10 sentences were created for model 
testing. When the model predicted Thai sign language 
into Thai words and found the word "stop", the system 
will suggest a sentence that is close to the predicted 
word by comparing the created sentences with the real 
sentences. The comparison was done by using BLEU 
(Bilingual Evaluation Understudy) resulting in BLEU 
average value of 0.76. 
Keywords -- Thai sign language, Convolutional neural 
network, keypoint 
 

1. บทนำ 
ภาษาม ือ เป ็นภาษาที ่ผ ู ้บกพร ่องทางการได ้ย ินใช ้ในการ
ติดต่อสื่อสารกัน และไม่ได้เป็นภาษาสากล ในแต่ละประเทศมี
รูปแบบท่ามือที่แตกต่างกัน  ซึ่งภาษามือมีองค์ประกอบที่สำคัญ
คือ การพลิกฝ่ามือ ตำแหน่งของมือ จังหวะทำท่ามือ  การ
เคลื่อนไหวของลำตัว และการแสดงอารมณ์บนใบหน้า 
      จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย 
จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [1]
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจำนวนผู้บกพร่องทางการได้ยินใน
ประเทศไทยถึง 382,615 คน โดยคนทั่วไปมักไม่เข้าใจภาษามือ
ไทยที่ผู้บกพร่องทางการได้ยินในประเทศไทยใช้ในการสื่อสารกัน 
เมื่อมีเหตุการณ์จำเป็นที่จะต้องสื่อสารกับผู้บกพร่องทางการได้
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ภาพที ่1 ตัวอย่างไวยากรณ์ภาษามอืไทย 

ยิน เช่น การขอความช่วยเหลือ หรือการเข้าถึงคนทั่วไปของผู้
บกพร่องทางการได้ยินก็อาจทำได้ยาก โดยผู้บกพร่องทางการได้
ยินจะสามารถสื่อสารได้เฉพาะกับคนที่มีความรู้ทางภาษามือไทย
หรือกับผู้บกพร่องทางการได้ยินด้วยกันเท่านั ้น  และจากการ
สอบถาม ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร พบว่าถึงแม้ผู ้บกพร่อง
ทางการได้ยินจะสามารถเข้าใจภาษาเขียนได้ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่
สามารถเข้าใจภาษาเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ และการเขียนเพื่อ
การสื่อสารอาจไม่ได้สื่อให้เห็นถึงอารมณ์ได้อย่างชัดเจน 
      ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที ่ช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
เ ช่ น Thailand’s Telecommunication Relay Services 
(TTRS) ที่ให้บริการล่ามแปลภาษามือ [2] ซึ่งมีทั้งแอปพลิเคชัน 
และตู้คีออสตามที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้บกพร่อง
ทางการได้ยินและบุคคลทั่วไปในการสื่อสารกัน ซึ่งจะต้องผ่าน
บุคคลที่สาม หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่แปลภาษามือไทยเพื่อให้
ทั้งสองฝ่ายสื่อสารกันได้เข้าใจ จึงเห็นว่าหากมีระบบที่สามารถ
แปลคำพื้นฐานจากภาษามือไทยเป็นภาษาไทยได้ อาจช่วยให้การ
สื่อสารของทั้งสองฝ่ายง่ายมากขึ้น 
      เนื่องจากการใช้ภาษามือของผู้บกพร่องทางการได้ยินในไทย
เองก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และมีความซับซ้อน คำ
หนึ ่งคำอาจม ีภาษาม ือได ้มากกว ่า 1 ท ่าทาง เช ่น คำว่า 
“ขอบคุณ” มีท่าทางในภาษามืออย่างน้อย 2 ท่าทาง และการทำ
ภาษามือเป็นประโยคนั้นมีการเรียงคำได้หลายรูปแบบ เช่น “ฉัน
กินข้าว” ผู้บกพร่องทางการได้ยินบางคนทำภาษามือเป็น ข้าว + 
กิน + ฉัน, กิน + ข้าว, ฉัน + กิน + ข้าว หรือ ข้าว + กิน ซึ่งมี
ความหมายว่า “ฉันกินข้าว” ได้เหมือนกันทั้งหมด อีกทั้งการ
อธิบายคำศัพท์ใหม่ ๆ ให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยินนั้นทำได้
ค่อนข้างยาก ดังนั้นการแปลความหมายของภาษามือไทยนี้จึงเริม่
จากการแปลคำพื้นฐานประมาณ 16 คำ ซึ่งในแต่ละคำมีท่าทาง
เพียง 1 ท่าเท่าน้ัน เช่น ฉัน, คุณ, รัก, ไม่สบาย เป็นต้น บทความ
นี้จึงนำเสนอโมเดลการวิเคราะหท์่าภาษามอืไทยเป็นคำภาษาไทย 
 

2. ทฤษฎีและความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ภาษามือไทย 
ภาษามือไทย [3] เป็นภาษาที่ผู้บกพร่องทางการได้ยินในประเทศ
ไทยใช้ในการติดต่อสื่อสารกันแทนการใช้เสียงพูด โดยภาษามือ
ไทยในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างกัน บางคำ
ทำท่าทางภาษามือเหมือนกัน บางคำทำท่าทางภาษามือต่างกัน

ในแต่ละพื้นที่แต่มีความคล้ายกัน และในภาษาไทยบางคำมีท่า
ภาษามือมากกว่า 1 แบบ  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาษามือไทยนั้นมีองค์ประกอบท่ีสำคัญคือการพลิกฝ่ามือ ตำ 
แหน่งของมือ จังหวะการทำท่ามือ การเคลื่อนไหวของลำตัว และ
การแสดงอารมณ์บนใบหน้า การใช้ภาษามืออย่างมีประสิทธิภาพ
จะต้องใช้องค์ประกอบเหล่านี้มาผสมผสานกัน คำบางคำอาจใช้
เพียงภาษามืออย่างเดียวได้  แต่บางคำอาจต้องใช้การแสดง
อารมณ์บนใบหน้าร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น คำว่ายิ้ม หรือการทำ
ภาษามือไทยเป็นประโยค สบายดี + เลิกคิ้ว หมายถึงคำถามว่า 
“คุณสบายดีหรือ” 

อีกทั้งการทำภาษามือไทยเป็นประโยคของแต่ละบุคคลนั้นก็มี
ความแตกต่างกัน มีการเรียงคำที่แตกต่างกัน เช่น การทำภาษา
มือไทยของประโยค “ฉันกินข้าว” บางคนอาจทำเป็น ข้าว + กิน 
+ ฉัน, กิน + ข้าว , ฉัน + กิน + ข้าว หรือข้าว + กิน ซึ ่งมี
ความหมายเหมือนกันทั ้งหมด หรือภาษามือ โรงเรียน + ไป 
หมายถึง “ฉันไปโรงเรียน”   

 
2.2 OpenCV 
OpenCV [4] ย่อมาจาก Open-Source Computer Vision เป็น
ไลบรารีฟังก์ชันการเขียนโปรแกรม ที่รวบรวมฟังก์ชันต่าง ๆ 
สำหรับการประมวลผลภาพ OpenCV ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยภาษา 
C++ และสามารถรองรับภาษาได้หลายภาษา เช่น C, C++, 
Python, Java เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นไลบรารีข้ามแพลตฟอร์มที่
สามารถใช้งานได้ทั้งบน Window, Linux, Android และ Mac 
OpenCV ยังสนับสนุนเฟรมเว ิร ์คการเร ียนร ู ้ เช ิงล ึก ได้แก่ 
TensorFlow, Torch/PyTorch และ Caffe อีกด้วย  
      OpenCV เป็นไลบรารีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Intel เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาระบบ Open source ที่นำมาใช้สร้าง Machine 
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Learning หรือ AI ในการจำแนกวัตถุ หรือการจดจำใบหน้า โดย 
OpenCV สามารถประมวลผลได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
ตัวอย่างการนำ OpenCV มาประยุกต์ใช้งาน ระบบรู้จำใบหน้า 
จดจำท่าทาง และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ [5] 
      ตัวอย่างการใช้งาน OpenCV เช่น การแปลงสีภาพ, การย่อ 
ขยาย หมุน และพลิกภาพ, ค้นหาขอบภาพ, ค้นหาสิ่งที่ต้องการ
บนภาพ, หาเค้าโครงของภาพ, จับการเคลื่อนไหวของวัตถุ เป็น
ต้น  
      OpenCV ยังมีการทำงานร่วมกับโมดูลอื่นเช่น NumPy และ
Matplotlib ซึ ่งการจัดการข้อมูลร ูปภาพของ OpenCV เป็น
รูปแบบอาร์เรย์ซึ่งเก็บค่าความสว่างของแต่ละจุดของภาพ ซึ่ง
อาร์เรย์นี้เป็นโมดูลของ NumPy นอกจากน้ี NumPy มักมีการใช้
คู่กับ Matplotlib ซึ่งเป็นโมดูลสำหรับการแสดงผลภาพ  
 
2.3 Convolutional Neural Network (CNN) 
Convolutional Neural Network [6] หรือโครงข่ายประสาท
เทียมแบบคอนโวลูชันนอล เป็น Deep Learning Model ที่ใช้แนวคิด

ของ Convolution ในการทำงานกับข้อมูล 2 มิติ ซึ ่งโครงสร้างของ 

Convolutional Neural Network นั้นถูกออกแบบมาเพื่อทำงานกับ 

Image Data โดยมีความสัมพันธ์กันในเชิงพื้นที่ของแต่ละ Pixel  
      Convolutional Neural Network ประกอบด ้ ว ย  Kernel 
และ Feature Map ซึ่งเป็นผลของการกระทำทางคณิตศาสตร์ของ 
Kernel กับ Input image โดย Kernel และ Feature Map นั้น

สามารถแสดงผลออกมาเป็นภาพได้ ทำให้สามารถใช้ข้อมูลที่แสดงออกมา

ในการทำนายของ model ได้ดีกว่า Neural Network ชนิดอื่น 
      การทำงานของ 2D Convolution นั ้นเป็นการนำ Kernel มา 

Slide ไปบน 2d Input Image ครั้งละ 1 Pixel ซ่ึงเป็นกระบวนการที่

เรียกว่า การ Striding ซึ่งทำให้ขนาดของภาพลดลงด้วยเมื่อเพิ่มค่าของ 

Stride จากนั้นคูณค่า Pixel ของ Input Image กับ Kernel แล้วนำ

ผลทั ้งหมดมาบวกกันเป็น 1 จุดของ Feature Map โดยในการนำ 

Kernel มา Slide บน Input Image นั้นจะต้องมีการทำ Padding 
เพื่อให้ Feature Map มีขนาดเท่ากับ Input Image นอกจากนั้นยังมี

วิธีในการลดขนาดของภาพโดยการทำ Max Pooling หรือ Average 
Pooling ซ่ึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายนอก CNN Layer  
 
2.4 Difflib 

Difflib [7] เป็นไลบลารีที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลชนิด
สตริง ซึ่งการใช้ Difflib ในการเปรียบเทียบสตริงนั้นจะให้ผลลัพธ์
ออกมาเป ็นคะแนน 0 – 1 ค ่าต ัวเลข  0 หมายถ ึงข ้อม ูลที่
เปรียบเทียบกันมีความตรงกันน้อยที ่ส ุด และค่าตัวเลข 1 
หมายถึงข้อมูลที่เปรียบเทียบกันมีความตรงกันมากที่สุด 
 
2.5 BLEU 
BLEU ห ร ื อ  Bilingual Evaluation Understudy [8] เ ป็ น
อัลกอริทึมที่ใช้สำหรับประเมินคุณภาพของข้อความ ซึ่งมีการคิด
คะแนนสำหรับการเปรียบเทียบข้อความ  ระหว่างประโยค
ต้นฉบับ กับประโยคที่จะนำมาเทียบว่ามีความตรงกันเท่าใด ซึ่ง 
BLEU มักถูกนำมาใช้กับงานการแปลภาษา เนื ่องจากภาษา
มนุษย์นั้นไม่ตายตัวเหมือนกันทุกคำ ดังนั้นจึงไม่นิยมใช้เมทริกซ์ 
ที่มีการเปรียบเทียบคำต่อคำแบบตรง ๆ แต่นิยมใช้ Metric ที่
เรียกว่า BLEU  [9] 
      ซึ ่ง BLEU มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ เมื ่อประโยคสอง
ประโยคมีความคล้ายกันของคำ หรือมีคำที่ตรงกันมาก ก็จะส่งผล
ให้คะแนนสูงขึ้น โดย BLEU จะมีค่าระหว่าง 0 – 1  

ตัวอย่างการเปรียบเทียบประโยค  
Candidate 1: It is a guide to action which 
ensures that the military always obeys the 
commands of party. 
Candidate 2: It is to insure the troops forever 
hearing the activity guidebook that party direct.  

      ทั้งสองประโยคมีการกล่าวถึงเรื่องเดียวกัน แต่มีคุณภาพของ
ประโยคต่างกันอย่างชัดเจน และจะนำมาเปรียบเทียบกับ
ประโยค Reference 3 ประโยค ซึ่งมาจากมนุษย์ดังนี้ 

Reference 1: It is a guide to action that ensures    
that the military will forever heed Party 
commands. 
Reference 2: It is the guiding principle which 
guarantees the military forces always being 
under the command of the Party. 
Reference 3: It is the practical guide for the 
army always to heed the directions of the 
party. 
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      จากประโยค Reference ทั้ง 3 ประโยค พบว่ามีคำ และวลี
ท ี ่ ใช ้ร ่วมก ันก ับประโยค Candidate 1  หลายคำ ในการ
เปรียบเทียบประโยคจะไม่สนใจการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ เมื่อ
เทียบประโยค Candidate 1 โดยจะพิจารณาคำที่ตรงกันโดยใช้ 
N-Gram Scores (Unigrams, Bigram, Trigram ฯ ) [10] เ ป็ น
การคำนวณคะแนนเฉพาะของแต่ละแกรมที่ตรงกัน เช่น 1 แกรม 
คือ การตรวจคำที่ตรงกันเป็นคำเดี่ยว ๆ หรือ 2 แกรม คือการ
ตรวจคำท่ีตรงกันเป็นคู่คำ   
      การคำนวณโดยใช้ N-Gram คือ การนับจำนวนคำจาก
ประโยค Candidate ที ่ เหม ือนกับคำที ่ต ้องการในประโยค 
Reference แล ้ วหารด ้ วยจำนวนคำท ั ้ งหมด ในประ โยค 
Candidate ซึ่งมีสูตรการคำนวณของ BLEU จาก Precision ดัง
สมการที่ 1  

𝑃𝑛 =  
∑𝑐𝜖{𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒𝑠}∑𝑛−𝑔𝑟𝑎𝑚𝜖𝑐

𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑐𝑙𝑖𝑝(𝑛−𝑔𝑟𝑎𝑚)

∑𝑐𝜖{𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒𝑎}∑𝑛−𝑔𝑟𝑎𝑚′𝜖𝑐′𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑛−𝑔𝑟𝑎𝑚′)    (1) 
 
ตัวอย่างการคำนวณ N-Gram แบบ Unigrams 
 Candidate: the the the the the the the 
 Reference 1: The cat is on the mat. 
 Reference 2: There is a cat on the mat. 

     𝑃1 =  
2

7
 

Modified Unigram Precision = 2/7 
 
Count (n – gram’) คือ จำนวนคำทั ้งหมดจากประโยค 
Candidate และจะถูกนำมาเข้าสูตรดังสมการที่ 2 และ 3 
 

𝐵𝑃 =  {
1                   𝑖𝑓 𝑐 > 𝑟 

𝑒(1−𝑟/𝑐)      𝑖𝑓 𝑐 ≤ 𝑟
                 (2) 

 

𝐵𝐿𝐸𝑈 = 𝐵𝑃 ∙ exp (∑ 𝑤𝑛
𝑙𝑜𝑔

6
9

6
𝑛=1 )              (3) 

 
โดย 𝑃𝑛  คือ ค่า Modified Precision ของแต่ละ gram 

N   คือ จำนวนสูงสุดของ N – Gram 

𝑤𝑛 คือ น้ำหนักของแต่ละ Modified Precision โดยค่าเร่ิมต้น

ของ N = 4 และ 𝑤𝑛 = 0.25 

C    คือ ความยาวของ Candidate 

R    คือ ความยาวของ Reference 

3. กระบวนการดำเนินงาน 

การสร้างต้นแบบสำหรับการแปลภาษามือไทยเป็นคำภาษาไทยท่ี
นำเสนอในบทความนี้ ประกอบด้วยกระบวนการหลัก 2 ส่วนคือ 
การออกแบบและสร้างระบบแปลภาษามอืแบบ Real Time และ
การสร้างโมเดลแปลภาษามือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
3.1 การออกแบบและสร้างระบบแปลภาษามือแบบ Real 
Time 
การออกแบบการทำงานของระบบแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) การ
รับภาพจากกล้องเว็บแคม และมีการแสดง keypoint ของมือ 
จากนั้นระบบจะแคปรูปภาพให้ตลอดเวลาในการเปิดกล้องเว็บ
แคม และบันทึกลงในโฟลเดอร์ 2) การทำนายรูปภาพท่ีถูกบันทึก
ลงในโฟลเดอร์ โดยจะทำนายรูปภาพตลอดเวลาที่มีการเปิดกล้อง
เว็บแคม ซึ่งการทำนายนี้จะได้ผลออกมาเป็นคำ 3) การแสดงผล
เป็นภาษาไทย หลังจากมีการทำทายรูปภาพและได้ผลออกมา
เป็นคำแล้ว จะนำคำที่ได้ไปค้นหาประโยคที่มีความใกล้เคียง และ
แสดงผลออกมาเป็นประโยคภาษาไทย โครงสร้างของระบบแสดง
ดังภาพท่ี 2 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.1.1 กระบวนการรับภาพจากกล้อง 
ในกระบวนการนี้ เมื่อผู้ใช้งานเปิดโปรแกรม กล้องจะรับภาพจาก
เว็บแคม ภาพที่ได้จะมีการแสดง keypoint ของมือ ผู ้ใช้งาน
จะต้องทำท่าทางของภาษามือไทย เพื ่อให้ระบบบันทึกภาพ
ท่าทางมือลงในโฟลเดอร์ แล้วนำภาพท่าทางที่ได้ไปทำนายโดย
การใช้โมเดลที่สร้างไว้ ดัง Flowchart ภาพที ่3 
 
 
 
 

ภาพที ่2 โครงสร้างของระบบแปลความหมายของภาษามือไทยเป็น
คำภาษาไทย 
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3.1.2 กระบวนการวิเคราะห์ท่าทางมือ 
หลังจากรับภาพจากกล้องและบันทึกรูปภาพลงในโฟลเดอร์แล้ว 
ระบบจะนำภาพที่ถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ไปวิเคราะห์ท่าทางมือ 
หากระบบพบคำว่า “เริ ่ม” เพื่อเป็นการเริ ่มต้นประโยค และ 
“หยุด” เพื่อเป็นการจบประโยค ระบบจะต้องนำคำท่ีอยู่ระหว่าง
คำว่า “เริ ่ม” และคำว่า “หยุด” ทั ้งหมดไปค้นหาประโยคที่
ใกล้เคียง หากระบบยังไม่พบคำว่า “หยุด” จะทำนายท่าทางที่
ถูกบันทึกลงโฟลเดอร์ต่อไป ดัง Flowchart ภาพที่ 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3 กระบวนการแสดงผลเป็นภาษาไทย 
หลังจากผ่านกระบวนการวิเคราะห์ท่าทางภาษามือไทย และได้
คำออกมาแล้ว เมื่อระบบพบคำว่า “หยุด” ระบบจะนำคำที่ได้ซึ่ง
อย ู ่ระหว่างคำว่า “เร ิ ่ม” และ “หยุด” ไปค้นหาประโยคที่
ใกล้เคียงโดยการเปรียบเทียบด้วย BLEU Score ซึ่งจะเทียบกับ
ประโยคในคลังทั้งหมด 10 ประโยค โดยจะเลือกจากประโยคที่มี

ความตรงกับประโยคในคลังมากที่สุด ซึ่งคะแนนต่ำสุดเท่ากับ 0 
หมายถึง ตรงกันน้อยที่สุด และ คะแนนสูงสุดเท่ากับ 1 หมายถึง
ตรงกันมากที่สุด และประโยคที่มีคะแนนมากที่สุดจะถูกแสดงผล
ออกมา การทำงานดัง Flowchart ภาพที่ 5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.2 การสร้างโมเดลแปลภาษามอื 
3.2.1 การเตรียมข้อมูลสำหรับการฝึกโมเดล 
การแปลความหมายของภาษามือไทยเป็นคำภาษาไทยนี้ มีองค์
ประที่สำคัญคือ โมเดล จึงต้องมีการเตรียมข้อมูลสำหรับการฝึก
โมเดล โดยในการฝึกโมเดลมีการใช้ภาพท่าภาษามือไทยทั้งหมด 
3 แบบ ได้แก่ 1) การฝึกโมเดลจากภาพที่มีการทำภาษามือไทย
โดยใช้มือ 1 ข้าง   2) การฝึกโมเดลจากภาพที่มีการทำภาษามือ
ไทยโดยใช้มือ 2 ข้าง และ 3) การฝึกโมเดลจากภาพที่มีการทำ
ภาษามือไทยโดยใช้มือ 1 ข้าง และ 2 ข้าง รวมกัน ซึ่งในแต่ละ
แบบมีการใช้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันดังนี้ 
ข้อมูลแบบท่ี 1 ภาพที่มีการทำภาษามือไทยโดยใช้มือ 1 ข้าง 

การฝึกโมเดลในครั้งนี ้ มีการใช้ท่าทางภาษามือไทย

ทั้งหมด 10 ท่า และเก็บภาพท่าทางทั้งหมดท่าละ 30 ภาพ ดัง

ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนท่าภาษามอืที่ใช้มือ 1 ข้าง 

ชื่อท่า จำนวนภาพ 
โกรธ 30 
ใหญ่ 30 
ไก่ 30 
ดื่ม 30 
กิน 30 

ภาพที ่3 Flowchart กระบวนการรับภาพจากกล้อง 

ภาพที ่4 Flowchart กระบวนการวิเคราะห์ท่าทางมือ 

ภาพที ่5 Flowchart กระบวนการแสดงผลเป็นภาษาไทย 
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ขนตา 30 
เสียใจ 30 
เล็ก 30 
งู 30 

ทหาร 30 
รวม 300 

 
ข้อมูลแบบท่ี 2 ภาพการทำภาษามือไทยโดยใช้มือ 2 ข้าง 

การฝึกโมเดลในครั้งนี ้ มีการใช้ท่าทางภาษามือไทย

ทั้งหมด 10 ท่า และเก็บภาพท่าทางทั้งหมดท่าละ 30ภาพ ดัง

ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนท่าภาษามอืที่ใช้มือ 2 ข้าง 

ชื่อท่า จำนวนภาพมือซ้าย จำนวนภาพมือขวา 
รัก 30 30 

พยาบาล 30 30 
ยิ้ม 30 30 

เวลา 30 30 
กระโปรง 30 30 

รวม 150 150 
รวมทั้งหมด 300 

  
ข้อมูลแบบท่ี 3 ภาพการทำภาษามือไทยโดยใช้มือ 1 ข้าง และ 
2 ข้างรวมกัน 

การฝึกโมเดลในครั้งนี้ มีการเลือกค าศัพท์ 13 ค าที่จะ

สามารถน าไปสร้างประโยคแนะน าได้ รวมถึงท่าทางส าหรับการ

เริ่มต้น และหยุดประโยค จึงมีการเก็บท่าทางทั้งหมด 15 ท่า ท่า

ละ 100 ภาพ ดังตารางที ่3  

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนทา่ภาษามือที่ใชม้ือ 1 ข้าง และ 2 ข้างรวมกัน 

ชื่อท่า จำนวนภาพมือซ้าย จำนวนภาพมือขวา 
โกรธ 100 100 
กลับ 100 100 
เขา 100 100 
บ้าน 100 100 

เท่าไหร ่ 100 100 
ฉัน 100 100 
รัก 100 100 
ชื่อ 100 100 

พยาบาล 100 100 
ไม่สบาย 100 100 

เริ่ม 100 100 
หยุด 100 100 
เวลา 100 100 
อะไร 100 100 
คุณ 100 100 

ขอความช่วยเหลือ 100 100 
รวม 1600 1600 

รวมทั้งหมด 3200 

 
3.2.2 การสร้างและฝึกโมเดล 
จากท่ีได้กล่าวไปแล้วว่า ในการฝึกโมเดลมีการใช้ภาพท่าภาษามือ
ไทยท้ังหมด 3 แบบ ได้แก่ 
1. ฝึกโมเดลจากภาพท่ีมีการทำภาษามือไทยโดยใช้มือ 1 ข้าง 

2. ฝึกโมเดลจากภาพท่ีมีการทำภาษามือไทยโดยใช้มือ 2 ข้าง 

3. ฝึกโมเดลจากภาพที่มีการทำภาษามือไทยโดยใช้มือทั้ง 1 

ข้าง และ 2 ข้างรวมกัน 

ฝึกโมเดลจากภาพที่มีการทำภาษามือไทยโดยใช้มือ 1 ข้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   การแปลงภาพท่ามือด ้านขวาทั ้งหมด 10 ท่าทาง 

ท่าทางละ 30 ภาพ ให้อยู่ในรูปแบบอาร์เรย์ ดังภาพที ่7 

 
 
 
 

ภาพที ่6 Flowchart แสดงกระบวนการฝึกโมเดลจาก
ภาพที่มกีารทำภาษามือไทยโดยใช้มือ 1 ข้าง 

ภาพที ่7 การแปลงรูปภาพเป็นอาร์เรย์ 



506 

 

- การแปลงสีของภาพแบบ Gray เป็น RGB เมื่อนำภาพมา
เข้าอาร์เรย์แล้วภาพที่ได้จะกลายเป็นสีเทา จึงต้องแปลง
ให้เป็นภาพสีเหมือนก่อนนำเข้าอาร์เรย์ ดังภาพที ่8  

 
 
 

- จากนั้นน าภาพที่ได้เข้ากระบวนการ Convolutional 

Neural Network เพื ่อหาค่า loss และบันทึกโมเดลลงในไฟล์ 

.h5 ดังภาพท่ี 9 

 
 

 
 
 
 
ฝึกโมเดลจากภาพที่มีการทำภาษามือไทยโดยใช้มือ 2 ข้าง และ
ฝึกโมเดลจากภาพที่มีการทำภาษามือไทยโดยใช้มือทั้ง 1 ข้าง 
และ 2 ข้างรวมกัน 

- ในการฝึกโมเดลทั ้งสองแบบนี ้ม ีข ั ้นตอนการฝ ึกที่

เหมือนกันดังภาพที ่10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เนื่องจากการฝึกโมเดลในครั้งนี้มีการแยกข้อมูลในการ

ฝึกเป็นสองภาพคือ ภาพมือด้านซ้าย และภาพมือด้านขวา จึง

ต้องมีการแปลงภาพให้อยู่ในรูปแบบอาร์เรย์สองครั้ง ดังภาพที่ 

11 และ 12 

 

 
 
 
 
 
- จากนั้นนำภาพที่ได้ไปแปลงสีจาก gray เป็น rgb และ

นำภาพไปผ่านกระบวนการ Convolutional Neural Network 

เพื่อหาค่า loss และบันทึกโมเดลลงในไฟล์ .h5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 การเตรียมข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบประโยค 
ในการทดลองเปรียบเทียบประโยคนี้ มีการทดลองเปรียบเทียบ
ประโยคทั้งหมด 10 ประโยค ได้แก่ เขาโกรธอะไร, คุณชื่ออะไร, 
ฉันรักคุณ, เขากลับบ้าน, เขารักคุณ, ฉันไม่สบาย, เวลาเท่าไหร่, 
ฉันเป็นพยาบาล, เขาไม่สบาย และขอความช่วยเหลือ 
โดยทดลองใช้วิธีการเทียบประโยค 2 วิธี ได้แก ่

- ใช้ Difflib ในการเปรียบเทียบประโยค 

- ใช้ BLEU ในการเปรียบเทียบประโยค 

3.2.4 กระบวนการเทียบประโยค 

ภาพที ่9 โมเดลที่ใช้ในการฝึกสำหรับภาพที่มีการทำภาษามือโดยใช้มือ 1 ข้าง 

ภาพที ่10 Flowchart แสดงกระบวนการฝึกโมเดลจากภาพ
ที่มีการทำภาษามอืโดยใช้มอื 2 ขา้ง 

ภาพที ่11 การแปลงรูปเป็นอาร์เรย์ของภาพมือดา้นซ้าย 

ภาพที ่12 การแปลงรูปเป็นอาร์เรย์ของภาพมือดา้นขวา 

ภาพที ่13 โมเดลที่ใช้ในการฝึกสำหรับภาพที่มีการทำภาษามือไทยโดย
ใช้มือ 2 ข้าง 

ภาพที ่8 การแปลงสีของรูปภาพจาก gray เป็น rgb 
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หลังจากกระบวนการที ่โมเดลทำนายท่าภาษามือไทยเป็นคำ
ภาษาไทยแล้วจะนำประโยคที ่ได้มาทดลองเปรียบเทียบกับ
ประโยคจริง โดยใช้ 2 วิธีดังนี ้
 วิธีท่ี 1 เทียบประโยคโดยใช้ Difflib 
ทดลองใช้ Difflib โดยนำคำท่ีได้มารวมกันเป็นประโยค เพื่อนำไป
เปรียบเทียบกับประโยคในคลังดังภาพที ่14 
 
 
 
 
ทดลองใช้ Difflib เปรียบเทียบประโยคดังภาพที ่15  
 
 
 

ภาพที ่15 การเปรียบเทียบประโยคโดยใช้ Difflib 

 วิธีท่ี 2 เทียบประโยคโดยใช้ BLEU  
ทดลองใช้ BLEU โดยนำคำที่ได้มารวมโดยการใช้ list ดังภาพที่ 
16 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่16 การรวมประโยคเพื่อนำไปเทียบประโยคโดยใช้ BLEU 

ทดลองใช้ BLEU เปรียบเทียบประโยคดังภาพที ่17 และ 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ผลการดำเนินงาน 

จากการออกแบบการทดลองในหัวข้อที่แล้ว จะขอรายงานผล
การรทดลอง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1 ผลการทดลองและประสิทธิภาพของโมเดล 

4.1.1 ผลการทดลองฝึกโมเดลโดยใช้ภาพที่มีการทำภาษา
มือไทยโดยใช้มือ 1 ข้าง 
- ค่า loss และ accuracy ที่ได้จากการฝึกโมเดลจำนวน 

10 รอบ มีค่า loss อยู่ที่ 0.19 และ มีค่า accuracy อยู่ที่ 0.98 
ดังแสดงกราฟ loss ในภาพที่ 19 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่19 กราฟแสดงค่า loss การฝึกโมเดลของภาพที่ใช้มือ 1 ข้าง 

ภาพที ่14 การรวมประโยคเพื่อนำไปเทียบประโยคโดยใช้ Difflib 

ภาพที ่17 การเปรียบเทียบประโยคโดยใช้ BLEU 

 

ภาพที ่18 การเปรียบเทียบประโยคโดยใช้ BLEU 
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4.1.2 ผลการทดลองฝึกโมเดลโดยใช้ภาพที่มีการทำภาษา
มือไทยโดยใช้มือ 2 ข้าง 
- ค่า loss ที่ได้จากการฝึกโมเดลจำนวน 10 รอบ คือ 

0.15 ดังภาพที่ 20 
 

  

 

 

   

 

  ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่า loss การฝึกโมเดลของภาพที่ใช้มือ 2 ข้าง 

- ค่า accuracy ที่ได้จากการฝึกโมเดลจำนวน 10 รอบ 
อยู่ท่ี 1.0 ดังภาพที่ 21 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่7 กราฟแสดงค่า accuracy การฝึกโมเดลของภาพที่ใช้มือ 2 ขา้ง 

4.1.3 ผลการทดลองฝึกโมเดลโดยใช้ภาพที่มีการทำภาษา มือ
ไทยโดยใช้มือ 1 ข้าง และ 2 ข้างรวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 กราฟแสดงค่า loss และ accuracy การฝึกโมเดลของภาพที่ใช้มอื 
1 ข้าง และ 2 ข้างรวมกัน 

จากภาพที่ 22 ค่า loss และ accuracy ที่ได้จากการฝึกโมเดล
จำนวน 200 รอบ มีค่า loss อยู่ท่ี 0.63 และ accuracy  0.82 

จากการฝึกโมเดลโดยใช้ภาพที่ต่างกัน 3 แบบ พบว่า การฝึก
โมเดลแบบที่ 3 สามารถนำมาใช้งานได้ เนื่องจากมีการฝึกโมเดล
จากภาพที่ใช้ท่าภาษามือโดยใช้มือ 1 ข้าง และ 2 ข้างรวมกัน 
และมีการเลือกท่าจากคำศัพท์ที่สามารถนำไปสร้างประโยคได้
มากกว่า 2 แบบแรก 
4.2 ผลของกระบวนการเทียบประโยค 
จากการทดลองเทียบประโยคโดยใช้เทคนิคทั้งสองแบบพบว่า 
การเทียบประโยค 10 ประโยค โดยใช้ Difflib มีจำนวนประโยค
ที่ทำนายถูก 5 ประโยค และการเทียบประโยค 10 ประโยค โดย
ใช้ BLEU score มีจำนวนประโยคที่ทำนายถูก 7 ประโยค ดัง
ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ตารางสรุปผลการเปรียบเทยีบประโยค 

ประโยค คำที่โมเดลทำนายได้ difflib bleu 
เขาโกรธอะไร โกรธ เขา อะไร   

คุณชื่ออะไร 
ขอความช่วยเหลือ ขอ
ความช่วยเหลอื อะไร 

  

ฉันรกัคุณ 
ขอความช่วยเหลือ รกั 

คุณ 
  

เขากลับบ้าน เขา กลับ อะไร   
เขารกัคุณ เขา รกั คุณ   
ฉันไม่สบาย ชื่อ ไม่สบาย   
เวลาเท่าไหร ่ เวลา เท่าไหร ่   
ฉันพยาบาล ฉัน พยาบาล   
เขาไม่สบาย เขา ไม่สบาย   

ขอความช่วยเหลือ ขอความช่วยเหลือ   

 
4.3 ตัวอย่างการทำงานของระบบต้นแบบ 
4.3.1 การรัน Python Web Application (api.py) 
เป ิด ใช ้งาน Command Prompt และเข ้ าไปย ังโฟลเดอร์  
../hand_model/model_deploy/python โดยใช ้คำส ั ่ ง  cd 
และ ใช ้ ค ำส ั ่ ง  unicorn api:app –host 0.0.0.0 –port 80 –
reload เพื่อเปิดใช้งาน api  

4.3.2 การเปิดใช้งานตัวต้นแบบ 

เป ิดใช ้งาน Command Prompt และเข ้าไปย ังโฟลเดอร์  
../hand_model/model_deploy โดยใช้คำสั่ง cd และใช้คำสัง่ 
python run_demo_hand_with_tracker.py เพื ่อเปิดใช้งาน
ตัวต้นแบบ  

รู
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เมื่อรันคำสั่ง python run_demo_hand_with_tracker.py 
แล้ว กล้องจะเปิดขึ้นมาและรับภาพ 2 แบบคือภาพ keypoint 
ของมือซ้าย และภาพ keypoint ของมือขวาดังภาพท่ี 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สรุปและอภิปราย 
บทความนี้ นำเสนอระบบสำหรับตรวจจับการแปลคำศัพท์จาก
ภาษามือไทยเป็นคำภาษาไทย และแนะนำประโยคที่มีความ
ใกล้เคียงกับคำศัพท์ที ่ได้จากการทำท่าภาษามือไทย โดยใช้ 
Convolutional pose machines TensorFlow ในการรับภาพ
การทำท่าทางภาษามือไทยที่มีการแสดง keypoint ของมือ และ
ใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) ในการ
วิเคราะห์ท่าทางภาษามือไทยทั ้งหมด 16 ท่า ซึ ่งนำไปสร้าง
ประโยคได้ทั ้งหมด 10 ประโยค โดยมีการทดลองฝึกโมเดล
ทั้งหมด 3 แบบ คือ 1) ทดลองฝึกโมเดลโดยใช้ภาพท่าภาษามือที่
ใช้มือ 1 ข้าง ซึ ่งได้ค่าความผิดพลาด คือ 0.19 และค่าความ
แม่นยำ คือ 0.98 2) ทดลองฝึกโมเดลโดยใช้ภาพท่าภาษามือที่ใช้
มือ 2 ข้าง ซึ่งได้ค่าความผิดพลาด คือ 0.15 และค่าความแม่นยำ 
คือ 1.0 และ 3) ทดลองฝึกโมเดลโดยใช้ภาพท่าภาษามือที่ใช้มือ 
1 ข้าง และ 2 ข้างรวมกัน ในครั ้งล่าสุดของการฝึกโมเดลได้
ผลลัพธ์ของค่าความผิดพลาด คือ 0.64 และค่าความแม่นยำ คือ 
0.81 ในส่วนการแนะนำประโยค ได้ทดลองใช้เทคนิคในการ
แนะนำประโยคที่มีความใกล้เคยีง 2 แบบ กับ 10 ประโยค คือ 1) 
การใช้ Difflib ในการหาประโยคใกล้เคียง 2) ใช้ bleu score ใน
การหาประโยคใกล้เคียง ซึ ่งผลการใช้ bleu score ในการหา
ประโยคใกล้เคียงสามารถหาประโยคได้ถูกต้องมากกว่าการใช้ 
Difflib  
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บทคัดย่อ 
Neural Network เป็น Algorithm หลักของการเรียนรู้แบบ 

Deep learning ซ ึ ่ งเป ็นแนวทางการเร ียนร ู ้ของ Machine 
learning ที่กำหนดปัญหาเพื่อหาค่าพารามิเตอร์กลุ่มตัวอย่างเป็น
รูปภาพสุนัขและรูปภาพแมว ทำการแบ่งพารามิเตอร์เป็น 4 
รูปแบบ กำหนด Batch size กับ validation split เพื่อการสร้าง
โมเดล สร้างตัว hidden layer กับ output layer ให้ hidden 
layer เ ช ื ่ อ ม ต ่ อ ก ั บ  input layer โ ด ย ใ ช ้  Optimization 
Algorithm เพื ่อการเทรนโดยใช้โครงสร้าง layer และ neuro 
และใช้ library TensorFlow เผื่อแสดงความก้าวหน้าของการเท
รนเป็น progress bar แสดงเวลาที ่ใช้ เป ็น visualize เพื ่อดู
ความก้าวหน้าการเทรนโมเดล ใช้ library matplotlib พล็อตค่า
จากโมเดลและบันทึกใน dictionary key ทำการทดสอบโหลด
โมเดลที่บันทึกมาเปรียบเทียบกับรูปกล่มตัวอย่างคำนวณออกมา
เป็นเลขทศนิยมทำการปัดทศนิยมให้กลายเป็นจำนวนเต็มโดยปัด
ตามหลักคณิตศาสตร์ 
คำสำคัญ -- ปัญญาประดิษฐ์, โครงข่ายประสาท 
 

ABSTRACT 
 The neural network is the core algorithm of deep 
learning, which is the approach to machine learning the 
problem-defining parameters were sampled as dog and 
cat images, 4 parameter assignments, batch sizes, and 
validation sets for modeling, create hidden layers and 
output layers, connect hidden layers to input layers 
using optimization algorithm. For training using layer 
structure and neural network, and use TensorFlow 
library to show training progress, progress bar shows 
time to visualize to view modal training progress bar. 

The test was loaded, compared with the sample group, 
calculated as a decimal number, rounded to an integer 
by mathematical rounding.  
Keywords -- Artificial Intelligence, Neural network 
 

1. บทนำ 
     สำหรับมนุษย์อย่างเราปัญหานี้ง่ายมาก เมื ่อเห็นรูปเราก็  
สามารถตอบได้ทันทีว่ารูปนี้คือสุนัขหรือแมว เพราะเรารู้ว่าสุนัข 
หน้าตาลักษณะเป็นอย่างไรหรือแมวหน้าตาลักษณะเป็นอย่างไร 
แต่อะไรคือเหตุผลที่อยู่เบื ้องหลังความแน่ใจนั้น คำตอบก็คือ 
ประสบการณ์ มนุษย์เรียนรู้จากประสบการณ์ เราเห็นสุนัขมา  
มาก เห็นแมวมามาก มากพอที่จะเรียนรู้และแยกแยะได้ว่ารูปที่ 
เห็นอยู่ตรงหน้านั้นคือสุนัขหรือแมวกันแน่ ดังนั้นหากเราหวังให้  
คอมพิวเตอร์แยกแยะรูปสัตว์สองนี้ออกจากกันได้ เราต้องทำให้  
คอมพิวเตอร์เห็นรูปสุนัขและรูปแมวจำนวนที่มากพอถึงจะสรุป 
ออกมาได้ว่ารูปท่ีเห็นนั้นคือสุนัขหรือแมว 

Neural network เป็นสาขาหนึ ่งของเทคโนโลยี Artificial 
Intelligence คือการพัฒนาเครือข่ายของ Algorithm ให้ทำงาน
แบบเด ียวก ับเคร ือข ่ ายระบบประสาทของมน ุษย ์  หรือ
เฉพาะเจาะจงกว่านั้น คือลอกการทำงานของสมองมนุษย์ไปเลย
นั่นเอง Neural Network จะอาศัย Algorithm หลายตัวทำงาน
พร้อมกันเป็นเครือข่ายทำให้ทำงานได้หลากหลายกว่า ซึ่ง
คุณสมบัติจากสมองมนุษย์ที ่ เป็นแรงบันดาลใจให้ Neural 
Network 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาโดยใช้ neural 
network มาเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ได้เรียนรู้และจดจำรูปภาพ
แล้วทำการคำนวณและประมวลผลออกมาเป็นตัวเลขทศนิยม
และทำการปัดทศนิยมให้เป็นจำนวนจริงหลังจากนั ้นทำการ
เปรียบเทียบกับโมเดลและสรุปผลออกมาเป็นผลลัพธ์ 
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2. วัตถุประสงค์ 
การสร้างปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำการแยกความแตกต่างของ

สุนัขและแมว  
 

3. เคร่ืองมือและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 Python 
     เป็นภาษาระดับสูงซึ ่งสร้างโดย Guido Van Rossum โดย
เริ่มในปีพ.ศ.2533 การออกแบบของภาษา Python มุ่งเน้นให้
ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถอ่านชุดคำสั่งได้โดยง่ายผ่านการใช้งาน
อักขระเว้นว่าง (whitespaces) จำนวนมาก นอกจากนั้นการ
ออกแบบภาษา Python และการประยุกต์ใช้แนวคิดการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุในตัวภาษายังช่วยให้นักเขียนโปรแกรมสามารถ
เขียนโปรแกรมที่เป็นระเบียบ อ่านง่าย มีขนาดเล็ก และง่ายต่อ
การบำรุง [1] 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพ 1 โปรแกรม Python [2] 

 
3.2 Jupyter Notebook  
      เป็นองค์กร "พัฒนาโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์เปิดมาตรฐาน
และการบริการสำหรับการประมวลผลแบบโต้ตอบของการเขียน
โปรแกรมภาษา" ออกจาก IPython ในปี 2014 โดยFernando 
Pérez Project Jupyter รองรับสภาพแวดล้อมการดำเนินการ
ในภาษา ชื่อของ Project Jupyter เป็นการอ้างอิงถึงภาษาการ
เขียนโปรแกรมหลักสามภาษาที่รองรับโดย Jupyter ซึ่ง ได้แก่ 
Julia , PythonและRและยังเป็นการแสดงความเคารพให้กับกา
ลิเลโอโน๊ตบุ๊ค บันทึกการค้นพบดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี 
Project Jupyter ได้พัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เ ช ิ ง โ ต ้ ต อ บ  Jupyter Notebook, JupyterHub แ ล ะ 
JupyterLab [3] 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 2 Jupyter Notebook 

 
3.3 Neural Network 
     คือระบบคอมพิวเตอร์จากโมเดลทางคณิตศาสตร์ เพื่อจำลอง
การทำงานโครงข่ายประสาทชีวภาพที ่อยู ่ในสมองของสัตว์ 
โครงข่ายประสาทเทียมสามารถเรียนรู้ที่จะทำงานที่มอบหมายได้ 
จากการเรียนรู้ผ่านตัวอย่าง โดยไม่ถูกโปรแกรมด้วยกฎเกณฑ์
ตายตัวแบบระบบอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น ในการประมวลผล
ภาพ คอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบโครงข่ายประสาทเทียมจะ
เรียนรู ้การจำแนกรูปภาพแมวได้จากการให้ตัวอย่างรูปภาพที่
กำกับโดยผู้เขียนโปรแกรมว่า “เป็นแมว” หรือ “ไม่เป็นแมว” 
จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ระบุภาพแมวในตัวอย่างรูปภาพอื่น ๆ 
โปรแกรมโครงข่ายประสาทเทียมสามารถแยกแยะรูปภาพแมวได้
โดยปราศจากการความรู้ก่อนหน้า ว่า ”แมว” คืออะไร (อาทิ 
แมวมีขน มีหูแหลม มีเขี้ยว มีหาง) แทนที่จะใช้ความรู้ดังกล่าว 
โครงข่ายประสาทเทียมทำการระบุตัวแมวโดยอัตโนมัติด้วยการ
ระบุลักษณะเฉพาะ จากชุดตัวอย่างท่ีเคยได้ประมวลผล [4] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 3 Neural Network [5] 
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3.4 NumPy 
     เป็น library สำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา Python, ช่วย
ในการสนับสนุน Arrays และ Matrix ขนาดใหญ่หลายมิติพร้อม
ด้วยชุดฟังก์ช ันทางคณิตศาสตร์ระดับสูงจำนวนมาก เพื่อ
ดำเนินการกับ Arrays เหล่านี้ NumPy ซึ่งเป็นตัวเลขถูกสร้างขึ้น
โดย Jim Hugunin โดยมีการสนับสนุนจากนักพัฒนารายอื่น ๆ 
ในป ี  2548  Travis Oliphant ไ ด ้ ส ร ้ า ง  NumPy โ ดยการ
ผสมผสานคุณสมบัติของ Numarray กับ Numeric โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง NumPy [6] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 4 Library NumPy [7] 
 

3.5 Matplotlib 
     เป ็น plotting library สำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา 
Python และการขยายคณิตศาสตร์ตัวเลข NumPy มีเชิงวัตถุ 
API สำหรับการฝังลงจุดในการใช้งานโดยใช้วัตถุประสงค์ทั่วไปชุด
เคร ื ่ องม ือ  GUI เช ่นTkinter , wxPython , Qt หร ือGTK +. 
นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซ "pylab" ขั้นตอนที่ใช้เครื่องของรัฐ 
(เช่น OpenGL ) ซึ่งออกแบบมาให้คล้ายกับMATLABแม้ว่าจะไม่
สนับสนุนการใช้งานก็ตาม SciPy ใช้ประโยชน์จาก Matplotlib 
Matplotlib ถูกเขียนโดย John D. Hunter ตั้งแต่นั้นมาก็มีการ
พัฒนาชุมชนที่ใช้งานและมีการกระจายภายใต้ใบอนุญาต BSD-
style license. Michael Droettboom ได้ร ับการเสนอชื ่อให้
เป็นผู้พัฒนานำของ matplotlib ไม่นานก่อนที่ John Hunter 
จะเสียชีวิตในเดือนสิงหาคม 2555 และเข้าร่วมโดย Thomas 
Caswell [8] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 5 Library Matplotlib [9] 

 

3.6 TensorFlow 
     เป็นแหล่งที่มา Library Software สำหรับการเรียนรู ้ของ
เคร ื ่อง สามารถนำมาใช้ในช่วงของงาน แต่ม ีความสำคัญ
โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งใน training และ inference ของ deep 
neural networks. 
TensorFlow เป็น math library มีสัญลักษณ์อยู่บนพื้นฐานของ 
dataflow และการเขียนโปรแกรมอนุพันธ์ จะใช้สำหรับการวิจัย
และการผลิดใน Google TensorFlow ได้รับการพัฒนาโดยที่
เป็นของ Google Brain สำหรับการใช้งานภายในของ Google 
เผยแพร่ภายใต้ Apache License 2.0 ในปี 2015 [10] 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 6 Library TensorFlow [11] 
 

3.6 OpenCV 
     เป็น Library ของฟังก์ชันการเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่มุ่งเป้า
ไปท่ีแบบ real-time computer vision พัฒนาโดย Intel ต่อมา
ได้รับการสนับสนุนจาก Willow Garage จากนั้นก็ Itseez (ซึ่ง
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ต่อมาได้รับจาก Intel) เป็น Library ที่ข้ามแพลตฟอร์มและฟรี
สำหรับการใช้งานภายใต้ Open-source Apache 2 ใบอนุญาต 
เริ ่มต้น 2011 OpenCV มีการเร่งความเร็ว GPU สำหรับการ
ดำเนินงานในเวลาจริงเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2542 
โครงการ OpenCV เป็นโครงการริเริ่มของIntel Researchเพื่อ
พัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้CPU แบบเร่งรัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการต่าง ๆรวมถึงการติดตามเวลาจริง และผนังแสดงผล 3 
มิติ ผู้มีส่วนร่วมหลักในโครงการนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเพิ ่มประสิทธ ิภาพจำนวนมากใน Intel Russia และทีม
ไลบรารีประสิทธิภาพของ Intel ในช่วงแรกของ OpenCV [12] 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7 OpenCV [13] 
 

3.7 Artificial Intelligence 
     ความฉลาด เท ี ยมท ี ่ ส ร ้ า งข ึ ้ น ให ้ ก ับส ิ ่ งท ี ่ ไ ม ่ ม ี ช ี วิ ต
ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
วิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื ่น ๆ อย่าง
จิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการ
เร ียนร ู ้ เก ี ่ยวก ับกระบวนการการค ิด  การกระทำ  การให้
เหตุผล การปร ับต ัว หรือการอนุมาน และการทำงานของ
สมอง แม้ว่าดังเดิมนั้นเป็นสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
แต่แนวคิดหลาย ๆ อย่างในศาสตร์นี ้ได้มาจากการปรับปรุง
เพิ่มเติมจากศาสตร์อื่น ๆ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง นั้นมีเทคนิค
การเรียนรู้ที่เรียกว่า การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งประยุกต์เอา
เทคนิคการอุปนัยของจอห์น สจวร์ต มิลล์ นักปรัชญาชื่อดังของ
อังกฤษ มาใช้เครือข่ายประสาทเทียมก็นำเอาแนวคิดของการ
ทำงานของสมองของมนุษย์ มาใช้ในการแก้ปัญหาการแบ่ง
ประเภทของข้อมูล และแก้ปัญหาอื ่น ๆ ทางสถิติ เช่น การ
วิเคราะห์ความถดถอยหรือ การปรับเส้นโค้งอย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากปัจจุบันวงการปัญญาประดิษฐ์ มีการพัฒนาส่วนใหญ่
โดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ อีกทั้งวิชาปัญญาประดิษฐ์ ก็
ต้องเรียนที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ เราจึงถือเอาง่าย ๆ ว่า ศาสตร์นี้เป็นสาขาของ
วิทยาการคอมพิวเตอร์นั่นเองหนังสืออ้างอิงที่ดีและทันสมัยที่สุด
ในปัจจุบัน คือของ Russell and Norvig, 2003 [14] 
 
 
 
  
 
  
 

ภาพ 8 Artificial Intelligence [15] 

3.8 Machine Learning 
     การศึกษาอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ที่ปรับปรุงโดยอัตโนมัตผิา่น
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  ม ั น ถ ู ก ม อ ง ว ่ า เ ป ็ น ส ่ ว น ย ่ อ ย ข อ ง
ปัญญาประดิษฐ์ อัลกอริธึมแมชชีนเลิร์นนิงสร้างแบบจำลองจาก
ข้อมูลตัวอย่างที ่เรียกว่า " ข้อมูลการฝึกอบรม " เพื ่อทำการ
คาดคะเนหรือตัดสินใจโดยไม่ได้รับการตั ้งโปรแกรมไว้อย่าง
ชัดเจน อัลกอริทึมการเรียนรู ้ของเครื ่องใช้ในแอปพลิเคชันที่
หลากหลายเช่นการกรองอีเมลและการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาอัลกอริทึมแบบเดิม
เพื่อทำงานที่จำเป็นชุดย่อยของการเรียนรู ้ของเครื ่องมีความ
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสถิติการคำนวณซึ่งมุ่งเน้นไปที่การคาด
เดาโดยใช้คอมพิวเตอร์ แต่ไม่ใช่ทุกการเรียนรู้ของเครื่องจะเป็น
การเร ียนร ู ้ทางสถิติ  การศึกษาการเพิ ่มประสิทธ ิภาพทาง
คณิตศาสตร์นำเสนอวิธีการทฤษฎีและโดเมนแอปพลิเคชันไปยัง
สาขาการเรียนรู ้ของเครื ่อง การทำเหมืองข้อมูลเป็นสาขาที่
เกี่ยวข้องของการศึกษามุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ
ผ่านการเรียนรู้ใกล้ชิด  ในการประยุกต์ใช้ทั่วปัญหาทางธุรกิจการ
เรียนรู้เครื่องจะยังเรียกว่าการวิเคราะห์การทำนาย [16] 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพ 9 Machine Learning [17] 
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3.9 Deep Learning 
     เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่กว้างขึ้นของการเรียนรู้เครื่อง
วิธีการขึ้นอยู่กับเครือข่ายประสาทเทียมกับการเรียนรู้การเป็น
ตัวแทน การเรียนรู ้ที ่สามารถดูแล , กึ ่งภายใต้การดูแลหรือ
ใกล ้ช ิด  ล ึกการเร ียนรู้ สถาป ัตยกรรมเช ่น เคร ือข ่ายลึก
ประสาท , เครือข่ายความเชื่อลึก , เครือข่ายประสาทกำเริบและ
เครือข่ายประสาทสับสนได้ถูกนำไปใช้ช่องรวมทั ้งวิสัยทัศน์
คอมพิวเตอร์  , การมองเห ็นเคร ื ่อง  , ร ู ้จำเส ียงพ ูด  , การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ , การรับรู้เสียงกรองเครือข่ายทาง
สังคม, เครื่องแปลภาษา , ชีวสารสนเทศ , การออกแบบยาเสพ
ติด , การวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ , การตรวจสอบวัสดุและ
เกมกระดานโปรแกรมที่พวกเขาให้ผลลัพธ์ที่เทียบได้กับและใน
บางกรณีที่เหนือกว่าประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์   
เครือข่ายประสาทเทียม (ANNs) ได้รับแรงบันดาลใจจากการ
ประมวลผลข้อมูลและการกระจายโหนดการสื ่อสารในระบบ
ช ีวภาพ  ANNs ม ีความแตกต ่างหลากหลายทางช ีวภาพ
สมอง โดยเฉพาะโครงข่ายประสาทมีแนวโน้มที่จะคงที่และเป็น
สัญลักษณ์ในขณะที่สมองชีวภาพของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เป็นแบบ
ไดนามิก (พลาสติก) และอะนาล็อก คำคุณศัพท์ "deep" ในการ
เรียนรู ้เชิงลึกมาจากการใช้หลายเลเยอร์ในเครือข่าย  งานใน
ช่วงแรกแสดงให้เห็นว่าเพอร์เซปตรอนเชิงเส้นไม่สามารถเป็นตัว
จำแนกสากลได้จากนั้นเครือข่ายที่มีฟังก์ชันการเปิดใช้งานที่ไม่ใช่
โพลีโนเมียลที่มีเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่หนึ่งช้ันของความกว้างที่ไม่ถูกผูก
ไว้สามารถทำได้ในทางกลับกัน การเรียนรู้เชิงลึกเป็นรูปแบบที่
ทันสมัยซึ ่งเกี ่ยวข้องกับจำนวนชั้นของขนาดที่ไม่มีขอบเขตซึ่ง
อนุญาตให้ใช้งานได้จริงและการนำไปใช้งานท่ีเหมาะสมในขณะที่
ย ังคงร ักษาความเป็นสากลทางทฤษฎีภายใต้เง ื ่อนไขที ่ไม่
รุนแรง ในการเรียนรู้เชิงลึกชั้นต่างๆยังได้รับอนุญาตให้มีความ
แตกต่างกันและเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองนักเช่ือมต่อที่มีข้อมูล
ทางชีวภาพอย่างกว้างขวางเพื่อประโยชน์ในด้านประสิทธิภาพ
ความสามารถในการฝึกอบรมและความเข้าใจได้จึงเป็นส่วนที่ "มี
โครงสร้าง" [18] 
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4. วิธีดำเนินงานวิจัย 
 

4.1 การกำหนดปัญหา 
     การหาประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ จำเป็นต้องใช้ตัวอย่าง
รูปภาพสุนัขและรูปภาพแมวจำนวนหนึ่งมาให้คอมพิวเตอร์ทำ
การเรียนรู้และจดจำเพื่อแยกแยะ 
 
4.2 การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 
     การหาประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ โดยการกำหนด
พารามิเตอร์ 4 รูปแบบ โดยกำหนด Batch size  เท่ากับ 20 
และกำหนดการเรียนรู ้เป็น 10 รอบ และค่า validation split 
เท่ากับ 0.1 
 
4.3 การสร้างโมเดล 
     ในขั้นตอน เราจะสร้าง hidden layer และ output layer 
โดย hidden layer จะทำการเชื่อมต่อกับ input layer ตัวเลอืก
ของ Optimization Algorithm ได ้แก ่  Cost function ท ี ่ ใ ช้  
(Argument loss), กล ไกการ  Optimize ท ี ่ ใ ช ้  (Argument 
optimizer), และวิธีการชี้วัดความแม่นยำ (Argument metrics) 
หลังกำหนดทั้งหมดแล้ว ทำการบันทึกโมเดลเพื่อใช้ในการทำ
ขั้นตอนต่อไป 

https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_networks
https://en.wikipedia.org/wiki/Representation_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Supervised_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-supervised_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Unsupervised_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning#Deep_neural_networks
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning#Deep_neural_networks
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_belief_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Recurrent_neural_networks
https://en.wikipedia.org/wiki/Convolutional_neural_networks
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_vision
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_speech_recognition
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing
https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_recognition
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_translation
https://en.wikipedia.org/wiki/Bioinformatics
https://en.wikipedia.org/wiki/Drug_design
https://en.wikipedia.org/wiki/Drug_design
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_image_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_game
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain
https://en.wikipedia.org/wiki/Perceptron
https://en.wikipedia.org/wiki/Connectionism
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4.4 การเทรนโมเดล 
     การเทรนโมเดล Neural network อาจใช้เวลานานมาก 
ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการและ ข้อมูล รวมทั้งโครงสร้าง Layer 
เ ช ่ น จ ำ น ว น  Layer แ ล ะ จ ำ น ว น  Neuron โ ด ย  library 
TensorFlow จะช่วยแสดงความก้าวหน้าของการเทรนแต่ละ 
Epoch เป ็น Progress bar และเวลาท ี ่ ใช ้ โดยเราสามารถ 
Visualize ความก้าวหน้าของการฝึกโมเดลได้ โดยการใช้ library 
matplotlib พล็อตค่าจาก model ที่เราได้ทำการบันทึกเอาไว้
ซึ่งเก็บตัวเลขการเทรนไว้ใน Dictionary key 
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4.5 การทดสอบโมเดล 
     จะทำการดาวน์โหลดโมเดลที ่เราได้ทำการบันทึกไว้แล้ว 
จากนั้นจะทำการ prediction โดยรูปที่นำมาทดสอบจะมีรูปสุนขั
จำนวน 20 รูป รูปแมวจำนวน 20 รูป รวมเป็น 40 รูป โดยรูป
ตัวอย่างที่ทำการนำเข้ามาทดสอบจะทำการเปรียบเทียบกับรูปท่ี
เราเทรนไว้ในโมเดล โดยการสุ่มจะทำการทำนายค่าจากรูปที่
ทดสอบมาเป็นตัวทศนิยมโดยทำการปัดจุดทศนิยมตามหลัก
คณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ทำการทำนายออกมาเป็น 1.43211 
จะทำปัดตัวเลขทศนิยมให้เป็นจำนวนจริงโดยอ้างอิงตามหลัก
คณิตศาสตร์โดยค่าจะออกมาเท่ากับ 1 แล้วแสดงผลการทำนาย

ว่าเป็น แมว 
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5. ผลการทดลอง 
 จากการทดสอบข้างต ้นของการกำหนดพารามิเตอร ์ 4 
รูปแบบได้แก่ 12 node 32 node 64 node และ 128 node 
แสดงผลลัพธ์ออกมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยให้ผลลัพธ์ดังนี้  
รูปแบบ 12 node ผลลัพธ์เป็น 60 % รูปแบบ 32 node ผลลัพธ์
เป ็น 67.5 % ร ูปแบบ 64 node ผลล ัพธ ์เป ็น 72.5 % และ
รูปแบบ 128 node ผลลัพธ์เป็น 65 % ซึ่งรูปแบบ 64 node ได้
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คือ 72.5 % เพราะ การกำหนด node แบบ 64 
node เป็นพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับจำนวนของ simple ที่ได้
กำหนดไว้ข้างต้นทำให้การเรียนรู้ของรูปแบบ 64 node นั้นให้
ความแม่นยำของโมเดลได้มากกกว่า 128 node ทั ้ง ๆที ่ มี
พารามิเตอร์น้อยกว่า สรุปได้ว่า การที่เรากำหนดค่าพารามิเตอร์
น้อยเกินไปก็จะทำให้ความแม่นยำน้อยลงแต่ได้เวลาที่เรียนรู้เร็ว
ขึ ้นแต่ถ้าเรากำหนดค่าพารามิเตอร์มากเกินไปก็จะให้ข้อมูลมี
ความแม่นยำแต่จะใช้เวลาในการเรียนรู ้มากเกินไป ดังนั ้นเรา
กำหนดค่าพารามิเตอร์ให้พอดีและเหมาะสมกับการทดลอง 
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6. ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 ปัญหาที่พบจากการใช้ Neural Networks ในการเรียนรู้ของ
ต ัว model ถ ้าเราใช ้พาราม ิ เตอร ์เยอะเก ินไปจะเกิดการ 
overfitting  คือการที่โมเดลตอบสนองต่อการรบกวน (noise) 
จำนวนมาก จนเริ ่มเรียนจากการรบกวนและรายละเอียดของ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง แล้วโมเดลของเราจะไม่เหมาะสมสำหรับการ
ทำนายข้อมูล แต่ถ้าเราใช้พารามิเตอร์น้อยเกินไปจะเกิดการ 
underfitting คือ การที่โมเดลของเราไม่สามารถทำงานได้ จาก
การที่ไม่สามารถจับแนวโน้มของข้อมูลได้ อันเนื่องมากจากโมเดล
เราไม่เหมาะสมหรือข้อมูลมีจำนวนน้อยไป กรณีนี ้โมเดลมีค่า
ความเอนเอียงสูง (high bias) 
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การแก้ปญัหาเกมซูโดกดุ้วยข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 
Solving Sudoku Puzzles by Genetic Algorithm 

 
 
 
 

บทคัดยอ่ 
Sudoku คือเกมปริศนาตัวเลข 1 ถึง 9 โดยตารางซูโดกุจะมี 9×9 

ช่อง ซึ่งประกอบจากตารางย่อย 9 ตาราง ในลักษณะ 3×3 เมื่อเร่ิม
เกมจะมีตัวเลขบางส่วนให้มาเป็นคำใบ้ และผู้เล่นจะต้องใส่ทุกช่องที่
เหลือให้ครบ ตามเงื่อนไขว่าตัวเลขในแต่ละแถว , หลัก และขอบเขต
ตารางย่อยจะใช้ได้คร้ังเดียว การเล่นเกมน้ีจำเป็นต้องใช้ความสามารถ
ในด้าน ตรรกะ และความอดทนรวมถึงสมาธิ  
 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic 
Algorithm: GA) มาช่วยหาคำตอบที่เหมาะสม อย่างไรก็ดีวิธี GA 
จะต้องมีการกำหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับปัญหา ผู้วิจัยจึงมีการ
ทดลองขั ้นต้นในการหาพารามิเตอร์ที ่เหมาะสม จากน้ันจะนำไป
ทดลองกับพารามิเตอร์แบบสุ่มเพื่อทดสอบประสิทธิภาพต่อไป 
คำสำคัญ – ซูโดกุ, ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

 
Abstract 

 Sudoku is a number puzzle game that players must 
choose Numbers from 1 to 9, provided that each row and 
digit number must be unique. Sudoku grids have nine × nine 
squares made up of 9 sub-grids in a three × three, separated 
by thick lines. Furthermore, each sub-grid must have 
numbers 1 to 9. As well, when the game starts, some 
numbers will be provided as a hint. The players must fill in 
all the remaining boxes Provided that each number in each 
row and digit can be used once. Including in each sub-grid 
scope Playing this game requires excellent logic and 
patience, as well as concentration. 

 In this research, we have chosen Genetic Algorithm (GA) 
to find a suitable answer. However, the GA method must 
define parameters that are appropriate for the problem. 
Therefore, we have a preliminary trial to find suitable 
parameters. It will then be tested with random parameters 
to test its effectiveness further. 
Keywords – Sudoku, Genetic Algorithm 

 
1. บทนำ 

 เน่ืองจากการแก้โจทย์ปัญหาของซูโดกดุ้วยคอมพิวเตอร์น้ันมีความ
ท้าทายอย่างมากเพราะโจทย์ปัญหานั ้นมีความเป็นไปได้ทั้ งหมด
มากกว่าจำนวนเม็ดทรายบนชายหาดทั่วโลกรวมกันเสียอีก [1] ทำให้
รูปแบบโจทย์และคำตอบนั้นมีความหลากหลายยากต่อการต่อการหา
คำตอบน้ันเอง  
 ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA) เป็นวิธีการ
แก้ปัญหาที่ได้รับความนิยม มีการกำหนดจำนวนประชากรตั้งต้น 
หลังจากนั้นให้กลุ่มประชากรมีการดำเนินการทางพันธุกรรม ซึงมีอยู่
สองขั้นตอนได้แก่ การ ผสมพันธุ์และการกลายพันธุ์ จากน้ัน จึงทำการ
ประเมินเพื่อคัดสรรประชากรไปยังรุ่นถัดไป โดยคาดหวังให้ประชากร
ในแต่ละรุ่นมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับจนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ 
 ดังนั้นผู้วิจัยทำจึงได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาโดยใช้ GA มาแก้โจทย์
ปัญหาของซูโดกุ โดยจะทดสอบพารามิเตอร์ของ GA เพื ่อหาการ
กำหนดค่าที ่เหมาะสมที่สุด ซึ ่งผลการทดลองจะถูกนำไปวิเคราะห์
ความแปรปรวน โดยจะทดสอบความเชื่อมั่นที่ระดับนัยสำคัญ 95% 
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2. วัตถุประสงค ์
 ประยุกต์ใช้ข ั ้นตอนวิธ ี เช ิงพันธ ุกรรม (Genetic Algorithm) 
สำหรับแก้โจทย์ปัญหาซูโดกุ 

 
3. เครือ่งมอืและทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย 

3.1 Eclipse 
 Eclipse เป็นโปรแกรมสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยใช้ภาษา 
Java และเป็น Opensource จึงไม่มีค่าใช้จ่าย  
 โปรแกรม Eclipse มีองค์ประกอบหลักคือ Eclipse Platform 
แ ล ะ  Plug-in Development Environment (PDE) ข ้ อ ด ี ข อ ง 
Eclipse คือการติดตั ้งที ่สะดวกรวดเร็ว รองรับหลายภาษา และมี 
Plug-in ให้เลือกใช้งานไดม้ากมาย [2] 

  
ภาพ 1 โปรแกรม Eclipse 

 
3.2 Genetic Algorithm (GA)  
 วิธี GA ถูกเสนอโดย Holland ในปีค.ศ. 1975 โดยนำแนวคิดมา
จากทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในระบบชีววิทยา และการคัดสรร
ตามธรรมชาติ โดยใช้หลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้นจึงจะ
สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ กระบวนการทำงานของ GA จะเริ่มจากการ
สร้างประชากรเริ่มต้น จากนั้นจะทำการสุ่มเลือกประชากรมาจำนวน
หนึ่งเพื่อนำมาเป็นกลุ่มประชากรรุ่นพ่อแม่ ที่จะนำเข้าสู่กระบวนการ
ปฏิบัติการทางพันธุกรรม (Genetic operator) ทั้ง 2 กระบวนการคือ 
การผสมพันธุ ์ (Crossover) และ การกลายพันธุ ์ (Mutation) ซ่ึง
กระบวนการทั ้ง 2 นี ้จะเป็นตัวช่วยในการเปลี ่ยนแปลงให้เกิดค่า
คำตอบใหม่ขึ้นมาเป็นกลุ่มประชากรรุ ่นลูกจำนวนหนึ่ง จากนั้นนำ
ประชากรทั ้งเก่าและใหม่ทั ้งหมดมาประเมินค่าความเหมาะสม 
(Fitness evaluation) และคัดเลือก (Selection) ประชากรเพื่อให้มี
ชีวิตรอดไปยังรุ่นต่อไป ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีจะดำเนินการซ้ำไปเรื่อย 

ๆ จนกระท ั ่งครบตามจำนวนรุ ่น (Number of generations) ที่
กำหนดไว้  
 วิธี GA มีพารามิเตอร์ที่สำคัญทั้งหมด 4 ตัวคือ Population size 
(Pop) หรือจำนวนประชากร Number of Generations (Gen) หรือ
จำนวนรุ่น Probability of crossover (%c) หรือความน่าจะเป็นใน
การผสมพันธ์ และ Probability of mutation (%m) หรือความน่าจะ
เป็นในการกลายพันธุ ์ ซึ ่งผู ้ว ิจัยจะได้ทดสอบเพื ่อหาการกำหนด
พารามิเตอร์ที่เหมาะสมต่อไป 
3.3 Minitab  
 Minitab เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานประมวลผลข้อมูล
ทางด้านสถิติ Minitab เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นในด้านการใช้
งานที่ง่ายและมีการพัฒนาปรับปรุงฟังก์ชันต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความรู้และทฤษฎีใหม่ๆ รวมถึงการประยุกต์ทางด้านสถิติโดยเฉพาะ
ในงานด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง Minitab จึงเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้
กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และ
ผู้ใช้สถิติทั่วไป [3] 

 
ภาพ 2 โปรแกรม Minitab 

 
4. วิธีการดำเนนิงานวิจยั 

4.1 การกำหนดปัญหา 
 การหาประสิทธ ิภาพของพารามิเตอร์ จำเป็นต้องมีความ
หลากหลายของโจทย์โดยผู้จัดทำได้เลือกโจทย์ที่มีความยากและง่าย
มาอย่างละ 1 โจทย์ โดยกำหนดให้โจทย์ระดับง่ายมีตัวเลขที่ให้มา
ทั้งหมด 43 ตัว และโจทย์ระดับยากมีตัวเลขที่ให้มา 34 ตัว 
4.2 การกำหนดประชากร 
 เมื่อได้โจทย์แล้ว ต้องมีการกำหนดประชากร (Pop) และขอบเขต
ของการวนรอบ (Gen) โดยแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบได้แก่   
 1. ประชากร 100 ตัวและการวนรอบ 1000 คร้ัง (100/1000) 
 2.  ประชากร 200 ตัวและการวนรอบ 500 คร้ัง (200/500)  
 3. ประชากร 500 ตัวและการวนรอบ 200 คร้ัง (500/200)  
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 ซึ่งจะสังเกตได้ว่าทุกรูปแบบจะมีจำนวนประชากรโดยประมาณ
ทั้งหมดเท่า ๆ กันคือ 10,000 ตัว 
 
4.3 กระบวนการปฏิบัติการทางพันธุกรรม 
 กระบวนการปฏิบัต ิการทางพันธุกรรม  (Genetic operator) 
สำหรับ GA แบ่งได้เป็น 2 กระบวนการคือ การผสมพันธุ์ (Crossover) 
โครโมโซมพ่อแม่ 1 คู ่จะได้โครโมโซมลูก 1 คู ่ ด ังภาพ 3 และ
กระบวนการกลายพันธุ์ (Mutation) โครโมโซมพ่อแม่ 1 ตัว จะกลาย
พันธุ์เป็นโครโมโซมลูก 1 ตัว ดังภาพ 4 และ 5 
 

 
ภาพ 3 ตัวอย่างการ crossover 

 

 
ภาพ 4 ตัวอย่างการ mutation แบบสองตำแหน่ง 

 

 
ภาพ 5 ตัวอย่างการ mutation แบบสามตำแหน่ง 

 
4.4 การประเมิน 

 การประเมินค่าความเหมาะสมของโครโมโซม จะใช้การนับ
ตำแหน่งที่ผิดพลาด หรือเรียกได้ว่าตำแหน่งที่มีตัวซ้ำกนั เน่ืองจากเป็น
ตำแหน่งที่ผิดต่อกฎการเล่น ประชากรที่มีตำแหน่งที่ผิดพลาดน้อย
ที ่สุด 10 เปอร์เซ็นต์แรก จะกลายไปเป็นประชากรตั ้งต้นในการ
วนรอบถัดไป และให้ GA สุ ่มประชากรใหม่มาจนครบจำนวน
ประชากรสูงสุดที่กำหนดไว้ 
4.5 ทดสอบความถูกต้อง 
 ในการทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม จะใช้การวนคำสั่งไป
เรื่อย ๆ จนกว่าค่าตำแหน่งผิดพลาดจะมีค่าเท่ากับศูนย์ ได้ผลลัพธ์ดังน้ี 

  
ภาพ 6 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรม Eclipse 

 
 ดังภาพที่ 6 เป็นการทำงานไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะไม่มีตำแหน่งที่
ผิดพลาดเพื่อทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม โดยอ้างอิงจากเกม
ระดับง่าย โดยกำหนดจำนวนประชากร 100 ตัว, เปอร์เซ็นต์การกลาย
พันธุ์ 80 เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์การผสมพันธุ์ 30 เปอร์เซ็นต์ พบ
คำตอบที่สมบูรณ์ในรุ่นที่ 19,768  ใช้เวลาทั้งหมด 18.85 วินาที และ
ไม่พบข้อผิดพลาด 
4.6 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การทดลองขั้นต้นจะทดสอบการกำหนดพารามิเตอร์ของ GA ว่ามี
ผลต่อการทำงานอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือไม่ 
โดยจะกำหนดค่าของพารามิเตอร์ ดังตาราง 1 ซ่ึงการทดลองจะมีการ
ทำซ้ำทั ้งหมด 10 ครั ้ง โดยใช้หมายเลขการสุ ่ม (Random seed 
numbers) ที่ต่างกัน 
 ตาราง 1 การกำหนดพารามิเตอร์ของ GA 

พารามิเตอร ์ ค่าท่ีกำหนด 
pop/gen 100/1000, 200/500, 500/200 

%c 30, 60 
%m 40, 80 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรม Minitab ในการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA)  

 
ภาพ 7 แสดงผลลพัธก์ารทำงานของโปรแกรมในโจทย์ระดับง่าย 

 

 
ภาพ 8 แสดงผลลพัธก์ารทำงานของโปรแกรมในโจทย์ระดับยาก 

 
 จากภาพที่ 7 และ 8 แสดงให้เห็นว่าค่า P  ของ ประชากรต่อ
จำนวนการวนรอบ (Pop/Gen), เปอร์เซ็นต์การผสมพันธุ์ (%c)  และ
เปอร์เซ็นต์การกลายพันธุ์ (%m) มีค่าเข้าใกล้ศูนย์คือ น้อยกว่า 0.05 
แสดงให้เห็นว่าการกำหนดค่าของพารามิเตอร์เหล่าน้ี มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาซูโดกุอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% 
 เพื่อใหท้ราบถึงการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของปัจจัย
ทั้งหมด ผู้วิจัยจึงสร้างกราฟผลกระทบจากปัจจัยหลัก (Main effect 
plot) ขึ้นมา แสดงได้ดังภาพ 9 และ 10 

 
ภาพ 9 กราฟอิทธพิลหลักสำหรับแสดงผลลัพธ์ซูโดกุระดับง่าย 

 

 
ภาพ 10 กราฟผลกระทบจากปัจจัยหลักสำหรับแสดงผลลัพธ์ซูโดกุ

ระดับยาก 
 

 จากภาพ 9 และ 10 จะสรุปได้ว่า การกำหนดพารามิเตอร์ที่
เหมาะสมที่สุดกับปัญหานี้คือ กำหนดจำนวนประชากร 100 ตัวที่มี
การวนรอบ 1000 รอบ, เปอร์เซ็นต์การผสมพันธุ์ 60 เปอร์เซ็นต์ และ
เปอร์เซ็นต์การกลายพันธุ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ    
4.7 การแสดงผลโปรแกรม 

 
ภาพ 11 เกมซูโดกุที่ใชท้ดสอบในโหมดง่าย 
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ภาพ 12 แสดงคำตอบทีถู่กตอ้ง โดยสีน้ำเงินคือตัวเลขที่มาจากกการ
สุ่มและมีคำตอบที่ถกูต้อง 

 

 
ภาพ 13 ผลลัพธ์จากการใชพ้ารามิเตอร์ที่ดีทีสุ่ด 

 

 
ภาพ 14 ผลลัพธ์จากการใชพ้ารามิเตอร์แบบกำหนดเอง 

 
4.8 จัดทำเอกสาร 
 เมื่อทดสอบและแก้ไขโปรแกรมจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในขั้นตอนน้ี 
จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดและวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถ
นำมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดของโปรแกรมต่อไปได้ตามลำดับ และนำ
ข้อมูลที่ศึกษามารวบรวมและสรุปผลเพื ่อจัดทำเอกสารโครงงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาที่พบจากการใช้ GA ในการแก้ปัญหาเกมซูโดกุคือ หากเป็น
โจทย์ที่มีตัวเลขให้มาน้อยมาก โปรแกรมจะทำการค้นหาคำตอบที่
ค่อนข้างนาน ข้อเสนอแนะคือควรเพิ่มวิธีการที่สามารถลดเวลาในการ
ทำงานลงได้ 
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บทคัดย่อ 
 การจัดเก็บข้อมูลเก่าจากหนังสือเพื่อให้สามารถสืบค้นในรูปแบบ
ดิจิทัลคือการแปลงภาพอักษรเป็นข้อความ แต่ปัญหาที่พบในการ
แปลงภาพอักษรเป็นข้อความคือการมีจุดรบกวนบนภาพอักษร 
บทความนี ้นาเสนอการลดจุดที ่เป็นสัญญาณรบกวนบนภาพ
อักษรไทย ด้วยเทคนิคการเข้ารหัสอัตโนมัติแบบคอนโวลูช่ันนอล 
ซึ่งใช้ภาพอักษรไทยจานวน 184 ภาพ แบ่งเป็นภาพฝึก 147 ภาพ 
และภาพทดสอบ 9 ภาพ ออกแบบการทดลองโดยเต ิมจุด
สัญญาณรบกวนในภาพอักษรภาษาไทย ฝึกโมเดลให้เรียนรู้ภาพ
ที ่ม ีจ ุดสัญญาณรบกวน และเรียนรู ้ผลเฉลยเป็นภาพที ่ไม่มี
สัญญาณรบกวน เปรียบเทียบระหว่าง โมเดลที่ 1) ใช้ Mean 
Absolute Error (MAE) เป็น Loss Function และ โมเดลที่ 2) 
ใช้ Mean Square Error (MSE) เป็น Loss Function ด้วยการ
วัดประสิทธิภาพจากค่า MSE พบว่า โมเดลที่ 1) แบบ MAE Loss 
Function แสดงค่าผิดพลาด 0.0880 และ โมเดลที ่ 1) MSE 
Loss Function แสดงค ่าผ ิดพลาด 0.1130 จากนั ้นนาภาพ
ทดสอบมาประเมินโดยมนุษย์ ภาพจากโมเดลที่ 1 อ่านได้ 48.65 
% ภาพจากโมเดลที่ 2 อ่านได้ 70.27% โดยโมเดลที่ 1 ให้ภาพท่ี
มีความคมชัดกว่า แสดงให้เห็นว่าโมเดลมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดี 
 
คำสำคัญ – อักษรภาษาไทย, ลดสัญญาณรบกวน 
 

ABSTRACT 

To store the information from old books or texts on old 
surfaces for searching and retrieval the information We 
usually use optical character recognition (OCR) to 
transform the character in image into digital information 

in texts form.  But one of the problems found is the 
noise in the font image. We use 184 images of Thai font, 
then separate 147 images for training model and 9 
images for test the model. The experimental was design 
to two experiment, 1) Using the Mean Absolute Error 
(MAE) as Loss Function 2) Using the Mean Square Error 
(MSE) as Loss Function. The experimental 1) the MAE 
Loss Function show error is 0.0880 and the 
experimental 2) the MSE Loss Function show error is 
0.1130. The human evaluated by compare the result of 
two model. The result of model No.1 can readable 
48.65% and the result of model No.2 can readable 
70.27%. And the result of model No.1 has sharpness 
more. That mean the models have a good 
performance. 
 
Keywords – Thai font, noise 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันเมื ่อผู้ใช้ต้องการข้อมูลหรือต้องการค้นหาข้อมูล จาก
แหล่งข้อมูลพวกเอกสาร หนังสือ บทความ พบว่าหนังสือที่
น่าสนใจและเอกสารจำนวนมากได้รับความเสียหาย เกิดจาก
ระยะเวลาของตัวเอกสารที่ทำให้ตัวอักษรจางหายไป เช่น ข้อมูล
สำคัญทางประวัติศาสตร์หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หนังสือ
จำนวนมากที่ได้รับความเสียหาย และพยัญชนะไทยมีลักษณะที่
อ่านยาก, เกิดจากธรรมชาติหรือภัยพิบัติ เช่น ฝนตกโดนน้ำจน
ทำให้ตัวอักษรจางหาย, เกิดจากความผิดพลาดของคน เช่น การ
เก็บรักษาเอกสารอย่างไม่ถูกต้อง หรือเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ , 
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เอกสารประกอบการเรียน ที่ผ่านการถ่ายเอกสารทำให้ตัวอักษร
เลือนหาย อาจส่งผลให้ได้รับข้อมูลเหล่านั้นไปผิดแล้วเกิดปัญหา
ในภายหลัง ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์หรือการศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมจ ากสิ่งเหล่านั้นได้ เพราะเอกสารเหล่านั้นได้รับความ
เสียหาย ข้อความบนกระดาษนั้นจางหายทำให้เกิดความสับสน
และไม่เข้าใจไม่สามารถอ่านออก จึงทำให้ข้อมูลส่วนนั้นไม่ครบ
ทวนหรือขาดหายไป  
 งานวิจัยนี้นำเสนอการการลดจุดที่เป็นสัญญาณรบกวน
ภาพอักษรไทย การเก็บข้อมูลจะใช้ข้อมูลภาพแต่ละพยัญชนะ
ไทย  ช่วยดูเอกสารที่จางหายแล้วยังสามารถช่วยในการวิเคราะห์
เอกสารที่อ่านยาก หรือเป็นลายมือที่เขียนลงบนเอกสาร เพราะ
แต่ละคนก็มีลายมือที่แตกต่างกัน ขนาดความใหญ่เล็ก ไม่เท่ากัน 
นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนส่งผลให้ไดร้บั
ข้อมูลแบบผิดไปและอาจทำให้เกิดความผิดพลาดมาในภายหลัง 
ปัจจุบันมีแอปพลิชันจำนวนมากที่ช่วยในการสแกนเอกสาร แต่ก็
ไม่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้อย่างถูกต้อง เทคนิคท่ีวิจัยนี้จะเพิ่ม
ความแม่นยำในลดจุดที่เป็นสัญญาณรบกวนบนภาพอักษรไทย
มากยิ่งข้ึนซึ่งจะอธิบายรายละเอียดของกระบวนการต่างๆในส่วน
ถัดไป 
        2. ทฤษฎีและความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 AUTOENCODER 
เป็น Neural Network แบบ Autoencoder(AE) [1] เรียนรู้
ข้อมูลแล้วใหผ้ลลัพธ์ออกมาเป้นขอ้มูลเดมิ มีการบบีอัดข้อมูลใหม้ี
ขนาดเล็กลง จากตัวอย่าง โมเดลให้มีโครงสร้างสมมาตรกัน มี
จำนวน Neural Unit ตรงกลางนอ้ยกว่าจำนวน Pixel ของภาพ 
การเก็บข้อมูลภาพทั้งหมดได้นั้นตอ้งเก็บตัวเลขเป็นจำนวน เช่น 
ภาพขนาด 28x28 px คือ 28x28x1 กว้างxสูงxจำนวนchannel 
ของสีเท่ากับ 784 ตัว สามารถนำ Autoencoder ไปใช้ประโยค
ได้หลายอย่างไปใช้แปลงภาพขาวดำให้เป็นภาพสี โดยที่ออกแบบ
ให้ Network เรียนรู้วิธีการใสส่ีในภาพขาวดำออกมาผ่าน code  

 
 2.1.1 Image Denoising [2]  นำ Autoencoder 
ไปกำจัด Noise ในภาพ จากรูปปอ้นภาพที่มี Noise ให้กับ 
Network และบังคับให้ Decoder ให้ output เหมือนภาพทีไ่ม่
มี Noise 
 

 
ภาพ  1 การป้อนภาพ Noise เพื่อไปกำจัด Noise ในภาพ 

 
 2.1.2 Mean Absolute Error Loss [3] 
Mean Absolute Error (MAE) ค่าเฉลี่ยของผลต่างสัมบูรณ์ระ 
หว่างผลเฉลยกับค่าที่เกิดจากการทำนายของ Model ใช้ MAE 
เป็น Loss Function จะทนต่อ Data ที่มี Outlier ได้มากกว่า 
Model ที่ใช้ MSE เป็น Loss Function ดังสมการที่ 1 
                                                       
                                                     (1) 

 2.1.3 Mean Squared Error Loss [4] 
Mean Squared Error (MSE) มี Slope เปลีย่นตาม Error ช่วยใน
การ Train Model Fine-Tune ไดด้ี และหากเจอข้อมลูที่ไมด่ี อาจ
ทำให้ Loss มีขนาดใหญ ่

            
  (2) 
 

2.2 Convolutional Neural Network  [5] [6] 
CNN (Convolutional Neural Network) เ ป ็ น แ น วค ิ ด ขอ ง 
convolution โดย CNN ถูกออกแบบให้ทำงานกับ Image Data 
CNN ประกอบด ้ วย  kernel และ  Feature Map สามารถ
แสดงผลด้วยภาพ 2D Convolution การนา Kernel Slide ไป
บน Input Image จะค ูณค ่าแต ่ละ Pixel ของ Kernel และ 
Input Image ได้ผลลัพธ์นาทั้งหมดไปบวกกันเป็นจุด Pixel ของ 
Feature Map และใช้ parameter น้อยกว่า Fully connected 
layer Padding ด้วยการเสริมกรอบ เติม 0 รอบภาพเพื่อทำให้, 
feature map ขนาดเท่ากับ Input Image , Striding เมื่อมีการ
กาหนดค่า จะทำให้การเสื ่อมกันของkernelมีขนาดลดลง, 
Pooling การลดขนาดของภาพคือ MaxPooling ลดขนาดของ
ภาพลงได้ครึ่งหนึ่ง Multi-channel จัดการ Input Image แบบ 
3 channel การ slide บน Input Image แต่ละ channel ว่า 1 
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Filter ประกอบ ด้วย 3 kernel เม ื ่อต ้องการสร้าง Output 
Channel หลายตัวต้องมี Filter หลายตัว  
 
2.3 Salt and Pepper Noise [7] 
Salt and Pepper noise หรือ impulse noise เป็นสัญญาณ
รบกวน ทำให้ภาพที่คมชัดมีลักษณะเป็นจุดสีขาวและสดีำ โดยจดุ
ส ี ข า ว ด ำ น ี ้ ม ี ล ั ก ษณ ะ ค ล ้ า ย ก ั บ เ ก ล ื อ แ ล ะ พร ิ ก ไ ท ย 
 
 
                                                             (3) 
 
 
Pa หรือ Pb ตัวใดตัวหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์เรียกว่า Unipolar 
noise ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับศูนย์หรือมีค่าเท่ากันสัญญาณ
รบกวนจะกระจายแบบสุ่ม กระจายทั่วไปด้วยจุดสีขาวและสีดำ 
โดยทั่วไป pepper แทนด้วย a=0 และ salt แทนด้วย b=255 
 
2.4 Gaussian Noise [8] [9]  
เป็นสัญญาณรบกวนสีขาวกระจายทั่วรูปภาพเกิดจากการผันผวน
แบบสุ่มของสัญญาณแจกจ่ายฟังกชั์นความหนาแน่นของความ
น่าจะเป็น ของตัวแปรสุ่ม มีค่าเฉลีย่เป็นศูนย์  
  
                                                       
                                                            (4)  
 
สัญญาณรบกวนนี้อาจเกิดจากอุณหภูมิสูงสัญญาณรบกวนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ภาพมีความพร่ามัวและมีสีขาวกระจายใน
ภาพ 
 

3.กระบวนการดำเนินงาน 
 3.1การเตรียมข้อมูลสำหรับการฝึกโมเดล 
การเตรียมข้อมลูสำหรับเทรนโมเดลนี้มีการเตรียมข้อมลูภาพ
ตัวอักษร พยัญชนะไทย จำนวน 4 ฟ้อน จำนวน 184 รูป 
 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนภาพฟ้อนที่ใช้ในการฝึกโมเดล 

ตัวอย่างฟ้อน จำนวนภาพ 
Marshmallow 46 

Rataphan 46 
Savespace-Rounded 46 

Iconic 46 
 
3.2 การนิยาม Convolutional 
ผู ้ว ิจ ัยนิยาม Convolutional Autoencoder Model 2 แบบ 
สำหรับ Train dataset ภาพตัวอักษร ภาษาไทย ได้แก่ แบบท่ี 1 
Convolutional Autoencoder + MAE Loss Function แ บ บ
ท ี ่  2  Convolutional Autoencoder + MSE Loss Function 
โดยทั้ง 2 Model มีโครงสร้าง ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพ  2 ตวัอยา่งโมเดล Convolutional Autoencoder 

3.3 การสร้างและฝึกโมเดล  
ในการสร้างโมเดลนี้มีการนำ โหลดภาพจาก Folder ที่เป็นภาพ
ตัวอักษรพยัญชนะไทย จำนวน 4 ฟ้อน จานวน 184 รูปทำ 



526 
 

 

Image Normalization ให้ Pixel อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยการ 
(train_data-train_data.min())/(train_data.max( ) - train_data.min())  
 แบ่งภาพ 80% สำหรับการ Train และภาพ 20% 
สำหรับการทดสอบด้วยการใช้ train_test_split(train_data, Y, 
test_size=TEST_SIZE,random_state=RANDOM_STATE)  
 Train ภาพต้นฉบับ โดยแสดงภาพด้วยการสุ ่มจาก
dataset จำนวน 9 ภาพ ซึ ่งมีการปรับขนาด Pixel โดยการ
Image Normalization อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ภาพ dataset ทั้งหมด 
เป็นแบบ Gray scale 
 

 
 

ภาพ 3 ภาพฟอ้นภาษาไทยต้นฉบับจาก Train Dataset 

  
 จากภาพ 3 จะเห็นได้ว่ารูปภาพฟ้อนแต่ละตัวอักษร
สามารถอ่านออกหรือมองออกได้ว่าคือตัวอักษรใดมีความคมชัด 
 
ใส่ Noise เตรียมภาพสำหรับการ Train และ Test  จากนั้น 
Train ภาพที ่มี Noise ให้แสดงภาพโดยการสุ ่มจาก dataset 
แสดงภาพจำนวน 9 ภาพ และปรับขนาด Pixel เป็น 1 และให้
ค่า RGB เป็น Gray 

ภาพ 4 ภาพฟอ้นภาษาไทยจาก Dataset เมื่อใส่ Noise 

 
 จากภาพ 4 เมื ่อใส่สัญญาณรบกวนให้กลับภาพฟ้อน
ภาษาไทยแล้ว รูปภาพมีลักษณะมีจุดสีขาวและ จุดสีดำกระจาย
ทั่วรูปภาพตัวอักษรไทยและ ภาพไม่ชัด พร่ามัว ไม่สามารถอ่าน
ออกหรือมองออกได้ว่าคือตัวอักษรใด 
 
3.4 การทดลองลด Noise 
ผู ้วิจัยดูประสิทธิภาพในการลด Noise ของ 2 Model โดยใช้ 
Mean Squared Error ซึ ่งจากการนำ Test dataset จำนวน 9 
ภาพมา Predic ใน Model แบบที่ 1 ได้ MSE เท่ากับ 0.880 
และ Model แบบท่ี 2 ได้ MSE เท่ากับ 0.1130 
 

 
ภาพ 5 ภาพ Test Dataset ที่มี Noise 
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 ใส่ส ัญญาณรบกวนในภาพฟ้อนภาษาไทยเพื ่อเป็น
ตัวอย่างของเอกสารหรือหนังสือข้อความบนรูปภาพท่ีได้รับความ 
เสียหายที่ไม่ชัด พร่ามัว และไม่สามารถอ่านหรือไม่สามารถมอง
ออกได้ด้วยตาเปล่า 
 

ภาพ 6 ภาพ Test Dataset ที่มีต้นฉบับ 

 
 ภาพ 6 ภาพฟ้อนภาษาไทยต้นฉบับยังไม่ผ่านการใส่
สัญญาณรบกวนเพื่อที่จะได้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน ว่า
ก่อนและหลังใส่สัญญาณรบกวนแตกต่างกันมากเพียงใด 

 

 
ภาพ 7 ภาพที่ลด Noise โดยใช ้Model แบบที่ 1 (MAE) 

 ภาพ 7 เป็นภาษาฟ้อนภาษาไทยลดสัญญาณรบกวน
จาก Model แบบที่ 1 (MAE) จะเห็นได้ว่าบางภาพสามารถอ่าน
หรือสามารถมองออกด้วยตาเปล่าได้ว่าคืออักษรตัวใด สามารถ
ลดสัญญาณรบกวนได้ดี แต่บางภาพก็ไม่สามารถอ่านออกด้วยตา
เปล่าได้ หรือตัวอักษรเลือนหายไป 

 
ภาพ 8 ภาพที่ลด Noise โดยใช ้Model แบบที่ 2 (MSE) 

 
 ภาพ 8 เป็นภาษาฟ้อนภาษาไทยลดสัญญาณรบกวน
จาก Model แบบที่ 2 (MSE) จะเห็นได้ว่าบางภาพสามารถอ่าน
หรือสามารถมองออกด้วยตาเปล่าได้ว่าคืออักษรตัวใด สามารถ
ลดสัญญาณรบกวนได้ดี แต่บางภาพก็ไม่สามารถอ่านออกด้วยตา
เปล่าได้ หรือตัวอักษรเลือนหายไป จะเห็นได้ว่าจาก Model 
แบบที่ 2 มีการลดสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า ไม่ทำให้ตัวอักษร
หายไป แต่ยังไม่มีความคมชัดเท่ากับ Model แบบที่ 1 เพราะใน
ภาพ 8 Model แบบที่ 2 ยังมีสัญญาณรบกวนหลงเหลืออยู่แต่ 
สามารถเดาด้วยสายตาได้ว่าคือตัวอักษรใด 

 
4.ผลการดำเนินงาน 

กล่าวถึงผลการดำเนินงาน ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะจากการทำ
โครงงานวิจัยเรื ่อง การลดจุดรบกวนในภาพอักษรไทยโดยใช้
เทคนิคการเข้ารหัสอัตโนมัติแบบคอนโวลูชันนอล 
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4.1ผลการทดลองฝึกโมเดลด้วยความแม่นยำในการลด Noise 
ด้วย MAE และ MSE 
 -ค่าการทดลองของ MAE ของ Train mae เท่ากับ 
0.0361 Test mae เท่ากับ 0.0880 

 
ภาพ 10 กราฟแสดงค่า loss ความแม่นยำในการลด Noise ด้วย MAE 

 -ค่าการทดลองของ MSE ของ Train mse เท่ากับ 
0.0253 Test mse เท่ากับ 0.1130  
 

 
ภาพ 11 กราฟแสดงค่า loss ความแม่นยำในการลด Noise ด้วย MSE 

 
จากการสังเกตภาพ Test Dataset จำนวน 9 ภาพที่ผ่านการลด
Noise ทั ้ง 2 Model พบว่าสามารถอ ่านต ัวอักษรไทยของ 
Model แบบที่ 1 สามารถอ่านได้ ทั้งหมด 18 ตัว คิดเป็น 48.65 
% Model แบบที่ 2 สามารถอ่านได้ 26 ตัว คิดเป็น 70.27 % 
และ Model แบบที่ 2 มีความแม่นยำกว่า Model แบบที่ 1 แต่ 
Model แบบท่ี 1 สามารถลด Noise ได้ดีกว่า Model แบบท่ี 2 
 

5.สรุปและอภิปราย 
บทความนี้นาเสนอการลดจุดรบกวนในภาพอักษรไทยโดยใชเ้ทค 
นิคการเข้ารหัสอัตโนมัติแบบคอนโวลูชันนอลออกแบบการทด 
ลองโดยเติมจุดสัญญาณรบกวนในภาพอักษรภาษาไทย ฝึกโมเดล
ให้เรียนรู้ภาพที่มีจุดสัญญาณรบกวน ในการรับภาพโดยใช้ภาพ
ทั้งหมด 4 ฟ้อน 184 รูป แบ่งเป็นภาพฝึก 147 ภาพ และภาพ

ทดสอบ 9 ภาพ มีการทดลองฝึกโมเดลด้วยความแม่นยำในการ
ลด Noise ด้วย Model แบบท่ี 1 Mean Absolute Error (MAE) 
เป ็น Loss Function และ Model แบบที ่  2 Mean Square 
Error (MSE) เป ็น Loss Function (MAE) Train mae เท ่ากับ 
0.0361 Test mae เท่ากับ 0.0880 แบบ (MSE คือ) Train mse 
เท่ากับ 0.0253 Test mse เท่ากับ 0.1130 Model แบบที่ 2 มี
ลักษณะลดจุดรบกวนได้ดีกว่ามีความคมชัดมากกว่าและสามารถ 
อ่านด้วยตาได้ 26 ตัว คิดเป็น 70.27 % ซึ่งมากกว่า Model 
แบบที่ 1 สามารถอ่านด้วยตาได้ 18 ตัว คิดเป็น 48.65 % จาก
การทดลองนี้สามารถเห็นความแตกต่างของแต่ละครั้งเริ่มตั้งแต่ 
ร ูปภาพฟ้อนภาษาไทยต้นฉบับ ร ูปภาพฟ้อนภาษาไทยใส่
สัญญาณรบกวน และภาพฟ้อนภาษาไทยหลังจากลดสัญญาณรับ
กวนทั้ง 2 Model มีความแตกต่างให้เห็นอย่างชัดเจน รูปภาพ
ฟ้อนภาษาไทยหลังจากลดสัญญาณรบกวนแล้วอาจจะไม่เหมือน
รูปภาพฟ้อนภาษาไทยต้นฉบับ 100 % แต่ก็สามารถลดสัญญาณ
รบกวนและสามารถอ่านออกหรือมองออกด้วยตาเปล ่าได้
งานวิจัยนี้สามารถนาไปพัฒนาต่อให้สามารถนาไปจัดการกับ
หนังสือหรือข้อความจากภาพถ่ายที่มีจุดรบกวนบนภาพและ
แปลงเป็นอักษรเป็นข้อความเพื่อไปสืบค้นหรือใช้ประโยชน์ต่อไป 
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แบบจำลองการวิเคราะห์อัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทยใน

ปี พ .ศ.2562 เนื ่องในปัจจ ุบ ันส ังคมไทยส่งผลให้บ ุคคลมี

ความเครียดที่ส ูงขึ ้นซึ ่งทำให้อัตราการฆ่าตัวตายนั ้นเพิ ่มขึ้น 

สาเหตุนั้นเกิดได้หลายปัจจัย โดยใช้ข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายแต่

ละภาคของประเทศไทยมาวิเคราะห์และพยากรณ์เพื่อให้ทราบถึง

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการฆ่าตัวตายในอนาคต อีกท้ังยังได้นำเสนอ

ผลออกมาในรูปแบบของตารางข้อมูล เพื่อศึกษาความเป็นไปได้

ในการฆ่าตัวตายของคนไทยในปี พ.ศ.2562 ผ่านโปรแกรมWEKA 

โดยใช้วิธีการของต้นไม้ติดสินใจ วิธีการNaïve Bayes และวิธีการ

K-nearest ได้ทำการประเมินผลออกมาว่าสาเหตุและปัจจัยจาก

การฆ่าตัวตายส่วนมากมักเกิดจากปัญหาด้านความสัมพันธ์ ได้แก่ 

ความน้อยใจ ถูกดุด่าตำหนิ การทะเลาะกับคนใกล้ชิด ซึ่งมีความ

เป็นไปได้สูงในในภูมิภาคกลางโดยผลที่ประเมินนั้นออกมามากถึง 

48.7% ซึ ่งผลของการวิเคราะห์นี ้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล

พยากรณ์อนาคตภายในกรมสุขภาพจิต และองค์กรที่มีความ

เกี่ยวข้องได้  
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ABTRACT 

    This research is intended to study and develop 

analysis model for Thailand's suicide rate in 2019  The 

increasing pressure on Thai society has led to an 

increase in suicide rate and many factors. The purpose 

of this study was to analyze and identify the risk areas 

of suicide. In future studies, a data table is proposed to 

study the possibility of suicide in Thais. The causes and 

factors of suicide were evaluated by decision tree, naive 

Bayes method and k-nearest method. Most of them 

have problems with relationships, including injuries, 

abuse, and fighting with close people. The results of 

this study can be used as the forecast data of the 

Ministry of health in the future. Related psychology and 

organization 
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problem Means of suicide 

 

 

 

mailto:nantachaporn.r@ku.th
mailto:pawornwan.s@ku.th


531 

 

 

1.บทนำ 

ตัวเลขการฆ่าตัวตายของไทยถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก แต่การ

พูดว่าปัญหาเรื่องนี้ของไทยเบากว่าที่อื่นก็ไม่ใช่คำพูดที่ถูกต้องนัก 

โดยประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยที่ฆ่าตัวตายสำเร็จมี

ป ัจจ ัยของป ัญหาด ้านความส ัมพ ันธ ์  โดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง

ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด กับคนในครอบครัว การทะเลาะเบาะ

แว้ง การถูกตำหนิติเตียน หรือการถูกด่าว่าอย่างรุนแรง เป็น

ปัจจัยที่พบก่อนการฆ่าตัวตาย [2]  ผู้ชายมีอัตราการฆ่าตัวตาย

สำเร็จมากกว่าผู ้หญิงถึง 4 เท่า โดยช่วงอายุที ่พบอัตราการ

เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายสูงสุดคือช่วงอายุ 70-74ปี ขยับลงมา

คือช่วงอายุวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น 20-24ปี และช่วงอายุ10-

19ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายไม่สูง โดยทั่วไปอยู่ที่ 1-2 ต่ออัตรา

ประชากรแสนคน [1] ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสร้างแบบจำลองเพื่อ

ทำนายความเสี ่ยงการเสียชีว ิตจากการฆ่าตัวตาย โดยการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคข้างต้น เพื่อหาเทคนิคที่ดี

ที่สุดในการสร้างโมเดลพยากรณ์ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย 

2.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎีการฆ่าตัวตายของบุคคลของ Emile Durkheim  

การฆ่าตัวตายเพื่อตนเอง (egoistic suicide) ตามแนวคิดของอี

มิลเดอร์ไคม์ มีดังนี ้

1. ปัจเจกบุคคลขาดการเข้าร่วมกับวิถีชีวิตของกลุ่มอย่างเข้มข้น 

ดังนั้น ถ้าเขาจะฆ่าตัวตายก็จะไม่ถูกยับยั้งจากความรู้สึกส่วนลึกที่

มีความผูกพันหรือมีพันธะต่อผู้อื่น และเขาจะไม่คำนึงถึงผลจาก

การฆ่าตัวตายของเขาต่อกลุ่มหรือผู้อื่น 

2. ปัจเจกบุคคลขาดความรู้สึกท่ีต้องการจะทำให้ชีวิตของตนมีค่า 

ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่บุคคลนั้นมีความผูกพันกับคนรอบข้าง

น้อย 

3. ปัจเจกบุคคลขาดการค้ำจุนทางด้านอารมณ์ความรู้สึกจากกลุม่ 

ดังนั้น การขาดที่พ่ึงทางใจและรู้สึกว่าไม่สามารถพ่ึงพาผู้อื่นได้เมื่อ

ต้องเผชิญปัญหา ทำให้ปัจเจกบุคคลรู้สึกโดดเดี่ยวและกลายเป็น

บุคคลที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ ซึ่งนำไปสู่สาเหตุการฆ่าตัว

ตายการฆ่าตัวตายเพื่อตนเองจึงเป็นผลจากการขาดประสิทธิภาพ

ในการผสมผสานความเป็นปัจเจกบุคคลกับสังคม รวมไปถึงการ

ผสมผสานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างบุคคลและชีวิต

ครอบครัวด้วย ดังนั้น การฆ่าตัวตายเพื่อตนเองตามแนวคิดของ

เดอร์ไคม์ ที่เชื่อว่าบุคคลนั้นมองว่าตนถูกแยกส่วนออกมาจาก

สังคม มีความรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไร้ค่า ไม่มี

ประโยชน์ สังคมมองไม่เห็นตัวเขา จึงฆ่าตัวตายเพราะคิดว่าเขาไม่

มีประโยชน์ที่จะอยู่ในสังคมต่อไป 

และการฆ่าตัวตายของพลวัต คำว่า “พลวัต” หมายถึง มีกำลัง 

เกี่ยวข้องกับแรง ที่อาจส่งผลต่อผู้เขียน ผู้อ่านหรือสังคมปัจจุบัน 

ที่ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาใกล้ตัวและยัง

เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ ้นมีความรุนแรงและแปลง

เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา[3] 

2.2 วิธีการในการวิเคราะห ์

2.2.1วิธีการต้นไม้สินใจ   

เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเป็นเทคนิคหนึ่งของการจำแนกประเภท

(Classification) ซึ่งเป็นวิธีการ แบ่งประเภทหรือแยกหมวดหมู่

ข้อมูล โดยการจำแนกประเภทนั้นเป็นเทคนิคหนึ่งของเหมือง

ข้อมูล  

 

ภาพที่ 1 แสดงส่วนประกอบของต้นไม้ตัดสินใจ (รุถจิรา,2555) 

2.3.1 เหมืองข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแยกประเภท 

จำแนกรูปแบบและความสัมพันธ์ ของขอ้มูลจากฐานข้อมูลที่มี

ขนาดใหญ่หรือคลังข้อมูล โดยมีเทคนิคต่างๆ หลายวิธีซึ่งรูปแบบ

การทำเหมืองข้อมูลนั ้นได้รวมความรู ้จากหลายแขนงเข้าไว้

ด้วยกันที่ประกอบด้วย ระบบการเรียนรู้ของ เครื่องจักรรวมกับ
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วิทยาศาสตร์สารสนเทศ สถิติ และ ระบบฐานข้อมูล โดยทั่วไป

แล้วเทคนิคที่ นำมาใช้ส่วนใหญ่มี 5 ประเภท  

2.3.1.1 เทคนิคการจำแนกข้อม ูล(Classification) เป ็นการ

จำแนกกลุ่มข้อมูลด้วย คุณลักษณะต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว 

เทคนิคประเภทนี ้เหมาะกับการสร้างแบบจำลองเพื ่อ การ

พยากรณ์ค่าข้อมูล(Predictive Modeling) ในอนาคตจากการที่

ได้จำแนกกลุ่มข้อมูลตัวอย่างไว้แล้ว ซึ ่งในลักษณะดังกล่าวนี้

เรียกว่าการเรียนรู ้ข้อมูลแบบมีผู้สอน(Supervised Learning) 

เทคนิคการการจำ แนกข้อมูล มี 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบต้นไม้

ตดัสินใจ และ แบบโครงข่าย ประสาทเทียม และเป็นกระบวนการ

สร้างแบบจำลองเพื ่อจัดการข้อม ูลให้อยู ่ในกลุ ่มที ่กำหนด 

ตัวอย่างเช่น การแบ่งประเภทลูกค้าว่า เชื่อถือได้หรือไม่ซึงเป็น

การสร้างแบบจำลองโดยการ เรียนรู้จากข้อมูลที่ได้กำหนดกลุ่มไว้

เรียบร้อยแล้ว  

 2 .3 .1 .2 เทคน ิคค ้นหาความส ัมพ ันธ ์ (Association Rule 

Discovery) เป็นการค้นหา ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลที่มีขนาด

ใหญ่ เพื ่อที ่จะทำ การวิเคราะห์ข้อมูลและหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ ใน

ข้อมูลนั้น เช่นการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายในซุปเปอร-์ มาร์เกต็ 

เพื่อทำ การจัดทำการวางแผนเพื่อจัดการส่งเสริมการขาย และ

เตรียมการวางแผนการเรียงชั้นวางสินค้า เช่น การวาง น้ำอัดลม

กับข้าวโพดคั่วไว้ใกล้กัน   

2.3.1.3 เทคนิคจัดหมวดหมู่(Clustering) เป็นการลดขนาดของ

ข้อมูลด้วยการรวมกลุ่มตัว แปรที่มีลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกัน ทา 

ให้สามารถคน้หาขอ้มูลที่ถูกละเลยไปได้ เทคนิคนี้มักถูกใช้เป็น

ขั้นตอนเบื้องต้นในการทำเหมืองข้อมูล และเหมาะกับข้อมูลที่ยัง

ไม่มีกลุ่มอย่างชัดเจนจึง ท าการจัดหมวดหมู่เพื่อหากลุ่มต่างๆ

ของข้อมูลโดยจำนวนกลุ่มของข้อมูลมักจะใช้ตัว k แทน ซึ่งผู้ที่ใช้

เทคนิคนี้จะเป็นผู้กำหนดจำนวนกลุ่ม วิธีนี้อาจเรียกอีกอย่างว่า

เคมีน(K-mean) 

2.3.1.4 เทคนิคหาค่าที่แตกต่างไปจากค่ามาตรฐาน(Deviation 

Detection) เป็นการหาค่าที่แตกต่างไปจากค่ามาตรฐาน หรือ

ค่าที่คาดคิดไว้ว่าต่างไปมากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปมักใช้วิ ธีการ

ทางสถิติ หรือการแสดงให้เห็นภาพสำหรับเทคนิคนี้ใช้ใน การ

ตรวจสอบลายเซ็นปลอม หรือบัตรเครดิตปลอมเป็นต้น 

2.3.1.5 เทคนิคการวิเคราะห์ลำดับ(Sequential Analysis) เป็น

การวิเคราะห์ลำดับเพื่อค้นพบรูปแบบของการปรากฏของข้อมูล 

ซึ่งปรากฏในรายการที่แยกออกมา เช่น ถ้าผู้ซื้อซื้อ สินค้า A แล้ว

เขาจะซื้อสินค้า B ในภายหลัง เทคนิคนี้จะแตกต่างจากเทคนิค

ค้นหาความสัมพันธ์ เพราะคำนึงถึงลำดับการซื้อด้วย  

2.3.2 วิธีการแบ่งประเภทหรือแยกหมวดหมู่ข้อมูลการจำแนก

ประเภท คือ กระบวนการสร้าง แบบจำลองเพื่อจัดการข้อมูลให้

อยู่ในกลุ่มที่กำหนด เป็นการสร้างแบบจำลองการจัดหมวดหมู่ได้

จาก กลุ่มตัวอย่างของข้อมูลที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า และสามารถ

พยากรณ์กลุ ่มของข้อม ูลที ่ย ังไม่เคยนำมา จัดหมวดหมู ่ได้ 

แบบจำลองที่ได้อาจอยู่ในรูปแบบของต้นไม้ตัดสินใจ หรือแบบ

โครงข่ายประสาทเทียม ในการจัดหมวดหมู่จำเป็นต้องชุดของ

ข้อมูลเพื ่อใช้สำหร ับการเร ียนร ู ้ (Training Data) และสร ้าง 

แบบจำลอง(Model Construction) ซึ่งสามารถทดสอบโดยชุด

ของข้อมูลสำหรับการทดสอบ(Testing Data) เพื่อประเมินความ

ถูกต้องของแบบจำลอง(Model Evaluation) อีกทั้งใช้ชุดข้อมูลที่

ไม่เคยเห็นมาก่อน(Unseen Data) เพื่อทำการกำหนดประเภท 

ให้กับข้อมูลใหม่ท่ีได้ทำนายค่าออกมาตามที่ต้องการ เช่น การจัด

หมวดหมู ่ของผู ้ยื ่นขอเครดิต เป็นระดับต่ำ ระดับกลาง และ 

ระดับสูงของความเสี่ยงที่จะได้รับ หรือการอนุมัติบุคคลเข้ารับ

ทำงานในลักษณะงานต่างๆ 

2.2.2 วิธีการ Naïve Bayes 

เป็นการทำเหมืองข้อมูลในแบบ classifier ที่ถูกสร้าง

ขึ้นโดยหลักความน่าจะเป็น Naïve Bayesian Classification จะ

ใช้วิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น โดยการ

คาดเดาจากส ิ ่ งท ี ่ เคยเก ิดข ึ ้นมาก ่อน  จากทฤษฎีของเบย์  

(Bayesian theorem) การทำนายค่าคลาสเป้าหมายของตัวอยา่ง

ใช้ความน่าจะเป็นมากที่สุดของทุกสมมติฐาน โดยให้ D แทน

ข้อมูลที ่นำมาใช้ในการคำนวณการแจกแจงความน่าจะเป็น 

posteriori probability ของสมมตฐิาน h คือ P(h|D) ตามทฤษฎี

ดังสมการที่ (1) 
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        𝑃(ℎ|𝐷) =  
𝑃(𝐷|ℎ)𝑃(ℎ)

𝑃(𝐷)
                    (1) 

𝑃(ℎ)  คือ ความน่าจะเป็นก่อนหน้าของสมมติฐาน h         

𝑃(𝐷) คือ ความน่าจะเป็นก่อนหน้าของชุดข้อมูลตัวอย่าง D 

𝑃(ℎ|𝐷) คือ ความน่าจะเป็นของ h เมื่อรู้ D 

𝑃(𝐷|ℎ) คือ ความน่าจะเป็นของ D เมื่อรู้ h 

ตามทฤษฎีของเบย์ การประมาณ a-posteriori probability จะ

ได้ดังสมการที่(2) 

  Pr(class) = Pr(X|class) • Pr(class)               (2) 

2.2.3 วิธีการ K-Nearest Neighbors-KNN 

เทคนิคของ K-NN นั้น เป็นการหาระยะห่างระหว่างแต่

ละคุณลักษณะในข้อมูลและคำนวณค่าออกมา ผลลัพธ์ที่ได้จาก

การคำนวณระยะห่างโดยทำการเรียงลำดับค่าระยะทางจากน้อย

ไปมาก หลังจากนั้นดูจากค่า ”k” ว่ากำหนดเป็นเท่าไหร่ แล้วนำ

ลำดับที่เรียงแล้วนำมาตอบระยะห่างแบบยูคลิเดียน (Euclidean 

Distance) ซึ่งถ้า x ประกอบไปด้วย Attribute <a1 (x), a2(x), … 

,an(x)> ดังนั้น ar(x) ดังกล่าวจึงแทนด้วยค่าในด้วย x ดังสมการ

ที(่3) 

  𝑑(𝑥𝑖 , 𝑥𝐽) = √∑ (𝑎𝑟(𝑥𝑖) − 𝑎𝑟(𝑥𝑗))
2𝑛

𝑟=1             (3) 

การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 

         เป็นกระบวนการที่กระทำกับข้อมูลที่มีจำนวนมากเพื่อ

ค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ภายในข้อมูลนั้นๆ โดยมี

ขั้นตอนดังน้ี 

2.2.4 ทฤษฎีการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 

         เป็นกระบวนการที่กระทำกับข้อมูลที่มีจำนวนมากเพื่อ

ค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ภายในข้อมูลนั้นๆ โดยมี

ขั้นตอนดังน้ี 

 

ขั้นตอนในการทำ Data Mining 

1. Business Understanding การทำความเข้าใจเรื่องที่

จะวิเคราะห์เพื่อนำมาระบุถึงปัญหาที่ต้องนำมาทำการ

วิเคราะห์ 

2. Data Understanding การ เก ็บรวบรวมข ้อม ู ลที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะทำการวิเคราะห์ 

3. Data Preparation การนำข้อมูลที่รวบรวมมาได ้นำมา

ทำการคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การ

กล ั ่นกรองข ้อม ูลโดยการทำความสะอาดข ้อมูล

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ 

และการแปลงรูปข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมใน

การทำการวิเคราะห์ 

4. Modeling การเลือกรูปแบบของการวิเคราะห์ โดยจะ

มีการเลือกใช้เทคนิคของการทำเหมืองข้อมูล เช่น 

Classification, Clustering, Association เพ ื ่อหาตัว

ต้นแบบท่ีจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ 

5. Evaluation การนำตัวต ้นแบบที ่ เล ือกมาใช้นำมา

ตรวจสอบและทดสอบเพื ่อหาประสิทธิภาพในการ

วิเคราะห์ข้อมูลของตัวต้นแบบนั้น 

6. Deployment การนำผลลัพธ ์และความร ู ้จากการ

วิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

2.2.5 ทฤษฎีระบบฐานข้อมูล (Database System) 

เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้

ด้วยกันอย่างมีระบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆที่ชัดเจน 

ซ ึ ่ งระบบฐานข ้อม ูลจะประกอบไปด ้วยแฟ ้มข ้อม ูลหลาย

แฟ้มข้อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยระบบฐานข้อมูลมี

วัตถุประสงค์เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล รักษาความถูกต้อง

ของข้อมูล และรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล 

2.2.6 ทฤษฎีโปรแกรม Microsoft SQL Server (SQL) 

SQL ย่อมาจากคำว่า Structured Query Language

เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล หรือท่ีเรียกว่า ดีบีเอ็มเอส(DBMS) 
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ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล 

เพ ื ่อจ ัดการและควบค ุมความถ ูกต ้อง ความซ ้ำซ ้อนและ

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ภายในฐานข้อมูลและเป็น

ฐานข้อมูลในลักษณะ Database Server 

2.2.7 โปรแกรม Weka 

โปรแกรม Wekaเป็นโปรแกรมที ่ใช้ในการวิเคราะห์

ข ้อม ูลด ้วยเทคนิคเหม ืองข ้อม ูลเทคนิคเหม ืองข ้อม ูลคือ

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อม ูลจำนวนมากเพื ่อหา

ความสัมพันธ์ รูปแบบและแยกประเภทของข้อมูล และ wekaนั้น

ยังได้รวบรวมเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆเทคนิคเข้าไว้

ด้วยกัน แถมยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายๆ 

2.2.8 ภาษา PHP 

PHP เป็นภาษาสำหรับทำงานด้านฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ ถูก

ออกแบบมาสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งคำว่า PHP ย่อมาจาก 

Personal Home Page โดยโค้ดของ PHP นั้นสามารถฝังกับโค้ด

ของ HTML ได้ สามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบเว็บ templet ที่

หลากหลาย การทำงานของ PHP นั้นเป็นแบบ Interpreter ที่ถูก

พัฒนาเป็นแบบโมดูลในเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยเซิร์ฟเวอร์จะทำการ

รวมโค้ดที่ผ่านการแปลผลและประมวลผลเป็นหน้าเว็บพจ ซึ่งใน

การจัดทำเว็บไซต์สามารถประมวลผลออกมาอยู ่ในรูปแบบ 

HTML ได้ ภาษา PHP สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ประมวลผลรวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้ได้

กับทุกเว็บบราวเซอร์และใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการ 

2.3 การพัฒนาแบบจําลองเพื่อพยากรณ์การเกิดความเครียด

ในหลายระดับ ด้วยเทคนิคการทําเหมืองข้อมูล 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้วิถีชีวิต

ของประชาชนในประชาคมอาเซียนเปลี่ยนไป โดยจะทําใหบ้คุคล

เหล่านี ้ป่วยด้วยโรคที่มาจากความรํ่ารวยและวิถีชีวิตที่ขาดความ

สมดุลและไม่เหมาะสม ความเร่งรีบทําให้ขาดการเอาใจใส่ดูแล

ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพจึงคาดการณ์

ว่าจะทําให้คนไทยป่วยด้วยโรควิถีชีวิตรวมถึงความเครียดเพิ่มขึ้น 

(ชาญยุทธน์ วิหกโต และนิตยา พันธุเวทย์, 2557) 

จากการที่ภาครัฐได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ

ส่งเสริมการลดปัจจัยเสี ่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็ นองค์รวม 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

สํานักนายกรัฐมนตรี, 2555) 

 รวมไปถึงการเป็นหนึ่งในนโยบายระยะการบริหาร

ราชการ4 ปี ของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่เน้นการ

พัฒนาสุขภาพของประชาชนโดยการให้ความรู้ป้องกันโรคเพื่อ

การดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าประเด็น

สุขภาพเป็นประเด็นพื้นฐานที่มีความสําคัญและส่งผลกระทบใน

องค์รวมทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาประเทศ 

ความเครียดแบ่งออกเป็ น 2 พวก ได้แก่ ความเครียด

ทางกาย หมายถึง ความเครียดที่เกิดจากตัวกระตุ้นท่ี 

กระทบต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็ นทางกายภาพ ความร้อน แสง 

เสียง สารเคมี หรือเกิดจากความต้องการของร่างกายเองเช่น 

ความหิว สิ่งเหล่านี ้สามารถทําให้เกิดความเครียดได้ทั ้งสิ้น ส่วน

ความเครียดทางใจ หมายถึง ความเครียดที่เกิดจากเรื่องราวที่มา

กระทบต่อจิตใจ ทําให้เกิดทุกข์ทรมานทางใจ เช่น การพลัดพราก

จากสิ่งที่รัก การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเป็นต้น (เกษม , 2544; 

กนกรัตน,์ 2545) 

จากที่มาและการคาดการณ์ถึงความสําคัญของปั ญหา

สุขภาพและความเครียดข้างต้น ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพและความเครียดจาก

หลายแหล่งข้อมูล (ปราณี และคณะ, 2552; สุภาพ, 2554; กิตติ

ศักดิ์, 2555; ชาญยุทธน์ และนิตยา, 2557; วีระยุทธ และคณะ, 

2557) เพื่อหาแนวทางที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบระดับ

ความเคร ียดด้วยตนเองและศึกษาแนวทางปฏิบ ัต ิเพ ื ่อลด

ความเครียดที่ตนกําลังประสบอยู่ได้ จากการค้นคว้าพบว่ามี

งานวิจัยชิ ้นหนึ่งของกรมสุขภาพจิตได้ออกแบบ “แบบประเมิน

และวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง” (กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข, 2541) ซึ ่งแบบประเมินดังกล่าวได้ถูกนํามาใช้เป็ 

นมาตรฐานสําหรับทดสอบความเครียดกันอย่างแพร่หลาย แบบ

ประเมินนี ้มีข้อคําถามเพื่อใช้ทดสอบความเครียดจํานวน 14 ข้อ 
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ผู้เข้ารับการประเมินจะป้ อนอาการ, พฤติกรรมหรือความรู้ สึก

ของตนเองในระยะเวลา2 เด ือนท ี ่ ผ ่ านมาโดยการตอบ

แบบสอบถามจํานวน 20 ข้อ ผลลัพธ์ที่ได้คือระดับความเครียด

ของผ ู ้ร ับการประเม ิน พร ้อมทั้งแนวทางในการจัดการกับ

ความเครียดอย่างเหมาะสม แม้ว่าแบบประเมินและวิเคราะห์

ความเครียดนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในการช่วยลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสถานบริการสาธารณสุข รวมถึงช่วย

ลดภาระงานบริการของสถานบริการลงได้เป็นอย่างดีก็ตาม ผู้วิจัย

เล็งเห็นว่าแบบประเมินดังกล่าวยังมีจุดที่สามารถนํามาพัฒนาต่อ

ยอดได้เนื่องจาก 

1) ไม่มีการนําคําตอบจากแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียด

มาเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็ นรูปธรรม 

2) ขาดการติดตามผลหลังจากผู ้เข้ารับการประเมินทําแบบ

ประเมินเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ไม่สามารถทราบ 

ได้ว่าผู้เข้ารับการประเมินมีภาวะความเครียดเป็นอย่างไรเมื่อเวลา

ผ่านไป 

3) แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครยีดของกรมสขุภาพจิตที่ใช้

อยู่นีเ้ป็นเพียงการวิเคราะห์สภาวะของ 

ผู้รับการประเมินในปัจจุบัน กล่าวคือ ไม่สามารถทํานายหรือ

คาดการณ์โอกาสในการเกิดความเครียดใน 

อนาคตอันใกล้ได้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 1 (The 1 408 st RUSNC) 

จากประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดใน

การทําวิจัยต่อยอดโดยใช้แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครยีด

ของกรมสุขภาพจิตเป็ นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล เมื่อผู้เข้า

รับการประเมินตอบคําถามครบทั้ง 20 ข้อแล้ว ผู้วิจัยจะแจ้งผล

การประเมินว่าผู้เข้ารับการประเมินแต่ละท่านมีความเครยีดอยู่ใน

ระดับใดพร้อมทั้งให้ค ําแนะนําในการปฏิบัต ิตนเพื ่อบําบัด

ความเครียด ก่อนจะนําคําตอบและผลการประเมินเหล่านี ้เก็บ

รวบรวมไว้อย่างเป็นรูปธรรม หลังจากนั้นอีก 2 เดือน ผู้วิจัยจะทํา

การติดตามผลโดยให้ผู ้เข้ารับการประเมินกลุ ่มเดิมทําแบบ

ประเมินชุดเดิม เพื ่อดูว่าผลการประเมินระดับความเคร ียด

เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ผู้วิจัยจะแจ้งผลการ

ประเมินและให้คําแนะนําแก่ผู้เข้ารับการประเมินพร้อมทั ้งนํา

ข้อมูลไปรวบรวมไว้เช่นเดียวกับการเก็บข้อมูลในครั ้งแรก

หลังจากนั้น ทุก 2 เดือน ผู้วิจัยจะทําการเก็บข้อมูลในลักษณะ

เดียวกันนี ้อีก 2 ครั ้ง รวมเป็ นการเก็บข้อมูลทั ้งสิ้นจํานวน4 

ครั้ง เหตุที่ต้องเก็บข้อมูลถึง 4 ครั้งเนื่องจากต้องการนําข้อมูล

ทัง้หมดมาทําการทดลองว่าควรใช้ระยะเวลาในการ 

เก็บข้อมูลนานเท่าไรเพื่อให้การสร้างแบบจําลองการพยากรณ์

ความเครียดมีความแม่นยําสูงสุด ทั ้งนี ้ แบบจําลองดังกล่าวจะ

ถูกสร้างจากวิธีการทางเหมืองข้อมูลจํานวน 6 อัลกอริทึม ได้แก่ 

Bayesian Network, Naïve Bayesian,Decision Tree:4 . 5 , 

Decision Table, Partial Rules (PART) แ ล ะ Multilayer 

Perceptron (MLP) เพื่อตอบโจทย์วิจัยว่า 

1) แบบจําลองที ่สร้างโดยอัลกอริทึมใดให้ผลดีที ่ส ุดในการ

พยากรณ์ความเครียด 

2) ควรใช้ระยะเวลาเท่าใดในการเก็บข้อมูลจึงจะให้ผลดีที ่สุดใน

การพยากรณ์ความเครียด เช่น 2 เดือนหรือ 6 เดือน เป็นต้น 

2.4 การฆ่าตัวตาย : ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม 

นอกจากมิติทางจิตวิทยาแล้วการฆ่าตัวตายยังมีมิติใน

เชิงส ังคมและวัฒนธรรมด้วย บทความนี ้ เป ็นการนำเสนอ

ปรากฏการณ์การฆ่าตัวตายในมุมมองทางสังคมวิทยาอย่างไรก็

ตามเราไม่สามารถละเลยที่จะพิจารณาปรากฏการณ์นี้เชื่อมโยง

กับบริบททางประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละสังคมด้วย และเพื่อให้

เกิดความเข้าใจสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการฆ่าตัวตาย ผู้เขียนได้นำ

แนวค ิ ด เก ี ่ ย วก ั บการฆ ่ าต ั วตายของ  อ ี ม ิ ล  เ ดอร ์ ไคม์  

(EmileDurkheim) มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยใช้สังคม

อินเดีย, เอสกิโมและเมลานีเซียเป็นตวัอย่างในการแสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างการฆ่าตัวตายกับค่านิยมทางวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะสังคมเอสกิโมและเมลานีเซียเป็นตัวอย่างที่แสดงให้

เห ็นถึงปรากฏการณ์การฆ่าตัวตายของสังคมดั ้งเดิม ส ่วน
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ผลกระทบของศาสนาต่อการฆ่าตัวตายกรณีของโจนส์ทาวน์ 

(Jonestown) จะเป็นตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ใน

บทความนี ้

2.5 ปัจจัยเสี ่ยงและทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายใน

วัยรุ่น : การทบทวนวรรณกรรมเชิงลึก 

วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมองค์

ความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่นำมาใช้

ในการอธิบายการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น 

วิธีการศึกษาเป็นการทบทวนวรรณกรรมเชิงลึก ในฐานข้อมูล

ออนไลน์ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับสากล โดยมุ่งเน้นให้

ครอบคลุมเรื ่องตามวัตถุประสงค์ แล้วนำมาวิเคราะห์ระดับ

คุณภาพหลักฐานทางวิชาการ สังเคราะห์และสรุปเป็นองค์ความรู้ 

ผลการศึกษา ปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นประกอบด้วย 

ภาวะซึมเศร้า โรคจิตเภทวิตกกังวล มีประวัติฆ่าตัวตายมาก่อน 

ความผิดปกติของบุคลิกภาพ การใช้สารเสพติด อยู่ในครอบครัวที่

ขาดความผูกพัน พ่อแม่มีประวัติเคยฆ่าตัวตาย ความรู้สึกด้อยค่า 

เหตุการณ์สำคัญในชีวิตที่นำมาสู่ความเครียดอย่างมาก ใช้การ

เผชิญปัญหาที ่ไม่เหมาะสม ซึ ่งแตกต่างกันไปตามเพศภาวะ 

ทฤษฎีที่นำมาอธิบายการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น ได้แก่ ทฤษฎีอีริคสัน 

( Erikson’s theory)ทฤษฎ ี เ หต ุ และผล ในการฆ ่ าต ั วตาย 

(rational-suicide theory) ทฤษฎีมุมมองเชิงนิเวศวิทยาต่อการ

ฆ่าตัวตาย (ecological perspective approach) และทฤษฎี

ระบบครอบครัว (familysystem theory) 

สรุป การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยและทฤษฎีในการอธิบาย

การฆ่าตัวตายมีความสำคัญควรนำไปพัฒนาผสมผสานให้

เหมาะสมต่อการจัดบริการที่มีผลต่อการป้องกันการฆ่าตัวตายใน

วัยรุ่นที่มีความเสี่ยง โดยคำนึงถึงความแตกต่างของบริบทในแต่

ละพื้นท่ี 

2.6 การฆ่าตัวตายของนักศึกษากับการปรับตัวของครอบครัว 

มหาวิทยาลัยและรัฐ:การศึกษาโดยใช้ข่าวในหนังสือพิมพ์เป็น

ฐาน 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์และ

สาเหตุการฆ่าตัวตายของนักศึกษารวมทั้งศึกษาการปรับตัวของ

ครอบครัว มหาวิทยาลัยและรัฐ เมื่อนักศึกษาฆ่าตัวตาย ระเบียบ

วิธีวิจัยที่ใช้คือการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ข่าวการฆ่าตัวตายของนักศึกษาจากศูนย์ข้อมูลข่าวมติชนออนไลน์

ตั ้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 – วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2560 จากนั้นจึงนำข่าวมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

หนังสือพิมพ์นำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายของนักศึกษา จำนวน 

183 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ฆ่าตัวตายสำเร็จ โดยนักศึกษาฆ่าตัวตาย

มากที่สุดในปี พ.ศ. 2543 จำนวน 18 ราย วิธีการที่นักศึกษาเลือก

ฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ กระโดดจากที่สูง ส่วนสถานที่ที่นักศกึษา

ฆา่ตัวตายมากท่ีสุด คือ หอพัก และสาเหตุหลักของการฆ่าตัวตาย

มาจากปัญหาความรัก ในขณะที่การปรับตัวของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียเมื่อนักศึกษาฆ่าตัวตาย แบ่งออกเป็น 3 ตัวแสดง ได้แก่ (1) 

ครอบครัวจะเน้นไปที ่การรับมือกับสภาวะโศกเศร้าและการ

เตรียมใจให้พร้อมกับอารมณ์ของตนเอง (2) มหาวิทยาลัยได้สร้าง

พื้นที่สาธารณะให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต ่างๆ เพื่อเพิ่มความผ

 ่อนคลายและจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในรูปแบบตา่งๆ 

รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงพื้นที่สุ่มเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย

(3) รัฐ ผลักดันประเด็นปัญหาการฆ ่าตัวตายให้เป็นวาระนโยบาย

สาธารณสุขและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย 

ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไดส้ะท้อนให้เหน็ถึงแง่มุมบางประการ

ของสังคมไทยเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของกลุ่มนักศึกษาตลอด

ระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา อีกทั้ง ยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการปรับตัว

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานภาพและบทบาทที่แตกต่างกัน 

2.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพยายามฆ่าตัวตาย : กรณีศึกษา

จังหวัดนครสวรรค์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคล 

สังคม ที่นำไปสู่การตัดสินใจพยายามฆ่าตัวตายของผู้ที่พยายาม

ฆ่าตัวตาย จังหวัดนครสวรรค์ สรุปผลการวิจัย ผู้ที่พยายามฆ่าตัว

ตายของจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2544 พบว่า เป็นเพศหญิง 164 

คน (ร้อยละ 60.1 ) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-44 ปี (ร้อยละ 

75.8 ) สถานภาพสมรสและอยู ่ด้วยกัน (ร ้อยละ 54.6 ) มี
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การศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 63.7) อาชีพรับจ้าง (ร้อย

ละ 42.5) และเกษตรกรรม (ร้อยละ 28.6) มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 

บาทต่อเดือน (ร้อยละ 62.2) ซึ่งส่วนใหญ่มีเศรษฐานะระดับปาน

กลาง (พอกินพอใช้) ร้อยละ 55.3 ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายพักอาศยั

อยู่กับครอบครัว (ร้อยละ 90.8) เฉลี่ยจำนวนสมาชิกครอบครัวมี 

3.72 คน (SD=1.84) พ่อแม่อยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 60.4) และอยู่

อย่างอบอุ่น ร้อยละ 44.0 บุคลิกภาพของผู้พยายามฆ่าตัวตายมี

ลักษณะใจร้อน วู่วาม ฉุนเฉียว (ร้อยละ 45.1) รองลงมาคือ จิตใจ

อ่อนไหวต่อการตำหนิ แม้เพพียงเล็กน้อย ก็รู้สึกว่ามีความสำคัญ

ต่อตนเออง (ร้อยละ 43.6) เมื่อทุกข์ใจมักแก้ไขปัญหาด้วยการ 

ดื่มเหล้า สูบบุหรี่(ร้อยละ 32.2) และคุยกับเพื่อนที่รู้ใจ (ร้อยละ 

25.3) มีโรคประจำกาย (ร้อยละ 27.1) เคยมาอาการทางจิตมา

ก่อน (ร้อยละ 91.2) ไม่เป็นบุคคลที่ใช้สารเสพติด (ร้อยละ 55.3) 

มักดื่มสุราและสูบบุหรี่ (ร้อยละ 26.4) ใช้ยาบ้า 9 ราย (ร้อยละ 

3.3 เคยพยายามฆ่าตัวจายมาก่อน (ร้อยละ 25.6) วิธีการที่เคยใช้

ฆ่าตัวตายคือ กินยาเกินขนาด หรือใช้สารพิษ (ร้อยละ 67.2) การ

พยายามฆ่าตัวตายเป็นเพียงการเรียกร้องความสนใจมีจำนวน 

156 ราย (ร้อยละ 57.1) ต้องการยุติชีวิตจริงๆ จำนวน 117 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 42.9 ความพยายามฆ่าตัวตายครั ้งหลังสุดใช้

วิธีการใช้สารพิษ (ร้อยละ 67.8) และกินยายเกินขนาด (ร้อยละ 

22.3) โดยมีการเตรียมการฆ่าตัวตายมาก่อนเพียงร้อยละ 12.8 

สาเหตุการฆ่าตัวตายมาจากปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว 

(ร้อยละ 54.2) และเป็นปัญหาจากปัจจัยภายนอก (ร้อยละ 45.8) 

ซึ่งมาจากปัญหาการเงิน,หนี้สิน,ความยากจน ร้อยละ 48.7 ของ

ปัญหาภายนอกทั้งหมด 

3. ขั้นตอนและกระบวนการทำงานของระบบ 

3.1แสดงการทำงานของซอฟต์แวร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2แสดงการทำงานในส่วนของผู้ใช้ 

 

ภาพที่ 2 แผนภาพโครงสร้างหน้าเว็ปไซต์ ในส่วนของผู้ใช้ 

3.3 แสดงการทำงานในส่วนของผู้ดูแล 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แผนภาพโครงสร้างหน้าเว็ปไซต์ ในส่วนของแอดมิน 

 

ปัจจยัเส่ียงการฆา่ตวัตาย 

วิเคราะหร์ะดบัความเส่ียง 

ระดบัความเส่ียง 

สงู กลาง และต ่า 

ค าแนะน าการปฏิบตัเิมื่อมคีวามเส่ียง

ทกุระดบั และโรงพยาบาลแนะน าเพื่อ

เขา้รบัการรกัษา 
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3.4 Dataflow Diagram 

ภาพที่ 4 แผนภาพDataflow Diagram 

3.5 รายละเอียดโปรแกรมที่จะพัฒนา ได้แก่ 

Input/Output Specification 

Input : อีเมล ์ของผ ู ้ ใช ้ อาย ุของผ ู ้ ใช ้ และคำตอบการตอบ

แบบสอบถามของผู้ใช้ 

Output : ระดับความเสี่ยง คำแนะนำ 

Functional Specification 

1. สามารถบอกระดับความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายได้ 

2. สามารถให้คำแนะนำได้ 

     อธิบายขั้นตอนของซอฟต์แวร์ 

1. นำปัจจัยเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย และข้อมูลสรุปจากกรม

สุขภาพจิตมาวิเคราะห์เป็นระดับความเสี่ยง 

2. วิเคราะห์ระดับความเสี ่ยง สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ 

ได้แก่ ระดับที่ 1 คือ มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายต่ำ 

ระดับที่ 2 คือ มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายปานกลาง 

และระดับที่ 3 คือ มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง 

3. แสดงผลระดับความเสี่ยง โดยในทุกระดับ 

4. ให ้คำแนะนำในการปฏ ิบ ั ต ิ ต ่ า งๆ การแนะนำ

โรงพยาบาลต่างๆ 

 

 

 

4.ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

4.1 ผลจากการพัฒนาระบบการวิเคราะห์อัตราการฆ่าตัวตาย 

1.การ log-inเข้าใช้งานในหน้าเว็ป 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าเว็ปlog-in 

2. หน้าหลักและเข้าสู่การกรอกแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล

ผู้ใช้งาน 

 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างหน้าแรกของwebsite และส่วนที่สามารถเข้า

ไปใช้งานได้ 

3. เก็บข้อมูลลงดาต้าเบสเพื่อใช้ประเมินผลรวมของผู้ใช้งานอ่ืนๆ 

4. นำข ้อม ูลของผ ู ้ เข ้าร ่วมการระเม ินมาว ิ เคราะห์ ผ ่ าน

แบบสอบถาม 

5.ให้คำแนะนำและสรุปผลเบื้องต้น 

4.2 สมการวิเคราะห์อัตราเสี่ยงที่จะถูกฆ่าตัวตาย 

Total Analyze = Stress+ Discouragement+ Feel slight 

4.3 คำอธิบายคำศัพท์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

Total Analyze for Suicide Prediction = ผลการว ิ เคราะห์

อัตราการฆ่าตัวตาย 
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Stress = ความเครียด 

Discouragement = ความท้อแท้ 

Feel slight = ความน้อยใจ  

 

5. สรุปผลการวิจัย  

แบบจำลองนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอการพยากรณ์และคาดการณ์ 

ซึ่งได้ทำการพัฒนาโมเดลการพยากรณ์ความเสี่ยงและอัตราการ

ฆ่าตัวตายโดยใช้เทคนิค Naïve Bayes, K-Nearest Neighbors-

KNN และ Decision Tree และทำการหาโมเดลที ่ ใช ้ในการ

พยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับประโยชน์จากการทำ

แบบจำลองนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นๆได้ เช่น 

การหาอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นต้น 
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ป ้องก ันการโจมต ีทางเว ็บไซต ์ ได ้  ผ ู ้พ ัฒนาใช ้  Docker 
 ในการพ ัฒนา รวมถ ึ ง ใช ้  Django Framework สร ้ างเป็น  
API ใ น ก า ร ป ้ อ ง ก ั น ก า ร โ จ ม ต ี  SQL Injection แ ล ะ  
Cross-site Scripting ซึ ่งผลการทดสอบ สามารถป้องกันการ
โจมตีได้ร้อยละ 95% ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และขอบเขต
ที่ตั้งไว้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this project is to develop a web-

based attack protection API. Its purpose is to protect 
against malicious web attacks and can defend against 
attacks on web sites with SQL injection and cross-site 
scripting vulnerabilities. It is developed using Django 
framework in a docker container and using JSON as data 
transmission format. The system was developed and 
used in practical environment and general public can 
integrate it with their own system easily. The test result 
showed that the system is effective and can prevent 
95% of the attacks and met the scope of the 
development. 

1. บทนำ 
ผู้จัดได้ศึกษาเกี่ยวการตรวจสอบการโจมตีทางเว็บแอปพลิเค

ชัน และได้พบปัญหา คือการโจมตีทางเว็บแอปพลิเคชันใน
ปัจจุบันมีการโจมตีรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งบุคลากรที่ต้องดูแลระบบ 
ที่ไม่มีความรู้ในการตรวจสอบอาจจะไม่ทราบว่าเป็นการโจมตีใน
รูปแบบใด และอาจจะเสียเวลาในการนั่งวิเคราะห์ข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ซึ่งยากแก่การตรวจสอบ 

ผู ้จ ัดทำจึงได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เว็บ API เพื่อ
ป้องกันการโจมตีทางเว็บไซต์สำหรับบุคลากรที่ดูและระบบ เพื่อ
ป้องกันการโจมตีทางเว็บแอปพลิเคชัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาเว็บ API สำหรับป้องกนัการโจมตีต่อเว็บ 

แอปพลิเคชันท่ีพบบ่อย ให้ผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
 

3. เคร่ืองมือในการดำเนินงาน 
3.1 Microsoft Windows 10 Pro 64bit 
3.2 PHP 7.3 
3.3 Python 3.8 
3.4 VS Code 
3.5 Docker 
3.6 MySQL 5.7 
 

4. เอกสารและผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 ผู ้พัฒนาโครงงานได้ศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยที่

เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 
 
4.1 OWASP 
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OWASP (Open Web Application Security Project) เป็น
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เน้นวิจัยทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
ของเว็บแอปพลิเคชัน เป็นองค์กรที่น่าเช่ือถือโดย OWASP มีการ
ทำเนื้อหาเกี ่ยวกับ 10 อันดับช่องโหว่ยอดฮิตในรายงานนี้จะ
อ้างอิง OWASP Top 10 Application Security Risks ปี 2017 
 
4.2 เอพีไอ (API) 

เอพีไอ (Application Programming Interface) คือระบบ
บริการข้อมูลกลางระหว่างเครื่องลูกข่ายและการทำงานฝั่งเครื่อง
แม่ข่ายหน้าที่หลักของเอพีไอ คือคอยรับคำสั่งจากฝั่งเครื่องลูก
ข่ายซึ่งก็คือ web app, mobile app, desktop app เราเรียก
คำสั่งที่ได้จากฝั่งเครื่องลูกข่ายว่าการร้องขอเมื่อเกิดการร้องขอใด 
ๆ ตัว API จะรับคำสั่งนั้น ๆ นำไปประมวลผลและสรุปเป็นก้อน
ข้อมูลที่ตรงกับร้องขอและส่งมูลเหล่านั้นกลับไปที่ส่วนของเครื่อง
ลูกข่ายหรือแอปพลิเคชันอีกครั้ง เราเรียกการทำงานในขั้นตอนนี้
ว่าการตอบกลับ 
 
4.3 คอนเทนเนอร์ (CONTAINER) 

คอนเทนเนอร์เป็นเทคนิคจัดการแพ็กเกจซอฟต์แวร์ประเภท
หนึ่ง คล้ายกับกล่องที่บรรจุของไว้ภายใน สามารถย้ายไปที่ไหนก็
ได้ ทำให้สภาพแวดล้อมคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง พร้อมใช้งานใน
สภาพแวดล้อม ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมคอนเทนเนอร์มี 
solaris lxc และ Docker ที่นิยมในปัจจุบัน 

ด็อกเกอร์ (Docker) คือ engine ตัวหนึ่งที ่มีการทำงานใน
ลักษณะจำลองสภาพแวดล้อมขึ้นมาบนเครื่องแม่ข่ายเพื่อใช้ใน
การ run บริการที่ต้องการ มีการทำงานคล้ายคลึงกับ Virtual 
Machine เ ช ่ น  VMWare, VirtualBox, XEN, KVM แ ต ่ ข้ อ
แตกต่างที่ชัดเจนคือ Virtual Machine ที่รู้จักกันก่อนหน้านี้นั้น 
เป็นการจำลองทั้งระบบปฏิบัติการเพื่อใช้งานและหากต้องการใช้
งานบริการใด ๆ จึงทำการติดตั้งเพิ่มเติมบนระบบปฏิบัติการนั้น 
ๆ แต่สำหรับ Docker แล้วจะใช้คอนเทนเนอร์ในการจำลอง
สภาพแวดล้อมขึ้นมา เพื่อใช้งานสำหรับ 1 บริการที่ต้องการใช้
งานเท่านั ้น โดยไม่ต ้องมีส ่วนของระบบปฏิบัต ิการ เข้าไป
เกี่ยวข้องเหมือน Virtual Machines อื่น ๆ 
 
4.4 SQL INJECTION 

SQL Injection เป็นเทคนิคที่ใช้ประโยชน์จากการส่งคำสั่ง
ภาษา SQL ผ่านเว ็บแอปพลิเคชั ่น เพื ่อทำการโจมตีระบบ
ฐานข้อมูลของหลังบ้าน โดยอาศัยช่องโหว่ของการส่งข้อมูลจาก
การป้อนของผู้ใช้ที่สามารถตรวจสอบรูปแบบการโจมตีได้อย่าง
จำกัด โดยผู้ไม่หวังดีรู้ว่านักเขียนโปรแกรมจะนำข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
ลงไป ใช้เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่ง SQL จึงได้แอบฝังคำสั่ง SQL 
บางอยา่งลงไปใน 

ข้อมูลคำสั่งอันตราย ส่งผลให้ผู้ไม่หวังดีสามารถดึงข้อมูลหรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลได้ 
 
4.5 จาวาสคริปต์ (JAVASCRIPT) 

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรม
บนระบบอินเทอร ์ เน ็ต ท ี ่กำล ังได ้ร ับความนิยมอย ่างสูง 
JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุซึ่งในการสร้างและพัฒนา
เว็บไซต์ นิยมใช้ร่วมกับ HTML เพื่อให้เว็บไซต์มีการเคลื่อนไหว 
และสามารถตอบสนองกับผู้ใช้ได้มากขึ้นโดย JavaScript ทำงาน
ทางฝั่งไคลเอนต์ และทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 
 
4.6 ภาษาไพธอน (PYTHON) 

ภาษาไพธอนเป็นภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูงที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในการเขียนโปรแกรมสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป ภาษา
ไพธอนนั้นสร้างโดย Guido van Rossum และถูกเผยแพร่ครั้ง
แรกในปี 1991 

ภาษาไพธอนนั้นเป็นภาษาแบบ interpreter โดยมีการที่จะ
ทำให้โค้ดอ่านได้ง่ายขึ้น และ โครงสร้างของภาษานั้นจะทำให้
โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าใจแนวคิดการเขียนโค้ดโดยใช้บรรทัด
ที่น้อยลงกว่าภาษาอย่าง C++ และ Java ซึ่งภาษาไพธอนนั้นถูก
กำหนดให้มีโครงสร้างที่ตั้งใจให้การเขียนโค้ดเข้าใจง่ายทั้งใน
โปรแกรมเล็กไปจนถึงโปรแกรมขนาดใหญ่ 
 
4.7 JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) ค ื อ Standard 
format ที่เป็น text และสามารถอ่านออกได้ด้วยตาเปล่า ใช้ใน
การสร้าง object ขึ้นมาเพื่อส่งข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันโดย
รูปแบบเป็น คู่ Key-Value หรือเป็นแบบ Array 
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JSON เป็นรูปแบบท่ีได้รับการใช้งานจาก JavaScript มาก่อน 
แต่ปัจจุบันมีภาษาในการเขียนโปรแกรมหลายชนิดที่เริ่มใช้งาน 
JSON โดยสามารถสร้างและแปลงรูปแบบ 
 
4.8 BASE64 

Base64 เป็น Standard format ของข้อมูลรูปแบบหนึ่ง โดย
รูปแบบข้อมูลจะประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ของ
ภาษาอังกฤษ a-z A-Z ตัวเลข 0-9 และ อักขระอีก 2 ตัวคือ + 
กับ / ท้ังหมด 64 อักษร 
 
4.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.9.1 ระบบการตรวจจับการโจมตีแบบ SQL Injection 
เป็นโปรแกรมป้องกันการโจมตีแบบ SQL Injection โดยการ

เปรียบเทียบชุดคำสั ่ง SQL ที ่พัฒนาโดยโปรแกรมเมอร์ กับ
ชุดคำสั่ง SQL จากผู้ใช้งานซึ่งระบบจะทำการเปรียบเทียบจำนวน 
Single quote เพื ่อตรวจสอบว่าคำสั ่ง SQL จากผู ้ใช้งานเป็น 
SQL Injection หรือไม่ [1] 

4.9.2 การเจาะระบบเว็บแอพพลิเคชันด้วยเทคนิค SQL 
Injectionและการป้องกัน 

เป็นโปรแกรมการใช้ Firewall ในการป้องกัน SQL Injection 
ซึ่งจากการทดลองมีเพียง 

Stateful Firewall ที่ไม่สามารถป้องกัน SQL Injection ได้
เลย ส่วน Web Application Firewall สามารถป้องกันได้ใน
ระด ับปานกลาง ส ่ วนถ ้ า ใช ้  Stateful Firewall ก ับ Web 
Application Firewall จะสามารถป ้องก ันการโจมต ี ได ้ มี
ประสิทธิภาพ [2] 

4.9.3 Re Zero 
เป ็นโปรแกรมทดสอบเจาะระบบโดยใช ้ช ่องโหว ่  SQL 

Injection โปรแกรมสามารถปลอมแปลง IP Address ในการ
ทดสอบเจาะระบบ สามารถเจาะระบบที ่ม ีช ่องโหว่  SQL 
Injection ได้เกือบทุกชนิด [3] 
 

5. วิธีการดำเนินการ 
5.1 ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ 

จากการรวบรวมข้อมูลจาก OWASP องค์กรที่ไม่แสวงหา
กำไร พบว่าในปี2017ช่องโหว่ A1 – Injection ได้รับความนิยม
มากที ่ส ุด และช่องโหว่ต ่อมาที ่ส ่งผลกระทบรองลงมาคือ  

A7 – Cross-Site Scripting ซึ่งเว็บไซต์ ส่วนใหญ่ มักจะพบช่อง
โหว่ตามที่กล่าวมา ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการโจมตีสูง 

ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนา API ป้องกันการโจมตีทางเว็บไซต์ เพื่อ
ใช้งานในการป้องกันการโจมตีของเว็บไซต์ ได้แก่ SQL Injection 
และ Cross-Site Scripting ให ้ อย ู ่ ในร ูปแบบของ Docker 
สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, Mac OS เป็น
ต้น การป้องการโจมตีทางเว็บไซต์ 

ระบบป้องกันจะรับคำสั่งจากระบบเว็บไซต์ของผู้ที่ต้องการจะ
ตรวจสอบ โดยคำสั่งนั้นจะถูกทำการเข้ารหัส  หลังจากรับคำสั่ง
มา ระบบป้องกัน จะทำการถอดรหัสนั้น เพื ่อนำชุดข้อมูลมา
ตรวจสอบตามรูปแบบของโปรแกรม ถ้าเกิดตรวจพบว่า เป็น
คำสั่งจำพวก SQL Injection หรือ Cross-Site Scripting ระบบ
ป้องกันจะส่งข้อมูลกลับไปให้ระบบเว็บไซต์ของผู้ที่ต้องการจะ
ตรวจสอบ จะส่งข้อมูลว่า คำสั ่งที ่ผ ู ้ใช้ป้อนเข้ามาเป็นคำสั่ง
อันตราย จากนั้นระบบเว็บไซต์ของผู้ที่ต้องการจะตรวจสอบจะ
ประมวลผลว่าไม่ควรให้คำสั่งอันตรายเข้าไปทำงาน 

 
ภาพ 5.1 Sequence diagram แสดงการทำงานของฟังก์ชัน Protect SQL 

Injection 
 

 
ภาพ 5.2 Sequence diagram แสดงการทำงานของฟังก์ชัน Protect 

Cross-site Scriping 
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ภาพ 5.3 Use Case Diagram ขั้นตอนการทำงานระหว่างผู้ใช้กับเวบ็แอป

พลิเคชัน 
ตาราง 1 ตัวอย่างการโจมตี SQL Injection โดยใช้รูปแบบในตาราง 

 

 
ภาพ 5.4 Use Case Diagram ขั้นตอนการทำงานระหว่างเว็บแอปพลิเคชัน

กับ API 
 

ตาราง 2 ตัวอย่างการโจมตี XSS โดยใชรู้ปแบบในตาราง 

 

 

5.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
จากข้อมูลที่ผู ้พัฒนาได้ทำการเก็บรวมรวมข้อมูลจาก API 

ป้องกันการโจมตีทางเว็บไซต์ ผู้พัฒนาได้นำเอาปัญหา มาทำการ
วิเคราะห์ ผู้พัฒนาได้กำหนดรูปแบบการป้องกันการโจมตีทาง
เว็บไซต์ ให้เหมาะสมกับการโจมตีแบบใหม่ โดยระบบ API 
ป้องกันการโจมตีทางเว็บไซต์จะต้องมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง
ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ 

ผ ู ้ พ ัฒนาได ้ เ ล ื อกใช ้ ซอฟต ์แวร ์  Docker เพ ื ่ อร ั กษา
สภาพแวดล้อมของระบบ โดยใช้ร่วมกับ Django framework 
โดยใช้ภาษาไพธอนโดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคือ 
Visual Studio Code ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถนำมาใช้งานได้
ฟรี 

 
ภาพ 5.5   Flow Chart ขั้นตอนการทำงาน ระบบป้องกัน

เว็บไซต์ SQL Injection 
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ภาพ 5.6 Flow Chart ขั้นตอนการทำงาน ระบบปอ้งกันเว็บไซต์ Cross-

Site Scripting 

6. ผลการพัฒนาโครงงา 
น 

 ผลการพัฒนาระบบ API ป้องกันการโจมตีทางเว็บไซต์ ระบบ
สามารถใช้งานได้จริงทั ้งในส่วน ระบบป้องกัน CROSS-SITE 
SCRIPTING ระบบป ้องก ัน SQL INJECTION สอดคล ้องกับ
ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ดังนี้ 
 
6.1 การใช้งานในส่วนของผู้ใช ้

6.1.1 การติดต้ัง API ป้องกันการโจมตีทางเว็บไซต์ 
ในส่วนของการติดตั้ง จะแสดงวิธีติดตั้งใช้งานระบบ API ป้องกัน
การโจมตีทางเว็บไซต์ ต้องติดตั้ง DOCKER และสมัครเป็นสมาชกิ
เว็บไซต์ HTTPS://HUB.DOCKER.COM ก่อนถึงจะติดตั ้ง API
ป้องกันการโจมตีทางเว็บไซต์ได้ 
  6.1.1.1 เปิด COMMAND PROMPT 
  6.1.1.2 พิมพ์คำสั่ง DOCKER LOGIN (จากนั้นกดปุ่ม 
ENTER)  
  6.1.1.3 ช่อง USERNAME: ให้กรอก DOCKER ID ที่
สมัครจากเว็บไซต์ (จากนั้นกดปุ่ม ENTER) 

 

ภาพ 6.1 การล็อคอินระบบ โดยกรอกชือ่ผู้ใช้ 

  6.1.1.4 ช่อง PASSWORD: ให้กรอก รหัสผ่าน ทีส่มัคร
จากเว็บไซต์ (จากน้ันกดปุ่ม ENTER) 
 

ภาพ 6.2 การล็อคอินระบบ โดยกรอกชือ่รหัสผ่านผู้ใช้ 

  6.1.1.5 ถ้าระบบตอบกลับมาว่า LOGIN SUCCEEDED 
คือ เข้าสู่ระบบสำเร็จ 

 
ภาพ 6.3  การล็อคอินระบบสำเร็จ 

6.1.1.6 พิมพ์คำสั่ง DOCKER PULL 
60003263018/APIPROTECT:1.5 (จากน้ันกดปุ่ม ENTER) 

 

 
ภาพ 6.4  การดาวน์โหลดโปรแกรม 

6.1.2 การเข้าใช้งานระบบ 
การใช้งานระบบประกอบด้วย 2 ส่วน 
1.  ส่วนของตัวระบบ 
2.  ส่วนติดต่อผู้ใช้ 

 6.1.2.1 ส่วนของตัวระบบ 
ก่อนที่จะใช้งานตัวระบบ ต้องเปิดใช้งานระบบ

ก่อน 
1. เปิด COMMAND PROMPT 
2. พ ิมพ ์ ค ำส ั ่ ง  DOCKER RUN -IT --RM -P 

127.0.0.1:8000:800060003263018/APIPROTECT:1.5 
(จากนั้นกดปุ่ม ENTER) 
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3. ร ะ บ บ แ ส ด ง ข ้ อ ค ว า ม  SERVER AT 
HTTP://0.0.0.0:8000 สามารถใช้งานได้ 
 

ภาพ 6.5 การเปิดใช้งาน API ป้องกันการโจมตีทางเว็บไซต ์
4. หากต้องการปิดโปรแกรม ให้คลิ ๊กซ้ายที่ 

COMMAND PROMPT จากนั้นให้กดปุ่ม CTRL ค้าง แล้วกดปุ่ม 
C (ใช้วิธีนี้เท่านั้น) 

6.1.2.2 ส่วนติดต่อผู้ใช้ 
ตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นภาษา PHP 
1. บรรทัดที่ 3 เป็นการนำค่าที่ต้องการตรวจสอบมา

เข้ารหัสแบบ BASE64 
 
 
 
2. บรรทัดที่ 4 รูปแบบการส่งจะมี 3 แบบ 

- SQLI   ตรวจสอบ SQL INJECTION 
- XSS   ตรวจสอบ CROSS-SITE SCRIPTING 
- ALL    ตรวจสอบ SQL INJECTION หรือ CROSS-

SITE SCRIPTING 
3. โดยสามารถนำรูปแบบท้ังสามไปแทนท่ี {OPTIONS} 

- HTTP://127.0.0.1:8000/SQLI/{ค ่าท ี ่ เข ้ ารหัส 
BASE64} 

- HTTP://127.0.0.1:8000/XSS/{ค ่ าท ี ่ เ ข ้ า รหั ส 
BASE64} 

- HTTP://127.0.0.1:8000/ALL/{ค ่ าท ี ่ เ ข ้ า รหั ส 
BASE64} 

ภาพ 6.6  ส่วนติดต่อผู้ใช้ภาษา PHP 

 
7. สรุปผลการพัฒนาระบบงาน อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 จากการพัฒนาระบบ API ป้องกันการโจมตีทางเว็บไซต์ 
ผ ู ้พ ัฒนาสามารถสรุปผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหา การ
ทดสอบเว็บไซต์ อุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินการพัฒนา วิธี
แก ้ไขป ํญหา และขอบเขตของโครงงาน ส ุดท ้ายกล่าวถึง
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจจะนำระบบงานนี้ไป
พัฒนาต่อในอนาคต ดังน้ี 
 
7.1 สรุปผลการพัฒนาระบบงาน 
 7.1.1 ระบบ API ป้องกันการโจมตีทางเว็บไซต์ ช่วยป้องกัน
การโจมตีเว็บไซต์ได้จริง 
 7.1.2 ระบบ API ป้องกันการโจมตีทางเว็บไซต์ สามารถใช้
งานได้สะดวก 
 
7.2 อภิปรายผลการพัฒนาโครงการ 
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้มีความปลอดภัยเป็นเรื ่อง
ค่อนข้างยาก เพื่อป้องกัน การโจมตีทางเว็บไซต์ ซึ่งทุกวันนี้มี
ระดับการโจมตีรุนแรงขึ้นทุกวัน เนื่องจากหนังสือที่  สอนเขียน
เว็บไซต์ทั่วไป ไม่ได้สอนเรื่องการเขียนเว็บอย่างไรให้ปลอดภัย จึง
ทำให้เว ็บไซต์ที ่ถ ูกเขียนตามหนังสือนั ้น เกิดช่องโหว่ SQL 
INJECTION และ CROSS-SITE SCRIPTING ผู ้พัฒนาได้เห็นถึง
ปัญหา ผู ้พัฒนาระบบ API ป้องกันการโจมตีทางเว็บไซต์ เมื่อ
เปรียบเทียบกับงานวิจัย (ปิยะ  อาจหาญ , 2559) API ป้องกัน
การโจมต ีทางเว ็บไซต ์น ั ้น ม ีฟ ังก ์ช ันในการป ้องก ัน SQL 
INJECTION และ CROSS-SITE SCRIPTING สามารถป ้องกัน 
และลดความเสี่ยงในการโจมตีเว็บได้ ซึ่งผลการทดสอบ ทดสอบ 
100 ครั้ง ป้องกันได้ 95 ครั้งโดยผู้พัฒนาใช้ DOCKER ในการ
พัฒนา ทำให้ผู้ที่ต้องการใช้ API สามารถใช้งานได้สะดวก 
 
7.3 ข้อเสนอแนะ 
 7.3.1 การพัฒนาระบบในส่วนติดต่อกับผู้ใช้ต่อจากนี้ จะต้อง
ทำให้ระบบสามารถใช้งานได้ 
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ง่ายขึ้น 
 7.3.2 การพัฒนาระบบต่อจากนี ้ ผู ้พัฒนาจะต้องเน้นการ
พัฒนาไปในส่วนของระบบรูปแบบการป้องกันช่องโหว่ เพื่อให้
ระบบสามารถป้องกันการโจมตีในรูปแบบใหม่ได้ 
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บทคัดย่อ 
ระบบติดตามต าแหน่งอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เป็นระบบท่ีช่วยให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบต าแหน่ง
ที่อยู ่อาจารย์ในเขตมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ เนื ่องจากแม้จะ
ช่องทางในการติดต่อนัดหมายกับอาจารย์  แต่นักศึกษาบางสว่น
อาจรู้สึกเกรงใจที่ต้องติดต่ออาจารย์ทางโปรแกรมสนทนา อีเมล 
เพื่อนัดหมายล่วงหน้า หรือในกรณีที่ติดต่อแล้วอาจารย์ไม่ตอบ
กลับหรือตอบกลับล่าช้าอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อตัวนักศึกษา 
ดังนั้นถ้ามีระบบท่ีท าให้นกัศึกษาสามารถเห็นสถานะของอาจารย์
ที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ จะสร้างความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการพบแต่
ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าได้   การท างานของระบบมี 2 ส่วน ส่วน
แรกคือ แอปพลิชันส่งต าแหน่งที ่อยู ่ของอาจารย์และรับส่ง
ข้อความ และส่วนที ่สองการแสดงต าแหน่งผ่านระบบเว็บ 
นอกจากนี้เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของอาจารย์เมื่ออาจารย์
อยู ่นอกเขตมหาวิทยาลัยระบบจะไม่แสดงต าแหน่งที่อยู ่ของ
อาจารย์เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว 

 
ABSTRACT 

Silpakorn University lecturer location viewer system  
is a system that allows students to check position of 
lecturers while they are at Silpakorn University. 
Eventhough there are many ways that student can 
make appointments with lecturer, they may feel 
uncomfortable to contact lecturer in advance via email 
or chat. In addition, if lecturer does not answer on time, 
it may affect students, Therefore, a system that allows 
students to view the position of lecturers while they 
are in the university is convenient for students to meet 
lecturers without appointment in advance. The system 

has two components. The first is an application to send 
the user's location, while he is in Silpakorn University 
including messaging system. The second component is 
a web site that show lecturer’s status. For maintaining 
privacy, the system will not show the position when 
lecturers are away. 
ค ำส ำคัญ—ระบบติดตามต าแหน่ง; แสดงต าแหน่งท่ีอยู่ 
 

1. บทน ำ 
ปัจจุบันแม้มีเทคโนโลยีที่ช่วยอ านวยความสะดวกใน

การติดต่อสื่อสารและการนัดหมายเมื่อนักศึกษาต้องการติดต่อ
อาจารย์ผู้สอน เช่นการส่งอีเมล หรือโปรแกรมสนทนา ในบางครั้ง
นักศึกษาอาจล าบากใจในการนัดหมายเวลาล่วงหน้าหรือในกรณี
ที ่น ักศึกษาต้องการพบอาจารย์โดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า 
นักศึกษาอาจใช้การไปหาอาจารย์ที่ห้องท างาน แต่เมื ่อไปพบ 
น ักศ ึกษาไม ่สามารถทราบว ่าอาจารย ์ปฏ ิบ ัต ิ งานอย ู ่ ใน
มหาวิทยาลัยหรืออยู่ข้างนอก และอาจารย์ก็ไม่มีช่องทางระบุ
ต  าแหน่งหรือข่าวสารว่ายังสามารถเข้าพบได้หรือยังอยู ่ใน
มหาวิทยาลัย 

เนื่องจากผู้พัฒนาได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงมีแนวคิดใน
การพัฒนาระบบที่ช่วยให้สามารถแสดงต าแหน่งที่อยู ่อาจารย์
กรณีที่อาจารย์อยู่ในมหาวิยาลัยเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อ
เข้าพบอาจารย์ควรรอต่อไปหรือควรกลับไปก่อนแล้วค่อยติดต่อ
อาจารย์จากช่องทางอื่น ในส่วนของอาจารย์จะมีระบบที่ช่วยระบุ
ต าแหน่งที่อยู่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถรู้ต าแหน่งที่อยู่อาจารยใ์น
มหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้เพื ่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของ
อาจารย์เมื่ออาจารย์อยู ่นอกเขตมหาวิทยาลัย โปรแกรมจะไม่
แสดงต าแหน่งท่ีอยู่ของอาจารย์เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว  

 

*Corresponding Author 
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2. ผลงำนที่เกี่ยวข้อง 
บทนี้จะกล่าวถึงผลงานที่เกี ่ยวข้องกับโครงงานวิจัย

เร ื ่องระบบติดตามต าแหน่งอาจารย์ผ ู ้สอนในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรผู้จัดท าได้ศึกษาในด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันศัพท์
เกี่ยวกับการแสดงต าแหน่งที่อยู่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เสนอ 4 ตัวอย่าง
ดังนี ้
 
2.1 แอปพลิเคชัน Lift360 

แอปพลิเคชันนี้ใช้ในการแสดงต าแหน่งของบุคคลที่เรา
ต ้องการติดตามโดยการเพิ ่มเข ้ามาในครอบครัว ที ่  โดยมี
ความสามารถคือ เห็นต าแหน่งของสมาชิกในขอบเขต บนแผนท่ี
ได้เมื่อได้รับค าเชิญเท่านั้น สามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันต าแหน่ง
ให้กับกลุ่มอื่นได้  มีการแจ้งเตือนต าแหน่งสถานท่ีจะแสดงขึ้นเมื่อ
สมาชิกใน ขอบเขต ไปถึงยังท่ีหมายและสามารถติดตามโทรศัพท์
ที่สูญหายหรือถูกขโมยได้  ดังแสดงในรูปที่ 1 และรูปท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 หน้าจอแสดงต าแหน่งในโปรแกรม Life360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงกลุ่มในการเข้าถึงต าแหน่งที่อยู ่

ข้อเด่น สามารถบอกรายละเอียดของบุคคลในกลุ ่มได้อย่าง
ละเอียดและแม่นย า  
ข้อด้อย สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายได้ตลอดเวลาท า
ให้ไม่มีความเป็นส่วนตัว 
 
2.2 แอปพลิเคชัน Google Family Link [1] 

แอปพลิเคชันท่ีช่วยให้ผู้ปกครองสามารถควบคมุ
ก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานอินเตอรเ์น็ตและดูต าแหน่งที่อยู่ของ
บุตรหลาน ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 การแสดงต าแหน่งของบุตรหลาน 

 
ข้อเด่น เหมาะส าหรับผู้ปกครองที่ต้องการดูแลบุตรหลาน  
ข้อด้อย ใช้ได้เฉพาะกลุ่มคือ ผู้ปกครองและบุตรหลาน ซึ่งทั้งสอง
ต้องมีบัญชีgoogle เท่านั้น  
2.3 แอปพลิเคชัน Glympse [2] 
แอปพลิเคชันที่สามารถ ติดตามต าแหน่งของอุปกรณ์แบบ Real 
Time แต่มีการรักษาความเป็นส่วนตัวโดยจะมีการก าหนดเวลา
ในการแจ้งต าแหน่ง โดยสามารถดูได้ทั้งจากตัวแอปพลิเคชนัและ
หน้าเว็บไซต์ 
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รูปที่ 4 การแสดงต าแหน่งที่อยู่ของอุปกรณ์ 

 
ข้อเด่น รักษาความเป็นส่วนตัวโดยมีการก าหนดเวลาในการแจ้ง
ต าแหน่ง  
ข้อด้อย ถ้าไม่แชร์ต าแหน่งจะไม่สามรถอัพเดตต าแหน่งปัจจุบัน
ให้ ถ้าส่งค าร้องแล้วบุคคลอื่นไม่ยอมรับไม่สามารถดูต าแหน่ง
บุคคลอื่นได้ และไม่สามารถส่งข้อความถึงอีกฝ่ายได้ 
2.4 แอปพลิเคชัน Find My Friends [3] 

แอปพลิเคชันติดตามและแสดงต าแหน่งของเพื่อนและ
ครอบครัวบนแผนที่ โดยต้องเพิ่มเพื่อนจากเบอร์ติดต่อ เฟซบุ๊ก
หรือไลน์เข้ามาในแอปพลิเคชัน จึงจะสามารถติดตามและแสดง
ต าแหน่งท่ีอยู่ได้ สามารถแจ้งเตือนเมื่อเพื่อนอยู่ใกล้หรือออกจาก
เขตใกล้เคียง 
ข้อเด่น สามารถติดตามต าแหน่งที่อยู่ แจ้งเตือนตามสถานท่ี และ
มีโหมดความเป็นส่วนตัวแบ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูล  ซ่อนข้อมูล  
ข้อด้อย สามารถเพิ่มเพื่อนได้เลยไม่ต้องรอเจ้าของบัญชีอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 การแสดงต าแหน่งที่อยู่เจา้ของบญัชี 

 
3. กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ 

3.1 หลักกำรและโครงสร้ำงกำรท ำงำนของระบบ 
การท างานของระบบเริม่จากแอปพลิเคชันส่งต าแหน่ง

ที่อยู่ของผู้ใช้งาน ละติจูดและลองจิจูดที่อยู่ในขอบเขต
มหาวิทยาลยัศิลปากร และสง่ข้อความเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่ง
ผู้พัฒนาเลือกใช้ Firebase [4] เพราะมเีป็นฐานข้อมูลที่ใช้งานง่าย
และไม่เสียค่าใช้จ่าย จากนั้นส่วนแสดงผลท างานผ่าน web 
server ดึงข้อมูลต าแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้งา นและข้อความจาก
ฐานข้อมูลน ามาแสดงในหน้าจอแสดงผล ดังแสดงในรูปที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 โครงสร้างของระบบ 

 

Display 
 

Firebase 
 

Application 
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โครงสร้างการท างานของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
ส่วนแอปพลิเคชัน และส่วนแสดงผลลัพธ์โดยใช้ฐานข้อมูล 
Firebase มีการท างานดังน้ี 
 
3.1.1 ส่วนแอปพลิเคชัน 

แอปพลิเคชันพัฒนาด้วยโปรแกรม Android Studio 
[5] ผู้ใช้ลงทะเบียนโดยการใส่ข้อมูลดังนี้ ช่ือ นามสกุล อีเมล และ 
ตั้งรหัสผ่าน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้ใช้จะสามารถเข้าสู่
ระบบ 

 
 

รูปที่ 7 Flowchart สว่นการท างานของแอปพลิเคชัน 

จากนั้นจะท าการรับค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูดส่งค่าพิกัดที่  
อยู ่ในขอบเขตมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั ้นไปยังฐานข้อมูล 
Firebase เพื ่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับผู ้ใช้งานเมื่อ
ออกไปนอกขอบเขตมหาวิทยาล ัยศิลปากรไม่เก็บพิก ัดลง
ฐานข้อมูล Firebase  และ ผู ้ใช้งานสามารถฝากข้อความเพื่อ
น าไปแสดงผลให้กับนักศึกษาได้ทราบ ซึ ่งการเก็บข้อมูลใน
ฐานข้อมูล Firebase 
 

3.1.2 ส่วนแสดงผลลัพธ ์
 
 ส่วนหน้าจอแสดงผลท างานผ่าน web serverอุปกรณ์จะ
ท าการดึงค่าพิกัด ลองจิจ ูด ละติจ ูด ชื ่อ และข้อความจาก
ฐานข้อม ูล Firebase มาแสดงพิก ัดลงบนแผนที ่ เพ ื ่อแสดง
ต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานในขอบเขตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และแสดงข้อความที่ผู้ใช้งานต้องการฝากไว้ 
 

 
 
 

รูปที่ 8 Flowchart กการท างานของส่วนการแสดงผล 
 
3.2 ส่วนกำรออกแบบฐำนข้อมูล 
ตารางฐานข้อมูล  
3.2.1 ตำรำง User 
UID คือ รหัสของผู้ใช้ที่ได้มาจากการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน
แอพพลิเคชั่น ซึ่งได้มาจากการใช้ระบบยืนยันตัวตนใน Firebase 
Image URL คือ ที่อยู่รูปภาพของผู้ใช้งาน ซึ่งมาจากการใช้งาน 
Storage Firebase 
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ตารางที่ 1 ตาราง User 

3.2.2 ตำรำง Location 
ตารางที่ 2 ตาราง Location 

Attribute 
Field 
Type 

Field 
Size 

Field 
Description 

UID(PK) Char 28 รหัสผู้ใช้งาน 

Name Char 100 ช่ือ 
Password Char 50 รหัสผ่าน 

E-mail Char 100 อีเมล 
Image URL Varchar 100 ที่อยู่รูปภาพ 
Latitude Double - ค่าละติจูด 
Longitude Double - ค่าลองจิจูด 
Message Char 100 ข้อความ 
Time Date 

Time 
10 วันท่ีเวลาส่ง

ข้อความ 

Latitude คือ ค่าละติจูดของผู้ใช้งานท่ีเข้าสู่ระบบแล้ว และอยู่ใน
ขอบเขตของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
Latitude คือ ค่าลองจิจูดของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบแล้ว และอยู่
ในขอบเขตของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
Message คือ ข้อความที่ผู้ใช้งานฝากไว้จากการใช้แอปพลิเคชัน 
Time  คือ วันท่ีและเวลาที่ผู้ใช้งานฝากข้อความไว้ ณ ปัจจุบัน 
3.2.3 ตำรำง StorageImage 

ตารางที่ 3 StorageImage 

Attribute 
Field 
Type 

Field 
Size 

Field 
Description 

UID(PK) Char 28 รหัสผู้ใช้งาน 
Image URL Varchar 100 ที่อยู่รูปภาพ 

 

3.2.4 ตำรำง MessageHistory 
ตารางที่ 4 ตาราง MessageHistory 

Attribute 
Field 
Type 

Field 
Size 

Field 
Description 

UID(PK) Char 28 รหัสผู้ใช้งาน 
Message Char 100 ข้อความ 

 
4. ขั้นตอนกำรพัฒนำระบบ 

การพัฒนาระบบแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลักดังน้ี  
4.1 ขั้นตอนกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน  

เช ื ่อมต ่อแอปพล ิเคช ันก ับ  Firebase เพ ื ่อใช ้งาน 
Firebase Database  จากนั้นรับค่าพิกัดละติจูด ลองจิจูดโดยใช้
ไลบรารี ่ Location Manage โดยการก าหนดค่าพิกัดให้อยู ่ใน
มหาวิทยาลัยนั ้นจะต้องก าหนดขอบเขตจาก  google map 
ขอบเขตของมหาวิทยาลัยศิลปากรจะอยู ่ในระหว่าง ละติจูด  
13.817000 จนถ ึ ง  13.830000 ลองจ ิ จ ู ด  อย ู ่ ใ นระหว ่ า ง 
100.036000 จนถึง 100.0430000 และสร้างเงื ่อนไขขอบเขต
พิก ัดละติจ ูดและลองจิจ ูดที ่จะเก ็บให้อย ู ่ภายในขอบเขต
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรู้ขอบเขตที่ต้องการก าหนดโดยเรา
ก าหนดเขตให้อยู ่ภายในมหาวิทยาลัยจากนั ้นเช็คค่าละติจูด
ลองจิจูดตามขอบเขตที่ก าหนดไว้เพื่อน าไปเข้าเงื่อนไขให้เก็บค่า
พิกัดลงในฐานข้อมูล firebase 
4.2 ขั้นตอนกำรพัฒนำเว็บไซต์ 

เช ื ่อมต ่อเว ็บก ับ  Firebase เพ ื ่อใช ้งาน Firebase 
Database และ Hosting Firebase เพื่อดึงข้อมูลจาก Firebase 
Database Realtime โดยจะใช ้ไลบราร ี ่  firebasejs จากนั้น
เรียกใช้ Hosting Firebase และใช้ค าสั่ง firebase deploy เพื่อ 
deploy ไฟล์ static ขึ้นบนเว็บไซต์ หน้าเว็บจะแสดงต าแหน่ง
อาจารย์ที่อยู่บริเวณมหาวิทยาลัย ทางด้านขวาจะแสดงสถานนะ
ว่าอาจารย์ท่านใดอยู่บริเวณในมหาวิทยาลัย และอาจารย์ท่านใด
อยู่นอกบริเวณมหาวิทยาลัย  

5. ผลกำรด ำเนินงำน  
จากการด าเนินงานการพัฒนาระบบติดตามต าแหน่ง

อาจารยผ์ู้สอนในมหาวิทยาลัยศลิปากร มีผลการด าเนินงานดังน้ี 
5.1 ส่วนหน้ำจอแอปพลิเคชนั 

Attribute 
Field 
Type 

Field 
Size 

Field 
Description 

UID(PK) Varchar 28 รหัสผู้ใช้งาน 

Name Varchar 100 ช่ือ 
LastName  Varchar 100 นามสกลุ 
Password Varchar 50 รหัสผ่าน 
E-mail Varchar 100 อีเมล 

Image URL Varchar 100 ที่อยู่รูปภาพ 
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เมื่อเข้าแอปพลิเคชันจะพบหน้าแรกคือหน้าเข้าสูร่ะบบ หากยัง
ไม่ได้ลงทะเบียนต้องลงทะเบียนกอ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 หน้าจอการลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 การเข้าสู่ระบบ 

รูปที่ 11 หน้าแสดงสถานะต าแหน่งที่อยูท่ี่อยู่นอกมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 หน้าแสดงสถานะต าแหน่งที่อยูท่ี่อยู่ในมหาวิทยาลัย 

หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะแสดงสถานะ
ต าแหน่งท่ีอยู่ สามารถส่งต าแหน่งที่อยู่ได้หรือไม่ จากท่ีอยู่
ปัจจุบัน เมื่ออยู่ในเขตมหาวิทยาลัยจะแสดงข้อความ “ส่ง
ต าแหน่งเสร็จสิ้น” และ เมื่ออยู่นอกเขตมหาวิทยาลัยจะแสดง
ข้อความ “ไมส่ามารถส่งต าแหน่งได้เนื่องจากคณุไม่ได้อยู่ใน
ขอบเขต” 

ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความฝากไว้ให้ทราบได้จะแสดง
ข้อความในหน้าจอแสดงผลโดยกดปุ ่ม ส่งข้อความ และยัง
สามารถดูประวัติการส่งข้อความของผู้ใช้งานได้ 

 
รูปที่ 13 หน้าจอการส่งข้อความ 
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รูปที่14 หน้าแสดงประวัติขอ้ความ 

 
5.2 ส่วนหน้ำจอแสดงผล 

หน้าจอแสดงผลจะแสดงต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ใน
เขตมหาวิทยาลัย จะขึ้นรูปผู้ใช้งานบนแผนที่ google map [6] 
ทางด้านขวาจะแสดงสถานนะการอยู่หรือไม่อยู่ โดยจุดสีเขียว
แสดงผู้ใช้งานอยู่ จุดสีเทาแสดงผู้ใช้งานไม่อยู่ในเขตมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจะสามารถดูข้อความได้จากการเอาเมาสที่รูปของผู้ใช้งาน  
 

 
รูปที1่5 หน้าจอแสดงผล 

 
รูปที ่16 ข้อความแสดงเมื่อมีเม้าส์ชี้ที่รูปภาพ 

6. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ระบบติดตามต าแหน่งอาจารย์ พัฒนาขึ้นมาโดยใช้ Google 

Map API [7] เพื่อช่วยแสดงต าแหน่งที่อยู่ของอาจารย์เมื่ออยู่ใน

ขอบเขตมหาวิทยาลัยศิลปากรให้นักศึกษาสามารถดูได้ และยังให้
อาจารย์สามารถฝากข้อความถึงนักศึกษาได้อีกด้วย การท างาน
ของระบบนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแอปพลิเคชัน
ส าหรับอาจารย์ที่ใช้ Android Studio ในการสร้างขึ ้นมา เพื่อ
ระบุข่าวสารและสามารถส่งต าแหน่งที่อยู ่ของอาจารย์ไปยัง
ฐานข้อมูล Firebase  เพื่อน าไปแสดงผลในส่วนหน้าจอแสดงผล 
โดยการดึงข้อมูลจาก Firebase มาเขียนใส่ static web โดยจะ
ส่งต าแหน่งเฉพาะเมื่ออาจารย์อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
และ ส่วนที่สองหน้า จอแสดงผลอยู่ที่หน้าห้องพักอาจารย์ที่ถูก 
deploy โดย firebase hosting ท าให้สามารถเข้าดูจากที่ใดก็ได้ 
เพื ่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบข่าวสารและต าแหน่งที่อยู่
อาจารย์ได้หากต้องการเข้ามาพบก็จะทราบว่าในขณะนี้อาจารย์
อยู ่ภายในมหาวิทยาลัยหรือไม่ และสามารถเห็นข้อความที่
อาจารย์ฝากเอาไว้อีกด้วย 
 จากผลการด าเนินงานพบว่าระบบแสดงต าแหน่ง
อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถใช้บอกต าแหน่ง
อาจารย์ผู้สอนได้ แต่ไม่สามารถแสดงต าแหน่งได้เร็วมากจึงอาจ
ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งปัจจุบันได้ ระบบยังไม่มี
ส ่วนการย ืนย ันต ัวว ่าเป ็นอาจารย ์ศ ิลปากรโดยอ ัตโนมัติ   
ทางแอดมินจะเป็นผู้จัดการตรวจสอบเองว่าเป็นอาจารย์จริง
หรือไม่ และระบบมีเพียงการฝากข้อความจากทางอาจารย์ผู้สอน
แสดงให้นักศึกษาเท่านั ้น นักศึกษาไม่สามารถฝากข้อความถึง
อาจารย์ผู้สอนได้ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ เป็นการวิ เคราะห์ข้อมูลการซื้ อสินค้า
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 
1). เพื่อสร้างโมเดลแบ่งกลุ่มข้อมูลการซื้อสินค้าตามความ
นิยมของลูกค้า  2) . เพื่อสร้างโมเดลในการวิ เคราะห์กฎ
ความสัมพันธ์การซื้อสินค้าของแต่ละกลุ่มของข้อมูล โดยใช้
เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ คือ ข้อมูลการซื้อสินค้า
ของลูกค้า กรณศีึกษาร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 500 
รายการ แบ่งเป็นหมวดหมูส่ินค้า จำนวน 18 หมวด โดยใช้เทคนิค 
K-Mean ในการจัดกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มจากยอดขาย
ของสินค้าแต่ละหมวด และใช้เทคนิค FP-Growth ในการ
วิเคราะหห์ากฎความสมัพันธ์ จากจำนวนการสั่งซื้อสินค้าในแตล่ะ
รายการ 
 ผลจากการวิจัยพบว่า จากการแบ่งกลุ่มของสินค้าตามระดับ
ความนิยม โดยใช้วิธีการแบบ K-Mean สามารถแบ่งออกได้เป็น     
3 กลุ่ม คือ กลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง , กลุ่มสินค้าที่ได้รับ
ความนิยมปานกลาง  และกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมน้อย แต่
ละกลุ่มมีจำนวนกฎความสัมพันธ์ที ่แสดงถึงความต้องการซื้อ
สินค้าในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 มีจำนวนกฎความสัมพันธ์ 8 
กฎ, กลุ่มที่ 2 มีจำนวนกฎความสัมพันธ์ 1 กฎ และกลุ่มที่ 3 มี
จำนวนกฎความสัมพันธ์ 0 กฎ       
 
คำสำคัญ – การทำเหมืองข้อมูล, กฎความสัมพันธ์, การจัดกลุ่ม 
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ABSTRACT 
 This research studies the analysis of relationship 
rules, merchandising, a case study of Seven Eleven 
stores Using data mining techniques Intended to 1). To 
create a model to segment information on purchases 
made by customer popularity. Using data mining 
techniques and 2). To create a model for analyzing the 
purchasing relationship rules of each group of data. 
Using a data mining technique, the data is used for a 
Seven-Eleven receipt of 500 items by dividing into 18 
product categories using K-Mean technique in grouping 
By using the criteria for segmentation from the sales of 
each product category and FP-Growth technique to 
analyze if the relationship From the number of orders 
The results of the research showed that From the 
product information grouping According to the sales by 
using K-Mean method, it can be divided into 3 groups: 
popular product group, medium popular product 
group. And less popular products Each group has a 
number of relationship rules: Group 1 has 8 relationship 
rules, Group 2 has 1 number of relationship rules, and 
Group 3 has 0 rules.   
Keywords — Datamining, Association Rules, Clustering  
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1. บทนำ 
ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปมาก และมี

ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันกันสูงขึ ้น แต่ธ ุรกิจค้าปลีกก็ย ังมีการเติบโตอ ย ่ า ง
ต่ อ เ นื ่ อ งม า โ ดยต ลอด  แม้ ว่ า ใ นปั จ จุ บั น จ ะมี ข า ย ใ น
รูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกำลังเป็นธุรกิจที่เติบโตและเป็น
ที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยข้อดีของการเปิดตลาดแบบออนไลน์   
คือมีต้นทุนการขายที่ต่ำ สะดวกในการโต้ตอบกับลูกค้า ง่ายต่อ
การป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ ์  แ ล ะ ล ู ก ค ้ า ส า ม า ร ถ เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด ้
ต ล อด เ ว ล า  ส่ ว น ข้ อ เ สี ย ข อ ง ก า ร ข า ย แ บ บ ออน ไ ล น์       
คือมีการแข่งขันกันสูง สินค้าจับต้องไม่ได้ [1] 

 ปัจจุบันเรื่องของความสะดวกในการใช้บริการร้านค้าสะดวก
ซื้อที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงจัดว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทำ
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งให้ความสำคัญกับอาหาร
พร้อมทานที่สด สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งยังมีการพัฒนา
ส ินค ้ า ใหม่ ร่ วมก ับคู่ ค้ าหร ือแม้ แต่พ ัฒนาส ินค้ า ใหม่ เอง                

เพื ่อนําเสนอสินค้าใหม่ที ่หลากหลายสร้างทางเลือกเพิ่มให้กับ
ผู้บริโภคและมีจำหนา่ยโดยเฉพาะที่ร้านเซเวน่อีเลฟเวน่เป็นธุรกิจ
ลักษณะรูปแบบของแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย 
เนื่องจากมีลักษณะตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยมี
เป้าหมายการเป็นร้านอิ่มสะดวกของคนไทย จุดเริ่มต้นตรงนี้ก็
พบว่า การวางกลยุทธ์ของการขายสินค้าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะ
สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
เนื ่องจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น มีรูปแบบธุรกิจ     
3 รูปแบบ คือ รูปแบบที ่เป็นร้านสาขาบริษัท รูปแบบที่เป็น
ร้านค้าแฟรนไชส์  และรูปแบบที่เป็นผู้ประกอบการรับสิทธิช่วง
ในอาณาเขต [11] ซึ่งมีการแข่งขันกันสูงมาก เพื่อทำให้สาขาของ
ตนเองมียอดขายที่สูง และได้เปรียบคู่แข่งขัน ในแต่ละสาขาก็ต้อง
มีกลยุทธ์การขาย การกระตุ้นยอดขาย การจัดโปรโมชั่นส่งเสริม
การขายให้กับลูกค้า โดยจะต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ
สินค้าของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งผลดีต่อการนำเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ต่างๆกับลูกค้า [10] 

 ดังนั ้น ผู ้ว ิจ ัยจึงมีแนวคิดในการนำข้อมูลการซื ้อสินค้า
กรณีศึกษาร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่น มาวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ
สินค้า เพื ่อจัดกลุ่มสินค้าตามความนิยมการซื้อของลูกค้าและ
วิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ของการซื้อสินค้าในแต่ละกลุ่ม  เพื่อ

นำไปใช้ในการวางแผนด้านการตลาด การจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ
ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ 

 
2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อสร้างโมเดลแบ่งกลุ่มข้อมูลการซื้อสินค้าตามความ
นิยมของลูกค้า โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 
 2.2 เพื่อสร้างโมเดลในการวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์การซื้อ
สินค้าของแต่ละกลุ่มของข้อมูล โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล   

 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวจิัย 

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

 4.1 ข้อมูลการซื้อสินค้ากรณีศึกษาร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่น  
จำนวน 500 รายการ 
 4.2 ปัจจัย ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มและสร้างกฎความสัมพันธ์   
คือหมวดหมู ่ส ินค้า จำนวน  18  หมวด หมู่ ได้แก่ All cafe, 
เครื่องดื่มแบบกด, ของใช้ครัวเรือน, ขนมและลูกอม, ไอศกรีม, 
นม/โยเกิร์ต, เครื่องดื่ม, อาหารว่างรองท้อง, อาหารแห้ง, อาหาร
พร้อมทาน, เบอเกอร์รี่, สุขถาพ/ความงาม , ไอทีและมือถือ , 
หนังสือ/ของเล่น, บุหรี่, แอลกอฮอล์, อาหารปรุงสำเร็จ และ 
อาหารสัตว์ ซึ่งใช้การแบ่งหมวดสินค้าตามลักษณะคุณสมบัติของ
สินค้านั้น ๆ  
 4.3 แบ่งกลุ่มสินค้าจากยอดขายสินค้าแต่ละประเภท โดยใช้
วิธีการทำ Clustering จากเทคนิค K-Mean  โดยแบ่งออกเป็น  
3 กลุ ่ม คือ กลุ ่มสินค้าที ่ได้ร ับความนิยมสูง กลุ ่มปานกลาง      
กลุ่มน้อย 
 4.4 ทำการวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ของสินค้าโดยใช้
เทคนิคAssociation โดยใช้วิธีการแบบ FP-Growth 
 4.5 สร้างโมเดลโดยใช้โปรแกรม RapidMiner Studio 9.8 
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5. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
5.1 การทำเหมืองข้อมูล (DATA MINING) 
กระบวนการที ่ทำกับข้อมูลจำนวนมากเพื ่อหารูปแบบ 

ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอยู่ในชุดข้อมูล และอธิบายความหมาย
ข้อมูลจากเดิมที ่มีการจัดเก็บ ง่าย ๆ มาแปลงการจัดเก็บใน     
รูปฐานข้อมูล สามารถดึงข้อมูลสารสนเทศมาใช้จนได้ถึงการทำ
เหมืองข้อมูลที่สามารถค้น พบความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล [2] 

5.2 การจัดกลุ่ม (CLUSTETRING) 
เป็นเทคนิคที่ใช้จัดกลุ่มที่เหมือนกันหรือ คล้ายกันไว้ในกลุ่ม

เดียวกัน การสุ่มใช้ข้อมูลเพียงบางกลุ่มเท่านั้น การแบ่งกลุ่มที่ต้อง
ใช้ข้อมูลของทุกกลุ่มในการหาจุดเด่นของแต่ละกลุ ่มออกมา      
ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อได้มาซึ่งลักษณะเฉพาะของกลุ่มนั้น ๆ [3]  

5.3 Association Rules 
เป็นการวิเคราะห์ เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลของกลุ่ม

ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้น
บ่อย ๆ มาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าหรือจัดทำโปรโมช่ัน[4]  

5.4 กระบวนการ CRISP-DM 
กระบวนการ CRISP-DM ประกอบไปด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่ 

5.4.1 ทำความเข้าใจปัญหา (Business Understanding) 
เป็นขั ้นตอนแรกในกระบวนการ CRISP-DM ซึ ่งจะเน้นไป    

ที่การทำเข้าใจของปัญหาและทำการแปลงปัญหาให้อยู่ในรูปแบบ
ของการวิเคราะห์ข้อมูล Data mining พร้อมกับวางแผนในการ
ดำเนินการ 

5.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Understanding) 
ขั ้นตอนนี ้คือการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นจะเป็นการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ทำการเก็บรวบรวมมา   
และพิจารณาว่าใช้ข้อมูลทั ้งหมดหรือใช้บางส่วนมาทำการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

5.4.3 การแปลงข้อมูล (Data Preparation) 
ขั้นตอนนี้ทำการแปลงข้อมูลที่ได้ทำการเก็บรวบรวม ให้เป็น

ข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ โดยการแปลงข้อมูลนี้อาจจะ
ต้องมีการทำข้อมูลอยู่ในรูปแบบท่ี 

5.4.4 การสร้างโมเดล (Modeling) 
ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทาง 

Data mining เช่น การจำแนกประเภทข้อมูล หรือ การแบ่งกลุ่ม
ข้อมูล ซึ ่งในขั ้นตอนนี ้เทคนิคของ Data mining จะถูกนำมา    
ใช้เพื่อให้ได้คำตอบที่ดีท่ีสุด 

5.4.5 การวัดประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Evaluation) 
ขั ้นตอนนี ้จะได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data 

mining แล้วก่อนจะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้งานต่อจำเป็นต้องมีการ
วัดประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้ว่าตรงกับวัตถุประสงค์ที่ไดต้ั้งไว้
หรือไม่ หรือมีความน่าเชื ่อถือมากน้อยเพียงใด ซึ ่งจะต้อง
ย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้ สำหรับการสร้างโมเดล 

5.4.6 การนำไปใช้ (Deployment) 
กระบวนการทำงานของ CRISP-DM ไม่ได้หยุดอยู ่เท่านี้

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะแสดง
ถึงองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ แต่จะนำองค์ความรู้ที่ได้เหล่านี้ไป
ใช้ได้จริง [5] 

 
 5.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การสร้างแบบจำลองกฎความสัมพันธ์สำหรับฐานข้อมูล 
การสั่งซื้อสินค้าโดยใช้เทคนิคเอฟพี ธกโ  โดยวิเคราะห์จาก
การซื้อสินค้าของลูกค้าในแต่ละรายบุคคลซึ่ งผลลัพธ์ที่ ไ ด้
จากงานวิจัยนี้สามารถพยากรณ์ความ ต้องการของลูกค้า
ออกมาเป็นกฎความสัมพันธ์ได้  4 รูปแบบประกอบด้วย   
1. ค ่ า  Support ไ ว ้ ท ี ่  0.1 และ  Confidence ไ ว ้ ท ี ่  0.7   
ก ฎ ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ ์  ข อ ง ส ิ น ค ้ า ท ั ้ ง ห ม ด  15 ก ฎ                        
2. ค่า Support ไว้ที่0.1 และ Confidence ไว้ที่ 0.8 กฎ
ความสัมพันธ์ ของสินค้าทั้ งหมด  11 กฎ 3. ค่า Support   
ไว้ที ่  0.2 และ  Confidence ไว้ที ่  0.7 กฎความสัมพันธ์  
ข อ ง ส ิ น ค ้ า ท ั ้ ง ห ม ด  6 ก ฎ  4. ค ่ า  Support ไ ว ้ ท ี ่  0.2          
และ Confidence ไว้ที ่ 0.8 กฎความสัมพันธ์  ของสินค้า
ทั ้ งหมด 6 กฎ  ซ ึ ่ งท ั ้ งหมดนี ้ ส า ม า ร ถ น ำ ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ก า ร เ ส น อ สินค้ า ได้ตามความ
ต้องการ ของลูกค้าในแต่ละรายและเป็นการสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้ าซึ ่ ง เป็นกลยุทธ์หนึ ่ งของ การวางแผน
การตลาดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ [9] 

การหาความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์มะขามแปรรปูเพื่อส่งเสรมิ
การขายด้วยการทำเหมืองข้อมูล ข้อมูลที่ใช้มาจากยอดขาย 
ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรปูย้อนหลงัตั้งแต่ 1 ม .ค . 2556 – 31 ธ .ค .
2558 เป็นจำนวนทั ้งสิ ้น 10,765 รายการ ผลจากการหากฎ
ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป ได้ผลลัพธ์ทั้งหมด 
5,690 กฎ ความสัมพันธ์ ได้คัดเลือกกฎความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด
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จำนวน 5 กฎความสัมพันธ์และสามารถแบ่งกลุ ่ม ผลิตภัณฑ์
มะขามแปรรูปตามน้ำหนักต่อยอดขายได้ 3 กลุ่มด้วยการจัดกลุ่ม
แบบ K-mean ซึ่งผลจาก การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ของผู้ประกอบการได้ผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีค่าเฉลี่ย  3.51 
คะแนน และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 ผลการทดลอง
พบว่า สามารถนำผลลัพธ์จากการวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์
และการพยากรณ์อนุกรมเวลาที่ได้ ไปใช้  การจัดโปรโมชั่น 
บริหารจัดการระบบสินค้าคงคลังให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคและช่วงเวลาขายผลิตภัณฑ์มะขาม
แปรรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์กฎความสมัพันธ์การซื้อสินค้ากลุม่วัสดุก่อสร้าง  
โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ข้อมูลใช้ คือ ข้อมูลการสั่งซื้อ
วัสดุก่อสร้างของร้านทีพีวัสดุ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 330  บิล
ใบเสร็จ และโดยแบ่งเป็นหมวดหมู ่สินค้า จำนวน 10 หมวด     
ซึ่งใช้เทคนิค K-Mean ในการแบ่งกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
จากยอดขายของสินค้าแต่ละหมวด และใช้เทคนิค FP-Growth         
ในการวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ จากจำนวนการสั่งซื้อสินค้า  
ผลจากทดลองพบว่า จากการแบ่งกลุ่มข้อมูลสินค้า ตามยอดขาย
โดยใช้วิธีการแบบ K-Mean สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม     
คือ กลุ่มสินค้าขายได้น้อย, กลุ่มสินค้าขายได้ปานกลาง และกลุ่ม
สินค้าขายดี แต่ละกลุ่มมีจำนวนกฎความสัมพันธ์ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 
ม ีจำนวนกฎความส ัมพ ันธ ์  2 กฎ , กล ุ ่มท ี ่  2 ม ีจำนวนกฎ
ความสัมพันธ์ 7 กฎ และกลุ่มที่ 3 มีจำนวนกฎความสัมพันธ์        
7 กฎ       
 

6. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
ผู้วิจัยดำเนินงานตามขั้นตอนการทำ เหมืองข้ อมู ล แบบ  

CRISP-DM [6] ทั้ง 6 ขั้นตอน ดังนี ้
6.1 Business Understanding   
 เนื่องจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นธุรกิจที่
ได ้ร ับความนิยมเป็นอย่างมาก มีล ักษณะร้านที ่มีเครือข่าย
กระจายอยู่ในชุมชนทั่วประเทศท้ัง 77 จังหวัด ในแต่ละสาขาก็จะ
มีลักษณะการดำเนินงานหรืองบประมาณในการลงทุนที่แตกตา่ง
กัน และโดยจำนวนร้านค้าที่มากขึ้น สิ่งที่เป็นปัญหาคือ จะทำ
อย่างไรเพื่อให้มีลูกค้ามาซื้อสินค้ากับสาขาตนเอง และจะมีวิธีการ
อย่างไรที่จะสามารถกระตุ้นยอดขาย เพื่อสร้างความได้เปรียบกับ
คู่แข่งขันรายอื่น โดยสิ่งสำคัญในการเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือ

การรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำ
ข้อมูลการซื้อสินค้าในเซเว่นของลูกค้า โดยการเก็บข้อมูลการซื้อ
สินค้าของลูกค้าในแต่ละใบเสร็จมาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มสินค้า
และวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ของการซื้อสินค้าในแต่ละกลุ่ม      
ทำให้เป็นผลดีต่อการบริหารจัดการสินค้าหรือนำข้อมูลที่ได้ไปใช้
ในการวางแผนการจำหน่ายสินค้า 

6.2 Data Understanding 
 ข้อมูลที่นำมาใช้ในการทำเหมืองข้อมูล เป็นข้อมูลการซื้อ
สินค้ากรณีศึกษาร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มาจากโดยข้อมูลทั้งหมดนำ
ใบเสร็การซื้อสินค้า 500 ใบเสร็จ ประกอบด้วย   11 แอตทริบิวต์   

 
ตารางที่ 1 รายละเอียดขอ้มูลใบเสร็จรับเงิน 

ลำดับ ข้อมูล 
1 ที่อยู่ 
2 รหัสผู้เสียภาษ ี
3 รหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4 ข้อมูลสมาชิก 
5 วันท่ีและเวลา 
6 รายการสินค้า 
7 จำนวนหน่วย 
8 ราคาต่อหน่วย 
9 จำนวนเงิน 
10 แต้มสมาชิก 
11 คูปอง 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอยา่งย่อ 

 

6.3 Data Preparation 
6.3.1 คัดเลือกข้อมูลที ่ส ่งผลต่อการจัดกลุ ่มและหากฎ

ความสัมพันธ์ โดยการคัดเลือกเฉพาะรายการซื้อสินค้าของลูกค้า 
จำนวน 500 รายการ 

 
ภาพที่ 3 รายการซ้ือสินค้า 

 

 ทำการจัดหมวดหมู ่รายการสินค้าออกเป็น  18 หมวดหมู่                         
ตามลักษณะและคุณสมบัติสินค้า ได้แก่ All cafe, เครื่องดื่มแบบ
กด, ของใช้ครัวเรือน, ขนมและลูกอม, ไอศกรีม, นม/โยเกิร์ต, 
เครื่องดื่ม, อาหารว่างรองท้อง, อาหารแห้ง, อาหารพร้อมทาน, 
เบอเกอร์รี่, สุขถาพ/ความงาม, ไอทีและมือถือ, หนังสือ/ของเล่น, 
บุหรี่, แอลกอฮอล์, อาหารปรุงสำเร็จ, อาหารสัตว์ เพื่อทำการจัด
รายการสินค้าท่ีซื้อตามแต่ละหมวดหมู่ 
 6.3.3 แปลงข้อมูลการซื้อสินค้า โดยใช้ยอดขายสินค้าแต่ละ
ชนิด และลงรายการซื้อในแต่ละหมวดหมู่ตามที่ไดแ้ยกประเภทไว้ 
เพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มและหากฎความสัมพันธ์ในการซื้อสินค้า
ของลูกค้า 

 
ภาพที่ 4 ข้อมูลการซ้ือสินค้าตามหมวดหมู่ 

 

6.4 Modeling 
สร้างโมเดลโดยการนำข้อมูลการซื ้อสินค้าของลูกค้ามา

วิเคราะห์เพื่อแบ่งกลุ่มสินค้าด้วยเทคนิค K-Mean โดยออกเป็น  
3 กลุ่ม (K=3) ได้แก่ กลุ่มสินค้าท่ีได้รับความนิยมสูง กลุ่มสินค้าที่
ได้รับความนิยมปานกลาง และกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมนอ้ย 
และจากนั ้นจึงนำข้อมูลของการซื ้อสินค้าในแต่ละกลุ ่มมา
วิเคราะห์หากฎความสัมพันธ ์ (Association Rules) โดยใช้
เทคนิค FP-Growth โดยมีการกำหนดค่า min support ที่ 0.3 
และค่า min confidence ที่ 0.5  เพื่อวิเคราะห์สินค้าที่ลูกค้าให้
ความสนใจซื้อในแต่ละหมวดหมู่ 

 
ภาพที่ 5 กระบวนการแบ่งกลุ่มด้วย K-mean และหากฎความสัมพันธ ์

 

 อธิบายกระบวนการสร้างโมเดล นำเข้าข้อมูลการซื้อสินค้า
ของแต่ละหมวดหมู่หลังจากนั้นใช้ Clustering เพื่อใช้ในการแบ่ง
สินค้าที่ได้รับความนิยมสูง ความนิยมปานกลาง และ ความนิยม
น้อย หลังจากนั้นใช้ Filter Example เพื่อกำหนดเฉพาะกลุ่มที่
ต้องการทราบคำตอบ หลังจากนั้นใช้ Numerical to Binominal 
เพื่อแปลงข ้อม ูลจาก Binary ให ้อย ู ่ ในร ูปแบบของ True           
กับ False หลังจากนั้น ใช้ FP-Growth ในการหาความสัมพันธ์
ของสินค้า หลังจากนั้นใช้  Create Association Rules เพื่อหา
กฎความสัมพันธ์ของสินค้า   
6.5 Evaluation 
 การวัดประสิทธ ิภาพของโมเดล จากการแบ่งกลุ ่มและ
วิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการประเมินผลของ
กฎความสัมพันธ์ที่ได้จากค่าสนับสนุน (support) และค่าความ
เชื่อมั่น (confidence) ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งหาก
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กฎความสัมพันธ์ที ่ได้ผ่านค่าขั ้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ จะสามารถ                 
นำกฎที่ได้ออกมาสามารถใช้งานได้ 
6.6 Deployment  
 การนำผลจากการว ิ เคราะห ์กฎความส ัมพ ันธ ์ท ี ่ ได ้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการการวางแผนการตลาด หรือจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการขาย ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
และเหมาะสมกับพฤติกรรมการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการซ้ำ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
ทำธุรกิจต่อไป 
 

7. ผลการดำเนินงานวิจัย 
7.1 ผลของการจัดกลุ่มข้อมลูด้วยเทคนิค K-Mean สามารถแบ่ง
ออก ได้เป็น 3 กลุ่มดังนี ้

กลุ่มที่ 1 สินค้าที่ได้รับความนิยมสงู 
กลุ่มที่ 2 สินค้าที่ได้รับความนิยมปานลาง  
กลุ่มที่ 3 สินค้าที่ได้รับความนิยมน้อย 

 
ภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบยอดการซ้ือสินค้าแต่ละกลุ่มจาก 

ผลรวมค่าเฉลี่ยสินค้าทั้งหมด 
 

ตารางที่  2 ตารางแสดงผลค่าเฉลี่ยของสินค้าแต่ละกลุ่ม 

หมวดหมูส่ินค้า กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 
All Café 0.106 0.070 0.124 
เครื่องดื่มแบบกด 0.006 0.058 0.082 
ของใช้ครัวเรือน 0.137 0.099 0.144 
ขนมและลูกอม 1 0 0 
ไอศกรีม 0.006 0.004 0 
นม/โยเกิรต์ 0.130 0.132 0.216 
เครื่องดื่ม 0.609 0.669 0.629 
อาหารว่างรองท้อง 0.547 1 0 
อาหารแห้ง 0.205 0.190 0.268 

อาหารพร้อมทาน 0.081 0.087 0.134 
เบอเกอร์รี ่ 0.043 0 0.010 
สุขภาพ/ความงาม 0.348 0.124 0.340 
ไอที และมือถือ 0.006 0 0 
หนังสือ/ของเล่น 0.006 0.004 0 
บุหรี ่ 0.031 0.091 0.113 
แอลกอฮอล ์ 0 0.008 0.010 
อาหารปรุงสำเรจ็ 0.006 0.017 0.010 
อาหารสตัว์เลีย้ง 0.006 0.004 0.010 

 
7.2 ผลการสร้างโมเดลวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ 
ตารางที่ 3 แสดงกฎความสัมพันธ์ของขอ้มูล 

กลุ่ม
สินค้า 

กฎความสัมพันธ ์ Sup% Con% Lift% 

Cluster1 [Sweets and candies] 
--> [Drink] 

0.609 0.609 0.804 

[Snack foods] --> 
[Drink] 

0.335 0.614 0.863 

[Snack foods] --> 
[Sweets and candies, 
Drink] 

0.355 0.614 0.863 

[Sweets and candies, 
Drink], [Snack foods] -
-> [Drink] 

0.355 0.614 0.863 

[Drink] --> [Sweets 
and candies] 

0.609 1 1 

[Snack foods] --> 
[Sweets and candies] 

0.547 1 1 

[Health / beauty] --> 
[Sweets and candies] 

0.348 1 1 

[Drink, Snack foods] --
> [Sweets and 
candies] 

0.335 1 1 

Cluster2 [Drink] --> [Snack 
foods] 

0.669 1 1 

Cluster3 - - - - 
 
กฎที ่ได ้ทั ้งหมด 9 กฎ โดยที ่ กลุ ่มที ่ 1 ได้กฎออกมา 8 กฎ             
ค่าสนับสนุน (support) 0.3% ค่าความเชื ่อมั ่น (confidence) 
0.5%, กลุ ่มที ่ 2 ได้กฎออกมา 1 กฎ ค่าสนับสนุน (support) 
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0.3% ค่าความเชื ่อมั ่น (confidence) 0.5%, กลุ ่มที ่ 3 ได้กฎ
ออกมา 0 กฎ 
 

8. สรุปงานวิจัย 
จากการนำข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้า ร้านค้าสะดวกซื้อ

เซเว่นอีเลฟเว่น มาเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล
เก ี ่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อสินค้าของลูกค้า  โดยใช้เทคนิค          
K-mean มาใช้ในการแบ่งกล ุ ่มส ินค้าตามระดับความนิยม 
สามารถจัดกลุ่มสินค้าภายในร้านค้าเซเว่นอีเล เว่น ออกมาได้เป็น 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีจำนวนยอดการซื้อสินค้ามากที่สุด อธิบาย
ได้ว่าสินค้ากลุ่มนี้อยู่ในระดับกลุ่มสินค้าที่ได้รับนิยมสูง  คือกลุ่ม
สินค้าประเภทขนมและลูกอม และกลุ่มที่ 2 มีจำนวนยอดซื้อ
สินค้าในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่า สินค้ากลุ่มนี้อยู่ในระดับ
กลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมปานกลาง คือ กลุ่มสินค้าสินค้ า
ประเภทอาหารว่าง และกลุ่มที่ 3 มีจำนวนยอดซื้อสินค้าน้อย 
ที่สุด อธิบายได้ว่า สินค้ากลุ่มนี้อยู่ในระดับกลุ่มสินค้าที่ได้รับ
ความนิยมน้อย คือ กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ดังนั้นข้อมูล
ทั ้งหมดได้ผ่านกระบวนการการจัดกลุ ่มข้อมูล แล้วนำข้อมูล
ยอดขายสินค้าของแต่ละกลุ่มมาหากฎความสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่ม 
ได้ดังนี้ 
กฎความสัมพันธ์กลุ่มที่ 1 ระดับกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง 
 

 
รูปที่ 7  ผลของกฎความสัมพันธ ์ 

 

1. ลูกค้าท่ีเลือกซื้อสินค้าประเภทขนมและลูกอมแล้วจะเลือก
ซื้อสินค้าประเภทเครื ่องดื ่ม ตามไปด้วยโดยมีค่าความเชื ่อมั่น
เท่ากับ 60.9% 

2. ลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารว่างรองท้องแล้วจะ
เลือกซื ้อสินค้าประเภทเครื ่องดื ่ม ตามไปด้วยโดยมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 33.5% 

3. ลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารว่างรองท้องแล้วจะ
เลือกซื้อสินค้าประเภทขนมลูกอมและเครื่องดื่ม ตามไปด้วยโดยมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 33.5% 

4. ลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้าประเภทขนมและลูกอมกับอาหาร
ว่างรองท้องแล้วจะเลือกซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ตามไปด้วย
โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 33.5% 

5. ลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแล้วจะเลือกซื้อ
สินค้าประเภทขนมและลูกอม ตามไปด้วยโดยมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 60.9% 

6. ลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารว่างรองท้องแล้วจะ
เลือกซื้อสินค้าประเภทขนมและลูกอม ตามไปด้วยโดยมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 60.9% 

7. ลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้าประเภทสุขภาพและความงามแล้ว
จะเลือกซื้อสินค้าประเภทขนมและลูกอม ตามไปด้วยโดยมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 34.8% 
 8. ลูกค้าท่ีเลือกซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มกับอาหารว่างรอง
ท้องแล้วจะเลือกซื้อสินค้าประเภทขนมและลูกอม ตามไปด้วย
โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 33.5% 
กฎความสัมพันธ์กลุ่มที่ 2 ระดับกลุ่มสินค้าท่ีได้รับความนิยมปาน
กลาง 
 

 
รูปที่ 8  ผลของกฎความสัมพันธ ์ 

 

 1. ลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแล้วจะเลือกซื้อ
สินค้าประเภทอาหารว่างรองท้อง ตามไปด้วยโดยมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 66.9% 
     จากการศึกษาและดำเนินงานวิจัยดังกล่าว สิ ่งที ่สามารถ
นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางร้านค้า คือการนำ
ข้อมูลที่ได้จากการแบ่งกลุ่มและการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผน
การตลาด วางแผนการขายสินค้า การจัดวางตำแหน่งสินค้า
ภายในร ้าน รวมถ ึงการจ ัดโปรโมช ั ่นต ่าง ๆให ้ก ับล ูก ค้า               
ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ าในการเลื อกซื้ อ
สินค้า  
 ข้อเสนะแนะในการต่อยอดงานวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ 
ผ ู ้ว ิจ ัยสามารถนำข้อม ูลของล ูกค้ามาวิเคราะห์เพิ ่มเต ิมได้         
เช่น ช่วงอายุ รายได้ เพศ ยอดการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง เป็นต้น 
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เพื ่อที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้   
เช่น ผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้าประเภทน้ี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุใด 
หรือผู ้บริโภคส่วนใหญ่ใช้งบประมาณในการซื้อสินค้าต่อครั้ง
เท่าไหร่ ผู้บริโภคในช่วงอายุแต่ละช่วงมักนิยมซื้อสินค้าในช่วง
ราคาไหนอย่างไร เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลส่วนนี้มาวิเคราะห์
พฤติกรรมในเชิงลึกได้ ส่งผลดีต่อการทำธุรกิจเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบกับคู่แข่งขันในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ และส่งผลดี
ต่อยอดขายของธุรกิจได้เช่นกัน 
 

9. อภิปรายสรุปผล 
 จากผลการดำเนินงานวิจัยในการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
ทำเหม ืองข ้อม ูลมาทำการแบ่งกล ุ ่มส ินค ้าและว ิ เคราะห์
ความสัมพันธ์การซื้อสินค้าของลูกค้า กรณีศึกษา ร้านค้าสะดวก
ซื ้อเซเว ่นอีเลฟเว ่น ผ ่านกระบวนการทำงานตามขั ้นตอน      
CRISP-DM  โดยงานว ิจ ัยน ี ้ ใ ช้ว ิธ ี  เทคน ิค K-mean ในการ
แบ่ งกลุ่ มข้อมูลการซื้ อสินค้ าตามความนิยมของลู กค้ า    
จ า ก ก า ร ก ำ ห น ด ค่ า  K = 3 ซึ ่งสามารถแบ่งกลุ ่มสินค้า        
ได้ทั ้งหมด 3 กลุ ่ม ดังนี ้ 1 .กลุ ่มสินค้าที ่ได้ร ับความนิยมสูง                
2. กลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมปานกลาง และ 3. กลุ่มสินค้าที่
ได้รับความนิยมน้อยเพื่อนำไปเสนอโปรโมชั่น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์การซื้อสินค้ากลุ่ม
วัสดุก่อสร้าง โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล [8] พบว่า การ
แบ่งกลุ่มวัสดุก่อสร้างด้วยเทคนิค K-mean สามารถแบ่งออก    
ได ้  3 กล ุ ่ม ซ ึ ่ งม ีความแตกต ่างก ันตรงเกณฑ์ท ี ่ ใช ้ ในการ                  
แบ่งกลุ่ม โดยงานวิจัยนี้เลือกใช้ยอดขายสินค้าเป็นเกณฑ์ ต่อไป
ในส่วนของการวิ เคราะห์กฎความสัมพันธ์การซื้อสินค้าของ
แ ต ่ ล ะ ก ล ุ ่ ม  โดยใช ้ เทคน ิค  FP- Growth ในการหากฎ
ความสัมพันธ ์ โดยมีค ่า  Min support = 0.3% และค่า Min 
confidence = 0.5% ได้กฎความสัมพันธ์จำนวน 9 กฎ ซึ่งมี
ความแตกต่างกับงานวิจ ัยเร ื ่องการสร ้ า งแบบจำลองกฎ
ความสัมพันธ์สำหรับฐานข้อมูล  การสั ่ งซื ้ อสินค้าโดยใช้
เทคนิคเอฟพี ธกโ  ที่กำหนดค่า Min support = 0.2% และค่า 
Min confidence = 0.7% ได้กฎความสัมพันธ์จำนวน 6 กฎ 
และงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์การซื้อสินค้า
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ที่กำหนดค่า  
Min support = 0.4% และค่า Min confidence = 0.7%  ได้
กฎความสัมพันธ์จำนวน 16 กฎ โดยจากการกำหนดค่า support 

และค่า confidence ขั ้นต่ำ ที ่ไม่เท่ากัน เนื ่องจาก ข้อมูลที่
นำมาใช้ในการวิจัยมีจำนวนที่แตกต่างกัน ซึ ่งทำให้ส่งผลต่อ
จำนวนกฎความสัมพันธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละงานต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทย ด้วย
เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจำนวน
กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชและแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชตามโรคความผิดปกติ
ทางจิตและพฤติกรรม โดยใช้เทคนิคการแบ่ งกลุ่มข้อมูล 
(Clustering) ด้วยวิธีการ K-means Clustering ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทย จาก
ทั้งหมด 77 จังหวัด ซึ่งถูกรวบรวมองค์กรกรมสุขภาพจิต และ
จำนวนตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีทั้งหมด 16 ตัวแปร จากการ
แบ่ งกลุ่ มผู้ ป่ วยจิต เวชในครั้ งนี้ เมื่ อพิ จารณ าจากการวัด
ประสิทธิภาพการแบ่งกลุ่มข้อมูล พบว่าการแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการ 
K-means Clustering สามารถแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในประเทศ
ไทยที่มีโรคความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมเหมือนหรือความ
คล้ายคลึงกันออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ทราบถึงโรค
ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละกลุ่ม 
ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการรักษาผู้ป่วยจิตเวช
โดยให้แพทย์ผู้ที่มีควารู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมารักษาให้ตรง
กับโรคความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชในแต่
ละกลุ่มได้ 
คำสำคัญ: การแบ่งกลุ่มข้อมูล ผู้ป่วยจิตเวช การทำเหมืองข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to classifies the groups of 
psychiatric patients in Thailand by using data mining 
techniques. The purposes of this study are to study 
the number of psychiatric patients and categorize 
them according to the mental and behavioral 
disorders by using K-means Clustering method. The 
information is applied from the data of psychiatric 
patients in Thailand which was collected from 77 
provinces by Department of Mental Health. Also, the 
number of variables are 16 variables. According to the 
classification of people who have mental health 
conditions by considering the performance of data 
grouping, it was found that the K-means Clustering 
method can be able to categorize patients with 
mental disorders and behave the same behaviors or 
similar in Thailand into 3 groups.  The results show 
the mental disorders and behaviors among psychiatric 
patients in each group. This can be applied as a 
treatment guideline for them by allowing psychiatrists 
who have knowledge and expertise to treat mental 
disorders and behavior of psychiatric patients in each 
group. 
Keywords: data clustering, psychiatric patients, data 
mining 
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1. บทนำ 
 ผู้ป่วยจิตเวชเป็นภาวะทางจิตที่ผู้ป่วยมักมีอาการหลงผิดไป
จากความเป็นจริง ประสาทหลอน หูแว่ว เห็นภาพหรือรับรู้ในสิ่ง
ที่ไม่มีอยู่จริง อาการนี้เป็นปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
หลายสาเหตุ ทั้งปัจจัยภายในอย่างความผิดปกติทางจิตต่าง ๆ 
อาการเจ็บป่วยทางร่างกายและปัจจัยภายนอกอย่างการใช้ยา
หรือสารเสพติดแม้อาการบางอย่างของผู้ป่วยจิตเวชจะทำให้
ครอบครัวและบุคคลรอบข้างเป็นกังวล แต่หากได้รับการรักษา
และการดูแลสนับสนุนท่ีเหมาะสม ผู้ป่วยมโีอกาสที่จะอาการดีขึ้น
จนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ [1] 
 ปัจจุบันคนไทยที ่ป ่วยด้วยโรคจิตเวชมีไม่น้อย ซึ ่งในปี 
พ.ศ. 2562 มีผู้ป่วยจิตเวชอยู่ที่ 1 ,841,730 [7] ขณะที่ผู้ป่วย
บางรายรู้ตัวว่าตนเองป่วยบางรายก็ไม่รู ้ตัว ที่สำคัญไปกว่า
นั้นผู้ป่วยบางรายยังสับสนในอาการป่วยทางจิตเวชบางโรค 
และเข้าใจผิดคิดว่าตนเองป่วยเป็นโรคทางกาย แต่เมื ่อทำ
การตรวจร่างกายจะไม่พบความผิดปกติแต ่อย ่างใด จึง
จำเป็นต้องให้ความรู ้เกี ่ยวกับโรคจิตเวช เพื ่อให้ผู ้ป ่วยได้
สังเกตตนเอง รวมถึงการสังเกตคนรอบข้างว่าเข้าข่ายเป็น
ผู้ป่วยหรือไม่สู่การรับมือและการรักษาที่ถูกต้อง  
 ดังนั้น ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
มาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทยเพื่อทำการ
แบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช โดยศึกษาจำนวนกลุ่มที่เหมาะสมสำหรับ
การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทยว่ามีจำนวนกี่กลุ่ม ด้วย
การใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering) ด้วยวิธีการ
แบ่งกลุ่ม K-means Clustering เพื่อหาจุดเด่นของแต่ละกลุ่ม
ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน และจะได้ทราบลักษณะเฉพาะกลุ่ม
ของผู้ป่วยในแต่และกลุ่มว่ามีผู้ป่วยประเภทใดที่เข้ามารับการ
รักษาเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นแนวทางการรักษาผู้ป่วยจิตเวช
โดยให้แพทย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมารักษาให้ตรงกับโรค
ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละกลุ่ม
ได้  

 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาจำนวนกลุ่มในการจดักลุ่มผู้ป่วยจติเวชใน
ประเทศไทย 
 2.2 เพื่อศึกษาโรคความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมของ
ผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละกลุ่ม 

3. ขอบเขตงานวิจัย 
 3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นข้อมูลผู้ป่วยมารับบริการด้าน
จิตเวชปี พ.ศ. 2562 เป็นเวลา 1 ปี จำนวน 77 แถว จากเว็บไซต์ 
www.data.go.th ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติของ 
องค์กรกรมสุขภาพจิตซึ่งเป็นกลุ่มชุดข้อมูลสาธารณสุข [7] 
 3.2 ปัจจัยในการวิเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทย คือ
โรคความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม มีจำนวน 16 โรค ได้แก่ 
จั งห วั ด  (Provice_ID) , โรค ส ม อ งเสื่ อ ม  (Dementia) , ติ ด
แอลกอฮอล์ (Alcohol Rhythm), ติดยาบ้า (Amphetamine), 
โรคจิตเภท (Schizophrenia), โรคอารมณ์ สองขั้ว  (Bipolar 
disorder), โรค ซึ ม เศ ร้ า  (MDD), โรค วิ ต ก กั งวล  (Anxiety 
disorders), ความบ กพร่อ งท างสติ ปั ญ ญ า (Intellectual 
Disability), ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD), โรคออทิสติก 
(Autism), โรคสมาธิสั้น (ADHD), พยามยามฆ่าตัวตาย (การตั้งใจ
ทำร้ายตนเอง) (Suicide), ผู้ป่วยติดเกมส์ในผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป) 
(Game addiction in adults), ผู้ป่วยติดเกมส์ในเด็ก (อายุต่ำ
ก ว่ า  1 5  ปี )  (Game addiction in children), โ ร ค ล ม ชั ก 
(Epilepsy) ซึ่งข้อมูลในแต่ละ (Attribute) จะเป็นจำนวนผู้ป่วย
ในโรคนั้น ๆ  
 3.3 เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ คือ เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) โดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering) 
ด้วยวิธีการแบ่งกลุ่ม K-means Clustering และใช้โปรแกรม 
RapidMiner Studio มาใช้สำหรับการเตรียมข้อมูลก่อนการ
วิเคราะห์และแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทยครั้งน้ี 
 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 4.1 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือกระบวนการที่
กระทำกับข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์
ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น ในปัจจุบันการทำเหมืองข้อมูลได้ถูก
นำไปประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจที่ช่วยใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การทำเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) เปรียบเสมือนวิวัฒนาการหนึ่ งในการจัดเก็บและ
ตีความหมายข้อมูล จากเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่าย ๆ 
มาสู่การจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลที่ สามารถดึ งข้อมู ล
สารสนเทศมาใช้จนถึงการทำเหมืองข้อมูลที่สามารถค้นพบ

http://www.data.go.th/
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ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล [2] ประเภทข้อมูลที่ใช้ทำเหมืองข้อมูล 
เทคนิคในการทำเหมืองข้อมูลมีดังนี้ 
  4.1 .1 กฎความสัมพันธ์  (Association Rule) แสดง
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์หรือวัตถุที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ตัวอย่าง
ของการประยุกต์ใช้กฎเช่ือมโยง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการขาย
สินค้าโดยเก็บข้อมูลจากระบบ ณ จุดขาย  (POS) หรือร้านค้า
ออนไลน์ แล้วพิจารณาสินค้าที่ผู้ซื้อมักจะซื้อพร้อมกัน เช่น  ถ้า
พบว่าคนท่ีซื้อเทปวิดีโอมักจะซื้อเทปกาวด้วย ร้านค้าก็อาจจะจัด
ร้านให้สินค้าสองอย่างอยู่ใกล้กันเพ่ือเพิ่มยอดขาย 
 4 .1 .2  ก า ร จ ำ แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ข้ อ มู ล  (Data 
Classification) หากฎเพื่อระบุประเภทของวัตถุจากคุณสมบัติ
ของวัตถุ เช่น หาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจร่างกายต่าง 
ๆ กับการเกิดโรค โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยและการวินิจฉัยของแพทย์ที่
เก็บไว้ เพื่อนำมาช่วยวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย หรือการวิจัยทาง
การแพทย์ ในทางธุรกิจจะใช้เพื่อดูคุณสมบัติของผู้ที่จะก่อหนี้ดี
หรือหน้ีเสีย เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติเงินกู้ 
 4.1.3 การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data Clustering) แบ่งข้อมูล
ที่มีลักษณะคล้ายกันออกเป็นกลุ่ม แบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรค
เดียวกันตามลักษณะอาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของโรค โดยพิจารณาจากผู้ป่วยที่มีอาการ
คล้ายคลึงกัน 
 4.1.4 การสร้างมโนภาพ  (Visualization) สร้างภาพ
คอมพิวเตอร์กราฟิกที่สามารถนำเสนอข้อมูลมากมายอย่าง
ครบถ้วนแทนการใช้ข้อความนำเสนอข้อมูลที่มากมาย เราอาจ
พบข้อมูลที่ซ้อนเร้นเมื่อดูข้อมูลชุดนั้นด้วยจินตทัศน์ 
 4.2 เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering) คือ การเรียนรู้
ข อ ง เค รื่ อ งค อม พิ ว เต อ ร์  (Machine Learning) ป ระ เภ ท 
Unsupervised ที่ ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่มีต้นแบบของ
ผลลัพธ์ [6] ซึ่งเป็น Model ที่นำไปใช้ในการจัดกลุ่มของข้อมูลที่
ไม่เคยมีการจัดกลุ่มมาก่อน โดยจะแบ่งกลุ่มข้อมูลจากความ
คล้าย เช่น การจัดกลุ่มลูกค้าจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายกันจะเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทเดียวกัน 
Algorithms ที่ใช้ในการทำ Clustering Model ได้แก่ 
 4.2.1 K-means Clustering เป็นการจัดกลุ่มโดยต้องมี
การกำหนดจำนวนกลุ่มที่ต้องการจัดกลุ่มข้อมูลก่อนเป็นการ
วิเคราะห์แบบไม่เป็นข้ันตอน. 

 4.2.2 Hierarchical Clustering เป็นการจัดกลุ่มโดยไม่
ต้องมีการกำหนดจำนวนกลุ่มที่ต้องการจัดกลุ่มข้อมูลก่อนเป็น
การวิเคราะห์แบบเป็นขั้นตอน [6] 
 4.3 การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน (K-means Clustering) 
เป็นวิธีหนึ่งในวิธีการแบ่งเวกเตอร์ (Vector quantization) ที่มี
รากฐานมาจากการประมวลผลสัญญาณ วิธีนี้เป็นที่นิยมสำหรับ
การแบ่ งกลุ่ ม ข้ อมู ล  (Cluster analysis) ในการทำเหมื อ ง
ข้อมูล (Data Mining) การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีนใช้สำหรับ
การแบ่งการสังเกตจำนวน n สิ่งเป็น k กลุ่ม โดยแต่ละการสังเกต
จะอยู่ในกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ย (ที่ใช้เป็นแม่แบบ) ใกล้เคียงกันท่ีสุดโดย
วิธีนี้ จะเป็นการแบ่ งพื้นที่ ข้อมูลไปเป็นแผนภาพโวโรนอย 
K-means Clustering เป็นเทคนิคการจำแนก Case ออกเป็น
กลุ่มย่อยจะใช้เมื่อมีจำนวน Case มากโดยจะต้องกำหนดจำนวน
กลุ่มหรือจำนวน Cluster ที่ต้องการ เช่น กำหนดให้มี k กลุ่ม
เทคนิค K-means Clustering จะมีการทำงานหลาย ๆ รอบ 
(iteration) โดยในแต่ละรอบจะมีการรวม Cases ให้ไปอยู่ใน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเลือกกลุ่มที่ Case นั้นมีระยะห่างจากค่า
กลางของกลุ่มน้อยที่สุดแล้วคำนวณค่ากลางของกลุ่มใหม่ จะทำ
เช่นนี้จนกระทั่งค่ากลางของกลุ่มไม่เปลี่ยนแปลงหรือครบจำนวน
รอบที่กำหนดไว ้[4] 
 

5. วิธีดำเนินงานวิจัย 
 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเริ่มการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูล
ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชใน
ประเทศไทย จากนั้นจัดเตรียมข้อมูลให้มีความถูกต้องและ
เหมาะสมสำหรับการนำไปจัดกลุ่มข้อมูล  (Clustering) ด้วย
วิธีการ K-means Clustering เพื่อศึกษาจำนวนกลุ่มในการจัด
กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทย และเพื่อศึกษาโรคความผิดปกติ
ทางจิตและพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละกลุ่ม  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_quantization
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  

 
6. กระบวนการมาตรฐานในการทำเหมืองข้อมูล  
(Cross Standard Process for Data Mining) 

 วิธีการดำเนินงานวิจัยสำหรับการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชใน
ประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล โดยอ้างอิงตาม
กระบวนการมาตรฐานในการทำเหมืองข้อมูล (CRISP - DM) 
ทั้ง 6 ข้ันตอน ประกอบด้วย 

 
 

ภาพ 2 กระบวนการมาตรฐานการทำเหมืองข้อมูล 
(CRISP - DM) 

 
 

 6 .1  ก า ร ท ำค ว า ม เข้ า ใจ เกี่ ย ว กั บ ธุ ร กิ จ  (Business 
Understanding) งานวิจัยนี้ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวช
ในประเทศไทย พบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวช คือ 
พบผู้ป่วยจิตเวชที่มีอยู่มากตามจังหวัดต่าง ๆ และยังไม่ได้รับการ
รักษาอย่างทั่วถึงเพราะบางพื้นที่ยังขาดแคลนแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน งานวิจัยนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาโรคความ
ผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละกลุ่ม 
เพื่อหาแนวทางการรักษาผู้ป่วยจิตเวชโดยให้แพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมารักษาให้ตรงกับโรคความผิดปกติทางจิต
และพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชได้ 
 6 .2  ก า ร ท ำ ค ว า ม เข้ า ใ จ เกี่ ย ว กั บ ข้ อ มู ล  (Data 
Understanding) งานวิจัยนี้ใช้ชุดข้อมูลจริงเกี่ยวกับผู้ป่วยด้าน
จิตเวชในประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจำนวน 77 แถว 
และมีจำนวน 16 โรค คือโรคความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม
ที่ใช้สำหรับนำมาทำการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในครั้งนี้ซึ่งได้ข้อมูล
มาจากการค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์  www.data.go.th โดย
รวบรวมข้อมูลจากองค์กรกรมสุขภาพจิตอยู่ในรูปแบบไฟล์ 
Excel เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป [7] ซึ่ง
มีรายละเอียดดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงแอตทริบิวต์ (Attribute) ข้อมูลที่รวบรวมจาก
เว็บไซต์ 

No. Name Data Type Description 
1 Provice_ID Polynominal จังหวัด 
2 Dementia Integer โรคสมองเสือ่ม   
3 Alcohol Rhythm Integer ติดแอลกอฮอล ์
4 Amphetamine Integer ติดยาบ้า 

5 Addicted to other 
substances Integer ติดสารเสพติดอืน่ ๆ 

6 Schizophrenia Integer โรคจิตเภท 
7 Other bugs Integer โรคจิตอื่น ๆ 
8 Bipolar disorder Integer โรคอารมณ์สองขัว้ 
9 MDD Integer โรคซึมเศร้า 
10 Anxiety disorders Integer โรควิตกกังวล 

11 Intellectual 
Disability Integer ความบกพร่องทาง

สติปัญญา 

12 LD Integer ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้

http://www.data.go.th/
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No. Name Data Type Description 
13 Autism Integer โรคออทิสติก 
14 ADHD Integer โรคสมาธสิั้น 

15 Suicide Integer 
พยามยามฆ่าตัวตาย 

(การตั้งใจทำร้าย
ตนเอง) 

16 
Game addiction in 

adults 
Integer 

ผู้ป่วยติดเกมส์ใน
ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป) 

17 
Game addiction in 

children 
Integer 

ผู้ป่วยติดเกมส์ใน
เด็ก (อายุต่ำกว่า  

15 ปี)  

18 
Other psychiatric 

disorders 
Integer โรคทางจิตเวชอืน่ ๆ 

19 Epilepsy Integer โรคลมชกั 

 

 6.3 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) เป็นขั้นตอนของ
การเตรียมข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์ในงานวิจัย ได้แบ่งขั้นตอน
การเตรียมข้อมูลออกเป็น 4 ข้ันตอน 
 6.3.1 การคัดเลือกข้อมูล (Data Selection) ได้ทำการ
คักเลือกข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทยโดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วยแต่
ละประเภทตามจังหวัด ผู้วิจัยได้ตัดตัวแปรที่ไม่สามารถอธิบายค่า
ข้อมูลอื่น ๆ ได้ ซึ่งได้แก่ ตัวแปรที่ 5 ผู้ป่วยท่ีติดสารเสพติดอื่น ๆ 
(Addicted to other substances) ตัวแปรที่  7 โรคจิตอื่น ๆ 
(Other bugs) และตัวแปรที่ 18 โรคทางจิตเวชอื่น ๆ (Other 
psychiatric disorders) ดั งนั้ นจะเหลือตั วแปรที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ทั้งหมดมี 16 แอตทริบิวต์ และมี 77 แถว  
 6.3.2 การกลั่นกรองข้อมูล (Data Cleaning) หลังจาก
สำรวจข้อมูล (Explore Data) พบว่ามีข้อมูลที่ไม่ทราบค่าเกิดขึ้น
ในคอมลัมน์จังหวัดที่มีชื่อว่า “ไม่ทราบ” ผู้วิจัยได้นำข้อมูลเหล่านี้
มากลั่นกรองข้อมูล (Data Cleaning) โดยกำหนดให้ค่า “ไม่
ทราบ” น้ีเป็นค่าสูญหาย (Missing Value) จากนั้นทำการตัดค่า
สูญหายนี้ออกไป 

 6 .3 .3  ก ำห น ดห น้ าที่ ให้ กั บ ตั วแป รที่  1  จั งห วั ด 
(Provice_ID) ให้มีหน้าท่ีเป็น “ID” เพื่อใช้ระบุกับข้อมูลที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ หรือไม่ซ้ำกับข้อมูลในแถวอ่ืน ๆ ดังนั้น “จังหวัด” 
จึงไม่ได้ใช้สำหรับการวิเคราะห์ในครั้งนี้ 
 6.3.4 การแปลงรูปข้อมู ล  (Data Transformation) 
งานวิจัยนี้บันทึกข้อมูลจัดเก็บในโปรแกรม Microsoft Excel อยู่
ในรูปไฟล์ .xlsx ดังแสดงในตาราง 2 เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล

การแบ่ งกลุ่ ม ผู้ ป่ วยจิ ต เวช ในประ เทศ ไทยใน โปรแกรม 
RapidMiner Studio 
ตาราง 2 แสดงแอตทริบิวต์ (Attribute) ข้อมลูตัวแปรทีใ่ช้ใน
งานวิจัย 

No. Name Data Type Description 

1 Provice_ID 
Polynominal 

(ID) 
จังหวัด 

2 Dementia Integer โรคสมองเสือ่ม   
3 Alcohol Rhythm Integer ติดแอลกอฮอล ์
4 Amphetamine Integer ติดยาบ้า 
5 Schizophrenia Integer โรคจิตเภท 
6 Bipolar disorder Integer โรคอารมณ์สองขัว้ 
7 MDD Integer โรคซึมเศร้า 
8 Anxiety disorders Integer โรควิตกกังวล 

9 
Intellectual 
Disability 

Integer 
ความบกพร่องทาง

สติปัญญา 

10 LD Integer 
ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้

11 Autism Integer โรคออทิสติก 
12 ADHD Integer โรคสมาธสิั้น 

13 Suicide Integer 
พยามยามฆ่าตัวตาย 

(การตั้งใจทำร้าย
ตนเอง) 

14 
Game addiction in 

adults 
Integer 

ผู้ป่วยติดเกมส์ใน
ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป) 

15 
Game addiction in 

children 
Integer 

ผู้ป่วยติดเกมส์ใน
เด็ก (อายุต่ำกว่า  

15 ปี)  
16 Epilepsy Integer โรคลมชกั 

 
 6.4 การสร้างแบบจำลอง (Modeling) ขั้นตอนนี้จะทำการ
สร้างโมเดลโดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering) ด้วย
วิ ธี ก ารแบ่ งกลุ่ ม  K-means Clustering แล ะ ใช้ โป รแกรม 
RapidMiner Studio ในการสร้างโมเดลการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิต
เวชในประเทศไทย โดยกำหนดค่า  k ให้มีค่าตั้งแต่ k=2  ถึง 
k=10  
และกำห น ดค่ า  divergence โด ย ใช้  Squared Euclidean 
Distance 
  6.4.1 ขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพของ Clustering และ
ก า ร ห าค่ า  k ที่ ดี ที่ สุ ด ด้ ว ย  Operator Cluster Distance 
Performance โดยโปรแกรม RapidMiner Studio ดังภาพ 3 
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ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการวัดประสทิธิภาพของ Clustering 
  
 6.4.2 ขั้นตอนการแบ่งกลุ่ม (Clustering) เมื่อทราบค่า k ที่ดีที่สุดในขั้นตอนที่ 6.4.1 แล้ว จะนำค่า k ที่ได้มาใช้สำหรับการ
กำหนดค่าพารามิเตอร์ k สำหรับการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค K-Means Clustering โดยโปรแกรม RapidMiner Studio ดังภาพ 4  
 

 
 

ภาพ 4 แสดงขั้นตอนการแบ่งกลุม่ Clustering 
 

 6.5 การประเมินผล (Evaluation) การวัดประสิทธิภาพของ 
(Clustering) และหาค่า k ที่ดีที่สุด โดยทำการกำหนดหาค่า 
Average Within Centroid Distance เพื่ อ ห า จุ ด หั ก ศ อ ก 
(Elbow Point) ในการตัดสินใจเลือกค่า k ที่เหมาะสมในการจัด
กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในครั้งนี้ 
 6.6 การนำไปใช้งาน (Deployment) ซึ่งเมื่อทำการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering) ด้วยวิธีการ
แบ่งกลุ่ม K-means Clustering เพื่อหาจุดเด่นของแต่ละกลุ่ม
ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน และจะได้ทราบลักษณะเฉพาะกลุ่ม
ของผู้ป่วยในแต่และกลุ่มว่ามีผู้ป่วยประเภทใดที่เข้ามารับการ
รักษาเป็นจำนวนมากและศึกษาโรคความผิดปกติทางจิตและ
พฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร เพื่อหาแนว
ทางการรักษาผู้ป่วยจิตเวชโดยให้แพทย์ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านมารักษาให้ตรงกับโรคความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม
ของผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มได้  

 
 

7. ผลการวิเคราะห ์
 งานวิจัยครั้งนี้ได้ทำเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้
ในการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทย โดยการแบ่งกลุ่ม
จังหวัดแต่ละกลุ่มว่ามีจังหวัดใดบ้างที่มีผู้ป่วยจิตเวชเหมือนกัน
หรือคล้ายกัน โดยใช้เทคนิค (Clustering) ด้วยการใช้เทคนิค
ประเภท K-means Clustering ผลลัพธ์ของการหาค่า k ที่ดีท่ีสุด
ได้ดังตาราง 3 ดังนี้ 
 
ตาราง 3 แสดงค่า Average Within Centroid Distance ของ
แต่ละกลุ่ม 

(จำนวนกลุม่) k Average Within Centroid 
Distance 

2 9814234.745 
  3 * 5508929.695 
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(จำนวนกลุม่) k Average Within Centroid 
Distance 

4 4971193.444 
5 4360529.157 
6 3773005.822 
7 2895592.793 
8 2713670.515 
9 2507760.431 
10 2295371.611 

* คือค่า k ที่ดีท่ีสุด 
  
 จากตาราง 3 เป็นการกำหนดค่าพารามิเตอร์ k สำหรับการ
แบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค k-means clustering โดยกำหนดให้
ค่ า  k=2  ถึ ง  k=10 เพื่ อ ก ำห น ด ห า ค่ า  Average Within 
Centroid Distance จากนั้นทำการสร้างแผนภาพการกระจาย
ของข้อมูล (Scatter plot) เพื่อหาค่า k ที่ดีที่สุดจากจุดหักศอก 
(Elbow Point) 
 

 
 

ภาพ 5 กราฟแสดงจุดที่เป็นจุกหกัศอก (Elbow Point) 
 
 จากภาพ 5 ผลลัพธ์ของการสร้างแผนภาพการกระจายของ
ข้อมูล (Scatter plot) จะพบว่าจุดที่ เป็นจุดหักศอก คือ ค่า  
k = 3 ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนำไปแบ่งกลุ่ม
ผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทยในครั้งนี้ 
 

 

Elbow point 
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ภาพ 6 แผนภูมิความร้อน (Heatmap) แสดงจำนวนความถี่ของผู้ปว่ยจิตเวชในแต่ละกลุม่ 
จากภาพ 6 เป็นการนำเสนอข้อมูลความถี่ของจำนวนผู้ป่วยจิต
เวชในแต่ละกลุ่ม โดยใช้คู่สีและความเข้มข้นของสีแทนปริมาณ
หรือความถี่ของโรคความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมของผู้ป่วย
จิตเวชในแต่ละกลุ่มเพื่อหาแนวทางการรักษาผู้ป่วยจิตเวชโดยให้
แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมารักษาให้ตรงกับโรคความ
ผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละกลุ่มได้ 
 

8. สรุปผล 
 จากการทำกระบวนการสร้างโมเดลการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช
ในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล(Clustering)ทำให้
สามารถแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทย ที่มีลักษณะที่
เหมือนกันหรือคล้ายกัน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกได้ 3 กลุ่ม 
และแต่ละกลุ่มจะมีโรคความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มจังหวัดที่
อยู่ทางภาคกลางซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาด้วยโรค
วิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท โรคติดแอลกอฮอล์ติดยาบ้า 
ลมชัก และสมาธิสั้น กลุ่มที่  2 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีจำนวน
ประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้ป่วยจิตเวชที่
เข้ารับการรักษาด้วยโรควิตกกังวล และโรคซึมเศร้าเป็นส่วนใหญ่ 
กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง
เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคติดแอลกอฮอล์โรค
ซึมเศร้า และโรคจิตเภท  
 ซึ่งสามารถนำผลลัพธ์ในการจัดกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในครั้งนี้  
มากำหนดนโยบายสำหรับการจัดหาแพทย์เฉพาะด้านไปลงพื้นที่
ตามลักษณะของโรคความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมของ
ผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละกลุ่มได้ รวมไปถึงการวางแผนในการเตรียม
รับมือรองรับจำนวนผู้ป่วยจิตเวชในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการ
เตรียมพร้อมของเวชภัณฑ์หรือบุคลากรทางการแพทย์และทีมสห
วิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้พร้อมต่อการรักษาผู้ป่วยจิตเวชใน
ประเทศไทยได้ 
 

 
 
 

 
9. ข้อเสนอแนะ 

 ทางผู้วิจัยได้ดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ภายใต้ข้อจำกัดในเรื่อง
ข้อมูลซึ่งอาจจะส่งผลต่องานวิจัยในแง่ของผลที่เกิดขึ้น ทำให้
งานวิจัยอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงงานวิจัยในอนาคตต่อไป 
 1. การนำข้อมูลที่นำมาศึกษาในครั้งนี้มีข้อมูลในตารางที่เป็น 
แถว และคอมลัมน์ บางรายการที่ ไม่สามารถนำแถว หรือ
คอมลัมน์นั้น ๆ มาทำการวิเคราะห์ได้ เช่น คอมลัมน์โรคจิตอื่น ๆ 
และแถวจังหวัดที่ ไม่ทราบค่า ถ้านำข้อมูลเหล่านี้มาทำการ
วิเคราะห์จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้องและไม่มีประสิทธิภาพ  
 2. ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ในครั้งนี้ยังมีน้อยเกินไป ทำให้ยัง
ขาดประสิทธิภาพในการประเมนิผลข้อมูลและยงัมีรายละเอียดไม่
เพียงพอต่อการนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุดได้ 
 3. การศึกษางานวิจัยนี้ เป็นการนำข้อมูลชุดตัวอย่างของ
ผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวชประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นชุด
ข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดมาได้จากแหล่งข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่
ได้อาจจะไม่ใช่ข้อมูลของผู้ป่วยที่เก็บข้อมูลมาจากโรงพยาบาล
ต่าง ๆ ที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งถ้ามีการพัฒนาต่อยอดต่อไปจาก
งานวิจัยนี้ ก็สามารถท่ีจะนำแนวทางที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูล
ของผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละโรงพยาบาลของประเทศไทยได้ 
 

10. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้สำเร็จได้ด้วยการเอื้อเฟื้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
และความร่วมมือต่าง ๆ ของหลายท่าน ซึ่งให้การสนับสนุนแก่
ผู้วิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ คณะการ
บัญ ชีและการจั ดการ มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม  และ 
อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ ที่ให้ความอนุเคราะห์ ช้ีแนะ
แนวทางให้คำแนะนำต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์และมอบโอกาสให้
การสนับสนุนในการทำงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ใน
งานวิจัยในครั้งนี้จนทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่างานวิจัยนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการศึกษาและ
ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบจำลองสำหรับ
การพยากรณ์ผลผลิตข้าวในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคการทำ
เหมืองข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ในครั้งนี้ได้มากจาก        
2 แหล่งข้อมูล ข้อมูลแหล่งแรกได้มาจากจากสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และอีกแหล่งข้อมูลมาจากศูนย์ภูมิอากาศกรม
อุตุนิยมวิทยา ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลย้อนห  ลัง 5 ปี พ  .ศ .
2558 ถึง ปี พ .ศ . 2562 โดยข้อมูลที่ได้มีทั้งหมด 385 แถว นำมา
วิเคราะห์ตามกระบวนการมาตรฐานในการทำเหมืองข้อมูล เพื่อ
ทำนายผลผลิตข้าวในประเทศไทยประกอบด้วย 3 เทคนิค ได้แก่  
เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด  (K-Nearest Neighbors : K-NN)  
เทคนิคโครงข่ายประสาท (Neural Network : NN) และเทคนิค
การจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี Support Vector Machines 
(SVM) ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K-Nearest 
Neighbors : K-NN) ให้ค่าการทดสอบประสิทธิภาพของการ
จำแนกประเภทข้อมูลมากท่ีสุด โดยให้ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 
(Root Mean Squared Error : RMSE) เท่ ากั บ  62,961.071   
ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Absolute Error : AE) เท่ากับ 
36,470.855 และค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์ (Squared Error 
: SE) เท่ากับ 4,104,466,271.651 ซึ่งเป็นเทคนิคที่ เหมาะสม
สำหรับการนำไปสร้างตัวแบบการทำนายผลผลิตข้าวในประเทศ
ไทย  ผลวิเคราะห์ข้อมูลยังสามารถนำไปใช้ในการรณรงค์เพื่อให้
ประชากรในประเทศปลูกข้าวเพิ่มมากข้ึน และสนับสนุนนโยบาย
ด้านข้าวของกรมการข้าวโดยส่งเสริมให้ประชากรปลูกข้าวตาม
เขตศักยภาพตามกลุ่มพันธุ์ข้าว 

คำสำคัญ  :  การทำนาย การทำเหมืองข้อมูล ผลผลิตข้าวใน
ประเทศไทย 

 
Abstract 

 The objective of this research was to develop            
a model for predicting rice yields in Thailand using 
data mining techniques. The data for further analysis 
were collected from two sources. First, data were        
obtained from the Office of Agricultural Economics 
and the other from at Climate Center, Thai 
Meteorological Department. This study explored five-
year historical data from 2015 to 2019, with a total of 
385 rows. Data were then analyzed based on Cross-
industry standard process for data mining (CRISP-DM) 
to predict rice yields in Thailand, consisting of 3 data 
mining techniques:       1. K-Nearest Neighbors (K-NN), 
2. Neural Network (NN), and 3. Support Vector 
Machines (SVM). The results of this study indicated 
that K-Nearest Neighbors (KNN) provided the highest 
classification performance test value with  Root Mean 
Squared (RMS) of 62,961.071; Absolute error (AE) of 
36,470.855, and  Squared error (SE) of 
4,104,466,271.651. It could be concluded that the K-
Nearest Neighbors (K-NN) was the ideal technique for 
creating a model to predict rice yields in Thailand. 
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The results could also be applied to promote 
domestic people’s motivation for rice-growing and to 
support   the Rice Department's policy by encouraging 
the population to grow rice according to the potential 
area according to the rice breeding group.  

 
Keywords: Prediction, Data mining, Rice yields in 
Thailand 

 

1. บทนำ 
 ข้าวมีความสำคัญต่อการบริโภคของประชากร เนื่องจาก
ปัจจุบันประชากรของโลกนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่การผลิต
อาหารสำหรับการบริโภคนั้นมีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งตรงกัน
ข้ามกับความต้องการของประชากรโลก ที่กว่าครึ่งหนึ่งของ
ประชากรโลกบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก และกว่า 60%                    
ขอ งป ระชากร ใน แถบ เอ เชี ยที่ มี ค วาม ต้ อ งก าร ใน การ                           
บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักทุกวัน โดยเฉพาะประเทศไทยนิยม                         
บริโภคข้าวมากกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก [5] หรืออาจกล่าวได้ว่า
ประชากรของโลกความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 494. 6 ล้าน
ตันต่อปี ส่วนคนไทยการบริโภคภายในประเทศประมาณ  11 . 70 
ล้านตันต่อปี [4] ในอดีตคนไทยมุ่งปลูกข้าวเพื่อบริโภคเป็นหลัก                     
แต่ในปัจจุบันได้รับวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศได้เข้ามา 
และยุคสมัยก็ทำให้ข้าวเปลี่ยนเป้าหมายเป็นการค้าขายมากขึ้น 
ประเทศไทยอยู่ในยุคที่มีการทำนาหลายครั้งได้ในรอบปี ทำให้
ชาวนาส่ วน ใหญ่ มุ่ งท ำนาเพื่ อขายข้ าวเป็ นหลัก  โดยใช้                 
เทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น เช่น รถแทรกเตอร์ ปุ๋ยเคมี เพื่อให้ได้                    
ผลผลิตเร็วที่สุด และมากท่ีสุด โดยไม่ได้คำนึงถึงระบบนิเวศ [6] 
 การส่งออกข้าวไทยในปี 2562 ตกต่ำมากที่สุดในรอบ  6 ปี 
จากปัจจัยรุมเร้ารอบด้านทั้งปัญหาเศรษฐกิจโลก เงินบาทที่แข็ง
ค่า การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก รวมถึงภาวะภัยแล้งใน

ประเทศ ทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยลดลงมาอยู่ที่  7 . 58 
ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ  32 .5 และเมื่อมองต่อมาในปี 2563 

เพียงแค่ในช่วง  2 เดือนแรกของปี ก็ส่งสัญญาณน่าเป็นห่วงด้วย
ตัวเลขการส่งออกข้าวไทยที่อยู่ที่เพียง  0 . 95 ล้านตัน หรือลดลง
ถึงร้อยละ  42 .2 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า สถานการณ์     

การส่ งออกข้าวไทยในปี  2563 อาจยั งต้ องเผ ชิญ ปัจจั ย              

ลบที่ รุม เร้ ารอบด้ านปั จจัย เดิ มที่ ยั งมี อยู่ ให้ เห็นต่ อ เนื่ อ ง               
จากปีก่อน [3] 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงให้ความสำคัญในการนำทฤษฎีการทำเหมือง
ข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำนายผลผลิตข้าวใน
ประเทศไทย เพื่อท่ีต้องการจะทราบว่าผลผลิตข้าวที่จะเกิดขึ้นนั้น
เพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศ และยังสามารถที่จะ
ส่งออกนอกประเทศเพื่อตอบสนองกับความต้องการบริโภคข้าว
ของประชากรโลกในปัจจุบัน โดยการนำผลลัพธ์ของการทำ
เหมืองข้อมูลและแบบจำลองของการทำนายที่ได้ไปพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือก
พันธุ์ข้าวท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยในการวางแผนการปลูกข้าวส่งผลให้
ผลผลิตข้าวต่อไร่เพิ่มขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 2 .1 เพื่อสร้างตัวแบบสำหรับการทำนายผลผลิตข้าวใน 
ประเทศไทย  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบตัวแบบที่ใช้สำหรับการทำนายผลผลิต
ข้าวในประเทศไทย 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หลายแห่งมารวมกัน โดยศึกษาจากลักษณะและคุณสมบัติของ
ข้อมูล ข้อมูลที่ใช้มาจาก 2 แหล่งข้อมูล แหล่งแรกเป็นข้อมูลชนิด
พันธุ์ข้าว เนื้อที่ เพาะปลูก เนื้อที่ เก็บเกี่ยว ผลผลิตข้าว จาก
สำนักงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร [8] และอีกแหล่งข้อมูล
มาจากศูนย์ภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา คือ ปริมาณน้ำฝน [7] 
ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พ  .ศ . 2558 ถึง ปี พ  .ศ .
2562 โดยข้อมูลที่ได้มีทั้งหมด 385 แถวประกอบด้วย 6 ตัวแปร 
จังหวัด ปริมาณน้ำฝน พันธุ์ข้าว เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว
และผลผลิตข้าว 
 3.2 การเต รียมข้อมู ล  เป็นการเตรียมข้อมู ล  ซึ่ งเป็ น
กระบวนการให้เกิดความมั่นใจคุณภาพของข้อมูลที่จะนำมาใช้ 
แสดงถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลได้มาจากคน
ละแหล่งข้อมูลก่อให้ เกิดความสูญหายของข้อมูล (Missing 
Value) ส่งผลให้ เกิด  ทำให้ข้อมูลไม่พร้อมที่จะนำไปใช้งาน 
หรือไม่อยู่ในรูปแบบที่จะสามารถนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
เทคนิคทางเหมืองข้อมูลได้ 



575 

 

 3.3 การสร้างตัวแบบ ลักษณะของการทำเหมืองข้อมูล คือ 
การจำแนกประเภทข้อมูล (Classification) โดยนำเทคนิคเพื่อน
บ้ าน ใกล้ ที่ สุ ด  (K-Nearest Neighbors: K-NN) เท ค นิ ค วิ ธี
โครงข่ายประสาท (Neural Network: NN) เทคนิคการจำแนก
ประเภทข้อมู ลด้ วยวิธี  Support Vector Machines (SVM)    
โดยใช้โปรแกรม RapidMiner [10] 
 3.4 การวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ เป็นข้ันตอนการแปล
ความหมาย และการประเมินแบบของแบบจำลองที่ได้ว่ามีความ
เหมาะสมหรือตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดสำหรับการสร้างตัวแบบในการ
พยากรณ์ผลผลิตข้าวในประเทศโทย โดยตัวแปรที่ใช้ 1. ตัวแปร
ต้น ได้แก่ จังหวัด พันธุ์ข้าว เนื้อที่เพราะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
ผลผลิตข้าว ปริมาณน้ำฝน 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ปริมาณผลผลิต
ข้าว ดังภาพ 1 
 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 งานวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดสำหรับการสร้างตัวแบบในการ
พยากรณ์ผลผลิตข้าวในประเทศโทย โดยการใช้เทคนิคการทำ
เหมืองข้อมูล เพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด และตรงตามพันธกิจของกรมการข้าว 
โดยส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตข้าว [2] และสนับสนุนนโยบายด้านข้าวของกรมการข้าว
โดยส่งเสริมให้ประชากรปลูกข้าวตามเขตศักยภาพตามกลุ่มพันธุ์
ข้าว [9] โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังภาพ 2 ซึ่งจะดำเนินการ
ตามกระบวนการมาตรฐานในการทำเหมืองข้อมูล                   

 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กระบวนการมาตรฐานในการทำเหมืองข้อมลู                  
(Cross Standard Process for Data mining) 
 การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการจำแนกและ
ประสิทธิภาพในการทำนายผลผลิตข้าวในประเทศไทยโดย         
ใช้ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลตามขั้นตอนกระบวน         
การมาตรฐานการทำเหมืองข้อมูล  (CRISP-DM) [1] ซึ่ งใน
กระบวนการจะประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 แสดงกระบวนการมาตรฐานการทำเหมืองข้อมลู 
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4.1 ขัน้ตอนการทำความเขา้ใจปญัหา (Business Understanding) 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลผลผลิตข้าวจากสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรและปริมาณน้ำฝน จากศูนย์ภูมิอากาศกรม
อุตุนิยมวิทยา พบว่าในพันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์ให้ผลผลิตที่แตกต่าง
กันและปริมาณน้ำฝนที่ตกในแต่ละป ีส่งผลต่อผลผลิตข้าว ในการ
ส่งออกข้าวในประเทศไทย ปี พ .ศ . 2562 ตกต่ำมากที่สุดในรอบ 

6 ปี จากปัจจัย รุมเร้ารอบด้านทั้งปัญหาเศรษฐกิจโลก รวมถึง
ภาวะภัยแล้งกับปริมาณน้ำฝนในประเทศไทย ส่งผลให้ผลผลิต
ข้าวลดลง 
4.2 การทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอ้มูล (Data 
Understanding)                                       
   ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล โดยเริ่มจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จาก 2 แหล่งข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลมาเก็บ
อยู่ในรูปแบบ  Excel ไฟล์  ในงานวิจัยนี้ใช้ชุดข้อมูลจริงเกี่ยวกับ

ผลผลิตข้าวในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนข้อมูลทั้งหมด 385 แถว 
มีจำนวนแอทริบิ วต์  ทั้ งหมด  6 แอทริบิ วต์  ได้แก่  จังหวัด   

(Province) ปริมาณน้ำฝน (Rainfall) พันธุ์ข้าว (Seed) เนื้อที่
เพาะปลูก (planted) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (Harvested) และผลผลิต
ข้าว (Yield  )าวเพื่อนำตัวแบบที่ได้ไปใช้ในการทำนายผลผลิตข้
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตาราง 1 ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

No. Name Data 
Type 

Description 

1 จังหวัด Text ชื่อจังหวัดในประเทศไทย 
2 พันธุ์ข้าว Text พันธุ์ข้าวที่ปลูกของแต่ละ

จังหวัด 
3 เนื้อที่เพราะ

ปลูก 
Integer เนื้อที่เพราะปลูกของแต่ละ

จังหวัด 
4 เนื้อที่เก็บ

เกี่ยว 
Integer เนื้อที่เก็บของแต่ละจังหวัด 

5 ผลผลิตข้าว Integer ปริมาณผลผลิตข้าวของแต่
ละจังหวัด 

 

 

 

 

ตาราง 2 ข้อมูลมาจากศูนย์ภมูิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

No. Name Data 

Type 

Description 

1 ปริมาณน้ำฝน Float ปริมาณ น้ ำฝนของแต่ละ

จังหวัด 
 

4. 3 ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมลู ( Data preparation 
phase) 
 การเตรียมข้อมูล (Data Pre-processing) เป็นการเตรียม
ข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการให้เกิดความมั่นใจคุณภาพของข้อมูลที่
จะนำมาใช้ แสดงถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 4.3. 1 การรวมข้อมูล  ( Data Integration) เป็นการนำเอา 
Data set 5 ชุด มาผนวกข้อมูลเข้าด้วยกันในแนวนอน   โดยใช้
เทคนิคการรวมข้อมูล  (Append) เพื่อที่จะผสานข้อมูลเข้า
ด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง 3 รวมข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและ  
ศูนย์ภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
  
 

No. Name Data 
Type 

Description 

1 จังหวัด Text ชื่อจังหวัดในประเทศไทย 
2 ปริมาณ

น้ำฝน 
Float ปริมาณน้ำฝนของแต่ละ

จังหวัด 
3 พันธุ์ข้าว Text พันธุ์ข้าวที่ปลูกของแต่ละ

จังหวัด 
4 เนื้อที่เพราะ

ปลูก 
Integer เนื้อที่เพราะปลูกของแต่ละ

จังหวัด 
5 เนื้ อ ที่ เก็ บ

เกี่ยว 
Integer เนื้อที่เก็บของแต่ละจังหวัด 

6 ผลผลิตข้าว Integer ปริมาณผลผลิตข้าวของแต่
ละจังหวัด 

 

 4.3. 2 การกำจัดค่าว่าง  เนื่องจากข้อมูลได้จากหลาย
แหล่งที่มาซึ่งก่อให้เกิดความสูญหายของข้อมูล (Missing Value) 
จึงทำการแทนค่าข้อมูล (Replace Value) ทำให้ข้อมูลพร้อมที่
จะนำไปใช้งาน หรืออยู่ในรูปแบบที่จะสามารถนำไปวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคทางเหมืองข้อมูลได้ 
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 4.3.3 การกำหนดหน้าท่ีให้กับแอททริบิวต์ โดยการกำหนด
จังหวัด (Province) เป็น ID และ ผลผลิตข้าว (Yield  )เป็น 
Label 
 
4.4 การสร้างแบบจำลอง (Modeling) 
 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามอัลกอริทึม  ด้วยเทคนิคการทำ
เหมืองข้อมูล คือ การจำแนกประเภทข้อมูล (Classification )
โดยเทคนิคที่นำมาใช้ในการจำแนกประเภทข้อมูล จำนวน          

3 เทคนิค ประกอบด้วย เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด  ( K-Nearest 
Neighbors : K-NN) เท ค นิ ค โค ร งข่ า ย ป ระ ส าท  (Neural 
Network : NN) และเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี 
Support Vector Machines (SVM  )เพื่อการเรียนรู้จดจำแบบ
รูป และการทำนายผลผลิตข้าวในอนาคต 
4.5 การประเมินผล (Evaluation) 
 ทำการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ  1 . การสร้างตัวแบบ 
(Training Set) เพื่อทำหน้าที่ เป็นการสร้างตัวแบบ  2. การ
ทดสอบ  (Testing Set) เพื่ อทำการทดสอบ  ด้วยวิธี  Cross 
validation โดยแบ่ งข้ อมู ลออก เป็ น  10 ส่ วน  (10 -cross 
validation  )และทดสอบประสิทธิภาพของการจำแนกประเภท

ข้อมูลซึ่งมีค่าการวัดประสิทธิภาพดังนี้  1 . ค่าความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ย (Root Mean Squared Error : RMSE)  2 . ค่าความคลาด
เคลื่อนสัมบูรณ์ (Absolute Error : AE) 3. ค่าความคลาดเคลื่อน
สัมพันธ์ (Squared Error : SE) ทำการวัดประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ว่าตัวแบบใดเหมะสำหรับการนำไปใช้พยากรณ์ผลผลิต
ข้าวในประเทศไทย 
4.6 การนำไปใช้งาน (Deployment) 
 เมื่อผ่ านขั้นตอนที่  5 ผลลัพธ์ที่ ได้คือเทคนิคที่มีความ
เหมาะสมสำหรับนำไปสร้างตัวแบบการพยากรณ์สำหรับการ
ทำนายผลผลิตข้าวในประเทศไทย เพื่อช่วยในการตัดสินใจการ
เลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม และการวางแผนในการปลูกข้าวเพื่อ

การส่งออกในอนาคต    
 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์แบบจำลองสำหรับการสร้างตัวแบบการ
พยากรณ์ผลผลิตข้าว ผู้วิจัยนำเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูล 
จำนวน 3 เทคนิค ประกอบด้วยเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด )K-
Nearest Neighbors : K-NN) เท ค นิ ค โค ร งข่ า ย ป ระ ส า ท 

(Neural Network : NN) และเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูล
ด้ ว ย วิ ธี  Support Vector Machines (SVM( ซึ่ ง วั ด ค่ าก าร
ทดสอบประสิทธิภาพของการจำแนกประเภทข้อมูล ได้แก่  ค่า
ความคาดเคลื่อนเฉลี่ย )Root Mean Squared Error : RMSE) 
ค่าความคาดเคลื่อนสัมบูรณ์  )Absolute Error : AE) และค่า
ความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์ (Squared Error : SE) โดยแบ่งข้อมูล
สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้
สำหรับการสร้างตัวแบบ )Training Set) และส่วนที่ใช้สำหรับ
การทดสอบ (Testing Set) เพื่อทำการทดสอบด้วยวิธี Cross 
validation โดยแบ่ งข้ อมู ลออก เป็ น  10  ส่ วน  )10 -cross 
validation( และทำการทดสอบประสิทธิภาพของการจำแนก
ประเภทข้อมูล ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบค่าทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลอง
การทำนายผลผลิตข้าว 
 

 
 
 

* คือเทคนิคที่มีความเหมาะสมสำหรับการสร้างตัวแบบการพยากรณ์

ผลผลิตข้าว 
 

       จากตาราง 4 พบว่า เทคนิคเพื่ อนบ้านใกล้ที่สุด  (K-
Nearest Neighbors : K-NN) ให้ค่าการทดสอบประสิทธิภาพ                         
ข อ งก า ร จ ำ แ น ก ป ร ะ เภ ท ข้ อ มู ล ดี ที่ สุ ด  โ ด ย ให้ ค่ า                    
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Root Mean Squared Error : RMSE) 
เท่ากับ 62,961.071 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Absolute 
Error : AE) เท่ากับ 36,470.855 และค่าความคลาดเคลื่อน

 
เทคนิค

ส าหรับการ
จ าแนก
ประเ ท
ข้อมูล 

ค่าทดสอบประสิทธิภาพการจ าแนกประเภทข้อมูล 
Root Mean 
Squared 

Error 
(RMSE) 

Absolute 
Error 
(AE) 

Squared Error 
(SE) 

K-Nearest 
Neighbors* 

62,961.071
+/-

12,488.656 

36,470.855
+/-

7,178.590 

4,104,466,271.651
+/-

1,535,400,568.917 

Neural 
Network 

63,928.293 
+/-

14,717.471 

45,695.957 
+/-

9,030.835 

4,281,770,232.368 
+/-

1,971,510,053.800 
Support 
Vector 

Machines 

252,703.652
+/-

30,807.431 

183,754.293
+/-

27,999.404 

64,713,323,616.174
+/-

15,414,272,503,460 



578 

 

สัมพันธ์ (Squared Error : SE)  เท่ ากับ 4,104,466,271.651 
รองลงมาคือเทคนิคโครงข่ายประสาท (Neural Network: NN) 
ให้ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Root Mean Squared Error : 
RMSE) เท่ ากับ  63,928.293 ค่ าความคาด เคลื่ อนสัมบู รณ์  
(Absolute Error : AE) เท่ ากั บ  45,695.957 และค่ าค วาม 
ค ล า ด เค ลื่ อ น สั ม พั น ธ์  (Squared Error : SE) เท่ า กั บ 
4,281,770,232.368 และเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลด้วย
วิ ธี  Support Vector Machines (SVM  )ให้ ค่ าก ารทดสอบ
ประสิ ทธิภ าพของการจำแนกประเภทข้อมู ล  ที่ มี ค วาม
คลาดเคลื่อนมากที่สุด ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Root 
Mean Squared Error : RMSE) เท่ า กั บ  252,703.652 ค่ า
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์  (Absolute Error : AE) เท่ากับ 
183,754.293  และค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์ (Squared 
Error : SE) เท่ากับ 64,713,323,616.174 ซึ่งจากท้ัง 3 เทคนิคนี้ 
ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย  (Root Mean Squared Error : 
RMSE) ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Absolute Error : AE) 
และค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์ (Squared Error : SE)  ของ
เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด  (K-Nearest Neighbors : K-NN)  
เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคโครงข่ายประสาท (Neural Network 
: NN) และเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี Support 
Vector Machines (SVM) ให้ค่าความแม่นยำสูงที่สุด 

 

6. อ ิปรายผลการทำวิจัย 
 ผลการทำนายผลผลิตข้าวในประเทศไทย  พบว่าการ
ทดสอบประสิทธิภาพการจำแนกประเภทข้อมูลที่ดีที่สุดที่ทำให้
ค่าความผิดพลาด (ERROR) น้อยที่สุดได้แก่ เทคนิคเพื่อนบ้าน
ใกล้ที่สุด (K-Nearest Neighbors: K-NN) ดังนั้นจึงได้ทำการ
เลือกเทคนิคนี้เพื่อนำมาวิเคราะห์และทำการสร้างตัวแบบการ
พยากรณ์ผลผลิตข้าว เพื่อสร้างระบบการพยากรณ์ผลผลิตข้าว 
รณรงค์ให้ประชากรในประเทศปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริม
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิตข้าว [2] 
และสนับสนุนนโยบายด้านข้าวของกรมการข้าวโดยส่งเสริมให้
ประชากรปลูกข้าวตามเขตศักยภาพตามกลุ่มพันธุ์ข้าว [9] 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องหรือปัจจัยอื่น ๆ เช่น สภาพ
อากาศ ความช้ืน สภาพดินและการดูแลรักษา ที่มีอิทธิพล        

ต่อผลผลิตข้าวเพื่อนำมาใช้เป็นตัวแปรนำเข้าในการสร้าง              
ตัวแบบพยากรณ์ 
 2. การเตรียมข้อมูลมีความสำคัญมากในการทำเหมืองข้อมูล 
ผู้วิจัยควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจในข้อมูล 
ความสำคัญของแอทริบิวต์ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในการนำมา
วิเคราะห์ข้อมูลในการทำเหมืองข้อมูล การผสานข้อมูลเข้า
ด้วยกัน และจัดทำข้อมูลให้เป็นกลุ่มเดียวกัน  
 3. ในการทำตัวแบบโมเดลต้องเตรียมความพร้อมของข้อมูล
เป็นอย่างดีให้พร้อมต่อการประมวลผล การกำหนดตัวแปรต้น
และตัวแปรตามให้มีความสัมพันธ์และถูกต้อง การกำหนดชนิด
ของข้อมูลให้ถูกต้องกับข้อมูลเพื่อจะทำให้ไม่มีปัญหาในการ
ประมวลผลตัวแบบสำหรับการพยากรณ์  
 4. จำนวนข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย อาจเกินน้อยไป ทำให้ไม่
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ เพื่อให้การทำนายมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นควรเพิ่มข้อมูลที่ เกี่ยวข้ออื่น ๆ เช่น ประเภทของปุ๋ย 
สภาพความช้ืน และสภาพอากาศ 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับการ

พยากรณ์การอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการทำ

เหมืองข้อมูล โดยนำข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อมูล

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยย้อนหลัง 3 ปี โดยเก็บ

ข้อมูลตั้งแต่ปี พ .ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2562 จำนวนข้อมูลทั้งสิ้น 

11,173 แถว โดยนำวิเคราะห์ตามกระบวนการมาตรฐานในการทำ

เหมืองข้อมูล (CRISP-DM) ซึ่งเทคนิคที่ใช้เป็นการจำแนกประเภท

ข้อมูล (Classification) ประกอบด้วย 3 เทคนิคได้แก่ การถดถอย

เชิงเส้น (Linear Regression) เทคนิคโครงข่ายประสาท (Neural 

Network) และเทคนิค Support Vector Machines (SVM) ผล

การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยเทคนิค 

Support Vector Machines (SVM) ใ ห้ ค่ า ก า ร ท ด ส อ บ

ประสิทธิภาพของการจำแนกประเภทข้อมูลดีที่สุด ซึ่งเป็นเทคนิคที่

เหมาะสำหรับสร้างแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์การอุบัติเหตุ

ทางถนนในประเทศไทย โดยให้ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย

กำลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) เท่ากับ 1.457 ค่า

ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Absolute Error: AE) เท่ากับ 0.623 

และค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์ (Squared Error: SE) เท่ากับ 

2.166 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำไปใช้ในสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ เพื่อให้กำหนดมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง

ถนน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางแผนป้องกัน

และหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละเส้นทางของการสัญจร อีก

ทั้งเพื่อให้โรงพยาบาลได้จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ ทีมสห

วิชาชีพ เวชภัณฑ์  เครื่องมือแพทย์  ให้มีความพร้อมสำหรับ

เตรียมการรักษาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่จะเกิดขึ้นจากการเกิด

อุบัติเหตุบนท้องถนนต่อไป 

คำสำคัญ : การพยากรณ์ การทำเหมืองข้อมูล การเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนนในประเทศไทย 

 

Abstract 
 The objective of this research was to develop a 

model for forecasting road accidents in Thailand using 

data mining technique. This research collected data 

from the National Statistical Office, which was three-year 

historical data on  road accidents in Thailand during 

2016 and 2019,  totaling  11,173 rows. Data were 

analyzed based on cross-industry standard process for 
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data mining (CRISP- DM). Data were classified using three 

different classification  techniques: Linear Regression, 

Neural Network and Support Vector Machines (SVM). 

The analytic results indicated that Support Vector 

Machines (SVM) provided the highest performance in 

data classification. This technique was suitable for 

developing a model for forecasting road accidents in 

Thailand, with Root Mean Square Error ( RMSE) of 1.457, 

Absolute Error ( AE) of 0.623 and Squared Error ( SE) of 

2.166.  The results could be used in Royal Thai Police to 

formulate measures to prevent accidents on the road 

and the Department of Disaster Prevention and 

Mitigation to plan, prevent and avoid accidents in each 

traffic route. Besides, the findings would be beneficial 

for the hospital to prepare medical personnel, 

multidisciplinary team, medical supplies, medical 

equipment for the treatment of the injury  and death 

cases possibly caused by road accidents. 

Keywords: Forecasting, Data mining, Road accidents in 

Thailand 

 

1. บทนำ 
 ประเทศไทยมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อัตราการ

เสียชีวิตบนท้องถนนในประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 9 ของโลก [9] โดย

ในแต่ละปีจังหวัดที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 5 อันดับแรก

ในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดระนอง คิดเป็นร้อยละ 65.5 จังหวัด

ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 49.6 จังหวัดจันทบุรี คิดเป็นร้อยละ 49.0 

จังหวัดสระบุรี คิดเป็นร้อยละ 48.1 และจังหวัดฉะเชิงเทรา คิดเป็น

ร้อยละ 47.6 ซึ่งการเดินทางที่ส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตบนท้อง

ถนนที่ ส่ งผลให้มีการเสียชีวิตบนท้องถนนส่วนใหญ่ มาจาก

รถจักรยานยนต์ คิดเป็น 70% รองลงมาคือรถยนต์ส่วนบุคคล คิด

เป็น 14% ถัดมาคือคนเดินเท้า คิดเป็น 10% และรถจักรยาน 

รถบรรทุกขนาดใหญ่และอื่นๆ 6% [9] โดยปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนนี้จะมีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงเทศกาลต่างๆ  เช่น 

เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุด

ต่อเนื่องหลายวัน ประชากรส่วนใหญ่จึงมักเดินทางกลับภูมิลำเนา

เพื่ อเยี่ ยมญาติ  และท่องเที่ยว การเดินทางส่วนใหญ่จะเป็น

ยานพาหนะส่วนตัวอีกท้ังยังเดินทางเป็นกลุ่มมากกว่าปกติ โดยในปี 

พ.ศ. 2561 แม้ว่าการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยในภาพรวม จากสถิติ

ผู้เสียชีวิตของไทยที่ลดลงต่อแสนประชากรรายปี  พ.ศ.2554 ถึงปี 

พ.ศ.2561 ดังแสดงในภาพ 1  
 

 
 

 ภาพ 1 แผนภูมิแท่งแสดงสถิติผู้เสียชีวิตของไทย [9] 

 

อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยไม่ได้ส่งผล

กระทบต่อผู้ที่ เกิดเหตุเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ

เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างมหาศาลนอกจากนี้อุบัติ เหตุยัง

ก่อให้เกิดต้นทุนอื่นๆ เช่น ต้นทุนในการดำเนินคดี ต้นทุนจาก

ผลกระทบต่อสภาพการจราจร ถ้าลองเอาข้อมูลมาคำนวณต่อจะ

พบว่า ยอดผู้ เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุบนท้องถนนใน 1 ปี เฉลี่ย

ประมาณ 20,000 กว่าราย ส่วนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

ใน 1 ปี เฉลี่ยประมาณ 100,000 กว่าราย และเมื่อเอาตัวเลขทั้ง 2 

ส่วนมารวมกันจะพบยอดความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจของ
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ประเทศไทยมากกว่า 500,000 ล้านบาท/ปี [5] ดังนั้นผู้วิจัยได้นำ

ทฤษฎีการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาวิเคราะห์ข้อมูลการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อสร้างตัวแบบสำหรับการพยากรณ์การเกิด

อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ด้วยเทคนิคที่ใช้เป็นการจำแนก

ประเภทข้อมูล (Classification) ประกอบด้วย 3 เทคนิคได้แก่ การ

ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) เทคนิคโครงข่ายประสาท 

(Neural Network) เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยเทคนิค 

Support Vector Machines (SVM) มาวิเคราะห์และสร้างตัวแบบ

ในการพยากรณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย เพื่อต้องการลด

จำนวนการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน อัก

ทั้งยังช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโต และมีรายได้

ประชาชาติสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แน่นอนว่า มันนำไปสู่การเพิ่ม

สวัสดิการของประเทศอย่างชัดเจน หรือการลงทุนกับการป้องกัน

อุบัติเหตุ จีดีพีของประเทศจะกลับมาขยายตัว ซึ่งมันเป็นการลงทุน

น้อย แต่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามรัฐต้อง

พยายามหามาตรการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้ประเทศลดความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจได้ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อศึกษาและสรา้งตัวแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์

อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองที่ใช้ในการ

สร้างแบบสำหรับการพยากรณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 
 

3. ขอบเขตงานวิจัย 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ใช้ในงานวิจัยนี้โดยรวบรวมข้อมูล

จากองค์กรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นข้อมูลการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย โดยมีการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 

3 ปี  ตั้ งแต่ปี  พ.ศ.2559 ถึงปี  พ.ศ. 2562 จำนวนข้อมูลทั้งสิ้น 

11,773 แถว ที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของโปรแกรม Microsoft 

Excelและข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ในครั้งนี้ประกอบด้วย 7 ตัวแปร 

ได้แก่ ผิวถนน สภาพอากาศ แสงไฟที่ถนน เพศสภาพผู้ประสบ

อุบัติเหตุ อายุ สถานะการเกิดอุบัติเหตุ และสถานะผู้ได้รับบาดเจ็บ  

3.2 การเตรียมข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการที่จัดการข้อมูลให้อยู่

ในรูปแบบที่เหมาะสมก่อนที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ที่ แสดงถึง

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่ได้อาจมีความสูญหาย

ของข้อมูล (Missing Value) และค่าสุดโต่ง (Outliner) จึงทำให้

ข้อมูลไม่สามารถที่จะนำไปใช้งานหรือไม่สามารถที่จะนำไป

วิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางเหมืองข้อมูลได้ 

 3.3 การสร้างตัวแบบ โดยนำเทคนิคในการทำเหมืองข้อมูลมา

ใช้สำหรับการสร้างตัวแบบสำหรับการพยากรณ์การเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนในประเทศ ซึ่งเป็นเทคนิคในการจำแนกประเภทข้อมูล 

(Classification) ประกอบด้วย 3 เทคนิค ได้แก่ การถดถอยเชิงเส้น 

(Linear Regression) เท ค นิ ค โค ร งข่ า ย ป ร ะ ส า ท  (Neural 

Network) และเทคนิค Support Vector Machines (SVM) 

 3.4 การวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ เป็นขั้นตอนการแปล

ความหมาย และการประเมินแบบของแบบจำลองที่ได้ว่ามีความ

เหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ โดยทำการแบ่ง

ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนเพื่อใช้สำหรับการสร้างตัวแบบ (Training 

Set) และการทดสอบตัวแบบ  (Testing Set) จากนั้นทำการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคท่ีนำมาใช้ในงานวิจัยเพื่อเลือก

เทคนิคท่ีจะนำไปใช้สำหรับการสร้างตัวแบบในการพยากรณ์ต่อไป 

 3.5 ตัวแบบที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้สำหรับการ

กำหนดมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อวางแผน

ป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละเส้นทางของการ

สัญจร 

 

4. ขั้นตอนการดำเนิน 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินงานวิจัยตามขั้นตอนของกระบวนการมาตรฐาน

ในการทำเหมืองข้อมูล โดยใช้เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูล 

(Classification) ในการสร้างตัวแบบสำหรับการพยากรณ์การเกิด

อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย โดยกระบวนการมาตรฐานการทำ

เหมืองข้อมูล (CRISP-DM) [11] ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังน้ี 
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ภาพ 2 กระบวนการมาตรฐานในการทำเหมืองข้อมูล  

(CRISP-DM) 

 

4.1 ขั้นตอนการทำความเข้าใจปัญหา (Business 

Understanding Phase)  

 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนใน

ประเทศไทย จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าในแต่

ละปีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศยังมีอัตราที่สูง

เมื่อเทียบกับทั่วโลก การเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้อง

ถนนไม่ใช่แค่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ประสบภัยเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิด

ความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างมหาศาล ซึ่งส่งผลต่อ

ภาพโดยรวมของประเทศ ความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 

ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ และถือเป็นประเด็นใหญ่ ซึ่งนักการเมืองจากทุก

พรรคควรให้ความสำคัญ เนื่องจากการเริ่มต้นขับเคลื่อนนโยบาย

ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน นอกจากสามารถช่วยรักษาชีวิต

ผู้คนแล้ว ยังมีส่วนส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความ

มั่นคงให้กับประเทศอีกด้วย 

 

4.2 การทำความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding 

Phase) 

 ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับงานวิจัย เพื่อ

ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล โดยเริ่มจากการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล [9] และดาวน์โหลดข้อมูลมา 

เก็บอยู่ในรูปแบบ Excel ไฟล์ ซึ่งมีข้อมูลจริงเกี่ยวกับการเกิด

อุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย โดยมีการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 

3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ถึงปี พ.ศ. 2562 จำนวนข้อมูลทั้งสิ้น 

11 ,773 แถว และจำนวนตั วแปรที่ ใช้ ในการศึ กษาครั้ งนี้

ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ได้แก่ ผิวถนน (ROADSKIN_ID), สภาพ

อากาศ (WEATHER_ID) แสงไฟที่ถนน (LIGHT_ID) เพศสภาพผู้

ป ระส บอุ บั ติ เห ตุ  (PERSON_GENDER) อายุ  (PERSON_AGE) 

ส ถ าน ะ ก าร เกิ ด อุ บั ติ เห ตุ  (PERSON_STATE) แ ล ะ ส ถ าน ะ

ผู้ได้รับบาดเจ็บ (ADMIT_STATE) เพื่อไปใช้สำหรับการสร้างตัว

แบบสำหรับการพยากรณ์การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศ

ไทยรายละเอียดดังตาราง 1 

ตาราง 1 ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

No Name 
Data 

Type 

Descripti

on 
Detail 

1 ROADSKIN_ID Integer ผิวถนน 

1 = แห้ง 

2 = เปียก 

3 = เป็นคลืน่ /

หลุมบ่อ 

2 WEATHER_ID Integer 
สภาพ

อากาศ 

1 = แจม่ใส 

2 = มีหมอก 

3 = ฝนตก 

3 LIGHT_ID Integer 
แสงไฟที่

ถนน 

1 = มีแสงสว่าง 

2 = มีแสงสว่าง

บางช่วง 

3 = ไม่มีแสง

สว่าง 

4 PERSON_GENDER Integer 

เพศสภาพ  

ผู้ประสบ

อุบัติเหต ุ

1 = ผู้ชาย 

2 = ผู้หญิง 

5 PERSON_AGE Integer อาย ุ  

6 PERSON_STATE Integer สถานะ 1 = ต้นเหต ุ
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No Name 
Data 

Type 

Descripti

on 
Detail 

การเกิด

อุบัติเหต ุ

2 = คู่กรณ ี

7 ADMIT_STATE Integer 

สถานะผู้

ได้รับ 

บาดเจ็บ 

1 = บาดเจ็บ

เล็กน้อย 

2 = บาดเจ็บ

สาหัส 

3 = เสยีชีวิต 

 

4.3 ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมลู (Data Preparation Phase)  

 การเตรียมข้อมูล (Data Pre-processing) เป็นการเตรียม

ข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความมั่นใจคุณภาพของข้อมูล

ที่จะนำมาใช้ แสดงถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

 4.3.1 การกำจัดค่าว่าง เนื่องจากข้อมูลที่ได้มากจากแหล่งข้อมูล

มีค่าความสูญหายของข้อมูล (Missing Value) ส่งผลให้เกิดค่าที่

ผิดปกติ (Outlier) จึงทำการแทนค่าข้อมูล (Replace Value) เพื่อ

ทำให้ข้อมูลพร้อมที่จะนำไปใช้งาน หรืออยู่ในรูปแบบที่จะสามารถ

นำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลได้ 

 4.3.2 การกำหนดหน้าท่ีให้กับแอตทริบิวต์ โดยกำหนด ผิวถนน 

(ROADSKIN) เป็น ID และสถานะผู้ได้รับบาดเจ็บ (ADMIT STATE) 

เป็น Label เพื่อใช้สำหรับเป็นตัวแปรในการพยากรณ์ 

4.4 การสร้างแบบจำลอง (Modeling)  

 ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ผ่านการบวนการเตรียมข้อมูลมาวิเคราะห์

ตามอัลกอริทึมด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือ

เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูล (Classification) ประกอบด้วย 3 

เทคนิคได้แก่ การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) เทคนิค

โครงข่ายประสาท (Neural Network) เทคนิคการจำแนกประเภท

ข้อมูลด้วยเทคนิค Support Vector Machines (SVM) โดยใช้

โปรแกรม RapidMiner Studio มาช่วยสำหรับการเตรียมข้อมูล

ก่อนการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบ [10] 

 

 

 

4.5 การประเมินผล (Evaluation) 

 ผู้วิจัยทำการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การสร้างตัวแบบ 

(Training Set) เพื่อทำหน้าที่เป็นการสร้างตัวแบบ การทดสอบ 

(Testing Set) เพื่อทำการทดสอบด้วยวิธี Cross validation โดย

แบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วน (10-cross validation) และทดสอบ

ประสิทธิภาพของการจำแนกประเภทข้อมูลซึ่ งมีค่ าการวัด

ประสิทธิภาพดังนี้  ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยกำลังสอง 

(Root Mean Square Error: RMSE) ค่ าค ว าม ค ล าด เค ลื่ อ น

สัมบูรณ์ (Absolute Error: AE) และค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์ 

(Squared Error: SE) จากนั้นนำค่าทดสอบประสิทธิภาพนี้มาทำ

การเปรียบเทียบในแต่ละเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลที่ใช้

สำหรับการสร้างตัวแบบในงานวิจัยนี้ 

4.6 การนำไปใช้งาน (Deployment)  

 เมื่ อผ่ านขั้นตอนที่  4.5 ผลลัพธ์ที่ ได้คือ เทคนิคที่ มี ความ

เหมาะสมสำหรับนำไปสร้างตัวแบบการพยากรณ์สำหรับการ

พยากรณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย เพื่อให้กำหนดมาตรการ 

วางแผนป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละเส้นทาง 

และขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยบนท้องถนน นอกจาก

สามารถช่วยรักษาชีวิตผู้คนแล้ว ยังมีส่วนส่งเสริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และเพิ่มความมั่นคงให้กับประเทศอีกด้วย อีกทั้งเพื่อให้

หน่วยงานด้านสาธารณสุขได้จัดเตรียมทีมสหวิชาชีพ เวชภัณฑ์ 

เครื่องมือแพทย์ ให้มีความพร้อมสำหรับเตรียมการรักษาผู้บาดเจ็บ

และเสียชีวิตที่จะเกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อไป 

 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์แบบจำลองสำหรับการสร้างตัวแบบการพยากรณ์

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ผู้วิจัยได้คำนวณหาค่า

ประสิทธิภาพของการจำแนกประเภทข้อมูล  (Classification 

Performance) ได้แก่ ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยกำลังสอง 

(Root Mean Square Error: RMSE) ค่ าค ว าม ค ล าด เค ลื่ อ น

สัมบูรณ์ (Absolute Error: AE) และค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์ 

(Squared Error: SE)  ซึ่งวัดจากค่าประสิทธิภาพของการจำแนก
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ประเภทข้อมูลทั้ง 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการถดถอยเชิงเส้น 

(Linear Regression) เท ค นิ ค โค ร งข่ า ย ป ร ะ ส า ท  (Neural 

Network) และเทคนิค Support Vector Machines (SVM) 

ผลการวิเคราะห์แบบจำลองที่ใช้สำหรับการสร้างตัวแบบการ

พยากรณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ซึ่งได้จากการ

สร้ างตั วแบบด้ วย เทคนิ คสมการถอดถอยเชิงเส้น  (Linear 

Regression) การสร้างตัวแบบด้วยเทคนิคการจำแนกประเภท

ข้อมูลด้วยวิธีโครงข่ายประสาท (Neural Network) และการสร้าง

ตัวแบบด้วยเทคนิค Support Vector Machines (SVM) ดังแสดง

ในตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงค่าประสิทธิภาพการจำแนกประเภทข้อมูลทั้ง 3 

เทคนิค 

Classification 
Techniques 

Root Mean 
Squared 

Error : RMSE 

Absolute 
Error : AE 

Squared 
Error : SE 

Linear Regression 1.503 0.421 2.340 
Neural Network* 1.454 0.636 2.164 
Support Vector 

Machines (SVM) 
1.457 0.623 2.166 

* เทคนิคที่มีความเหมาะสมสำหรับการนำไปสร้างตัวแบบการพยากรณ์ 

 

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพการจำแนก

ประเภทข้อมูลทั้ง 3 เทคนิค พบว่าเทคนิคที่ให้ค่าประสิทธิภาพการ

จำแนกประเภทข้อมูลที่ดีที่สุด คือ เทคนิคการจำแนกประเภท

ข้อมูลด้วยวิธีโครงข่ายประสาท (Neural Network) โดยให้ค่า ค่า

ความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (Root Mean Square 

Error: RMSE) มีค่าเท่ากับ 1.454 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ 

(Absolute Error: AE) เท่ากับ 0.636 และค่าความคลาดเคลื่อน

สัมพันธ์ (Squared Error: SE) มีค่าเท่ากับ 2.164 ตามลำดับ 

 

6. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ผลการสร้างตัวแบบสำหรับการพยากรณ์การเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนในประเทศไทย พบว่าการทดสอบประสิทธิภาพการ

จำแนกประเภทข้อมูลที่ดีที่สุดที่ทำให้ค่าความผิดพลาด (ERROR) 

น้อยที่สุด คือ เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีโครงข่าย

ประสาท (Neural Network) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกเทคนิคนี้าสร้าง

ตัวแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศ

ไทย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้

วางแผนนโยบายการจัดการเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน 

รวมถึงการกำหนดมาตรการเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการ

เสียชีวิตบนท้องถนน ซึ่งหากอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้อง

ถนนมีจำนวนลดลงก็จะสามารถช่วยให้ เศรษฐกิจและรายได้

ประชาชาติจะเพิ่มขึ้น รวมไปถึงลดการสูญเสียทางสังคมและ

เศรษฐกิจได้ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 การจัดเตรียมข้อมูลในการนำมาวิเคราะห์มคีวามสำคัญมาก 

ผู้วิจัยควรทำการศึกษาหรือหาข้อมูลมาอย่างละเอียดและถูกต้อง 

 7.2 ในการสร้างตัวแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์คำตอบ 

ปัจจัยที่มีความสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือจำนวนข้อมูลของคำตอบ 

เพราะถ้าหากจำนวนข้อมูลแตกต่างกันมากจะทำให้ตัวแบบจำลอง

ไม่สามารถพยากรณ์คำตอบหรือผลลัพธ์ได้มีประสิทธิภาพ 

 7.3 ผู้วิจัยได้มีการศึกษาด้วยเทคนิคที่ ใช้เป็นการจำแนก

ประเภทข้อมูล (Classification) จำนวน 3 เทคนิค หากในอนาคตมี

การศึกษาเทคนิควิธีอื่นเข้ามาเปรียบเทียบเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้

ได้ผลลัพธ์ท่ีดียิ่งขึ้น ที่อาจทำให้ผลการวิจัยมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ขึ้น 

8. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้สำเร็จได้ด้วยการเอื้อเฟื้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้นำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ใน

งานวิจัยครั้งนี้และขอขอบพระคุณ ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ และ

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้ความ

อนุเคราะห์ ช้ีแนะแนวทางให้คำแนะนำต่างๆ อันเป็นประโยชน์และ

มอบโอกาสและให้การสนับสนุนในการทำงานวิจัยในครั้งนี้จนทำให้
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สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะ

ก่อให้เกิด ประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษาและด้านการจราจรแก่ผู้ที่

สนใจทุกท่าน 
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Forecast Model for Water Management Indicator (WMI)  
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บทคัดย่อ 
 การวิจ ัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อสร้างแบบจำลอง  
สำหรับการพยากรณ์ดัชนีชี ้วัดการจัดการน้ำ (WMI) ของ   
ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือ ด ้วยเทคนิคการทำเหมือง      
ข ้อม ูล โดยใช ้ข ้อม ูลด ัชน ีว ัดการจ ัดการน ้ำของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ[7] ซึ่งมีการ
จัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง ปี พ.ศ.
2562 จำนวน 20 จังหวัด 235 อำเภอ 1,341 ตำบล จำนวน
ข ้อม ูลท ั ้ งหมด 2 ,678 รายการ นำมาว ิ เคราะห ์ตาม
กระบวนการมาตรฐานในการทำเหมืองข้อมูล (CRISP-DM) 
เพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูล
นั้น เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยนี้คือเทคนิคการจำแนกประเภท
ข้อม ูล (Classification) ประกอบด้วย 2 เทคนิค ได ้แก่ 
เทคนิคถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) และเทคนิค
โครงข่ายประสาท (Neural Network) ผลการวิจัยพบว่า
เทคนิคถดถอยเชิงเส้น ให้ค่ารากที่สองของค่าคลาดเคลื่อน
กำล ั งสอง เฉล ี ่ ย  (Root Mean Squared Error: RMSE) 
เท่ากับ 0.240 ค่าคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Squared 
Error: SE) เท ่าก ับ 0.058 และค่าคลาดเคล ื ่อนสมบูรณ์  
(Absolute Error: AE) เท่ากับ 0.191 ซึ่งเป็นเทคนิคที่ให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดจึงเหมาะสำหรับการนำไปสร้าง
ตัวแบบการสำหรับการพยากรณ์ดัชนีช้ีวัดการจัดการน้ำ 
(WMI) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลการวิเคราะห์
ข้อมูลยังสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดเป็นระบบการ
พยากรณ์ปริมาณน้ำ รวมไปถึงการวางแผนในการกักเก็บน้ำ

และจ่ายน้ำ เพื่อนำมาประมาณการในการวางแผนจัดการ
ปริมาณน้ำเพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
อีกทั้งช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและป้องกัน
อุทกภัยในช่วงฤดูฝนได้ 
 
คำสำคัญ : การพยากรณ์ การทำเหมืองข้อมูล ดัชนีชี้วดัการ
จัดการน้ำ (WMI) 

Abstract 

The objective of this research was to develop the 
model for forecasting water management indicator 
(WMI) in northeastern region of Thailand using data 
mining techniques. The data were collected based 
on Northeastern Water Management Index data 
from the National Statistical Office [7]. This study 
collected 3-year historical data from 2017 to 2019, 
totaling 20 provinces, 235 districts, and 1,341 sub-
districts, totaling 2,678 items. The data were then 
analyzed according to Cross-Industry Standard 
Process for Data Mining (CRISP-DM) to determine the 
model and the relationship underlying in that 
dataset. Two classification techniques were used: 
linear regression technique and neural network 
technique. The results indicated that with linear 
regression technique, Root Mean Squared Error 
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mailto:มหาวิทยาลัมหาสาคาม/anupong.s@acc.msu.ac.th


588 
 

 

(RMSE) was 0.240, Squared Error (SE) was 0.058 and 
Absolute Error (AE) was 0.191, implying that this was 
suitable technique for developing the model for 
forecasting water management indicator (WMI) in 
northeastern region of Thailand because it provided 
lowest error. The analytic results would be used to 
extend the water volume forecasting system 
including planning for water storage and supply to 
be used as estimates in water management 
planning for maximum resource utilization and 
benefits as well as alleviation of the water shortage 
problem in the dry season and prevention of the 
floods during the rainy season. 

 
Keywords:  Forecast, Data mining, Water 
Management Indicator (WMI) 

1. บทนำ 
 น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที ่ม ีความสำคัญต่อการ
ดำรงชีวิต และเป็นส่วนสำคัญต่อการเกษตรที่ต้องการใช้ใน
การล ่อเล ี ้ยงพืชผลทางการเกษตร อีกทั ้งย ังสำคัญต่อ
ภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่จำเป็นต้องพึ่งพาการใช้น้ำ
ในกระบวนการผลิตพลังงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  น้ำตาม
ธรรมชาติที ่มี  ได้แก่ ฝน น้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถผลิตหรือลดปริมาณได้เอง
ตามความต้องการ ในบางครั้งน้ำนั้นอาจไม่มีเพียงพอต่อการ
ใช้ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำติดต่อกันเป็นเวลานานในหลายพื้นที่ ซึ่งจังหวัด
ที ่ประสบปัญหาภัยแล้งมากที ่สุด 12 จังหวัด ได้แก่ เลย 
หนองบัวลำพู กาฬสินธุ์ ยโสธร ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา ส่งผล
ให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ [7] หรือในบางพื้นที่อาจมีปริมาณ
น้ำที่มากเกินไปจนเกินความจำเป็น ส่งผลให้ในพื้นที่เกิดน้ำ
ท่วมขัง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขจากทุกภาคสว่น
ด้วยการร่วมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการน้ำ
ให้มีความเหมาะสม การจัดการทรัพยากรน้ำที่ดีนั้น ควรมี

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิด  ประโยชน์สูงสุด โดย
ใช้ค่าดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ (Water Management Index 
: WMI) มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื ่อใช้ใน
การวางแผนการจัดการน้ำในอนาคตไดอ้ย่างยั่งยืน โดยดัชนีช้ี
ว ัดการจ ัดการน ้ำ (Water Management Index : WMI) 
เป็นดัชนีชี ้วัดที่ใช้วัดระดับการบริหาร จัดการน้ำในแต่ละ
พื้นที่ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่มีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ตัดสินใจกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในอนาคต 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้นำเทคนิค
การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาทำการพยากรณ์ดัชนี
ช้ีวัดการจัดการน้ำ โดยข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์คือ ข้อมูลดัชนี
วัดการจัดการน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างตัว
แบบสำหรับการพยากรณ์ ผู ้วิจัยได้ใช้เทคนิคการจำแนก
ประเภทข้อมูล (Classification) จำนวน 2 เทคนิค ได้แก่ 
เทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วยวิธ ีสมการถดถอยเชิง เส้น 
(Linear regression) และเทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วยวิธี
โครงข่ายประสาท (Neural Network) มาวิเคราะห์และสรา้ง
ตัวแบบในครั ้งนี ้ เพื ่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสร้างตัวแบบสำหรับพยากรณ์ ดัชนีชี ้วัดการ
จัดการน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย 
 2.2 เพื ่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบที ่ใช้
สำหรับพยากรณ์ดัชนีช้ีวัดการจัดการน้ำ 
 

3. ขอบเขตงานวิจัย 
 3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดัชนีช้ีวัดการจัดการน้ำ จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ [5] 
โ ด ย ใ ช ้ ข ้ อ ม ู ล ด ั ช น ี ว ั ด ก า ร จ ั ด ก า ร น ้ ำ ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด 235 อำเภอ 1,341 
ตำบล โดยมีข้อมูลจำนวน 38 แอตทริบิวต์ ซึ่งมีการจัดเก็บ
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง ปีพ.ศ.2562 [5] 
 3.2 การเตรียมข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ 
นั้นมีจำนวนแอตทริบิวต์ และค่าสูญหาย (Missing Values) 
เป็นจำนวนมาก หากนำไปวิเคราะห์จะส่งผลทำให้ผลลัพธ์ที่
ได้เกิดความผิดพลาด ดังนั ้นผู ้ว ิจัยจึงจำเป็นต้องทำการ 
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เตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ โดยเริ่มจากการคัดเลือกตัว
แปรที่มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลง
ข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับเทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์  
 3.3 เทคนิคท่ีใช้ในการพยากรณ์ ในงานวิจัยโดยใช้เทคนิค
การทำเหมืองข้อม ูล (Data Mining) โดยใช้เทคนิคการ
จำแนกข้อมูล (Classification) ทั้ง 2 เทคนิค ประกอบด้วย 
วิธีสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear regression) และเทคนิค
การจำแนกข้อม ูลด ้วยว ิธ ี โครงข ่ายประสาท (Neural 
Network) และใช้โปรแกรม RapidMiner Studio ในการ
เตรียมข้อมูลและสร้างตัวแบบการพยากรณ์ในครั้งนี ้[6] 
     3.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบ ผู้วิจัยได้
ทำการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการสร้างตัว
แบบ (Training Set) และส่วนของการทดสอบประสิทธภิาพ 
(Training Set) ด้วยวิธี 10-Cross Validation โดยค่าที่ใช้ใน
การวัดประสิทธิภาพของการจำแนกประเภทข้อมูลในครั้งนี้ 
ได้แก่ ให้ค่ารากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย 
(Root Mean Squared Error: RMSE) ค่าคลาดเคลื่อนกำลงั
สองเฉลี่ย (Squared Error: SE) และค่าคลาดเคลือ่นสมับรูณ ์
(Absolute Error: AE) 
 

 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อมูล 
 4.1 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)  คือ  
กระบวนการที ่กระทำ กับข้อมูลจำนวนมากเพื ่อค้นหา
รูปแบบและความสัมพันธ์ ที ่ซ่อน อยู่ในชุดข้อมูลนั ้น ใน
ปัจจุบันการทำเหมืองข้อมูลได้ถูกนำไป ประยุกต์ใช้ในงาน
หลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจที่ช่วยในการ ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมทั้ง ในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม การทำเหมืองข้อมูลเปรียบเสมือน
วิวัฒนาการหนึ่งใน การจัดเก็บและตีความหมาย ข้อมูล จาก
เดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูล อย่างง่ายๆ มาสู่การจัดเก็บในรูป
ฐานข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูล สารสนเทศมาใช้จนถึงการทำ
เหมืองข้อมูลที่สามารถค้นพบ ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล [4] 
 4.2  เทคน ิคการจำแนกประเภทข ้อม ูล (Classification)           
เป็นกระบวนการสร้างโมเดลจัดการข้อมูลให้อยู ่ในกลุ่มที่
กำหนดมาให้จากกลุ่มตัวอย่างข้อมูลที่เรียกว่าข้อมูลสอน
ระบบ (training data) ที่แต่ละแถวของข้อมูลประกอบด้วย

ฟิตลด์หรือแอตทริบิวต์จำนวนมาก แอตทริบิวต์นี้อาจเปน็ค่า
ต่อเนื่อง (continuous) หรือค่ากลุ่ม (categorical) โดยจะมี
แอตทริบิวต์แบ่ง (classifying attribute) ซึ ่งเป็นตัวบ่งช้ี
คลาสของข้อมูล จุดประสงค์ของการจำแนกประเภทข้อมูล
คือการสร้างโมเดลการแยกแอตทริบิวต์หนึ ่งโดยขึ ้นกับ      
แอตทริบิวต์อื่น โมเดลที่ได้จากการจำแนกประเภทข้อมูลจะ
ทำให้สามารถพิจารณาคลาสในข้อมูลที่ยังมิได้แบ่งกลุ่มใน
อนาคตได ้  เทคนิคในการจำแนกประเภทข้อม ูลด ้ วย
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้แล้วสร้างแบบจำลอง
เพื่อการพยากรณ์ค่าข้อมูล (Predictive Model) ในอนาคต 
เรียกว่า Supervised learning ซึ่งได้แก่ เทคนิคการจำแนก
ประเภทข้อม ูลด ้วยว ิธ ีต ้นไม ้ต ัดสินใจ (Decision tree) 
เทคนิคจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีเบย์ (Naïve Bayes) 
เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีสมการถดถอยเชิง
เส้น (Linear Regression) เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูล
ด้วยวิธีโครงข่ายประสาท (Neural Network) เทคนิคการ
จำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีเพื่อนบ้านใกล้ชิด (K-Nearest 
Neighbors: k-NN) และเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูล
ด้วยวิธ ีSupport Vector Machines (SVM) [1] 
 
 4.3 เทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วยวิธีสมการถดถอยเชิง
เ ส ้ น  (Linear regression) เ ป ็ น ก า รศ ึ ก ษา ร ู ปแบบ
ความสำคัญของตัวแปร เพื่อใช้ทำนายค่าตัวแปรที่ต้องศกึษา 
โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับค่าของตัวแปรอื่น ที่เกี่ยวข้อง (ตัว
แปรที่กำหนด) ซึ ่งอาจจะมีหนึ่งตัวหรือมากกว่า ตัวแปรที่
ต้องการศึกษาเรียกว่า ตัวแปรตาม (Dependent variable) 
มักแทนตัวตัวแปร Y ตัวแปรที่กำหนดให้เรียกว่า ตัวแปร
อิสระ ( Independent variable) มักแทนด้วยตัวแปร X 
ดังนั้นข้อมูลที่ใช้ศึกษาประกอบไปด้วยตัวแปร 2 ประเภท  

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหูพจน์คูณเป็น
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ หลายตัวกับตัว
แปรตาม 1 ตัว เพื่อศึกษาว่ามีตัวแปรอิสระตัวใดบ้างที่ร่วมกนั
ทำนายหรือพยากรณ์ หรืออธิบายการผันแปรของตัวแปร
ตามได้ โดยเขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบของสมการได้ดังนี้  
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สมการในรูปของประชากร  

𝑦= 0 + β1𝑥1 + β2𝑥2 +…+ βk𝑥k +      (1) 
สมการในรูปของตัวอย่าง     

𝑦= 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 +…+ 𝑏k𝑥k + e       (2) 
สมการทำนายผล (สมการพยากรณ์)   

�̂�= 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 +…+ 𝑏k𝑥k           (3) 
โดยสัญลักษณ์ที่ใช้มีความหมายดังนี้  

 𝑥 i คือ ค่าของตัวแปรอิสระแต่ละตัว (จะใช้สัญลักษณ์ 𝑥 i 
สำหรับค่าที่ได้จากตัวอย่าง และ สำหรับค่าประมาณหรือตัว
ทำนาย)  

 𝑦 คือ ค่าของตัวแปรตาม (จะใช้สัญลักษณ์ 𝑦 สำหรับ

ค่าที่ได้จากตัวอย่าง และใช้ค่า �̂� สำหรับค่าประมาณหรือตัว
ทำนาย)  
 k คือ จำนวยตัวแปรอิสระในสมการถดถอย  

  คือ ค่าคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย (จะใช้
สัญลักษณ์ 𝑏 สำหรับค่าที ่ได้จาก ตัวอย่าง และ สำหรับ

ค่าประมาณหรือตัวทำนาย) โดยที่  หรือ  จะเป็นจุดตัด 

(Intercept) แกน 𝑦 ของสมการ  

 β  ค ือ  ค ่ าส ัมประส ิทธ ิ ์ การถดถอย (Regression 

Coefficient) ของตัวแปรอิสระ 𝑥 แต่ละตัว (จะใช้สัญลกัษณ์ 
b สำหรับค่าที่ได้จากตัวอย่าง และ สำหรับค่าประมาณหรือ

ต ัวทำนาย) โดยท ี ่ค ่ า   หร ือ 𝑏 จะแสดงอ ัตราการ

เปลี่ยนแปลงของค่า 𝑥ต่อค่า 𝑦 ดังนี้ คือ ถ้าค่า 𝑥 เปลี่ยนไป  

1 หน่วย จะทำ ให้ค่า 𝑦 เปลี่ยนไป 𝑏 หน่วย  

  ค ือ  ค ่ าความคลาดเคล ื ่อน (Error or Residual) 

ระหว่างค่า 𝑦 และค่า �̂� [3] 
 4.4 เทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วยวิธีโครงข่ายประสาท
เทียม (Artificial Neural Networks) หรือที่มักจะเรียก
ส ั ้น ๆ ว ่า  โครงข ่ายประสาท (Neural Networks หรือ 
Neural Net) เป็นหนึ ่งในเทคนิคของการทำเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) ค ื อ โ ม เ ดลทา งคณ ิ ตศ าสตร ์  ส ำหรั บ
ประมวลผลสารสนเทศด้วยการคำนวณแบบคอนเนคชันนิสต์ 
(Connectionist) เพ ื ่อจำลองการทำงานของเคร ือข ่าย
ประสาทในสมองมนุษย์ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครื่องมือ
ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้การจดจำรูปแบบ(Pattern 
Recognition) และการสร ้างความร ู ้ ใหม ่  (Knowledge 

Extraction) เช่นเดียวกับความสามารถที่มีในสมองมนุษย์ 
แนวคิดเริ ่มต้นของเทคนิคนี้ได้มาจากการศึกษาโครงข่าย
ไ ฟ ฟ ้ า ช ี ว ภ า พ  ( Bioelectric Network) ใ น ส ม อ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย เซลล์ประสาท หรือ "นิวรอน" (Neurons)  
และ "จ ุดประสานประสาท" (Synapses) แต ่ละเซลล์
ประสาทประกอบด้วยปลายในการรับกระแสประสาท 
เรียกว่า "เดนไดรท์" (Dendrite) ซึ่งเป็น input และปลายใน
การส่งกระแสประสาทเรียกว่า "แอคซอน" (Axon) ซึ่งเป็น
เหมือน output ของเซลล์ เซลล์เหล่านี้ทำงานด้วยปฏิกิริยา
ไฟฟ้าเคมี เมื่อมีการกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าภายนอกหรือกระตุ้น
ด้วยเซลล์ด้วยกัน กระแสประสาทจะวิ่งผ่านเดนไดรท์เข้าสู่
นิวเคลียสซึ่งจะเป็นตัวตัดสินว่าต้องกระตุ้นเซลล์อื่น ๆ ต่อ
หรือไม่ ถ้ากระแสประสาทแรงพอ นิวเคลียสก็จะกระตุ้น
เซลล์อื่น ๆ ต่อไปผ่านทางแอคซอนของมัน   
 

 

ภาพ 1 เทคนิคการจำแนกข้อมูลดว้ยวิธโีครงข่ายประสาท  
(Neural Network) 

 

     4.5  กระบวนการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลด ้ วย  (Cross 
Industry Standard Process for Data Mining: CRISP-
DM) การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการจำแนกและ
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ โดยใช้
ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลตามขั้นตอนกระบวนการ
มาตรฐานการทำ เหม ื อ งข ้ อม ู ล  (CRISP-DM) ซ ึ ่ ง ใน
กระบวนการจะประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังน้ี 
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ภาพ 2 กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย CRISP-DM 
ที่มา https://datacubeth.ai/crisp-dm/ 

 

 1. ข ั ้ นตอนการทำความเข ้ า ใจป ัญหา ( Business 
Understanding) ผู ้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวข้องและ
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับน้ำ คือ ในบางพื้นที่ไม่มีการ
จัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดปัญหาไม่มี
น้ำกักเก็บในลุ่มน้ำ และไม่เพียงพอต่อการใช้ทรัพยากรน้ำ 
 2. การทำความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) 
ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ดัชนีชีวัดการจัดการน้ำ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเว็บไซต์สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ ซึ่งอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้
งานต่อไป ซึ ่งจำนวนแถวทั ้งหมด 2,678 แถว มีจำนวน     
แอตทริบิวต์ 38  แอตทริบิวต์ ประกอบไปด้วย ปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ยรายปี  (มม./ปี), ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีต่อประชากร 
(ลบ.ม/คน/ปี), ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้ รายปี
ต่อประชากร (ลบ.ม/คน/ปี) , ปริมาณน้ำเก็บกักรายปีต่อ
ประชากร (ลบ.ม/คน/ปี), ปริมาณน้ำเก็บกักต่อน้ำท่า (ร้อย
ละ), ปริมาณน้ำบาดาลที่พัฒนามาใช้ต่อปริมาณน้ำบาดาลที่
สามารถนำมาใช้ได ้ (ร ้อยละ) , ครัวเร ือนในชนบทที ่มี
น ้ำประปาใช้ต ่อครัวเร ือนในชนบททั ้งหมด (ร ้อยละ) , 
ครัวเรือนในเขตเมืองที่มีน้ำประปาใช้ต่อครัวเรือนในเขตเมือง
ทั ้งหมด (ร้อยละ), ครัวเรือนที ่มีน้ำประปาคุณภาพดีต่อ

ครัวเรือนท่ีมีน้ำประปาใช้ทั้งหมด(ร้อยละ), ปริมาณการใช้น้ำ
อุปโภค บริโภคต่อคน (ลิตร/คน/วัน), ระยะเวลาที่น้ำประปา
ไม่มีปัญหา (เดือน), พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรกรรม 
(ร้อยละ), ครัวเรือนที่มีพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน 
(ร้อยละ), ปริมาณน้ำเก็บกักต่อพื้นที่เกษตรกรรม (ลบ.ม./ไร่), 
คุณภาพน้ำท่ีใช้ในการผลิต  (ร้อยละ), คุณภาพน้ำท่ีใช้ในการ
บริการ  (ร้อยละ), สถานท่ีราชการที่มีน้ำประปาใช้ต่อสถานท่ี
ราชการทั้งหมด (ร้อยละ), น้ำประปาคุณภาพดีต่อสถานที่
ราชการที่มีน้ำประปาใช้ทั ้งหมด (ร้อยละ) , สมดุลของน้ำ
ต้นทุนและการใช้น้ำ (ร้อยละ), โรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบ
บำบัดน้ำเสียต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด  (ร้อยละ), พื้นที่
เมืองต่อพื้นที่ทั้งหมด  (ร้อยละ), หมู่บ้านที่มีระบบบำบัดน้ำ
เสียต่อหมู่บ้านทั้งหมด  (ร้อยละ), เวลาที่มีปริมาณน้ำรักษา
สมดุลนิเวศท้ายน้ำ (เดือน) , ความหนาแน่นของโรงงาน
อุตสาหกรรม (โรงงาน/ตร.กม.), โรงงานที่มีน้ำเสียจากระบบ
การผลิตต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด (ร้อยละ) , พื้นที่น้ำ
ท่วมซ้ำซากต่อพื้นที่ทั้งหมด (ร้อยละ), พื้นที่มีโอกาสเกิดดิน
ถล่มต่อพื้นที่ทั้งหมด (ร้อยละ), ประชากรในพื้นที่น้ำท่วมต่อ
ประชากรทั้งหมด (ร้อยละ), ความยาวถนนต่อพื้นที่น้ำท่วม
ซ้ำซาก (กม./ตร.กม.), พื้นที่เขตเมืองในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
ต่อพื้นที่เขตเมืองทั้งหมด (ร้อยละ), ระยะเวลาที่น้ำท่วมขัง 
ในเขตที่อยู่อาศัย (ช่ัวโมง), ระดับความลึกของน้ำท่วม ในเขต
ที่อยู ่อาศัย (เมตร), หมู่บ้านในพื้นที่น้ำท่วมที่มีมาตรการ
ช่วยเหลือต่อหมู่บ้านในพื้นที่น้ำท่วม (ร้อยละ), พื้นที่แล้ง
ซ้ำซากต่อพื้นที่ทั้งหมด (ร้อยละ), พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่
แล้งซ้ำซากต่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรมทั้งหมด (ร้อยละ), พื้นที่ป่าไม้
ต่อพื้นที่ทั้งหมด (ร้อยละ), ความสมบูรณ์ของป่าไม้ (NDVI), 
และดัชนีช้ีวัดการจัดการน้ำ (WMI) 
 3. ข ั ้นตอนการเตร ียมข ้อม ูล (Data preparation) 
คัดเลือกข้อมูลจากนั้นทำการตรวจสอบข้อมูลที่สูญหาย เป็น 
การจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง และเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะดวกต่อการนำไปใช้งานหรือนำไปประมวลผลเพื่อใช้ใน
การพยากรณ์ ดัชนีช้ีวัดการจัดการน้ำ (WMI) ด้วยเทคนิคการ
ทำเหมืองข้อมูล   

3.1 ทำการแทนค่าว ่างของข ้อม ูล (Replace 
Missing Value) เนื่องจากข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์นั้นมีค่าว่าง
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เกิดขึ้น (Missing Value) ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการแทนค่าว่าง
ด้วยค่าเฉลี่ย (average)  

3.2 การเลือกปัจจัย (Feature Selection) ทำการ

คัดเลือกตัวแปรที่มีผลต่อการพยากรณ์ ด้วยเทคนิค Weight 

Correlation ในการคัดเลือกแอตทริบิวต์ โดยใช้เกณฑ์ค่า 

Correlation ตั้งแต่ 0.1 ขึ้นไป เป็นแอตทริบิวต์ที่มีผลต่อการ

พยากรณ์ ซึ่งมีจำนวนแอตทริบิวต์ 15 แอตทริบิวต์ ประกอบ

ไปด้วย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (มม./ปี) , ปริมาณน้ำท่า

เฉลี่ยรายปีต่อประชากร (ลบ.ม/คน/ปี), ปริมาณน้ำบาดาลที่

สามารถนำมาใช้ได้ รายปีต ่อประชากร (ลบ.ม/คน/ปี) , 

ปริมาณน้ำบาดาลที ่พัฒนามาใช้ต่อปริมาณน้ำบาดาลที่

สามารถนำมาใช้ได้ (ร้อยละ), ครัวเรือนท่ีมีน้ำประปาคุณภาพ

ดีต่อครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ทั้งหมด(ร้อยละ), ครัวเรือนที่มี

พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน (ร้อยละ), คุณภาพน้ำที่

ใช้ในการผลิต (ร้อยละ), น้ำประปาคุณภาพดีต่อสถานที่

ราชการที่มีน้ำประปาใช้ทั ้งหมด (ร้อยละ) , สมดุลของน้ำ

ต้นทุนและการใช้น้ำ (ร้อยละ) , เวลาที่มีปริมาณน้ำรักษา

สมดุลนิเวศท้ายน้ำ (เดือน), พื้นทีแ่ล้งซ้ำซากต่อพื้นที่ทั้งหมด 

(ร้อยละ), พื้นที ่เกษตรกรรมในพื้นที่แล้งซ้ำซากต่อพื้นที่

เกษตรกรรมทั้งหมด (ร้อยละ), พื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมด 

(ร้อยละ), ความสมบูรณ์ของป่าไม้ (NDVI), และดัชนีช้ีวัดการ

จัดการน้ำ (WMI) 

3 .3  กำหนดหน ้ าท ี ่ ของต ั วแปร  ( Set Role)          
แอตทริบิวต์ที ่ทำหน้าที ่เป็น Label ได้แก่ ดัชนีชี ้ว ัดการ
จัดการน้ำ (WMI) เป็นแอตทริบิวต์ที่สำคัญในการพยากรณ์
ดัชนีช้ีวัดการจัดการน้ำ 
 4.  การสร ้ างแบบจำลอง (Modeling Phase) เป็น
ขั้นตอนสำหรับการสร้างตัวแบบด้วยเทคนิคการทำ เหมือง
ข้อมูลทั้งหมด 2 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคโครงข่ายประสาท
เทียม (Neural Network) และเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น 
(Linear Regression) ด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio  
 5. การประเมินผล (Evaluation Phase) ขั ้นตอนการ
ประเม ินประส ิทธ ิภาพของการจำแนกประเภทข้อมูล 
(Classification Performance) สำหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้
ใช้ ค ่ารากที ่สองของค ่าคลาดเคล ื ่อนกำล ังสองเฉลี่ย      

(Root Mean Squared Error: RMSE) ค่าคลาดเคลื่อนกำลงั
สองเฉลี่ย (Squared Error: SE) และค่าคลาดเคลือ่นสมับรูณ ์
( Absolute Error: AE) จ า ก น ั ้ นท ำ กา ร เป ร ี ย บ เท ี ยบ
ประสิทธิภาพของแต่ละเทคนิค เพื่อให้ได้แบบจำลองที่ให้ค่า
ความแม่นยำของการ พยากรณ์ที่ดีที ่สุด โดยผู้วิจัยได้แบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน สำหรับการสร้างตัวแบบ (Training 
Set) และสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ  (Testing Set) 
ด้วยวิธีการ cross validation โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 
ส่วน (10-fold cross validation) เพื่อในแต่ละส่วนมีโอกาส
เป็นทั้งส่วนสำหรับการสร้างตัวแบบ (Training Set) และ
ส่วนสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ (Testing Set) 
 6. การนำไปใช้งาน (Deployment) ในการใช้น้ำที่เป็น
ปัญหาจึงรู้ถึงสาเหตุที ่ส่งผลต่อการพยากรณ์ดัชนีชี้วัดการ
จัดการน้ำ (WMI) ผลลัพธ์ที่ได้เป็น ความรู้ที่มีประโยชน์เป็น
อย่างมากในการพยากรณ์ดัชนีช้ีวัดการจัดการน้ำ จะได้มีการ
วางแผนหาแนวทางการป้องกันการ เกิดอุทกภัย ภัยแล้ง 
และแก้ปัญหาการเกิดปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งานใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในลุ่มน้ำให้ดียิ่งขึ้น 
 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์แบบจำลองสำหรับการสร้างตัว

แบบการพยากรณ์ด ัชนีชช ี ้ว ัดการจ ัดการน้ำผ ู ้ว ิจ ัยได้
คำนวณหาค่าประสิทธิภาพของการจำแนกประเภทข้อมูล 
(Classification) ได้แก่ ค่ารากที่สองของคลาดเคลื่อนกำลัง
ส อ ง เ ฉ ล ี ่ ย  ( Root Mean Squared Error: RMSE) ค่ า
คลาดเคล ื ่อนกำล ังสองเฉลี่ ย (Root Relative Squared 
Error: RRSE) และค ่าคลาดเคล ื ่อนส ัมบูรณ ์ (Absolute 
Error: AE) ซึ่งวัดจากค่าประสิทธิภาพของทั้ง 2 เทคนิค ได้แก่ 
เทคนิคโครงข่ายประสาท (Neural Network) และเทคนิค
ถดถอยเชิงเส ้น (Linear Regression) ผลการวิเคราะห์
แบบจำลองสำหรับการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ดัชนีชี้วัด
การจัดการน้ำ ท้ัง 2 เทคนิค ดังนี ้
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ตาราง 1 แสดงค่าประสิทธิภาพการจำแนกประเภทข้อมูล
ของทั้ง 2 เทคนิค 
เทคนิคการ

จำแนก
ประเภท
ข้อมูล 

ค่าประสิทธิภาพการจำแนกประเภทข้อมูล 
ค่ารากที่สองของ
ค่าคลาดเคลื่อน
กำลังสองเฉลี่ย 

ค่า
คลาดเคลื่อน

กำลังสองเฉลี่ย 

ค่า
คลาดเคลื่อน 

สัมบูรณ์ 
โ ค ร ง ข ่ า ย
ป ร ะ ส า ท
เทียม* 

0.508 0.040 0.160 

ส ม ก า ร
ถดถอยเชิง
เส้น 

0.240 0.058 0.191 

* ตัวแบบที ่เหมาะสมที ่สุดในการนำไปสร้างเป็นตัวแบบ
สำหรับการพยากรณ์ดัชนีชช้ีวัดการจัดการน้ำ (WMI) ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 จากตาราง 1 สามารถอภ ิปรายผลได้ด ังนี้  เทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) ผลการวิเคราะห์
ประส ิทธ ิภาพของแบบจำลอง ให้ค ่ารากที่สองของค่า
คลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Squared Error: 
RMSE) เท ่าก ับ 0.508 ค่าคลาดเคล ื ่อนกำล ังสองเฉลี่ย 
(Squared Error: SE) เท่ากับ 0.040 และค่าคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์ (Absolute Error: AE) เท่ากับ 0.160 ตามลำดับ 
และเทคนิคสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ผล
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบจำลอง ให้ค่ารากที่สอง
ของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Squared 
Error: RMSE) เท่ากับ 0.240 ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย 
(Squared Error: SE) เท่ากับ 0.058 และค่าคลาดเคลื่อน
สัมบ ูรณ ์ (Absolute Error: AE) เท ่าก ับ 0.191 เม ื ่อนำ
ผลลัพธ์มาเปรียบเทียบมาค่าการทดสอบประสิทธิภาพของ
การจำแนกประเภทข้อมูล (Classification) พบว่าเทคนิคที่
ให้ค่าทดสอบประสิทธิภาพที่ดีที ่สุด คือ เทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียม (Neural Network) 
 

6. สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง 
 หลังการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ดัชนีชี้วัดการจัดการ
น้ำด้วยเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลทั้ง 2 เทคนิค ซึ่ง
ได้แก่ เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม และเทคนิคสมการ

ถดถอยเชิงเส้น จากนั้นได้นำค่าการทดสอบประสิทธิภาพของ
การจำแนกประเภทข้อมูล (Classification) มาเปรียบเทียบ
กันแล้ว พบว่าเทคนิคที ่ให้ค ่าทดสอบประสิทธิภาพการ
จำแนกประเภทข้อมูลที่ดีที่สุด คือ เทคนิคโครงข่ายประสาท
เทียม (Neural Network) โดยรูปแบบสมาการพยากรณ์ด้วย
แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม มีการเรียนรู้ได้ดีเมื่อมี
จำนวนโหนดนำเข้าเป็น 38 โหนด ซึ ่งคือจำนวนตัวแปร
นำเข้าท้ังหมด โหนดในช้ันซ่อนเร้นเป็น 8 โหนด และจำนวน
โหนดที่ส่งออกจำนวน 1 โหนด เนื่องจากเป็นการพยากรณ์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ ่งจากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของแบบจำลองนี้สามารถนำไปสร้างเป็นตัว
แบบที ่ใช้สำหรับการพยากรณ์ดัชนีชชี ้ว ัดการจัดการน้ำ 
(WMI) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยต่อไป  
 

7. ผลการดำเนินงาน 
 เมื ่อได้แบบจำลองการการพยากรณ์ดัชนีชชี ้ว ัดการ
จัดการน้ำ (WMI) แล้วสามารถนำตัวแบบที่ได้ไปสร้างเป็น
ระบบสารสนเทศสำหรับพยากรณ์ปรมิาณน้ำ ในการลดความ
เสี่ยงโอกาสที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนนำ้และ
การเกิดอุทกภัยของชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรม อีกทั้ง
ย ังสามารถนำไปเป็นนโยบายของการพัฒนาเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานของกรมชลประทานหรือเขื ่อน
ต ่ าง ๆ  ในการแก ้ ไขป ัญหาในเร ื ่ องของการจ ัดการ
ประสิทธิภาพของน้ำ การกำหนดนโยบายการเปิด-ปิดน้ำ 
และนโยบายการการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งมีความ
จำเป็นต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จึงมีความสำคัญที่
จะต้องจัดหาให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
อย่างทั่วถึง 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
       1. เนื่องจากการเก็บข้อมูลที่นำมาใช้สำหรับการสร้าง
ตัวแบบการพยากรณ์ดัชนีชชี ้ว ัดการจัดการน้ำ ในครั ้งนี้ 
ผู ้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ [5] 
และนำมาจัดเก ็บไว ้ ใน  โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่ ง
ขั ้นตอนในการจัดเก็บข้อมูลนี้อาจมีค่าผิดพลาดเกิดขึ้นได้ 
ดังนั ้นควรมีการนำเทคโนโลยีที่ ทันสมัยเข้ามาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูล และก่อนจะทำการบันทึกข้อมูลแต่ละครั้งควร
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ตรวจสอบข้อมูลว่ามีค่าครบถ้วนหรือไม่ เพื่อลดค่าผิดพลาด
ของข้อมูลที่จะเกิดขึ้น 
     2. ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่ ปริมาณน้ำฝน
เฉลี ่ยรายปี ปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำบาดาลที ่สามารถ
นำมาใช้ได้ ปริมาณน้ำเก็บกัก ปริมาณน้ำกักเก็บต่อน้ำท่า ซึ่ง
อาจเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพยากรณ์ดัชนีชชี้วัด
การจัดการน้ำ ปริมาณค่อนข้างต่ำ จึงทำให้การวิเคราะห์
ข ้อม ูลได ้ค ่าประสิทธ ิภาพของความแม่นยำของโมเดล
ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นควรมีการนำเอาปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาทำการ
วิเคราะห์เพิ่มเติม เช่น ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ สภาพอากาศ 
เพื่อให้ค่าประสิทธิภาพของความแม่นยำของตัวแบบมีค่าเพิ่ม
มากขึ้น 
      3. เนื ่องจากข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้เป็นข้อมูล
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น และข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เมื่อมีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นเข้ามาในฐานข้อมูล ตัว
แบบที่ใช้สำหรับการพยากรณ์ดัชนีชี้วัดการจัดการนำ้ก็ต้องมี
การสร้างตัวแบบใหม่ขึ้นมา เพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลที่นำมา
วิเคราะห์ ซึ่งมีผลต่อผลของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
จำแนกประเภทข้อมูล 
      4. เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลที่ใช้สำหรับการพยากรณ์
ดัชนีชชี้วัดการจัดการน้ำในงานวิจัยได้เลือกใช้เทคนิคการ
จำแนกประเภทข้อมูล (Classification) ประกอบด้วย 2 
เทคนิค ได้แก่ เทคนิคถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) 
และเทคนิคโครงข่ายประสาท (Neural Network) ซึ่งอาจจะ
ให้ค่าความถูกต้องที่ยังมีค่าไม่มากพอ ดังนั้น ควรมีการนำเอา
เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเทคนิคอื่น ๆ เข้ามาวิเคราะห์เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบและเลือกเทคนิคที่ให้
ค่าความถูกต้องและความแม่นยำสูงสุดในการพัฒนาตัวแบบ
สำหรับการพยากรณ์ดัชนีชช้ีวัดการจัดการน้ำต่อไป 
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บทคัดย่อ 

   บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการพยากรณ์ปัจจัยในการเกิด

ความเสียหายของสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเทคนิคการทำ

เหมืองข้อมูล เนื่องจากในปัจจุบันการขนส่งสินค้ามีการเติบโตสูงขึ้นใน

ทุก ๆ ปี เมื่อมีงานมากความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของสินค้าก็มี

มากขึ้นตาม ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยด้าน

มนุษย์  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยของสินค้า เช่น น้ำหนัก ขนาด 

เป็นต้น ดังนั้นผู้พัฒนาจึงมีความคิดที่จะพัฒนาโมเดลพยากรณ์ขึ ้นมา

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายระหว่างขั้นตอนการขนส่ง 

โดยการสร้างโมเดลจะใช้ข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ในการขนส่ง เช่น น้ำหนัก

สินค้า ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ สภาพอากาศ ระยะเวลารอขนส่ง 

ระยะเวลาระหว่างขนส่ง เป็นต้น  นำข้อมูลมาทำการจัดกลุ่มและ

วิเคราะห์ โดยจะใช้วิธี Random Forest ผ่านโปรแกรม Weka ในการ

พยากรณ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง จากการทดลองไดผ้ล

ลัพธ์ว่าโมเดลนี้มีความถูกต้องสูงถึง 90% จึงสามารถนำไปใช้งานได้จรงิ 

คำสำคัญ : สินค้า , พยากรณ์ , ตู้คอนเทนเนอร์ 

Abstract 

  The objective of this article is to develop forecasting 

factors for the damage of cargo inside containers using data 

mining techniques. Due to the fact that the transportation 

of goods is growing every year when there is heavy workload, 

the risk of product damage is increasing. This could be 

caused by many factors, whether it is from human factors. 

Environmental factors Product factors such as weight, size. 

Therefore, the developers have the idea to develop a 

predictive model to reduce the risk of damage during the 

shipping process. By creating a model, it will use information 

for various transport factors such as weight of goods. 

Container size, weather, lead time, time between 

transportation, etc. Bring data to be grouped and analyzed. 

The Random Forest algorithm is used in the forecasting 

program for highly reliable results. From the experiment, it 

was obtained that this model was accurate to 90%. 

Keyword: cargo , forecast , container 

1. บทนำ 

  ในปัจจุบันการขนส่งสินค้ามีปริมาณมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางบก หรือ

ทางน้ำ เมื ่อมีจำนวนงานที ่มากขึ ้นก็ย่อมมีโอกาสที ่จะเกิดความ

ผิดพลาดได้ เริ่มต้นการขนส่งสินค้าก็คือการบรรจุ หรือการ packing 

สินค้า แต่การบรรจุสินค้าก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้สินค้าเกิดความ

เสียหายได้ โดยในระหว่างการขนส่งนั้นมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ทำ

ให้สินค้าได้รับความเสียหายได้หลายกรณี ยกตัวอย่างเช่น ระหว่าง 

Load สินค้าขึ้นรถ ระหว่างการขนส่งทางทะเล [1]  การใช้วัสดุขนส่งที่

ไม่เหมาะสม ด้านความทนทานที่แตกต่างกันซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งใน

การเกิดความเสียหายต่อสินค้า [2,3,4]  
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mailto:sineenart.tha@ku.th
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  จากข้างต้นผู้จัดทำจึงสร้างโมเดลพยากรณ์การเกิดความเสียหายของ

สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์โดยปัจจัยต่าง ๆ โดยจะนำข้อมูลการ

เรียกร้องการ claim สินค้า เพื ่อจะนำปัจจัยต่าง ๆ ในระหว่างการ

ขนส่งสินค้ามาทำการวิเคราะห์ด้วยวิธี Random Forest ซึ่งเป็นการ

นำผลลัพธ์จาก decision tree จำนวนมากมาสรุปผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์

มี่มีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด ซึ่งข้อดีของการใช้โมเดลพยากรณ์นี้

คือช่วยให้การขนส่งมีความปลอดภัยมากขึ้นจากการเลือกวันจัดส่งที่มี

ปัจจัยเหมาะสม มีความเสี่ยงต่ำ จะทำให้บริษัทขนส่งลดค่าใช้จ่ายใน

การจ่ายค่าเสียหายในแก่ลูกค้าได้ 

2. ทฤษฎีและบทความที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  การพยากรณ์ (Predictive)  คือ การคาดการณ์สิ ่งที ่จะเกิดขึ ้นใน

อนาคต โดยอาศัยการวิเคราะห์จากข้อมูลในอดีตที่ถูกเก็บรวบรวม

เอาไว้ สามารถนำไปใช้เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และ

การทำนายถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต [8] 

   Classification เป็น Model ประเภท Supervised Model หมายถึง 

Model ที่ต้องมี Target หรือ ตัวแปรที่ใช้วัดเป้าหมาย เป็นตัวตั้งต้นให้

เรียนรู้โดย Target ของ Classification จะเป็นแบ่งออกเป็นกลุ่ม หรือ

มีลักษณะเป็น Discrete เช่น yes หรือ no , A หรือ B , การทำนาย

มูลค่าของหุ้นว่าจะสูงขึ้นหรือลดลง เป็นต้น ดังนั้น ในการประเมินผล

ลัพธ์ที่ได้จาก Classification Model จะสามารถวัดค่าความแม่นยำ 

หรือ Accuracy ได้ เช่น ใช้ Confusion matrix   วิธีการสร้าง model 

classification คือการใช้ข้อมูลในรูปแบบของ (Training set) เพื่อ

สร้างตัวแบบการทำนาย และทำนายข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ไม่เคยพบ

เห็นมาก่อน (Testing set) โดยอัลกอริทึมในการจัดจำแนกท่ีเป็นที่รู้จัก

ก ัน เช ่น decision trees, rule induction, k-nearest neighbors, 

naïve Bayesian [9] 

  Random Forest หลักการคือ การสร้าง model จาก Decision 

Tree หลาย ๆ model โดย Tree แต่ละต้นจะได้รับ data set ที่ไม่

เหมือนกัน แต่จะเป็น subset ของ data set เดียวกันทั ้งหมด ใน

ขั้นตอนของการ prediction ก็ให้แต่ละ Tree ทำการทำนายแยกกัน

ไป และคำนวณผล prediction ด้วยการ vote output ที่ ถูกเลือก

โดย Decision Tree มากที ่ส ุด (กรณี classification) หรือ หาค่า 

mean จาก output ของแต่ละ Decision Tree (กรณี regression) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 : หลักการทำงานของ Random Forest 

  ข ้อด ีของการใช ้  Random Forest ค ือ สามารถใช ้ ได ้ท ั ้ ง  ว ิ ธี  

classification และวิธี regression ใช้กับข้อมูลได้หลายแบบทั้งข้อมูล

ที่ทีโครงสร้าง และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง  มีความน่าเชื่อถือมากกว่า

การใช้  Decision Tree [8] 

   การเรียนรู้แบบต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นหนึ่งในวิธีการ

เรียนรู้ซึ่งใช้ในสถิติ, การเรียนรู้ของเครื่อง และการทำเหมืองข้อมูล โดย

พิจารณาการสังเกตการแบ่งแยกข้อมูลโดยพิจารณาข้อมูล  ในการ

เรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) ต้นไม้ตัดสินใจ เป็นโมเดลทาง

คณิตศาสตร์ที่ใช้ทำนายประเภทของวัตถุโดยพิจารณาจากลักษณะของ

วัตถุ บัพภายใน (inner node) ของต้นไม้จะแสดงตัวแปร ส่วนกิ่งจะ

แสดงค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปร ส่วนบัพใบ ( leaf node) จะแสดง

ประเภทของวัตถุ ต้นไม้ตัดสินใจที่บัพใบแสดงถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลไม่

ต่อเนื ่อง (discrete values) จะเรียกว่าต้นไม้ตัดสินใจแบบจำแนก 

(classification trees) และต้นไม้ตัดสินใจที่บัพใบเป็นข้อมูลต่อเนื ่อง 

(continuous values) จะเร ียกว ่ าต ้นไม ้ต ัดส ินใจแบบถดถอย 

(regression trees) 

   Naive Bayes classification เป็น Model หนึ่งในการแบ่งกลุ ่มที่

เราต้องการโดยใช้ความน่าจะเป็นที่ชื่อว่า Naive bayes ยกตัวอย่าง
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เช่น เราต้องการแบ่งกลุ่มว่าคนไข้ที่เข้ามานั้นเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไม่ 

ซึ่งเราจะต้องถามอาการคนไข้มาให้ได้มากที่สุดว่าอาการเป็นอย่างไร 

แล้วเราถึงจะคาดคะเนจากข้อมูลอาการที ่ได้ว่ามีความน่าจะเป็น 

ไข้หวัดใหญ่เท่าไหร่ เช่นความน่าจะเป็น 95% เป็นต้น ซึ่งความน่าจะ

เป็นดังกล่าว เราจะใช้ Naive Bayes ในการหาค่าความน่าจะเป็น 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

   Mr. Ashwin Panchapakesan ไ ด ้ น ำ เ ส น อ ง า น ว ิ จ ั ย เ ร ื ่ อ ง 

Prediction of Container Damage Insurance Claims for 

Optimized Maritime Port Operations ซึ่งได้นำเสนอเรื่องของการ

ทำนายความของคอนเทนเนอร์ในระหว่างการขนส่งทางทะเล โดยที่ใช้

ข้อมูลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น น้ำหนักของสินค้าในตู้ การจัดตำแหน่ง

สินค้า ระยะเวลาในการขนส่ง ประเภทของสินค้า เส้นทางการขนส่ง 

เป็นต้น จากนั้นนำข้อมูลปัจจัยทั้งหมดที่อาจจะส่งผลต่อความเสียหาย

มาทำการวิเคราะห์ โดยขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อ

ช่วยเลือกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลที่ผ่านการคัดเลือกแล้วมาเข้า

สู่กระบวนการทำเหมืองข้อมูล ซึ่งใช้หลายวิธีเพื่อทดสอบว่าการสร้าง

โมเดลวิธีใดท่ีจะให้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุด [7] 

   Chai-Hsun Chang และคณะ ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง An analysis 

of safety and security risks in container shipping operations 

ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ โดยใช้

ข้อมูลตัวอย่างจากข้อมูลของท่าเรือสินค้าแห่งหนึ่งในประเทศไต้หวัน 

โดยใช้สองวิธีในการคำนวณคือ 1.การหาค่า mean  โดยทำข้อมูล

ความเสี่ยงทั้งหมดที่เลือกมาแปลงให้เป็นค่าน้ำหนัก จากนั้นทำการหา

ค่า mean ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ 2. stochastic dominance 

เป็นทฤษฎีการของตัวแปรสุ่ม ใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจ [5] 

   Gafero Priapalla Rahim และ Sunaryo  ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง 

Container Ship Accident Analysis due to Container Stacked 

on Deck as an Attempt to Improve Maritime Logistic System 

ซึ่งกล่าวถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการขนส่งเพื่อนำมาปรับปรุง

การขนส่งทางทะเลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้การวิเคราะห์จาก

ข้อมูลในอดีตของท่าเรือสินค้าแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้

ผลลัพธ์เป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ 1.ระบบการขนส่ง  2.สภาพแวดล้อม  3. 

ปัจจัยทางด้านมนุษย์  4.การจัดการการขนส่ง [6] 

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการขนส่ง 

2.3.1 พาเลท (Pallet) คือ แท่นสำหรับวางสินค้าเพื่อขนย้ายหรอืจัดสง่

และวางสินค้าในสถานที่เก็บสินค้า ลักษณะของพาเลทจะมีช่องไว้

สำหรับให้งาของรถยก(Fork Lift) เสียบแท่นสินค้าขึ้นมา ช่วยให้เกิด

ความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย 

2.3.2 ตู้คอนเทนเนอร ์(Container Box) คือ ตู้ภาชนะที่ผลิตมาเพื่อใช้

สำหรับบรรุสินค้าเพื่อใช้ในการขนส่งทางเรือ มีหลายสีสัน หลายขนาด 

และหลายประเภท เพื ่อให้เกิดการขนส่งที ่สะดวก ปลอดภัย และ

เหมาะสมกับสินค้าประเภทน้ันๆ 

2.3.3 ถุงลม (Airbag) คือ ถุงลมที่ใช้กันกระแทกภาบในตู้คอนเทน

เนอร์ โดยจะใส่เข้าไปเพื่อเติมเต็มช่องว่างในตู้ 

2.3.4 การโหลดสินค้า (Load) คือ การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 

หรือการนำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ 

2.3.5 การจัดเรียงบนพาเลท (On Pallet) การจัดเรียงสินค้าบนพา

เลทโดยจะเหลือท่ีว่างสำหรับใส่ถุงลมกันกระแทก 

2.3.6 การจัดเรียงแบบคัดไทย (Loose Cargoes) คือ การจัดเรียง

สินค้าเข้าไปจนเต็มตูเพื่อไม่ให้สินค้าโค่นล้ม จากนั้นผูกด้วย lashing 

belt ที่ท้ายตู้คอนเทนเนอร์เพื่อกันสินค้าโค่นล้มอีกครั้ง 

2.3.7 สายรัดโพลีเอสเตอร์ (Lashing belt) คือ อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการ

ผูกรัดวัสดุต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง และการเคลื่อนย้าย

วัสดุ  

2.4 ทฤษฎีโปรแกรม Weka 

  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 

เทคนิคเหมืองข้อมูลคือกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลจำนวน

มากเพื่อหาความสัมพันธ์ รูปแบบและแยกประเภทของข้อมูล และ 
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Weka นั้นยังได้รวบรวมเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆ เทคนิค

เข้าไว้ด้วยกัน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านทางหน้าจอ GUI 

(Graphic User Interface) ของ Weka ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้

อย่างสะดวกมากขึ้น 

3. วิธีดำเนินงานวิจัย 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 

   ได้ทำการศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 

รวมทั้งข้อมูลที่ระบบต้องใช้ โดยแบ่งระดับความเสียหายที่พบออกเป็น 

5 ระดับ ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 : ระดับความเสียหายของสินค้า 

  

3.2 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

  จากการเก็บข้อมูลทำให้ทราบว่าปัจจุบันบริษัทขนส่งจะมีการบันทึก

ข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้าเอาไว้ทั้งหมด เช่น ประเภท น้ำหนัก รวมไปถึง

ระยะเวลารอคิวขนส่ง เส้นทางการขนส่ง ระยะเวลาการขนส่ง ขนาด

ของตู้คอนเทนเนอร์ ผู้วิจัยจึงออกแบบระบบให้สามารถถึงข้อมูลมาทำ

การสร้างโมเดลพยากรณ์ได้  

3.3 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลวิเคราะห์ 

   เป็นการขั้นการนำข้อมูลที่มีอยู่มาเรียบเรียง จัดกลุ่มข้อมูลให้เหมาะ 

และสมบูรณ์ที่สุดสำหรับการนำไปใช้สร้างโมเดลพยากรณ์ เลือกใช้

ข้อมูลจากบริษัทขนส่ง 2 แห่ง โดยได้นำตารางการขนส่งสินค้า ตาราง

วางแผนการจัดเรียงสินค้า ตารางการรายงานความเสีย โดยนำข้อมูล

มาเรียบเรียงออกมาโดยเริ ่มจากการรวมข้อมูลการขนส่งสินค้า กัย

ตารางวางแผนการเรียงโดยเชื่อมกันด้วยรหัสสินค้า เพื่อให้ได้ข้อมูลว่า

การขนส่งสินค้าตู้นี้มีการจัดเรียงอย่างไร  รวมทั้งข้อมูลการขนส่งอื่นๆ 

เช่น เส้นทางการขนส่ง ปลายทางที่ตู้สินค้าจะถูกส่งไป พาหนะที่จะ

ขนส่งตู ้สินค้านี ้ไป จากนั ้นจะนำข้อมูลใหม่ไปเทียบกับตารางการ

รายงานความเสียหายโดยเทียบกับรหัสสินค้าและรหัสของตู้เพื่อดูว่าตู้

สินค้าไหนเกิดความเสียหาย เมื ่อทำการรวมข้อมูลทั้งหมดจะได้ชุด

ข้อมูลที ่ม ีหลาย attribute มากซึ ่งบาง attribute ไม่ค ่อยมีความ

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะทำนาย  

3.3.1กระบวนการทำเหมืองข้อมูล 

Data Preparation ได้แก่ 1. Selection   2. Preprocessing 

Selection การคัดเลือกข้อมูลมาเพื่อทำการวิเคราะห์ โดยจะใช้ข้อมูล 

2 ชุด นำมาเลือก Attribute ที่ต้องการจะใช้ และตัดส่วนที่ไม่ต้องการ

ออกไป  

Data Integration 

   ข้อมูลเลือกมาใช้นั้นมาจาก 2 แหล่งข้อมูล โดยที่ข้อมูลทั้ง 2 ชุดยัง

ไม่ได้ถูกจัดให้อยู ่ในรูปของชุดข้อมูล ข้อมูลที่ ได้มาจะเป็นรูปภาพ 

ตารางการวางแผนการจัดเรียง ตารางการขนส่ง ตารางการรายงาน

ความเสียหาย ซึ่งต้องนำข้อมูลจากทั้ง 2 แหล่งข้อมูลมาสรุปออกมา

เป็นชุดข้อมูลที่ต่อเนื่องกันก่อน และนำมาปรับรูปแบบให้ข้อมูลให้

ตรงกันก่อนจะนำมารวมเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ตัวอย่างข้อมูลที่ต้อง

ปรับแก้ เช่น การบันทึกหน่วยของน้ำหนักสินค้าที่แตกต่างกัน (ตันและ

กิโลกรัม) , การบันทึกขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่ตรงกัน (วัดเป็น

ปริมาตรและวัดตามขนาด) 

Data Cleaning 

   นำข้อมูลที่คัดเลือกมาแล้วมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น 

มีการบันทึกข้อมูลมาไม่ครบหรือไม่ มีข้อมูลที่บันทึกมาผิดพลาดหรือไม่ 

หากข้อมูลเป็นที ่ผ ิดพลาดจะแก้ไขโดยการลบข้อมูลแถวนั ้นออก

เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หาก

ข้อมูลที่บันทึกไม่ครบแล้วสามารถแก้ไขได้โดยนำข้อมูลจากตารางอื่น

มาเปรียบเทียบแล้วแก้ให้ข้อมูลถูกต้อง ถ้าไม่สามารถแก้ได้แล้วก็จะลบ

ระดับความเสียหาย ระดับคะแนน 
เสียหายมาก 4 
เสียหายปานกลาง 3 
เสียหายน้อย 2 
ไม่เกิดความเสียหาย 1 
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ข้อมูลแถวนั้นออก จากนั้นนำข้อมูลที่แก้ไขแล้วมาวาดกราฟเพื่อหาว่ามี 

outlier (ค่าผิดปกติ) หรือไม่ ถ้ามีก็จะทำการลบข้อมูลนั้นออกไป โดย

ในการวิเคราะห์นี้เลือกลบแถวข้อมูลที่มีน้ำหนักที่มีค่ามากเกินจนไม่

เกาะกลุ่มกับข้อมูลแถวอื่นออกไป 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 : ตัวอย่างกราฟที่สร้างจากค่าน้ำหนักสินค้า 

Data Reduction 

    การปรับข้อมูลไม่ให้เกิดการเอนเอียง โดยในชุดข้อมูลนี้มีความเอน

เอียงไปในทางที่คำตอบที่เป็น no ซึ่งหมายถึงไม่เกิดความเสียหาย จึง

ต้องทำการลดจำนวนข้อมูลที่คำตอบเป็น no ลง ให้มีจำนวนที ่ไม่

แตกต่างจากคำตอบ yes มากเกินไป โดยใช้วิธีการสุ่มเลือกข้อมูลที่มี

คำตอบ no จากข้อมูลทั้งหมด เหตุผลที่เลือกใช้วิธีการสุ่มเพื่อไม่ให้เกิด

ความจากลำเอียงจากผู้จัดทำ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 : ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้สร้างโมเดล 

     การสร้างโมเดลพยากรณ์ความเสียหายของสินค้าภายในตู้คอนเทน

เนอร์ โดยใช้โปรแกรม Weka มีขั้นตอนดังนี้ 

3.3.2 นำข้อมูลเข้า 

   ข้อมูลที ่นำมาใช้มีทั ้งหมด 8  attribute ได้แก่ ประเภทสินค้า 

(Type) , น้ำหนัก (Weight) ,  ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ (container’s 

size) ,  ระยะเวลารอคิวขนส่ง (Queue time) , เส้นทางการขนส่ง 

(Path) ,  ระยะเวลาการขนส่ง (Transport time) , สภาพอากาศใน

วันที่ส ่ง (Weather) และ ร ูปแบบการจัดวาง (Arrangement)  มี

คำตอบคือการเกิดความเสียหายของสินค้ โดยข้อมูลตัวอย่างนำจาก

บริษัทขนส่งในจังหวัดชลบุรี โดยนำข้อมูลมาจำนวน 100 Records 

3.3.3 การสร้างโมเดล 

   การสร้างโมเดลจะนำข้อมูลที่บันทึกเอาไว้มาเข้าสู่โปรแกรม Weka 

โดยเลือกใช้หลายอัลกอรึทึมเพื่อเลือกวิธีที่ได้ค่าความถูกต้องมากที่สุด 

โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  1. Training set จ ำ นวน 

70 record  

  2. Test set จำนวน 30 record  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 : ขั้นตอนการสร้างโมเดลพยากรณ์ 
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3.3.4 การพัฒนา Web Application 

   การศึกษาความต้องการและเพื่อแก้ปัญหาของผู้ใช้  การออกแบบ

หน้าจอหลัก และเสนอให้ผู้ใช้ตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ 

ผู้ใช้จะยอมรับ application นี้หรือไม่                            การพัฒนา 

เขียนคำสั่งในส่วนประกอบย่อยที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งอาจพบข้อจำกัด

หรือข้อบกพร่องจากขั้นตอนการออกแบบ หรือขั้นตอนศึกษาความ

ต้องการ จึงเป็นเรื่องปกติที่ต้องย้อนกลับไปแก้ไขการออกแบบหรือ

ศึกษาความต้องการ 

4. ผลการดำเนินงาน 

   เมื่อได้โมเดลที่ต้องการแล้วนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมขึ้น โดย

เป็นโปรแกรมที่ใช้การกรอกข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ แล้วทำการวิเคราะห์หา

ความเสี่ยงก่อนทำการขนส่งสินค้านั้น ๆ 

 4.1 ผลจากการพัฒนาระบบการพยากรณ์การเกิดความเสียหาย

ของสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์แสดงหน้าจอของโปรแกรมดังนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 : หน้าจอกรอกรายละเอยีด 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 : หน้าจอแสดงผลลัพธ ์

ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 

  1. นำข้อมูลปัจจัยที่ต้องการจะพยากรณ์มาใส่ในโปรแกรม ได้แก่ 

ประเภทสินค้า , น้ำหนัก , ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ , ระยะเวลาใน

การรอการขนส่ง , ระยะเวลาในการขนส่ง , สภาพอากาศในระหว่าง

การขนส่ง  

    2. แสดงผลลัพธ์ของการพยากรณ์ได้เป็น 2 คำตอบ ได้แก่ 
  2.1 ถ้าผลลัพธ์ที่ได้คือไม่มีความเสี่ยงก็ดำเนินการขนส่ง
ตามปกติ (ระดับความเสี่ยงต่ำกว่า 40%) 
 
   2.2 ถ้าผลลัพธ์ที่ได้คือมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหาย

ต่อสินค้า ก็สามารถนำข้อมูลรายงาน ดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจให้ลูกค้าได้ตัดสินใจว่าต้องการจะให้ทำการขนส่งตามปกติ 

หรือเลือกที่จะเลื ่อนการขนส่งออกไปเพื่อความปลอดภัยในกรณีที่

สามารถเลื่อนออกไปได้ (ระดับความเสี่ยงสูงกว่า 40%) โดยมีรูปแบบ

การทำงานดังภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 : ขั้นตอนการทำงานของระบบ 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโมเดลการพยากรณ์การเกิดความ

เสียหายของสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ 

ผลลัพธ์จากโปรแกรม Weka ด้วยการใช้อัลกอริทึมต่าง ๆ ได้

ผลลัพธ์ดังนี้ 

 ตารางที่ 2 : ผลลัพธ์จากโปรแกรม 

 

ดังนั้นจึงเลือกใช้ Model ที่ได้จากการใช้อัลกอริทึม  Random forest 

ที่มีค่าความถูกต้องสูงที่สุดมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 

5. สรุปผลการดำเนินงาน 

  ระบบการพยากรณ์การเกิดความเสียหายของสินค้าในตู้คอนเทน

เนอร์ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยให้บริษัทขนส่งสามารถพยากรณ์โอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยงในการขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยให้ลดค่าใช่จ่ายในการจา่ย

ค่าเสียหายให้กับลูกค้า   ระบบการพยากรณ์การเกิดความเสียหายของ

สินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ได้พัฒนาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของระบบคือ 

1. เพื่อพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดความเสียหายของสินค้า2. เพื่อใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติ และเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า   ค่า

ความถูกต้องและการวัดประสิทธิภาพในการทำนายของโมเดลได้

ผลลัพธ์ออกในระดับที่สามารถยอมรับได้ แต่กฎที่ได้ออกมาไม่ตรงกับ

สมมติฐานที่คาดไว้อาจเกิดจากจำนวนของข้อมูลที่นำมาใช้มีจำนวนไม่

มากพอจึงทำให้ข้อมูลในบาง attribute ไม่ถูกนำมาใช้ในกฏ ซึ่งเหตุผล

ส่วนหน่ึงมาจากการที่ต้องปรับจำนวนคำตอบให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียง

กันจึงทำให้ต้องตัดข้อมูลที่คำตอบเป็น no ออกไปมาก เพราะว่าข้อมูล

จากทั้ง 2 แหล่งข้อมูลมีคำตอบที่เป็น yes มีจำนวนที่ค่อนข้างน้อย จึง

อาจส่งผลให้โมเดลนี้สามารถใช้งานได้ดีในงานของบริษัททั้ง 2 แห่งที่

ให้ข้อมูลมาใช้ หากนำไปใช้กับข้อมูลอื่นอาจจะมีประสิทธิภาพลดลง  

   ดังนั ้นในการพัฒนาโมเดลนี ้ให้ม ีความสมบูรณ์มากขึ ้นต้องหา

แหล่งข้อมูลที่จำนวนมาก มีคลาสคำตอบในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน

มากกว่าเพื่อให้ลดความเอนเอียงของข้อมูลได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้

โมเดลใหม่มีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าโมเดลนี้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่ทำการศึกษาวิจัย และ
คุณลักษณะของข้อมูลต่างๆในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณ
รอบๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว ิทยาเขตศรีราชา โดย
ผู้ทำวิจัยใช้เครื่องมือ Data science เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล 
ซึ ่งผู ้ทำวิจัยได้ใช้เครื ่องมือ Rapid miner โดยผู้วิจัยได้ทำการ
สร้างแบบจำลองการพยากรณ์โดยใช้ Naive Bayes 
คำสำคัญ : การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
 

Abstract 
This research is aimed at conducting research 

studies. And the features of various information in road 
accidents around Kasetsart University Sriracha Campus 
The researcher used Data science tools to analyze the 
data. Using the Rapid miner, the researcher created a 
forecast model using Naive Bayes. 
Keywords: Road Accidents 

 

1. บทนำ 
ปัจจุบันปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นสาเหตุหนึ่งที่

ส่งผลให้มีบาดเจ็บ และ ผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่เสียชีวติบน
ท้องถนนเกิดกับ คนเดินเท้า ผู้ขี่จักรยาน ผู้ขี่จักรยานยนต์ โดย
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นมีสาเหตุมาจากหลายอย่าง เช่น 
สาเหตุที ่บุคคลเมาแล้วขับ สาเหตุจากสภาพแวดล้อม สภาพ
พื้นผิวของถนน หรือประเภทของยานพาหนะก็มีส่วนทำให้เกิด
อุบัติเหตุ ทำให้มีเกิดการบาดเจ็บ เกิดการสูญเสียของชีวิตและ
ทรัพย์สิน รอบๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะนำข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในบริเวณ
รอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มาทำการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ Rapid Miner เพื ่อจำแนก
ประเภทข้อมูลและหาโมเดลที ่สามารถวิเคราะห์ต ัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุที่นำมาสู่การเสียชีวิตได้ 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะนำข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มาทำการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื ่อจำแนกประเภทข้อมูลและหาโมเดลที่
สามารถวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุที่นำมาสู่
การเสียชีวิตได้ โดยจะใช้เทคนิค Naïve Bayes  
 
ทฤษฎีและบทความที่เกี่ยวข้อง 

1.การพยากรณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยนายพิเศษ คุปตินทร [1] งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อท่ีทำการศึกษาปัจจัย และคุณลักษณะของข้อมลู
ต่างๆ ในการเสียชีวิตทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยผู้ทำวจิัย
ใช้เครื่องมือเครื่องการเรียนรู้ (Machine learning) เพื่อทำการ
วิเคราะห์ข้อมูล ทางผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนการดำเนินงานออกเป็น 
5 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการศึกษาและการวางแผนการเก็บขอ้มูล, 
การเก็บรวบรวมข้อมูล, การสำรวจข้อมูลและจัดการข้อมูล, การ
วิเคราะห์และออกแบบจำลองการพยากรณ์, การอธิบายผลและ
การนำไปใช้ โดยที่ทางผู้วิจัยใช้การเรียนรู้ของเครื่องทำการเรียนรู้
จากชุดข้อมูลที่มี โดยแบ่งเป็นการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน 
คือ การแบ่งชุดข้อมูลที่มีออกเป็น 2 ส่วน คือข้อมูลส่วนที่ใช้ใน
การสอนเครื่องและข้อมูลส่วนที่ใช้ในการทดสอบการให้เครื่อง
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เรียนรู ้จากข้อมูลทั้งหมดที่มีและอีกส่วนใช้วิธีการเรียนรู ้ของ
เครื ่องแบบไม่มีผู ้สอน เพื ่อทำการจัดกลุ ่มที่มีลักษณะข้อมูล
คล้ายกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

 
2.การวิเคราะห์ข้อมูลผู ้บาดเจ็บและเสียชีว ิตจาก

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิไลลักษณ์ ตรีพืช[2] การ
จำแนกข้อมูลโดยกำหนดให้แอททริบิวท์ผลการรักษาเป็นคำตอบ
ที่ต้องการพยากรณ์สำหรับอัลกอริทึมท่ีผู้วิจัยเลือกใช้ในการสร้าง
โ ม เ ดล  ไ ด ้ แ ก ่  Naive Bayes, Generalized Linear Model 
(GLM), Logistic Regression, Decision Tree, Random 
Forest, และ Gradient Boosted Trees (XG Boost) สำหรับ
อัลกอริทึมที่ใช้ในการสร้างโมเดลเพื ่อพยากรณ์ซึ ่งงานวิจัยที่
เกี ่ยวข้องส่วนใหญ่มักใช้อัลกอริทึม Decision Tree เป็นหลัก 
ส่วนอัลกอริทึม Naive Bayes  มีประสิทธิภาพต่ำสุดของงานวิจัย
นี้  ซึ่งนักวิจัยได้อธิบายว่า  
Naive Bayes เหมาะกับการวิเคราะห์ข้อมูลที ่ปริมาณไม่มาก 
และเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวแปรไม่มาก แต่มีข้อดีคือสามารถใช้กับ
ตัวแปรได้ทุกชนิด โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยดังกล่าวมีลักษณะไม่
ตรงกบัความต้องการของ Naive Bayes ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัย
นี ้ที ่ข้อมูลมีลักษณะตรงกับความต้องการของ Naive Bayes 
มากกว่า นอกจากนั้น Naive Bayes มีกระบวนการเรียนรู้จาก
ข้อมูลที่มีอยู ่แล้วนำมาสร้างเงื ่อนไขในการจำแนกข้อมูลด้วย
ทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข ซึ่งข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ใน
งานวิจัยนี้มีลักษณะที่มีเง่ือนไขต่อเนื่องกัน 
 

3.แบบจำลองการพยากรณ์ความเสี ่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปี ใหม่ ด้วยการทำเหมืองข้อมูล โดย
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชา
เทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี[3] ข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลระหว่างปี 2551-
2558 ของศ ูนย ์กลางข ้อม ูลภาคร ัฐ โดยการเปร ียบเท ียบ
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้วยนาอีฟเบยส์ เพอร์เซ็ปตรอนห
ลายชั้น และ ถุงจำแนก ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมนำมาใช้
เพื่อพยากรณ์ การวัดประสิทธิภาพแบบจำลองพยากรณ์ความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปี ใหม่ด้วยเหมือง
ข้อมูล ในด้านหมืองข้อมูลได้ออกแบบการทดลอง โดยใช้วิธี 10-
Fold cross validation วิธีนี ้เป็นวิธีที ่นิยมในการทำงานวิจัย 

เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล เนื่องจากผลที่ได้มี
ความน่าเชื่อถือ การวัดประสิทธิภาพด้วยวิธี Cross-validation 
นี้จะทำการแบ่งข้อมูลออกเป็นหลายส่วน 

 
4.การวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนและการทำนายความ

รุนแรงของอุบัติเหตุโดยใช้Machine Learning ในบังคลาเทศ[4]  

วิเคราะห์อุบัติเหตุจราจรให้มากขึ้นเพื่อระบุความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ นอกจากนี้เรายังพบปัจจัยสำคัญที่มีผลอย่างชัดเจนต่อ
อุบัติเหตุบนท้องถนนและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
ปัญหานี้ได้มีการวิเคราะห์โดยใช้ Decision Tree, K-Nearest 
Neighbors (KNN), Naïve Bayes แ ล ะ  AdaBoost 
อัลกอริธึมแมชชีนเลิร์นนิงมีสามประเภท ได้แก่ การเรียนรู้แบบมี
ผู้ดูแลและกึ่งมีผู้ดูแลการเรียนรู้ที่ไม่มีผู้ดูแลและการเรียนรู้แบบ
เสริมกำลัง ในบรรดาการจำแนกประเภทการเรียนรู้ของเครื่อง
สามประเภทกว้าง ๆ เหล่านี้แนวทางการเรียนรู้ภายใต้การดูแล
ถูกนำมาใช้ในเอกสารวิจัยนี้เนื่องจากความสามารถในการสร้าง
แบบจำลองและการควบคุมระบบไดนามิก ผู้เขียนได้ใช้เทคนิค
แมชชีนเลิร์นนิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 4 ประการในการ
วิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน นั่นคือ Decision Tree, KNN, Naïve 
Bayes และ AdaBoost 

 
5.การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลขนาดใหญ่ของ

อุบัติเหตุจราจร [5] การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรและกราฟิก
ภาษา R จะแสดงให้เห็นว่าข้อมูลนั ้นเก ี ่ยวข้องกันอย่างไร 
หลังจากประมวลผลข้อมูลล่วงหน้าการเลือกข้อมูลโดยใช้ R 
language Remap package remap B และฟังก์ชั่น remap H 
รวบรวมข้อมูลคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015 ถึงเดือนเมษายน 
2016 ในเดือนนั้นทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร โดย
ใช้ฟ ังก ์ช ัน LDA (การตัดสินเชิงเส ้น) เพื ่อสร้างโมเดลและ
เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ทำนายกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงผลลัพธ์จะ
แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่ถูกต้องมี 95 เคส อัลกอริทึม FLD มีผล
การทำนายที่ดีที ่สุดจากแง่มุมของความแม่นยำโครงสร้างการ
ตัดสินใจของกระเป๋ามีผลการทำนายที่ดีที่สุดจากค่า Kappa ฟอ
เรสต์แบบสุ่มมีผลการทำนายที่ดีที่สุดจากผลรวม การทดลองยัง
สะท้อนถึงลักษณะของอัลกอริทึมทั้งสาม ดังนั้นเราสามารถใช้
การวิเคราะห์การตัดสินเชิงเส ้นเป็นตัวแบบโดยมีค่าความ
ผิดพลาดน้อยทีสุ่ดเมื่อเรามีความแม่นยำมากขึ้น 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 

ค้าหาข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง ปี2562 - 
2563 ในเส้นทางรอบ ๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา 

 
3.2 การรวบรวมข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.3 ทำการเตรียมข้อมูล  
เพื่อนำเข้าสู่โปรแกรม Weka ผู้วิจัยได้ทำการตัดส่วนที่ไม่จำเป็น
ออก เหลือเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการพยากรณ์ในภาพรวม 
 
3.4 สร้างแบบจำลอง 
ใช้โปรแกรม Weka 3.8.4 เป็นเครื่องมือในการทำเหมืองข้อมูล
โดยงานวิจัยนี้เลือกเทคนิค Naïve Bayes 

Naive Bayes เป็นเทคนิคารสร้างโมเดลโดยอาศัยการ
คำนวนความน่าจะเป็นของข้อมูลต่างๆ แล้วทำการวิเคราะห์
ข้อมูลที ่ใช้ในการสร้างแบบจำลองทำให้แบบจำลองสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยข้อมูลในการสร้างแบบจำลองเริ่มจากศูนย์ 
จากหลัการนี้ทำให้แบบจำลองมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคนี้ไม่
ไวต่อจำนวนตัวแปร และใช้ได้กับตัวแปรหลากหลาย โดยใช้
หลักการคำนวนดังสมการที่ 1 ในการเลือกตัวแปรที่ต้องการ
ทำนาย 

 
 
 
 
เมื่อ P คือค่าความน่าจะเป็นของแต่ละตัวแปรตาม 
X คือ แถวของข้อมูลตัวอย่าง (x1,x2,...,xn) 
N คือ จำนวนของข้อมูล 
Ci คือ ตัวแปรที่มีค่าเป็น ในข้อมูล 
 
 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานวิจัยฉบับนี้ได้วิเคราะห์ถึงค่าแม่นยำ
ของแบบจำลองพยากรความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
รอบ ๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรรีาชา ด้วยเหมือง
ข้อมูล ในการวิเคราะห์ได้ใช้ข้อมูลจาก มูลนิธิ ระหว่างปี 2562 – 
2563 ใช้เทคนิคในการสร้างแบบจำลอง คือ Naïve Bayes  
 

1.การวัดประสิทธิภาพ ในการพยากรณ์ความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุ รอบ ๆ มหาลัยเกษตรศาสตร์  
ว ิทยาเขตศร ีราชาด ้วย เหม ืองข ้อม ูลเป ็นพ ื ้นฐานการวัด
ประสิทธิภาพของแบบจำลอง ซึ่งสามารถแสดงค่าความถ่วงดุล
ของได้ 93.9 % 
 

 
ภาพที่ 1 Naïve Bayes ของแบบจำลอง 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
จากจุดประสงค์ในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยได้ทำการ

ทดลองแบบให้เหมาะสมกับชุดข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนบริเวณ
รอบๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยใช้เรื่อง
มือ Naïve Bayes ซึ ่งสามารถนำเสนอผลได้ด ังนี ้ การสร้าง
แบบจำลองเหมืองข้อมูลด้วยใช้ Naïve Bayes มีประสิทธิภาพใน
การพยากรณ์อยู่ที่ 93.9 % ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงมาก จาก
ผลการวิจัยทำให้ทราบว่า เทคนิค Naïve Bayes เป็นเทคนิคที่มี
ความน่าเชื่อถือสูงเเต่ถึงอย่างไรขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลที่นำมาใช้ด้วย 
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บทคัดย่อ 
    งานวิจัยนี้นำเสนอระบบการวิเคราะห์การเกิดโรคของโค ด้วย
เทคนิคดาต้าไมนิ่ง เราได้รวบรวมข้อมูลนำเข้าจำนวน 130 
ตัวอย่าง มีตัวแปรจำนวน 11 ตัว และสร้างโมเดลในการวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมเวก้า สำหรับทอัลกอริธึมที่เราเลือกใช้คือ ต้นไม้
ช่วยตัดสินใจและโครงข่ายประสาทเทียม  โดยมีรูปแบบการ
จำแนกข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และการทดสอบข้อมูลคือ 
Percentage split (20,30 แ ล ะ  66%)  แ ล ะ วิ ธี  Cross 
validation fold (5,10) ตามลำดั บ  ผลลัพ ธ์ที่ ได้ จ ะพบว่ า 
รูปแบบ สร้างโดยใช้เทคนิคตันไม้ตัดสินใจด้วยอัลกอริที ม 
48graft แ ล ะ วิ ธี ก า รต ร วจ ส อ บ ไข ว้ แ บ บ  10-fold cross 
validation มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีความถูกต้อง เท่ากับ 
86.92% หลังจากนั้นได้นำโมเดลพัฒนาเป็นระบบ responsive 
web application ด้วยการใช้เครื่องมือพัฒนาได้แก่โปรแกรม 
Visual Studio Code และโปรแกรม  Xampp  โดยใช้ภาษา 
HTML , CSS และ JavaScript 
 
 คำสำคัญ—ระบบวิเคราะห์โรคโค, โครงข่ายประสาท 
               เทียม, ต้นไม้ช่วยตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
      This research presents the Cow’s Diseases Analyze 
System with Data Mining Technique. We have 
collected 130 imported data and using 11 variables to 
created model analysis with WEKA program. For the 
algorithm that we choose are the Decision tree and 
Artificial Neural Network. The data classification model 
for learning and data testing is Percentage split (20, 30 
and 66%) and Cross validation fold (5, 10) 
respectively. The result will be found that the cross 
validation fold-10 of j48graft of Decision tree algorithm 
is the most appropriate. We found that the accuracy 
value is 86.92%.  After this model was introduced 
Developed as a responsive web application by using 
development tools including Visual Studio Code, 
Xampp and  PHP and JavaScript programming 
language respectively. 
   
Keywords-- Cow’s Diseases Analyze System, Artificial 
                 Neural Network, Decision tree 
 

1. บทนำ 
ในอดีตการเลี้ยงโคของเกษตรกรไทย มีจุดประสงค์เพื่อ

ใช้แรงงานทำการเกษตร เมื่อใช้งานจนหมดอายุขัยจึงปลดเพื่อ
จำหน่ายเป็นโคเนื้อ  แต่ปัจจุบันการเลี้ยงโคได้เปลี่ยนมาเป็นการ
จำหน่าย โคแบบแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์ และถูกเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อ เอา
นม ตลอดจนความต้องการของตลาดต่างประเทศ ซึ่งโคแต่ละ
สายพันธุ์ก็มีความแตกต่างกัน เช่น ขนาด ลำตัว สี เป็นต้น  และ
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การเลี้ยงโคของเกษตรกร พบว่าการเลี้ยงโคไม่ใช่เรื่องยากและ
เรื่องง่าย ควรศึกษาเรื่องโคก่อนที่จะนำมาเลี้ยง ถ้าไม่ศึกษาอาจ
ทำให้โคเกิดเป็นโรค เกษตรกรอาจคาดเดาโรคต่างๆของโค และ
รักษาผิดวิธีทำให้โคไม่แข็งแรงสมบูรณ์ตามความต้องการ อาจทำ
ให้ผลกระทบของเกษตรกรที่เลี้ยงโคนั้นเกิดการขาดทุน หรือ เสีย
โคที่กำลังเติบโต และการเลี้ยงโคถือว่าเป็นอาชีพเกษตรกรอย่าง
หนึ่ง มีอัตราการเลี้ยงโคเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อ 
โดยเลี้ยงไว้เกือบทุกบ้านในชนบท แต่เกษตรกรอาจไม่ทราบการ
เกิดปัญหาของโคเท่าผู้ที่ศึกษาโดยเฉพาะด้าน ทำให้การเลี้ยงโค 
และการเกิดโรคของโคง่ายต่อโค   

จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำ
รายงานนี้ขึ้นมา โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบวิเคราะห์การเกิด
โรคของโคด้วยเทคนิคดาต้าไมนิ่ง โดยรวบรวมข้อมูลพฤติกรรม
ความเสี่ยงของการเกิดโรคของโคจากสัตวศาสตร์ด้านโค และ
บุคคลที่ทำการเลี้ยงโค เพื่อทำระบบวิเคราะห์การเกิดโรคของโค 
โดยผู้ใช้สามารถทำงานผ่าน Responsive Web Application 
ในการวิเคราะห์การเกิดโรคของโค ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ทำอาชีพปศุศัตว์ และบุคคลที่สนใจท่ัวไป 

 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 โรคของโค 
         1) โรคปอดอักเสบ การอักเสบของเนื้อปอด ซึ่งรวมทั้ง
หลอดลม และถุงลมทำให้มีของเหลว เกิดขึ้นใน ถุงลม (alveoli) 
โรคนี้ส่วนใหญ่เป็นโรคแทรกซ้อน และมักเป็นสาเหตุที่สำคัญของ
การป่วยและการตายของสัตว์ที่เป็นโรคติดเชื้อต่างๆ  
          2) โรคไข้ขาเจ็บ โรคนี้เกิดได้ทุกฤดู แต่จะพบมากในฤดู
ฝน และมีสาเหตุโน้มนำมาจากการเลี้ยงโคในคอกที่ ช้ืนแฉะ
ตลอดเวลา หรือคอกที่มีแอ่งโคลนมีก้อนหิน ก้อนกรวดปะปนอยู่ 
หรือคอกที่มีพื้นแข็งและแห้ง ซึ่งสภาพเช่นนี้จะทำให้กีบมีการ
บวม มีแผลตามสันกีบและซอกกีบ เช้ือแบคทีเรียจึงผ่านเข้าทาง
บาดแผล เกิดการอักเสบที่บริเวณกีบได้ โคที่เป็นโรคนี้จะมีน้ำสี
ดำๆ กลิ่นเหม็น ออกมาจากแผลปะปนในแปลงหญ้า พื้นคอก ทำ
ให้โรคแพร่ระบาดไปยังโคตัวอื่นๆ ได้ 
         3) โรคไข้ทั่วไป ภาวะมีไข้ในโคคือ เมื่อวัดอุณหภูมิของ
ร่างกายโคสูงกว่าปกติ ในที่นี้ยกเว้นกรณี ที่วัดหลังจากสัตว์เพิ่ง
ออกกำลังกาย หรือหลังกินอาหารใหม่ๆ หรือวัดในวันที่อากาศ
ร้อนเป็นพิเศษ หรือแม่โคท้องแก่ ถ้าหากมีสภาพผิดปกติอื่นๆ 

ร่วมด้วยก็ไม่ต้องตกใจ เพราะในสภาวะที่กล่าวนี้อุณหภูมิโคจะสูง
กว่าปกติอยู่แล้ว อาการมีไข้มักเกิดร่วมกับอาการอื่นๆ ท่ีสังเกตได้ 
คือ จมูก ปากแห้ง หอบหายใจเร็ว ซึม เบื่ออาหาร ท้องผูก 
กระหายน้ำ ปัสสาวะลดลง บางตัวมีน้ำลายยืด ขนลุกเป็นระยะๆ  
บางครั้งจะพบว่า ส่วนขา ใบหู จมูก และโคนขา จะร้อนบ้างเย็น
บ้างสลับกัน 
         4) โรคขาดสารอาหาร ตามปกติผลผลิตที่แม่โคนมให้จะ
มีความสัมพันธ์กับปริมาณอาหารที่แม่โคได้รับ ถ้าแม่โคได้รับ
อาหารไม่พอเพียงตั้งแต่ระยะแห้งนมจนถึงระยะประมาณ 2 
เดือนหลังคลอดจะเกิดผลตามมา 2 ประการใหญ่ๆ คือ  ผลต่อ
ระบบสืบพันธ์ุ และปริมาณน้ำนม 
          5) พยาธิในเม็ดเลือด พยาธิในเลือดในโค-กระบือหรือ
สัตว์เคี้ยวเอื้องนั้นมีสาเหตุจากเช้ือปรสิตหลายชนิดด้วยกัน เช้ือ
โปรโตซัวที่เป็นสาเหตุ ได้แก่ เช้ือ Babesia spp. และ Theileria 
spp. ส่วนสาเหตุจากเช้ือ  Rickettsia ได้แก่ เช้ือ Anaplasma 
spp. ส่วนใหญ่พยาธิในเลือดของโค-กระบือมีการติดต่อโดยมี
พาหะนำโรคคือเห็บ และแมลงดูดเลือด เช่น เหลือบ แมลงวัน
คอก เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถติดจากการใช้เข็มฉีดยา
ร่วมกันได้ เช่น ในการทำวัคซีนในฝูงสัตว์ 
         6) โรคไข้สามวัน เป็นโรคติดเช้ือไวรัสในโค พบในโคได้
ทุกอายุ แต่ลูกโคอายุต่ำกว่า 6 เดือนมักไม่แสดงอาการ โรคนี้มี
ระยะฟักตัว 2-10 วัน พบในส่วนใหญ่ของทวีปเอเชีย บางส่วน
ของอาฟริกาและออสเตรเลีย ความสูญเสียที่เกิดจากโรคนี้คือ ทำ
ให้น้ำนมลด ในโคนม อาจลดลงถึง 80% หากเกิดโรคในช่วงท้าย
ของระยะให้นม รวมทั้งสัตว์ที่ติดเช้ือจะอ่อนแอทำให้เกิดโรค
แทรกซ้อนได้ง่ายสำหรับการเกิดโรคนี้ในประเทศไทย ราตรีและ
คณะ (2527) ได้สำรวจตรวจสภาวะของโรคนี้ในภาคใต้พบอัตรา
การติดเช้ือโดยเฉลีย 70 และ 47.5% ในโคและกระบือ ต่อมา
ปราจีนและคณะ(2530) ศึกษาที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบรี 
พบโคมีอัตราการติดเช้ือ 93.6% และในปี 2535 สุพจน์และอารี 
สามารถแยกเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคนี้ได้ 
     7) โรคตาอักเสบ เป็นโรคติดต่อในโคที่มีการระบาดมาก

ในช่วงฤดูฝน พบในโคได้ทั่วทุกภาคของประเทศ 

      8) โรคปากและเท้าเปื่อย เป็นโรคระบาดชนิดเฉียบพลัน

ของสัตว์กีบ เช่น โค กระบือ สุกร แพะ แกะ กวาง โดยเฉพาะโค

ในประเทศไทย มักจะป่วยด้วยโรคนี้อยู่เสมอ 
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       9) โรคพยาธิทางเดินอาหาร การเลี้ยงโคนมในประเทศ

ไทยมีปัญหาเรื่องโรคต่างมากมายให้เกษตรกรต้องปวดหัวในการ

ดูแลหรือเสียค่ารักษาวัวของตนเอง และโรคพยาธิก็เป็นอีกโรค

หนึ่งที่สำคัญในการเลี้ยงวัวนมเพราะถ้าหากโคนมเป็นโรคนี้แล้ว

จะทำให้ร่างกายอ่อนแอและเกิดโรคอื่นแทรกซ้อนตามมาได้ง่าย

ขึ้น 

 

2.2 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) 

        เป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์หรือโมเดลทางคอมพิวเตอร์

ส ำห รั บ ป ระม วล ผลส ารสน เท ศด้ วยการค ำน วณ แบ บ 

connectionist แนวคิดเริ่มต้นของเทคนิคนี้ได้มาจากการศึกษา

โครงข่ายไฟฟ้าชีวภาพ (bioelectric network) ในสมอง ซึ่ ง

ประกอบด้วย เซลล์ประสาท (neurons) และ จุดประสาน

ประสาท (synapses) ตามโมเดลนี้ ข่ายงานประสาทเกิดจากการ

เชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท จนเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน 

 

2.3 ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)  

         เป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ทำนายประเภทของวัตถุ

โดย พิจารณาจากลักษณะของวัตถุ บัพภายใน( inner node) 

ของต้นไม้จะแสดงตัวแปรส่วนกิ่งจะแสดงค่าที่ เป็นไปได้ของตัว

แปรส่วนบัพใบจะแสดงประเภทของวัตถุ 

 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     ศุภามณ จันทร์สกุล (2561) ได้ทำวิจัยเทคนิคเหมืองข้อมูลใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการพยาบาล ได้ทำการคิดวิเคราะห์ 
ปัจจุบันมีข้อมูลต่าง ๆ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในในวิชาชีพการ
พยาบาลเป็นจำนวนมากแต่การนำข้อมูลต่าง ๆและฐานข้อมูล
เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์โดยคันหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล
ซึ่งเรียกว่า "การวิเคราะห์เหมืองข้อมูล"ยังมีอยู่น้อย วัตถุประสงค์
ของบทความวิชาการเพื่อนำเสนอความรู้ เบื้องตันในการทำ
เหมืองข้อมูลสำหรับพยาบาลการวิเคราะห์เหมืองข้อมูลแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่คือ (1) การวิเคราะห์เหมืองข้อมูลเพื่อการ
ทำนายมีการเรียนรู้แบบมีการสอน และ (2) การวิเคราะห์เหมือง
ข้อมูลเพื่อการอธิบายมีการเรียนรู้แบบไม่มีการสอน เทคนิค
เหมืองข้อมูล 3 เทคนิค 

              ธนวัฒน์ เมฆนอล (2561) ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
พยากรณ์ปริมานผลผลิตของถั่วเหลืองด้วยเทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ
ประยุกต์ ใช้เทคนิค NEURAL NETWORKS มาทำเป็น WEB 
APPLICATION ในการพยากรณ์ผลผลิตของเกษตรกร ในการทำ
การปลูกถั่วเหลืองแต่ละครั้งเสร็จเกษตรกรยังไม่สามารถตอบได้
ว่ าจะ ได้ ผลผลิ ตที่ แน่ นอนออกมามี ป ริม าณ เท่ าไร  จาก
ประสบการณ์ เกษตรกรอาจจะต้องรอจนกว่าถั่วเหลืองมีการ
เจริญเติบโตไประยะนึง หรือมีการเก็บเกี่ยวแล้วและมีการ
ประเมินจากน้ำหนักของถั่วเหลืองอีกที่นึง ทำให้เกษตรกรทำการ
ประเมินผลผลิตจากประสบการณ์ที่เคยทำ เป็นการกินระยะ
เวลานาน และเป็นปัญหาเสี่ยงส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร โดย
รายได้ของเกษตรกรไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะออกเป็นวงเงิน
ปริมาณเท่าไรหรือเรียกว่าขาดความมั่นคงทางการเงิน มีความ
เสี่ยงต่อการทำการเกษตรในแต่ละครั้งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ พั ฒ น า ร ะ บ บ ใน รู ป แ บ บ เว็ บ แ อ บ พ ลิ เค ชั น  (WEB 
APPLICATION) ถ้าเกษตรกรมี APPLICATION ตัวนี้จะสามารถ
เพิ่มความนเช่ือถือของปริมาณผลผลิต และสามารถสร้างความ
มั่นคงของรายได้ของเกษตรกร ทางฐานะทางครอบครัวได้ โดย 
WEB APPLICATION ของผู้พัฒนาสามารถบอกปริมาณผลผลิต
ได้ ตั้งแต่ลงพื้นที่ปลูกเสร็จ WEB APPLICATION สามารถบอกได้
เลยว่า ปลุกเท่าไร จะได้ผลผลิตปริมาณเก่ไร ซึ่งแน่นอนว่าดีกว่า
การใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเกษตรกร โดยมีปัจจัยต่าง ๆ 
เข้ามาช่วยประเมิน และจะส่งผลให้เกษตรกรณ์ได้ประเมินสภาพ
ทางการเงินของครอบครัวได้ และเป็นการวางแผนการใช้จ่ายของ
ครอบครัว  
 

3. วิธีดำเนินงานวิจัย 
3.1 การรวบรวมข้อมูล 
         ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลโรคของโค โดยการเก็บ
ข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยได้คำการขอข้อมูลโรคของโคที่ได้รับการ
วินิจฉัยจากสัตว์แพทย์ จากโรคปอดอักเสบ , ขาเจ็บทั่วไป , ไข้
ทั่วไป , ขาดสารอาหาร , พยาธิเม็ดเลือด , ไข้สามวัน , โรคตา
อักเสบ , โรคไข้นม , โรคทางเสียจากเชื้อบิด , ซีดในรังไข่ , โรค
บิด , โรคกีบเน่า , ได้รับสารพิษจากมันสัมปะหรัง , โรคขาด
วิตามิน B1 , รกร้าง , โรคปากเท้าเปื่อย และ โรคพยาธิทางเดิน
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อาหาร ซึ่งได้รับมา 146 ตัวอย่าง 18 โรค และได้นำข้อมูล
ตัวอย่างทั้งหมดจัดลงโปรแกรม Microsoft Excel 
3.2 การคัดเลือกข้อมูลด้วยเทคนิค Multiple regression 
      เมื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลอาการป่วยของโรคโคที่ได้รับ
การพินิจฉัยจากสัตว์แพทย์ว่าเป็นโรคปอดอักเสบ , ขาเจ็บทั่วไป , 
ไข้ทั่วไป , ขาดสารอาหาร , พยาธิเม็ดเลือด , ไข้สามวัน , โรคตา
อักเสบ , โรคปากเท้าเปื่อย และ โรคพยาธิทางเดินอาหาร ที่พบ
บ่อย ลงบนโปรแกรม Microsoft Excel แล้ว ผู้วิจัยได้ทำการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลทำให้เห็นว่าข้อมูลที่ได้มานั้น
ครบถ้วนผู้วิจัยจึงนำข้อมูลมาทำการทดลอง 

 

 
                   ภาพ 1 ตวัอย่างข้อมูลโรคของโคเบื้องต้น 

 
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบการซ้ำซ้อนของตัวแปรพยากรณ์ด้วย
วิธี Pearson Correlation  
 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของตัวแปรพยากรณ์กับตัว
แปรพยากรณ์ โดย เราจะหาด้ วยวิธี สหสัมพั นธ์  Pearson 
Correlation หรือ ค่าสหสัมพันธ์เป็นการดูทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่ างตั วแปรพยากรณ์ กั บ  ตั วแปรพยากรณ์   โดยมี  
Correlation coefficient (r) หรือค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เป็นตัว
บ่งช้ีถึงความสัมพันธ์นี ้

 
    ภาพ 2 ตัวอย่างกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการทำ correlation ในโปรแกรม  
              Microsoft Excel 
 

จากผลการคัดเลือกตัวแปรโดยการหาสหสัมพันธ์ด้วยวิธี  
Pearson Correlation สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์ กับตัวแปรพยากรณ์มีค่า < 0.75 แสดงว่า ตัวแปร

พยากรณ์เหล่านี้ไม่ซ้ำซ้อนกัน จึงสามารถนำไปใช้ในขั้นตอน
ต่อไป  
 
ขั้นตอนที่ 2 ทำการคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธี Regression 
ใช้วิธีการคัดเลือกข้อมูลโดยวิธี Regression เพื่อดูความสัมพันธ์
ระหว่างแอตทริบิวต์แต่ละตัว โดยการแยกชนิดแอตทริบิวต์ แล้ว
นำไปหาความสัมพันธ์ด้วยตาราง Regression  
 

 
ภาพ 3 ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการทำ Multiple Regression 

ในโปรแกรม Microsoft Excel  
 

จากผลการคัดเลือกตัวแปรโดยวิธี Regression สรุปได้
ว่า แอตทริบิวต์ที่มีค่า P-value < 0.05 หรือใกล้เคียง สามารถ
นำไปใช้ในโปรแกรเวก้า  

 
 3.3 การสร้างแบบจำลอง 

ในการสร้างแบบจำลองด้วยเทคนิคดาต้าไมนิ่ง ผู้ศึกษา
ได้ เลือกใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ  (Decision tree) และเทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) ซึ่งเป็นอีก
เทคนิคหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้าน 
Data miningเท ค นิ ค ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ  (Decision tree) ใ ช้
โปรแกรม Weka 3.6.15 ทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ได้ใช้ 2 วิธี 
ในการหาแบบจำลอง ได้แก่ Percentage spilt 20% ,30% , 
66% และ Cross validation folds 5 , folds 10 และได้ใช้ 2 
อัลกอริทึมในการหาแบบจำลอง ได้แก่ J48 และ J48graft เพื่อ
หาแบบจำลองที่ดีท่ีสุด เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Network) ใช้โปรแกรม Weka 3.6.15 ทดสอบและ
วิ เคราะห์ข้อมูล  ได้ ใช้  2 วิธี ในการหาแบบจำลอง ได้ แก่  
Percentage spilt 20%, 30%, 66% และ Cross-Validation 
Folds 5 , Folds 10 และได้ใช้ อัลกอริทึมในการหาแบบจำลอง
คือ Multilayer Perceptron เพื่อหาแบบจำลองที่ดีที่สุด ได้
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เลือกใช้อัลกอริทึมที่ดีที่สุดโดยดูจากค่าความถูกต้อง ค่าความ
แม่นยำ ค่าความระลึก และค่าความถ่วงดุล ที่มีค่ามากที่สุดเพื่อ
หาตัวแบบและอัลกอริทึมท่ีดีที่สุด สำหรับการสร้างระบบต่อไป 
 
3.4 การวิเคราะห์ระบบ       
     ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive 
web ด้ วย โปรแกรม  Visual Studio Code และโปรแกรม 
xampp โดยใช้ภาษา HTML , CSS และ JavaScript ในการ
พัฒนาเว็บแอพพลิดชันและนำกฎที่ได้จากการสร้างและทดสอบ
แบบจำลองการวิเคราะห์การเกิดของโคด้วยเทคนิคตันไม้
ตัดสินใจด้วยอัลกอริทีม J48 กับJ48graft และวิธีตรวจสอบไขว้ 
(KFoldCross Validation) แบบ 10- Fold Cross Validation 
ที่ได้ค่าความถูกต้องมากที่สุด 
 

. 
 

ภาพ 4 ตัวอย่างโครงสร้างกฎที่ได้จากแบบจำลองเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 

 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 4.1 ผลการพัฒนาแบบจำลอง 
         จากการทดสอบแบบจำลองการวิคราะห์โดยใช้เทคนิค

ต้นไม้ตัดสินใจและโครงข่ายประสาทเทียมด้วยอักอริทีม J48 กับ 

J48graft และ Multilayer Perceptron ด้วยวิธีการแบ่งข้อมูล

แบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละและวิธีการตรวจสอบไขว้แล้ว

สามารถนำแบบจำลองการวิ เคราะห์มาเปรียบ เทียบค่ า

ประสิทธิภาพเพื่อคัดเลือกตัวแบบจำลองที่หมาะสมและความ

ถูกต้องมากที่สุดในการพยากรณ์หรือในการวิเคราะห์การเกิดโรค

ของโค 

ตาราง 1 ค่าประสิทธิภาพที่ได้จากการทดสอบแบบจำลองการวิเคราะห์การ

เกิดโรคของโคด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 

 
ตาราง 2 ค่าประสิทธภิาพที่ได้จากการทดสอบแบบจำลองการวิเคราะห์การ

เกิดโรคของโคด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 

 

 สรุปจากการทดลองแบบจำลองวิเคราะห์ผลการเรียนรู้

เฉลี่ยที่สร้างโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจด้วยอัลกอริทึม J48 กับ 

J48graftและวิธีการ การตรวจสอบไขว้ (10-Fold) 

 

4.2 ผลการพัฒนาระบบ  

 หลังจากการพัฒนาแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพที่ดี

ที่สุดแล้วจึงนำมาใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคซันวิคราะห์การ

เกิดโรคของโค สามารถใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์การวิเคราะห์การ

เกิตโรคของโคของที่มีอาการป่วยเป็นโรคต่างๆ โดยการพัฒนา

เว็บแอพพลิเคชันแบบResponsive web ด้วยโปรแกรม Visual 

Studio Codeและ โปรแกรม xampp โดยภาษาที่ ใช้ในการ

รูปแบบ ค่าความถูกต้อง 

J48 

ค่าความถูกต้อง 

J48graft 

การตรวจสอบไขว้ (5-Fold) 86.15 86.15 

การตรวจสอบไขว้ (10-Fold) 86.92 86.92 

การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการ

แบ่งร้อยละ 20 

84.65 84.65 

การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการ

แบ่งร้อยละ 30 

83.51 83.51 

การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการ

แบ่งร้อยละ 66 

77.27 77.27 

วิธีการพัฒนาแบบจำลองการ

วิเคราะห ์

ค่าความถูกต้องอัลกอริทึม 

Multilayer Perceptron 

การตรวจสอบไขว้ (5-Fold) 85.38 

การตรวจสอบไขว้ (10-Fold) 84.61 

การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการ

แบ่งร้อยละ 20 

86.53 

การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการ

แบ่งร้อยละ 30 

86.81 

การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการ

แบ่งร้อยละ 66 

81.81 
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พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน คือ HTML , CSS และกฎที่ได้จากการ

สร้างและทดสอบแบบจำลองมาเขียนเง่ือนไขด้วยภาษา 

JavaScript กรณีที่ผู้ ใช้ต้องการวิเคราะห์  ผู้ ใช้งานสามารถ

วิเคราะห์ไต้โดยทำการกรอกข้อมูลเบื้องตันลงบนฟอร์มที่กำหนด 

แล้วทำการคลิกปุ่มวิเคราะห์การเกิดโรค เพื่อทำการวิเคราะห์

และทราบถึงผลการวิเคราะห์การเกิดโรคโคต่างๆของผู้ใช้งาน ใน

ส่วนผลการวิเคราะห์จะแสดงในหน้าต่างใหม่หลังจากผู้ใช้ส่ง

ข้อมูลแล้ว 
 

4.3 ตัวอย่างการทำงานของระบบ 

 1) หน้าแรกของระบบ 

       เมื่อผู้ใช้งานระบบเปิดเว็บไซต์แล้ว จะพบกับหน้าแรกของ         

ระบบวิเคราะห์การเกิดโรคของโค โดยผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม 

“เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าการวิเคราะห์การเกิดโรค 

 2) หน้าการวิเคราะห์การเกิดโรคของโค 

       หลังจากที่ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว แล้วระบบจะทำการ

ประมวลผลและแสดงหน้าการวิเคราะห์การเกิดโรคผู้ใช้งาน

สามารถกรอกอาการลงไป เมื่อทำการกรอกข้อมูลจนครบถ้วน

แล้วจึงทำการกดปุ่ม "วิคราะห์การเกิดโรค" แต่หากผู้ใช้งาน

ต้องการกรอกข้อมูลใหม่ให้กดที่ปุ่ม "ล้างข้อมูล" หรือต้องการ

กลับไปหน้าแรกสามารถกดปุ่ม “กลับหน้าแรก”ได้ 

 3) หน้าผลลัพธ์การวิเคราะห์การเกิดโรคของโค 

        เมื่อผู้ ใช้งานกรอกข้อมูลครบแล้ว และทำการกดปุ่ม

วิเคราะห์การเกิดโรค ระบบจะแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์โรค

ต่างๆของโคที่ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบไว้ ให้ผู้ใช้งานทราบว่าโค 

ของผู้ใช้งานเป็นโรคอะไร และสามารถอ่านข้อมูลอาการ หรือ

วิธีการรักษาได้ 

 

1) การทำงานของแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์หรือแล็บท็อป 

 
 

ภาพ 5 ตัวอย่างรูปในคอมพวิเตอร์การกรอกข้อมูลวิเคราะห ์

 

 

ภาพ 6 แสดงผลการวิเคราะห์โรคโค 
 

2) การทำงานของแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน 

 

 
 

ภาพ 7 ตัวอย่างการใช้งานในสมาร์ทโฟน 
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ภาพ 6 แสดงผลการวิเคราะห์โรคโคในสมาร์ทโฟน 

 

4.4 วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการใช้แบบสอบถาม พร้อมทดลองใช้งานเว็บแอป

พลิเคชันระบบการเกิดโรคของโค จำนวน 10 คน มีรายระเอียด

ดังตาราง 4.3 ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ระบบนี้สามารถช่วยในการวิเคราะห์การเกิดโรคของโคได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยัง สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน 

สิ่งที่ควรปรับปรุงนั้นคือความถูกต้องของผลการทำนายซึ่งควรมี

ความหลากหลายของข้อมูลปัจจัยนำเข้า และข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้เหมาะสมยิ่งขึ้น  ในการ

ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจผู้วิจัยได้แบ่งระดับ

คะแนนผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

(1) 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 

 ปรับปรุง 

      (2) 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใช้ 

      (3) 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปาน   

           กลาง 

      (4) 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 

      (5) 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 

 
ตาราง 3 แสดงความพึงพอใจระบบงานสำหรับการทำไปใช้งาน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านประสิทธิภาพ 4.2 ดี 

ด้านการออกแบบ 4.3 ดี 

ความถูกต้องการวิเคราะห์ 4.5 ดี 

ประโยชน์ของเว็บแอพพลิเคชัน 3.9 ดี 

การแนะนำเว็บแอพพลิเคชันต่อ 4.2 ดี 

รวม 4.3 ดี 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
          จากผลการพัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์พบว่า จาก

การสร้างและทดสอบแบบจำลองการวิเคราะห์การเกิดโรคของโค 

ที่สร้างด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจด้วยอัลกอริทีม J48graft และ

วิธีการตรวจสอบตรวจสอบไขว้ (K-Fold Cross Validation) 

แบบ 10-Fold Cross Validation โดยมีคำความถูกต้องเท่ากับ 

86.92% ซึ่งจัดได้ว่ามีคำประสิทธิภาพและค่าความถูกต้อง

มากกว่าแบบจำลองการวิคราะห์อื่นๆ จึงถูกเลือกนำมาใช้ในการ

วิเคราะห์บนเว็บแอพพลิเคชันต่อไป 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการทดลองใช้ เว็บแอพพลิเคชันเคราะห์การเกิด

โรคของโคด้วยเทคนิคดาต้าไมนิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นได้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยและสามารถองค์นำความรู้ต่างๆมาใช้

ประกอบกับการทำเว็บแอพพลิชัน ทั้งยังนำเสนอออกมาใน

รูปแบบของระบบที่สามรถเข้าถึงได้ง่ายสามารถเข้าใช้งานได้ทั้ง

บนเว็บเบราเซอร์ของคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือที่เช่ือต่อ

กับอินเตอร์เน็ต 

 

5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย 

 ข้อจำกัดของงานวิจัยนี้คือ การลงพื้นที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลนั้นทำได้ค่อนข้างยาก และอาจทำให้มีการคาดเคลื่อน
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เพราะระบบไม่ได้ครอบคลุมถึงอาการอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก

ข้อมูลที่ใช้ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อให้การวิเคราะห์ระบบโรคของโคด้วยเทคนิคดาต้า

ไมนิ่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางผู้วิจัยเห็นว่าระบบควรได้รับ

การพัฒนาดังต่อไปนี ้

 1.ควรมีการเก็บข้อมูลอาการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค

ของโคให้มากกว่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างโมเดลและใน

การวิเคราะห์ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพแม่นยำมากขึ้น 

 2.ผู้พัฒนาควรศึกษาเกี่ยวกับโรคของโคให้มากขึ้นเพื่อ

การวิเคราะห์ที่ดีขึ้น 

 3.ผู้พัฒนาควรศึกษาจากงานวิจัยอื่นๆ เพื่อให้โมเดลที่

สร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพความถูกต้องที่มากข้ึน 
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การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์วิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ป่วย COVID-19  ด้วยเทคนิค
เหมืองข้อมูล 

A model study reported the success of COVID-19 patients using 
informational techniques 

 
วัชรี แรกพินิจ1, วิชชุดา ทองกลบ2, เพียงฤทัย หนูสวัสด์ิ3*กรรณิกา บุญเกษม4, นพดล สายคติกรณ์5 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

Emails: Minkwatcharee123@gmail.com, witchudathongkob12@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์

วิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ป่วย COVID-19 ด้วยเทคนิคเหมือง
ข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1). เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล   
ต่อการเป็นโรค COVID-19 2.) เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์ทำนาย
ระด ับความเส ี ่ยงการเป ็นผ ู ้ป ่วย COVID-19 และ 3. ) เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณ์ทำนายระดับความเสี่ยง
ของผู้ป่วย COVID-19  กลุ ่มตัวอย่างข้อมูล เป็นข้อมูลผู ้ป่วย 
COVID-19 จำนวน 316,800 รายการ โดยใช้เ ทค น ิ ค  ID3, 
เ ท ค น ิ ค  Random Forest เ ท ค น ิ ค  Naive Bayes             
และเทคนิค K-Nearest Neighbor เพื ่อใช้ในการวิเคราะห์      
และสร้างตัวแบบพยากรณ์ 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นโรค COVID-19 
ได้แก่ อาการไข้ อาการเหนื่อย อาการไอ อาการไอแห้ง หายใจ
ลำบาก อาการเจ็บคอ อาการปวดเมื่อย อาการคัดจมูก น้ำมูก
ไหล อาการท้องร่วง และอายุของผู้ป่วย และตัวแบบพยากรณ์    
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือตัวแบบที่สร้างจากเทคนิค Naïve 
Bayes โดยใช้วิธีการจำแนกกลุ่มแบบ Split Validation (80:20) 
ซึ่งมีค่าความถูกต้อง 24.21% 

 
คำสำคัญ – เปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์, เทคนิคต้นไม้การ
ตัดสินใจ,เทคนิคเหมืองข้อมูล, COVID-19  
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ABSTRACT 
 This research was to compare the predictive models 
for risk analysis of COVID-19 patients using data mining  
techniques.  Objective:  1). To analyze risk factors 
affecting COVID- 19 disease 2. )  To create a predictive 
model for predicting COVID- 19 risk levels and 3. )  to 
compare the performance of the predictive models Risk 
level of COVID- 19 patient data sample.  The data was 
collected from 316,800 COVID- 19 patients using ID3 
technique, Random Forest technique, Naive Bayes 
technique, and K- Nearest Neighbor technique for 
analysis and predictive modeling.  
 The research results were found that Factors 
contributing to COVID- 1 9  are:  fever, tiredness, cough, 
dry cough, difficulty breathing, sore throat, aching pain, 
stuffy nose, runny nose, diarrhea.  And the age of the 
patient and the most effective forecasting model       
The model was built on Naïve Bayes technique using 
the Split Validation (80:20) classification method with 
24.21% accuracy. 
 
Keywords -- Comparison of Forecasting Models, 
Decision tree, Data Mining, COVID-19 
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1. บทนำ 
โรค COVID-19 เป็นไวรัสที่จัดอยู่ในกลุ่มไวรัสขนาดใหญ่ที่สุด

ที่พบทั้งในสัตว์และคน [1] โรค COVID-19 เป็นสาเหตุที่ทำให้
เกิดค ว า ม เ จ ็ บ ป ว ด ต่ า ง  ๆ  ต ั ้ ง แ ต ่ โ ร ค ห ว ั ด ธ ร ร ม ด า    
จนถึ ง โ ร ค ที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรง เช่น โรค
ทางเดินหายใจเฉียบพลันที่พบในแถบตะวันออกกลาง 
(MERS )  และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ ายแรง 
(SARS) [2] ผู้ที่ติดเชื้อโรค COVID-19 นี้จะมีอาการเช่นเดียวกับ
ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โดยจะแสดงอาการ
ตั้งแต่ระดับความรุนแรงน้อย ได้แก่ คัดจมูก เจ็บคอ ไอ และมีไข้ 
โดยในบางรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการปอดบวมหรือหายใจ
ล ำบากร่ ว มด้ วย และบางรายอาจจะเสียชีวิตได้  แต่หาก
ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน และโรคหัวใจ    
จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยขั้นรุ น แ ร ง  หากได้รับเช้ือ 
COVID-19 [3] ซึ ่งมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ได้แนะนำให้
ประชาชนลดการสัมผัสปัจจัยเสี ่ยงและการแพร่เชื ้อในระยะ   
ต่าง ๆ มาตราฐานนี้ยังแนะนำให้ล้างมือ ดูแลสุขอนามัยทางเดิน
หายใจ เม ื ่อไอหร ือจามให ้ใช ้ข ้อพ ับแขนด ้านในปิดปาก           
หรือใช้กระดาษชำระแล้วทิ้งในถังขยะ รับประทานอาหารที่สุก 
สะอาด ปลอดภัย และหลีกเลี ่ยงการสัมผัสกับผู ้ท ี ่ม ีอาการ
เจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ผู้ที่มีอาการไอ 
หรือจาม [1]  

เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นการค้นหา
รูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลนั้น ๆ นิยมมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ที่มีจำนวนมาก [2] ซึ ่ งข้อมูลที่ ได้ถูกนำมาทำเหมืองข้อมูล  
อาจนำมาสร้างแบบจำลอง (Modeling) หรือตัวแบบพยากรณ์
สำหรับการจำแนกหน่วยหรือกลุ่มใช้อธิบายสถานการณ์
ที ่ยังไม่เกิดหรือไม่ทราบคำตอบ [4] ซึ ่งเทคนิคเหมืองข้อมูล
ประกอบด้วย 3 เทคนิคหลักคือ Association rule, Clustering
และ Classification  

ในปัจจุบันการตรวจโรค  COVID -19 มี  2  วิ ธี  ได้แก่  
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR เป็นวิธีเร็วที่สุด และมีความแม่นยำ
มากกว่า 90% แต่ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูง วิธีที ่สองคือ Rapid 
Test ทราบผลภาย ใน1 ชั่ ว โ ม ง  มีค่าใช้จ่ายถู กกว่ า วิ ธี แรก 
แต่ข้อเสียคือ ผู้ป่วยที่มีอาการเริ่มแรกอาจจะไม่สร้างภูมิคุ้มกัน
ออกมาทำให้ผลตรวจเป็นลบ ซึ ่งอาจจะทำให้เข้าใจว่าตนไม่      
ติดเชื ้อแล้วไปในที่ชุมชนได้ [1] ถึงแม้ว่าปัจจุบันมีการตรวจ

วินิจฉัยโรคที่มีความแม่นยำแต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสูง 
และบางครั้งการตรวจยังมีกระบวนการที่ซับซ้อนและมีความล่ าช้า  
ไ ม่ ส าม า รถครอบคลุ มประ ชา ชน ได้ อ ย่ า งทั ่ ว ถึ ง  และ
เครื ่องมือในการตรวจวินิจฉัยอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอต่อ
ประชากรในกลุ่มประเทศนั้น ๆ ทำให้ส่งผลต่อการควบคุม  
และป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู ้อื่น แต่ถ้าหากมีเครื่องมือหรือ
วิธีการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็น COVID-19  
จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนรักษา และป้องกันการแพร่เช้ือ
ของผู้ป่วย เนื่องจากโรค COVID-19 ต้องได้รับการรักษาดูแล
ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและระยะเวลาที่ผู้ป่วย  มีอาการ  

จากข้อมูลข้างต้น ผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดการนำเทคนิคเหมือง
ข้อมูลมาสร้างตัวแบบพยากรณ์วิเคราะห์ความเสี ่ยงของผู้ป่วย 
COVID-19 โดยใช้ข้อมูลผู ้ป ่วยCOVID-19  จำนวน 316,800 
รายการ และทำการสร้างตัวแบบพยากรณ์ โดยใช้เทคนิคID3 
เทคนิคRandom Forest เทคนิคNaive Bayes และเทคนิคK-
Nearest Neighbor เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบ
พยากรณ์ และสามารถนำตัวแบบพยากรณ์วิเคราะห์ความเสี่ยง
ของผู้ป่วย COVID-19 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการตรวจ
วินิจฉัยโรค COVID-19 และเพื่อความรวดเร็วของการตรวจโรค
ซึ่งเป็นผลดีต่อการรักษาได้ต่อไป 

  
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจับ 

2.1 เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัเสีย่งท่ีส่งผลต่อการเป็นโรค COVID-19 
โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 

2.2 เพื ่อสร้างตัวแบบพยากรณ์ทำนายระดับความเสี ่ยง      
ต่อการเป็นโรค COVID-19 โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณ์ทำนาย
ระดับความเสี่ยงของผู้ป่วย COVID-19 

 
3. กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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4. ขอบเขตงานวิจัย 
4.1 กลุ ่มข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลผู ้ป ่วย COVID-19 

จำนวน 316,800 รายการ  เ ว ็บ ไซต ์  (www.kaggle.com)                                                                        
4.24.2 เทคนิค Data Mining ที ่ใช้สร ้างตัวแบบพยากรณ์ใน   
การวิจัยได้แก่ เทคนิค ID3, เทคนิคRandom Forest เทคนิค
Naive Bayes และเทคนิคK-Nearest Neighbor 

4.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์เพื่อให้ได้
เทคนิคที ่ดีที ่ส ุดสำหรับการทำนายและวิเคราะห์ความเสี ่ยง    
ของผู้ป่วย COVID-19 
 4.4 ใช ้ โปรแกรม RapidMiner Studio 9 สร ้ างต ัวแบบ
พยากรณ์ทำนายความเส ี ่ยงของผ ู ้ป ่วย COVID-19 และวัด
ประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์ 
 

5. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
5.1 โรค COVID-19  

เป็นไวรัสที่มาจากสาเหตุของโรคทั้งในสัตว์และคน ถ้าเกิด
ขึ ้นก ับคนนั ้น โรค COVID-19 น่าหลายสายพันธ ุ ์ทำให้เกิด       
โรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที ่มี
อาการรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจในแถบตะวันออกกลาง 
(MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) [5]  
5.2 อาการและกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ โรค COVID-19  

อาการและกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรค COVID-19 ได้แก่ มีไข้ , เจ็บ
คอ , ไอแห้ง ๆ , น้ำมูกไหล , หายใจเหนื่อยหอบ เด็กเล็ก (แต่อาจ
ไม่พบอาการรุนแรงเท่าผู้สูงอายุ) , ผู้สูงอาย ุ, คนท่ีมีโรคประจำตวั
อยู่แล้ว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง, คนที่ภูมิคุ้มกัน
ผิดปกติ หรือกินยากดภูมิต ้านทานโรคอยู่  , คนที ่ม ีน ้ำหนัก      
เกินมาตรฐานมาก (คนอ้วนมาก) , ผู้ที่เดินทางไปในประเทศเสี่ยง
ติดเชื ้อ เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ ่น , ผู้ที ่ต้องทำงาน หรือรักษา
ผู้ป่วย ติดเชื้อโรค COVID-19 อย่างใกล้ชิด, ผู้ที่ทำอาชีพที่ต้อง
พบปะชาวต่างชาติจำนวนมาก เช่น คนขับแท็กซี ่ เจ้าหน้าที่      
ในโรงพยาบาล ลูกเรือสายการบินต่าง ๆ [6] 
5.3 วิธีป้องกันการติดเชื้อโรค COVID-19  
 5.3.1 หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูก
ไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ 
 5.3.2 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
 5.3.3 สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในท่ีสาธารณะ 

5.3.4 ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเช้ือ
โรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ ่งที่มีคนจับบ่อยครั้ง เช่น ที่จับบน BTS, 
MRT, Airport Link ที่เปิด-ปิดประตูในรถ กลอนประตูต่าง ๆ 
ก๊อกน้ำ ราวบันได ฯลฯ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้า 
และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า     

5.3.5 ล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู ่  หรือแอลกอฮอล์ เจล 
อย่างน้อย 20 วินาที ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 
70% (ไม่ผสมน้ำ) [6] 
5.4 การทำเหมืองข้อมูล (data mining) 
การทำเหมืองข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 วิธี 
 5.4.1 วิธีการค้นหากฎความสัมพันธ์ (Association rule) 
เป็นวิธีที่ใช้ในการค้นหาความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลที่มีขนาด
ใหญ่ เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลและหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลนั้น 
 5.4 .2 ว ิธ ีการจ ัดกล ุ ่ม (Clustering)  ว ิธ ีที่1 แบบ  Split 
validation คือการแบ่งข้อมูลเป็นสองส่วน เช่น 8 สำหรับ train 
และ 2 สำหรับ test จริง ๆ RM มีโอ เปอร์ เ ร เตอร์สำหรับทำ 
K-Fold Cross Validation เลยด้วย สะดวกมาก [17] วิธ ีที่2 
แบบ Cross validation คือการแบ่งข้อมูลเรียนรู้ออกเป็น K ชุด
จำนวนเท่า ๆ กัน ใช้ข้อมูลส่วนที่เหลือ (K-1) เพื ่อทำการสร้าง
โมเดล   เก็บข้อมูลที่แบ่งไว้ 1 ชุด เพื่อทำการ Evaluate วน
ทำซ้ำจนข้อมูลทุกส่วนถูกนำมาทดสอบ [11] 
 5.4.3 วิธีการจำแนกกลุ่ม (Classification) เป็นวิธีในการ
จำแนกกลุ่มข้อมูลด้วยคุณลักษณะต่าง ๆที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว 
วิธีนี ้เหมาะกับการสร้างตัว แบบเพื ่อการพยากรณ์ค่าข้อมูล 
(predictive modeling) ในอนาคตจากการที ่ได้จำแนกกลุ่ม
ข้อมูลตัวอย่างไว้แล้ว [7]  
5.5 เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree)  
 เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาทางเลือกที่ดีท่ีสุดโดยการ
นำข้อมูลมาสร้างตัวแบบการพยากรณ์ในรูปแบบของ โครงสร้าง
ต้นไม้ ซึ่งมีการเรียนรู้ข้อมูลแบบมีผู้สอน (supervised learning) 
สามารถสร้างตัวแบบในการพยากรณ์ตัวอย่างของข้อมูลฝึกหัด 
(training data set) ได้โดย อัตโนมัต ิและสามารถพยากรณ์    
กลุ่มของรายการที่ยังไม่เคยนำมาจัดกลุ่มได้อีกด้วย ส่วนประกอบ 
ของต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ ได้แก่ 
 5.5.1 ID3 คือ การสร้างต้นไม้การตัดสินใจจากบนลงล่างด้วย
การถามว่าลักษณะใด ควรจะเป็นรากของต้นไม้การตัดสินใจต้นนี้ 
และถามซ้ำ ๆไปเรื ่อย ๆเพื ่อหาต้นไม้ทั ้งต ้นด้วยการเขี ยน

http://www.kaggle.com/
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โปรแกรมด้วยความสัมพันธ์แบบเวียนเกิด โดยในการเลือกว่า
ลักษณะใดดีที่สุดนั้นดูจากค่าของลักษณะเรียกว่าแกนความรู้ [8] 
 5.5.2 Random Forest เป็นหนึ่งในกลุ่มของโมเดลที่เรียกว่า 
Ensemble learning ที่มีหลักการคือการสอน (Training) โมเดล
ที่เหมือนกันหลายๆ ครั้ง (หลาย Instance) บนข้อมูลชุดเดียวกัน 
โดยแต่ละคร ั ้งของการสอนจะเล ือกส ่วนของข้อม ูลที่ สอน           
ไม ่ เหม ือนก ัน แล ้วเอาการต ัดส ินใจของโมเดลเหล ่านั้น              
มาเปรียบเทียบคะแนนกันว่า Class ไหนถูกเลือกมากที่สุด [9] 
5.6 เทคนิคนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) 
 เป็นวิธีการที่อาศัยหลักการความน่าจะเป็น (probability) 
ตามทฤษฎีของเบย ์ (Bayes theorem) ซ ึ ่ งม ีอ ัลกอร ิท ึมที่          
ไม่ซับซ้อน เป็นขั้นตอนวิธีในการจำแนกข้อมูล โดยการเรียนรู้
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื ่อนำมาสร้างเงื ่อนไขการจำแนกข้อมูลใหม่    
เป็นการจำแนกข้อมูลโดยใช้ความน่าจะเป็นและคำนวณการแจก
แจงความน่าจะเป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้[7] 
5.7 เทคนิคความใกล้เคยีงกนัมากที่สุด (K-nearest neighbor)   
 เป ็นว ิ ธ ีการแบ ่ งคลาสสำหร ับใช ้จ ัดหมวดหม ู ่ข ้อมูล 
(Classification) ใช้หลักการเปรียบเทียบข้อมูลที่สนใจกับข้อมูล
อื่นว่ามีความคล้ายคลึงมากน้อยเพียงใด หากข้อมูลที่กำลังสนใจ
นั้นอยู่ใกล้ข้อมูลใดมากที่สุด ระบบจะให้คำตอบเป็นเหมือน
คำตอบของข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดนั้นลักษณะการทำงานแบบไม่ได้
ใช้ข้อมูลชุดเรียนรู้ (training data) ในการสร้างแบบจำลองแต่จะ
ใช้ข้อมูลนี้มาเป็นตัวแบบจำลองเลย [10] 
5.8 กระบวนการ CRISP-DM  
กระบวนการนี้ CRISP-DM จะประกอบไปด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่ 
 5.8.1 ทำความเข้าใจปัญหา (Business Understanding) 
เป็นขั ้นตอนแรกในกระบวนการ CRISP-DM ซึ ่งเน้นไปที ่การ
เข้าใจปัญหาและแปลงปัญหาที ่ได้ให้อยู ่ในรูปโจทย์ของการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางดาต้า ไมน์นิงพร้อมทั ้งวางแผนในการ
ดำเนินการคร่าวๆ ตัวอย่างการนำเทคนิคดาไมน์นิ่งไปใช้ในการ
วิเคราะห์ด้านต่าง ๆ 
 5.8.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Understanding) 
ขั้นตอนนี้เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นจะเป็นการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมมาได้เพื่อดูความถูกต้องของ
ข้อมูล และพิจารณาว่าจะใช้ข้อมูลทั้งหมดหรือจำเป็นต้องเลือก
ข้อมูลบางส่วนมาใช้ในการวิเคราะห์ 
 

 5.8.3 การแปลงข้อมูล (Data Preparation)  
ขั ้นตอนนี ้เป็นขั ้นตอนที ่ทำการแปลงข้อมูลที ่ได้ทำการเก็บ
รวบรวมมา (raw data) ให้กลายเป็นข้อมูลที ่สามารถนำไป
วิเคราะห์ในขั้นถัดไปได้ โดยการแปลงข้อมูลนี้อาจจะต้องมีการ
ทำข้อมูลให้ถูกต้อง (data cleaning) 
 5.8.4 การสร้างโมเดล (Modeling) 
 ขัน้ตอนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทางดาต้าไมนน์งิ 
ที ่ ได ้แนะนำไปแล้ว เช ่น การจำแนกประเภทข้อม ูล หรือ          
การแบ่งกลุ่มข้อมูล ซึ่งในขั้นตอนนี้หลายเทคนิคจะถูกนำมาใช้
เพื่อให้ได้คำตอบที่ดีท่ีสุด  
 5.8.5 การวัดประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Evaluation) 
 ขั้นตอนนี้เราจะได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทาง
ดาต้า ไมน์นิงแล้วแต่ก่อนที่จะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้งานต่อไปก็
จะต ้องม ีการว ัดประสิทธ ิภาพของผลลัพธ ์ท ี ่ ได ้ว ่าตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในขั้นตอนแรก หรือมีความน่าเชื่อถือมาก
น้อยเพียงใด 
 5.8.6 การนำไปใช้ (Deployment) 
   ในกระบวนการทำงานของ CRISP-DM นั้นไม่ได้หยดุเพียงแค่
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทางดาต้าไมน์นิง
เท่านั้น แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงถึงองค์ความรู้ที่มีประโยชน์  
แต่จะต้องนำองค์ความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปใช้ได้จริงในองค์กรหรือบริษัท 
[8] 
5.9 วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อ
พยากรณ์ การระบาดของโรคระบาดสัตว์ ใช้ข้อมูลการระบาด
ของโรคระบาดสัตว์ระหว่างปี พ.ศ. 2556 -2561 โดยใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูลแบบโครงประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอร์เพอร์
เซ็ปตรอน (MLP) ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (SVM) และต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree) ผลการทดลอง พบว่าแบบจำลอง
พยากรณ์การระบาดของโรคระบาดสัตว์ด้วยเทคนิคต้นไม้การ
ตัดสินใจ (Decision Tree) ให้ค่าความถูกต้องร้อยละ 75.06 
และมีค่าความคลาดเคลื ่อนเฉลี ่ยกำลังสอง (RMSE) 0.2423     
ซึ ่งเป็นค่าที่ดีที ่สุดเมื ่อเปรียบเทียบกับแบบจำลองที่สร้างจาก
เทคนิค MLP และ SVM [7] 

การพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วลม โดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูล ใช้ข้อมูลปริมาณน้ำในเขื ่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง พ.ศ. 
2535-2560 จำนวน 25 ปี รวมทั้งหมด 9,125 ระเบียน โดยใช้
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เทคนิค เทคนิควิธีการวิเคราะห์การถดถอย วิธีโครงข่ายประสาท
เทียม วิธีแบบจำลองต้นไม้เอ็มไฟว์พีและวิธีเทคนิค ซัพพอร์ต
เวคเตอร์แมชชีนส์ โดยเลือกจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการใช้
งานมากที่สุด ผลการทดลอง ผลการเปรียบเทียบการพยากรณ์
ปริมาณน้ำรายเดือนในเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง โดยใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูลทั้ง 4 เทคนิค พบว่า วิธีแบบจำลองต้นไม้เอ็มไฟว์พี 
มีค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อนต่ำสุดที่ 10.58 และเป็น
วิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับน้ำไปพัฒนาระบบเพื่อการพยากรณ์น้ำ
ในเขื่อน [11] 

การศึกษาเทคนิคพยากรณ์อาชีพสำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ใช้กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรหีลังสำเรจ็การศึกษา โดยใช้เทคนิคการ
จำแนกข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เทคนิคการ
จำแนกข้อม ูลด ้วยว ิธ ีแรนดอมฟอร์เรส (Random Forest) 
เทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วยวิธีแบ็กก้ิง (Bagging) ผลการทดลอง 
จากผลการวิจัยพบว่าค่าความแม่นยำในการจำแนกประเภท
ข้อมูลเฉลี่ยจาก 3 เทคนิค วิธีแรนดอมฟอร์เรสให้ค่าความถูกต้อง
สูงที่สุดร้อยละ 84.29 วิธีต้นไม้ตัดสินใจให้ค่าความถูกต้องร้อยละ 
81.91 วิธีแบ็กกิ้งให้ค่าความถูกต้องร้อยละ 81.71 มีความคลาด
เคลื่อนเฉลี่ยกำลังสองเท่ากับ 0.27, 0.29 และ0.29 [12] 

 
6. วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 ผู้วิจัยดำเนินงานตามขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูลแบบ 
CRISP-DM [10] ท้ัง 6 ข้ันตอน ดังนี ้
 6.1 ทำความเข้าใจปัญหา (Business Understanding) 
ในปัจจุบันโรค COVID-19 เป็นภาวะเร่งด่วนระดับโลก การ
พยายามค้นหาผู้ติดเชื้อ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเป็นสิ่ง
สำคัญอย่างมาก ซึ่งในการตรวจโรค COVID-19 นั้นมี 2 วิธี เป็น
การตรวจวิธี RT-PCR เป็นวิธีเร็วที ่สุด มีความแม่นยำมากกว่า 
90% แต่ค่อนข้างมีราคาสูง วิธีที่สองคือ Rapid Test ทราบผล
ภายใน 1 ชั่วโมง ราคาถูกลงกว่าวิธีแรก แต่ข้อเสียคือผู้ป่วยที่มี
อาการเริ่มแรกอาจจะไม่สร้างภูมิคุ้มกันออกมา ทำให้ผลตรวจ
เป็นลบ ซึ่งอาจจะทำให้เข้าใจว่าตนไม่ติดเช้ือแล้วไปในที่ชุมชนได้ 
ถึงแม้ว่าปัจจุบันมีการตรวจวินิจฉัยโรคที่มีความแม่นยำแต่ก็ยงัมี
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสูง และบางวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคยังมี
ความล่าช้า แต่การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเป็น 
COVID-19 จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนรักษาป้องกันโรค

ของผู้ป่วย เนื่องจากโรค COVID-19 ต้องได้รับการรักษาดูแลที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงและระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการ 
 6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Understanding) 

ทำการรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย  COVID-19 จากเว็บไซต์ Kaggle 
จำนวน 316,800 รายการ ประกอบด้วย 16 แอตทริบิวต์ ได้แก ่
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง 

ลำดับ ชื่อตัวแปร รายละเอียด 
1 เพศ 0=เพศชาย   

1=เพศหญิง    
2=คนข้ามเพศ 

2 อายุของผู้ป่วย 0=0-9 ปี  
1=10-19 ปี 2=20-24ปี   
3=25-59ปี 4=60ปีขึ้นไป 

3 อาการไข ้ 0=ไม่มีอาการ  
1=มีอาการ 

4 อาการเหนื่อย 0=ไม่มีอาการ 1=มีอาการ 
5 อาการไอแห้ง 0=ไม่มีอาการ 1=มีอาการ 
6 หายใจลำบาก 0=ไม่มีอาการ 1=มีอาการ 
7 อาการเจ็บคอ 0=ไม่มีอาการ 1=มีอาการ 
8 อาการปวดเมื่อย 0=ไม่มีอาการ 1=มีอาการ 
9 อาการคัดจมูก 0=ไม่มีอาการ 1=มีอาการ 
10 น้ำมูกไหล 0=ไม่มีอาการ 1=มีอาการ 
11 อาการท้องร่วง 0=ไม่มีอาการ 1=มีอาการ 
12 ระดับ 

ความเสีย่ง 
0=ความเสี่ยงมากท่ีสุด  
1=ความเสี่ยงมาก 
2=ความเสี่ยงปานกลาง  
3=ไม่มีความเสีย่ง   

13 ติดต่อ 1 = ติดต่อ  
0 = ไม่ติดต่อ 

14  เมือง จีน,เยอรมัน,ฝรั่งเศษ,อิตาลี,
อิหร่าน,สเปน,เกาหลีและอื่นๆ 

15 ไม่มีอาการ 0 = มีอาการ 
1 = ไม่มีอาการ 

16  ไม่กำลังประสบ 0 = ไม่ประสบ 
1 = กำลังประสบ 
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6.3 การแปลงข้อมูล (Data Preparation) 
6.3.1 คัดเลือกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรค COVID-19 

จำนวน 12 ปัจจัย ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ เพศ 
ข้อมูลอาการ ได้แก่ ไข้ ความเหนื่อย ไอแห้ง หายใจลำบาก 
เจ็บคอ ปวดเมื่อย คัดจมูก น้ำหมูกไหล ท้องร่วง และระดับความ
เสี่ยงการเป็นโรค COVID-19 แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ความเสี่ยง
มากที่สุด ความเสี่ยงมาก ความเสี่ยงปานกลาง และไม่มีความเสี่ยง  

6.3.2 ทำการแปลงข้อมูล (Data transformation) ให้อยู่ใน
รูปแบบที่สามารถใช้วิเคราะห์ได้ โดยแปลงค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลข
ให้เป็นรูปแบบของตัวอักษรในลักษณะที ่เป็นช่วงค่าข้อมูล 
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง 

ลำดับ ชื่อตัวแปร รายละเอียด 
1 เพศ 0=เพศชาย   

1=เพศหญิง    
2=คนข้ามเพศ 

2 อายุของผู้ป่วย 0=0-9 ปี  
1=10-19 ปี 2=20-24ปี   
3=25-59ปี 4=60ปีขึ้นไป 

3 อาการไข ้ 0=มีอาการ  
1=ไม่มีอาการ 

4 อาการเหนื่อย 0=มีอาการ 1=ไม่มีอาการ 
5 อาการไอแห้ง 0=มีอาการ 1=ไม่มีอาการ 
6 หายใจลำบาก 0=มีอาการ 1=ไม่มีอาการ 
7 อาการเจ็บคอ 0=มีอาการ 1=ไม่มีอาการ 
8 อาการปวดเมื่อย 0=มีอาการ 1=ไม่มีอาการ 
9 อาการคัดจมูก 0=มีอาการ 1=ไม่มีอาการ 
10 น้ำมูกไหล 0=มีอาการ 1=ไม่มีอาการ 
11 อาการท้องร่วง 0=มีอาการ 1=ไม่มีอาการ 
12 ระดับความเสี่ยง 0=ความเสี่ยงมากท่ีสุด  

1=ความเสี่ยงมาก 
2=ความเสี่ยงปานกลาง  
3=ไม่มีความเสีย่ง   

 
 
 
 

 6.4 การสร้างโมเดล (Modeling) 
 6.4.1 สร้างตัวแบบพยากรณ์ นำไปวิเคราะห์และสร้างตัว
แบบจำลองด้วยเ ท ค น ิ ค ID3  เ ท ค น ิ ค Random Forest 
เทคนิคNaive Bayes และเทคน ิ ค K - Nearest Neighbor  
โดยใช้โปรแกรม RapidMiner Studio  
 

 
ภาพที่ 2 หนา้ Process การทำงาน 

 
 จากภาพที่ 2 แสดงกระบวนการทำงานของการสร้างโมเดล
โดยการนำข้อมูลของผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 316,800 รายการ 
มาผ่านกระบวนการในการแบ่งข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพของ
โมเดล โดยใช้วิธีการแบบ Split test และ Cross Validation 
เพื่อทำการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของโมเดลที่ได้จากแตล่ะ
วิธี เพื่อเก็บรวบรวมค่าไว้ใน Operator Log 
 
6.5 การวัดประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Evaluation) 

ประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบโดยใช้วิธีการแบ่งข้อมูลเพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพ 2 วิธีคือ วิธีที่1 แบบ Split validation 
โดยกำหนดจำนวนข้อมูลคือ 70:30, 80:20, 90:10 และวิธีที่2 
แ บ บ  Cross validation ก ล ุ ่ ม  K= 10, K= 15 แ ล ะ  K= 20            
โดยกำหนดจำนวนจากแต ่ละเทคน ิค  เพ ื ่อเปร ียบเท ียบ
ประสิทธิภาพความถูกต้องของโมเดลจากค่าความถูกต ้อง 
(Accuracy) 
6.6 การนำไปใช้ (Deployment) 
 สามารถนำไปวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเป็น 
COVID-19 ได้ และได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบทำนาย
ความเสี ่ยงของผู ้ป่วย COVID-19 เพื ่อเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนรักษา และป้องกันตามระดับความเสี่ยงของผู้ป่วยที่มีอาการ 
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7. ผลการดำเนินงานวิจัย 
7.1 ปัจจัยเสี ่ยงที่ส่งผลต่อการเป็นโรค COVID-19 โดยใช้

เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ซึ่งจากการสร้างตัวแบบพยากรณ์ 
และวิเคราะห์ค่าจากตัวแบบที่ดีที ่สุด ทำให้สามารถพบปัจจัย     
ที่ส่งผลต่อการเป็นโรค COVID-19 ได้แก่ อาการไข้ อาการเหนื่อย 
อาการไอแห้ง หายใจลำบาก อาการเจ็บคอ อาการปวดเมื่อย 
อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล อาการท้องร่วง และอายุของผู้ป่วย 

7.2 ผลการสร้างตัวแบบพยากรณ์ทำนายระดับความเสี่ยงต่อ
การเป็นโรค COVID-19 โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล  

 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างกฎการทำนายจากเทคนิค ID3  

 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างกฎการทำนายจากเทคนิค  Naïve Bayes 

 

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างกฎการทำนายจากเทคนิค  K-Nearest Neighbor 

 
 
 
 
 

 

7.3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณ์
ทำนายระดับความเสี่ยงของผู้ป่วย COVID-19   
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่า Accuracy ของโมเดลในแต่ละเทคนิค 

เทคนิค 
วิธีช้ีวัดประสิทธิภาพ 

Split Validation Cross Validation 
70:30 80:20 90:10 K=5 K=10 K=15 

เทคนิคID3 8.47% 5.36% 1.42% 2.29% 0.46% 0.15% 

เ ทคนิ ค  
Ra ndom 
Forest 

13.52% 10.80% 6.14% 10.61% 5.78% 3.60% 

เทคนิคNaive 
Bayes 

24.04% 24.21% 23.27% 23.73% 23.18% 22.79% 

เทคนิ คK -
Nea r e s t  
Ne i g hbo r  

20.78% 19.88% 19.00% 20.11% 19.03% 18.43% 

 
8. สรุปงานวิจัย 

 จากผลการดำเนินงานวิจัย โดยการนำข้อมูลผู ้ป ่วยโรค 
COVID-19 จากเว็บไซต์ Kaggle จำนวน 316,800 รายการ ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
สามารถสรุปผลได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นโรค COVID-19 
ได้แก่ อาการไข้ อาการเหนื่อย อาการไอ อาการไอแห้ง หายใจ
ลำบาก อาการเจ็บคอ อาการปวดเมื่อย อาการคัดจมูก น้ำมูก
ไหล อาการท้องร่วง และอายุของผู้ป่วย และจากการสร้างตัว
แบบพยากรณ์โดยใช้ เทคนิค ID3, เทคนิค Random Forest 
เทคนิคNaive Bayes และเทคนิคK-Nearest Neighbor เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบที่มีค่าความถูกต้องแม่นยำ
ในการพยากรณ์มาก ผลการวิจัยที่ได้สามารถสรุปได้ว่า ตัวแบบ 
ที่สร้างจากเทคนิค Naïve Bayes โดยใช้วิธีการจำแนกกลุ่มแบบ 
Split Validation (80:20) ม ีค ่าความถูกต ้อง มากที ่ส ุดคือ 
24.21%   ซึ่งจากค่าความถูกต้องของโมเดลที่ได้อยู่ในระดับน้อย 
เนื่องจากจำนวนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มีจำนวนมาก ทำให้
เกิดการกระจายตัวของข้อมูลแต่ละแอตทริบิวต์ ซึ่ งทำให้ส่งผล         
ต่อประสิทธิภาพของโมเดล 
    

  9. อภิปรายสรุปผล 
จากผลการดำเนินงานวิจัย เพื่อเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์

วิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ป่วย COVID-19  ด้วยเทคนิคเหมือง
ข้อมูล โดยดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ วิเคราะห์
หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นโรค COVID-19 และสร้างตัวแบบ
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พยากรณ์ทำนายระดับความเสี่ยงต่อการเป็นโรค COVID-19 โดย
ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณ์ทำนายระดับ
ความเสี ่ยงของผู ้ป ่วย COVID-19 งานวิจ ัยนี ้ใช้เทคนิค ID3, 
เทคนิค Random Forest เทคนิค Naive Bayes และเทคนิค    
K-Nearest Neighbor มาใช้ในการสร้างตัวแบบ และทำการ
แบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพของตัวแบบโดยวิธีการแบบ 
Split validation และ แบบ Cross Validation เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของตัวแบบที่มีค่าความถูกต้อง(Accuracy) แม่นยำ
ในการพยากรณ์ วิธีที่1 แบบ Split validation กำหนดจำนวน
ข ้ อม ู ลค ื อ  70:30, 80:20, 90:10 และว ิ ธ ี ที่2 แบบ  Cross 
validation กำหนดจำนวนกล ุ ่ ม  K=10, K=15 และ K=20       
โดยตัวแบบที ่สร ้างจากเทคนิค Naïve Bayes โดยใช้ว ิธ ีการ
จำแนกกลุ่มแบบ Split Validation (80:20) มีค่าความถูกต้อง 
มากที่สุดคือ 24.21%  ซึ ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง    
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูล เพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยความเสี ่ยงที่ส ่งผลต่อการเกิดโรคไฮเปอร์ไทรอยด์ด้วย
เทคนิคเหมืองข้อมูล [อ้างอิง] โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ข้อมูลที่
จำมาใช้เป็นข้อมูลที่เก็บมาจากแบบสอบถามผู้ป่วยโรคไฮเปอร์
ไทรอยด์ จากโรงพยาบาลรังสีรักษาและโรงพยาบาลพิษณุเวช 
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 323 ชุดข้อมูล   มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เกิดโรค 12 ปัจจัย โดยใช้วิธีการวัดประสิทธิภาพแบบจำลองด้วย
ว ิธ ีการแบบ Cross validation กำหนดค่า k = 2-10 พบว่า 
แ บ บ จ ำ ล อ ง โ ด ย ใ ช้ เ ทค น ิ ค โ ค ร ง ข ่ า ย ป ร ะ ส า ท เ ท ี ย ม                         
มีค่าประสิทธิภาพดีที่สุด มีค่าความถูกต้อง 82.97% ค่าความ
แม่นยำ 83.40% ค่าความระลึก 83.00% และค่าความถ่วงดุล 
82.80% และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องแบบจำลองการขุดข้อมลู

เชิงคาดการณ์สำหรับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID ‑ 19)  
โดยใช้ชุดข้อมูลของผู้ป่วย COVID-19 ของประเทศเกาหลีใต้ 
1,505 อินสแตนซ์  โดยใช้เทคนิค Decision Tree , Support 
Vector Machine, Naïve Bayes, Logistic Regression              
,Random Forest แ ล ะ K-Nearest Neighbors พ บ ว่ า 
แบบจำลองที่พัฒนาด้วยเทคนิค Decision Tree มีประสิทธภิาพ
สูงสุด โดยมีค่าความแม่นยำสูงสุด 99.85%  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อจัดกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มของอัลกอริทึม 3 วิธี 
ได้แก่ อัลกอริทึม K-MEAN, MDBC และ EM ข้อมูลที่ใช้ในการ
วิจัยแบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลค่าโภชนาที่เก็บจาก
ข้อมูลหลังซองบรรจุบะหมี ่กึ ่งสำเร็จรูป จำนวน 8 ยี ่ห้อ 52 
รสชาติ  และ 2) ข ้อม ูลความช ื ่นชอบและความถ ี ่ ในการ
รับประทาน จากกลุ ่มประชากร จำนวน 108 คน เพื ่อนำมา
จัดลำดับความชื่นชอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากนั้นใช้เทคนิคจัด
กลุ่มเพื่อในการจัดกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยใช้ค่าโซเดียมและ
โคเลสเตอรอล ผลการวิจัย พบว่าอัลกอริทึม K-MEAN และ 
MDBC มีความสามารถในการจัดกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ดีกว่า
อัลกอริทึม EM และเมื่อนำแบบจำลองที่ได้จากทั้ง 2 อัลกอริทึม
ไปจัดกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยอดนิยม 5 รสชาติ พบว่าสามารถ
จัดกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้เป็น 2 กลุ่ม และสามารถนำไปใช้
ร่วมกับข้อมูลความถี่ในการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคไตได้ และสามารถนำผลที่ได้จาก
การทดลองนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบจำลองการจัด
กลุ่มเสี่ยงในการวิเคราะห์โรคต่อไปได้  
 
คำสำคัญ: เทคนิคการจัดกลุ่ม  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  ความเสี่ยงใน
การเกิดโรคไต  เคมีน  อีเอ็ม  เอ็มดีบีซ ี
 

ABSTRACT 
 The objective of this research is to compare the 
efficiency of 3 clustering algorithms as follow K-Mean, 

MDBC and EM. Data used in this study included 1) the 
nutritional value data which obtained from the instant 
noodle’s packet for 8  brands 5 2  flavors and 2) the 
preferences and eating frequency data collected from 
108 surveyors to order the preferences flavors of 
instant noodle. Then clustering technique was applied 
to categorize the instant noodle by Sodium and 
Cholesterol. The result stated that K-MEAN and MDBC 
perform categorizing’s ability better than EM. Moreover, 
when applied categorizing’s model which obtained 
from both algorithms to group the 5 most popular 
instant noodles, the result shown that the instant 
noodles can be grouped into 2 groups and can be used 
with the eating frequency to analyze the risk of 
developing kidney disease as well. 
 
Keywords: Clustering Technique  Instant Noodle The 
risk of developing kidney disease  K-mean  Em  MDBC 

 
1. บทนำ 

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมรับประทาน
จากผู้บริโภคโดยทั่วไป เนื่องจากมีราคาย่อมเยาว์ วิธีการทำง่าย 
ไม่เสียเวลา หาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป นอกจากนี้
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปท่ีถูกนำมาขายในปัจจุบัน ยังมีหลากหลายยี่ห้อ
หลากหลายรสชาติ และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อให้
ผู ้บริโภคได้เลือกรับประทานตามความชื่นชอบของตนเอง ท้ัง
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บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตในประเทศไทยและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปท่ี
นำเข้ามาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู ้บริโภคมักจะ
มองข้ามหรือไม่ให้ความสำคัญ ได้แก่ คุณค่าทางโภชนาการของ
บะหมี่สำเร็จรูป เช่น ค่าไขมันท้ังหมด ไขมันอิ่มตัว โคเลสเตอรอล 
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไยอาหาร น้ำตาล และโซเดียม เป็นต้น สิ่ง
ที ่เป็นผลตามมาจากการบริโภคคือการเกิดโรคภัย  ดังเช่น 
รายงานจาก สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย วันที่ 11 มีนาคม 
2020 พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ประมาณร้อยละ 17.6 
ของคนไทยป่วยเป็นโรคไต คิดเป็นผู้ป่วยราว 8 ล้านคน 80 ,000 
คน ที ่แสดงให้เห็นอัตราการป่วยเป็นโรคไตของประชากรใน
ประเทศไทย [1] โรคไตเกิดได้จากหลายสาเหตุได้แก่เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง นิ่วของไตเป็นต้น ซึ่งสาเหตุหลักๆ ที่กล่าวมา
มักจะเกิดจากการรับประทานโซเดี่ยมเกินขนาด [2] โดยปกติแลว้
ร่างกายของเราจะขับโซเดียมออกจากไต แต่ถ้ามีมากเกินไป ไตก็
จะทำงานหนักจนเกิดอาการเสื ่อมได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึง
โคเลสเตอรอล โคเลสเตอรอล คือ ไขมันชนิดหนึ่ง ร่างกายได้รับ
โคเลสเตอรอลจาก 1.อาหาร ส่วนใหญ่มีที่มาจากสัตว์ ได้แก่ ไข่
แดง เครื ่องในต่างๆ และสัตว์ที ่มีกระดอง 2.สร้างขึ ้นเองใน
ร่างกาย จากการเผาผลาญสารอาหารคาร์โบไอเดรต ไขมัน หรือ 
โปรตีนภายในร่างกาย การมีโคเลสเตอรอลสูงในเลือดจะทำให้
เกิดพยาธิ สภาพที่หลอดเลือดแดง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการ
เป็นโรคหัวใจขาดเลือด การรับประทานอาหารที่มีโคเลสเตอรอล
และไขมันอิ่มตัวมาก อาจเกิดจากการผิดปกติทางกรรมพันธุ์หรือ
เป็นโรคบางอย่าง เช่น โรคไต โรคเบาหวาน ที่ไม่ได้รับการรกัษา 
โรคต่อมไธรอยด์ทำงานได้น้อย เป็นต้น [3] 

 เทคโนโลยีการทำเหมืองข้อมูล เป็นเทคโนโลยีในการค้นหา
หรือสกัดความรู้จากข้อมูลที่มีอยู ่มากมายในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านการเกษตร และด้านแพทย์ 
เป็นต้น การทำเหมืองข้อมูลประกอบด้วยเทคนิควิธีการย่อย 3 
วิธีการ ได้แก่ กฎความสัมพันธ์ การจำแนก และการจัดกลุ่ม ซึ่ง
แต่ละเทคนิคมีอัลกอริทึมและวัตถุประสงค์ในการใช้งานแตกตา่ง
กันออกไป การจัดกลุ่มเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในงาน
ทางด้านการแพทย์ ดังเช่น การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพยาบาล
วิชาชีพตามการรับรู้คุณลักษณะความเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจใน
โรงพยาบาลของเขตรัฐเขตกรุงเทพมหานคร [4] จากแนวคิด
ดังกล่าว ผู้ว ิจัยจึงมีแนวคิดในการนำเทคนิคการจัดกลุ ่มมา

ประยุกต์ใช้งานเพื ่อจัดกลุ ่มบะหมี ่ก ึ ่งสำเร็จรูป โดยทำการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในการจัดกลุ่ม เพื่อ
พัฒนาเป็นโมเดลในการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคไต  

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 ศึกษาคุณลักษณะและคุณค่าทางโภชนาการของ บะหมี่
กึ่งสำเร็จรูป 

2.2 ศึกษาความชื่นชอบของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือก
รับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 

2.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในการจัดกลุ่ม
เพื่อนำไปใช้ในการจัดกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเรจ็รูปเพือค้นหาความเสีย่ง
ในการเกิดโรคไต 
 
  3.ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

Clustering Model คือ Machine Learning Model ประเภท 
Unsupervised ที่ไม่มี Target หรือ ไม่มีต้นแบบของผลลัพธ์ ซึ่ง
เป็น Model ที่นำไปใช้ในการจัดกลุ่มของข้อมูลที่ไม่เคยมีการจัด
กลุ่มมาก่อน โดยจะแบ่งกลุ่มข้อมูลจากความคล้าย เช่น การจัด
กลุ่มลูกค้าจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าที ่มีลั กษณะ
คล้ายกันจะเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทเดียวกัน [5] 
 
3.1 K-Mean Clustering 

K-means ถูกพัฒนาขึ ้นในปี ค .ศ .1956 เป็นวิธีใน Data 
mining  ที่อยู่ในกลุ่มของ Unsupervised Learning K-means
เป็นอัลกอริทึมเทคนิคการเรียนรู้โดยไม่มีผู้สอนที่ง่ายที่สุด เพราะ
เป็น การแก้ปัญหาการจัดกลุ่มที่รู้จักกันทั่วไปโดยอัลกอริทึม K-
means จะตัดแบ่ง (Partition) วัตถุออกเป็น K กลุ่ม และแทน
ค่าแต่ละกลุ ่มด้วยค่าเฉลี ่ยของกลุ ่ม ซึ ่งใช้เป็นจุดศูนย์กลาง
(Centroid) ของกลุ ่มในการวัดระยะห่างของข้อม ูลในกลุ่ม
เดียวกัน ขั ้นตอนการทำงานของ K-means สามารถสรุปตาม
วิธีการได้ ขั้นตอน ดังนี ้5 

1. กำหนดจำนวนกลุ่ม (k) ที่ต้องการจะแบ่งกลุ่ม 

2. สุ่มจุดศูนย์กลางของแต่ละกลุ่ม 

3. คำนวณค่าระยะห่างของข้อมูลทุกตัวกับตัวแทนของ

กลุ่มในแต่ละกลุ่มว่าข้อมูลตัวนั้นสมควรที่จะจัดให้อยู่

ในกลุ่มใด โดยคิดจากค่าระยะห่างท่ีน้อยที่สุด 
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4. ปรับจุดศูนย์กลางของข้อมูลแต่ละกลุ่มใหม่โดยคำนวณ

ค่าเฉลี ่ยของข้อมูล ภายในกลุ ่ม  (𝒙𝒋 ) ดังแสดงใน

สมการ (1)  

5. ทำขั้นตอนที่  3 และ  4 ซ้ำจนกระทั้งสมาชิกทุกตัวใน

กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะไม่มีการแปลงไปยังกลุ่มอื่นๆ 

ค่าจุดศูนย์กลางของข้อมูลหรือตัวแทนของกลุ่ม (𝑥𝑗 ) ตาม
ขั้นตอนท่ี 4 คำนวณได้ ดังนี้  [5] 

 
(1) 
 

โดยที ่  𝑛𝑗   แทนจำนวนข้อมูลในกลุ่มที่  j 

    𝑛𝑖𝑗   แทนค่าตัวแปรหรือค่าสังเกต 
  K     แทนจำนวนกลุ่มทั้งหมด  
 
     3.2 Expectation–Maximization (EM)  

เทคนิค EM ใช้วิธีการการตรวจจับคลัสเตอร์โดยการสังเกต 
หรือใช้ตัวแปร ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์และการ
ศึกษาวิจัยทางการตลาดที่มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อจัดกลุ่มตลาด เช่น การจัดกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่ม ีความคล ้ายก ันมากข ึ ้น  เม ื ่อเปร ียบเท ียบก ับผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถามที่ขึ้นกับคลัสเตอร์อื่น ๆ นอกเหนือจากการจดักลุ่ม
ดังกล่าวแล้ว ยังถูกนำมาใช้ในการจัดกลุ่มที่มีความสนใจเท่าๆ กัน
เพื่อพิจารณาว่าคลัสเตอร์นั้น ๆ มีลักษณะอย่างไรที่แตกต่างกัน
กับคลัสเตอร์อื ่น ๆ กล่าวคือ เป็นการกำหนดตัวแปรหรือมิติ
ข้อมูลเฉพาะ ที่แตกต่างกันไปและแตกต่างกันอย่างไรในสมาชิก
ของแต่ละคลัสเตอร์ [6] 

ขั้นตอนวิธี EM โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

�̂�(𝑘+1) = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥𝐸[ℒ(𝜃, �̂�(𝑘))]

𝜃
   

เมื่อ  

ℒ(𝜃, �̂�(𝑘)) = 𝑙𝑜𝑔𝑝(𝑥0:𝑁
𝑠 , 𝑦1:𝑁|𝜃) 

จากคุณสมบัติของมาร์คอฟจะได้ว่า 

ℒ(𝜃, �̂�(𝑘))

= 𝑙𝑜𝑔𝑝(𝑥0
𝑠 | 𝜃 

+ ∑ 𝑙𝑜𝑔 𝑝 (𝑥𝑘
𝑠 | 𝑥𝑘−1

𝑠 , 𝜃 )
𝑁

𝑘=1

+ ∑ 𝑙𝑜𝑔 𝑝 (𝑦𝑘  | 𝑥𝑘
𝑠, 𝜃 )

𝑁

𝑘=1
  

 
ดังนั้นขั้นตอนวิธี EM จึงนำมาสรุปไว้ดังน้ี 
 

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น : กำหนดค่าเริ่มต้น �̂�(0) 
2. ขั้นตอนการทำซ้ำ : เมื่อ k = 1,…,N 

ขั้นตอน E คำนวณหา (𝜃, �̂�(𝑘)) 

ขั้นตอน M คำนวณหา �̂�(𝑘+1)  [7] 
 

3.3 Make Density-Based Clustering (MDBC) 
เป็นการแบ่งกลุ่มของข้อมูลเกิดจากการกระจุกตัวของ Data 

point ที่เกาะกันอย่างหนาแน่นและไม่เป็นรูปลักษณ์ที่ตายตัว  
ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 การกระจกุตัวของ Data point 

 
อุปสรรคของการแบ่งกลุ่มแบบนี้คือความหนาแน่นที่ผันผวน

และจำนวน Feature ของชุดข้อมูล นอกจากนี้ยังแยก Outlier 
ออกจากกลุ ่มได้ชัดเจนด้วย ซึ ่งถือว่าข้อดีและเป็นการแก้
ข้อบกพร่องของเทคนิคนี ้ อัลกอริทึมที่นิยมใช้ คือ DBSCAN 
(Density-Based Spatial Clustering of Applications with 
Noise) โดยในขั้นแรกจะทำการกำหนดรัศมีจากจุดศูนย์กลาง 
(eps) และจำนวน Data point ขั้นต่ำในรัศมี (MinPts) จากนั้น
ถ้า Data point ที่เป็นจุดศูนย์กลางรวมกับ Data point ที่อยู่
โดยรอบภายในวงรัศมีมีจำนวนเท่ากับ MinPts จะเรียก Data 
point นั้นว่า Core point ส่วน Border คือ Data point ที่เป็น
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จุดศูนย์กลางและมี Data point ที่อยู ่โดยรอบกับ Core point 
หรือ Border ด้วยกัน และจะทำการจับกลุ ่มไปเรื ่อยๆ จนไม่
สามารถจับกลุ่มอีกแล้ว ก็จะถือว่าสิ้นสุดการจับกลุ่ม ส่วนจุดที่ไม่
ถูกจับรวมกลุ่มเพราะอยู่ไกลเกินไปจะถือว่าเป็น Outlier หรือ 
Noise [8]  
 

4. ขั้นตอนการทดลอง 
ในการทดลองนี้ ผู้วิจัยได้ทำการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ 

ดังนี ้
4.1 การเก็บข้อมูล  
ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 1) ข้อมูล

คุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่กึ ่งสำเร็จรูป ซึ ่งเก็บจากซอง
บรรจุบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 8 ยี่ห้อ 52 รสชาติ ที่มีขายใน
ร้านสะดวกซื ้อ ประกอบด้วย ค่าไขมันทั ้งหมด ไขมันอิ ่มตัว 
โคเลสเตอรอล โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไยอาหาร น้ำตาล และ
โซเดียม เป็นต้น และ 2) ข้อมูลความช่ืนชอบในการบริโภคบะหมี่
กึ่งสำเร็จรูปจากผู้บริโภค จำนวน 108 คน  โดยใช้แบบสอบถาม
ความชื่นชอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเด็นที่เกี่ยวกับความช่ืน
ชอบรสชาติต่าง ๆ ของบะหมี่กึ ่งสำเร็จรูป และความถี่ในการ
บริโภค ในรูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์ โดยการใช้ Google 
Form และใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแบบสุ่ม ให้ผู้ทีม่ีอายุ 18 - 
50 ปี ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้แก่ Facebook 

 
4.2 การเตรียมข้อมูล  
การเตรียมข้อมูลเป็นขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลก่อนนำไปใช้

ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในการจัดกลุ่ม 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
  - การเลือกข้อมูล (Select Data( เป็นขั ้นตอนการ
คัดเลือกข้อมูลจากซองบรรจุบะหมี่กึ ่งสำเร็จรูป โดยเบื้องต้น
ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ค่าไขมันทั้งหมด ไขมัน
อิ่มตัว โคเลสเตอรอล โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไยอาหาร น้ำตาล 
และโซเดียม จากนั้นทำการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเกดิโรคไต 
และทำการคัดเลือกข้อมูลที่สำคัญและเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
ทดลองนี้เพียง 4 อย่าง ได้แก่ โคเลสเตอรอล คาร์โบไฮเดรต 
น้ำตาล และโซเดียม 
  - การทำความสะอาดข ้อม ูล (Clean Data( เป็น
ขั้นตอนการตรวจสอบถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลของ  

โคเลสเตอรอล คาร์โบไฮเดรต น้ำตาล และโซเดียม ที่จะนำมาใช้
ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในการจัดกลุ่ม 
โดยผู้วิจัยได้ทำการตัดข้อมูลมีค่าว่างออก เนื่องจากถ้านํามา
วิเคราะห์ อาจจะได้การจำแนกคลาดเคลื่อน ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ต ัวอย ่ างข ้อม ูลค ่ า โภชนาการหล ังซองบะหมี่  
กึ่งสำเร็จรูป 

Brand Flavor Cal Sodium 
Instant 

noodle 1 
Instant 

noodle 1_1 530 1500 
Instant 

noodle 1 
Instant 

noodle 1_2 600 1320 
Instant 

noodle 2 
Instant 

noodle 2_1 280 1870 
Instant 

noodle 2 
Instant 

noodle 2_2 260 710 
Instant 

noodle 3 
Instant 

noodle 3_1 230 1710 
Instant 

noodle 3 
Instant 

noodle 3_2 270 1630 
Instant 

noodle 4 
Instant 

noodle 4_1 230 1260 
Instant 

noodle 4 
Instant 

noodle 4_2 280 1230 
Instant 

noodle 5 
Instant 

noodle 5_1 260 1940 
Instant 

noodle 5 
Instant 

noodle 5_2 270 1000 
Instant 

noodle 6 
Instant 

noodle 6_1 380 1220 
Instant 

noodle 6 
Instant 

noodle 6_2 370 1170 
Instant 

noodle 7 
Instant 

noodle 7_1 290 1400 
Instant 

noodle 7 
Instant 

noodle 7_2 310 1120 
Instant 

noodle 8 
Instant 

noodle 8_1 380 1030 
Instant 

noodle 8 
Instant 

noodle 8_2 390 910 
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  - การปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล (Transformation) 
เป็นขั้นตอนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและแปลงข้อมูล เพื่อให้อยู่ใน
รูปแบบที่เหมาะสำหรับนำไปใช้งานกับการจัดกลุ ่ม โดยได้
กำหนดค่าโซเดียมซึ่งถือเป็นสารที่มีผลต่อโอกาสในการป่วยเป็น
โรคไต ให้เป็นเกณฑ์ 5 ระดับ โดยนำค่าโซเดียมที่ควรได้รับต่อวัน 
2000 มิลลิกรัม [7] มาหารด้วย 3 ซึ่งเป็นจำนวนมื้ออาหารที่ควร
บริโภคต่อวัน จึงได้ค่าโซเดียมในแต่ละระดับ ดังตารางที่ 2 

 
ตาราง 2 ระดับโซเดียมที่ควรได้รับต่อมื้ออาหาร 

ระดับ ค่าโซเดียม 
1 น้อยกว่า 666 มก. 
2 มากกว่าหรือเท่ากับ 666 – 1231 มก. 
3 มากกว่าหรือเท่ากับ 1232 – 1897 มก. 
4 มากกว่าหรือเท่ากับ 1898 – 1999 มก. 
5 มากกว่า 2000 มก. 

 
 หลังจากปรับค่าข้อมูลโซเดียมที่ควรได้รับต่อมื้ออาหารแล้ว 

ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึม 
ในการจัดกลุ่ม ดังตาราง 3 

 
ตาราง 3 ต ัวอย ่ างข ้อม ูลค ่ า โภชนาการหล ังซองบะหมี่  
กึ่งสำเร็จรูปหลังจากปรับค่าโซเดียมที่ควรได้รับต่อมื้ออาหาร 

Brand Flavor Cal Sodium 
Instant 

noodle 1 
Instant 

noodle 1_1 530 3 
Instant 

noodle 1 
Instant 

noodle 1_2 600 3 
Instant 

noodle 2 
Instant 

noodle 2_1 280 3 
Instant 

noodle 2 
Instant 

noodle 2_2 260 2 
Instant 

noodle 3 
Instant 

noodle 3_1 230 3 
Instant 

noodle 3 
Instant 

noodle 3_2 270 3 
Instant 

noodle 4 
Instant 

noodle 4_1 230 2 
Instant 

noodle 4 
Instant 

noodle 4_2 280 2 
Instant 

noodle 5 
Instant 

noodle 5_1 260 3 

Brand Flavor Cal Sodium 
Instant 

noodle 5 
Instant 

noodle 5_2 270 2 
Instant 

noodle 6 
Instant 

noodle 6_1 380 2 
Instant 

noodle 6 
Instant 

noodle 6_2 370 2 
Instant 

noodle 7 
Instant 

noodle 7_1 290 3 
Instant 

noodle 7 
Instant 

noodle 7_2 310 2 
Instant 

noodle 8 
Instant 

noodle 8_1 380 2 
Instant 

noodle 8 
Instant 

noodle 8_2 390 2 

 
4.3 การทดลอง 
ผู้วิจัยได้ทำการสอบถามความชื่นชอบในการบริโภคบะหมี่  

กึ่งสำเร็จรูปจากผู ้บริโภค โดยใช้แบบสอบถามความชื่นชอบ
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเด็นที่เกี่ยวกับความชื่นชอบรสชาติของ
บะหมี่กึ ่งสำเร็จรูปและความถี่ในการบริโภคเพื่อค้นหาบะหมี่
สำเร็จรูปที่ได้รับความนิยม 5 ลำดับแรกมาใช้ในการทดสอบ
ความแม ่นยำของโมเดลการจ ัดกล ุ ่ม โดย ในข ั ้นตอนการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มของอัลกอริทึม 3 วิธี 
ผู ้วิจัยได้ใช้นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ข้อมูล ดังตารางที่ 3 มาใช้ในการจัดกลุ่มด้วยโปรแกรม Weka 
Version 3.8.4 ร ั นบน  Window 10 Home 64bit CPU Core 
i7-7700HQ Ram 16 GB 

 
5. ผลการทดลอง 

5.1 ผลจากการสอบถามความชื่นชอบในการบริโภคบะหมี่  
กึ่งสำเร็จรูปจากผู้บริโภค จำนวน 108 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมา
ได้แก่ กลุ่มลูกจ้างเอกชน/พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 11.1 
ดังภาพ 2 
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ภาพ 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
เมื ่อสอบถามความถี่ในการรับประทานบะหมี่กึ ่งสำเร็จรูป 

ต่อเดือน พบว่าความถี่ในการรับประทานโดยเฉลี่ย 2 - 6 ซอง 
ต่อเดือนมีมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาได้แก่  
การรับประทานโดยเฉลี่ย 0 - 1 ซองต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
25.9 และความถี่ในการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 7 - 12 
ซองต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ของผู ้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด ดังภาพ 3 

 

 
ภาพ 3 ความถี่ในการรับประทานบะหมีก่ึ่งสำเร็จรูปต่อเดือน 

 
ในส่วนของลำดับความชื ่นชอบในการบริโภคบะหม ี ่กึ่ ง

สำเร็จรูป ผู้วิจัยได้ใช้รสชาติของบะหมี่สำเร็จรูปเป็นเกณฑ์หลัก 
ในการตัดสินและสามารถสรุปความช่ืนชอบของผู้บริโภค 5 ลำดับ
แรกได้ดังตาราง 4 

 
ตาราง 4 ลำดับความชื่นชอบในการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป คะแนนความนิยม 
Instant noodle 6_13 85.5 
Instant noodle 6_8 85.2 
Instant noodle 7_8 85 
Instant noodle 5_13 84 
Instant noodle 6_14 83.8 

 5.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มของ
อัลกอริทึม 3 วิธี ได้แก่ อัลกอริทึม K-Mean, MDBC และ EM 
โดยใช้ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งเก็บ
จากซองบรรจุบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 8 ยี่ห้อ 52 รสชาติ ใน
ด ้ านการจ ัดกล ุ ่ มและสร ้ า ง  Clustered Instances พบว่า 
อัลกอริทึม K-Mean และ MDBC ใช้จำนวน Instances ในการ
จัดกลุ่มใกล้เคียงกัน  ดังตาราง 5 

 
ตาราง 5 เปรียบเทียบ Clustered Instances 

อัลกอริทึม 
Clustered Instances 

0 1 
K-Mean 29 ( 56%) 23 ( 44%) 
MDBC 30 ( 58%) 22 ( 42%) 
EM 38 ( 73%) 14 ( 27%) 

 
และเมื่อทำการแสดงผลการจัดกลุ่มของอัลกอริทึมทั้ง 3 โดย

ใช้ค่าโซเดียมและโคเลสเตอรอลเป็นหลักในการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการจัดกลุ ่ม พบว่าอัลกอริทึม K-Mean และ 
MDBC มีความสามารถในการจัดกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ดกีว่า 
อัลกอริทึม EM โดยสามารถแยกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปท่ีมีค่าโซเดียม
ต่ำและโคเลสเตอรอลต่ำออกจากกลุ่มค่าโซเดียมปานกลางและ
โคเลสเตอรอลต่ำได้อย่างชัดเจน ดังภาพ 4 - 6 
 

 
ภาพ 4 ผลการจัดกลุ่มโดยใช้อัลกอริทึม K-Mean 

 

 
ภาพ 5 ผลการจัดกลุ่มโดยใช้อัลกอริทึม MDBC 
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ภาพ 6 ผลการจัดกลุ่มโดยใช้อัลกอริทึม EM 

 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้อัลกอริทึม K-Mean และ MDBC ใน

การทดลองสร้างโมเดล โดยเมื่อนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ได้รับ
ความชื่นชอบในการบริโภคมากที่สุด 5 ลำดับแรกมาทดสอบกับ
แบบจำลองที่จัดกลุ่มด้วยอัลกอริทึม K-Mean และ MDBC พบว่า 
สามารถจัดกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่
ม ีค ่าโซเด ียมมากกว่าหร ือเท่าก ับ 666 – 1231 มก และมี
โคเลสเตอรอลน้อยกว่า 275 ซึ่งประกอบด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 
Instant noodle 7_8,  Instant noodle 5_13 แ ล ะ  Instant 
noodle 6_13 และ 2) กลุ่มที่มีค่าโซเดียมมากกว่าหรือเท่ากับ 
1232 – 1897 มก.และม ี โคเลสเตอรอลมากกว ่า 275 ซึ่ ง
ประกอบด ้ วย  Instant noodle 6_8 และ  Instant noodle 
6_14 ดังภาพท่ี 7 - 8 

 

 
ภาพ 7 การจัดกลุ่มโดยใชอ้ัลกอริทึม K-Mean 

 
ภาพ 8 การจัดกลุ่มโดยใชอ้ัลกอริทึม EM 

 
โดยอาจกล่าวได้ว่าหากผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มที่มีความถี่

ในการรับประทานโดยเฉลี่ย 2 - 6 ซอง ต่อเดือน และ 7 - 12 
ซองต่อเดือน รับประทานบะหมี่กึ ่งสำเร็จรูป Instant noodle 
7_8,  Instant noodle 5_13 และ Instant noodle 6_13 อย่าง
ต่อเนื่องอาจมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคไตได้ 

 
6. สรุปผล 

จากการเก็บข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี ่กึ่ง
สำเร็จรูปจากซองบรรจุบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีขายในร้านสะดวก
ซื้อและการข้อมูลความชื่นชอบในการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
จากผู้บริโภคเพื่อนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดกลุ่ม
ของอัลกอริทึม 3 วิธี ได้แก่ อัลกอริทึม K-MEAN, MDBC และ 
EM พบว่า อัลกอริทึม K-MEAN และ MDBC มีความสามารถใน
การจัดกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ดีกว่าอัลกอริทึม EM และเมื่อนำ
อัลกอริทึม K-MEAN และ MDBC พบว่าสามารถจัดกลุ่มบะหมีก่ึง่
สำเร็จรูปได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1( กลุ่มที่มีค่าโซเดียมมากกว่าหรือ
เท่ากับ 666 – 1231 มก และมีโคเลสเตอรอลน้อยกว่า 275 และ 
2( กลุ่มที่มีค่าโซเดียมมากกว่าหรือเท่ากับ 1232 – 1897 มก.
และมีโคเลสเตอรอลมากกว่า 275 ซึ่งสามารถนำไปประกอบกับ
ข้อมูลความถี ่ในการรับประทานบะหมี ่ก ึ ่งสำเร็จรูปเพื ่อใช้
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ผู้วิจัยสามารถนำผลที่ได้จากการทดลองนี้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาแบบจำลองการจัดกลุ่มเสี่ยงในการวิเคราะห์โรคต่อไป 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้ศึกษาเกี่ยวกับGradient Descent Optimization  

Algorithm ในกระบวนการทำงานของระบบการเรียนรู ้ของ
เครื่องจักรนั้นมีลักษณะของกิจกรรมหลายอย่างรวมถึงการหา
ค่าที่เหมาะสมที่สุด โดยกระบวนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดนี้อาจ
เป็นการหาค่าน้อยที่สุดและหาค่าสูงที่สุดก็ได้ โดยในการเรียนรู้
ของเครื่องจักรโดยเฉพาะในระบบโครงข่ายหน่วยประสาทจะมี
การหาค่าน้อยที่สุดของค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์  สำหรับการหา
ค่าที่เหมาะสมที่สุดนั้นมีหลายวิธีรวมถึงอัลกอริทึมเกรเดียนต์เดส
เซนต์ โดยอัลกอริทึมเกรเดียนต์เดสเซนต์เป็นอัลกอริทึมท่ีพบเห็น
ได้ทั่วไปนในการประยุกต์ใช้กับงานการเรียนรู้ของเครื่องจักรและ
การเรียนรู้เชิงลึก เกรเดียนต์เดสเซนต์เป็นอัลกอริทึมการหาค่าที่
เหมาะสมที่สุดลำดับที่ 1 หรือเป็นอัลกอริทึมที่ใช้ได้กับอนุพันธ์
ลำดับที ่ 1 เท่านั ้นนั ่นเอง ในบทความนี ้ได้ศ ึกษาวิเคราะห์
บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเกร
เดียนต์เดสเซนต์ในงานด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปผลการใช้งาน 
นอกจากนี ้ในบทความนี ้ยั งได ้สร ุปถึงข ้อด ีและข้อเสียของ
อัลกอริทึมเกรเดียนต์เดสเซนต์อีกด้วย 

 
คำสำคัญ  -  อัลกอร ิท ึมเกรเด ียนต์เดสเซนต์  , เร ียนร ู ้ของ
เครื่องจักร  , ระบบโครงข่ายหน่วยประสาท 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 This article explores the Gradient Descent 
Optimization Algorithm in the process of machine 
learning systems characterized by a number of 
activities, including optimization. The process of finding 
the optimal value may be the smallest and the 
maximum possible. In machine learning, especially in 
neural networks, the minimum value of the objective 
function is determined. There are several methods for 
determining the optimal value, including the gradient 
algorithm. The gradient algorithm is the most common 
algorithm used in machine learning and deep learning 
applications. The gradient is the 1 st optimization 
algorithm or the algorithm that works only with the 1st 
derivative. In this article, relevant research articles have 
been analyzed to study the application of the gradient 
algorithm in various areas of work and summarize their 
use. In addition, the article also summarizes the pros 
and cons of the gradient algorithm. 
 
Keywords – Gradient algorithm , machine learning , 
neural networks  
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1. บทนำ 
ในทางคณิตศาสตร์ การหาค่าเหมาะที่สุดหมายถึงการ

หาตัวเลือกที่ดีที่สุดตามเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ที่กำหนด โดย
เลือกตัวแปรจากเซตที่กำหนดให้ฟังก์ชันที่เป็นวัตถุประสงค์มีค่า
เหมาะที่สุด โดยวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดได้รับการประยุกต์ใช้ใน
สาขาต ่าง ๆ เช ่น ว ิศวกรรมศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์  การ
บร ิหารธ ุรก ิจ การผลิตในภาคอุตสาหกรรม ว ิทยาศาสตร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการเกษตร เป็นต้น ในงานต่าง ๆ ที่มี
การประยุกต์ใช้งานวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดนั้น อาจจะเป็น
การหาค ่าต ่ำส ุด หร ือค ่าส ูงส ุดของฟังก ์ช ันว ัตถุประสงค์ 
(Objective function) J ซึ่งบางทีก็เรียกฟังก์ชันนี้ว่า ฟังก์ชัน
ต้นทุน (Cost function) 
     ประโยชน์ของการทำงานของการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดนั้น 
ได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การเพิ่มคุณภาพ
งาน ( Improving the quality) การเพิ ่มผลผลิต ( Increasing 
production) การหากำไรสูงสุด ( Increasing profits) การลด
ของเสียให้มากที ่สุด( Decreasing waste) การประหยัดเวลา
สูงสุด (Time saving) เป็นต้น 
    ฟังก์ชันวัตถุประสงค์นั้นอาจจะเป็นฟังก์ชันแบบต่อเนื่องหรือ
ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา โดยฟังก์ชัน
วัตถุประสงค์นี้ผู้ออกแบบการแก้ปัญหาจะต้องเป็นผู้กำหนดขึ้น
เอง 

 
 
ภาพที่ 1 การค้นหาค่าที่เหมาะสมที่สุด 2 แบบด้วย เกรเดียนต์
เดสเซนต์ [1] 
         ภาพที่ 1 แสดงปัญหาทั่วไปของการหาค่าที่เหมาะสมทีส่ดุ 
ในภาพนี้แสดงการค้นหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยเกรดเดียนต์เดส

เซนต์ จากจุด 𝑥0 ไปยังจุดต่ำสุด โดยที่ แบ่งเป็น 2 วิธีการ คือ 
(a) การกำหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ทำงานได้ดีเหมาะสมทำให้
การค้นหามีความราบรื่นไปยังจุดหมายที่ต้องการ และ (b) เป็น

การค้นหาที่ทำให้เกิดการวกวนไปมาในพื้นที่จำกัด ทำให้การ
ค้นหาค่าที่เหมาะสมเป็นไปอย่างเชื่องช้า  
     ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดจะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนหลัก 
ๆ 2 ขั้นตอน คือ (a) ขั้นตอนท่ี 1 การบรรยายด้วยคณิตศาสตร์ที่
เหมาะสม และ (b) ขั้นตอนท่ี 2 การแก้ปัญหาต้องเลือกใช้เทคนคิ
และอัลกอริทึมท่ีเหมาะสมต่อปัญหานั้น ๆ 
     ในการแก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดต้องดำเนินการ
ตามลำดับต่อไปนี้ 
     1. การกำหนดการบรรยายทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม 
     2. กำหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม 
     3. ตัวแปรต่าง ๆ ต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจน 
     4. เง่ือนไขต่างต้องมีการตรวจสอบ 
     5. เลือกวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่ตรงกับปัญหาที่ต้องการแก ้
     6. เมื่อมีการแก้ไขปัญหาแล้ว วิธีการนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกัน
ทางกายภาพ 
 อัลกอริทึมสำหรับการหาค่าที่เหมาะสมนั้น มจีำนวน
มาก อย่างไรก็ดี สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  
    (1) อัลกอริทึมท่ีเป็นคณติศาสตร์ (Mathematical 
optimization algorithms) ได้แก่ การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear 
programming) ค่าที่เหมาะสมพาเรโต (Pareto-optimality) 
วิธีการนิวตัน (Newton's method) การสืบค้นรูปแบบฮุกจีฟ      
(Hooke-Jeeves Pattern Search) และ วิธีการเกรเดียนต์เดส
เซนต์ (Gradient descent method) 
    (2) อัลกอริทึมที ่เป็นแบบเมตาฮิวริสติก (Meta-heuristic 
algorithms) ได้แก่ การค้นหาทาบู (Tabu search) วิธีหาค่าที่
เหมาะสมนิคมของมด (Ant colony optimization) วิธีหาค่าที่
เหมาะสมกลุ่มอนุภาค (Particle swarm optimization) และ
ซิมูเลเตดแอนนีลิง (Simulated annealing) เป็นต้น 
    สำหรับในบทความนี้จะกล่าวถึงการหาค่าที่เหมาะสมด้วยวิธี
เกรเดยีนต์เดสเซนต์ ซึ่งเป็นอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ โดยใน
รายละเอียดจะกล่าวถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกรเดียนต์เดสเซนต์ 
การประยุกต์ใช้งานเกรเดียนตเ์ดสเซนต์ และสรุปข้อดีและข้อเสยี
ของการใช้งานเกรเดียนตเ์ดสเซนต์ 

 
2. อัลกอลิทึมการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเกรเดียนเดสเซนต์ 
เกรเดียนต์เดสเซนต์เป็นหนึ่งในอัลกอริธึมที่ได้รับความนิยม

มากที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการ
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เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประสาทเทียม GD เป็นวิธีในการหา
ค่าต่ำสุดของฟังก์ช้ัน 𝐽(𝜃) โดย 𝜃 ∈ 𝑅𝑑  เป็นพารามิเตอร์ของ
ฟังก์ชันเป็นจำนวนจริง โดยจะมีการปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับเกรเดียนต์ของฟังก์ชันวัตถุประสงค์  
∇𝜃𝐽(𝜃) และอัตราการเรียนรู้  𝜂 เป็นการหาค่าขนาดค่าที่จะ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ค่าต่ำสุดของท้องถิ่น  

หรืออีกนัยหนึ่ง เราจะตามทิศทางของการลาดชันของพื้นผวิที่
สร้างโดยฟังก์ชันวัตถุประสงค์ลงไปจนกระทั่งพบหุบเหวหรือจุด
ต่ำสุด 

ประเภทของ เกรเดียนต์เดสเซนต์ 
1) เกรเดียนตเ์ดสเซนต์แบบแบตช์ (Batch gradient 

descent) หรือบางทีเรียกว่าเกรเดียนต์เดสเซนต์แบบวานิลลา 
จะคำนวณค่าฟังก์ชันวัตถุประสงคโ์ดยมีการปรับปรุง
ค่าพารามิเตอรด์ังนี ้

 
        𝜃 =  𝜃 −  𝜂 ∙  ∇𝜃𝐽(𝜃)                        (1) 

 
2) เกรเดียนตเ์ดสเซนต์แบบสุม่ (Stochastic gradient 

descent) หรือ SGD จะมีการปรบัปรุงค่าพารามเิตอรด์ังนี้ 
 

𝜃 = 𝜃 −  𝜂 ∙ ∇𝜃𝐽(𝜃; 𝑥(𝑖); 𝑦(𝑖))             (2)                
 
3) เกรเดียนตเ์ดสเซนต์แบบแบตช์ขนาดเล็ก (Mini-batch 

gradient descent) จะมีการปรับปรุงค่าพารามเิตอรด์ังนี้ 
 

𝜃 = 𝜃 −  𝜂 ∙ ∇𝜃𝐽(𝜃; 𝑥(𝑖:𝑖+𝑛); 𝑦(𝑖:𝑖+𝑛))     (3) 

                  
 3. ตารางสรุปการใช้งานอัลกอริทึมการหาค่าที่เหมาะสม

เกรเดียนต์เดสเซนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1: การประยุกต์ใช้งานเกรเดียนต์เดสเซนต์ 
 
บทความ การประยุกต์ใช้งาน 
[2] ในงานวิจัยนี้มีการประยุกต์ใช้ เกรดเดียนต์เดส

เซนต์เพื่อเป็นตัวเรยีนรู้ในนิวรลัเนต็เวิร์กแบบ
สามชั้นเพื่อประเมินค่าความเป็นปกติในการ
บันทึกไฟฟ้ากระเพาะอาหาร โดยเปรียบเทียบ
กับวิธีการเรียนรู้แบบอื่น ๆ เช่น ควาซิ-นิวตัน 
และคอนจุเกต 

[3] ในงานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้อลักอริทึมสโต
คาสติกเกรเดียนตเ์ดสเซนต์ (Stochastic 
gradient descent: SGD) ในการทำพยากรณ์
เชิงเส้น (Linear prediction) 

[4] ในงานวิจัยนี้ใช้เกรเดียนตเ์ดสเซนต์เพื่อจูน
พารามิเตอร์ให้กับแบบจำลองฟัซซีแบบหลาย
อินพุต (Multi-input fuzzy model) 

[5] ในงานวิจัยนี้ใช้ SGD ในการเรียนรู้ในรีเคอ
เรนต์นิวรลัเนต็เวิร์ก 

[6] ในงานวิจัยนี้ใช้ เกรดเดียนต์เดสเซนต์เพื่อการ
เรียนรู้ในนิวรัลเนต็เวิร์ก LSTM 

[7] ในงานวิจัยนี้ใช้ ฟังก์ชันการเรียนรูค้ือ 
เกรเดยีนเดสเซนต์(Learngd) และเกรเดียนต์
เดสเซนตร์่วมกับโมเมนตัม (Learngdm)เพื่อ
เรียนรู้ในนิวรัลเนต็เวิร์กเปรียบเทยีบกันเพื่อ
การประยุกต์ใช้ในงานวิธีการหาความ
เหมาะสมในการเชื่อมพื้นดาดฟ้าเรือขนส่ง
สินค้าด้วยกระบวนการเช่ือมใต้ฟลกัซ์ใน 
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง เกรด ASTM A131 
EH36 
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ตารางที่ 1(ต่อ) 
 
บทความ การประยุกต์ใช้งาน 
[8] ในงานนี้ได้นำวิธีเกรเดียนตเ์ดสเซนต์ร่วมกับ

ระบบอนุมานฟัซซีและการควบคมุขั้นตอน
อย่างง่ายมาใช้ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนซอฟต์
แฮนด์ออฟในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอ 

[9] ในงานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการจำแนกข้อมูลด้วย
วิธีฟัซซีแบบปรับค่าได้ภายใต้วิธีการเรียนรู้
แบบเกรเดียนต์เดสเซนต ์

[10] ในงานวิจัยนี้ใช้ฟังก์ชันการเรียนรูเ้กรเดียนต์
เดสเซนต์พร้อมโมเมนต์ในการสอน
นิวรัลเนต็เวิร์กเพื่องานจำแนกข้อมูลในการ
พยากรณ์ความชื้นในดินในระบบเกษตรความ
แม่นยำสูง 

[11] ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบการ
พยากรณ์ข้อมลูอนุกรมเวลาด้านการเงินโดยใช้
นิวรัลเนต็เวิร์กและการเรยีนรู้เกรเดียนเดส
เซนต ์

 
 

4. ข้อดี ข้อเสียของการใช้งานเกรเดียนต์เดสเซนต์ 
       เกรเดียนต์เดสเซนต์เป็นวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดตาม
ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ใช้เพื่อแก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสม
ที่สุดแบบต่าง ๆ จำนวนมากรวมทั้งการเรียนรู ้ของเครื ่องจักร 
(machine learning)  เกรเด ียนต ์ เดสเซนต ์ม ีการแบ ่งแยก
อ อ ก เ ป ็ น ห ล า ย ป ร ะ เ ภ ท  เ ช ่ น  Momentum, Adagrad, 
RMSProp, NAG, และ Adam เป็นต้น เกรเดียนต์เดสเซนต์มี
ข้อดี เช่น รับรองได้ว่ามีการลู่เข้าสู่ global minimum ทำงานได้
เร็ว เป็นต้น ส่วนข้อเสีย ได้แก่ เกรเดียนต์เดสเซนต์บางประเภท 
เช่น แบบแบตช์ จะไม่สามารถปรับค่าแบบจำลองแบบออนไลน์
ได้ บางประเภท เช่น เกรเดียนต์เดสเซนตแ์บบสุ่มจะมกีารปรบัคา่
บ่อยมากทำให้ค่าของฟังก์ชันวัตถุประสงค์มีการเหวี่ยงไปมาบ่อย
มาก เป็นต้น 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำนายราคาทองคำแท่งในประเทศไทยด้วย 
การถดถอยเชิงเส้นพหคุูณ 
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บทคัดย่อ 
    บทความนี้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำแท่งใน
ประเทศไทย ทำการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อคาดการณ์
ราคาทองคำจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลราย
เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงธันวาคม 2562 เป็นชุดข้อมูล
ฝึกฝนเพื่อใช้ในการหาสมการถดถอย และข้อมูลรายเดือนตั้งแต่
เดือนมกราคม 2563 ถึงธันวาคม 2563 เป็นชุดข้อมูลทดสอบ
เพื่อใช้ในการหาความแม่นยำของการทำนายราคาทองคำแท่ง
จากสมการถดถอยโดยใช้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์  
(MAE)  ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับ
ราคาทองคำแท่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4 ตัวแปร ได้แก่ อัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ , ดัชนีตลาดหุ้นใน
ประเทศไทย , อัตราดอกเบี้ ยนโยบายและราคาทองคำใน
ตล าด โล ก  ซึ่ งมี  R2 เท่ ากั บ  94.36%  แ ละ  MAE เท่ ากั บ 
1147.823   
คำสำคัญ – ราคาทองคำแท่ง, การทำนาย, สมการถดถอยเชิง
เส้นพหุคูณ 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author 

Abstract 
    This article examines the factors affecting the price 
of gold in Thailand by using multiple linear regression 
(MLR) analysis to predict gold prices based on 
economic factors. The data is monthly collected from 
January 2010   to September 1920  as training data set 
to fit model and the test data set is from January 
2020   to September 2020  used to predict the future 

gold prices from the fitted MLR models. The accuracy 
of prediction is evaluated by Mean Absolute Error 
(MAE). The results is found that there are 4 predictor 
variables that are significant effect to the gold prices: 
the exchange rate of baht to US dollar, SET Index, 
policy interest rate and the world gold price. The R2 of 
the this model is 0.9436 and MAE is 1147.823   
Keywords – Gold price, Prediction, Multiple Linear 
Regression (MLR) 
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1. บทนำ 
ระบบมาตรฐานทองคำ (Gold standard) เป็ น ระบบ

มาตรฐานการเงินระหว่างประเทศระบบแรกผู้นำมาใช้ประเทศ
แรก คือ สหราชอาณาจักร โดยการผูกค่าเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง
ไว้กับทองคำ ซึ่งพัฒนามาจากการใช้เหรียญทองคำทำหน้าที่แทน
เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า การวัดค่าของสินค้า
และบริการเป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่า  ก่อนที่ประเทศต่างๆ จะ
ใช้ตามกันมาเพื่อทำการค้าระหว่างกันในช่วง ปี ค.ศ .1870 ถึงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ในปัจจุบันทองคำถูกนำมาใช้เป็นทุนสำรอง
ทางการเงินของหลายประเทศ ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับ 
งานทันตกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับปัญหาความผัวผวน 
และชะลอตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมองหาช่องทาง 
ในการลงทุนและเก็บออมนอกเหนือจากการฝากเงินไว้ในธนาคาร 
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลงเรื่อยๆ ตามสภาพของเศรษฐกิจ ทำ
ให้การฝากเงินในธนาคารไม่ได้มีผลตอบแทนสูงเช่นในอดีต และ
การลงทุนในหุ้นที่ค่อนข้างมีความผันผวนและความเสี่ยงสูง 
ทองคำแท่งก็เป็นทางเลือกในการลงทุนทางหนึ่งที่ ได้รับความ
สนใจในปัจจุบัน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยงบปริมาณทีสู่ง 
ไม่มีต้นทุนในการซื้อ กล่าวคือการลงทุนในทองคำแท่งนั้นไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ 
นอกจากนี้ทองคำแทง่ได้รับการยอมรับว่ามีค่าสามารถนำไปใช้ใน
การชำระและไถ่ถอนหนี้ได้ดีที่สุด ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สามารถจับ
ต้องได้และยังเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงเมื่อตลาด
หุ้นนั้นมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลง และในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจ
ขาดเสถียรภาพ [1] 

โครงงานวิจัยนี้เสนอการศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
ราคาทองคำแท่งในประเทศไทย เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของ
ราคาทองคำแท่งในประเทศไทย ซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อกับลงทุน รวมทั้งผู้ที่สนใจในราคาทองคำแท่งใน
ประเทศไทย 
 

2. ทฤษฎีความรู้ที่เกี่ยวข้องและผลงานที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาทองคำแท่งในไทย 
ตลาดเงินกับตลาดทองมักจะเป็นกลุ่มทุนเดยีวกันที่มีการโยกย้าย
สินทรัพย์และการลงทุนจากนักลงทุนข้ามชาติ ดังนั้นปัจจัยที่เรา

ใช้พิจารณาจึงใช้หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงและนักลงทุนให้คุณคา่
ในการลงทุนดังต่อไปนี ้

    2.1.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 ระบบอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) เป็นราคาหรือ

อัตราที่เงินตราสกุลหนึ่งใช้ในการแลกเปลี่ยนกับเงินตราอีกสกุล
หนึ่ งหรือกับทองคำ และสิทธิพิ เศษในการถอนเงิน อัตรา
แลกเปลี่ยนนี้อาจเป็นการแลกเปลี่ยนในตลาดซื้อขายในทันทีหรือ
ตลาดซื้อขายล่วงหน้าในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็
ได้ อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงขณะใดขณะหนึ่งจะถูกขึ้นโดย
สภาพของอุปสงค์และอุปทานของเงินตราในตลาด ซึ่งขึ้นอยู่กับ
สภาพดุลการชำระเงินตราสกุลนั้นว่าขาดดุลหรือเกินดุลอย่างไร 
รวมทั้งความต้องการเงินตราสกุลและที่คาดไว้ในอนาคตด้วย ซึ่ง
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศเดมิมีดว้ยกัน 2 ระบบ
อ ระบบคื อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ และระบบอัตราแลกเปลี่ยน

แบบลอยตัว แต่ด้วยทั้งสองระบบนี้ต่างมีข้อบกพร่องด้วยกัน ในยุค
ปัจจุบันมีระบบอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นอีก 2 ระบบคือ ระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบคงที่แบบยืดหยุ่น และอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบ
จัดการ [5]  

   ถึงแม้สกุลเงินตราต่างประเทศจะมีหลากหลายสกุล แต่
ค่าเงินบาทไทยกลับอิงกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐมากกว่าสกุลเงิน
ของประเทศอื่น เนื่องจากเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่มีการใช้กัน
มากและเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย ทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีความ
ผกผันกับราคาทองการที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า ส่งผลดีกับราคา
ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่สามารถเก็บมูลค่าทำให้กระแส
เงินของแต่ละประเทศต่างไหลเข้าสู่ทองคำส่งผลให้ทองคำมีราคา
เพิ่มสูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากเงินดอลลาร์แข็งค่า ส่งผลต่อ
ราคาทองโดยนักลงทุนจะหันมาใช้จ่ายหรือลงทุนในสกุลเงิน
ดอลลาร์แทนส่งผลให้ราคาทองคำลดลง [6] ดังนั้นปัจจัยเราจึง
พิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น
ปัจจัยหนึ่ง 
    2.1.2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้านำ้มันดิบ (WTI) 
    ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าค่อนข้างมากซึ่งเป็นตัวที่
ทำให้เกิดเงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อกับราคาทองคำนั้นเคลื่อนไหวใน
ทิศทางเดียวกันในระยะยาว ราคาน้ำมันมีความสัมพันธ์แบบ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคำ หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 
เงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัว เพิ่มสูงด้วย
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ในทางตรงกันข้ามถ้าหากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง เงินเฟ้อก็จะ
ลดลง ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงตาม [6] 

2.1.3 ดัชนีตลาดหุ้นในประเทศไทย  
ทองคำและหุ้นจริงๆแล้วมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง

เดียวกันและเข้ากันเพราะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นต่างก็ส่งผลให้ทองคำ
และหุ้นปรับตัวข้ึนซึ่งขาลงก็เช่นเดียวกัน [3] 

2.1.4 อัตราดอกเบี้ยนโยบายกับราคาทองคำ 
มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับราคาทองคำ หากปรับดอกเบี้ย

นโยบายขึ้น แสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มดี ความเช่ือมั่นเริ่มมากขึ้น 
ค่าเงินดอลลาร์จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัว
ลดลง ในทางตรงกันข้ามหากปรับดอกเบี้ยนโยบายลง แสดงว่า
เศรษฐกิจเริ่มแย่ ความเชื่อมั่นเริ่มลดลง ค่าเงินดอลลาร์จะปรับตวั
ลดลง ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น [6] 

2.1.5 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค 
ดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวไปในทิศ

ทางบวกจะมีผลทำให้ราคาทองคำแท่งในประเทศไทยปรับตัว
สูงขึ้นตามไปด้วย [8] 

   2.1.6 อัตราเงินเฟ้อกับราคาทองคำ 
 อัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าทุกชนิด เพราะจะ

ทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นรวมถึงทองคำด้วย โดยเงินเฟ้อกับราคา
ทองคำนั้นจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ราคาไปถึง
น้ำมันด้วย กล่าวคือ หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น เงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัว เพิ่มสูงด้วยในทางตรงกันข้ามถ้า
หากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง เงินเฟ้อก็จะลดลง ส่งผลให้ราคา
ทองคำปรับตัวลดลง ตามไปด้วย [10] 

2.1.7 ราคาทองคำโลก 
หากราคาทองคำในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยอื่นคงที่ ราคา

ทองคำในประเทศจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันหากราคาทองคำใน
ตลาดโลกลดลงโดยปัจจัยอื่นคงที่ ราคาทองคำในประเทศจะ
ลดลง [11] 
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วันวิสาข์ รัฐแฉล้ม และ ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ 
(2562) ได้ศึกษาความสัมพันธ์และปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำ
แท่งในประเทศด้วยการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน เมื่อข้อมูลเป็น
ข้อมูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ.2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นจำนวน 120 เดือน 

ผลจากการวิ จั ยพบว่า  มี ตั วแป รอิ ส ระ  9  ใน  12 ตั ว  มี
ความสัมพันธ์กับราคาทองคำแท่งในประเทศไทยในลักษณะเชิง
เส้น จึงนำข้อมูลมาใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
แบบขั้นตอนได้โดยตัวแปรอิสระทั้ง 12 ตัวที่นำมาศึกษา มีตัว
แปรอิสระเพียง 5 ตัวที่มีผลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย 
ซึ่งสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำแท่งใน
ประเทศไทยได้ 99.9% [2] 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำแท่งใน
ประเทศด้วยการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยเลือกปัจจัยที่ส่งผล
ต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย คือ ราคาทองคำตลาดโลก 
(Spot Gold) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯราคา
น้ำมันดิบ (WTI) ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค (CCI) ดัชนีค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) และอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบ
อนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ  .ศ . 2550 จนถึง 
เดือนธันวาคม พ  .ศ . 2561 รวมเป็นระยะเวลา 144 เดือน โดยใช้
สมการถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) ผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยทีส่่งผลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย
คือ ราคาทองคำตลาดโลก(Spot Gold) อัตราแลกเปลี่ยนสกุล
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ (WTI) และดัชนีค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์(DJI) โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคาร
แห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม และดัชนีความเช่ือมั่น
ผู้บริโภค (CCI) ไม่ส่งผลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทยอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ [2] 

ภูมิ ฐาน รังคกูลนุวัฒน์  และจตุพร คงขาว  (2553). ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศ
ด้วยการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยแบบจำลองในงานวิจัยนี้สร้าง
จากการวิเคราะห์ราคาดุลยภาพของอุปสงค์และอุปทานในตลาด
ทองคำแท่งส่วนการประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ใช้แบบจำลอง 
ARCH ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมดัชนีราคา
สินค้าผู้บริโภค ราคาทองคำแท่งที่มีเนื้อทอง 99.9% ในตลาด
ลอนดอน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับราคาทองคำแท่งใน
ประเทศไทย ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราเงินปันผลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก 
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มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับราคาทองคำแท่งใน
ประเทศไทย นั่นคือนักลงทุนควรซื้อทองคำแท่งในช่วงที่ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีราคาผู้บริโภค ราคาทองคำแท่งที่มีเนื้อ
ทอง 99.9% ในตลาดลอนดอน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝาก อัตราเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มที่ลดลง [9] 
 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
โครงงานมีขั้นตอนการศึกษา และวิเคราะห์ที่สำคัญดังนี ้

3.1 รวบรวมชุดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยซึ่งเป็น
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทข้อมูลอนุกรมเวลา 
(Time Series Data) เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ  .ศ .
2553  ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563  รวมเป็นจำนวน 129 เดือน 

จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์โดยที่มีแหล่งท่ีมาดังนี้ 

1) สมาคมค้าทองคำ (goldtraders.or.th) 

− อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ  

− ราคาทองคำแท่งในประเทศไทย  
2) หน่วยงานท่ีควบคุมทางการเงิน (th.investing.com) 

− สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ (WTI)  

− ดัชนีตลาดหุ้นในประเทศไทย  

− ราคาทองคำโลก  
3) ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)  

− อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
4) กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

(www.price.moc.go.th) 

− อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค  
5) เศรษฐศาสตร์การค้า

(https://tradingeconomics.com) 

− อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทย  

− อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ  

3.2 สร้างแผนภาพการกระจายระหว่างตัวแปรที่ศึกษาและ
ทำ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation analysis) ระหว่างตัว
แปรต่างๆ  

3.3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย     
โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) ซึ่ งเป็นการหาสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณที่
เหมาะสมสำหรับทำนายราคาทองคำแท่งในประเทศไทยด้วยตัว
แปรอิสระต่างๆ 8 ตัว ได้แก่ 

1) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ  
2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ (WTI)    
3) ดัชนีตลาดหุ้นในประเทศไทย  
4) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  
5) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค  
6) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทย  
7) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ  
8) ราคาทองคำโลก 

ตัวแบบการถดถอยที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี ้คือ 
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1  +  𝛽2𝑋2  +  𝛽3𝑋3+ . . . + 𝛽8𝑋8 + ε      (1) 

เมื่อ 𝒀 แทน ทองคำแท่งในประเทศไทย (หน่วย  : บาทต่อน้ำหนัก
ทองคำ  1 บาท) 

𝑿𝟏 แทน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
(หน่วย  : บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) 
𝑿𝟐 แทน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ (หน่วย WTI) 
𝑿𝟑 แทน ดัชนีตลาดหุ้นในประเทศไทย 
𝑿𝟒 แทน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
𝑿𝟓 แทน อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค 
𝑿𝟔 แทน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทย 
𝑿𝟕 แทน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ 
𝑿𝟖 แทน ราคาทองคำโลก 

𝜷𝟏,𝜷𝟐,. . , 𝜷𝟖  แทน สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระ 
𝑿𝟏,𝑿𝟐,. . , 𝑿𝟖 ตามลำดับ  𝛆 แทน ความคลาดเคลื่อนซึ่งมีข้อ
ส ม ม ติ ว่ า  𝛆~𝐍𝐈𝐃 (𝟎, 𝛔𝟐) โ ด ย ที่  𝛔𝟐 แ ท น  ค ว า ม
แปรปรวนของ ความคลาดเคลื่อน    
การวิเคราะห์จะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2553 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 120 เดือน
เป็นชุดข้อมูลฝึกฝน (Training data set) เพื่อหาตัวแบบและใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน
กันยายน พ.ศ. 2563 จำนวน 9 เดือน เป็นชุดข้อมูลทดสอบ เพื่อ
ทำนายราคาทองคำแท่งของประเทศไทย 

https://tradingeconomics.com/
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3.4 วิ เค ร า ะ ห์ ก า ร ถ ด ถ อ ย เ ชิ งพ หุ คู ณ  (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระทั้ง 8 ตัว  และตัวแปรตาม คือ ผลต่างของราคาทองคำแท่ง
ในประเทศไทย ณ เวลาปัจจุบันเทียบกับราคาทองคำแท่ง
ย้อนหลัง k เดือน เขียนแทนด้วย �̂�(𝑘) คำนวณได้ดังนี้ 

              �̂�(𝑘) = 𝑌𝒊 − 𝑌𝑖−𝑘 

เมื่อ 𝑌𝒊 คือ ราคาทองคำแท่งในประเทศไทย ณ เดือนปัจจุบัน 𝑖  
และ 𝑌𝒊−𝒌 คือ ราคาทองคำแท่งในประเทศไทยย้อนหลัง k เดือน 

 �̂�(𝑘) มักใช้เพื่อกำหนดแนวโน้ม เช่น �̂�(𝑘)> 0 แสดงสัญญาณ
แนวโน้มขาขึ้น และ �̂�(𝑘)< 0 ส่งสัญญาณว่าเป็นแนวโน้มขาลง  
ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพื่อทำนาย
อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำปัจจุบันด้วยค่าย้อนหลัง 
1 เดือน และ 2 เดือน โดยใช้ข้อมูลชุดฝึกฝนและข้อมูลชุด
ทดสอบเช่นเดียวกับข้อ 3 

 
4. ผลการวิจัย 

4.1 แผนภาพการกระจายและการวิเคราะหส์หสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรที่ศึกษา 

ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ คือ
การตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรตามและ
ตัวแปรอิสระ โดยใช้แผนภาพการกระจาย แสดงดังรูปที่ 2 และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระแต่ละตัว แสดงในรูปที่ 3  

จากรูปที ่2 พบว่า มีตัวแปรอิสระบางตัวมีความสมัพันธ์กับตัว
แปรตามในลักษณะเชิงเส้น และจากรูปที่  3 ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ตัวแปรอิสระทีม่ีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับตัวแปรตามสูง คือ ราคาทองคำโลก (X8)  ตัวแปรอิสระที่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรพอสมควร คือ  อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย (X4) และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ (X7)  ส่วนตัว
แปรอิสระที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับตัวแปรพอสมควร คือ อัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (X1)  และตัวแปร
อิสระบางตัวมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมาก 

 
4.2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณสำหรับราคา
ทองคำแท่งในประเทศไทย 

 จากตารางที่ 1  พบว่า สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณที่
มีตัวแปรอิสระ 8 ตัว สามารถอธิบายความผันแปรของราคา
ทองคำแท่ง ในประเทศไทยได้ร้อยละ 95 .66   แต่มีตัวแปรอิสระ
เพียง 4 ตัวที่มีความสัมพันธ์กับราคาทองคำในประเทศไทยอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับนัยสำคัญ 0.05  คือ คือ อัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (X1), ดัชนีตลาดหุ้น
ในประเทศไทย (X3), อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (X4) และราคา
ทองคำโลก (X8) เนื่องจากตัวแปรอิสระอื่นๆ มีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรอิสระทั้งตัว  ผู้วิจัยจึงเลือกตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร เข้าใน
สมการถดถอย ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางที่1 การถดถอยเชิงเส้นสำหรับราคาทองคำแท่งในประเทศไทย 
Independent 

Variables 
Estimate Std Error t-value P-value 

Intercept 16091.91 2000.13 -7.553 9.25e-12 
X1 -54.18 47.98 11.293 <2e-16 
X2 0.793 4.696 0.169 0.8661 
X3 0.094 0.025 0.369 0.7131 
X4 -111.67 126.15 0.885 0.03779 
X5 -302.72 140.65 2.152 0.0334 
X6 -21.10 87.28 0.242 0.8094 
X7 49.56 88.35 0.561 0.5759 
X8 13.88 0.365 38.003 <2e-16 

F = 331 , P-value< 2.2e-19,   R2 = 0.9566 

 

ตารางที่ 2 การถดถอยเชิงเส้นสำหรับราคาทองคำแท่งในประเทศไทย 
Independent 

Variables 
Estimate Std Error t-value P-value 

intercept 155819.6 1499.48 -10.39 <2e-16 
X1 539.37 35.35 15.26 <2e-16 
X3 0.3696 0.177 2.08 0.0395 
X4 432.96 128.44 3.37 0.0010 
X8 12.85 0.4638 27.71 <2e-16 

F = 481.3 , P-value< 2.2e-16,   R2 = 0.9436 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณที่มีตัว

แปรอิสระ 3 ตัว สามารถอธิบายความผันแปรของราคาทองคำ
แท่ง ในประเทศไทยได้ร้อยละ 95.56  ซึ่งเขียนเป็นสมการดังนี ้
 

�̂� = 155819.6 + 539.37𝑋1 + 0.3696𝑋3 + 432.96𝑋4 

          +12.85𝑋8                                                              (2)            
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การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสมการถดถอยด้วยส่วน
เหลือของสมการถดถอย (2) แสดงดังรูปที่ 2 จากรูปที่ 2 พบว่า 
ส่วนเหลือของมีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ และความแปรปรวนคงที่
และมีการแจกแจงใกล้เคียงการแจกแจงปกติ  

 
       รูปที่ 1 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสมการถดถอย (2) 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสน้พหุคูณสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงของราคาทองคำแท่งปัจจุบันเทียบกับราคา
ย้อนหลัง 1 เดือน  

ผลการคัดเลือกตัวแปรอิสระสำหรับการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณของการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำแท่งปัจจุบัน
เทียบกับราคาย้อนหลัง 1 เดือน หรือ �̂�(1) แสดงในตารางที่ 3 
พบว่า ดัชนีตลาดหุ้นในประเทศไทย (X3) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของ
ไทย  (X6) และอัตราดอกเบี้ ยนโยบายย้ อนหลั ง 1 เดื อน 
(lag1_X4)  ส่งผลเชิงลบต่อผลต่างของราคาทองคำแท่งปัจจุบัน
เทียบกับราคาย้อนหลัง 1 เดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่
ระดับนัยสำคัญ 0.05 ส่วนราคาทองคำโลก (X8) และอัตราเงิน
เฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ (X7) ส่งผลต่อผลต่างของราคาทองคำแท่ง
ปัจจุบันเทียบกับราคาย้อนหลัง 1 เดือน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 และ 0.10 ตามลำดับ  ซึ่งเขียนเป็น
สมการถดถอยได้ดังนี้ 
 

�̂�(1) =− 1.0646 𝑋3− 201.6519 𝑋6 +158.9157 𝑋7 
                          +1.6089 𝑋8 − 312.7393 lag1_𝑋8              (3)  

 
อย่างไรก็ตาม สมการถดถอยเชิงเส้น (3) สามารถอธิบาย

ความผันแปรของการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำแท่งปัจจุบัน
เทียบกับราคาย้อนหลัง 1 เดือน ได้เพียงร้อยละ 16.79% 

ตารางที่ 3 การถดถอยเชิงเส้นสำหรับผลต่างของราคาทองคำแท่งปัจจุบัน
เทียบกับราคาย้อนหลัง 1 เดือน  

Independent 
Variables 

Estimate Std 
Error 

t-value P-value 

X3 -1.064      0.2396   -4.443 2.06e-05 
X6 -201.65     74.802   -2.696   0.00809 
X7 158.92     87.464   1.817   0.07186 
X8 1.609     0.379    4.235 4.66e-05 

Lag1_X4 -312.74    143.73   -2.176   0.03163 
F = 4.599  , P-value=0.0007368 ,   R2 = 0.1679 

     
4.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงของราคาทองคำแท่งปัจจุบันเทียบกับราคา
ย้อนหลัง 2 เดือน 

ผลการคัดเลือกตัวแปรอิสระสำหรับการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณของการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำแท่งปัจจุบัน
เทียบกับราคาย้อนหลัง 2 เดือน หรือ �̂�(2) แสดงในตารางที่ 4 
พบว่า ดัชนีตลาดหุ้นในประเทศไทย (X3) และอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ย้อนหลัง 2 เดือน (lag2_X1) 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยย้อนหลัง 2 เดือน (lag2_X6) และ
ราคาทองคำโลกย้อนหลัง 2 เดือน (lag2_X8))  ส่งผลเชิงลบต่อ
ผลต่างของราคาทองคำแท่งปัจจุบันเทียบกับราคาย้อนหลัง 2 
เดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ส่วน
ราคาทองคำโลก (X8) และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ 
ย้อนหลัง 2 เดือน (lag2_X7) ส่งผลเชิงบวกต่อผลต่างของราคา
ทองคำแท่งปัจจุบันเทียบกับราคาย้อนหลัง 2 เดือน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05   

ตารางท่ี 4 การถดถอยเชิงเส้นสำหรับผลต่างของราคาทองคำแท่งปัจจุบัน
เทียบกับราคาย้อนหลัง 1 เดือน 

Independent 
Variables 

Estimate Std Error t-value P-value 

intercept 5148.87 2191.88 2.349 0.02059 
X3 -1.3236 0.3280 -4.036 0.00010 

X8 7.7041 0.7460 10.328 <2e-16 

Lag2_X1 -95.85 52.1312 -1.839 0.06863 

Lag2_X6 -306.5916     90.9902   -3.370   0.00104 

Lag2_X7 234.3407    102.3386    2.290   0.02392 

Lag2_X8 -7.7761        0.7536 -10.319 < 2e-16 

F = 27.59  , P-value= < 2e-16,   R2 = 0.5986 
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     จากตารางที่ 4 เขียนเป็นสมการถดถอยได้ดังนี้ 

�̂�(2) = 5148.87−1.3236𝑋3 + 7.7041𝑋8 
                     −95.85 lag2_𝑋1−306.5916 lag1_𝑋6 
                      +234.3407 lag2_𝑋7 − 7.7761 lag2_𝑋8      (4) 

 สมการถดถอย (4) สามารถอธิบายความผันแปรของผลต่าง
ของราคาทองคำแท่งปัจจุบันเทียบกับราคาย้อนหลัง 2 เดือนได้
ร้อยละ 59.86% 
4.5 ผลการทำนายราคาทองคำในประเทศไทย 

  การทำนายราคาทองคำในประเทศไทยรายเดือนตั้งแตเ่ดือน
มกราคม ถึงกันยายน ปี 2563 ด้วยสมการถดถอย (2), (3) และ 
(4) แสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 5 ผลราคาทองจากสมการถดถอยย้อนหลัง 1 เดือน และ 2 เดือน 

เดือน ราคา
ทองคำ 

𝑌   �̂� 
จาก(2) 

ค่าทำนายจาก (3) ค่าทำนายจาก 
(4) 

�̂�(1) �̂�  
จาก(3) 

�̂�(2) �̂�  
จาก(4) 

11/62 21111 - - - - - 
12/62 21203 - - - - - 
1/63 22444 22371 741 21944 1533 22644 
2/63 23690 22625 949 23393 1162 22365 
3/63 24117 22685 1364 25054 746 23190 
4/63 25765 24482 1741 25858 1390 25080 
5/63 26103 24659 1826 27591 1905 26022 
6/63 25594 24829 1695 27798 1851 27616 
7/63 27305 27454 1963 27557 3165 29268 
8/63 29078 27276 1925 29230 2377 27971 
9/63 28561 26246 1924 31002 205 27510 

 
ความแม่นยำหรือความถูกต้องของการทำนายราคาทองคำ

แท่งในประเทศไทยรายเดือนของสมการถดถอยพหุคูณ (2), (3) 
และ (4) วัดจากค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนค่าสัมบูรณ์ (Mean 
Absolute Error : MAE) ซึ่ งเป็นวิธีการวัดค่าความแตกต่าง
ระหว่างค่าจริงและค่าประมาณที่ได้จากสมการถดถอย  ดังนี้  
 

                         MAE =  
∑𝑖=1

𝑛 |𝑦𝑖−𝑦�̂�|

𝑛
                  (5) 

 
 

การทำนายราคาทองคำแท่งในประเทศไทยรายเดือนจาก
สมการถดถอย (2), (3) และ (4)  มีค่า MAE เท่ากับ 1147.823 , 
929.2237  และ 1040.357 ตามลำดับ แสดงว่า สมการถดถอย 
(3) ซึ่งทำนายการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำแท่งรายเดือนใน
ปัจจุบัน เทียบกับ 1 เดือนมีความแม่นยำในการทำนายราคา
ทองคำแท่งในประเทศไทยรายเดือนมากที่สุด  สำหรับสมการ
ถดถอย (2) เป็นสมการสำหรับอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อราคา
ทองคำแท่งรายเดือนได้เหมาะสมที่สุด 

 
5. สรุปผลการทดลอง 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อราคาทองคำโลก สรุปได้ดังตารางที่ 6 ซึ่งมีผลสรุปดังนี้ 
    อัตราแลกเปลี่ ยนสกุล เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มี  
ความสัมพันธ์กับราคาทองคำแท่งในประเทศไทยในทิศทาง 
เดียวกัน เนื่องจากราคาทองคำในแท่งในตลาดโลกถูกกำหนดใน 
รูปของเงินดอลลาร์ การอ่อนค่าลงของดอลลาร์ จะทำให้ราคา 
ทองคำในสกุลเงินนั้น ๆ ถูกลงได ้[2] 
    ดัชนีตลาดหุ้นในประเทศไทยและราคาทองคำแท่งในประเทศ
ไทย มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและเข้ากัน เพราะเงิน
เฟ้อที่เพิ่มขึ้น ต่างก็ส่งผลให้ทองคำและหุ้นปรับตัวขึ้น ซึ่งขาลงก็
เช่นเดียวกัน [3] 
    อัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับราคา
ทองคำ หากปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้น แสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มดี 
ความเช่ือมั่นเริ่มมากขึ้น ค่าเงินดอลลาร์จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 
ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง ในทางตรงกันข้ามหากปรับ
ดอกเบี้ยนโยบายลง แสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มแย่ ความเช่ือมั่นเริ่ม
ลดลง ค่าเงินดอลลาร์จะปรับตัวลดลง ส่ งผลให้ราคาทองคำ
ปรับตัวเพิ่มขึน้ 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทย และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของ
สหรัฐฯ เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดราคาทองคำ โดยหาก
ปัจจัยอื่นคงที่ ราคาทองคำแท่งในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเมื่อ
อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นและในยามที่อัตราเงินเฟ้อต่ำ ราคาทองคำ
แท่งในประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงด้วยเช่นเดียวกัน 
[4] 
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ตารางที่ 6 สรุปผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อราคา
ทองคำในประเทศไทย  

Independent Variables Gold 
Price 

Diff(1) Diff(2) 

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

(+) ***   

สัญญาซ้ือขายลว่งหน้านำ้มันดิบ(WTI)   (-) 
ดัชนีตลาดหุ้นในประเทศไทย (+)* (-)*** (-)*** 

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (+) *   
อัตราดอกเบี้ยนโยบายย้อนหลัง  
1 เดือน 

 (-)*  

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคา
ผู้บริโภค 

   

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทย  (-)**  
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทย 
ย้อนหลัง 2 เดือน 

  (-)** 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ  (+)*  
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ  
ย้อนหลัง 2 เดือน 

  (+)* 

ราคาทองคำโลก (+) *** (+) *** (+) *** 
ราคาทองคำโลกยอ้นหลัง 2 เดือน   (-) *** 

  หมายเหต ุ

   (+)ปจัจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคำแท่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
   (-) ปจัจัยที่ส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำแท่งอย่างมีนยัสำคัญทางสถิต ิ

   ระดับนยัสำคัญ    0.10   * 0.05    ** 0.01    *** 0.001  

   
    จากผลการเปรียบเทียบความแม่นยำของการทำนายราคา
ทองคำแท่งรายเดือนท้ัง 3 สมการ พบว่า สมการถดถอย (3)  
ซึ่งทำนายการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำแท่งรายเดือนใน
ปัจจุบัน เทียบกับ 1 เดือนมีความแม่นยำในการทำนายราคา
ทองคำแท่งในประเทศไทยรายเดือนมากที่สุด  และ สมการ
ถดถอยที่ทำนายราคาทองคำแท่งในประเทศไทยรายเดือน มี
ความแม่นยำน้อยกว่าสมการอื่นๆ  ทั้งนี้ราคาทองคำแท่งใน
ประเทศไทยในปี 2563 ได้รับผลจากสถานการณ์ที่ไม่เป็นปรกติ
เนื่องจาก COVID-19 ทำให้อาจมีปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากตัว
แปรที่ใช้ศึกษา ท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคำ 
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รูปที่ 2 แผนภาพการกระจายของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ

รูปที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ์บบเพียร์สันระหวา่งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
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บทคัดย่อ 
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่
ส ัมพันธ์ต่อการเกิดปัญหามลพิษฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไ มครอน  หร ื อ เ ร ี ยกว ่ า  PM 2.5  ใน เขตบางข ุ น เท ี ยน 
กรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิประกอบไปด้วย
ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาจำนวน 5 ตัวแปร ได้แก่ ความเร็วลม  
ทิศทางลม  อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และความกด
ของอากาศ และตัวแปรมลพิษทางอากาศ PM 2.5  การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีต่อ PM 2.5 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทาง
อุตุนิยมวิทยาทั้ง 5 ตัวแปร ส่งผลต่อมลพิษทางอากาศ PM2.5 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.001 
คำสำค ัญ – ฝุ่นละอองขนาดไม่ เก ิน 2.5 ไมครอน , ข ้อมูล
อุตุนิยมวิทยา, การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  
 
 
 
 
 

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

* Corresponding Author 

ABSTRACT 

     The purpose of this research is to study the 
relationship of meteorological factors and PM2.5 air 
pollution in Bangkhunthian district, Bangkok, Thailand. 
The secondary data of five meteorological factors such 
as wind speed, wind direction, temperature, relative 
humidity, barometric pressure and PM2.5 air pollution 
was collected. The data was analyzed by using multiple 
linear regression to predict the PM2.5 values on the 
meteorological factors. The result of the study was 
found that five meteorological factors were significant 
correlated to PM2.5 at 0.001 level. 
Keywords -- PM2.5, Meteorological data, Multiple 
Linear Regression  
 
 

 
 
 
 
 



 

647 

 

  

1. บทนำ  
     PM2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีหน่วยเป็น
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ปัญหาอากาศเกี่ยวกับ 
PM2.5 ในประเทศไทยเกิดขึ ้นมาจากกิจกรรมหลายชนิด เช่น 
การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต และการขนส่ง 
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ นักวิชาการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ [1] ระบุว่า ฝุ่นละออง PM 2.5 เกิด
จากการเผาไหม้ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเครื่องยนต์ดีเซลฝุ่น PM2.5 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ปอด
และกระแสเลือดได้ง่าย ส่งผลให้เกิดโอกาสเป็นโรคหัวใจและโรค
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ การป้องกันฝุ่น PM2.5 ทำได้ด้วยการ
สวมใส่หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานสำหรับป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก
โดยเฉพาะ ฝุ่น PM2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือ
มีค่าฝุ ่น 51-90 มคก./ลบ.ม. บุคคลควรลดหรือเลี ่ยงการทำ
กิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้ง และควรสวมหน้ากากป้องกัน
ฝุ ่นขนาดเล็ก และควรเฝ้าระวังอาการผิดปกติ หากมีอาการ
หายใจผิดปกติใหร้ีบพบแพทย์ ส่วนบุคคลกลุ่มเสี่ยง ที่อยู่ในพื้นที่
ฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าเกินค่ามาตรฐาน ควรลดระยะเวลาในการ
ทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 
ขณะอยู่กลางแจ้ง  

สถานการณ์ฝุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหลาย
พื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ริมถนนพระราม 2 เขตบาง
ขุนเทียน ซึ่งเขตบางขุนเทียนแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งการค้า และ
เป็นเขตอุตสาหกรรม การคมนาคมในพื ้นที ่ด ังกล ่าวมีการ
เชื่อมโยงกับถนนสายหลักหลายสาย เป็นเส้นทางที่มีรถสัญจร
ผ่านไปมาในปริมาณที่มาก และเป็นเส้นทางที่รถบรรทุกส่วนใหญ่
เลือกใช้สัญจรเพื่อออกต่างจังหวัดหรือเข้าสู่กรุงเทพฯ จึงเป็น
สาเหตุหลักที่เขตบางขุนเทียน มีปริมาณของ PM2.5 สูงกว่าเขต
พื้นที่อ่ืน ๆ [2]  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุม
มลพิษรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษ
ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 71 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 2-66 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร) โดยพบพื ้นที ่มีปริมาณฝุ ่นละอองเกินค่า
มาตรฐานและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ หนึ่งในนั้นคือพื้นที่ริม

ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน 66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร  

จากสถานการณ์ปัญหามลพิษ PM 2.5 ข้างต้น ผู ้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่า PM2.5 
ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยนำตัวแปรซึ่งเป็นปัจจัย
ทางอุตุนิยมวิทยามาหาความสัมพันธ์กับค่า PM2.5 ด้วยวิธีการ
ว ิ เ คราะห ์การถดถอย เช ิ ง เส ้นพห ุค ูณ  (multiple linear 
regression analysis)  
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็น
ปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจาก ยังคงเป็นปัญหาที่เกิด
ขึ้นอยู่ทุกปีและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื ้นที่
เป็นอย่างมากส่วนใหญ่  เกิดขึ ้นในพื ้นที ่ภาคเหนือตอนบน 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ตำบลหน้าพระลาน จังหวัด
สระบุรี และ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบาง
พื้นที่ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ซึ่งสาเหตุมาจากปัญหาไฟป่า และ
การเผาในที ่โล ่ง เช ่น การเผาเศษวัชพืชและเศษวัสดุทาง
การเกษตร การจราจร ภูมิประเทศและภาวะความ กดอากาศสูง
ทำให้เกิดสภาวะอากาศปิดจึงทำให้ความรุนแรงของปัญหา
เพิ่มขึ้นและนอกจากนี้ยังมีปัญหา หมอกควันข้ามแดนในพื้นที่
ทางภาคใต้ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมของทุกปี 
ซึ่งหากประชาชน ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 จะทำให้เกิดความ
เสี่ยงต่อสุขภาพด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบหัวใจ 
และหลอดเลือดเพิ่มขึ้น 
2.1 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)   
      ฝุ่นละออง (Particulate Matter : PM ) ฝุ่นละออง หมายถงึ 
อนุภาคของแข็งหร ือหยดละอองของเหลวที ่แขวนลอยใน
บรรยากาศ ซึ ่งมีขนาดแตกต่างกันตั ้งแต่ 100 ไมครอนลงมา
เกิดขึ ้นได้เองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์บางชนิดมีขนาดใหญ่จนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ฝุ่น
จากโรงโม่หิน ฝุ่นจากโรงไม้ แต่บางชนิดมีขนาดเล็กมากจนมอง
ไม่เห็น ฝุ่นละอองขนาดเล็กแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
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  1) PM2.5 ตามคําจํากัดความของ US.EPA หมายถึง ฝุ่น
ละเอียด (Fine Particle) เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
กว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่นละเอียดมีแหล่งกําเนิดจากควันเสียของ
รถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ควันที่เกิดจากการหุงต้ม
อาหารโดยใช้ฟืน นอกจากนี้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออก
ไซต์ของไนโตรเจน (NOX) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 
จะทําปฏิกิริยากับสารอื่นในอากาศทําให้เกิดเป็นฝุ่นละเอียดได้  
     2)  PM10 ตามคําจํากัดความของ US.EPA หมายถึง ฝุ่น
หยาบ (Course Particle) เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 - 
10 ไมครอน มีสภาพได้ทั้งของแข็งและของเหลวท่ีมีความดันและ
อุณหภูมิปกติ มีแหล่งกำเนิดจากการจราจรบนถนนที่ไม่ได้ลาด
ยางจากการขนส่งวัสดุฝุ่นจากกิจกรรมบด ย่อยของหิน เป็นต้น 
     PM2.5 ก่อให้เกิดผลกระทบได้ 3 ทาง เนื่องจากฝุ่นเป็นพิษ
เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีหรือลักษณะทางกายภาพ ฝุ่นเข้า
ไปรบกวนการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย และฝุ่นเปน็ตัว
พาหรือดูดซับสารพิษและพาเข้าสู่ร่างกาย 
2.2 กลไกการเกิดโรคจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) 
      ผลกระทบต่อสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับฝุ่นละอองนั้น มี
การศึกษามายาวนานและบ่งชี ้ว่า PM2.5 มีความสัมพันธ์กับ
ความผิดปกติของร่างกายตั ้งแต่มีอาการเล็กน้อยจนถึงการ
เสียชีวิต โดยหากสูด PM2.5 เข้าสู่ร่างกายจะเกิดผลกระทบต่อ
ระบบทางเดินหายใจตั้งแต่อาการระคายของผิวหนังและเยื่อบุ
ต่าง ๆ เช่น เยื่อบุตาและก่อให้เกิดอาการไอ จาม มีน้ำมูก จนถึง
การอักเสบของไซนัส เจ็บคอ หายใจลําบาก ทำให้เกิดโรคของ
ระบบต่าง ๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบประสาทและสมอง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่แสดง
ถึงความสัมพันธ์ของ PM2.5 กับการเกิดโรคมะเร็งของระบบ
ทางเด ินหายใจ โดยสำนักงานวิจ ัยมะเร ็งระหว่างประเทศ 
(International Agency for Research on Cancer, IARC) ระบุ
ว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้ 
โดยเฉพาะ PM2.5 ได้ถูกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) 
สำหร ับมน ุษย ์ ในกล ุ ่ มท ี ่  1 โดยม ี รายงานจากใน IARC 
monograph ว่า ภาระโรคจากมลภาวะการสัมผัสกับ PM2.5 ทำ
ให้เกิดการตายก่อนวัยอันควรทั่วโลก 3.2 ล้านคน  

2.3 งานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับฝุ ่นละอองขนาดไม่เก ิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5)   
     ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิจัย
นี ้ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
     อังศินันท์ อินทรกำแหง [3] ร่วมกับกองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนับสนุนทุน
จากกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข ปี พ  .ศ . 2563 การจัดทำสถานการณ์ความรอบรู้ดา้น
อนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันผลกระทบต่อ สุขภาพจากฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ผลการวิจ ัยนี ้  สะท้อนให้เห ็นว ่า อสม. ในเขตพื ้นที ่ เม ือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สามารถเข้าถึง ข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ จะส่งผลให้อสม. มีความเข้าใจในข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม
เช่นกัน ซึ่งสอดคล้อง กับแนวคิดทางด้านข้อมูลทางด้านสุขภาพ
ข อ ง ผ ู ้ บ ร ิ โ ภ ค  ( Consumer Health Informatics) ข อ ง 
Eysenbach (2000) นั่นคือ บุคคลมีแนวโน้มที่จะค้นหาแสวงหา
ข้อมูลต่างๆ ทั้งทางอินเทอร์เน็ต และ แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ตรงกับ
ความต้องการของบุคคลนั้น เช่น สถานการณ์ทางด้านสุขภาพ 
(Keselman, Logan, Smith, Leroy, & Zeng-treitler, 2008) 

  ชาคริต โชติอมรศักดิ์ และ ดวงนภา ลาภใหญ่ [4] ได้จัดทำ
เรื่อง ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่สัมพันธ์ต่อการเกิดปัญหามลพิษ
ทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำที่ศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษา
ด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตีพิมพ์เมื ่อ 31 ตุลาคม 
2561  จากผลการวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยอุณหภูมิสูงสุด รายวันมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเข้มข้น PM10 ส่วนปัจจัยอื่น ๆ 
ได้แก่ ปริมาณนํ ้าฝน อุณหภูมิตํ ่าสุด ความเร็วลม ความช้ืน
สัมพัทธ์ และ ความกดอากาศ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความ 
เข้มข้น PM10 โดยที่ทุกปัจจัยยังมีค่าสัมประสิทธิ์ สัมพันธ์ไม่สูง
มากนัก และข้อมูลมีลักษณะการ กระจัดกระจายแบบกลุ่ม 

 ตระวรรณ หาญกิจรุ ่ง และ นพภาพร พานิช [5] ได้จัดทำ
วิจัยในเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยอุตุนิยมวิทยาต่อปริมาณฝุ่นละออง
ขน า ด ไ ม ่ เ ก ิ น  10 ไ ม ค ร อนขอ งพ ื ้ นท ี ่ ร ิ ม ถนน ใน เ ขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ ่นละออง
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ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) กับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา 
ของการประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน จากการศึกษาความสัมพันธ์ของฝุ่นละออง 
PM10 กับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในเวลา 10 ปี ที่ผ่าน 
มาพื้นที ่ร ิมถนนในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง มี
เพียงแต่สถานีตรวจวัดการเคหะดินแดงที่ยังคงเกินค่า มาตรฐาน
ที่กําหนดไว้ ทั้งนี้เป็น ผลมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี การ
พัฒนาเชือ้เพลิงสะอาดหรือเช้ือเพลิง ทดแทน รวมไปถึงมาตรการ
ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศใช้ทําให้ปริมาณฝุ่นละออง 
PM10 ลดลง 

จุฬาลักษณ์ สมวันดี และ มัลลิกา สุกิจปาณีนิจ[6] ภาควิชา
ภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำ
เรื่อง การประเมนความสัมพันธ์ปริมาณฝุ่นละออง (PM10) ที่ได้
จากการติดตามตรวจสอบภาคพื ้นด ินและข้อม ูลดาวเทียม 
MODIS ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จัดทำระหว่างช่วง
เดือน ธันวาคม ปี 2554 ถึง เมษายน ปี 2559  ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความเข้มข้น PM10 ที่ได้จากการ
ติดตามตรวจสอบภาคพื้นดินจำนวน 9 สถานีของกรมควบคุม
มลพิษ และค่า MODIS AOT ที่ได้จากดาวเทียม Terra ในพื้นที่
ภาคเหนือ 16 ตอนบนของประเทศไทย ช่วงเดือนธันวาคมถึง
เมษายน ปี พ.ศ. 2554 - 2559 พบว่า ปริมาณ PM10 และ ค่า 
AOT มีความสัมพันธ์กัน ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พบว่ามีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (R) อยู่ระหว่าง 0.52 ถึง 0.75 โดยจังหวัด
แม่ฮองสอน เชียงราย และน่าน เป็นพื้นที่ที ่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มากสุด และเมื่อท าการ คัดกรองค่าปริมาณเมฆปก
คลุมท้องฟ้าแล้ว พบว่าทุกพ้ืนท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ดีขึ้น 

    
3. กระบวนการวิจัยและวิธีการดำเนินงาน 

 กระบวนการของโครงงานมี 2 ขั้นตอนหลัก คือ  ขั้นตอน
การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) และขั้นตอนการเตรียม
แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ โ ม เ ด ล  (Model Training and Model 
Evaluation)  
     ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) เริ่มจากการ
เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์กองจัดการคุณภาพอากาศและเส ียง 
กรุงเทพมหานคร[7] ในส่วนของ “รายงานผลการตรวจวัด” 
เป็นรายวันของเขตบางขุนเทียน (Bangkhunthian) โดยเริ่มเก็บ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563  จำนวนทั้งหมด 835 วัน  
    ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์นามสกุล csv โดยเก็บข้อมูล 7 
ลักษณะ ดังนี้  

1) วันท่ีบันทึกข้อมูล 
2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5  
3) ความเร็วของลม (Wind Speed) คือ อัตราเร็วของการ

เคลื ่อนที ่ของอากาศที ่ทำให้เกิดแรงหรือความกดที ่ผ่านจุดที่
กำหนดให้บนพื้นผิวโลก และแรงหรือความกดเป็นสัดส่วนกับ
กำล ัง 2 ของความเร ็วลม  ว ัดด ้วยเคร ื ่องว ัดความเร ็ วลม 
(anemometer) ซึ ่งอาจจะมีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที  หรือ
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

4) ทิศทางของลม (Wind Direction) วัดเป็นองศาใช้มาตรวัด
จาก 0 ถึง 360 องศาตามเข็มนาฬิกา โดยกำหนดไว้ให้ทิศเหนือ 
(N) เท่ากับ 0 องศา (หรือ 360 องศา) ทิศอื่น ๆ จะวัดตามเข็ม
นาฬิกา โดยทิศตะวันออก (E) จะเป็น 90 องศา, ทิศใต้ (S) 180 
องศา และทิศตะวันตก (W) 270 องศา 

5) อุณหภูมิ (Temperature) หมายถึง ระดับความร้อนหนาว
ที่ปรากฏขึ้นในมวลสารต่างๆ ที่สามารถบอกค่าได้เป็นตัวเลขที่
แน่นอน อุณหภูมิของพื้นผิวโลกมีความสัมพันธ์กับการรับและส่ง
ถ่ายพลังงานความร้อนจากรังสีของดวงอาทิตย์ 

6) ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ (relative humidity หรือ RH) 
หมายถึง อัตราส่วนระหว่างปริมาณความชื้น (ไอน้ำ) ที่มีอยู่จริง
ในอากาศ กับปริมาณความชื้น (ไอน้ำ) ที ่อากาศขณะนั้น จะ
รองรับได้เต็มที่ ณ อุณหภูมิเดียวกัน หากปริมาณความชื้น มี
มากกว่าก็จะกลั่นตัว เป็นหยดน้ำ หน่วยของความชื้นสัมพัทธ์ จึง
ออกมาเป็นเปอร์เซ็น (%) 

7) ความกดของอากาศ (Barometric pressure) หมายถึง 
น้ำหนักของอากาศที่กดทับเหนือบริเวณนั้นๆ สามารถตรวจวัด
ความกดอากาศ ได้โดยเครื ่องมือที ่เร ียกว่า  " บาโรมิเตอร์ " 
(Barometer) มีหน่วยของการตรวจวัดเป็น มิลลิบาร์ (mBar) 
     ขั้นตอนการเตรียมและการทดสอบโมเดล จะนําชุดข้อมูล 
(Dataset) ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาสมการถดถอยที่เหมาะสมและ
ทดสอบความถูกต้องของการทำนายของสมการถดถอย  ในส่วน
ของข้อมูลที่นำมาใช้ในการหาตัวแบบการถดถอยจะใช้ชุดข้อมูล
ฝึกสอน (Training set) และใช้ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing set) 
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สำหรับการหาความถูกต้องของการทำนายของสมการถดถอย 
โดยกำหนดสัดส่วนของชุดข้อมูลฝึกสอน และชุดข้อมูลทดสอบ
เป็น 80% และ 20% ตามลำดับ โดยชุดข้อมูลประกอบด้วยตัว
แปรทั้งหมด 7 ตัวแปร ในการดำเนินงานจะใช้ภาษาโปรแกรม R 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสมการถดถอยที ่เหมาะสมและ
ทดสอบสมการถดถอย  เขียนอยู่ในรูปสมการดังนี้  

 

      𝑃𝑀2.5 =  𝛽0 + 𝛽1𝑊𝑆 + 𝛽2𝑊𝐷 + 𝛽3𝑇𝑒𝑚𝑝  

                         +𝛽4𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 + 𝛽5𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 + 𝜀        (1) 
 
โดยที ่ 
     𝑃𝑀2.5        คือ ค่า PM2.5 รายวัน (g/m3) 
     𝑊𝑆                คือ ค่าความเร็วของลม  (เมตรต่อวินาที) 
    𝑊𝐷           คือ ทิศทางของลม (องศา) 
     𝑇𝑒𝑚𝑝            คือ อุณหภูมิ  (องศาเซลเซียส) 
     𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦    คือ ค่าความช้ืนในอากาศ  (%) 
   𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒    คือ ค่าความกดดันอากาศ  (มิลลิบาร์) 
     𝛽0              คือ จุดตัดแกน Y  
  𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4 และ 𝛽5 คือ สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปร
อิสระ 𝑊𝑆, 𝑊𝐷, 𝑇𝑒𝑚𝑝, 𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 และ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒     
ตามลำดับ และ 
        𝜀𝑖  คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม (random error)  
 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ค่าสถิติพรรณนาต่าง ๆ  ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษานี้สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพรรณนาของตัวแปรต่าง ๆ  

ตัวแปร ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

PM2.5 6 114 29.51 16.05 
WS 0 3.6 0.857 1.52 
WD 38.0 264 185.9 46.24 
Temp 22 34 29.48 1.73 
Humidity 1003 1018 1011 8.73 
Pressure 6 114 29.51 2.74 

      

     จากตารางที่ 1 พบว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทิศทางลม
(WD) มีค่า 46.24 แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก เมื่อ

เทียบกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเร็วลม (WS) มีค่า 
1.52 แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย 

 
ภาพที่ 1  กราฟแสดงค่า PM2.5 รายวนัของเขตบางขุนเทียน (1 กรกฎาคม 

2561 ถึง 17 พฤศจิกายน 2563) 

4.1 แผนภาพการกระจายและค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
     ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์การถดถอย คือ การพิจารณา
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยใช้
แผนภาพการกระจาย ดังรูปที่ 2   
  

 
ภาพที่ 2 แผนภาพการกระจายระหวา่งตัวแปรอิสระและตวัแปรตาม 

  
     จากรูปที่ 2 จะเห็นว่าความเร็วลม (WS)  ทิศทางลม (WD) 
อุณหภูมิ (Temp) ความชื ้นสัมพัทธ์ในอากาศ (Humidity) มี
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ความสัมพันธ์ในลักษณะเชิงเส้นกับ PM2.5 ในทิศทางตรงกันข้าม 
ส่วนความกดของอากาศ (Pressure) มีความสัมพันธ์ในลักษณะ
เช ิงเส ้นก ับ PM2.5 ในท ิศทางเด ียวก ัน  เม ื ่อพ ิจารณาค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ แสดงดังรูปที่ 3  
พบว่า ความเร็วลม (WS) ทิศทางลม (WD) อุณหภูมิ (Temp) 
ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ (Humidity) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ 
PM2.5 และความกดของอากาศ (Pressure) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับ PM2.5  

 
ภาพที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

 

4.2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณสำหรับ PM2.5 
     ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณสำหรับทำนาย 
PM2.5 ด้วยตัวแปรอสิระ ได้แก ่ ความเร็วลม (WS)  ทิศทางลม 
(WD)  อุณหภูมิ (Temp) ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ (Humidity) 
และความกดของอากาศ (Pressure)  ดังในสมการ (1) แสดงใน
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณสำหรับ PM2.5 

Independent 
Variable Estimate Std Error t-value P-value 

intercept -1146.18 291.4 -3.934 9.25e-05*** 

WS -2.473 0.387 -6.389 3.17e-10*** 

WD - 0.05267 0.0144 -3.655 0.000278*** 

Temp -1.764 0.3794 -4.649 4.03e-06*** 

Humidity -0.0599 0.07711 -7.765 3.16e-14*** 

Pressure 1.268 0.2798 4.532 6.96e-06*** 

F= 65.88, p-value < 2.2e-16, R2=0.3356 

*** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

    จากตารางที ่ 2 พบว่า ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ 

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อ PM2.5 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.001  แต่ความกด
ของอากาศ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ PM2.5 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.001  เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
 

𝑃𝑀2.5 =  −1146.18 − 2.473𝑊𝑆 −  0.05267𝑊𝐷 
                           −1.764𝑇𝑒𝑚𝑝 − 0.0599𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 

                           +1.268𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒                                  (2) 
 

การตรวจสอบข้อตกลงเบื ้องต้นของการวิเคราะห์การ
ถดถอยด้วยการตรวจสอบส่วนเหลือของสมการ (2) ดังรูปที่ 4 
พบว่า ส่วนเหลือมีค่าเฉลี่ยไม่เท่ากับศูนย์ มีความแปรปรวนไม่
คงที่และส่วนเหลือไม่มีการแจกแจงปกติ  

 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพของส่วนเหลือจากสมการถดถอย (3) 

 

     ดังนั้นสมการถดถอยที่ได้ยังไม่มีความเหมาะสมในการทำนาย
ค่า PM2.5  ผู ้ว ิจ ัยจ ึงได ้ม ีการแปลงค่าตัวแปรตาม โดยใช้
ฟังก์ชันลอการึทึม ดังสมการต่อไปนี้ 

 

ln (𝑃𝑀2.5) =  𝛽0 + 𝛽1𝑊𝑆 + 𝛽2𝑊𝐷 + 𝛽3𝑇𝑒𝑚𝑝  

                         +𝛽4𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 + 𝛽5𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 + 𝜀𝑖       (3) 
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ตารางที่ 3 การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณสำหรับ PM2.5 ตามตัวแบบ (3) 
Independent 

Variable Estimate Std Error t-value P-value 

intercept -44.75 8.444 -5.300 1.59e-07*** 

WS -0.0763 0.0112 -6.802 2.34e-11*** 

WD -0.0019 0.00042 -4.770 2.27e-06*** 

Temp -0.0495 0.011 -4.502 7.96e-06*** 

Humidity -0.0151 0.0022 -6.753 3.20e-11*** 

Pressure 0.0504 0.0081 6.218 9.00e-10*** 

F= 84.85, p-value < 2.2e-16, R2=0.3942 

*** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001    

     จากตารางที่ 3 พบว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์
กับ PM2.5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับนัยสำคัญ 0.001 
เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์การถดถอยในตารางที่ 2  ซึ่งเขียน
เป็นสมการถดถอยได้ดังนี้  
 

ln̂ (𝑃𝑀2.5) =  −44.75 − 0.0763𝑊𝑆 −  0.0019𝑊𝐷 
                           −0.0495𝑇𝑒𝑚𝑝 − 0.0151𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 

                           +0.0504𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒                                       (4) 
 

     จากสมการที่ (4) ความเร็วลมเพิ่มขึ้น 1 เมตรต่อวินาที   จะ

ส่งผลให้ ค่า ln(PM2.5) ลดลง 0.0763  หรือ ค่า PM2.5 ลดลง

เท ่าก ับ  exp(0.0763) = 1.0792 g/m3 ในทำนองเด ียวกัน

ทิศทางลมเพิ่มขึ้น 1 องศา จะส่งผลให้ ค่า PM2.5 ลดลงเท่ากับ 

exp(0.0019)=1.002 และอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศา จะส่งผลให้ 

ค่า PM2.5 ลดลงเท่ากับ exp(0.0495) =1.0507 g/m3 และค่า

ความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็น จะส่งผลให้ ค่า PM2.5 

ลดลงเท่ากับ exp(0.0151) = 1.0152 g/m3  และค่าความกด

อากาศเพิ่มขึ้น 1 มิลลิบาร์ จะส่งผลให้ ค่า PM2.5 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 

exp(0.0504) = 1.0517 g/m3    

 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอย
ด้วยการตรวจสอบส่วนเหลือของสมการ (4) ดังรูปที่ 5 พบว่า 
ส่วนเหลือมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงศูนย์มากขึ้น มีความแปรปรวน
ค่อนข้างคงที่และส่วนเหลือมีการแจกแจงใกล้เคียงการแจกแจง
ปรกติ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการถดถอย 

 

 
ภาพที่ 5 แผนภาพของส่วนเหลือจากสมการถดถอย (4) 

4.3 ความถูกต้องของการทำนายค่า PM2.5  
     การตรวจสอบความถูกต้องของการทำนายค่า PM2.5 ใช้ชุด
ข้อมูลทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ถึง 17 พฤศจิกายน 
2563  จำนวน 167 ว ัน  โดยคำนวณค ่าเฉล ี ่ ยของความ
คลาดเคล ื ่อนยกกำล ังสอง (Mean square error: MSE) ซึ่ ง
สามารถคำนวณได้ดังนี้  
 

MSE =  
∑𝑖=1

𝑛 (𝑃𝑀2.5𝑖 − 𝑃𝑀2.5̂
𝑖) 2

𝑛
 

 
     ค่า MSE จากสมการถดถอย  (2)  มีค่าเท่ากับ  285.04 
ตามลำดับ   ในการคำนวณค่า MSE ของสมการถดถอย (4)  ซึ่ง
จะได ้ค ่าทำนาย ln̂ (𝑃𝑀2.5)  แล้วจ ึงแปลงเป็น   𝑃𝑀2.5̂ =

exp (ln̂(𝑃𝑀2.5))   และคำนวณค่า MSE ได้เท่ากับ 59.82 จะ
เห็นได้ว่า สมการถดถอยมีความถูกต้องของการทำนายมากกว่า  
ดังนั้น สมการถดถอยที่เหมาะสมสำหรับการทำนาย PM2.5 คือ 
สมการที่ (4) 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
     ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณจากสมการที่ 3  จะเห็น
ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณฝุ่น PM2.5 ในอากาศ คือ ความเร็ว
ลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและความกด
ของอากาศ  โดยที่ถ้าความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ความช้ืน
สัมพัทธ์ในอากาศเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณ PM2.5 ในอากาศ
ลดลง  แต่ถ้าความความกดของอากาศเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ปริมาณ 
PM2.5 ในอากาศเพิ่มขึ้น  



 

653 

 

  

  ค่าความกดอากาศมีผลต่อการเกิดฝุ่น PM2.5 ในแต่ละวัน 
จะเห็นได้ว่าช่วงที่อากาศเย็น ความกดอากาศสูงกดทับในช่วง
เดือนธันวาคม มกราคม และต้นเดือนกุมภาพันธ์ เมื่ออากาศกด
ทับทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ภายใต้มวลอากาศ เพราะฉะนั้นค่าฝุ่น 
ควัน และทุกๆ อย่างจะระบายได้ยากและต้องใช้ระยะเวลานาน 
หากเป็นวันที่ไม่มีลมหรือลมอ่อนจะทำให้เกิดปัญหา PM2.5 ได้   
ปริมาณของความเร็วลมเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่ายิ่ง
ความกดอากาศสูงและความเร็วลมต่ำ มีผลต่อการเกิดฝุ่น PM2.5 
เพิ่มขึ้น [8]  
 ทิศทางลมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัวของอากาศ ว่า
จะไปทิศทางที่ทวนลมหรือตามลม ภูมิประเทศที่ลมพัดผ่านก็จะ
ส่งผล ถ้าภูมิประเทศที่มีต้นไม้ใหญ่ หรืออาคารสูงกระแสลมก็จะ
ถูกกีดขวางทำให้เกิดการเปลี่ยนของทิศทางและความเร็วลม ซึ่ง
จะส่งผลต่อการกระจายตัวของอากาศ  มีผลต่อการเกิดฝุ่น 
PM2.5 เพิ่มขึ้น [9]  
 อุณภูมิมีผลต่อการเกิด PM2.5 เมื่ออุณหภูมิเกิดการผกผัน
จากมีชั้นอากาศร้อนไปคั่น ระหว่างอากาศเย็นน้อยด้านล่าง กับ
อากาศเย็นกว่าด้านบน ทำให้อากาศไม่สามารถเคลื ่อนที ่ใน
แนวดิ่งข้ึนด้านบนได้ ช้ันของอากาศร้อนที่คั้นจึงเสมือนฝาชี ไม่ให้
มลพิษเคลื ่อนที ่ขึ ้นไปด้านบนได้  มีผลต่อการเกิดฝุ ่น PM2.5 
เพิ่มขึน้ [10]  
 ความชื ้นสัมพัทธ์มีผลต่อการเกิด PM2.5 ช่วงเช้าลมสงบ 
ความชื้นสูง เกิดการผกผันกลับของอุณหภูมิในช่วงเช้า ประกอบ
กับฝนที่ตกน้อยลงจึงทำให้ฝุ่นละอองสะสมเพิ่มขึ้น มีผลต่อการ
เกิด PM2.5 เพิ่มขึ้น [11]  
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการจัดระดับความเหมาะสมภาพยนตร์ ยังคงใช้

ความเห็นคน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ที ่มาจากหนังสือพิมพ์ , 
นิตยสาร และสื ่อส ิ ่งพ ิมพ์ ในการพิจารณาจัดระดับความ
เหมาะสมภาพยนตร์ใช ้เวลานานและอาจมีความคิดเห ็นที่
แตกต ่างตามอารมณ์ ความร ู ้ส ึก จ ึงนำเทคโนโลยี เข ้ามา
ประย ุกต ์ใช ้ ให ้การพิจารณาการจ ัดระดับความเหมาะสม
ภาพยนตร์ให้มีความถูกต้องและลดความเห็นที่ไม่ตรงกัน ดังนั้น
ในงานวิจ ัยนี้ ได้นำเสนอการจำแนกระดับความเหมาะสม
ภาพยนตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบมีผู้สอน 7 ต้นแบบ คือ Naive 
Bayes, SVM (Support Vector Machine), Decision Tree, 
Ensemble learning Bagging, Ensemble learning Boosting, 
Ensemble learning stacking glm และ Ensemble learning 
stacking random forest ข้อมูลที่ถูกนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูล
ประเภทของภาพยนตร์ , ชื ่อผู ้กำกับ, ระดับความรุนแรงของ
ภาพยนตร์ จำนวน 3,530 ตัวอย่าง  การทดสอบประสิทธิ์ภาพ
การจำแนกระดับความเหมาะสมภาพยนตร์ทั้ง 7 ต้นแบบ ผลการ
ทดลองพบว่า Ensemble learning Boosting ให้ค่าโดยค่าความ
ถูกต้องมากที่สุด 97.5% มากกว่าต้นแบบอ่ืน 
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--------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author 

ABSTRACT 
 At present, movie is rated by having the user reviews 
and links to professional critic reviews from 
newspapers, magazines and other publications. It will 
take much time and may have different opinions 
according to their mood and emotion. The purpose of 
technology application in considering movie rate is to 
make the right consider and reduce the disagreement, 
so this paper proposed movie rate classification by 
using 7 Supervised Learning models. These models are 
Naive Bayes, SVM (Support Vector Machine), Decision 
Tree, Ensemble learning Bagging, Ensemble learning 
Boosting, Ensemble learning stacking glm and Ensemble 
learning stacking random forest. The data set was 
comprised of 3,530 randomly sampled movies were 
analyzed and they are   the type of film, director name, 
severity level. The performance test of 7 models 
showed that Ensemble learning Boosting has accuracy 
97.5% which is outperform other models. 

Keywords – Machine Learning, Movie Rating, 
Classification, Ensemble Learning 
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1. บทนำ 
ภาพยนตร์ เป็นสื่อท่ีทรงอิทธิพลที่สุดในการมอบความบันเทิง 

และสามารถเข้าถึงคนได้ทุกระดับชั้น การในผลิตภาพยนตร์แต่
ละเรื ่องออกจำหน่ายสู ่ท้องตลาด ต้องอาศัยเทคนิค ความรู้
ความสามารถและความพยายาม การผลิตภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง
ออกมาใช้ต้นทุนสูงและได้รับผลตอบแทนมาก จึงเป็นธุรกิจชนิด
หนึ่งที่มีวงเงินไหลเวียนในตลาดและอัตราการแข่งขันค่อนขา้งสูง 
ในอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ของสหรัฐฯ โดยภาพรวมแล้ว 
มีมูลค่าสูงถึง 338,718 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2019 และยังมี
แนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 ภาพยนตร์สามารถมอบความบันเทิงให้แก่คนได้ทุกกลุ่ม แต่
เนื้อหาในภาพยนตร์บางประเภทไม่ได้เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย ใน
วงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีภาพยนตร์อีกมากมายที่ถูกผลิต
ออกมารองรับความต้องการของกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย ความ
รุนแรงในเนื้อหาก็มีหลากหลายรูปแบบเช่นกัน ในภาพยนตร์บาง
เรื่องจะมีเนื้อหาทางเพศ การใช้ความรุนแรง คำหยาบคาย การ
ใช้สารเสพติด ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้อาจปลูกฝังความเข้าใจผิดๆหรือ
พฤติกรรมเลียนแบบ ยิ่งในยุคปัจจุบันท่ีสื่อมีส่วนช้ีนำและมีผลต่อ
พฤติกรรมของผู้คนในสังคม การให้ผู้ชมในวัยเยาวน์เข้าถึงสื่อ
เหล่านี้โดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือตรวจสอบจะเป็นผลเสียในภาย
ภาคหน้า ดังนั้นภาพยนตร์ทุกเรื่องควรต้องระบุเกณฑ์ของกลุ่ม
อายุผู้รับชมอย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาการเข้าถึงเนื ้อหาที่
รุนแรงเกินไปสำหรับช่วงวัยที่ยังไม่ควรรับชม การจัดระดับความ
เหมาะสมภาพยนตร์จำเป็นต้องมีการจัดระดับให้ถูกต้อง และตรง
ตามบรรทัดฐานทางส ังคม การใช้การเร ียนร ู ้ด ้วยเคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับการจำแนกประเภทความเหมาะสมของ
ประเภทภาพยนตร์มาช่วยจะช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากอคติ
ส่วนบุคคลลงได้ 
 แต่ละประเทศมีลักษณะมาตรฐานวิธีจัดแบ่งแตกต่างกันไป 
ในปัจจุบันมาตรฐานที่เป็นสากลและได้รับการยอมรับมากที่สุด
คือมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา เกณฑ์หลักๆที่ถือใช้เป็นสากลคือ 
ระบบการจัดระดับภาพยนตร์เอ็มพีเอเอ (MPAA film rating 
system) โดยสมาคมภาพยนตร ์อเมร ิก ัน (Motion Picture 
Association of America หร ือ MPAA)[1] โดยเกณฑ์ท ี ่ทาง
สมาคมได้จัดทำไว้มี ดังน้ี  

1. G: General Audiences 
2. PG: Parental Guidance Suggested 

3. PG-13: Parents Strongly Cautioned 
4. R: Restricted 
5. NC-17: Adults Only  
6. NR: Not Rated 
ผู้วิจัยได้นําวิธีการเรียนรู้แบบมีผู้สอน(supervised learning)

มาช่วยในการจัดระดับความเหมาะสมภาพยนตร์ ซึ่งใช้เกณฑ์การ
จำแนกระดับความเหมาะสมภาพยนตร์จากสมาคมภาพยนตร์ 
อเมริกันเป็นหลัก โดยใช้คุณลักษณะข้อมูล (Feature) ที่คัดสรร
จากการเว็บ IMDb เพื่อความสะดวก รวดเร็ว มีหลักเกณฑ์ และ
แม่นยำ   

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากปัจจุบันมีภาพยนตร์เกิดขึ้นมากมายและหลายหลาก

มีทั้งให้ความบันเทิงและเพื่อการศึกษา แต่เนื่องจากภาพยนตร์
หนึ่งเรื่องไม่สามารให้ความบันเทิงกับคนทุกกลุ่มได้ จึงมี 

ภาพยนตร์บางเรื ่องที่อาจมีเนื้อหารุนแรง เนื ้อหาทางเพศ 
ความรุนแรงการใช้ภาษา และอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนบาง
กลุ่มและไม่เหมาะสมกับคนอีกกลุ่ม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการ
แบ่งระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้ชม 
2.1 งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 การจัดระดับความเหมาะสมภาพยนตร์แบบอัตโนมัติ
โดยใช้สารสนเทศทางภาพและภาษา [2] นำเสนอการจำแนก
ประเภทภาพยนตร์ ในงานวิจัยกล่าวถึงหลักเกณฑ์การใช้จำแนก
อยู่ 2 เกณฑ์ ได้แก่  

- การใช้วิธีระบบประมวลผลภาพ (Image Processing) โดย
ใช้งานวิจัยใช้ข้อมูลสี (Color) ในการนํามาวิเคราะห์หาค่าของสี
เลือดในแต่ละเฟรม โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสีดังกล่าวการสร้างกฎ
ในการแบ่งระดับความรุนแรง ออกเป็น 4 ระดับ ไม่พบความ
รุนแรง รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง และรุนแรงมาก  

- ข้อมูลภาษา (Speech) ที่อยู่ในรูปของข้อความ (Text) ใช้
ในการวัดระดับคำหยาบคายหรือคำไม่เหมาสม โดยมีการวัด
ระดับการใช้ภาษาออกเป็น 4 ระดับ ไม่พบคำหยาบ พบคำหยาบ
จำนวนน้อย พบคำหยาบจำนวนปานกลาง และพบคำหยาบ
จำนวนมาก 

โดยงานวิจัยการจัดระดับความเหมาะสมภาพยนตร์แบบ
อัตโนมัติโดยใช้สารสนเทศทางภาพและภาษา ช้ินนี้มีการใช้ระดับ
ความเหมาะสมโดยการคัดเลือกภาพยนตร์ที่ผ่านการพิจารณา
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จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีระดับความ
เหมาะสมทั้งหมด 3 ระดับได้แก่ 13+, 15+ และ 18+ อย่างละ 5 
เรื่อง ภาพยนตร์ทั่วไป 1 เรื่อง และภาพยนตร์ 20- อีก 1 เรื่อง ค่า
ความแม่นยำอยู่ที่ 80.00%  

2.1.2 Predicting MPAA Ratings for Movies [3] นำเสนอ
การจำแนกประเภทภาพยนตร ์ใช้วิธีการเรียนรูแ้บบมีผูส้อน KNN 
(K-Nearest Neighbour Algorithm) คุณลักษณะที่ใช้มีเพียง 2 
ลักษณะ ได้แก่ IMDb reviews (ค่าคะแนนรีวิวจากผู้ใช้งานใน
เว็บไซด์ IMDB) และ Box Office Earnings (รายได้จากการฉาย
ภาพยนตร์) มีจำนวนภาพยนตร์ตัวอย่างทั้งหมด 48 เรื่อง เกณฑ์
การจัดระดับเป็นไปตามระบบการจัดระดับภาพยนตร์เอ็มพีเอเอ 
(MPAA film rating system) มีระดับความเหมาะสมทั้งหมด 3 
ระดับได้แก่ PG, PG-13 และ R ในการสาทิตผู้ทำงานวิจัยช้ินนี้ได้
แสดงให้เห็นว่า 2 คุณลักษณะที่เลือกมาแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะ
ทำนายระดับความเหมาะสมให้ถูกต้อง แต่ผู้วิจัยใช้วิธีพิจารณา
ปรับขนาดหน่วยของข้อมูลให้มีความเหมาะสม ค่าความแม่นยำ
อยู่ท่ี 88.00% 

2.1.3 บทความ Can AI predict a movie’s MPAA rating 
with just its summary? [4] กล ่าวถ ึ งการสร ้ างระบบการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติด้วยภาษา Python ในการจัดระดับ
ความเหมาะสมของภาพยนตร์ โดยใช้เรื่องย่อจากฐานข้อมูลของ 
Rotten Tomatoes ซึ ่งมีจำนวนภาพยนตร์ต ัวอย่างทั ้งหมด 
29,811 เรื่อง เกณฑ์การจัดระดับเป็นไปตามระบบการจัดระดับ
ภาพยนตร์เอ ็มพีเอเอ (MPAA film rating system) ม ีระดับ
ความเหมาะสมทั้งหมด 6 ระดับได้แก่ G, PG, PG-13, R, NC-17
และ Not Rated ในการใช้ model ประมวลผลคำศัพท์มีการ
ปรับแต่งรายละเอียดหลายอย่าง ค่าความแม่นยำอยู่ที่ 72.00% 

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1 การจัดระดับภาพยนตร์เอ็มพีเอเอ (MPAA film rating 

system) โดยสมาคมภาพยนตร ์อเมร ิก ัน (Motion Picture 
Association of America หรือ MPAA) [1] สามารถพบเห็นการ
จัดระดับความเหมาะสมที่ใช้เกณฑ์ดังกล่าวได้ตามภาพยนตร์
ทั่วไป ทางสมาคมมีการจัดระดับภาพยนตร์ดังนี้ 

G: General Audiences อนุญาตให้ทุกวัยเข้าชมได้ อาจมี
ความรุนแรงทางจินตนาการหรือทางอารมณ์ขัน แต่ต้องไม่มี
เนื้อหาทางเพศ แอลกอฮอล์และยาสูบพบได้ในปริมาณน้อย 

PG: Parental Guidance Suggested ทุกวัยเข้าชมได้ แต่
แนะนำให้เด็กมีผู ้ปกครองให้คำแนะนำ เนื ้อหาประกอบด้วย
ความรุนแรงเพียงเล็กน้อย การใช้ภาษาไม่เหมาะสม ยาเสพติด 
ภาพโป๊หรือกิจกรรมทางเพศหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางเพศ 

PG-13: Parents Strongly Cautioned ท ุ กว ั ย เ ข ้ าชมได้  
เนื้อหาบางส่วนอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ต้องมี
ผู้ปกครองร่วมชมและคอยให้คำเตือน เนื่องจากเนื้อหาประกอบ
ไปด้วยความรุนแรงระดับปานกลาง การใช้ภาษาที่รุนแรง ภาพโป๊ 
เนื้อหาทางเพศ หรือการใช้ยาเสพติดเพียงเล็กน้อย  

R: Restricted ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีเข้าชมเพียงลำพัง 
จะเข้าชมได้ ต่อเมื่อผู้ปกครองไปด้วยเท่านั้น เนื่องจากเนื้อหา
ประกอบไปด้วยความรุนแรงระดับมาก ภาพสยดสยอง ใช้ภาษาที่
มีความรุนแรงระดับมาก เนื้อหาทางเพศ และการใช้ยาเสพติด 

NC-17: Adults Only ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี 
เข้าชมโดยเด็ดขาด เป็นภาพยนตร์ที ่มีเนื ้อหาที่อันตรายอย่าง
ชัดเจน เนื้อหาประกอบไปด้วยความรุนแรงระดับมากที่สุด ภาพ
สยดสยอง การใช้ภาษาที่รุนแรงระดับมากที่สุด ภาพโป๊ เนื้อหา
ทางเพศ และหรือการใช้ยาเสพติด 

NR: Not Rated ยังไมไ่ดม้ีการกำหนดระดับความเหมาะสม
ของภาพยนตร์ แมไ้ม่มีกำหนดตายตัวด้านเนื้อหาเพื่อแบ่งระดบั
ระดับภาพยนตร์  

2.2.2 เทคนิคการการจำแนกประเภทข้อมูล (Classification 
Techniques) 

เทคนิคสำคญัที่ใช้ในการจำแนกประเภทภาพยนตร์ทั้งหมดใน
งานวิจัยช้ินนี้ มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเทคนิคแบบทั่วไป 3 แบบ ได้แก ่

1. Naive Bayes classification [5] เป็นการจำแนกประเภท
รูปแบบหนึ่งที่อาศัยหลักการ ของความน่าจะเป็นโดยใช้ทฤษฎี
ของเบย์ (Bayes’ theorem) เข้ามาช่วยในการหาคำตอบ 

2. Support Vector Machine (SVM) [6] เป็นอัลกอริทึมที่
สามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาการจำแนกข้อมูล ใช้ในการวิเคราะห์
ข ้อม ูลและจำแนกข ้อม ูล โดยอาศ ัยหล ักการของการหา
สัมประสิทธิ ์ของสมการเพื่อสร้างเส้นแบ่งแยกกลุ่มข้อมูลที่ถูก
ป้อนเข้าสู่กระบวนการสอนให้ระบบเรียนรู้ โดยเน้นไปยังเส้นแบ่ง
แยกแยะกลุ่มข้อมูลได้ดีที่สุด 

3 .  Decision tree classification [7] เ ป ็ น ก า ร จ ำแนก
ประเภท (model) แบบ rule-based คือ สร้างกฎ if-else โดย
ไม่มีสมการมากำกับความสัมพันธ์ สิ่งที่สำคัญ คือ การเลือก split 
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ค่าแต่ละครั ้ง จะต้องทำให้ค่า impurity, entropy ออกมามี
ความ pure มากที่สุด 

กลุ่มที่ 2 เป็นการใช้เทคนิค Ensemble Learning เป็นการ
นำ Model หลายอันมาร่วมกันช่วยทำนายผล มี 3 แบบ ได้แก่ 

1. Boosting [6] คือ การเรียนแบบเป็นลำดับ โดย learner 
ก่อนหน้าเรียน แล้วนำเอาข้อผิดพลาดของตัวเอง มาปรับปรุง 
learner ต่อไป เพื่อลด error จาก learner ก่อนหน้า ส่งผลให้มี 
accuracy ที่ดีกว่า bagging (ลด bias) แต่ทำให้เกิด overfit ง่าย 
ตัวอย่างโมเดลได้แก่ Gradient boosting, AdaBoost  

2 .  Bagging (Bootstrap Aggregating) [8]  ค ื อการสร ้ า ง 
learner หลายๆตัว แล้วให้แต่ละตัวเรียน subset ของข้อมูล
ทั ้งหมด หลังจากนั ้นมาทำการ vote ว่าถ้ามีคำถามมา ดูว่า
ส่วนมากตอบอะไร หรือเฉลี ่ยแล้วควรตอบอะไรดี และด้วย
เทคนิคนี ้เองทำให้เราสามารถลด variance ช่วยลดการเกิด 
overfit นั้นเอง ตัวอย่างโมเดล เช่น RandomForest 

3. Stacking Algorithms [8] คือ มีความคล้ายกับ Boosting 
แต่มีการแบ่ง learner เป็นหลายๆกลุ่ม แล้วเอาข้อมูลทั้งหมดให้
กลุ่มแรกเรียน แล้วเอาคำตอบของกลุ่มแรกมารวมกันแล้วส่งต่อ
ให้กลุ่มต่อมาเรียนต่อกันไป 

3. ขั้นตอนและการดำเนินงาน 
 ในขั้นแรกของการดำเนินงานคือการเลือกแหล่งข้อมูล โดย
เ ล ื อ ก  The Internet Movie Databaseห ร ื อ  IMDb เ ป็ น
ฐานข้อมูลออนไลน์รวบรวมเกี่ยวกับเรื ่องราวของ นักแสดง ผู้
กำกับ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการภาพยนตร์ และยังเป็นศูนย์
รวมของคนดูภาพยนตร์ เพราะยังเปิดโอกาสให้ผู ้ชมได้แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องต่างๆ ด้วยการให้คะแนน ในปี 
1998 บริษัท Amazon ได้ประกาศซื้อเว็บไซต์ IMDb และเริ่มทำ
ธุรกิจทางด้านภาพยนตร์ จากการพิจารณาแล้วพบว่าเป็นเว็บไซด์
ที่มีความน่าเชื่อถือมากพอที่จะใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการจำแนก
ระดับความเหมาะสมภาพยนตร์  
 วิธีการทดลองประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน 
  1.เก็บข้อมูลภาพยนตร์ 
  2.คัดเลือกภาพยนตร์ 
  3.เตรียมและคัดเลือก Feature 
  4.ทดลองทำนายผล 
  5.การสรุปผล 

ขอบเขตของการศึกษาครั้งน้ีเราจะเลือกขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีการจัดระดับความเหมาะสมภาพยนตร์อยู่ 4 กลุ่ม ได้แก่ G 
PG PG-13 และ R ดูภาพรวมในการดำเนินงานในภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมของกระบวนการดำเนินงาน 

3.1 เก็บข้อมูล  
 ในขั้นตอนการเก็บข้อมูล ใช้วิธี Scarp web ขั้นแรกดึงขอ้มูล
ช่ือภาพยนตร์และ รหัสของภาพยนตร์ เพื่อนำไปสร้าง URL หน้า
หลัก ซึ่งเป็นหน้าที่เก็บรายละเอียดของภาพยนตร์เรื่องนั้นไว้ โดย
รหัสดังกล่าวดึงได้จาก หน้าจัดอันดับภาพยนตร์เรตติ้งสูง 10000 
เรื่อง วิธีนี้ทำให้ได้ URL ของรายละเอียดภาพยนตร์เป็นจำนวน
มาก แต่มี URL บางตัวที่ใช้ไม่ได้ต้องคัดทิ้ง จากขั้นตอนนี้ได้
จำนวน URL ที่บันทึกรายละเอียดของภาพยนตร์มากกว่า 4,000 
เรื่อง 
 ในขั้นต่อมาเป็นการคัดเลือกข้อมูลที่ต้องการดึงออกจากหน้า 
URL ที ่บอกรายละเอียดภาพยนตร์ โดยข้อมูลที่ดึงมามีตั ้งแต่
ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญ เช่น ระดับความรุนแรงที่จัดไว้ใน
หมวด Parents Guide ทางเว็บไซด์จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู ้ปกครอง
สามารถ เข้าไปดูเนื้อหาของภาพยนตร์เพื่อเป็นตัวตัดสินใจจะไป
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รับชมกับบุตรหลาน ข้อมูลทั้งหมดที่ดึงมาจะถูกจัดเก็บไว้ใน 
excel  
3.2 คัดเลือกภาพยนตร์  
 ข้อมูลที่ดึงมาจากเว็บมีบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ ในขั้นตอนนี้จึง
จำเป็นที ่จะต้องพิจารณาตัดข้อมูลในส่วนนี ้ออก เกณฑ์ที ่ใช้
พิจารณาตัดออกคือ ข้อมูลส่วนนั้นเสียหายในส่วนสำคัญ เช่น 
ระดับระดับความเหมาะสม ประเภทของภาพยนตร์ และส่วนที่
เป็นระดับความรุนแรงที่ถูกระบุไว้ใน  Parent Guide คัดเลือก
เฉพาะข้อมูลที่จัดอยู่ในระดับความเหมาะสม G PG PG-13 และ 
R เมื่อจากขั้นตอนนี้จำนวนตัวอย่างมีอยู่ที่สิ้น 3530 ตัวอย่าง มี 
G 183 ตัวอย่าง, PG 546 ตัวอย่าง PG-13 1281 ตัวอย่าง, และ 
R 1520 ตัวอย่าง 
3.3 เตรียมและคัดเลือก Feature  
 ปัญหาที่พบในการสำรวจข้อมูลมีอยู ่ 2 อย่างที่มีผลต่อค่า
ความแม่นยำในข้ันตอนการทำนาย ในขั้นการเตรียมและคัดเลือก 
Feature มีส่วนสำคัญที่จะช่วยจัดการกับปัญหาเบื้องต้นได้แก่ 
1.) Feature ที่ได้มาไม่อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้ในขั้นตอนของการ
นำเข้า model ทำนายค่า 2) ลักษณะข้อมูลที่ได้มีความไม่สมดุล 
(imbalance data) 
 3.3.1 พิจารณา Feature ที่จำเป็น 
 ในข้อมูลทั้งหมด 16 attribute หนึ่งในนั้น rate เป็นตัวแปร
ที่จะนำมาศึกษา ใช้ในการทำนาย class  และมีข้อมูลที่แสดง
คุณลักษณะอยู่จำนวน 7 attribute ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดง attribute ที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น 

Attribute Name คำอธิบาย 
Type ประเภทของภาพยนตร์ 
Director ชื่อผู้กำกบั 
Sex Nudity ระดับความรุนแรงของเนื้อหาทางเพศ 
Violence Gore ระดับความถี่ของฉากที่ใช้ความรุนแรงใช้

กำลัง 
Profanity SwearWords ระดับความรุนแรงด้านการใช้คำหยาบ

คาบ สบถ ดา่ทอ 
Alcohol Drugs Smoking ระดับการใช้สารเสพติด หรือการดื่ม

แอลกอฮอล ์
Frightening Intense ระดับความน่ากลัว สยองขวัญ ของ

เนื้อหาในภาพยนตร์ 

  

 ชนิดข้อมูลของ Feature ที่เลือกมา 7 attribute ทั้งหมดเป็น
ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Character จากการทำการสำรวจเบื้องต้น
พบว่าข้อมูลที่เลือกมามีความสัมพันธ์กับ ตัวแปร rate ที ่เรา
ศึกษา ประเภทของภาพยนตร์มีบางประเภทที่ถูกกำหนดมาให้
สอดคล้องกับ rate เช่น animation ส่วนใหญ่จะมีกลุ่มผู้รับชม
อายุน้อย มีเนื ้อหาความรุนแรงในทุกระดับน้อย ในขณะที่
ภาพยนตร์สยองขวัญจะมีเนื้อหาความรุนแรงค่อนข้างสูง ชื่อผู้
กำกับเองก็มีส่วนที่สอดคล้องบางอย่างเช่นกัน มีที่มาจากความ
ถนัดหรือแนวภาพยนตร์ที่กำกับเป็นประจำ ในส่วนของระดับ
ความรุนแรงทั้ง 5 attribute นั้นมีผลโดยตรง แต่จากการสำรวจ
เบื้องต้นยังไม่มากพอใช้บ่งบอกคุณลักษณะได้อย่างชัดเจน 
 3.3.2 จัดเตรียม Feature ในรูปแบบที่เหมาะสมกับ model  
 นำข้อมูลระดับความรุนแรงในด้านต่างๆทั้ง 5 attribute มา
แปลงให้เป็นตัวเลข โดยเรียงระดับความรุนแรงจาก 0-4 None- 
Severe แล้วหาผลรวมเก็บไว้ในตัวแปรใหม่ชื่อ rank ซึ่งเป็นตัว
แปรที่นับรวมค่าความรุนแรงโดยรวมทั้ง 5 attribute จากการ ดู
กราฟพบว่า ตัวแปร rank มีคุณลักษณะที่เหมาะสมจะนำมาใช้ใน
การทำนายระดับความเหมาะสม ดังกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ
ระดับความเหมาะสม(rate) และ ตัวแปร rank ในภาพที่ 2 

ภาพ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร rate และ rank 
 

 เนื่องจาก Algorithms ในโปรแกรม r ไม่สามารถจดัการกับ
การใช้งานแบบ multi-label ทำให้ต้องมีการจัดเตรยีมข้อมลู
ประเภทของภาพยนตร์(Type) อยู่ในรูปแบบ one-hot แบ่งออก
ตามช่ือประเภทภาพยนตร์ที่มไีด้ทัง้หมด 21 attribute 
 หลังจากการกระบวนการต่างๆใน ขั ้นที ่ 3.3.2 เสร็จแล้ว 
ข้อมูลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู ้ของ 
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model แล้ว ได้ข้อสรุปว่ามี  จำนวน attribute ทั ้งหมด 23 
attribute จะชี้แจ้งช่ือและรายละเอียดเบื้องต้น ในตารางที่ 2 

 ตารางที่ 2 แสดง attribute ที่ผ่านการจัดรูปแบบพร้อมใช้งาน 

Attribute Name คำอธิบาย 

rank ผลรวมระดับความรุนแรงของ Sex Nudity, 
Violence Gore, Profanity SwearWords, 
Alcohol Drugs Smoking และ Frightening 
Intense 

Director ชื่อผู้กำกบัที่ถูกเข้ารหัสเป็นตัวเลข 
Action ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Action 
Adventure ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Adventure 
Animation ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Animation 
Biography ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Biography 
Comedy ภาพยนตร์เรื่องนี้จะอยู่ในประเภท Action 
Crime ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Crime 
Drama ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Drama 
Family ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Family 
Fantasy ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Fantasy 
Film_Noir ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Film Noir 
History ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท History 
Horror ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Horror 
Music ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Music 
Musical ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Musical 
Mystery ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Mystery 
Romance ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Romance 
Sci_Fi ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Sci Fi 
Sport ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Sport 
Thriller ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Thriller 
War ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท War 
Western ภาพยนตร์เร่ืองนี้จะอยู่ในประเภท Western 

  
3.3.3 จัดการปัญหาข้อมูลไม่สมดุล (imbalance data) 
 ข้อมูลที่ได้มีจำนวน class ที่ไม่สมดุล สังเกตได้จากภาพที่ 3 
class G ที่มี 183 ตัวอย่าง ซึ ่งถ้าเทียบกับ class R ที่มี 1520 
ตัวอย่าง ถือว่ามีจำนวนต่างกันค่อนข้างชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทำนาย เนื่องจาก model อาจจะเรียนรู้แล้ว
จดจำรูปแบบข้อมูลของ class ที่มีจำนวนมาก จะส่งผลไม่ดีนักใน
การทำนายข้อมูลของ class ที่มีจำนวนน้อย หากไม่แก้ไขจะทำ
ให้ความแม่นยำลดลง 

 
ภาพที่ 3 กราฟแท่งนับจำนวนตัวอยา่งในแต่ละ class ข้อมูลที่เก็บมามี

ปัญหา imbalance data 
 

 ในโปรแกรม r มี library ที ่ช ื ่อว่า ROSE (Random Over 
Sampling Example) เป ็นที ่ช ่วยจ ัดการปัญหา imbalance 
data   ช่วยให้เราสร้างข้อมูลเทียมตามวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้
วิธี Bootstrap ซึ่ง library นี้จะแก้ปัญหาด้วยการวิธีการ Over-
sampling สุ่มเพิ่มจำนวนข้อมูลกลุ่มน้อย ขึ้นให้พอๆ กับข้อมูล
กลุ่มหลัก โดยข้อดีคือ ไม่จำเป็นต้องลดข้อมูลที่เก็บมาได้จากกลุ่ม
ใหญ่ และข้อมูลเทียมที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็อิงตามข้อมูลกลุ่มเล็ก 
ข้อมูลเทียมที่ได้จะไม่ทำให้สูญเสียสาระสำคัญของข้อมูลกลุ่มเล็ก 
 

 
ภาพที่ 4 กราฟแท่งนับจำนวนตัวอยา่งในแต่ละ class หลังจากใช้ library 

ROSE แก้ปญัหา imbalance data 
 

 จากเดิมข้อมูลที ่ม ีอยู ่ท ั ้งหมด 3530 ตัวอย่าง มี G 183 
ตัวอย่าง, PG 546 ตัวอย่างม PG-13 1281 ตัวอย่าง, และ R 
1520 ตัวอย่าง เม ื ่อใช้ library ROSE แล้วข้อมูลมีจำนวนที่
ใกล้เคียงกันมากขึ้น ดังภาพที่ 4 ข้อมูลมีอยู่ 5968 ตัวอย่าง มี G 
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1,484 ตัวอย่าง, PG 1484 ตัวอย่าง, PG-13 1,484 ตัวอย่าง และ 
R 1,516 ตัวอย่าง class R มีมากกว่า class G PG และ PG-13 
อยู่ 77 ตัวอย่าง ไม่มีผลอะไรในทางสถิติ 

3.4 ทดลองทำนายผล  
 ข้อมูลที่เตรียมไว้จะถูกนำไปประมวลผลในโปรแกรม R การ
ทดลองทำนายผลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ ในส่วนแรกจะเป็น
การทำนาย โดยใช ้  Naive Bayes classification , Support 
Vector Machine (SVM) และ Decision tree ในส่วนที่สองจะ
ใช้ Ensemble Learning โดยใช้เทคนิค Bagging,  Boosting, 
Stacking using glm และ Stacking using random forest ใช้ 
library ในการทำ Model 2 ตัวคือ caret ในส่วนของ Model 
ป ก ติ  แ ล ะ  caretEnsemble ใ น ส ่ ว น ขอ ง  Model ท ี ่ เ ป็ น 
Ensemble Learning  
 ในส่วนของ Ensemble Learning ทั้ง 4 แบบ จะมี
รายละเอียดของ Model ส่วนย่อยดังนี้  
 1.Boosting จะประกอบไปด้วย C5.0 และ Gradient 
Boosting Modeling implementation (gbm) 

2.Bagging จะประกอบไปด้วย Bagged CART และ 
random forest 
 3.Stacking using glm จะประกอบไปด้วย  

- Support Vector Machine with a Radial Basis 
Kernel Function (svmRadial) 

- Classification and Regression Trees (rpart) 
- k-Nearest Neighbors (knn)  
- Logistic Regression (via Generalized Linear 

Model or glm) ในช้ันแรก ในช้ันที่ 2 จะเป็น glm 
 4.Stacking using random forest ช้ันแรกเหมือน 
Stacking using glm ในช้ันท่ี 2 จะเป็น Random forest 
 เนื่องจากตัว Algorithms แบบ Ensemble Learning ที่ใช้
งานใน library caretEnsemble ในโปรแกรม r ไมส่ามารถ
รองรับการใช้งานแบบ multi-class จึงต้องทำการแบ่งข้อมูลที่
จะทำนายออกเป็นคู่ เช่น G-PG G-R เป็นต้น ได้ทั้งหมด 6 คู่ ซึ่ง
ในแต่ละคู่จะถูกนำไปใช้กบั ensemble ที่ทำนายได้แบบ binary 
วัดผลการทำนายจะต้องวัดที่การนบัจาก model ทั้ง 6 อันว่าผล
การทำนายจากท้ัง 6 ค่ามีได้ค่าตรงกับ class ใดมากที่สุด เช่น G 
G R PG G ผลออกมาได้ class G  

 ว ิธ ีการทดลองจะนำค ่าความแม ่นยำของ แต ่ละกลุ่ม
เปรียบเทียบกันเองในกลุ่ม และจะมีการนำภาพรวมของส่วนแรก
และส่วนที่สองมาทำการเปรียบเทียบกัน วิธีที ่ใช้วัดค่าความ
แม่นยำจะใช้ชุดข้อมูลที่เป็น test set 
 

4. ผลการดําเนินการวิจัย 
 หลังจากประมวลผลด้วยโปรแกรม R และนำชุดข้อมูล test 
set ที่เตรียมไว้ไปทำนายผลแล้ว ค่าที่ได้จากการทำนายจะนำมา
เปรียบเทียบผลเฉลย อยู่ในรูปแบบการทำ confusion matrix 
และมีการวัดประสิทธ์ิภาพของ Model ด้วยการหาค่า Accuracy 
หรือค่าความแม่นยำ   
 การทดลองในส่วนแรกทำนายโดยใช้ Model แบบปกติ ได้แก ่
Naive Bayes classification, Support Vector Machine 
(SVM) และ Decision tree รวมทั้งหมด 3 แบบ  
 ในส่วนท่ีสองใช้เทคนิคการทำ Ensemble Learning ทั้งหมด 
4 แบบ ได้แก่ Bagging, Boosting , Stacking using glm และ 
Stacking using random forest  
 ในขั้นตอนการคำนวณค่าAccuracyหรือหาค่าความแม่นยำ
จะใช้สูตรที่ 1 โดยใช้การดูค่า TP FP FN และTN จากตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  confusion matrix 

  Actual Values 

Predicted 
Values 

 Positive Negative 

Positive TP FP 

Negative FN TN 

   
  Accuracy = (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)             (1) 

 ในส่วนของ test set มีการเตรียมจำนวนกลุ ่มของแต่ละ 
class ได้แก่ G PG PG-13 และ R อย่างละ 20 ตัวอย่าง รวม
ทั้งสิ้น 80 ตัว เพื่อข้อมูลที่ไม่ได้ถูกในไปใช้ในส่วนของการ train 
Model ถูกแยกไว้เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธ์ิภาพโดยเฉพาะ 
 ผลจากการนำค่าทำนายที่ได้จากการทำนายผลของ Model 
แบบปกติทั้ง 3 แบบมาเทียบกับผลเฉลย (confusion matrix) 
ออกมาจำนวน 3 ตาราง จากวิธีการทำนายแบบ Naive Bayes 
ในตารางที่ 4 Support Vector Machine (SVM) ในตารางที่ 5
และ Decision tree ในตารางที่  6 และได ้นำผลจากตาราง 
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confusion matrix ทั้ง 3 มาจำนวนหาค่าความแม่นยำโดย ได้
ทำการเปรียบเทียบค่าความแม่นยำของ Model 3 แบบ ไว้ใน 
ตารางที่ 7 

 

ตาราง 4 confusion matrix Naive Bayes 

 
ตาราง 5 confusion matrix SVM 

 
ตาราง 6 confusion matrix Decision Tree 

 
       ตาราง 7 ตารางค่าความแม่นยำ SVM, Naive Bayes, Decision tree 

SVM Naive Bayes Decision tree 

93.75% 92.50% 90.00% 

 

 ผลจากการนำค่าทำนายที่ได้มาเทียบกับผลเฉลย (confusion 
matrix) ใ น ส ่ ว น ขอ ง  Ensemble Learning ท ั ้ ง  4 ว ิ ธ ี ไ ด้  
confusion matrix  ทั ้งหมด 4 ตาราง จากการทำนายแบบ 
Boosting ในตารางที่ 8 Bagging  ในตารางที่ 9 Stacking using 
random forest ในตารางที่ 10 และ Stacking using glm ใน 
ตารางที่ 11 และได้นำผลจากตาราง confusion matrix ทั้ง 4 
มาจำนวนหาค่าความแม่นยำโดย ได้ทำการเปรียบเทียบค่าความ
แม่นยำของ Ensemble Learning ทั้งหมดไว้ใน ตารางที่ 12 

ตาราง 8 confusion Boosting Algorithms 

 G PG PG-13 R 
G 18 1 1 0 
PG 0 20 0 0 

PG-13 0 0 20 0 
R 0 0 0 20 

 
ตาราง 9 confusion Bagging Algorithms 

 G PG PG-13 R 
G 16 4 0 0 
PG 0 20 0 0 

PG-13 0 0 20 0 
R 0 0 0 20 

 
ตาราง 10 confusion Stacking using glm 

 G PG PG-13 R 
G 20 0 0 0 
PG 9 11 0 0 

PG-13 0 0 20 0 
R 0 0 0 20 

 
 ตาราง 11 confusion Stacking using random forest 

 G PG PG-13 R 
G 20 0 0 0 
PG 2 17 1 0 

PG-13 0 0 20 0 
R 0 0 0 20 

 
ตาราง 12 ตารางค่าความแม่นยำ Ensemble Learning ทั้ง 4 แบบ 

Boosting 
Algorithms 

Bagging 
Algorithms 

Stacking 
glm 

Stacking 
random forest 

97.50% 95.00% 88.75% 96.25% 
  
 จากตารางการเปรียบเทียบค่าความแม่นยำในการทดลอง
ส่วนแรกพบว่า SVM สามารถทำนายได้แม่นยำสุด ค่าความ
แม่นยำอยู่ท่ี 93.75%  

 G PG PG-13 R 
G 20 0 0 0 
PG 6 14 0 0 

PG-13 0 0 20 0 
R 0 0 0 20 

 G PG PG-13 R 
G 16 4 0 0 
PG 1 19 0 0 

PG-13 0 0 20 0 
R 0 0 0 20 

 G PG PG-13 R 
G 18 2 0 0 
PG 5 15 0 0 

PG-13 1 0 19 0 
R 0 0 0 20 
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 ในส่วน Ensemble Learning พบว่า Boosting มีค่าความ
แม่นยำสูงสุดที่ 97.50%  
 เมื ่อพิจารณาค่าความแม่นยำจากการทดลองในส่วนที่แรก 
และส่วนที่สองพบว่า ในวิธีการทั้งหมดที่ใช้ทำนาย Boosting 
Algorithms ที ่จ ัดเป็น Ensemble Learning ให้ความแม่นยำ
มากที่สุดเมื่อเทียบกับ machine learning model อื่น ๆ 
 

5. สรุปผลการทดลอง 
 จากเปร ียบเทียบประสิทธ ิภาพในการทำนายผลพบว่า 
model ในกล ุ ่ ม   Ensemble Learning ม ีค ่ าความแม ่นยำ
โดยรวมสูงกว่ากลุ่ม model ธรรมดา อาจจะมีสาเหตุมากจากแต่
เ ด ิ ม นั้ น  Ensemble Learning เ ป ็ น ก า รท ำ  model แ บบ 
multiple-learners หรือก็คือมี model หลายๆชนิด มาร่วมกัน
เรียนรู้ ซึ่งการมี learners หลายๆตัวน่าจะช่วยให้ตัดสิน class 
ได้มีประสิทธิภาพมากว่าการใช้ model แค่ตัวเดียว 
 การจำแนกระดับความเหมาะสมภาพยนตร์ ด้วยวิธีการ
เรียนรู้แบบมีผู้สอน(Supervised learning) ยังมีข้อจำกัดเช่นใน
เรื่องของการทำ Ensemble Learning ตัว library ในโปรแกรม 
r ยังไม่รองรับการทำนายแบบ Multi-class และ Multi-labels   
 ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากความคล้ายคลึงกันของ
ข้อมูลใน class G และ PG ทำให้การทำนายค่าใน 2 Class นี้มี
ความผิดพลาดเยอะ ซึ่งสามารถสังเกตได้ชัดจากค่าส่วนใหญ่ใน
confusion matrix ของ ทั้ง 7 model จะพบว่า model มักจะ
ทำนายค่าผิด ทำนาย class G เป็น PG หรือจาก class PG เป็น 
G จากการสำรวจข้อมูลเพื่อไขข้อผิดพลาดระหว่าง class G และ
PG พบว่า ข้อมูลทั้ง 2 class มีความใกล้เคียงกันค่อนข้างสูง เช่น
ประเภทของภาพยนตร์ทั ้ง 2 กลุ ่มส่วนมากจะอยู ่ในหมวด 
Animation และ Adventure เป็นส่วนใหญ่ ระดับความรุนแรง
ในด้านต่างๆของเนื้อหาเองก็อยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกัน เช่น ระดับ
ความรุนแรงทางเพศ ในภาพที่ 5  การใช้ความรุนแรง ในภาพที่ 
6 การใช้สารเสพติด ในภาพที่ 7 และความน่ากลัว สยองขวัญ ใน
ภาพที่ 8 อาจต้องมีการเก็บ feature ของข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อ
ปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ดียิ่งข้ึนในอนาคต 

 

ภาพที ่5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของระดับความรุนแรงทางเพศ และ
ระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์ 

 
ภาพที ่6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของระดับใชค้วามรุนแรง ใช้กำลัง และ

ระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์ 

ภาพที ่7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของระดับการใช้สารเสพติด และระดับ
ความเหมาะสมของภาพยนตร์ 



664 

 

  

 
ภาพที ่8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของระดับความน่ากลัว สยองขวัญ และ

ระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้นำเสนอการประมวลผลข้อความภาษาไทยจากบท
วิจารณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์มาร์เวลโดยใช้ Long 
Short Term Memory (LSTM) รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์บท
วิจารณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์จากเว็บไซต์พันทิป
ด้วยวิธีการเขียนสคริปต์ดึงข้อมูล จากนั้นสร้างโมเดล 2 โมเดล 
โมเดลที่ 1) จำแนกข้อความเกี่ยวกับเนื้อหาและตัวละคร ฝึกโมเดล
ด้วยข้อความจำนวน 1000 ข้อความ และทดสอบด้วยข้อความ
จำนวน 177 ข้อความ และโมเดลที่ 2) วิเคราะห์ความรู้สึกจาก
ข้อความความคิดเห็น ฝึกโมเดลด้วยข้อความจำนวน 1000 
ข้อความ และทดสอบด้วยข้อความจำนวน 197 ข้อความ การวัด
ประสิทธิภาพของทั้งสองโมเดลพบว่า โมเดลที่ 1 แสดงค่า ความ
แม่นยำเท่ากับ 0.774 ค่าความระลึกเท่ากับ 0.770 และค่าความ
เหวี่ยงเท่ากับ 0.770 และโมเดลที่ 2) ความแม่นยำเท่ากับ 0.765 
ค่าความระลึกเท่ากับ 0.760 และค่าความเหวี่ยง เท่ากับ 0.760 
คำสำคัญ – การประมวลผลข้อความภาษาไทย, การวิเคราะห์
ความคิดเห็น, การจำแนกข้อความ, หนังมาร์เวล 
 

ABSTRACT 
     Marvel movies are movies that young people love 
for both content and characters. This article proposes 
Thai text processing for Marvel movies comments and 
reviews using Long Short Term Memory (LSTM) 
technique. We collect the reviews and comments from 
the movie review website and panthip.com by writing 

the script to scrape the data from the webs. Two models 
have developed for 1) message classification to movie's 
content or characters and 2) sentiment analysis of 
comments message and reviews. The classification 
model training by 1000 messages and test by 177 
messages. The sentiment analysis model training by 
1000 messages and test by 197 messages. The result of 
performance measurement of model No.1 shows 
Precision is 0.774, and Recall is 0.770 and F1-Score is 
0.770. The model No.2 shows Precision is 0.765, and 
Recall is 0.760 and F1-Score is 0.760. 
Keywords – Thai Text processing, Sentiment Analysis, 
Text Classification, Marvel Movie 

 
1.บทนำ 

ภาพยนตร์ Marvel เป็นภาพยนตร์ที ่กลุ ่มวัยรุ ่นชื ่นชอบทั้ง
เนื ้อหาและตัวละคร ซึ ่งพบว่ามีสินค้าลิขสิทธิ ์จากภาพยนตร์ 
Marvel วางจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ชี ้ให้เห็นถึงอิทธิพลของ
ภาพยนต์ Marvel ได้อย่างชัดเจน และเป็นเหตุให้มีข้อมูลการรีวิว
และการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์มากมาย  ปัจจุบัน
ภาพยนตร์มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวัน เพราะภาพยนตร์เข้า
มาเกี่ยวข้องกับ ชีวิต การทำงาน การศึกษา  การโฆษณา และการ
บ ันเท ิง ด ังน ั ้นภาพยนตร ์จ ึ งได ้ เป ็นส ่วนหน ึ ่ งของการใช้
ชีวิตประจำวันของมนุษย์ไปแล้ว ซึ่งภาพยนตร์ ในแต่ละเรื่องที่เข้า
มาฉายนั้น ไม่ใช่ผู้บริโภคทุกคน จะเข้าชม แต่ผู้บริโภคจะมีการ

mailto:Pansawad_p@silpakorn.edu
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เลือกสรรว่าจะเลือกชมภาพยนตร์แนวใด  ลักษณะใด ที ่เป็น
ภาพยนตร์ ที ่ตนเองชื ่นชอบ ในอีกทางหนึ ่งโลกของเราก็ได้มี
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆเช่น พันทิป (Pantip) ซึ ่งเป็น
เว็บไซต์ที ่รวบรวมบทวิจารณ์จากเว็บของนักวิจารณ์ โดยนัก
วิจารณ์แต่ละคนจะมีเทคนิคการเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตรต์่างกัน
ออกไปอีกทั้งเว็บไซต์ยังเปิดให้ผู ้ใช้งานเว็บไซต์เข้ามาวิจารณ์
ภาพยนตร์ได้ และสามารถให้คะแนนภาพยนตร์ในแต่ละเรื่อง และ
เนื่องจากแหล่งข้อมูลบทวิจารณ์และความคิดเห็นของผู้ชมการ
รวบรวมและสรุปใจความสำคัญของบทวิจารณ์ รวมทั ้งการ
วิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์จากความคิดเห็นจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
     บทความนี้นำเสนอระบบประมวลผลข้อความภาษาไทยจาก
บทวิจารณ์และความคิดเห็นเกี ่ยวกับภาพยนตร์ โดยใช้เทคนิค 
Long Short Term Memory (LSTM)  ก า ร ด ึ ง ข ้ อ ม ู ล  ใ ช้  
Beautiful Soup เพื่อดึงข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิป (Pantip.com) 
และเว็บไซต์วิจารณ์ภาพยนต์ ศึกษาพฤติกรรมและความชอบของ
ผู้ใช้ในการสรุปบทวิจารณ์ และนำมาสรุปบทวิจารณ์โดย แบ่งเป็น
หัวข้อประกอบด้วย เนื้อเรื่อง ตัวละคร รวมทั้งวิเคราะห์อารมณ์
ความรู้สึกของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์มาร์เวล ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ 
จะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 
 

2.ทฤษฎี ความรู้ที่เกี่ยวข้องและผลงานที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นและอารมณ์ของข้อความ 
(Sentiment Analysis) [1]        
     การวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) เป็นงานวิจัย
ที ่อย ู ่ ในกล ุ ่มของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural 
Language Processing : NLP) ที่มีกระบวนการเพื่อวิเคราะหแ์ละ
ตรวจสอบความรู้สึกของผู้คนจากข้อความที่คนเหล่านั้นเขียนหรือ
โพสต์เอาไว้เพื ่อบ่งบอกความรู ้ของตนเองที ่ม ีต ่อบางสิ ่งบาง
อย่างเช่น ความรู้สึกดี ความรู้สึกท่ีไม่ดีหรือไม่ชอบ 
2.2 Web Scrapping [2] 

Web Scraping เป็นระบบที่ดึงข้อมูลจำนวนมหาศาลจากเว็บ
เพจ (web page) โดยวิเคราะห์จากลักษณะของภาษา HTML 
(Hyper Text Markup Language) โดยการทำงานจะใช้ library
บน colab ดังต่อไปนี้ 
2.2.1 Pandas [3] 

การใช้ Pandas ในการทำ Web Scraping มีความสามารถที่
จำกัดเป็น Data Frame ซึ่งมีลักษณะการเก็บข้อมูลเป็นตาราง 
เพราะฉะนั้นหน้า website ที่เหมาะจะใช้ Pandas ในการ Scrap 
ก็คือ website ที่มีข้อมูลที่เราต้องการอยู่ในรูปแบบตาราง 
2.2.2 BeautifulSoup 4 [4] 

BeautifulSoup สามารถเข้าถึงความคิดเห็นของหน้าเว็บที่
ต้องการได้ความคิดเห็นจะถูกเก็บไว้ในส่วน Comment Object 
และใช้เพื่อแสดงเนื้อหาของเว็บเพจอย่างถูกต้อง  
2.2.3 PyThaiNLP [5] 

Library แพคเกจของภาษา Python ใช้สำหรับประมวลผล

ข้อความ และการวิเคราะห์ทางภาษาคล้ายกับเครื่องมือประมวล

ภาษาธรรมชาติ Natural Language Toolkit (NLTK) แต่ใช้กับ

ภาษาไทยโดยเฉพาะ มีฟังก์ชันการทำงานที ่หลากหลาย เช่น 

Character Set อักษรไทย คำไทย , เร ียงคำภาษาไทย , Stop 

Words ภาษาไทย, ตัดคำภาษาไทย แบบจำลองพื้นฐานการทำ 

web scrapping ดังรูปที่ 1 

 

ภาพ 1 แบบจำลองพื้นฐานการทำ web scrapping 

2.3 การทำ Intent Classification กับ Dataset โดยใช้ 

Model แบบ RNN [6] 

     เมือ่มีการประมวลผลใน RNN Cell จะมกีารสง่ผลลัพธ์ออกมา

เป็น Vector h0, h1, h2,  …, ht ตามลำดับ โดยในการ

ประมวลผลแตล่ะรอบจะมีการนำ Output State ของ RNN Cell 

ในรอบก่อนหนา้มาเป็น Input State ของ RNN Cell ในรอบ

ถัดไปภายใน RNN Cell จะมวีงจรสำหรับนำ Input Data x 

Weight ในรปูแบบต่าง ๆ ซึ่งปัจจบุันมีรปูแบบ RNN Cell ที่นิยม 

2 รูปแบบ ไดแ้ก่ วงจรแบบ LSTM (Long Short-Term 

Memory) และ GRU (Gated Recurrent Units) โดยวงจรที่เรา

นำมาใช้กบัโมเดลคือแบบ LSTM ดังรูปที่ 2 และ 3 

https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.html
https://github.com/PyThaiNLP/pythainlp
https://www.bualabs.com/archives/2937/what-is-stop-words-in-natural-language-processing-nlp-ep-2/
https://www.bualabs.com/archives/2937/what-is-stop-words-in-natural-language-processing-nlp-ep-2/
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ภาพ 2 รปูแบบการอธบิาย RNN 

 

ภาพ 3 รูปแบบการอธิบาย LSTM 

2.4 การวิเคราะห์ข้อความ Pantip ที่มีต่อภาพยนตร์มาเวล 
ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก [7]  
     ค ือ แบบจำลองที ่ ใช ้ เทคน ิคการเร ียนร ู ้ เช ิงล ึก (Deep 
Learning) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และตรวจจับข้อความในท้ัง
เชิงบวกและเชิงลบ โดยระบบสามารถดึงข ้อความ โดยใช้ 
Request จาก Pantip และใช้เทคนิคการเรียนรู ้เชิงลึก (Deep 
Learning) ในการแบ่งประโยคข ้อความ สามารถว ิ เคราะห์
ความรู้สึก (Sentiment Analysis) ของข้อความบน Pantip จะได้
ผลลัพธ์ออกมาเป็นความรู้สึกทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยจะแสดง
ผลลัพธ์ในรูปแบบของกราฟ    
2.5 ระบบประมวลผลข้อความจากบทวิจารณ์ภาพยนตร์และ

ความคิดเห็นของผู้ชม AUCC – 2018 [8] 

ผลงานนี้ของชาญว ิทย์ ญาติตาอินทร์ ได้นำเสนอระบบ

ประมวลผลข้อความภาษาอังกฤษจากบทวิจารณ์และความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพยนตร์ โดยใช้ขอ้มูลที่มาจากการไต่เว็บไซต์บทวิจารณ์

และความคิดเห ็นเก ี ่ยวกับภาพยนตร์  จากเว ็บไซต์ Rotten 

Tomatoes, IMDb, Metacritic และ Twitter โดยใช้เทคนิคการ

ไต่ข้อมูล (Crawl) รวบรวมข้อมูลจากเว็บบล็อกของนักวิจารณ์ช้ัน

นำจากหลายแหล่ง ศึกษาพฤติกรรมและความชอบของผู้ใช้ในการ

สรุปบทวิจารณ์ และนำมาสรุปบทวิจารณ์โดยแบ่งเป็นหัวข้อ

ประกอบด้วย เนื ้อเรื ่อง ตัวละคร และเพลงประกอบ รวมทั้ง

ว ิเคราะห์อารมณ์ความรู ้ส ึกของผู ้ชมที ่มีต ่อภาพยนตร์ และ

ให ้บร ิการ เป ็นร ูปแบบ REST API และใช ้ เทคน ิคการทำ 

Sentiment Analysis วิเคราะห์ความคิดเห็นและอารมณ์ของ

ข้อความ โดยสรุปเป็นค่าเฉลี่ย แล้วจึงสรุปใจความสำคัญ (Text 

Summarization) โดยนำข้อมูลบทวิจารณ์มาแยกเป็นประโยค

ด้วยการตัดแบ่งประโยคเมื่อเจอเครือ่งหมาย “.” และแยกประโยค

ด้วยไลบรารีชื่อ PHP-Classifier เพื่อเลือกประโยคที่มีการพูดถึง

เนื้อเรื่อง เมื่อได้ประโยคที่มีการพูดถึงเนื้อเรื่องแล้ว จะเรียกใช้ API 

Natural Language เพื ่อหาเอนทิตี ้ (Entity) และรูปแบบของ

ประโยค (Syntax) เมื่อได้ข้อมูลเรียบร้อยจะจัดเก็บลงฐานข้อมูล 

 

2.6 ระบบแนะนำภาพยนตร์จากบทวิจารณ์ด้วยวิธีกํารแบบ

หลากหลาย AUCC-2018 [9] 

ผลงานนี้ของภัทรกร ส ุขสงวนได้นำเสนอระบบแนะนำ

ภาพยนตร์จากบทวิจารณ์ด้วยวิธีการแบบหลากหลายจากการ

ประมวลผลข้อความภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลที ่มาจากการไต่

เว็บไซต์ภาพยนตร์และจับคู่กับบทวิจารณ์ มีกระบวนการทำงาน

โดย ส่วนการเก็บข้อมูลรายละเอียดภาพยนตร์ โดยการ Crawl 

ข้อมูลภาพยนตร์มาจากเว็บไซต์เมจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีการเรียก API 

ชื่อ Simapi สำหรับเรียกไอดีภาพยนตร์จากเว็บไซต์ IMDb ส่วน

การแสดงข้อมูลบทวิจารณ์ภาพยนตร์มีการเรียกใช้ API โดย

เรียกใช้API ชื ่อ MandM Sentiment Scoreเพื ่อนำมาคำนวณ

คะแนนความค ิดเห ็นของผ ู ้ชม เร ียกใช ้  API ช ื ่อ  MandM 

Summarization สำหรับเรียกสรุปบทวิจารณ์ภาพยนตรเ์รียก API 

ชื่อ OMDb API สำหรับแสดงคะแนนของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง 

โดยแสดงคะแนนของภาพยนตร์จากเว็บไซต ์Rotten Tomatoes, 

Metacritic และ IMDb และเร ียกใช้  API ชื ่อ Google Cloud 

Translation API เพื ่อแปลสร ุปบทวิจารณ์ภาพยนตร์ให ้เป็น

ภาษาไทย ส่วนการแนะนำบทวิจารณ์ภาพยนตร์สำหรับผู้ใช้ จะรับ
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ข้อมูลมาจากพฤติกรรมการใช้งานของสมาชิกเว็บไซต์และแนะนำ

บทวิจารณ์ภาพยนตร์ให้กับผู้ใช้งานแต่ละคนบนหน้าเว็บไซต์ 

 

3. การดำเนินงาน 

 

ภาพ 3 ภาพรวมของกระบวนการ 
 

กระบวนการพัฒนาโมเดลแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 
1 คือส่วน Web Scrapping เป็นส่วนท่ีเก็บข้อมูลความคิดเห็นที่มี
ต่อภาพยนตร์และบทวิจารณ์ภาพยนตร์โดยนำมาจากเว็บไซต์ 
Pantip ที่มีการจัดตั้งกระทู้ ตอบปัญหาเกี่ยวกับภาพยนต์นำ URL 
หรือ UniversalResourceLocatorมาทำการscrappingข้อมูลที
เกี่ยวกับความคดิเห็นมาจัดเก็บในไฟล์ txt.ส่วนท่ี2คือ แยก
ประเภทความคิดเห็นส่วนจำแนกเนื้อหาเป็นข้อความเนื้อเรื่องและ
ตัวละคร จัดเก็บข้อมลูไว้ในไฟล ์ File.txt นำข้อมูล Training 
Model ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนของการทำ Sentiment Analysis เป็น
ส่วนของการนำข้อมูลความคิดเหน็ท่ีมีต่อภาพยนตร์ทั้งด้านเชิง
บวกและเชิงลบจดัเก็บข้อมลูไว้ในไฟล์ File.txt นำข้อมูล Training 
Model 
3.1 ส่วนการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ (Web Scrapping Data)  

ในส่วนของการเก็บข้อมูล คือ การเก็บข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้ชมภาพยนตร์ทั่วไปโดยมีที่มาคือเว็บไซต์พันทิป (Pantip) เป็น
ข้อมูลของผู้ใช้งานพันทิปที่มีการตั้งกระทู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่
สนใจ และมีผู้ใช้งานแสดงความคิดเห็นเดียวกันหรือมีความคิดเหน็
ที่ต่างกันเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยทำการเลือก Scraping 
เฉพาะความคิดเห็นของผู้ใช้งานนั้น ๆ ดังรูปต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพ 4 การแสดงความคดิเห็นจากการ Web Scrapping 
 

นำข้อมูลความจากการ Web Scrapping จัดเกบ็ไว้ท่ี File.txt 
ดังรูปต่อไปนี ้
 

 
 

ภาพ 5 การจัดเก็บข้อมูลการแสดงความคิดเห็น File txt. 
 

3.2 การจำแนกประเภทความคิดเห็นเนื้อเร่ืองและตัวละคร  
     ในส่วนการจำแนกประเภทข้อความเป็นเนื้อเรื่องและตัวละคร 
ฝึกโมเดลโดยใช้ข้อมูลความคิดเห็น 1000 ประโยคและแบ่งคลาส
ออกเป็น 2 คลาส คือ 1.เนื้อเรื่อง และ 2.ตวัละคร โดยจะมีการใช้ 
Tensorflow ไลบรารี 2 ตัวช่ือ tensorflow.keras.layers และ
tensorflow.keras.models นำมาทดสอบแบบจำลองข้อมูล เมื่อ
ได้ผลลัพธ์มาแล้วจะนำไปบันทึกหาค่าแบบการทำงานข้อมูลที่ดีสุด 
3.3 ส่วนการวิเคราะห์ความคิดเห็นและอารมณ์ความรู้สึกของ
ข้อความ (Sentiment Analysis) 
     ในส่วนการจำแนกประเภทความรู้สึกโดยมีข้อมูลความคิดเห็น 
1000 ประโยคและแบ่งคลาสออกเป็น 2 คลาส คือ 1.ความคิดเห็น
เชิงบวกและ 2.ความคิดเห็นเชิงลบ Tensorflowไลบรารี 2 ตัว 
ช ื ่ อ tensorflow.keras.layers และ tensorflow.keras.models 
นำมาทดสอบแบบจำลองข้อมูล เมื ่อได้ผลลัพธ์มาแล้วจะนำไป
บันทึกหาค่าแบบการทำงานข้อมูลที่ดีสุด 
 
 
 



669 

 

  

4. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 

     สมการที่ใช้คำนวณหาค่าความแม่นยำ  ( Precision) ดังสมการ

ที่ (1) และค่าความระลึก (Recall) ดังสมการที่ (2) และแสดงเป็น 

ตาราง Confusion Matrix ตามตารางที่ 1 

 

  
  
 
เมื่อ TP คือ จำนวนผลลัพธ์ที่โปรแกรมตรวจได้ว่าจริงได้ถูกต้อง 

TN คือ จำนวนผลลัพธ์ที ่โปรแกรมตรวจได้ว่าไม่จริงได้ถูกต้อง     

FP คือ จำนวนผลลัพธ์ที ่โปรแกรมตรวจได้ว่าจริงซึ ่งไม่ถูกต้อง     

FN คือ จำนวนผลลัพธ์ที่โปรแกรมตรวจได้ว่าไม่จริงซึ่งไม่ถูกต้อง 

ตาราง 1 Confusion matrix 

สมการคำนวณคา่ความถูกต้องของโปรแกรม(Accuracy) ดัง
สมการที่ 3 

 

ค่าความถูกต้อง =  
จำนวนผลลัพธ์ที่โปรแกรมตรวจถูกต้อง

จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด
  X 100     (3) 

 
4.1 การทดสอบประสิทธิภาพส่วนการแยกประเภทความ
คิดเห็น (Text Classification)  
     การทดสอบประสิทธิภาพส่วนการแยก-ประเภทความคิดเห็น 
เป็นการทดสอบเพื่อดูความแม่นยำของระบบเมื่อเทียบกับความ
เป็นจริงหรือผู้เชี่ยวชาญ โดยวัดจากค่าความแม่นยำ (Precision) 
ดังสมการที่(1) และค่าความระลึก (Recall) ดัง สมการที ่ (2) 
แสดงเป ็นตาราง Confusion Matrix ตามตารางที่ 2 ในการ
ทดสอบวัดประสิทธิภาพและวิเคราะห์ผลความถูกต้อง ของการ

แยกประโยคประเภทความคิดเห็นระหว่างระบบกับ ความเป็นจริง 
โดยใช้ข้อมูลในการฝึกสอน (Training Data) คือ ประโยคประเภท
ความคิดเห็นแต่ละด้าน 2 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเนื้อเรื่อง 2. ด้านตัว
ละคร อย่างละ 500 ประโยค และทดสอบวัดประสิทธิภาพ โดยใช้ 
ประโยคประเภทความคิดเห็นด้านละ 177 ประโยคเพื่อทดสอบ 
ได้ผลดังนี ้
 
ตาราง 2 การประเมินคณุภาพการแยกประโยคประเภทความ 
   คิดเห็น 
    ระบบ 
 
ความ 
จริง 

 
เนื้อเร่ือง 

 
ตัวละคร 

ค่า 
ความ 
ระลึก 

ค่า 
ความ
เหวี่ยง 

เนื้อเรื่อง 74 25 0.832 0.75 

ตัวละคร 15 63 0.716 0.80 

 ค่าเฉลี่ย  0.774 0.77 

 
     จากตารางที่ 2 สามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ระบบสามารถแยก  
ประโยคประเภทความคิดเห็นไดต้รงกับความเป็นจริงท้ังสิ้น 177 
ประโยค คิดเป็นคา่ความแม่นยำเท่ากับ 0.774 คิดเป็น ค่าความ
ระลึกเท่ากับ 0.770 และค่าความเหวี่ยง เท่ากับ 0.770 ดังรูป
ต่อไปนี ้
 
4.1.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพโมเดลด้วยการแยกประโยค
ประเภทความคิดเห็น 

 
ภาพ 7 กราฟแสดงค่า Loss  

 

               ระบบ 
ความจริง Positive Negative 

 
Positive 

 
TP FN 

 
Negative 

 
FP TN 
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ภาพ 8 กราฟแสดงค่า Accuracy 

 

 
ภาพ 9 ในการนิยามโมเดลคา่พารามิเตอร ์

 

 
ภาพ 10 กราฟแสดงค่า Confusion Matrix 

 

4.2 การทดสอบประสิทธิภาพส่วนการวิเคราะห์ความ คิดเห็น
และอารมณ์ความรู้สึกของข้อความ (Sentiment Analysis) 
     การทดสอบประสิทธิภาพส่วนการวิเคราะห์ความ คิดเห็นและ
อารมณ์ความรู้สึกของข้อความ เป็นการทดสอบเพื่อดู ความแม่นย 
าของระบบเมื่อเทียบกับความเป็นจริงหรือ ผู้เชี่ยวชาญ โดยวัด
จากค่าความแม่นยำดังสมการที่ (1) และค่าความระลึก ดังสมการ
ที่ (2) และแสดงเป็นตาราง Confusion Matrix ตามตารางที่ 2 
ในการทดสอบวัดประสิทธิภาพและวิเคราะห์ผลความถูกต้องของ
การวิเคราะห์ความคิดเห็นและอารมณ์ความรู้สึกของข้อความ
ระหว่างระบบกับความเป็นจริงทดสอบวัดประสิทธิภาพโดยใช้
ข้อความ 197 ข้อความ จากเว็บไซต์ พันทปิ (Pantip) เพื่อทดสอบ
ได้ผลดังนี ้
 
ตาราง 3 การประเมินคณุภาพการวิเคราะห์ความคิดเห็นและ
   อารมณ์ความรู้สึกของข้อความ 

ระบบ 
 

ความจริง 

 
Positive 

 
Negative 

ค่า 
ความ 
ระลึก 

ค่า 
ความ
เหวี่ยง 

Positive 85 18 0.746 0.83 

Negative 29 65 0.783 0.70 

 ค่าเฉลี่ย  0.765 0.76 

 
     จากตารางที่ 3 สามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี ้ระบบสามารถ 
วิเคราะห์ความคิดเห็นและอารมณ์ความรู้สึกของข้อความ คิดเป็น 
ค่าความแม่นยำเท่ากับ 0.765 คิดเป็นค่าความระลึก เท่ากับ 
0.760 และค่าความเหวี่ยงเท่ากับ 0.760  

ภาพยนตร์และการสรุปบทวิจารณ์ มีการวัดประสิทธิภาพด้วย
ค่า ความแม่นยำ  ( Precision) ค่าความระลึก (Recall) และค่า
ความเหวี่ยง (F1-Score) ซึ่งมีผลของประสิทธิภาพอยู่ใน เกณฑ์ที่
ด ี
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4.2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพโมเดลด้วยการวิเคราะห์
ความคิดเห็นและอารมณ์ความรู้สึกของข้อความ 
 

 
ภาพ 11 กราฟแสดงค่า Loss  

 

 
ภาพ 12 กราฟแสดงค่า Accuracy 

 

 
ภาพ  13 ในการนิยามโมเดลค่าพารามิเตอร ์

 

 
ภาพ 14 กราฟแสดงค่า Confusion Matrix 

 
ตาราง 4 ผลการวัดประสิทธิภาพทั้งสองโมเดล 

Model Precision Recall F1-Score 
1 0.774 0.770 0.770 
2 0.765 0.760 0.760 

 
การวัดประสิทธิภาพของทั้งสองโมเดลได้ผลดังนี้โมเดลที่ 11 

แสดงค่าความแม่นยำ (Precision) เท่ากับ 0.774 ค่าความระลึก 
(Recall) เท่ากับ 0.770 และค่าความเหวี่ยง (F1-Score) เท่ากับ 
0.770 และโมเดลที่ 2 ความแม่นยำ(Precision)เท่ากับ 0.765 ค่า
ความระลึก (Recall) เท่ากับ 0.760 และค่าความเหวี่ยง   
(F1-Score) เท่ากับ 0.760 

 
5. สรุปและอภิปราย 

บทความนี ้นำเสนอการสร ุปบทวิจารณ์ โดยใช้ว ิธ ีการ Web 
Scrapping ในรวบรวมข้อมูลบทวิจารณ์ภาพยนตร์จากเว็บของนัก
วิจารณ์ภาพยนตร์ และจาก pantip.com จากนั้น ประมวลผล
ข้อความจากบทวิจารณ์และความคิดเหน็เกี่ยวกับภาพยนตร์โดยใช้ 
Long Short Term Memory (LSTM) จากน ั ้นสร ้างโมเดล 2 
โมเดล โมเดลที่ 1) จำแนกข้อความเกี่ยวกับเนื้อหาและตัวละคร 
ฝึกโมเดลด้วยข้อความจำนวน 1000 ข้อความ และทดสอบด้วย
ข ้อความจำนวน 177 ข ้อความ และโมเดลที ่  2) ว ิ เคราะห์
ความรู้สึกจากข้อความความคิดเห็น ฝึกโมเดลด้วยข้อความจำนวน 
1000 ข้อความ และทดสอบด้วยข้อความจำนวน 197 ข้อความ 
การวัดประสิทธิภาพของทั้งสองโมเดลได้ผลดังนี้โมเดลที่ 1 แสดง
ค่าความแม ่นยำ (Precision) เท ่าก ับ 0.774 ค ่าความระลึก 
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(Recall) เท่ากับ 0.770 และค่าความเหวี่ยง (F1-Score) เท่ากับ 
0.770 และโมเดลที่ 2 ความแม่นยำ(Precision)เท่ากับ 0.765 ค่า
ความระลึก (Recall) เท่ากับ 0.760 และค่าความเหวี ่ยง (F1-
Score) เท่ากับ 0.760 ซึ ่งจากประสิทธิภาพที่ได้ หากปรับปรุง
โมเดลให้ดีขึ้นอาจนำไปพัฒนาเป็นระบบช่วยให้คะแนนภาพยนต์
ได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้นำเสนอโมเดลประมวลผลข้อความการ
แสดงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ Scrap ข้อมูล
จาก Website แบ่งข้อมูลเป็น 2 มิติ คือ มิติที่ 1 ความคิดเห็นท่ีมี
ต่อการบริการ 500 ข้อความ และมิติที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อ
สถานที่  500 ข้อความ สร้างโมเดลวิเคราะห์ความรู้สึกด้วย
เทคนิ คการเรี ยนรู้ เชิ งลึ กแบบ  LSTM (Long Short Term 
Memory) แบ่งข้อมูลสำหรับฝึกฝนโมเดล 60% และ ทดสอบ
โมเดล 40% พบว่าการวัดประสิทธิภาพของโมเดลวิเคราะห์
ความรู้สึกด้านบริการ ได้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) 0.8125 
ค่าความแม่นยำ (Precision) 0.8224 ค่าความระลึก (Recall) 
0.8125 และค่าความเหวี่ยง (F1-Score) 0.8111 และ โมเดล
วิเคราะห์ความรู้สึกด้านสถานที่ ได้ค่าความถูกต้อง 0.7409 ค่า
ความแม่นยำ 0.7441 ค่าความระลึก 0.7375 และค่าความ
เหวี่ยง 0.7378 ซึ่งสามารถนำโมเดลไปพัฒนาระบบวิเคราะห์และ
ให้ความคิดเห็นได้ต่อไป 
 
คำสำคัญ -- ประมวลผลข้อความ , LSTM, สถานที่ท่องเที่ยว, 
สถานท่ี, บริการ 

ABSTRACT 
This article proposes a sentiment analysis 

model for expressing opinions of tourists towards 
tourist attractions in Kanchanaburi Province. The 
dataset collecting by scrap from the website. The 
dimensions of opinion have separated to two-
dimension, 1) the opinion about services 500 
messages and 2) the opinion about a place 500 

message. The sentiment analysis model using deep 
learning LSTM (Long Short Term Memory). The dataset 
separate to train 60% and 40% for test. The 
performance of the sentiment analysis model for the 
service shows the accuracy is 0.8125 the precision is 
0.8224 the Recall is 0.8125, and the F1-Score is  
0.8111. The performance of the sentiment analysis 
model for the place shows the accuracy is 0.7409  the 
precision is 0.7441 the Recall is 0.7375, and the F1-
Score is  0.7378. This model can apply to develop the 
system for opinion analytics and rating the tourist 
attractions in the future. 

 
Keywords – Text processing, LSTM, attractions, place, 
service. 

1. บทนำ 
ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้รับ

ความนิยม อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ การที่ผู้บริโภคจะเลือกไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนั้น 
สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีการให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวไว้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทาง
เว็บไซต์ที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือตามเพจรีวิวสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ให้เราได้เลือกพิจารณาได้ตามความสนใจ อีกทั้ง
ยังมีช่องทางที่น่าสนใจอีกช่องทางหนึ่งในการใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ เช่น You tube, Twitter, Pantip หรือแม้กระทั่งตัว
googleก็ตาม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวสถานท่ีท่องเที่ยว ที่พัก-
โรงแรม และเว็บไซต์อื่นๆที่แนะนำมาเป็นจำนวนมากเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในสมัยนี้ 
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ในปัจจุบันผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลของสถานที่
ต่างๆได้สะดวกและง่ายขึ้น ทำให้การตัดสินใจที่จะเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสถานที่และ
การเดินทางไปอย่างไร ทำให้สามารถจัดตารางวางแผนการ
ท่องเที่ยวล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการ
เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ การอ่านข้อมูลการท่องเที่ยว
หรือรีวิวตามเว็บไซต์ต่างๆ ในบางครั้งข้อมูลที่ได้รับมาอาจจะถูก
บิดเบือนจากความเป็นจริงไปบ้างไม่มากก็น้อย ดังนั้นคณะ
ผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำข้อมูลที่เกี่ยวกับการรีวิวในสถานที่ท่องเที่ยว
กาญจนบุรีที่รวบรวมมาได้ เพื่อจะนำมาวิเคราะห์ถึงอารมณ์ต่าง 
ๆ ในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ ยวใน
กาญจนบุรีว่าอยู่ในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็น เป็นเชิง
บวกหรือเชิงลบ และการแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับเพจรีวิวหรือไม่ และสถานที่ท่องเที่ยวใน
กาญจนบุรีแต่ละสถานที่ ได้รับผลตอบรับอย่างไร หลังจากที่
นักท่องเที่ยวได้ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้น  ๆ แล้ว เพื่อเป็น
ตัวเลือกในการที่จะไปท่องเที่ยวในสถานท่ีนั้นๆได้ 

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของสถานที่นั้นๆ และต้องการรู้ตรวจสอบว่าคำแนะนำจากการ
แสดงความคิดเห็นในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนั้น เป็นจริงตามที่
กล่าวมาหรือไม่ โดยมีการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของสถานที่
ต่างๆ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 ถึง ปีพ.ศ. 2563 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 การดึงข้อมูลจาก website 
Web Scraping คือเทคนิควิธีในการเข้าถึงข้อมูลจำนวน

มหาศาลจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่ต้องการ โดยเราไม่จำเป็นต้องไป 
Copy ข้อมูลเหล่านั้นมาจากเว็บไซต์ โดยที่ข้อมูลจะถูกบันทึก
เป็นไฟล์ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรืออยู่ในรูปไฟล์ที่เป็น
แบบตารางหรือ Spreadsheet เช่น excel, sql, csv, txt เป็น
ต้น ซึ่งถ้าเราจะใช้ระบบเก็บข้อมูลด้วยมือของเราเพื่อให้ได้ไฟล์
เหล่านี้มาเราทำไม่ได้หรือถ้าได้ก็คงยุ่งยากพอสมควร ข้อมูลหรือ
คอนเทนต์ต่างๆบนเว็บไซต์ส่วนใหญ ่เราสามารถเข้าถึงไดโ้ดยการ
ใช้เว็บบราวเซอร์ โดยเว็บบราวเซอร์นั้นก็ไม่มีฟังก์ชันท่ีใช้สำหรับ
บันทึกหรือคัดลอกไฟล์เพื่อที่จะนำมาใช้โดยตรง ดังนั้น Web 
Scraping คือตัวเลือกท่ีดี โดยเราไม่ต้องใช้ระบบท่ีเก็บข้อมูลด้วย

มืออีกต่อไป โดยเราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อ Save ข้อมูลส่วน
ที่เราต้องการนำมาใช้จากเว็บไซต์ที่เราต้องการ ดังรูปที่ 1 

                       
 website        web scraping     file.txt 

รูปที่ 1. แบบจำลองพื้นฐานของ web scraping 

 2.2 วิเคราะห์ความรู้สึกด้วย sentiment analysis 
Sentiment analysis [1] คื อ  การวิ เค ราะห์ ความ รู้ สึ ก 

วิเคราะหอ์ารมณจ์ากข้อความ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของงานด้าน NLP  
(Natural Language Processing) เราสามารถใช้ sentiment 
analysis มาช่วยในการวิเคราะห์ความรู้สึกของคน เพื่อช่วยให้
เข้าใจพฤติกรรม สามารถนำผลที่ได้มาปรับให้เข้ากับธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของคนเหล่านั้นได้ตรงจุด และมี
ประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 2 

            
รูปที่ 2. กการวิเคราะห์ความรู้สึก 

 2.3 Deep Cut  
 Deep Cut [2] หนึ่งในงาน NLP ภาษาไทยที่เป็นที่ต้องการ
มากที่สุด เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่เขียนติดกันหมด ไม่มี
การเว้นคำด้วย Space เหมือนภาษาอังกฤษ ทำให้การตัดคำ
ภาษาไทย หรือ Tokenization มีความซับซ้อนและการตัดคำที่
ถูกต้องมีความสำคัญต่อการนำข้อมูลคำศัพท์ ไปประมวลผลต่อ 
เช่น Feed เข้าโม เดล Machine Learning, Deep Learning 
ต่อไป 
2.4 LSTM (Long Short-Term Memory) 
 การประมวลผลใน RNN Cell จะมีการส่งผลลัพธ์ออกมาเป็น 
Vector h0, h1, h2, … , ht ตามลำดับ โดยในการประมวลผล
แต่ละรอบจะมีการนำ Output State ของ RNN Cell ในรอบ
ก่อนหน้ามาเป็น Input State ของ RNN Cell ในรอบถัดไป 
ภายใน RNN Cell จะมีวงจรสำหรับนำ Input Data x Weight 
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบ RNN Cell ที่นิยมอยู่ 2 
รูปแบบ ได้แก่ LSTM และ GRU โดยบทความนี้เลือกใช้ รูปแบบ 
LSTM (Long Short-Term Memory) ซึ่งเป็นโครงข่ายประสาท
เทียมแบบหนึ่ง ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการประมวลผลลำดับ 
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(Sequence) LSTM จัดว่าเป็นโครงข่ายประสาทเทียมประเภท 
Recurrent Neutral Network (RNN) ดังรูปที ่3 

 
รูปที่ 3. แบบจำลองพื้นฐานของ LSTM และ GRU 

 

งานวิจัยท่ีสำคัญเกี่ยวข้องกับบทความนี้สามารถสรุปได้ดังนี้ 
กัญญ์รินท์ สีกาศร [3] ได้จัดทำวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้อารมณ์ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ของวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
สถิติทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา สิงหาคม 2560 ลิขสิทธิ์เป็นของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อรสา หนูกระแสร์ [4] ได้จัดทำวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขา
จันทบุรี ในงานนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
พฤษภาคม 2557 ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา 

ชนนาถ เจริญรักษ์[5] ได้จัดทำวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเกวียนหัก 
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปัญหาพิเศษนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหาร
รัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา สิงหาคม 2556 ลิขสิทธิ์เป็นของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

3. กระบวนการดำเนินงานของและการสร้างโมเดล 
 กระบวนการทำงานของระบบทำงานเป็น  2 ส่วนคือ  
Datasets PreparationและModel Training and Evaluation  
3.1 ภาพรวมของกระบวนการ 
 ขั้นตอนแรกคือเลือกเรื่องที่เราสนใจและค้นคว้าเพื่อหา

ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่ างๆ เช่น Twitter, Pantip และgoogle
เกี่ยวกับข้อความความคิดเห็น ด้วยวิธีการ scraping web เพื่อ
ความสะดวกและว่องไวต่อการใช้งาน เป็นจำนวนทั้งหมด 500 
ประโยค โดยจะแบ่งเป็น 2 class คือ service และ place โดย
นำข้อมูลที่ได้มาทำการ classify เป็น positive และ negative 
จากนั้นนำมาเก็บข้อมูลในรูปแบบของไฟล์.txt 
3.2 Datasets Preparation  
 เริ่มจากการเก็บข้อมูลเป็นแต่ละสถานท่ี ประกอบด้วย  

- Service เป็นข้อมูลการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริการของแต่ละสถานท่ี 

- Place เป็ นข้อมู ลการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ
ภาพลักษณ์ของแต่ละสถานท่ี 

โดยมีลำดับการทำงาน ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4. แบบจำลองขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

3.3 การสร้างโมเดล 

 นำไฟล์.txt ที่ได้มาดำเนินการต่อโดนแบ่ง train data 
และ test data และนิยาม Model เป็นแบบ GRU ซึ่ งเป็น 
Recurrent Neural Network (RNN) จากนั้นเริ่ม train model 
เพื่อให้ได้ model ที่สมบูรณ์ 
 จะนำ Dataset ที่ได้มาเข้ากระบวนการฝึกโมเดล ในการ
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ดำเนินงานจะใช้โปรแกรม Colab และเขียน code ในการ 
ประมวลผลข้อมูล 
วิธีการดำเนินงาน 
        - กำหนดหัวข้อของชุดข้อมูล 
        - ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบุรี 
        - จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ text 
        - เขียน code ในโปรแกรม Colab เพื่อฝึกและทดสอบ
ข้อมูล ซึ่งแบ่งข้อมูล Train Data 60% Test Data 40%  
       - ดูรูปแบบของกราฟ และค่า loss, accuracy 
       - ปรับปรุงกราฟให้มีรูปแบบท่ีสมบูรณ์ 
       - เขียนรายงานและจัดการทำรูปเล่ม 
โดยมีลำดับการทำงาน ดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5. แบบจำลองการทำงานของระบบ  

 

3.4 การออกแบบการทดลอง 
 เพื่อทดสอบหาค่าที่เหมาะสมกับการจำแนกความคิดเห็น
ภาษาไทย บทความนี้ออกแบบการทดลองสำหรับโมเดลจำแนก
ความคิดเห็น จำแนกด้านบริการออกเป็น 6 การทดลอง จำแนก
ด้านสถานที่ ออกเป็น 3 การทดลอง และจำแนกความคิดเห็น
โดยรวมเกี่ยวกับบริการและสถานที่ ออกเป็น 3 การทดลอง โดย

แต่ละการทดลอง ออกแบบดังนี้ 
3.4.1 การออกแบบการทดลองสร้างโมเดลจำแนกความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบริการ 
 ในการสร้างโมเดลเพื่อจำแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริการ  ผู้ วิ จั ย ได้ ออกแบบ เป็ น  3 การทดลอง  โดยมี ค่ า 
parameter ต่างกัน ซึ่งในบทความนี้ จะใช้ช่ือการทดลองสำหรับ
ความคิดเห็นด้านบริการว่า Service-1, Service-2, Service-3 
ตารางที่ 1 การออกแบบการทดลองสร้างโมเดลจำแนกความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบริการส่วนท่ีสอง 

การ
ทดลองที ่

dropout batch 
normalize 

epoch learning 
rate 

Service-1 0.3 Yes 4000 0.001 

Service-2 0.4 Yes 4000 0.001 

Service-3 0.5 yes 4000 0.001 

 
3.4.2 การออกแบบการทดลองสร้างโมเดลจำแนกความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสถานที ่

ในการสร้างโมเดลเพื่อจำแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานที่  ผู้ วิ จั ย ได้ ออกแบบเป็ น  3 การทดลอง  โดยมีค่ า 
parameter ต่างกัน ซึ่งในบทความนี้ จะใช้ช่ือการทดลองสำหรับ
ความคิดเห็นด้านบริการว่า Place-1, Place -2, Place -3 
ตารางที่ 2 การออกแบบการทดลองสร้างโมเดลจำแนกความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสถานท่ี 

การ
ทดลองที ่

dropout batch 
normalize 

epoch learning 
rate 

Place-1 0.3 Yes 4000 0.001 

Place-2 0.4 Yes 4000 0.001 
Place-3 0.5 yes 4000 0.001 

 
3.4.3 การออกแบบการทดลองสร้างโมเดลจำแนกความ
คิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับบริการและสถานที ่

ในการสร้างโมเดลเพื่อจำแนกความคิดเห็นโดยรวม
เกี่ยวกับบริการและสถานท่ี ผู้วิจัยได้ออกแบบเป็น 3 การทดลอง 
โดยมีค่า parameter ต่างกัน ซึ่งในบทความนี้  จะใช้ช่ือการ
ทดลองสำหรับความคิดเห็นด้านบริการว่า Total-1, Total -2, 
Total -3 
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ตารางที่ 3 การออกแบบการทดลองสร้างโมเดลจำแนกความ
คิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับบริการและสถานท่ี 
การทดลอง

ที ่
dropout batch 

normalize 
epoch learning 

rate 

Total -1 0.3 Yes 4000 0.001 

Total -2 0.4 Yes 4000 0.001 

Total -3 0.5 yes 4000 0.001 

 
4. การวัดประสิทธิภาพของโมเดลและผลการทดลอง 

4.1 การวัดประสิทธิภาพของโมเดล 
 สมการที่ใช้คำนวณหาค่าความแม่นยำ (Precision) ดัง
สมการที่ (1) และค่าความระลึก (Recall) ดังสมการที่ (2) และ
แสดงเป็น ตาราง Confusion Matrix [6] 
 

ค่าความแม่นยำ =  
TP

(TP+FP)
 (1) 

 

ค่าความระลึก =  
TP

(TP+FN)
 (2) 

 
เมื่อ TP คือ จำนวนผลลัพธ์ที่โปรแกรมตรวจได้ว่าจริงได้ถูกต้อง 
TN คือ จำนวนผลลัพธ์ที่โปรแกรมตรวจได้ว่าไม่จริงได้ถูกต้อง  
FP คือ จำนวนผลลัพธ์ที่โปรแกรมตรวจได้ว่าจริงซึ่งไม่ถูกต้อง  
FN คือ จำนวนผลลัพธ์ที่โปรแกรมตรวจได้ว่าไม่จริงซึ่งไม่ถูกต้อง 
  
 ส ม ก ารค ำน วณ ค่ าค ว าม ถู ก ต้ อ งข อ งโป รแ ก รม 
(Accuracy) ดังสมการที่ (3) 

ค่าความถูกต้อง = 
จำนวนผลลัพธท์ี่โปรแกรมตรวจถกูต้อง

จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด
 x 100  (3) 

 
4.2 ผลการทดลองสร้างโมเดลจำแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บริการส่วนแรกและส่วนที่สอง 
 จากการออกแบบการทดลองสร้างโมเดลจำแนกความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบริการส่วนแรก ในแต่ละการทดลองใช้ข้อมูล
จำนวน 500 ประโยค และ Epochจำนวน 4000 รอบ จาก
ข้อมูลการบริการ โดยผลของแต่ละการทดลองจะแสดงในหัวข้อ
ถัดไป 
ผลของ Service-1 

 จากการที่ ก ารทด ลองนี้ ใ ช้ วิ ธี แบ บ ตั้ งค่ า  Bath 
normalization และ Dropout เป็น 0.3 ผลของการฝึกโมเดล
จึ ง ได้ ดั งภ าพที่  12 ซึ่ งแสดง loss และภ าพ ที่  13 แสด ง 
accuracy ของโมเดลในการทดลองนี้ 

 

 
รูปที่ 9. กราฟ LossและAccuracy ของการทดลองที่ 4 

เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลในการทดลองนี้ 
พบว่ายังมีประสิทธิภาพที่ไมด่ี ดังค่า Precision Recall F-1 
Score และ Accuracy ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของโมเดล Service-1 show precision 
recall F1 

 Precision Recall F1-score Accuracy 
Positive 0.7619 0.8000 0.7805 

0.7750 
Negative 0.7895 0.7500 0.7692 
Macro 

average 
0.7757 0.7750 0.7749 

 
ผลของ Service-2 
 จากการที่ ก ารทด ลองนี้ ใ ช้ วิ ธี แบ บ ตั้ งค่ า  Bath 
normalization และ Dropout เป็น 0.4 ผลของการฝึกโมเดล
จึ ง ได้ ดั งภ าพที่  14 ซึ่ งแสดง loss และภ าพ ที่  15 แสด ง 
accuracy ของโมเดลในการทดลองนี้ 

 

 
รูปที่ 10. กราฟ LossและAccuracy ของการทดลองที่ 5 
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เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลในการทดลองนี้ 
พบว่ายังมีประสิทธิภาพที่ไมด่ี ดังค่า Precision Recall F-1 
Score และ Accuracy ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพของโมเดล Service-2 show precision 
recall F1 

 Precision Recall F1-score Accuracy 
Positive 0.7660 0.9000 0.8276 

0.8125 
Negative 0.8788 0.7250 0.7945 
Macro 

average 
0.8224 0.8125 0.8111 

 
ผลของ Service-3 
 จากการที่ ก ารทด ลองนี้ ใ ช้ วิ ธี แบ บ ตั้ งค่ า  Bath 
normalization และ Dropout เป็น 0.5 ผลของการฝึกโมเดล
จึ ง ได้ ดั งภ าพที่  16 ซึ่ งแสดง loss และภ าพ ที่  17 แสด ง 
accuracy ของโมเดลในการทดลองนี้ 

 

 
รูปที่ 11. กราฟ LossและAccuracy ของการทดลองที่ 6 

  
เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลในการทดลองนี้ พบว่ายังมี
ประสิทธิภาพที่ไมด่ี ดังค่า Precision Recall F-1 Score และ 
Accuracy ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพของโมเดล Service-3 show precision 
recall F1 

 Precision Recall F1-score Accuracy 
Positive 0.7660 0.9000 0.8000 

0.7889 
Negative 0.8788 0.7250 0.7766 
Macro 

average 
0.8224 0.8125 0.7883 

 

4.3 ผลการทดลองสร้างโมเดลจำแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานที ่
 จากการออกแบบการทดลองในหัวข้อที่ผ่านมา แต่ละ
การทดลองใช้ข้อมูลจำนวน 500 ประโยค และ Epochจำนวน 
4000 รอบ จากข้อมูลสถานที่ โดยผลของแต่ละการทดลองจะ
แสดงในหัวข้อถัดไป 
 
ผลของ Place-1 

จากการที่ ก ารทด ลองนี้ ใ ช้ วิ ธี แบ บ ตั้ งค่ า  Bath 
normalization และ Dropout เป็น 0.3 ผลของการฝึกโมเดล
จึ ง ได้ ดั งภ าพที่  18 ซึ่ งแสดง loss และภ าพ ที่  19 แสด ง 
accuracy ของโมเดลในการทดลองนี้ 

 

 
รูปที่ 12. กราฟ LossและAccuracy ของการทดลองที่ 7 

  
เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลในการทดลองนี้ พบว่ายังมี
ประสิทธิภาพที่ไมด่ี ดังค่า Precision Recall F-1 Score และ 
Accuracy ดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 ประสิทธิภาพของโมเดล Place-1 show precision 
recall F1 

 Precision Recall F1-score Accuracy 
Positive 0.6891 0.8119 0.7455 

0.7098 
Negative 0.7432 0.5978 0.6627 
Macro 

average 
0.7162 0.7049 0.7041 

 
ผลของ Place-2 
 จากการที่ ก ารทด ลองนี้ ใ ช้ วิ ธี แบ บ ตั้ งค่ า  Bath 
normalization และ Dropout เป็น 0.4 ผลของการฝึกโมเดล
จึ ง ได้ ดั งภ าพที่  20 ซึ่ งแสดง loss และภ าพ ที่  21 แสด ง 
accuracy ของโมเดลในการทดลองนี้ 
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รูปที่ 13. กราฟ LossและAccuracy ของการทดลองที่ 8 

 
เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลในการทดลองนี้ 

พบว่ายังมีประสิทธิภาพที่ ไม่ดี  ดังค่า Precision Recall F-1 
Score และ Accuracy ดังตารางที่ 8 
ตารางที่ 8 ประสิทธิภาพของโมเดล Place-2 show precision 
recall F1 

 Precision Recall F1-score Accuracy 
Positive 0.7257    0.8119 0.7664 

0.7409 
Negative 0.7625 0.6630 0.7093 
Macro 

average 
0.7441 0.7375 0.7378 

 
ผลของ Place-3 

จากการที่ ก ารทด ลองนี้ ใ ช้ วิ ธี แบ บ ตั้ งค่ า  Bath 
normalization และ Dropout เป็น 0.5 ผลของการฝึกโมเดล
จึ ง ได้ ดั งภ าพที่  22 ซึ่ งแสดง loss และภ าพ ที่  23 แสด ง 
accuracy ของโมเดลในการทดลองนี้ 

 

 
รูปที่ 14. กราฟ Accuracy ของการทดลองที่ 9 

  
เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลในการทดลองนี้ พบว่ายังมี
ประสิทธิภาพที่ไมด่ี ดังค่า Precision Recall F-1 Score และ 
Accuracy ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 ประสิทธิภาพของโมเดล Place-3 show precision 
recall F1 

 Precision Recall F1-score Accuracy 
Positive 0.7477 0.7921 0.7692 

0.7513 
Negative 0.7558 0.7065 0.7303 
Macro 

average 
0.7517 0.7493 0.7498 

 
4.4 ผลการทดลองสร้างโมเดลจำแนกความคิดเห็นโดยรวม
เกี่ยวกับบริการและสถานที่ 
 จากการออกแบบการทดลองในหัวข้อที่ผ่านมา แต่ละ
การทดลองใช้ข้อมูลจำนวน 1,000 ประโยค และ Epochจำนวน 
4000 รอบ จากข้อมูลการบริการแบะสถานที่ โดยผลของแต่ละ
การทดลองจะแสดงในหัวข้อถัดไป 
ผลของ Total-1 
 จากการที่ ก ารทด ลองนี้ ใ ช้ วิ ธี แบ บ ตั้ งค่ า  Bath 
normalization และ Dropout เป็น 0.3 ผลของการฝึกโมเดล
จึ ง ได้ ดั งภ าพที่  24 ซึ่ งแสดง loss และภ าพ ที่  25 แสด ง 
accuracy ของโมเดลในการทดลองนี้ 

 

 
รูปที่ 15. กราฟ Accuracy ของการทดลองที่ 10 

 
เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลในการทดลองนี้ 

พบว่ายังมีประสิทธิภาพที่ไมด่ี ดังค่า Precision Recall F-1 
Score และ Accuracy ดังตารางที่ 10 
ตารางที่ 10 ประสิทธิภาพของโมเดล Total-1 show precision 
recall F1 

 Precision Recall F1-score Accuracy 
Positive 0.7149 0.8624 0.7818 

0.7507 
Negative 0.8102 0.6307 0.7093 
Macro 

average 
0.7626 0.7466 0.7455 
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ผลของ Total-2 
 จากการที่ ก ารทด ลองนี้ ใ ช้ วิ ธี แบ บ ตั้ งค่ า  Bath 
normalization และ Dropout เป็น 0.4 ผลของการฝึกโมเดล
จึ ง ได้ ดั งภ าพที่  26 ซึ่ งแสดง loss และภ าพ ที่  27 แสด ง 
accuracy ของโมเดลในการทดลองนี้ 

 

 
รูปที่ 16. กราฟ Accuracy ของการทดลองที่ 11 

 

เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลในการทดลองนี้ 
พบว่ายังมีประสิทธิภาพที่ไมด่ี ดังค่า Precision Recall F-1 
Score และ Accuracy ดังตารางที่ 11 
ตารางที่ 11 ประสิทธิภาพของโมเดล Total-2 show precision 
recall F1 

 Precision Recall F1-score Accuracy 
Positive 0.7900 0.8360 0.8123 

0.8000 
Negative 0.8121 0.7614 0.7859 
Macro 

average 
0.8011 0.7987 0.7991 

ผลของ Total-3 
 จากการที่ ก ารทด ลองนี้ ใ ช้ วิ ธี แบ บ ตั้ งค่ า  Bath 
normalization และ Dropout เป็น 0.5 ผลของการฝึกโมเดล
จึ ง ได้ ดั งภ าพที่  28 ซึ่ งแสดง loss และภ าพ ที่  29 แสด ง 
accuracy ของโมเดลในการทดลองนี้ 

 

 
รูปที่ 27. กราฟ Accuracy ของการทดลองที่ 12 

 เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลในการทดลองนี้ 
พบว่ายังมีประสิทธิภาพที่ไมด่ี ดังค่า Precision Recall F-1 
Score และ Accuracy ดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 ประสิทธิภาพของโมเดล Total-3 show precision 
recall F1 

 Precision Recall F1-score Accuracy 
Positive 0.7778 0.7407 0.7588 

0.7562 
Negative 0.7351 0.7727 0.7535 
Macro 

average 
0.7565 0.7567 0.7561 

 
เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลทั้งหมดในการ

ทดลองนี้ พบว่ายังมีประสิทธิภาพที่ไม่ดี ดังค่า Precision Recall 
F-1 Score และ Accuracy ดังตารางที่ 16 

 
ตารางที่ 16 ประสิทธิภาพของโมเดลทั้งหมด show precision 
recall F1 

ช่ือการ
ทดลอง 

Pre 
cision 

recall 
f1-

score 
accuracy 

Experime
nt-1 

0.2613 0.5000 0.3432 0.5226 

Experime
nt-2 

0.7757 0.7750 0.7184 0.7186 

Experime
nt-3 

0.2613 0.5000 0.3432 0.5226 

Service-1 0.7757 0.7750 0.7749 0.7750 

Service-2 0.8224 0.8125 0.8111 0.8125 

Service-3 0.8224 0.8125 0.7883 0.7889 

Place-1 0.7162 0.7049 0.7041 0.7098 

Place-2 0.7441 0.7375 0.7378 0.7409 

Place-3 0.7517 0.7493 0.7498 0.7513 

Total -1 0.7626 0.7466 0.7455 0.7507 

Total -2 0.8011 0.7987 0.7991 0.8000 

Total -3 0.7565 0.7567 0.7561 0.7562 
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5. สรุปผลและอภิปราย  
 บทความนี้นำเสนอการประมวลผลข้อความโดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี web scrapping ของการแสดงความ
คิดเห็นจากนักท่องเที่ยวในเว็บไซต์ต่างๆ มีการวิเคราะห์อารมณ์
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่นั้นๆภายในจังหวัด
กาญจนบุรี โดยนำความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวมาจากเว็บไซต์ 
พันทิป ทวิตเตอร์ และการรีวิวของกูเกิล โดยมีรูปแบบการ
ให้บริการเป็นรูปแบบ SPI ซึ่งการประเมิณผลระหว่างระบบกับ
ความเป็นจริงของการวิ เคราะห์อารมณ์ความคิด เห็นของ
นักท่องเที่ยว จากการทดสอบสามารถวิเคราะห์ได้ว่าโดยส่วนมาก 
Parameter ที่ตั้งค่า Dropout เป็น 0.4 ของแต่ละโมเดลที่นำมา
ทำการทดสอบนั้น จะให้ค่าความถูกต้องของระบบท่ีดีที่สุด 
 การประมวลผลข้อความจากการแสดงความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวทั้งเชิงบวกและเชิงลบ มีการวัดประสิทธิภาพ
ด้วยค่าความแม่นยำ ค่าความระลึก และค่าความถูกต้องของ
โมเดล ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ทั้งนี้การวิเคราะห์
ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับสถานที่และบริการ จะ
เป็นประโยชน์ ให้กับนักท่องเที่ยวรายอื่น ๆ ผู้ให้บริการที่เป็น
เจ้าของสถานที่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากโมเดลนี้ได้รับ
การพัฒนาต่อยอดและนำไปใช้ต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์อาหาร (ครัว) ของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต และ 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมท่ีใช้ในการ
จำแนกข้อมูลความชอบของผู้ใช้บริการศูนย์อาหาร ข้อมูลที่ใชใ้น
การวิจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์
อาหารของมหาวิทยาลัยและร้านอาหารภายนอก จำนวน 5 แห่ง 
ได้แก่ ครัว 11 ครัว 12 ครัวบริเวณลานโพธิ์ ครัวอาหารกลางวัน
ของโฮมเบอเกอรี่ และร้านอาหารภายนอกมหาวิทยาลัยจาก
ผู้ใช้บริการ จำนวน 657 คน อัลกอริทึมที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการจำแนก ประกอบด้วยตารางการตัดสินใจ 
(Decision Tables) และนาอ ีฟเบย ์  (Naïve Bayes) โดยใ ช้  
โปรแกรม Weka ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การจำแนก ผลการทดลองพบว่า ตารางการตัดสินใจมีความ
เหมาะสมมากกว่าวิธีนาอีฟเบย์ โดยมีค่าความแม่นยำ 0.797 ค่า
ความระลึก 0.785 และค่าความถ่วงดุลย์ 0.785 และจากผลการ
ทดลองที่ได้ทำให้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ ได้ 
คำสำคัญ – การทำเหมืองข้อมูล  การจำแนก ตารางการตัดสนิใจ  
นาอีฟเบย์  ศูนย์อาหาร การจินตทัศน์ข้อมูล 

 
ABSTRACT 

 This research aims to 1) study the factor that affect 
the decision to  use Suan Dusit University’s food court 
services and 2) compare the efficiency of classification 
technique in classify the preferences of users in using 

university’s food court. Data, used in this research, is 
the factor that affect the decision to  use Suan Dusit 
University’s food court services for 5 places as follow 
Krua 11, Krua 12, Krua Lan Pho, Krua at Home Bakery 
and Food restaurant outside university. This data 
collected from 6 5 7  users. Weka is used with 2 
algorithms, Decision Tables and Naïve Bayes, in 
classification efficiency comparison. The result stated 
that Decision Tables performed high level of 
effectiveness than Naïve Bayes with 0.79 7 of Precision, 
0.785 of Recall and 0.785 of F-measure. In addition, the 
result from this study can be used to improve the food 
court services as well. 
Keywords – Data mining  Classification  Decision Tables  
Naïve Bayes  Food center Visuzlization 

 
1. บทนำ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดตั ้งขึ ้นในปี พ.ศ.2477 บนพื้นที่ 
ประมาณ 37 ไร ่ บร ิเวณพระราชอุทยานสวนสุน ันทา เขต
พระราชวังดุส ิต โดยเจ ้าพระยาธรรมศักดิ ์มนตรี เสนาบดี
กระทรวงธรรมการในขณะนั ้น เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การศึกษาสำหรับฝึกหัดสตรีให้เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดี จึงมีดำริ
ให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนแต่มาสำเร็จ
ในสมัยพระสารสาสน์ประพันธ์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงธรรมการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนับเป็นโรงเรียนการ
เรือนแห่งแรกของประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความ
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พร้อมการเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีให้แก่สตรีซึ่งเป็นความแปลก
ใหม่ในสังคมไทยสมัยนั้น โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนเปิด
สอนรายวิชาเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ศิลปะประดิษฐ์ การ
ตัดเย็บเสื้อผ้า การเลี้ยงดูเด็ก และการจัดและตกแต่งบ้าน สื่อ
หนังสือพิมพ์ในยุคนั้นขนานนามโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน
ว่าเป็น โรงเรียนสำหรับการฝึกฝนนักเรียนหญิงให้เป็นคุณหญิง 
คุณนาย [1] ซึ่งจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทำให้มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยที่สั่งสมประสบการณ์ โดดเด่นและมี
ชื ่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั ้งในประเทศละต่างประเทศทางด้าน
อาหารมาจนถึงปัจจุบัน 

จากช่ือเสียงทางด้านอาหาร และมาตราฐานการให้บรกิาร ทำ
ให้โรงอาหารของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเพียงโรงอาหารเหมือน
สถานศึกษาอื่นๆ แต่เป็น “ครัว” ที่เป็นเสมือนศูนย์อาหารของ
มหาวิทยาลัยซึ ่งเป็นที่นิยมทั้งคนภายในมหาวิทยาลัยและคน
ภายนอกภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีศูนย์อาหารเปิดบริการซึง่
เป็นที่นิยมของนักศึกษา บุคลากร และบุคลภายนอกมาใช้บริการ 
โดยมีทั้งหมด 4 แห่ง ซึ่งนิยมเรียกตามสถานที่ที่ให้บริการ ได้แก่ 
“ครัว11” “ครัว12” “ลานโพล” “ครัวโฮมเบเกอรี่” จากการ
สังเกตของผู้ทำวิจัยได้ตั้งข้อสงสัยว่าด้วยเอกลักษณ์อาหารและ
คุณภาพการให้บริการของแต่ละครัวไม่ได้มีความแตกต่างกันนัก 
และสถานที่ตั้งของแต่ละที่ก็ไม่ได้ห่างไกลกันมาก และจากการ
สอบถามเบื้องต้นพบว่าผู้ใช้บริการมักจะเลือกใช้บริการครัวเดืม 
ดังนั ้นอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ผู ้ใช้บริการตัดสินใจเลือกเข้ารับ
บริการครัวกล่าว และลักษณะของผู้เลือกใช้บริการแต่ละที่มี
ความชอบในแต่ละเรื่องเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร โดยทำ
การเปร ียบเทียบคร ัวทั ้ง 4 แห่ง และร ้านอาหารภายนอก
มหาวิทยาลัย ผู้จัดทำจึงสนใจทำการการจำแนกข้อมูลความชอบ
ของผู้ใช้บริการศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้วยเทคนิคของ
เหมืองข้อมูล โดยทำการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที ่ได้จากการใช้
อ ัลกอร ิท ึม 2 อย่าง ได ้แก่ ตารางการตัดส ินใจ (Decision 
Tables) และนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการ
ให้บริการของแต่ละครัวต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์
อาหาร (ครัว) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมที ่ในการ
จำแนกข้อมูลความชอบของผู้ใช้บริการศูนย์อาหาร 

 
3. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

3.1  การทำเหมืองข้อมูล (data mining) คือ 
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบ 
และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น การทำเหมือง
ข้อมูลเป็นเทคนิคเพื่อค้นหารูปแบบ (pattern) ของจาก
ข้อมูลจำนวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ขั้นตอนวิธีจาก
วิชาสถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง และ การรู้จำแบบ หรือในอีก
นิยามหนึ่งการทำเหมืองข้อมูล คือ กระบวนการที่กระทำกับ
ข้อมูล (โดยส่วนใหญ่จะมีจำนวนมาก) เพื่อค้นหารูปแบบ 
แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น โดย
อาศัยหลักสถิติ การรู ้จำ การเรียนรู ้ของเครื่อง และหลัก
คณิตศาสตร์ในปัจจุบันการทําเหมืองข้อมูลได้ถูกนําไป
ประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจ การแพทย์
และอีกมากมาย เพื่อช่วยในการตัดสินใจเพราะมีค่าสถิตแิละ
การคำนวนค่าเชื่อถือในวิธีต่างๆ ที่เลือกใช้จะมีจุดเด่น จุด
ด้อย และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 
 

 
 

ภาพ 1 กระบวนการในการทำเหมอืงข้อมูล 

 
กระบวนการในการทำเหมืองข้อมลูนั้นมี 7 ขั้นตอน [2] ดัง

แสดงในภาพที่  1 
1) Data Cleaning เป็นขั้นตอนสำหรับการคดัข้อมูลทีไ่ม่

เกี่ยวข้องออกไป 
2) Data Integration เป็นขั้นตอนการรวมข้อมลูที่มีหลาย

แหล่งให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน 
3) Data Selection เป็นขั้นตอนการดึงข้อมูลสำหรับการ

วิเคราะหจ์ากแหล่งท่ีบันทึกไว ้
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4) Data Transformation เป็นขั้นตอนการแปลงข้อมูล
ให้เหมาะสมสำหรับการใช้งาน 

5) Data Mining เป็นขั้นตอนการค้นหารูปแบบท่ีเป็น
ประโยชน์จากข้อมลูที่มีอยู ่

6) Pattern Evaluation เป็นข้ันตอนการประเมินรปูแบบ
ที่ได้จากการทำเหมืองข้อมลู 

7) Knowledge Representation เป็นข้ันตอนการ
นำเสนอความรู้ที่ค้นพบ โดยใช้เทคนิคในการนำเสนอเพื่อให้
เข้าใจ 
3.2  วิธีการจำแนกกลุ่ม (classification)  

คือการหากฎเพื่อระบุประเภทของวัตถุจากคุณสมบัติของ
วัตถุ เช่น หาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจรา่งกายต่าง ๆ กับ
การเกิดโรค โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยและการวินิจฉัยของแพทย์ท่ีเก็บไว้ 
เพื่อนำมาช่วยวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย หรือการวิจัยทางการแพทย์ 
ในทางธุรกิจจะใช้เพื่อดูคุณสมบัติของผู้ที่จะก่อหนี้ดีหรือหนี้เสีย 
เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติเงินกู้ เป็นต้น 

การจำแนกเป็นกระบวนการที่รวมสิ่งที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน 
สิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันก็จะอยู่ใกล้ๆกัน สิ่งที่แตกต่างกันก็จะ
แยกออกจากัน กล่าวคือเป็นวิธีในการจำแนกกลุ่มข้อมูลด้วย
คุณลักษณะต่าง ๆ หากฎเพื่อระบุประเภทของวัตถุจากคุณสมบัติ
ของวัตถุทีได้มีการกำหนดไว้แล้ว วิธีนี้เหมาะกับการสร้างตัว แบบ
เพื่อการพยากรณ์ค่าข้อมูล (predictive modeling) ในอนาคต
จากการที่ได้จำแนกกลุ่มข้อมูลตัวอย่าง ไว้แล้ว ซึ ่งในลักษณะ
ดังกล่าวเรียกว่าการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (supervised learning) 
ตัววัดประสิทธิภาพของโมเดลการจำแนกประเภทข้อมูล  การนำ
โมเดลไปใช้งานจริงได้นั้น จำเป็นจะต้องทราบประสิทธิภาพของ
โมเดลก่อน โดยทั่วไปแล้วจะมีเปอร์เซ็นต์ตัววัดที่นิยมใช้กันใน
งานวิจัยและการทำงานต่าง ๆ อยู่ 5 ค่า คือ 

1) ค่าความแม่นยำ (Precision) คือคา่ที่ดูสิ่งที่ทำนาย
ออกมาแล้วทายถูกได้กี่เปอรเ์ซ็นต ์

2) ค่าความระลึก (Recall) คือจำนวนที่ทำนายถูกก่ีตัว 
เป็นการวัดความถูกต้องของโมเดล 

3) ค่าความถ่วงดุล (F-measure) คือค่าเฉลี่ยของค่า
ความแม่นยำและค่าความระลึก 

4) ค่าความถูกต้อง (Accuracy) คือจำนวนข้อมูลที่
ทำนายถูกทุกคลาส เป็นการวัดความถูกต้องของโมเดล โดย
พิจารณารวมทุกคลาส 

            

         ภาพที่ 2 classification 
 

3.3  เทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วยวิธีนาอีฟเบย์ (Naïve 
Bayes Classification)  
         เทคน ิคการจำแนกข ้อม ูลด ้วยว ิธ ีนาอ ีฟเบย ์  หรือ 
อัลกอริทึมนาอีฟเบย์ หมายถึง เป็นการจำแนกประเภทข้อมูลที่
ได้รับความนิยมเนื่องจากมีอัลกอริทึมที่ไม่ซับซ้อนสร้างโมเดลง่าย 
เป็นขั้นตอนวิธีในการจำแนกข้อมูลโดยการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อนำมาสร้างเงื่อนไขการจำแนกข้อมูลใหม่ หลักการของนาอีฟ
เบย์ใช้การคำนวณหาความน่าจะเป็นในการทำนายผลเป็นเทคนิค
ในการแก้ปัญหาแบบจำแนกประเภทท่ีสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์
ได้จะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อใช้ในการ
สร้างเงื่อนไขความน่าจะเป็นสำหรับแต่ละความสัมพันธ์เหมาะกับ
กรณ ี ของ เซตตั วอย่ า งท ี ่ ม ี จ ำนวนมากและค ุณสมบ ัติ  
(Attribute)ของตัวอย่างไม่ขึ ้นต่อกันโดยกำหนดให้ความน่าจะ
เป็นของขอ้มูลเท่ากับสมการดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 

               ตัวอย่างสมการทฤษฏีของเบย์ 
 

ภาพ 3 สมการทฤษฏีของเบย ์

3.4  การจำแนกข้อมูลด้วยการสร้างตารางการตัดสินใจ 
(Decision Tables Classification ) คือ ตารางที ่ใช้แสดง
เงื่อนไขการตัดสินใจจากข้อมูล และผลลัพธ์ที่ได้รับจากทางเลือก
ของเงื่อนไขต่าง ๆ โดยตารางการตัดสินใจจะประกอบด้วยแถว
และคอลัมน์ท่ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
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1) เงื่อนไข  (Conditions) 
2) กฎของการตัดสินใจ (Decision Rules) 
3) การกระทำ (Actions) 
4) การกระทำท่ีเกิดขึ้นจริง 

3.5  การทำความสะอาดข ้อม ูล Data cleansing  เป็น
กระบวนการตรวจสอบและการแก้ไข (หรือลบ) รายการข้อมูลที่
ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล ตารางหรือฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหลัก
สำคัญของฐานข้อมูล เพราะหมายถึงความไม่สมบูรณ์ ความไม่
ถูกต้อง ความไม่สัมพันธ์กับข้อมูลอื ่นๆ เป็นต้น จึงต้องมีการ
แทนที่ การปรับปรุง หรือการลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ออกไป 
เพื ่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ การทำความสะอาดข้อมูล เกิดขึ้น
เนื ่องจาก มีความไม่สอดคล้องของข้อมูล ซึ ่งอาจเกิดจาก
ข้อผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล การส่งข้อมูล หรือการให้
ความหมายของข้อมูลที่จัดเก็บแตกต่างกัน ยิ่งต้องมีการบูรณา
การกับฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น คลังข้อมูล หรือหลายฐานข้อมูล จึงมี
โอกาสสูงที่จะเกิด "ข้อมูลที่ไม่สะอาด" ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
       ภาพ 4 Data cleansing   
 

3.6  การจินตทัศน์ข้อมูล หรือ Visualization เป็นกระบวนการ
ในการสร้างภาพ แผนผัง หรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการ
สื่อสารแทนข้อความ โดยมีทั้งการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ในอดีต เหตุการณ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือการสร้างภาพใน
อนาคตเพื่อใช้ในการสื่อสาร  

การจินตทัศน์ข้อมูลเป็นหนึ่งในวิธีการทำเหมืองข้อมูล 
โดยการสร้างภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่สามารถนำเสนอข้อมูล
มากมายอย่างครบถ้วนแทนการใช้ข้อความนำเสนอข้อมูลที่
มากมาย อาจทำให้สามารถค้นพบข้อมูลที่ซ้อนเร้นเมื่อดูข้อมูลชุด
นั้นด้วยการทำให้เห็นได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีข้อมูลชุดหนึ่งที่มี
ข้อมูลอยู่จำนวน 100,000 รายการ แต่ใช้รูปแบบการนำเสนอ
เป็นข้อความ ผลลัพธ์คงจะไม่เหมาะสมเพราะจะทำให้ต้องสร้าง
รายงานจำนวนมหาศาล แต่ถ้าใช้การจินตทัศน์ข้อมูลจะทำให้การ

นำเสนอข้อมูลนั้นสามารถทำได้เพียง 1 ภาพแต่ยังคงสามารถ
แทนค่าของชุดข้อมูลจำนวนมหาศาลได้  
 

4. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) โดยมีกระบวนการในการดำเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยชิ ้นนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการครัวต่างๆของมหาวิทยาลัยและร้านอาหาร
ภายนอก โดยผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใช้แบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google form  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ 
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 221 
คน โดยเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ โดยผู้ทำวิจัยได้ทำการ
แบ่งระดับความชอบของผู้ใช้บริการแต่ละสถานที่เป็น 5 ระดับ 
ตามหลักสถิติ ได้แก่ ไม่ค่อยชอบ ชอบน้อย ชอบปานกลาง ชอบ
มาก ชอบมากที่สุด โดยทำการแทนค่าในแบบสอบถามและใน
การแปลผลดังตารางที่ 1 

 
ตาราง 1 แสดงค่าระดับความชอบของผู้ใช้บริการในแต่ละด้าน 

ระดับความชอบ การแปลความหมาย 

1 ไม่ค่อยชอบ 
2 ชอบน้อย 
3 ชอบปานกลาง 
4 ชอบมาก 
5 ชอบมากที่สุด 

 

แบบสอบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป 
และข้อมูลการใช้บริการ โดยข้อมูลการใช้บริการจะแบ่งเป็นด้าน
อาหารและด้านร้านอาหาร ตัวอย่างคำถามที่ใช้สอบถาม ได้แก่ 
ช่วงเวลาพักทานอาหารจะเลือกทานในสถานที่ใด  ประเภทของ
อาหารที่เลือกรับประทานในสถานที่นั้น ปัจจัยในการพิจารณา
เลือกใช้บริการในสถานที ่ดังกล่าว เช่น มีจำนวนคนซื้อเยอะ
(น่าจะอร ่อย) รสชาติอาหาร  ราคาอาหาร ปริมาณอาหาร 
ความเร็วในการทำอาหาร(ไม่ต้องรอนาน) หน้าตาอาหาร ความ
สะอาดของอาหาร โภชณาการอาหาร การบริการของร้าน ความ
สว่างของร้าน ความสะอาดของร้าน ความสวยงามของร้าน 
บริการน้ำ(น้ำฟรี) มีแอร์หรือพัดลม  มีราคาบอกชัดเจน และ
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ความสะดวก เป็นต้น ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 3 และ 4 
 

 
ภาพ 5 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลออนไลน์ (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลออนไลน์ (2) 
 

4.2 การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ 
จากการเก็บรวบรวมที่ได้จากข้อ 4.1 ผู้วิจัยได้ทำการ

เตรียมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลจาก
แบบสอบถามดังกล่าว มาทำการแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมลูโดย
มีจำนวนแอทริบิวต์ ท้ังหมด 18 แอทริบิวต์ หลังจากน้ันจึงทำการ 
cleansing data ตามหลักการของการทำเหมืองข้อมูล และทำ
การแทนค่าตัวแปรสถานที่แต่ละแห่งและหัวข้อประเด็นคำถาม
แต่ละด้าน ดังตารางที่ 2 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่พร้อมมากที่สุดต่อการ
วิเคราะห์มากที่สุด  
 

ตาราง 2 แสดงตัวแปรที่ใช้ในการจำแนกประเภทข้อมูลสถานที ่

ตัวแปร ค่าที่แทน 

สถานที่ (Area)  
ครัว11 a 
ครัว12 b 
ลานโพล c 
ครัวโฮมเบเกอรี ่ d 
ร้านค้านอกมหาลัย e 

 
4.3 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในข้อ 4.2 ผู้วิจัยได้ทำการ

วิเคราะห์ความชอบของผู ้ใช้บริการในแต่ละด้านของแต่ละ
สถานที่ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ผ่านโปรแกรม Tableau แสดงดังภาพ
ที่ 5 

 

 
 

ภาพ 7  แสดงค่าเฉลี่ยความชอบของผู้ใช้บริการใน 
แต่ละด้านของแต่ละสถานที ่

  
ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ความชอบของผู้ใช้บริการในแต่ละ

ครัวโดยแยกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความชอบที่มีต่ออาหารของ
แต่ละครัวและด้านความชอบที่มีต่อร้านอาหารในแต่ละครัว ซึ่ง
ได้ใช้ Visualization ผ่านโปรแกรม Tableau นำเสนอข้อมูล
ดังกล่าว โดยภาพที ่ 6 เป็นกราฟแสดงการเปรียบเทียบด้าน
ความชอบที่มีต่อร้านอาหารในแต่ละครัว และภาพที่ 7 แสดง
เปรียบเทียบด้านความชอบท่ีมีต่ออาหารในแต่ละครัว 

 

 
 

ภาพ 7  แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความชอบ 
ที่มีต่อร้านอาหารของแต่ละครัว 
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ภาพ 8  แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความชอบทางด้านอาหาร 

 
4.4 การวัดค่าประสิทธิภาพของตัวแบบการจำแนก

ประเภทข้อมูล 
การว ิ จ ั ยคร ั ้ งน ี ้ ผ ู ้ ทำการว ิ จ ัย ได ้ทำการว ัดค่ า

ประส ิทธ ิภาพของต ัวแบบการจำแนกประเภทข้อม ูลของ
อัลกอริทึมตารางการตัดสินใจ (Decision Tables) และ  วิธีนา
อีฟเบย์ (Naïve Bayes) ทําการวัดค่าที่ได้ ดังนี้ ค่าความถูกต้อง
ของโมเดล (Accuracy) ความแม่นยำ (Precision) ค่าความระลกึ 
(Recall) ค่าความถ่วงดุล (F-measure) ของข้อมูลจำนวน 657 
ชุด โดยแสดงค่าประสิทธิภาพของอัลกอริทึมต่างๆ ดังตารางที่ 3 

 

ตาราง 3 ค่าประสิทธภิาพจากการทดสอบด้วยวิธ ี10-fold Cross 
Validation 

การทดสอบตัวแบบ Precision Recall F-measure 

Decision Tables 0.797 0.785 0.785 
Naïve Bayes 0.471 0.356 0.375 

 
 จากตารางที ่ 3 จะเห็นได้ว่าค่าโดยรวมของวิธีตารางการ
ตัดสินใจ (Decision Tables) มีค่าเข้าใกล้ 1 มากกว่า วิธีนาอีฟ
เบย์ (Naïve Bayes) โดยได้ค่า Weighted Avg.   ของแต่ละด้าน
ดังนี้ ความแม่นยำ วิธีตารางการตัดสินใจ จะได้อยู่ที่ 0.797 ส่วน
วิธีนาอีฟเบย์ได้อยู ่ที ่ 0.471 ค่าความระลึก โดยวิธีตารางการ
ตัดสินใจ จะได้อยู่ที่ 0.785 ส่วนวิธีนาอีฟเบย์ได้อยู่ที่ 0.356 และ
สุดท้าย ค่าความถ่วงดุล โดยวิธีตารางการตัดสินใจ จะได้อยู่ที่ 
0.785 ส่วนวิธีนาอีฟเบย์ได้อยู่ที่ 0.375 และทำการเปรียบเทียบ
ค่าประสิทธิภาพของแต่ละครัว (Area) ด้วยวิธีของวิธีตารางการ
ตัดสินใจ (Decision Tables) และวิธีนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes)  
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 
 

 ตาราง 4 ค่าประสิทธภิาพของแต่ละครัว (Area) 

Classification Area Precision Recall F-measure 

 
 

Decision 
Tables 

A 0.702 0.842 0.765 
B 0.820 0.813 0.817 
E 0.843 0.728 0.781 
D 0.870 0.625 0.727 
C 0.960 0.706 0.814 

 
 
 
Naïve Bayes 

A 0.477 0.191 0.272 
B 0.495 0.402 0.444 
E 0.507 0.350 0.414 
D 0.492 0.469 0.480 
C 0.123 0.882 0.217 

 
5. ผลการทดลอง 

 ผู้วิจัยได้นำ 2 เทคนิคมาใช้ในการวิเคราะห์และจำแนกข้อมูล 
คือ ตารางการตัดสินใจ (Decision Tables) และ วิธีนาอีฟเบย ์
(Naïve Bayes) โดยไดผ้ลการวิเคราะห์ออกมาดังตารางที่ 5-7 

 
ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องและความผิดพลาดระหว่าง 
Decision Tables และ Naïve Bayes 

Classification Correctly Incorrectly 
Record Percent Record Percent 

Decision Tables 516 78.54 141 21.46 
Naïve Bayes 234 35.62 423 64.38 

  
 จากตารางที ่ 5 จะเห็นได้ว ่าจำนวนชุดข้อมูลเท่ากันแต่
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องและความผิดพลาดนั้นค่อนข้างแตกต่าง
กันมาก โดยที่เทคนิคตารางการตัดสินใจ (Decision Tables) 
จากจำนวนข้อมูล 657 ชุด ข้อมูลมีถูกต้องทั้งหมด 516 ชุด และ
ผิดพลาดอยู่ที่ 141 ชุด โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้ 78.54% และ 
21.46 % ตามลำดับ ส่วน วิธีนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes)นั้น จาก
จำนวนข้อมูล 657 ชุด  ข้อมูลมีความถูกต้องเพียง 234 ชุด และ
มีความผิดพลาดถึง 423 ชุด โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้ 35.62% 
และ 64.38% ตามลำดับ และได้ค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ของการ
ทำนาย (Confusion Matrix) ของการใช้ว ิธ ีการจำแนกด ้วย
ตารางการตัดสินใจ ดังแสดงในตารางที่ 6 และค่าจำแนกด้วย
วิธีการของวิธีนาอีฟเบย์ ดังตารางที่ 7 
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ตาราง 6 ค่า Confusion Matrix วธิีตารางการตัดสินใจ  

a b c d e Classified as 

181 29 2 3 0 a=A 
36 196 6 3 0 b=B 
23 4 75 0 1 c=E 
14 10 0 40 0 d=D 
4 0 6 0 24 E=C 

 
 จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าวิธีตารางการตัดสินใจ (Decision 
Tables) มีผการทำนายของแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 

1) กลุ่มของ a มีค่า N= 258 แต่ค่าที่ถูกต้องคือ P  = 215 
ส่วน โดยมีค่า TP =181 ,TF = 0, FP = 34 , FN = 77 

2)  กลุ่ม b ได้ทำนายไว้ที ่ N = 241 แต่ค่าที ่ถูกต้องคือ  
P = 239 โดยมีค่า TP =196 ,TF =0 , FP = 45 , FN = 210 

3) กลุ ่ม c ทำนายไว ้ท ี ่  N = 34 แต่ค ่าที ่ถ ูกต ้อง คือ  
P = 25 โดยมีค่า TP =24 ,TF = 0, FP = 10 , FN = 1   

4) กลุ ่ม d ทำนายไว ้ท ี ่  N = 64 แต่ค ่าที ่ถ ูกต ้อง คือ  
P = 46 โดยมีค่า TP = 40 ,TF =0 , FP = 24 , FN = 6 

5) กลุ่ม e ทำนายไว้ที่  N = 103 แต่ค่าที่ถูกต้อง คือ P = 
89 โดยมีค่า TP =75 ,TF = 0, FP = 28 , FN = 14 
 
ตาราง 7 ค่า Confusion Matrix วธิีนาอีฟเบย์  

a b c d e Classified as 

41 85 9 11 69 a=A 
30 97 16 10 88 b=B 
6 7 36 10 44 c=E 
9 3 10 30 12 d=D 
0 4 0 0 30 E=C 

 
 จากตารางที่ 7 จะเห็นได้ว่าวิธีนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) นั้น 
มีผลการทำนายของแตล่ะกลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มของ a มีค่า N = 96 แต่ค่าที่ถูกต้องคือ P = 
215 โดยมีค่า TP =41 ,TF = 0, FP = 174 , FN = 45 ส่วน  

2) กลุ่ม b ได้ทำนายไว้ท่ี N = 196 แต่ค่าที่ถูกต้องคือ  
P = 241 โดยมีค่า TP = 97,TF = 0, FP = 144 , FN = 99 

3) กลุ ่ม c ทำนายไว้ที ่ N = 71 แต่ค่าที ่ถูกต้อง คือ  
P = 103 โดยมีค่า TP =36 ,TF = 0, FP = 67 , FN = 35  

4)  ในกลุ่ม d ทำนายไว้ท่ี N = 61 แต่ค่าที่ถูกต้อง คือ 
P = 64 โดยมีค่า TP =30 ,TF = 0, FP = 34 , FN = 31  

5) กลุ่ม e ทำนายไว้ที่ N = 243 แต่ค่าที่ถูกต้อง คือ  
P = 34 โดยมีค่า TP =30 ,TF = 0, FP = 4 , FN = 213 
 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า วิธีนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) 
นั้น จะมีความผิดพลาดของการจัดกลุ่มมากกว่าวิธีตารางการ
ตัดสินใจ (Decision Tables)  
 

6. สรุป 
 จากผลการวิเคราะห์เราจะได้ว ่าวิธ ีตารางการตัดสินใจ 
(Decision Tables) นั้น มีความเหมาะสมในการพยากรณ์ข้อมูล
ชุดนี ้มากกว่าวิธ ีนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) เพราะจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าวิธีตารางการตัดสินใจ (Decision Tables) 
นั้นได้ค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยำของข้อมูลมากกว่า และยัง
มีความผิดพลาดน้อยกว่าวิธีนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) โดยคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องจะได้อยู่ที่  76.47 % และ 30.77 % 
ตามลำดับ ส่วนข้อผิดพลาดจะได้อยู่ที่ 23.53 % และ 69.23 % 
ตามลำดับ ทั้งนี้การเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมและเลือกใช้วิธีที่
เหมาะแก่ชุดข้อมูลนั้นก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและยังสามารถ
นำไปปรับใช้หรือใช้งานได้จริงในอนาคตโดยการนำข้อมลูที่ได้มา
ดูว่าร้านไหนที่คนชอบกินมากท่ีสุดเป็นเพราะอะไรแล้วให้นำข้อดี
ตรงนั้นนำไปประยุกต์ใช้กับร้านอื่นๆซึ่งทุกร้านล้วนแล้วแต่มขีอ้ดี
ข้อเสียต่างกันเราจึงอยากใช้ข้อมูลตรงนี้เพื ่อพัฒนาร้านค้าให้
เหมาะกับความต้องการของนักศึกษาอีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
คุณภาพในครัวของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอีกด้วย 
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ABSTRACT 

 

 Nowadays big data has become more and more 

active because most organisations need to review their 

organisational performance in the past years and to seek 

impact factors both strengths and weaknesses for problem 

solving, operation plan and organisational development 

including the future prediction. A problem of big data is 

imbalanced data resulting in less predictive accuracy. 

Therefore, the study aims to create a proper model of 

multinomial logistic regression and to compare the 

predictive accuracy of the models between imbalanced 

data and balanced data using random over-sampling 

method and random under-sampling for correcting the 

data balancing. A real dataset of higher education 

selection of grade 9 students in Nakhonsawan, 2 ,6 9 2 

students, was applied. It was found that main impact factor 

on students’ decision was demographic. Moreover, the 

results revealed that the accuracy of forecasting models 

were more than 6 0 %  whereas the predictive accuracy of 

balanced data was better than another.  

 

Keywords – forecasting, multinomial logistic regression, 

imbalanced data, predictive accuracy 

 

I. INTRODUCTION 

 

 Big data is a huge dataset of information and is 

very important to all organisations [1]. For example, the 

government can analyse data, plan for management in 

various areas such as demography, education, economic 

development, formulation of strategies for national 

development, and natural resource management. For 

private entrepreneurs, getting customer information will 

help them gain insights into customer behaviour and make 

them better understand their customers. Also, this can be 

used to plan marketing, reach the distribution channels and 

help them expand their customer base quickly. Moreover, 

they can bring information to develop products or services 

to have more efficiency and can also be used to analyse 

future trends.  Big data is very complex and diverse and 

may be classified into subgroups that each group might 

consist of a different amount of information. 

 A problem of big data analysis is imbalanced data 

which is not easy to handle. Since the dataset consists of 

variety numbers of each group that include both large 

number and small number of data.  The large number of 

data groups might obstruct the properties of the small 

number of data groups hence the nature of the small group 

cannot be expressed [2]. For example, information on 

return treatment in hospitals of diabetes  patients which 

were categorised into three groups, based on the nature of 

the recurrence at the hospital, that were (1) patients who 

did not return treatment or no disease, 54%, (2) patients 

who returned to treatment within 30 days of the last 

treatment, 11%, and (3) patients who returned treatment 

for more than 30 days from the last treatment, 35%. For 

analysing this data, it should give equal importance to all 

data groups. It is also less efficient than analysing data 

with imbalance correction. Therefore, the researchers 

were interested in how to correct the imbalanced data 

using the real dataset of the selection of higher education 

of grade 9 students in Muang district, Nakhonsawan 

province. 
 At the present, Thai education system is divided 

into four levels that are (1) grade 1 to 3 level, (2) grade 4 

to 6 level, (3) junior high school or grade 7 to 9 level, and 

(4) senior high school or grade 10 to 12 level. In which the 

senior high school level, it is divided into two groups that 

are general education and vocational education. Level 1 to 

3 of the vocational education is equivalent to the upper 

secondary or high school level [3]. Moreover, each school 

is divided into four groups based on the number of 

students in each school. These are small school, fewer than 

499 students, medium school, 499 – 1,500 students, large 

school, 1,500 – 2,500 students, and extra-large school, 

2,500 students or more. Not only the number of students 

in each group is different but factors and opportunities of 

each group are also different such as quality and number 

of teachers, school and building conditions, learning 

materials, and budget. These factors might affect student 

interest and opinions on their further education [4]. 

mailto:Chidchanok.S@nsru.ac.th
mailto:Satrawit26@gmail.com
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Figure 1 : The percentage of students who studied in 

senior high school and vocational education during the 

past 13 year.  

Figure 1 presented Thailand's educational 

statistics from year 2007 to 2019, these number were from 

the Central Education Information System, Technology 

and Communication Center, Office of the Permanent 

Secretary for Education [5].  It was found that the 

percentage of high school students is more than half (7 

years) with more than one third of the total number of 

students pursuing vocational education. 

 In addition, Figure 2 stated the number of 

students pursuing general and vocational educations. 

These numbers were from Strategy and Information 

division, Nakhonsawan provincial office [6]. It was found 

that the number of students studying in the ordinary field 

decreased while the number of vocational students has 

increased. 

 

 
Figure 2 : The percentage of students who attended the 

general education senior high school and vocational 

education in Nakhonsawan province. 

 

 Figure 2  also showed that the trend of choosing 

to study in the ordinary high school decreased while 

choosing to study in vocational education increases.  This 

affected the decreasing number of Science students.  The 

researchers were therefore interested in studying trends 

and constructing a multinomial logistic regression model 

to predict the selection of higher education of grade 9 

students in Muang district, Nakhonsawan province and to 

compare the predictive accuracy between imbalanced data 

model and balanced data models using two methods, 

Random Over-sampling (ROS) and Random Under-

sampling (RUS). 

 

II. Imbalanced Data  

  

Sometimes, a dataset or variable value is 

classified into many subgroups where a number of each 

subgroup is not distributed the same or each group (class) 

does not have the same or different amount. For instance, 

customers were divided into two groups based on payment 

method that are cash and credit card. An accounting staff 

found that 70% of a total customers paid by cash while the 

rest customers paid by credit card. It can be seen that there 

was only two-third of the total customers paid by cash. 

This imbalanced dataset might affect some issues such as 

opinion survey and forecasting model. The finding might 

be biased into the majority data. Therefore, such problem 

cannot be ignored. Also, imbalanced data modification 

might gain more accuracy of the prediction. There are four 

popular methods to adjust the balance of data as follows 

[7]. 

1. Random Over-sampling (ROS) is a technique to 

balance the number of samples in a group(s) by adding 

some samples into the group with the smallest amount of 

data (minor group) until its amount is in balance with the 

group with the largest amount of data (major group).  

2. Random Under-sampling (RUS) is a technique for 

reducing the number of samples by randomly deleting 

some samples in the major group until the distribution of 

the group is as balanced as the minor group. 

3. Hybrid method is a combination method between 

over-sampling and under-sampling.  

4. Synthetic minority over-sampling technique 

(SMOTE) is a technique used to solve the problem of 

classification of imbalanced data because each class has a 

different amount of data. Therefore, the SMOTE method 

will synthesize new data based on the old data and add 

them to the less informed group causing the distribution of 

the information in each group is more balanced. There are 

several methods of synthesis of new information, such as 

k-Nearest Neighbor and Genetic Algorithm (GA).   

 

III. Multinomial Logistic Regression (MLR) 

   

Logistic Regression is a forecasting technique to 

study the relationship between an independent variable(s) 

and one qualitative dependent variable or to study whether 

there is any independent variable(s) that can explain the 

variation of the dependent variable. In this study, the 

dependent variable was classified into three groups 

therefore multinomial logistic regression (MLR) was 

applied. MLR is also called Multi-equation model as there 

are many forecasting equations [8]. 
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1.Modelling Construction 

 

Let  k  be a number of groups of a dependent variable,    

       p  be a number of independent variables (X),  

       n  be a number of samples, 

       Py  =  P(y = k) be a probability that the dependent 

variable is in group k (focus group), and  

       Qy  =  Q(y = 0) be a probability of others that is not 

in a focus group. 

Since the dependent variable is a category with k 

levels hence to conduct a forecasting model, k – 1 logit 

equations will be created and, then, these will be compared 

with a baseline. Firstly, Py can be written as 

P(y = k) =
eZ

1+eZ  or 
1

1+e−Z  (1) 

and  

Q(y = 0) = 1 − P(y = k) 

 

hence Q(y = 0) =  
1

1+eZ . 

 

Next, a ratio between Py and Qy, called odds, will 

be presented as 

Odds (
P(y=1)

Q(y=0)
) =  

eZ

1+eZ
1

1+eZ

 = eZ  (2). 

 

After that, logit or log odds can be found from 

taking log into the equation (2) so 

 

logit = log odds = Z 

where 

 

Z =  β0 + β1X1i + β2X2i + ⋯+ βpXpi  (3). 

 

It can be seen that the logit in equation (3) is 

similar to the multiple linear regression model hence 

parameters (βj) can be estimated by maximum likelihood 

estimation. 

In this study, the dependent variable, choosing to 

study high school, was classified into three groups as 

follows: 

y = 1 means choosing to study in Science, 

y = 2 means choosing to study in Arts, 

y = 3 means choosing to study in vocational education. 

Therefore, to construct the MLR model, a group 

of y = 1 was set as the baseline and two logit equations 

were created as 

 

log (
P(y=2)

Q(y=0)
) =  β̂0 + β̂12X1 + β̂22X2 + ⋯+ β̂p2Xp      (4) 

 

and 

 

log (
P(y=3)

Q(y=0)
) =  β̂0 + β̂13X1 + β̂23X2 + ⋯+ β̂p3Xp   (5). 

 

 

2. Forecasting Interpretation 

Due to there are two logit models, therefore the 

predicted value ( Ŷi ) has to be interpreted together as 

follows.  

ŶI = 2  if the logit or equation (4) is greater than 0.5. 

ŶI = 3  if the logit or equation (4) is less than or equal to 

0.5 and the logit or equation (5) is greater than 

0.5. 

ŶI = 1  if the logit or equation (4) is less than or equal to 

0.5 and logit or equation (5) is less than or equal 

to 0.5. 

 

3. Parameters Estimation 

The logit in equation (3) or multiple linear 

regression model can be written as 

 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋11 + ⋯+ 𝛽𝑝𝑋𝑝𝑖 + 𝜀𝑖    (6). 

 

The parameters can be estimated from samples, so 

 

�̂�𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋11 + ⋯+ 𝑏𝑝𝑋𝑝𝑖  (7). 

 

Because the data used in this study is a sample 

group hence the approximation of parameters start with 

setting Yi, Xji, and βj metrics as follows: 

 

𝑌𝑖 = 

[
 
 
 
 
𝑌1

𝑌2

𝑌3

⋮
𝑌𝑛]

 
 
 
 

𝑛×1

  

where i = 1, 2, …, n, 

 

𝑋𝑗𝑖 = 

[
 
 
 
1  𝑋11   …  𝑋𝑝1

1  𝑋21   …  𝑋𝑝2

⋮      ⋮      ⋮      ⋮
1  𝑋1𝑛   …  𝑋𝑝𝑛]

 
 
 

𝑛×(𝑝+1)

  

 

where j = 1, 2, …, p, and 

 

�̂�𝑗 =  𝑏𝑗  =   

[
 
 
 
 
𝑏0

𝑏1

𝑏2

⋮
𝑏𝑝]

 
 
 
 

(𝑝+1)×1

 . 
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Then, the parameters can be estimated from 

 

bj = (X′X)−1X′Y    (8). 

 

After approximating the parameter estimators, 

the test of Wald statistic will be used to evaluate whether 

the parameter is appropriate in the model. The statistic can 

be calculated from 

 

W = [
bj

SE(bj)
]
2

   (9). 

 

 

 

4. Suitability Investigation of the Model 

To investigate the proposed model, -2LL and 

Hosmer and Lemeshow test will be used to assess whether 

such model is appropriate. 

 

4.1 Considering the value of -2LL 

The value of – 2LL or -2 log likelihood is firstly 

assessed. Considering the -2LL value of each model, if 

such of the final model is the lowest value, the logistic 

equation is most appropriate. Moreover, this test can be 

considered by using the Chi-square model test (2 – test) 

at df = p. If the test is statistically significant or accepts 

H1, then the ith independent variable of the nth data set can 

be used to predict the likelihood of occurrence of an event 

of interest (y = 1) by belief (1 – α)100%. 

 

4.2 Considering Hosmer and Lemeshow test 

To evaluate whether the proposed model is 

appropriate, a null hypothesis (H0) of suitable model is 

tested using Hosmer and Lemeshow test.  

Let  G  be the number of groups,  

𝑛𝑔  be the number of observations for the gth group, 

Og  be the observed events,  

Eg  be the expected events.  

The test statistic follows a Chi-squared distribution 

with (G-2) degrees of freedom and the test statistics can be 

written as 

 

X2
HL = ∑

(Og−Eg)
2

Eg(1−Eg/ng)

G
g=1     (10). 

 

In the test, if χ2  is not statistically significant or 

accepts H0, then the proposed model is suitable. 

 

5. Accuracy Calculation 

An accuracy value presents the accuracy of the 

prediction of the model. There are many statistics such as 

ROC, MAPE and RMSE. In this study, an accuracy rate 

will be used.  

Let TP  be a number of events that are positive of both 

observed and predicted values,  

       FP  be a number of events that observed values are 

negative and predicted values are positive,  

       FN  be a number of events that observed values are 

positive and predicted values are negative, 

       TN  be a number of events that are negative of both 

observed and predicted values. 

These numbers can be presented as shown in Table 1  

The accuracy rate can be calculated as 

 

Accuracy =  
TP+TN

TP+TN+FP+FN
             (11) 

 

Table 1.  Amount of students classified by observed and 

predicted values. 

 

 
Observed value 

positive negative 

Predicted  

value 
 

positive 
True positive 

 (TP) 

False positive 

 (FP) 

negative 
False negative 

(FN) 

True negative 

(TN) 

 

III. METHOD 

 

To conduct this research, there were five steps as 

shown in Figure 3 : 

 

Step 1 :  Data Cleaning. 

Evaluating the integrity of the raw dataset. 

Step2 :  Descriptive Statistics. 

Conducting an initial statistical analysis  

Step 3 :  Model 1 Creation 

 Creating model of imbalanced data. 

Step 4 :  Model 2 and 3 Creation 

Modifying the data balancing by two methods. 

(1) Random Over-sampling (Model 2).  

(2) Random Under-sampling (Model 3). 

Step 5 :  Accuracy rate 

Comparing the predictive accuracy of all models. 

 

IV. RESULTS 

 

1.Dataset 

The population used in this study was grade 9 

students who were studying in academic year 2019 in 

Muang district, Nakhonsawan, 3,062 students. They were 

classified into four groups based on their school size 

including small, medium, large, and extra-large schools. 
For the reliability and accuracy of the data analysis, 

students' data with missing information were ignored from 

the dataset. Hence, the remaining dataset consisted of 

2,692 students. 
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Figure 3 : The process of conducting research 

 

In this study, there were twenty-three 

independent variables ( p = 23 ) including school size, 

gender, GPA, parental status, family income, parents’ 

occupations, parents’ education, and student opinions that 

were rating scale with five levels. 

2.General Information 

 

Table 2.  GPA, amount and percentage of samples    

              classified by school size and choosing to study   
( Science, Arts and Vocational education ). 

 

Obs. GPA 
School size 

Total 
XL L M S 

Sci. 3.33 1,021 
(37.93%) 

91 
(3.38%) 

10 
(0.37%) 

34 
(1.26%) 

1,156 
(42.94%) 

Arts 2.94 586 
(21.1%) 

62 
(2.3%) 

11 
(0.41%) 

10 
(0.36%) 

651 
(24.17%) 

Voc. 2.62 478 
(17.76%) 

232 
(8.62%) 

82 
(3.05%) 

93 
(3.46%) 

885 
(32.89%) 

Total 2,067 
(76.79%) 

385 
(14.3%) 

103 
(3.38%) 

137 
(5.08%) 

2,692 
(100%) 

  

As shown in Table 2, the choosing to study of a 

sample group was selected in order of Science (42.94%), 

vocational education (32.89%), and Arts (24.17%) 

respectively. GPA of each group was 3.33, 2.62, and 2.94 

respectively. In addition, it was found that the majority 

samples of students from extra large schools chose to 

study Science (37.93%) while the majority samples of 

students from large, medium and small schools chose to 

study in vocational education at 8.62%, 3.05% and 3.46% 

respectively.  

 The finding of student opinions found that there 

were four aspects of influences affecting the decision to 

choose to continue studying. These concluded personal 

reasons, persuasion from others, internal educational 

guidance, and the cost of education. The most influencing 

factors on decision-making were personal reasons, 

educational expenses, and internal educational guidance 

and persuasion from others. However, these influences 

had no different effect on choosing to study in Science, 

Arts and vocational education groups. 

 Before creating a model, relationship between 

the dependent variable and each independent variable was 

verified using Chi-square test. It was found that such 

correlation was statistically significant. Additionally, all 

qualitative independent variables were converted to 

dummy variables. 

 

3.Imbalanced Data Model 

To construct a multinomial logistic regression 

model, a total of 2,692 samples were analysed to created 

two logit models using a group of students who chose to 

study in Science (y = 1) as the baseline, the results were as 

follows. Model 3.1 can be written as 

 

P(y = 2) =  
1

1+e−(z)  

  

where 

 

𝑍 =  0.932𝑥1𝑑1 − 0.372𝑥1𝑑2 + 0.517𝑥1𝑑3 −
0.302𝑥2 − 1.591𝑥3 − 4.784𝑥11𝑑1 −
4.613𝑥11𝑑2 − 5.065𝑥11𝑑3 − 2.153𝑥11𝑑4 −
0.897𝑥17𝑑1 − 0.805𝑥17𝑑2 − 0.829𝑥17𝑑3 −
0.889𝑥17𝑑4 − 2.426𝑑1 − 2.685𝑥22𝑑1 −
2.199𝑥22𝑑2 − 1.803𝑥22𝑑4               (12). 

 

Model 3.2 can be written as 

 

P(y = 3) =  
1

1+e−(z)  

where 

 

𝑍 =   −1.056𝑥1𝑑1 − 2.075𝑥1𝑑2 − 0.443𝑥1𝑑3 +
0.909𝑥2 − 2.019𝑥3  

 

              (13). 
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Table 3. Model fitting information of imbalanced data 

model 

 

Model 

Model 

Fitting 

Criteria 

-2 Log 

Likelihood 

Likelihood Ratio Tests 
Pseudo  

R-Square 

Chi-

Square 
df Sig. 

Cox 

and 

Snell 

Nagel- 

kerke 

1.Intercept 

Only 
4040.09      

2.Final 2867.067 1173 196 0 0.46 0.525 

 

As shown in Table 3, there were two models 

where model 1 consisted of only a constant in the model 

and model 2, the final model, included both constant and 

independent variables in the model. It can be seen that the 

value -2LL of model 2 was less than the other indicating 

that model 2 was the best model. It also stated Cox and 

Snell's R2 and Nagelkerke R2 values that were 46.35% and 

52.5%, respectively. These can be used to describe the 

relationship between dependent and independent 

variables. These can be also said that independent 

variables can describe the dependent variable 46.35% and 

52.5%, respectively. 

 

Table 4 : Predictive accuracy of imbalanced data model.  

 

Observed 

 

Predicted 

Percent 

Correct 

Science Arts 
Vocational 

education 

Science 651 70 90 80.30% 

Arts 196 148 111 32.50% 

Vocational 

education 
105 61 453 73.20% 

Overall 

Percentage 
50.50% 14.80% 34.70% 66.40% 

 

It was found from the Table 4 that an overall 

predictive accuracy of the proposed model was 66.4%. 

Considering each group of the dependent variable, it was 

found that the correct prediction of the choosing to study 

in Science, Arts, and vocation education were 80.30%, 

32.50%, and 73.20% respectively.  

 

4. Balanced Data Models 

          From previous section, the amount of each group of 

choosing to study was different. The largest number of 

samples or major group was choosing to study in Science, 

almost 50%, and the smallest number of samples or minor 

group was choosing to study in Arts, 24%.  It can be 

noticed that the amount of the major group was twice of 

the minor group, resulting in the finding. The predicted 

values might be biased towards the majority group, 

choosing to study in Science. Also, the major group might 

obscure characteristics of other sample groups. Therefore, 

before creating a forecasting model, it was necessary to 

sort out the imbalanced data problem by adjusting the 

balance of the dataset. That was the amount of samples of 

both groups, Science and Arts, had to be the most similar 

amount of samples by using Random Over-sampling and 

Random Under-sampling methods. To modify the data 

balancing some data have to adding or cut off from the 

dataset. However, we cannot know that there is a better 

way to deal with unbalanced data than random increase 

and random reduction. Each randomized data can be 

changed. So if random increase and random decrease in 

the next round May cause the information to be changed 

because our sample selection is very random. 

4.1 Random Over-sampling Model 

          This method will randomly select some data using 

simple sampling technique by increasing the number of 

data in the minor group to have the same number of data 

as the major group. In this study, the number of data of the 

existing minor group was 651 students while the number 

of data of the existing major group was 1,156 students. 

Therefore, the data of 505 students using simple random 

sampling technique from Arts had to be added into the 

minor group, resulting in the total number of samples 

equal to 3,197 students. A new dataset was divided into 3 

groups as follows: 1,156 students who chose to continue 

in Science (36.15%), 1,156 students who chose to 

continue in Arts (36.15%) and 885 students who chose to 

continue in vocational education ( 27.68%). After that the 

new dataset was used to conduct the model using a group 

of students who chose to study in Science (y = 1) as the 

baseline, the results were as follows. Model 4 .1 .1  can be 

written as 

 

P(y = 2) =  
1

1+e−(z)   

where 

 

Z =  −0.42x2 − 1.685x3 − 3.091x11d1 −
3.085x11d2 − 3.364x11d3 − 0.055x11d4         (14) 
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Model 4.1.2 can be written as 

 

P(y = 3) =  
1

1+e−(z)   

where 

 

Z =    −1.137x1d1 − 2.191x1d2 − 0.579x1d3 +
0.745x2 − 2.123x3 + 1.323x18d1 +
1.201x18d2 + 1.254x18d3 + 1.027x18d4 −
1.698x23d1 − 1.699x23d2 − 1.610x23d3 −
1.756x23d4   (15). 

 

Table 5 : Model fitting information of Random Over-

sampling model. 

 

Model 

Model 

Fitting 

Criteria 

-2 Log 

Likelihood 

Likelihood Ratio Tests 
Pseudo  

R-Square 

Chi-

Square 
df Sig. 

Cox 

and 

Snell 

Nagel

- 

kerke 

1.Intercept 

Only 
6974.535      

2.Final 5265.591 
1708.9

43 
198 0 0.414 0.467 

 

As shown in Table 5, there were two models 

where model 1 consisted of only a constant in the model 

and model 2, the final model, included both constant and 

independent variables in the model. It can be seen that the 

value -2LL of model 2 was less than the other indicating 

that model 2 was the best model. It also stated Cox and 

Snell's R2 and Nagelkerke R2 values that were 41.4% and 

46.7%, respectively. These can be used to describe the 

relationship between dependent and independent 

variables. These can be also said that independent 

variables can describe the dependent variable 41.4% and 

46.7%, respectively. 

It was found from the Table 6 that an overall 

predictive accuracy of the proposed model was 63.80%. 

Considering each group of the dependent variable, it was 

found that the correct prediction of the choosing to study 

in Science, Arts, and vocation education were 70.10%, 

57.84%, and 63.50% respectively.  

 

4.2 Under-sampling method 

       This method will randomly select some data using 

simple sampling technique by reducing the number of data 

in the major group to have the same number of data as the 

minor group.  In this study, the number of data of the 

existing major group was 1,156 students while the number 

of data of the existing minor group was 651 students.  

 

Table 6 : Predictive accuracy of Random Over-sampling 

model  

 

Observed 

 

Predicted 
Percent 

Correct 

Science Arts 
Vocational 

education 

Science 810 239 107 70.10% 

Arts 309 668 179 57.80% 

Vocational 

education 
119 204 561 63.50% 

Overall 

Percentage 
38.70% 34.80% 26.50% 63.80% 

 

Therefore, the data of 505 students using simple 

random sampling technique from Science had to be 

randomly reduced from the major group, resulting in the 

total number of samples equal to 2,187 students. A new 

dataset was divided into 3 groups as follows: 651 students 

who chose to continue in Science (29.76%), 651 students 

who chose to continue in Arts (29.76%) and 885 people 

who chose to continue in vocational education (40.46%). 

As the previous method, the new dataset was used to 

conduct the model using a group of students who chose to 

study in Science (y = 1) as the baseline, the results were as 

follows. Model 4.2.1 can be written as 

 

P(y = 2) =  
1

1+e−(z)   

where 

 

Z =  −0.401x2 − 1.646x3 − 4.367x11d1 −
4.333x11d2 − 4.664x11d3 − 1.043x11d4 +
1.054x18d1 + 1.220x18d2 + 1.068x18d3 +
0.932x18d4    (16). 

 

Model 4.2.2 can be written as 

 

P(y = 3) =  
1

1+e−(z)   

where 

 

Z =  −1.272x1d1 − 2.578x1d2 − 0.622x1d3 +
0.070x2 − 2.180x3 + 1.472x18d1 + 1.436x18d2 +
1.384x18d3 + 1.280x18d4  (17). 
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Table 7. Model fitting information of Random Under-

sampling model. 

 

Model 

Model 

Fitting 

Criteria 

-2 Log 

Likeli-

hood 

Likelihood Ratio Tests 
Pseudo  

R-Square 

Chi-

Square 
df Sig. 

Cox 

and 

Snell 

Nagel

- 

kerke 

1.Intercept 

Only 
4759.816      

2.Final 3498.707 1261.109 200 0 0.438 0.494 

 

As shown in Table 7 , there were two models 

where model 1 consisted of only a constant in the model 

and model 2, the final model, included both constant and 

independent variables in the model. It can be seen that the 

value -2LL of model 2 was less than the other indicating 

that model 2 was the best model. It also stated Cox and 

Snell's R2 and Nagelkerke R2 values that were 43.8% and 

49.4%, respectively. These can be used to describe the 

relationship between dependent and independent 

variables. These can be also said that independent 

variables can describe the dependent variable 43.8% and 

49.4%, respectively. 

 

 

Table 8 : Predictive accuracy of Random Under-

sampling model  

 

Observed 

 

Predicted 

Percent 

Correct 

Science Arts 
Vocational 

education 

Science 447 107 98 68.60% 

Arts 163 293 196 44.90% 

Vocational 

education 
81 120 683 77.30% 

Overall 

Percentage 
31.60% 23.80% 44.70% 65.00% 

 

It was found from the Table 8  that an overall 

predictive accuracy of the proposed model was 65.00%. 

Considering each group of the dependent variable, it was 

found that the correct prediction of the choosing to study 

in Science, Arts, and vocation education were 68.60%, 

44.90%, and 77.30% respectively.  

 

 

4.3 comparison of imbalanced and balanced data 

models 

 

Table 9 : Predictive accuracy of imbalanced data and 

balanced data models 

 

Data 

management 
Total 

Choosing to study 

Science Arts 
Vocational 

education 

No data 

 modifying 
66.40% 80.30% 32.50% 73.20% 

Modifying  

Using ROS 
63.80% 70.10% 57.80% 63.20% 

Modifying  

Using RUS 
65.00% 68.60% 44.90% 77.30% 

 

As displayed in the Table 9, the overall predictive 

accuracies of imbalanced data, ROS, and RUS models 

were 66.40%, 63.80%, and 65.00%, respectively. It can be 

noticed that the accuracy of each model was slightly 

different.  Considering the correct prediction of each 

group of the dependent variable, it was found that some 

models were improved to increase the accuracy while 

some developed model caused a slight decrease of the 

accuracy. 

The correct prediction of choosing to study in 

Science was found that after modifying the balance of the 

data, the correction of these models were slightly less than 

the correction of imbalanced data model. On the other 

hand, among the choosing to study in Arts group, the 

correction of balanced data models were greater than the 

correction of imbalanced data model almost two times. 

However, among the choosing to study in vocational 

education group, the correction of balanced data model 

using ROS method was reduced while the correction of the 

other balanced data model was slightly increase.  

 

4.4 comparison with other work 

Comparing the proposed model with the model 

of Poosumpa et al. [9], it was found that the proposed 

model accuracy was lower than the accuracy of such 

model. Although, see Table 9, the accuracy of each total 

model was lower than the model of Poosumpa et al., the 

accuracies of some groups were more than 70%.  

However, the dependent variable of the proposed model 

was divided into three groups, choosing to study in 

Science, Arts and Vocational education, whereas the 

dependent variable of the model of Poosumpa et al. was 

divided into 2 groups, choosing to study in Science and 

not choosing to study in Science. For further work, the 

model of Poosumpa et al. should be modified using ROS 

and RUS. Also, other methods to adjust the balance of data 

should be applied. 
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V. CONCLUSION 

 

 In this study, the researchers were interested in 

conducting a multinomial logistic regression model to 

predict the selection of higher education of grade 9 

students in Muang district, Nakhonsawan province and to 

compare the predictive accuracy between imbalanced data 

and balanced data. To create such model, choosing to 

study in high school was set as the dependent variable 

which was divided into three 3 groups, choosing to study 

in Science, Arts, and vocational education. 

 It was found that factors affecting the selection of 

further study were gender, academic performance, and 

school size. There were also other factors that were (1) 

personal reasons, to have the knowledge and educational 

background to be used in their careers, (2) influence of 

persuasion from others, the persuasion of friends to choose 

further education, (3) the educational guidance within the 

institute, the recommendation of the homeroom teacher, 

and (4) the educational expenses and living expenses such 

as food, accommodation and fares, and book expenses. 

 In addition, the results revealed that the 

predictive accuracy of the balanced data models was not 

different from the imbalanced data models. However,  

ROS and RUS methods improved the correct prediction 

especially choosing to study in Arts group, yields up to 

28%. Also, the predictive accuracy of the other groups 

were more than two-third of the total. Therefore, 

modifying the balance of data before constructing the 

forecasting model will give better predictive accuracy and 

will be more efficient than imbalanced data model. 

However, the accuracies of both imbalanced and balanced 

data models are not different. There might be other factors 

that influence the students’ decision. Also, an appropriate 

number of data to be randomly added or reduced into the 

minor or major groups should be considered. 
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ขึ้น ช่วยให้การทำนายมีความแม่นยำเพิ่มขึ้น การทำนายจะอิง
จากลักษณะนิสัยเพื่อค้นหาบุคคลที่น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะ
เป็นเพื่อนกันโดยให้โปรแกรมทำการประมวลผลและทำนายผ่าน
การเทรนนิ่งข้อมูลเพื่อค้นหาโมเดลที่มีความถูกต้องและใช้ทำนาย
ผล 
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การจำแนกข้อมูล 

ABSTRACT 
 This project is designed to help select friends online 
by analyzing data to find similar people through data 
mining. Machine learning helps to classify people based 
on answer classes by using data classification 
techniques to make the program more intelligent and 
make the predictions more accurate. The prediction is 
based on personality traits to find people who are most 
likely to be friends by allowing  the program to process 
and predict through data training to find the correct 
model and use it to make predictions. 
 
  Keywords -- Machine Learning, Data Mining, 
Classification 
 

1. บทนำ 
ในป ัจจ ุบ ันส ังคมออนไลน ์เข ้ามาม ีบทบาทมากข ึ ้น ใน

ชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งแพลทฟอร์มที่เราคุ้นเคยก็
คงหนีไม่พ้น Facebook Twitter หรือ Instagram ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ใช้แพลทฟอร์มเหล่านี้สำหรับใช้ในการสื่อสารกันเนื่องด้วย
สะดวกและรวดเร็ว ยิ ่งไปกว่านั ้นแพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถ
ช่วยเหลือผู ้คนหรือช่วยเผยแพร่ข่าวสารความรู้ที ่สำคัญให้กับ
ผู ้ใช้งาน นอกจากนี้ยังมีแพลทฟอร์มสำหรับการหาคนรักหรือ
เพื่อนอย่างเช่น Tinder okCupid Kooup หรือ MeetAndChill 
ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับการทำความรู้จักเหมาะกับการหาเพื่อน
หรือคนรัก ซึ่งปัจจุบันอัตราการหย่าร้างหรือการครองตัวโสดมี
มากขึ้น โดยนัยอาจเป็นเพราะความเข้ากันไม่ได้เมื่อมีการใช้ชีวิต
คู่หรืออยู่ร่วมกัน 

 ผู้จัดทำจึงได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการทำความรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์และได้โอกาสมีเพื่อนใหม่ 
ซึ่งแพลทฟอร์มลักษณะนี้ได้รับความสนใจทั้งหญิง ชาย และเพศ
ทางเล ือก ด ้วยเหตุน ี ้ผ ู ้จ ัดทำจึงต ้องรวบรวมข้อมูลสำคัญ 
ความชอบ ลักษณะทางกายภาพ เพื่อทำการจัดกลุ่มบุคคลตาม
คลาสคำตอบและใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้งาน
โดยทำการ เพื ่อฝังตัววิเคราะห์ข้อมูลลงไปในระบบสำหรับ
แนะนำเพื่อนหรือคนที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ใช้ทฤษฎี 
recommend system หาความใกล้เคียงกันของข้อมูลที ่เรา
สนใจช่วยในการวิเคราะห์เพื ่อจับคู ่คนที ่เหมาะสมกับความ
ต้องการของเรา 

 ดังนั ้นจึงมีความประสงค์ที ่จะจัดทำโครงการปัญหา
พิเศษขึ ้นโดยการหาเพื ่อนผ่านเว็บแอปพลิเคชันโดยพัฒนา
โปรแกรมผ่าน ASP.NET ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสำหรับ
คนที่ต้องการหาเพื่อนผ่านโลกออนไลน์และในยุคที่ผู ้คนต่าง
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เข้าถึงกันได้ง่ายกว่าในอดีตทำให้เกิดแพลทฟอร์มหลายหลาย
รูปแบบ ทางผู้วิจัยได้สนใจและต้องการศึกษาแพลทฟอร์มที่ใช้
สำหรับสื่อสารจึงสร้างเว็บแอปพลิเคชันท่ีมีการผสมผสานเทคนิค
การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) การเร ียนรู ้ด ้วยเคร ื ่อง 
(Machine Learning)มาช่วยในการจำแนกกลุ่มบุคคลตามคลาส
ของคำตอบ โดยใช้เทคนิคการจำแนกข้อมูล (Classification) 
เพื ่อให้โปรแกรมมีความฉลาดพิเศษมากขึ้น ทํานายได้อย่าง
แม่นยํา เพื ่อเป็นอีกทางเลือกของผู ้ใช้งานโดยจะใช้เทคนิค
วิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจเพื่อเลือกคนที่เหมาะกับเรา มาก
ที่สุด 
1.2 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ระบบแสดงบุคคลที่มีลักษณะคล้ายๆกันช่วยให้รู้จัก
กันงานขึ้น 

2.เพื ่อทำให้ระบบสามารถวิเคราะห์โดยเลือกจากความ
ใกล้เคียงกันของข้อมูลซึ่งเกิดจากการนำเทคนิคเหมืองข้อมูลและ
การเรียนรู้จากเครื่องมาประยุกต์ใช้จริง 

 
2.ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการทำเว็บแอปพลิเคชันหาเพื่อนรู้ใจ ได้มีการศึกษาทฤษฎี

ต่าง ๆ และงานวิจัยดังนี ้
2.1.การเรียนรู้ของ Machine learning 
การเรียนรู้ของ Machine คล้ายกับการเรียนรู้ของมนุษย์ โดย

เรียนรู้จากประสบการณ์ ยิ่งรู้มากยิ่งง่ายต่อการพยากรณ์ว่าอะไร 
จะเกิดขึ้นต่อไป เมื่อประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน มี
ความเป็นไปได้ที ่พยากรณ์เหตุการณ์ ได้น้อยลง เพื่อที ่จะเพิ่ม
ความแม่นยำในการพยากรณ์ โดยเมื่อเรามีข้อมูลตัวอย่างและ
ผลลัพธ์ของ ข้อมูลให้ Machine ได้เรียนรู้ก็จะสามารถสร้างกฎ
หร ือท ี ่ เร ียกว ่าโมเดลในการพยากรณ์โดยการเร ียนร ู ้ของ 
Machine learning แบ่งออกเป็นประเภทหลักๆดังนี ้ 

Supervised Learning (การเรียนรู ้โดยมีผู ้สอน) สามารถ
แบ่งแยกประเภทของสิ่งของหรือชนิดต่างๆได้จากการเรียนรู้ของ
เครื่อง เรียกว่า classification 

 Unsupervised learning (การเรียนรู ้แบบไม่มีผู ้สอน) คือ 
การให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ จากข้อมูลอย่างเดียวโดยปราศจาก
ผลลัพธ์ของข้อมูล ใช้อัลกอรึทึมหารูปแบบในการแบ่งกลุ่มขอ้มูล 
(Clustering) เช ่น การแบ่งกลุ ่มข ้อมูลแบบเคมีน (K-mean 

Clustering) การแบ่งกลุ่มข้อมูลตามลำดับชั ้น (Hierarchical 
Clustering)เป็นต้น 

Reinforcement Learning การให้เคร ื ่องเร ียนรู ้จากการ
ตัดสินใจหลายๆครั ้งโดยจะพยายามพัฒนาระบบการคิดการ
ตัดสินใจเองจากการลองผิดลองถูก 

2.2 การทำเหมืองข้อมูล 
การทําเหมืองข้อมูลจะต้องนําทักษะต่างๆ มาประกอบกัน 

จะต้องใช้เข้าใจและใช้หลักการทาง คณิตศาสตร์และสถิติได้ 
ระบบจัดการฐานข้อมูล ทักษะด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ การเขียน
โปรแกรมประยุกต์ การเรียนรู้ของเครื่อง(Machine Learning) 
และทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารูปแบบ(pattern) กฎเกณฑ์
(rule) ที่ซ้อนอยู่ในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บไว้เป็นเวลาหลายปี 
เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่มี ประโยชน์ นําไปใช้ตัดสินใจหรือ
วางแผนงานกลยุทธ์ิด้านต่าง ๆ 
ขั้นตอนในการทําเหมืองข้อมูล  
 1. การทําความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เป็น
การตรวจสอบและทําการแก้แก้ไข ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ให้มีความ
สมบูรณ์มากที่สุด เช่น ข้อมูลเป็นค่าว่าง(Missing Data) อาจจะ
ทําให้ ข้อมูลไม่แม่นยําได้ เช่น ในแอตทริบิวต์ อายุ มีค่าว่าง เราก็
อาจจะเติม ค่าเฉลี่ยของอายุทั้งหมดลงไป หรือลบทิ้ง เราต้อง
เลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด    
 2. การรวมข้อมูล (Data Integration) เป็นขั้นตอนการ
รวมข้อมูลที่มีหลายแหล่งให้เป็น ข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อเตรียม
นําเข้าสู่การทําโมเดลวิเคราะห์ต่อไป  
 3. การคัดเลือกข้อมูล (Selection) เป็นการเลือกหรือ
ดึงชุดข้อมูลที่มีความสอดคล้องหรือมีความสัมพันธ์กัน สําหรับ
การหาข้อมูลที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ เลือกแอตทริบิวตท์ี่
สามารถนํามาตอบโจทย์ของเราได้ และเลือกขนาดของข้อมูลที่
เหมาะสมกับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล แนะนําใช้ 5000 แถว
ขึ้นไป จากแหล่งที่บันทึกไว้        
 4. การแปลงข้อมูล (Transformation) เป็นการแปลง
ข้อมูลให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมหรือ แปลงให้อยู่ในรูปที่มีโครงสร้าง 
หรือ แปลงให้อยู่ในรูปที่นําไปใช้วิเคราะห์ได้ ทั้งนี้ข้อมูล และการ
คัดเลือกข้อมูลที่สามารถทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแปลงข้อมูลมี 2 ข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังนี้  
  4.1 การแปลงข้อมูล คือ ขั้นตอนการแปลง
ข้อมูลให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูลอยู ่ใน
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รูปแบบข้อความ(text) เราจะต้องแปลงให้เป็นในรูปที่มีโครงสรา้ง
ก่อน  
  4.2 การลดข้อมูล คือ ขั้นตอนการลดขนาด
ข้อมูลให้มีความเหมาะสมโดยเทคนิคต่าง ๆ 
 5. การขุดเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นขั้นตอน
การค้นหารูปแบบ(pattern) หรือ หาข้อมูลinsight หรือข้อมูลที่
มีประโยชน์ มันจะซ้อนอยู่ในขนาดใหญ่ โดยขั้นตอนนี้จะมีการใช้
เทคนิค ต่าง ๆ เช่น การจําแนกประเภท (classification) การ
แบ่งกลุ่ม(cluster) หรือ การหาความสัมพันธ์ (association) โดย
ในแต่ในเทคนิคนั้น จะมีอัลกอริทึมมากมายให้เราเลือกใช้ทํา
โมเดล เราจะใช้ อัลกอริทึมหลาย ๆ ตัวมาทําโมเดลวิเคราะห์ 
จากนั้นเลือกใช้ตัวที่เหมาะสมที่สุดหรือมีประสิทธิภาพสูง ที่สุดไป
ใช้จริง 
 6. การประเมินผล (Pattern Evaluation) เป็นการ
ประเมินรูปแบบที่ได้มาจากการทํา เหมืองข้อมูล(data mining) 
โดยจะทดสอบผลลัพธ์ของแต่ละโมเดลที่ได้มา มีความตรงกับ
ความ 
ต้องการหรือไม่ หรือโมเดลวัดประสิทธิภาพโมเดล ว่าโมเดลอัน
ไหนมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากนั้น เราจะเลือกนําไปใช้กับการ
ตัดสินใจ หรือเอาไปใช้ให้ตอบโจทย์กับองค์กรของเรา 
 7. การนำเสนอความรู้(Knowledge Representation) 
เป็นขั้นตอนการนําเสนอความรู้ที่ค้นพบ โดยใช้เทคนิคในการ
น ําเสนอเพ ื ่อให ้ เข ้าใจง ่ายท ี ่ส ุด ใช ้ เคร ื ่องม ือในการทํา 
Visualization เช่น ทํากราฟสรุปผลข้อมูล สําหรับนําเสนอให้กับ
ผู้บริหาร เพื่อจะนําไปกําหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ 
2.3 ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 
 ว งจ รกา รพ ัฒนา ระบบสา รสน เทศ  ( Systems 
Development Life Cycle หรือ SDLC) หรือ วงจรการ พัฒนา
แอปพลิเคชัน เป็นกระบวนการวางแผนดําเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การพัฒนามีทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งการ
พัฒนาจะมีเริ่มตั้งแต่การวางแผน การสร้าง การทดสอบระบบ 
จากนั้นจะนํา ซอฟต์แวร์นั้นไปใช้จริง ๆ ซึ่งมีการทํางานเป็นทีมที่
มีหน้าที่ต่าง ๆกัน 
โดยวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มีลําดับขั้นตอนดังนี้  
 1. การวางแผน (Planning) เป็นการวางแผนเกี่ยวกับ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ประมาณต้นทุนที่จะ พัฒนาซอฟต์แวร์ 

ก ําหนดแนวทาง และการกําหนดระยะเวลา แบ่งงานตาม
ช่วงเวลา  
 2. การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ จะมีแนวทางใน การเก็บข้อมูล
จากผู้ใช้ จากนั้นนําข้อมูลที่เก็บมาวิเคราะห์ เพื ่อให้เข้าใจใน
ภาพรวมก่อนท่ีเราจะดําเนินการ พัฒนาระบบ  
 3.การออกแบบ (Design) เป็นการออกแบบพัฒนา
ระบบให้สอดคล้องกับท่ีผู้ใช้ต้องการ เน้นออกแบบ ให้เข้าใจง่าย  
 4.การเขียนโปรแกรม (Development) เป็นการเขียน
โปรแกรมทั้งด้านหน้า ด้านหลัง ตามที่ออกแบบมา  
 5.การทดสอบ (Testing) เป็นการทดสอบโปรแกรม หา
ข้อผิดพลาดที ่เกิดขึ ้น ทั ้งค่าที ่เป็นการคํานวณ และค่าอื ่นๆ 
จนกว่าจะได้โปรแกรมที่สมบูรณ์ที่สุด 
 6.การประเมิน (Evaluate) เป็นการประเมินซอฟต์แวร์ 
ทุกอย่างที่พัฒนาตรงตามที่วางแผนหรือไม่ 
 7. การโอนย้ายข้อมูล (Data Conversion) เป็นการ
โอนย้ายข้อมูลเก่า จากฐานข้อมูล เข้าระบบใหม่ 
 8. การนําไปใช้งานงานจริง (Production) เป็นการนํา
ระบบที่พร้อมใช้งานไปติดตั้ง และมีการเทรนด์  การใช้ระบบ
ให้กับผู้ใช้  
 9. การให้ความช่วยเหลือ (Support) เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือในกรณีผู ้ใช้เจอข้อผิดพลาด พบปัญหา ที่เกิดขึ ้นใน
ระบบ จะมีการพัฒนาระบบให้ดีขึ้นเพิ่มเติม 
2.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
 1. ภาษา SQL Structured Query Language  เป็น
ภาษามาตรฐานในการจัดการฐานข้อมูล(DBMS) เป็นภาษาเชิง
ความสัมพันธ์ สามารถใช้ภาษา SQL ในการสร้างฐานข้อมูล สร้าง
ตาราง ลบตาราง เชื่อมตาราง และมีอีก มากมาย นอกจากน้ันจะ
ถูกใช้ในการเขียนระบบหรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที ่จะมีการดึง 
(Select) มาแสดง การ แทรก (Insert) เข้าไปเก็บที่ DBMS ซึ่งมี
การถูกใช้มาก หรืออ่ืน ๆอีกมาก เพราะความสามารถของภาษานี้
มี หลากหลาย ทั้งนี้ยังเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ต้องมี
ทักษะความเข้าใจในการใช้ภาษา SQL นี้ เราจะเจอ ในซอฟต์แวร์
ฐานข้อมูล เช่น Microsoft SQL Server หรือ mySQL 
 2.  ภาษา Visual Basic.NET 
Visual Basic.NET คือภาษาที ่ใช้สําหรับการพัฒนาโปรแกรม 
หรือ ระบบต่าง ๆ เช่น แพลตฟอร์มเว็บไซต์ ซึ่ง VB.NET เป็นอีก
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ภาษาหนึ่งที ่ทางบริษัท Microsoft พัฒนาขึ้นมา ซึ ่งทําขึ ้นมา
รองร ับกับ ระบบปฏิบัต ิการ Windows โดยมีต ้นแบบหรือ
รากฐานจากภาษา Basic มีการทํางานอยู่บน .NET Framework 
ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบ 
OOP (Object oriented programming) แ ล ะ ร อ ง ร ั บ ก า ร
ออกแบบ(Design)สิ ่งต่างๆ ด้วย Unified Modelling ซึ ่งเป็น
ภาษาที ่ เหมาะสม กับการทํางานภายใต้ระบบปฏิบั ต ิการ 
Windows 
 3.  โปรแกรม Microsoft SQL Server 
 Microsoft SQL Server เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ ภาษา SQL เวลาที ่เราใช้งานจะใช้ในการเขียน
โปรแกรมดึง แทรก แก้ไข ลบ บนระบบสารสนเทศ จะใช้ภาษา
SQL ทั้งนี้เครื่องมือนี้เป็นผลิตภัณฑ์ ของบริษัทไมโครซอฟต์ เป็น
เครื ่องมือที ่รองรับหรือติดตั ้งได้บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 
ลักษณะของของ เครื่องมือนี้ เก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์กัน หรือจะ
เรียกว่า ตารางทุก ๆ ตารางที่มีความสัมพันธ์กัน ในฐานข้อมูล 
เดียวกัน มีความปลอดภัยในการเข้าถึง ข้อมูลถูกต้องแม่นยํา มี
สิทธิ ์ในการเข้าข้อมูลของแต่ละคนได้ เวลาจะใช้ เราจะมีการ
กําหนดช่ือผู้ใช้รหัสผ่านก่อนว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลอันไหนได้
บ้าง จึงเป็นสาเหตุทีค่นนิยมใช้ เป็นจํานวนมาก 
 4. Weka 3.8  
 โปรแกรม Weka เป็นเครื ่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล(Data Mining) เทคนิคเหมือง
ข้อมูล คือกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลสกัดหาความรู ้ที ่เป็น
ประโยชน์ที่ซ้อนอยู่ในก้อนข้อมูล ขนาดใหญ่ที่มีการเก็บข้อมูล
อดีตเป็นจำนวนมหาศาล ภายในเครื่องมือจะมีเทคนิคต่าง ๆ ให้
เราเลือกใช้ทำ โมเดล เช่น เทคนิคการจำแนกประเภทช้อมูล
(Classification) เทคนี ้จะมีอัลกอริทึมให้เราเลือกใช้โมเดล 
มากมาย หรือการใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่ม (Cluster) และ Weka 
นั้นยังได้รวบรวมเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล หลายๆ เทคนิค
เข ้ า ไว ้ด ้ วยก ัน มี  Informed Prediction with Incremental 
Core-Based Friend Cycle Discovering  
  Yue Wang, Weijing Huang, Wei Chen, 
Tengjiao Wang, และ Dongqing Yang ประจำมหาวิทยาลัย 
peking ศึกษาและสังเกตจากพฤติกรรมการใช้งานบนโลก
ออนไลน์ เมื่อเราติดตามเพื่อนเราจะได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล 
โดยข้อมูลใหม่จะเริ่มจากกลุ่มเพื่อนก่อน ใช้อัลกอรึทึมในการ

ค้นหาโครงสร้างและรูปแบบการโต้ตอบตามโหนดหลักที่กำหนด
ในเครือข่ายออนไลน์ประโยชน์นี้ถูกใช้ในการโฆษณาออนไลนส์ว่น
บุคคลหรือวิเคราะห์ความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์และผู้ดูแล
ระบบของผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่ OSN อาจสนใจเกี ่ยวกับ
รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่ต่างกันระหว่างโหนดที่เฉพาะเจาะจง
และเพื่อนในวงรอบเครือข่ายออนไลน์ มีการติดตั้งระบบรวบรวม
ข้อมูลจากข่าว BBS ระบบดาวน์โหลดข้อมูลทุกวัน ใช้อัลกอรึทึม
และส่วนขยายเพื่อแยกโมเดลด้วยการอภิปรายเชิงทฤษฎีมีโมเดล
ที ่จัดเตรียมเพื ่อทำการทำนายแบบแจ้งและให้การทดลองที่
เพียงพอเพื่อหารือกับประสิทธิภาพ ประสิทธิพลและพารามิเตอร์
ผลกระทบของแบบจำลอง การทำนายเชื่อมโยงความสัมพันธ์จะ
มุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างโหนดที่ไม่ติดกัน 
รวมถึงทำนายการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ที่ไม่รู้จักหรือโหนดอื่น ๆ 
การทำนายความเชื ่อมโยงความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ
โหนดเป็นหลัก ซึ่งโครงสร้างเครือข่ายรับได้ง่ายกว่าคุณสมบัติของ
โหนดทำนายจาก “ความใกล้ชิด“ ของโหนดในเครือข่าย วิธีการ
ทำนายการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตามโครงสร้างลำดับชั้นจึงถูก
ตรวจสอบใน Ref และพบว่ามีประสิทธิภาพแม่นยำลักษณะ
หน้าจอให้เราใช้งานได้อีกด้วย 
2.5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 Erheng Zhong† , Evan Wei Xiang∗ , Wei Fan‡ , 
Nathan Nan Liu, และQiang Yang ได ้ทำการศ ึกษาความ
เช ื ่อมโยงก ันของผ ู ้ ใช ้ ในเคร ือข ่ายส ังคมออนไลน์เพ ื ่อจับ
ความสัมพันธ์แฝงการเป็นสมาชิกตามชุมชนของเครือข่ายต่างๆ 
โดยพบว่าการใช้แบบจำลองผสมตามลำดับชั้นแบบคอมโพสิตมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าแบบจำลอง MMSB ในชุดข้อมูลทั้งหมด 
สามารถจัดการกับเครือข่ายหลายความสัมพันธ์และความ
แตกต่างของเครือข่าย 
 Yang Zhao, Yang Yang, Zhenqiang Mi ศึกษาแบะ
พบว่าในการแนะนำเพื่อนบนสังคมเครือข่ายออนไลน์ที่มีข้อมูล
ขนาดใหญ่และจำแนกประเภทข้อมูลนั้นสามารถใช้อัลกอรึทึม 
cluster ซึ ่งจะลดการคำนวณข้อมูลปรับปรุงประสิทธิภาพ
โดยรวมซึ่งเลือกใช้อัลกอรึทึม K-mean สามารถแจงชุดข้อมูลที่
ไม่ทราบจำนวนมาหได้หลายหมวดหมู่ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ใช้ในเครือข่ายโซเชียลนั้นยากจะสังเกต ในรูปแบบการแนะนำ
เพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์เมื่อรวมอัลกอรึทึม cluster กับ 
Factorization Machine โ ด ย โ ม เ ด ล  FM( Factorization 
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Machine) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ของผู้ใช้กับเพื่อนที่
แนะนำ  เมื ่อนำมาใช้ร่วมกันจะลดมิติการโต้ตอบเวกเตอร์ซึ่ง
คาดการณ์ได้สูงและให้การแนะนำจากข้อมูล sns ที ่กระจัด
กระจายได้ในอัตราที่มีการยอมรับในข้อมูลนั้นมาก 

 
3.วิธีการดำเนินงาน 

 วิธีการดำเนินงานของเว็บแอปพลิเคชันหาเพื่อนรู้ใจ
แบ่งเป็นผู้ใช้งานกับผู้ดูแลระบบ โดยผู้ดูแลระบบจะทำการดูแล
ในส่วนข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งหมด สามารถเพิ่มข้อมูล แก้ไข ลบ
บัญชีข้อมูลผู้ใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานจะทำการสมัครกรอกข้อมูล
เพื่อ login เข้าสู่ระบบและสามารถทำการแก้ไข username และ 
password รวมถึงข้อมูลอื ่นที่กรอกไว้ได้ จากนั้นจะทำการให้
เลือกตอบจากคำถามที ่มีเพื ่อทำการค้นหาความสัมพันธ์จาก
ข้อมูลที่เลือกตอบและทำการแนะนำโปรไฟล์ของผู้ใช้งานที่มี
ข้อมูลจากการเลือกตอบใกล้เคียงกันมากท่ีสุดขึ้นแนะนำ 
  
3.1.การออกแบบระบบ 

    
 ภาพที่ 1 Use case Diagram 
 

เว็บแอพพลิเคช่ันหาเพื่อนรู้ใจ

ระบบ ผู้ใช้งาน

P
h

as
e

เข้าใช้งาน

บันทึกข้อมูลเพ่ือค้นหา

                             
         

               ยังไม่พบข้อมูล

ขึ้นโปรไฟล์ของข้อมูลที่ถูกบันทึกมี
ความใกล้เคียงกันมากท่ีสุด

ข้อมูลถูกแสดงให้กับผู้ใช้

เปรียบเทียบ
โมเดล

 
 

ภาพที่ 2. แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน 
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ภาพที่ 3. แผนภาพ ER- Diagram 

 
 

4. การพัฒนาระบบ 
เว็บแอพพลิเคชันจะมีส่วนการนำเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดย
แบ่งเป็น การ training จากนั้นทำการเรียนรู้ข้อมูลจนได้ออกมา
เป็นโมเดลแล้วนำโมเดลที่ได้นำมาทำนายข้อมูลและทำการวัด
ประสิทธิภาพจากการทำนายชุด testing เพื่อวัดประสิทธิภาพ
และความแม่นยำชองข้อมูลที่นำมาทดสอบ 
4.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. นำตัวอย่างที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาเลือกคลาสเพื่อ
ใช้ในการทำนาย 
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 2. ได ้คลาสที ่ใช ้ทำนายแล้วจากนั ้นนำเคร ื ่องมือ
วิเคราะห์คือ weka มาใช้ทำนายตัวอย่างข้อมูลที่เก็บมา 
 3. เลือกโมเดลที่เหมาะสมกับตัวอย่างข้อมูลที่ได้ว่าควร
ใช้โมเดลใด 
 4 .ทำการ  training ข ้อม ู ล เพ ื ่ อ เล ื อกโมเดลท ี ่ มี
ประสิทธิภาพในการทำนาย 
 5. นำโมเดลที่ได้มาฝังเข้ากับเว็บแอปพลิเคชันที่มีเพื่อ
ทำนายผล 
4.2. การ training  
 นำ dataset ที่ไดจ้ากการเก็บตัวอย่างข้อมูลมาใช้กับ
เครื่องมือ WEKA โดยทำให้คลาสที่จะทำนายมีความบาลานซ์โดย
ใส่ filter class Balancer  และทำการ apply จากนั้นเลือกชุด
ทดสอบเป็น classify เพื่อเลือกหาโมเดลที่มีประสิทธิภาพในการ
ทำนาย 

 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่าง dataset ที่ใช้ในการ training 
 

โมเดลที่วัดประสิทธิภาพไดผ้ลลัพธ์ออกมาดีที่สุด คือ logistic 

ตารางที่ 1 ผลลัพธก์ารทำเทรนนิ่งข้อมลูของโมเดล logistic 
 

4.3. การนำตัวโมเดลมาฝังกับเว็บแอปพลิเคชัน 

 หลังจากทำการเปรียบเทียบเพื่อเลอืกโมเดลที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สดุพบว่า เราจะไดโ้มเดล logistic จากนั้นทำ
การฝังโมเดลเข้าเว็บแอปพลิเคชันเพื่อทำนายผลลัพธ์จากคลาสที่
มีทั้ง 28 คลาส  

ได้แก่ เพศ ,อาชีพ, การศึกษา, รูปร่าง, สีผิว, รปูแบบผม, บุคลิก
เด่น, ลักษณะนสิัย, ข้อเสยี, ประเภทหนังสือ,ประเภทดนตรี, แนว

ดนตรี, ส,ี ประเภทอาหาร, ชนิดเครื่องดื่ม, รูปแบบการแต่งกาย, 
แนวภาพยนตร์, หมวดหมู่ความสนใจ, งานอดิเรก, ประเภทของ
กลิ่น, บัญชีเข้าใช้งาน ,แพลทฟอร์มที่เข้าใช้งานบ่อย, กิจกรรมบน
โลกออนไลน์, ช่วงเวลาเข้าใช้งาน, สาเหตุการเข้าใช้แพลทฟอร์ม, 
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีชอบค้นหาบนออนไลน์,เชื้อชาติ  

 ในการวิเคราะห์ปัจจัยของการเลือกเพื่อนเพื่อหาคลาส
ผลลัพธ์จากการอิงแอททิบิวต์ลักษณะนสิัยมีการกรองฟิลเตอร์
เพิ่มเตมิโดยอิงจากแอททิบิวต์ที่เปน็ปัจจัยกับการทำนายเพื่อทำ
ให้การวิเคราะห์ข้อมลูมีความแม่นยำและช่วยกรองเพื่อนได้
หลากหลายมากข้ึน ได้แก่ หมวดหมู่ความสนใจ, ประเภทอาหาร, 
แนวภาพยนตร์ และ ประเภทกีฬา นอกจากนี้ยังแนะนำเว็บไซด์ที่
อิงจากลักษณะความสนใจของผู้ใช้และเพื่อนที่เว็บแอปพลเิคชัน
แนะนำให้  

5. การทดสอบระบบและประเมินผลการทำงาน 

5.1 ส่วนการทดสอบระบบ 

 5.1.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

ภาพที่ 5 หนา้จอเข้าสู่ระบบ 

 5.1.2 หน้าลงทะเบียนเข้าใช้งาน 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 หนา้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน 

logistic 

correctly classified Instance 329.5817 99.921% 

Incorrectly classified Instance 0.2607 0.079% 

Kappa statistic 0.9991   

Mean absolute error 0.0002   

Root mean squared error 0.0109   

Relative absolute error 0.1212%   

Root relative squared error 3.4806%   

 



705 

  

 5.1.3 หน้าจอผู้ใช้งาน 

ภาพที่ 7หน้าจอผู้ใช้งาน 

5.2 ส่วนของการทำนายผล 
 ภายในเว็บแอปพลิเคชันจะมีฟังกชั์นผู้ใช้งานเลือกได้ 2 
แบบ ดังนี้  เลือกจากเพื่อนท้ังหมดที่มีในระบบ และ ให้ระบบ
แนะนำเพื่อน รวมทั้งเว็บไซต์แนะนำ 
 

 
 

 5.2.1 หน้าทำนายผลและแนะนำเพื่อน 
 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 8 หนา้ทำนายผลและแนะนำเพือ่น 

 5.2.2. หน้าแนะนำเว็บไซต์ของเพื่อนแต่ละคน  

ภาพที่ 9 หนา้แนะนำเว็บไซต์ของเพื่อนแต่ละคน 

 
บทสรุป 

 โครงงาน เรื ่อง เว็บแอปพลิเคชันหาเพื่อนรู ใจ เป็น 
โครงงานที่สามารถช่วยเลือกเพื่อนบนโลกออนไลน์โดยการนำ
ข้อมูลของเราที่กรอกในระบบมาทำการวิเคราะห์หาเพื่อนที่มี
ความน่าจะเป็นคนที ่ เราถูกใจและอยากทำความรู ้จ ักโดย

วิเคราะห์จากลักษณะนิสัยของตัวเราและ กรองความชอบด้าน
อื่นๆไม่ว่าจะเป็น หมวดหมู่ความสนใจ, ประเภทอาหารที่ช่ืนชอบ
, แนวของภาพยนตร์ที ่ชื ่นชอบ และ ประเภทกีฬา เพื่อค้นหา
บุคคลที ่ม ีความชอบและความสนใจเหมือนกับเราอย่างใด
อย่างนึง ทำให้เราเองได้รู ้จักเพื่อนจากข้อมูลพื้นฐานที่มีและ 
ความชอบคล้ายๆกันก็อาจจะทำให้กรองบุคคลที่เราอยากทำ
ความรู้จักได้ง่ายขึ้น  

 นอกเหนือไปจากนี้ยังมีการแนะนำเว็บไซต์ที่อาจเป็น
ความสนใจของเพื่อนและตัวเราที่อาจมีความสนใจเหมือนกันได้
เข้าไปอ่านศึกษาได้ เป็นการช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ของทั้งเรา
และเพื่อนที่เราอยากทำความรู้จัก 
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การพยากรณ ์PM2.5 โดยการจำแนกเป็นระดับ 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสร้างตัวโมเดล
พยากรณ์อนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน(PM2.5)โดย
จะนำข้อมูลที่มีผลต่อการเกิดอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน(PM2.5) มาวิเคราะห์และสร้างเป็นโมเดลพยากรณ์โดยให้
ผลล ัพธ ์จำแนกออกมาเป็นระดับตามหน่วยของ PM2.5 โดย
การศึกษาที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในปัจจุบันมีมากมาย แต่ในกรณี ทาง
เราคิดว่าข้อมูลทางสภาพภูมิอากาศอาจเป็นปัจจัยที่มีผลในเกิด
อนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5 ไมครอน(PM2.5) และทางเรา
ได้คิดว่าการทำนายเป็นระดับน่าจะเป็นการทำนายที่ช่วยให้ เกิด
ประโยชน์มากขึ ้น การพัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น
ละออง เพื่อใช้ประกอบการทบทวน ปรับปรุงมาตรการและแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขมลพิษในระยะต่อไป ทั้งนี้ แผนดังกล่าว
จะมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยจะนำข้อมูล
ที ่ได ้มาสร้างตัวโมเดลเพื ่อพยากรณ์ ค่าฝุ ่นละออง PM2.5 ใน
ตำแหน่งต่าง ๆ ภายในกรุงเทพฯ [2] ซึ่งเป็นแหล่งที่มีอุตสาหกรรม 
และการขนส่งเยอะเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ในบ้านเรามี
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง แต่เรายังขาดข้อมูลของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีชัดเจนและถูกต้อง  
คำสำคัญ -- PM2.5, พยากรณ์ PM2.5 

Abstract 

This research article has the objectives to 
develop a prediction model for particulate matter 
smaller than 2.5 microns (PM2.5) by using data affecting 
the formation of particulate matter smaller than 2.5 

microns (PM2.5) to analyze and create a prediction model 
by the results are categorized as units of PM2.5, with 
many studies that may generate dust today, but in our 
case, we think that climate data may be a factor in the 
generation of particulate matter size. Smaller than 2.5 
Micron (PM2.5) and we think that predicting level is likely 
to provide more useful prediction. Development of a 
system for predicting dust situations to be used in the 
review Improve measures and guidelines for prevention 
and mitigation of pollution in the next phase. The plan 
will compile various data used for analysis. By using the 
data obtained to create a model for forecasting PM2.5 
dust in various locations in Bangkok. Which is an industry 
source and transportation is one of the top in Thailand in 
our home with continuous industrial development. But 
we still lacked clear and accurate information on 
industrial plants. How much air emits each year What 
toxins are released in the exhaust air? In spite of many 
types of pollutants in the air Causing PM2.5 dust. We 
therefore seek cooperation with various industrial 
factories in Chonburi Province to measure dust at the end 
of the puff and report data. To create a database for 
further analysis purposes 
Key Word -- PM2.5, predicted PM2.5 
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1. บทนำ 
ในปัจจุบนันี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์ไดส้ร้าง กำลัง

กลับมาทำลายมนุษยเ์อง ทั้งโลกร้อน ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงฝุ่นPM2.5 เราจึงต้องหาวิธีรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
บทความนี้ก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับฝุน่PM2.5 
 ฝุ่นPM2.5คืออะไร [2] ย่อมาจาก ‘Particulate matter 
with diameter of less than 2.5 micron’ เป็นฝุ่นท่ีมีขนาดเล็ก
มาก ขนาด 2.5 ไมครอนเล็กกว่าเส้นผมอีก ไมส่ามารถมองด้วยตา
เปล่าได้ ถือเป็นมลพิษต่อสุขภาพตามที่องค์กรการอนามัยโลกให้
ความสำคญั เป็นฝุ่นท่ีมีมผีลต่อระบบทางเดินหายใจ ส่งผลเสียต่อ
ร่างกายในระยะยาว แล้วฝุ่น PM2.5เกิดขึ้นได้อยา่งไร ปัจจัยที่ทำให้
เกิดฝุ่นPM2.5นั้นมีมาก เช่น โรงผลิตไฟฟ้า ควันท่อไอเสีย การเผา
ขยะ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทำในชีวิตประจำวันและประเทศไทย
ยังถูกจัดให้อยู่ในลำดับต้นๆของเมอืงที่มีคุณภาพอากาศแย่ทีสุ่ดใน
โลก โดยการจัดอันดับตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (US 
AQI) จึงทำให้ต้องรักษาสุขภาพอยู่สม่ำเสมอ ต้องรู้จักใสห่น้ากาก
อนามัยรับฟังข่าวสารต่าง ๆแต่ถ้าสามารถรับรูไ้ด้ว่าจะฝุ่นช่วงไหนก็
จะเป็นสิ่งท่ีดเีลยทีเ่ดียวจึงทำให้เกดิงานวิจัยนี้ขึ้นมา มีวตัถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาสร้างตัวโมเดลพยากรณ์อนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอน(PM2.5)โดยจะนำข้อมูลที่มีผลต่อการเกิดอนภุาคฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน(PM2.5) มาวิเคราะห์และสร้าง
เป็นโมเดลพยากรณ์โดยให้ผลลัพธ์จำแนกออกมาเป็นระดับตาม
หน่วยของ PM2.5 โดยการศึกษาท่ีอาจก่อให้เกิดฝุ่นในปัจจุบันมี
มากมาย แต่ในกรณี ทางเราคดิว่าข้อมูลทางสภาพภูมิอากาศอาจ
เป็นปัจจัยที่มผีลในเกดิอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5 ไมครอน
(PM2.5) และทางเราไดค้ิดว่าการทำนายเป็นระดบัน่าจะเป็นการ
ทำนายที่ช่วยให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 
 

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
        จากเหตุการณ์ปริมาณ PM2.5 สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่เรา
กำลังเผชิญอยู่นั้น โดยนำข้อมูลหาความสัมพันธ์ เพื่อประเมินสาเหต ุ
และความเกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5  

       ทั้งนี้ ความเข้าใจพ้ืนฐานของเราทุกคน เชื่อว่า ฝุ่นจะมากับฤดู
หนาว ซึ่งความจริงแล้ว อณุหภมูขิองอากาศอาจจะเป็นเพียงปัจจยั
หนึ่ง และยังมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพราะถ้ามีแค่เรื่องของ
อุณหภูมิ แล้วทำไมแต่ละพ้ืนท่ี ที่มีอุณหภูมเิท่ากัน ถึงมีปริมาณฝุ่นท่ี
แตกต่างกัน  
     ข้อมูลของ PM2.5 เป็นข้อมูลการวัดค่าความหนาแน่นของฝุ่น 
PM2.5 ในหน่วย (µg/m3)เฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้นั้น 
เป็นข้อมูลที่อยู่ภายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

โดยจะสามารถวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง 
ๆ ไดโ้ดย 2 วิธีดังนี ้
2.1.1 Scatter Plot 
       เป็นกราฟท่ีช่วยในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 
ตัว โดยนำคา่ของตัวแปรทัง้สองมาเขียนกราฟ แตล่ะจดุในแผนภาพ
การกระจายคือ ค่า x และ y เป็นคู ่ๆ 
2.1.2 K-Nearest Neighbors (KNN) 

การใช้ K-Nearest Neighbors (KNN) [3] เพื่อนำมาสร้าง
เป็น Model เป็นวิธีการที่ง่ายไม่ซับซ้อน จะใช้วิธีการเปรียบเทียบ
กับ Data set ว่ามีความใกล้เคียงกับข้อมูลไหนมากที่สุดถ้าอยู่ใกล้
ข้อมูลไหนมากที่สุดจะได้คำตอบนั้นออกมา โดยที่สามารถกำหนด
ได้ว่าจะให้ใกล้ข้อมูลกี่ตัว(K) เมื่อเทียบกับ Data set โดยที่ค่า K 
ควรเป็นเลขคี่ 

ข้อจำกัดในการเลือกใช้ K-Nearest Neighbors (KNN) 
คลาสคำตอบของ data set ต้องเป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่องและปัจจัยใน 
data set ไม่ควรที่จะมีมากเกินไปเพราะถ้ามีปัจจัยที่มากจะทำให้
เกิดปัญหาในการคำนวณได้ 
2.1.3 Support Vector Machines(SVM) 
  การใช้ Support Vector Machines(SVM) เพื่อนำมา
สร้างเป็น Model เป็นวิธีการที่เหมาะกับคลาสที่เป็นตัวเลข Large 
Margin Separation คือการที่ต้องหาแถบท่ีกว้างที่สุดที่จะแบ่ง
ข้อมูลทั้ง 2 ออกจากกัน Margin ยิ่งกว้างยิ่งดี  
 ข ้ อ จ ำ ก ั ด ใ น ก า ร เ ล ื อ ก ใ ช้   Support Vector 
Machines(SVM) data set ต้องสามารถแบ่งกล ุ ่มได ้และมีจุด 
Error ให้น้อยท่ีสุด เพราะถ้ามีมากจะไม่สามารถแบ่งกลุ่มได้ 
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2.1.4 Neural Network method 
 Neural Network เป็นวิธีการที่จำลองมาจากการทำงาน
ของการเรียนรู้ของเซลล์ในสมอง หลักการทำงาน จะ input ปัจจัย
ต่าง ๆ และให้เรียนรู ้ด้วยตัวมันเอง Neural Network จะเรียน
จนกว่ามันจะคิดว่าจะได้คำตอบที่ดีท่ีสุด และปัจจัยแต่ละปัจจัยจะมี
ค่า Weight เป็นของตัวเอง 

ข้อจำกัดในการเลือกใช้ Neural Network เป็นวิธีที ่ใช้
เวลาในการวิเคราะห์นาน ถ้ายิ่งปัจจัยเยอะก็ยิ่งนานมากยิ่งขึ้น 
2.1.5 Decision Tree 
 เป็นวิธีการสร้างกฎจากต้นไมต้ัดสนิใจ ซึ่งมี ลกัษณะเป็น
โครงสร้างต้นไม้หัวกลับทีม่ีรากอยูด่้านบนและใบอยูด่้านลา่งสุด โดย
ที่ภายในต้นไม้จะประกอบไปด้วยโหนด(Node) ซึ่งแตล่ะโหนนั้น จะ
แสดงถึงการตดัสินใจบนข้อมลูของคุณสมบตัิต่าง ๆ กิ่งของต้นแสดง
ถึงค่าหรือผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการทดสอบ 

ข้อจำจัดในการเลือกใช้ Decision Tree คลาสคำตอบ
ของ data set ควรเป็นค่าท่ีไม่ต่อเนื่อง และ คลาสคำตอบควรมไีม่
เยอะมากเกินไป 
2.1.7 Bayesian method 

เป็นการเรียนรูโ้ดยใช้ความน่าจะเป็น คำนวณการ
แจกจ่ายความน่าจะเป็นตามสมมติฐานที่ตั้งให้กับ Data เป็นวิธีที่
เป็นตัวกลางในการเปรียบเทียบกบัวิธีอื่น ๆ ถูกใช้ให้เป็นมาตรฐาน
ในการเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ 

วิธีการหาความน่าจะเป็นของ Bayesian ถ้าสุ่มตัวอยา่ง
มาไมด่ีแล้วคำนวณความน่าจะเปน็ได้ 0 กล่าวได้คือ ถ้าความน่าจะ
เป็นเท่ากับ 0 ทำให้หาค่าความน่าจะเป็นรวมเป็น 0 เสมอ 
2.1.8 Logistic regression  

Logistic regression เป็นโมเดลพื้นฐานที่นิยมใช้สำหรับ
ปัญหาการจำแนกประเภท (Classification problem) น ั ่นคือ 
ปัญหาที่มีตัวแปรตาม (Response/target variable) เป็นตัวแปร
ประเภทไม่ต่อเนื่อง (Discrete variable) เช่น ปัญหาการจำแนก
ประเภทลูกค้าออกเป็นลูกค้า ดี/ไม่ดี หรือ การทำนายสภาพอากาศ
ในวันพรุ่งนี้ โดยคำทำนายที่เป็นไปได้คือ ฝนตก , แดดแรง, มีเมฆ
มาก เป็นต้น 

ข้อจำกัดในการเลือกใช้ Logistic regression จะให้ตัว
แปรตามกับตัวแปรอิสระเป็นค่าต่อเนื่องในการวิเคราะห์ 
2.1.9 โปรแกรม Weka  

โปรแกรม Weka เป็นโปรแกรมที ่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล และในโปรแกรมยังมี method ให้
เล ือกใช้มากมาย เช่น K-Nearest Neighbors (KNN), Support 
Vector Machines(SVM), Neural Network method, Linear 
Regression method, Decision Tree เป็นต้น 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1 การประเมินปริมาณ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
รถยนต์ดัดแปลง ในกรุงเทพมหานคร 

จากภาวะวิกฤตดิ้านน้ำมันขาดแคลน ทำให้คนในกรุงเทพ
และเจา้ของกิจการเช่ารถนั้นหันดนัแปลงรถกันมากยิ่งข้ึน เพื่อให้
ลองรับต่อการใช้เชื้อเพลิงอื่น ๆ เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหล(LPG) หรือ
ก๊าซธรรมชาติ วัตถุประสงคเ์พื่อลดค่าใช้จ่าย โดยที่ปี 2556 ข้อมูล
จากกรมขนส่งทางบกมรีถดัดแปลงในกรุงเทพมากถึง 150,000 คัน 
ซึ่งการดัดแปลงรถนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือรถค่าใช้จ่าย 
ข้อเสียคืออาจจะทำให้เกิดมลพิษได้ จึงต้องมีการประเมิน จากผล
วิจัย ด้านมลพิษพบว่ารถยนตด์ดัแปลงที่ใช้น้ำมันดีเซลกับ CNG 
ปล่อยสารมลพิษสูงกว่าการใช้น้ำมนัดีเซลเพียงชนิดเดยีว ได้แก่ 
THC (48.7 เท่า) CO (3.8 เท่า) และ CH4 (577 เท่า) ยกเว้น PM 
และ NOx ที่ปล่อยน้อยกว่า คดิเป็นร้อยละ 38.4 และ 13.8 ตาม 
ลำดับ รถยนตด์ัดแปลงที่ใช้น้ำมันเบนซินกับ CNG ปล่อยสาร มลพิษ
สูงกว่าการใช้น้ำมันเบนซินเพียงชนิดเดียว ได้แก่ NOx (1.17 เท่า) 
และ CH4 (70 เท่า) ยกเว้น THC และ CO ที่ปล่อย น้อยกว่าคิดเป็น 
3.51 เท่า และ 10.57 เท่า ตามลำดับ ด้านการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
พบว่าการใช้เชื้อเพลิงร่วม จะ ไดร้ะยะทางในการวิ่งน้อยกว่าการใช้
เชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว ปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนรวมทั้งหมด 6,092,242 ตัน/ปี จาก
รถยนต์ดเีซลดัดแปลง รวม 1,434,003 ตัน/ปี (CO2 = 1,339,200 
ตัน NOx = 14,715 ตัน CH4 = 80,088 ตัน) จากรถยนต์เบนซิน
ดัดแปลง รวม 4,658,239 ตัน/ปี (CO2 = 4,583,912 ตัน NOx = 
41,339 ตัน CH4 = 32,988 ตัน นี้ก็เป็นหน่ึงปัจจัยที่ทำให้เกิด ฝุ่น
Pm2.5ได้ 
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3. ขั้นตอน และกระบวนการทำงาน 
3.1 การวิเคราะหค์วามต้องการของระบบ 

เราจะทำการจำแนกระดับของฝุ่นตามระดับ[1] ตาม
หน่วย (µg/m3) โดยจะแบ่งระดบัดังน้ี 0-25 ดีมาก(Very Good), 
26-37 ดี(Good), 38-50 ปานกลาง(Middle), 51-90 แย่(Bad), 91 
ขึ้นไป แย่มาก(Very Bad)  

 
ตาราง 1 แสดงการจำแนกระดบัของ PM2.5 

ระดับของ PM2.5(µg/m3) ระดับ 
0-25 ดีมาก (Very Good) 
26-37 ดี (Good) 
38-50 ปานกลาง (Middle) 
51-90 แย่ (Bad) 

91 ขึ้นไป แย่มาก (Very Bad) 
 

3.2 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 
3.2.1 แผนภาพและขั้นตอนการทำงานแบบ Work Flow 
 

 
 

ภาพ 1 แผนภาพการทำงานของ ผู้ใช้ 
 
 

 
ภาพ 2 แผนภาพการทำงานของ เจ้าของระบบ 

 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
ข้อมูลทั้งหมดรายชั่วโมงจากเดือนมกราคม 2019 ถึง 

ธันวาคม 2019 มีทั้งหมด 6989 Records โดยมีปัจจัยประกอบทาง
สภาพภมูิอากาศ [1] ประกอบไปดว้ย Temperature: อุณหภมูิ (F), 
Dew point: จุดไอน้ำกลั่นตัว (F), Humidity: ความช้ืนสมัพัทธ์ (%), 
Wind speed: ความเร็วลม (mph/Hour), เวลาในแตล่ะวัน (0.00-
24.00), Month: เดือนปี 2019 (1-12), ปริมาณ PM2.5 ณ ช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2019 โดยจำแนกเป็นระดับ จากนั้นเปรียบเทียบกัน
แบบปีต่อปีว่าปริมาณของฝุ่นมมีากข้ึนแค่ไหน 

ข้อมูลของ PM2.5 เป็นข้อมูลการวัดค่าความหนาแน่น
ของฝุ่น PM2.5 ในหน่วย (µg/m3 )เฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งข้อมูลที่
นำมาใช้นั้น เป็นข้อมูลที่อยู่ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี
ตัวอย่างของข้อมูลดังนี ้

 

 
ภาพ 3 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ 

 

3.4 การวิเคราะห์ลักษณะของข้อมูล 
ข้อมูลของ PM2.5 [4] เป็นข้อมูลการวัดค่าความ

หนาแน่นของฝุ่น PM2.5 ในหน่วย (µg/m3 )เฉลี่ยรายชั่วโมง 
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3.4.1 การวิเคราะห์ลักษณะข้อมลูจากกราฟ 
สร้างกราฟเพื่อแสดงความก่อตัวของฝุ่น PM2.5  ในช่วงเวลา 5-11 
มกราคม 2019 ในช่วงเวลา  
00.00 น.- 23.59 น. 

 
 

ภาพ 4 กราฟแสดงปริมาณ PM2.5 กบัเวลา 
 

จากกราฟจะพบว่า ลักษณะการเกดิฝุ่นในแตล่ะช่วงเวลา
มีแนวโน้มใกลเ้คียงกัน โดยปริมาณฝุ่นจะมีค่าต่ำสดุในช่วงเวลา
ระหว่าง 10.00 น. จนถึง 15.00 น. และจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
จนสูงสุดในช่วง 02.00 น. จนถึง 03.00 น. 

จากสมมติฐานเบื้องต้น จึงได้มีการหาปัจจัยอื่น ๆ 
เพิ่มเตมิในการหาความสมัพันธ์กับปริมาณฝุ่น [5] โดยมีปัจจัยที่
นำมาเปรยีบเทียบดังนี ้

 
 

ภาพ 5 แสดง Temperature: อุณหภูม ิในช่วงเวลา 5-11 มกราคม 2019 
ในช่วงเวลา 00.00 น.- 23.59 น. 

 

 
 
ภาพ 6 แสดง Dew point: จุดไอน้ำกลัน่ตัว ในช่วงเวลา 5-11 มกราคม 2019 

ในช่วงเวลา 00.00 น.- 23.59 น. 
 

 
 
ภาพ 7 แสดง Humidity: ความชื้น ในช่วงเวลา 5-11 มกราคม 2019 ในช่วง

เวลา 00.00 น.- 23.59 น. 
 

 
 

ภาพ 8 แสดง Wind Speed: ความเร็วลมช่วงเวลา 5-11 มกราคม 2019 
ช่วงเวลา 00.00 น. - 23.59 น. 
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เมื่อนำกราฟท้ัง 4 ภาพ ของเปรียบเทียบกับ กราฟ PM2.5 มีปัจจัย
บางอย่างที่มีลักษณะแสดงเป็นความสัมพันธ์กับปริมาณฝุ่น ได้แก่  
Wind Speed: ในช่วงที่ Wind Speed สูง ปริมาณของ PM2.5 จะ
ลดลง  และ Temperature: ในช่วงที ่อ ุณหภูมิส ูง ปริมาณของ 
PM2.5 จะลดน้อยลง 
3.4.2 การวิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลจาก Scatter Plot 

การเปรยีบเทียบระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับปริมาณ PM2.5 
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบเบื้องต้นโดยการสร้างกราฟ Scatter Plot 
จากข้อมูลย้อนหลัง  

 

 
 

ภาพ 9 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PM2.5 กับ อุณหภูม ิ
 

อุณภูมิหากเมื่อเปรียบเทยีบกับ PM2.5 แล้ว ท่ีอุณหภูมิ
ในช่วง 79-91 F จะเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มของฝุ่นสูง และจะ
ลดลง เมื่ออุณหภูมิ 92 F 

 

 
 

ภาพ 10 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PM2.5 กับ ความเร็วลม 
 

ความเร็วลม เมื่อสูงจะทำใหไ้ม่เกดิฝุ่นPM2.5 หรือเกิดขึ้น
น้อยมากเช่นกัน 

 
 

ภาพ 11 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PM2.5 กับ เดือนป ี2019 
 

ในช่วงเดือน เมษายน - สิงหาคม จะมีแนวโน้มการเกดิ
ฝุ่นค่อยข้างน้อย แนวโน้มที่สูงจะเกิดขึ้นในช่วงหัวปี กับท้ายปี 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
เราได้ทำการวเิคราะห์ และสรา้ง Model ด้วยหลายวิธี 

ได้แก่ KNN, Neural Network, Support Vector 
Machines(SVM), Decision tree, Naive bayes และLogistic 
โดยการเปรยีบเทียบจากการทำ Training Dataset และ Cross-
validation 
4.1 การค่าหา K จาก KNN 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน Modelหลังจากการ Train 
Model โดยใช้ Training Set ตามรายละเอียดในส่วนของ Training 
Data แล้วจึงใช้ข้อมูลในช่วงของ Testing Data ในการทำนาย และ
ตรวจสอบผล โดยใช้โปรแกรม Weka ด้วยวิธี K-Nearest 
Neighbors (KNN) โดยการใช้ K=1 ได้ผลลัพธ์ จากการ Training 
Data ทั้งหมด 6873 instance ผ่านการเปรียบเทียบเลือกค่า K ที่
เหมาะสมทีสุ่ด 
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ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทยีบค่า K 
K Correctly Incorrectly Mean 

absolute 
error 

Root 
relative 
squared 
error 

1 97.39% 2.61% 0.011 21.07% 
3 83.15% 16.84% 0.212 60.68% 
5 79.19% 20.80% 0.114 66.83% 
7 77.85% 22.14% 0.126 69.72% 
9 76.02% 23.97% 0.135 72.05% 
11 75.11% 24.88% 0.141 73.50% 
13 74.63% 25.36% 0.145 74.55% 
15 74.31% 25.68% 0.149 75.52% 
17 73.88% 26.11% 0.151 76.19% 

 
ดังนั้น เราจึงคิดว่าค่า K ที่เหมาะสมก็คือ K = 1 เหมาะ

ที่สุดที่จะนำมาทำนายการจำแนกเป็นระดับต่าง ๆ ของ PM2.5 
4.2 การเปรียบเทียบ Model โดย Training Dataset 

จากการที่ได้ทำการใช้ การ Classify ของแต่ละ Method 
เป็นที่เรียบร้อย นำมาเปรียบเทียบได้ดังตารางนี ้
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทยีบของทั้ง 6 วิธีการ Classify 

Classify Correctly Root 
mean 
squared 
error 

Mean 
absolute 
error 

Root 
relative 
squared 
error 

KNN 97.39% 0.073 0.011 21.07% 
Neural 
Network 

61.83% 0.308 0.178 88.09% 

SVM 57.47% 0.356 0.267 101.83% 
Decision 
tree 

82.78% 0.226 0.102 64.78% 

Naive 
bayes 

60.06% 0.327 0.207 93.52% 

Logistic 59.26% 0.334 0.224 95.59% 
Random 
tree 

97.36% 0.074 0.011 21.18% 

Random 
forest 

97.39% 0.121 0.057 34.63% 

จากตารางที่ 3 การเรยีงลำดับผลลัพธ์คำตอบท่ีถูก
ตามลำดับ คือ KNN, Decision tree, Neural Network, Naïve 
bayes, Logistic และ SVM เราจงึได้ตัดสินใจเลือก Model ที่สร้าง
ขึ้นโดยวิธี KNN และ Random forest เพราะเป็นวิธีที่สามารถตอบ
ผลลัพธ์ถูกได้ถึง 97.39% แต่อย่างไรก็ตามการ Training data ด้วย
วิธีการนี้ก็ไมไ่ด้หมายความว่าจะมเีปอเซ็นถูกสูงตามด้วย 
 4.3 การเปรียบเทียบ Model โดย Cross-validation 

การ Cross-validation folds 10 โดยการแบ่ง 10 กลุ่ม 
และรัน 10 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 ใช้ ส่วนท่ี 1 เป็น test set ส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมดอีก 9 ส่วนเป็น training set ครั้งท่ี 2 ใช้ ส่วนท่ี 2 เป็น test 
set ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดอีก 9 ส่วนเป็น training set จนถึงครั้งท่ี10 
ใช้ ส่วนท่ี 10 เป็น test set สว่นท่ีเหลือท้ังหมดอีก 9 ส่วนเป็น 
training set โดย evaluation accuracy จะเป็นค่าเฉลีย่ของทั้ง 10 
ครั้ง 

 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทยีบจากการ Cross-validation 

Classify Correctly Root 
mean 
squared 
error 

Mean 
absolute 
error 

Root 
relative 
squared 
error 

KNN 66.96% 0.358 0.132 102.54% 
Neural 
Network 

63.08% 0.307 0.180 87.85% 

SVM 57.39% 0.356 0.266 101.84% 
Decision 
tree 

69.18% 0.309 0.145 88.59% 

Naive 
bayes 

60.01% 0.327 0.207 93.66% 

Logistic 59.09% 0.334 0.224 95.68% 
Random 
tree 

65.05% 0.370 0.140 105.97% 

Random 
forest 

70.35% 0.283 0.146 80.98% 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าการแบ่ง Cross-Validation folds 

10 ใน KNN, Decision tree, Random tree และ Random 
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forest เมื่อเปรยีบเทียบกับ ตารางที่ 3 ที่เป็นการใช้ full training 
set เมื่อทำการทดสอบจริง ๆ ทำให้รู้ว่าความน่าเชื่อถือของทั้งสอง 
Method นี้ลดลง หรือมีแนวโนม้ที่เปลี่ยนแปลงง่าย จึงจำเป็นต้อง
ทดสอบในหลายๆครั้งก่อนนำไปใช้ แต่ในส่วน Method อื่น ๆ 
ความใกล้เคยีงค่อนข้างเห็นได้ชัด  
 
4.4 การทดสอบข้อมูล Testing set 
 เป็นการนำข้อมลู 30% ออกมาทดสอบเพื่อหาความ
แม่นยำของ Model ในแต่ละวิธ ีได้ดังนี้ 
 
ตาราง 5 ผลการใช้ข้อมูลมาทดสอบโดย Model จากการ Cross-validation 
Classify Correctly Mean absolute 

error 
Root mean 
squared 
error 

KNN 16.35% 0.3346 0.5782 
Neural 
Network 

36.48% 0.2793 0.3865 

SVM 28.03% 0.3043 0.4053 
Decision 
tree 

28.03% 0.2707 0.4029 

Naive 
bayes 

28.50% 0.2903 0.4054 

Logistic 28.50% 0.2991 0.4079 
Random 
tree 

29.43% 0.2688 0.4129 

Random 
forest 

40.65% 0.2581 0.3716 

 
จะเห็นได้ว่าเมื่อนำ Model มาทดสอบกับข้อมูล 

Unseen แล้วทำให้เปอเซ็นการตอบถูกลดลงอย่างมาก นั้นเป็นสิ่งที่
ช่วยให้ตัดสินใจในการเลือกใช้ได้ นั้นก็คือ การนำ Random forest 
และ Neural Network มาใช้ 
4.5 การทำนาย 

จะเป็นการนำข้อมูลของวันก่อนมามาวิเคราะห์ ด้วย 
Model ที่ผ่านการทดสอบมาแล้วก็คือ Random Forest จะได้ผล
ตามกราฟนี้ ผลจะเป็นการทำนายของวันท่ี 22 พฤษจิกายน 63 

โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามช่วงเวลา

 
ภาพที ่12 กราฟแสดงระดับของฝุ่น PM2.5 โดยแบ่งเป็นระดับ 

 
โดยข้อมลูสภาพอากาศของวันท่ี 21 พฤศจิกายน 63 ที่นำมา
วิเคราะหเ์มื่อนำมาจัดทำเป็นกราฟ จะได้ดังนี้ 

 
ภาพที ่13 กราฟแสดงสภาพภูมิอากาศของวันที่ 21 พ.ย. 63 

 

5. สรุปผลการดำเนินงาน 
การทำนายเมื่อเปรียบเทียบตามขอ้มูลสภาพอากาศแล้วก็

เป็นไปตามที่ได้ทำการวิเคราะห์เลยว่าหากอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นระดับ
ของฝุ่น PM2.5 จะลดลง ขั้นตอนการสร้าง Model ด้วยวิธีการทั้ง 6 
วิธีนั้นถึงการใช้ full training set เปอเซ็นผลลัพธ์จะมากแต่กไ็ม่
สามารถบอกได้ว่าการใช้งานทำนายจริง ๆ จะไดผ้ลลัพธ์ตามที่ควร
มากน้อยแค่ไหน เราจึงได้ตดัสินใจเลือก Model ที่สรา้งขึ้นโดยวิธ ี
KNN และ Random forest เพราะเป็นวิธีท่ีสามารถตอบผลลัพธ์ถูก
ได้ถึง 97.39% แต่อย่างไรก็ตามการ Training data ด้วยวิธีการนี้ก็
ไม่ได้หมายความว่าจะมีเปอเซ็นถกูสูงตามด้วย สุดท้ายแล้วการ
พยากรณ์ หรือการทำนายในสิง่ที่เกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างนั้น
ไม่ได้ง่าย และที่สำคญัก็คือข้อมลูที่ถูกนำมาสร้างโมเดลนั้นต้องทำ
การเก็บมาอยา่งละเอยีด แนวโน้มระหว่างปรมิาณ PM2.5 ที่เกิดขึ้น
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จริง กับท่ีได้จากการทำนายอาจมแีนวโน้มไมต่รงกัน อาจเป็นเพราะ
ปัจจัยที่อยู่ใน Model อาจจะยังไม่ครบ เช่น ขาดข้อมูล UV  ข้อมูล
การเผาขยะ ข้อมูลไฟป่า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้การทดลองนี้ จะ
ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่แม่นยำมากนกั แต่สิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากการ
วิเคราะห ์คือ แตล่ะพื้นท่ี อาจจะมีต้นเหตุของการเกิดฝุ่น PM2.5 ที่
ไม่เหมือนกัน ในการสร้าง Model อาจจำเป็นต้องสร้าง Model ใน
แต่ละพื้นท่ีที่ไม่เหมือนกัน เช่น ในเขตเมือง ที่ราบสูง หรือเขตนอก
เมือง เป็นต้น และหากเป็นเช่นนั้น ก็แสดงว่า แนวทางในการ
แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ก็ควรมีแนวทางที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี
ด้วยเช่นกันและข้อมลูที่นำมาใช้วิเคราะห์ มไีมม่ากพอ  

  
6. ข้อสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เล็กจนขนจมูก
ของมนุษย์ท่ีทำหน้าที่กรองฝุ่นนั้นไม่สามารถกรองได้ จึง
แพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยอื่น ๆ  
ในร่างกายได้ สาเหตุที่ทำใหเ้กิดฝุน่ PM2.5 การเผาในที่โล่ง การ
คมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต และอื่น ๆ อีก
มากมาย จึงทำให้เราไมส่ามารถรู้ไดเ้ลยว่าค่าฝุ่นจะเกินมาตรฐาน
เมื่อไหร่ เราจึงได้ทำเรื่องการพยากรณฝ์ุ่น  PM2.5 ทำมาช่วยในการ
พยากรณ์คา่ฝุ่นเพื่อช่วยในการให้ข้อมูลล่วงหน้าโดยเราจะนำข้อมูล
ปัจจัยต่าง ๆที่มีผลต่อฝุ่นPM2.5 จะไดเ้ตรียมตัวหาวิธีป้องกันไดล้่วง 
เพื่อลดปัญหาสุขภาพที่มีปัจจัยจากฝุ่นPM2.5 ได้  

การพัฒนาในอนาคตก็สามารถทำเป็นระบบการแจ้งเตือน 
PM2.5 ล่วงหน้าได้ โดยอาจจะเขยีนเป็น Web application หรือ 
Mobile application แต่ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มแตล่ะพื้นท่ีว่าปัจจัยแต่
ละพื้นท่ีนั้นเป็นอย่างไร เพราะว่าแต่ละพื้นท่ีนั้นอาจจะมีปัจจยัที่ทำ
ให้เกิด PM2.5 ที่แตกต่างกัน จึงอาจจำเป็นท่ีจำต้องมีการสร้าง 
Model ของเฉพาะในแตล่ะพื้นที่น้ันๆ และต้องมีการรวบรวมที่
ครอบคลมุ ละเอียด และถูกต้องมากกว่าน้ี เพื่อให้การทำนาย หรือ
การพยากรณ์นั้นถูกต้อง และมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
       งานวิจัยชิ ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ที่จะสร้างแบบจำลองในการพยากรณ์และการวัด
ระดับความเครียดของแต่ละคนในการเร ียนออนไลน์ด ้วย
เครื่องมือการทำงานของโดยจะเริ่มต้นจากการกำหนดหัวข้อที่
ต้องการจะนำไปวัดระดับความเครียดและเริ ่มสำรวจและเก็บ
ข้อม ูลโดยการทำแบบสอบถามและศึกษาจากการเปิดให้
คำปรึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการพูดคุยนอกหัวข้อที่กำหนด
จากนั ้นจะนำข้อมูลตต่างๆมาคัดกรองนำเอาเฉพาะข้อมูลที่
สามารถนำมาต่อยอดได้มาใช้ และนำข้อมูลนั้นมาทำเป็นเกณฑ์
ในการว ัดระด ับความเคร ียดและย ังม ีการแยกประเภท
ความเครียดต่างๆเพื่อการเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้อีก
ด้วย 
 
คำสำคัญ : ความเครียด ออนไลน์ นักศึกษา เศรษฐกิจ 

 
Abstract 

This research aimed to study the feasibility 
and feasibility of modeling, forecasting and measuring 
the stress levels of individuals in online learning with 
our tools, starting with the topic. Those who would like 
to measure stress levels and begin to survey and 
collect data by questionnaires and study from the 
consultation opening to collect data from discussion 
outside the specified topic, then various data will be 

used for screening. Only information that can be used 
for further improvement . The data were then used as 
a criterion for measuring stress levels, and various stress 
categories were also provided to provide users with 
solutions to problems. 

 
Keywords: online stress student economy 
 

1.บทนำ 
จาการวิจัยพบว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วน

ร่วมในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งการเรียนออนไลน์ โดยการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมtree algoritumในการคำนวณความน่าจะ
เป็นของข้อมูลที่เก็บจากผู้ทดลอง และ netbean เพื่อการสร้าง
หน้าเว็บเพจเนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นผู้คนส่วนใหญ่นั้น
ไม่สามารถปรับตัวหรือเรียกได้ว่าเป็นการเดินตามเทคโนโลยีได้ท่
วงทันจึงทำให้เกิดปัญหามากมาย จนทำให้ผู้คนเกิดความเครียด
จากการจัดการเรื ่องที่ไม่คุ ้นเคยและจากการแก้ปัญหาทั ่วไป
เพราะเคยได้มีบทความกล่าวไว้ว่าในสมัยก่อนน้ันเทคโนโลยียังไม่
ก้าวหน้าทำให้ชีวิตประจำวันเป็นไปได้ง่าย จึงทำให้ผู้คนจัดการ
กับชีวิตประจำวันและใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายดังนั้นเมื่อเวลาผ่าน
ไป เทคโนโลยีจึงทำให้เกิดการพัฒนาที่รวดเร็วและการแข่งขันท่ี
สูงขึ้นไม่ใช่แค่ภายในประเทศเท่านั้น ยังส่งผลไปทั่วโลกดังนั้น
หากจะมีการแก้ไขจัดการเรื่องปัญหานี้คงเป็นไปได้ยากแต่หาก
เรามีการตรวจวัดความเครียดได้ง่ายก็จะทำให้คนเราสามารถ
รู้ทันความเครียดและรีบจัดการความเครียดออกไปได้ทันก่อนจะ

mailto:Narinee.sr@ku.th
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ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา จึงได้มีการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์
เพื ่อประเมินความเครียดในบุคคลเพื ่อที ่จะได้รู ้เท่าทันและ
แก้ปัญหาที่ติดค้างตามมาจากความเครียด 

 
2.ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎีความเครียดของคนไทย 
เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปนวตักรรมใหม่ๆได้เข้ามา

มีบทบาทในชีวิตมากขึ ้นทุกทีทำให้ชีวิตของคนไทยต้องเริ่ม 
เปลี่ยนไป จากเมื่อก่อนประเทศไทยที่อยู่กับโมเดล  1.0 เราก็อยู่
ได้โดยไม่รู ้สึกเครียดแต่อย่างใดเลยในการใช้ชีวิตคร้ ันต่อมา
เปลี่ยนเป็น โมเดล 2.0 เราก็ยังอยู่ได้โดยที่ไม่รู้สึกเครียดกับการ
ใช้ชีวิตปกติเหมือนเก่าแต่พอ ประเทศไทยเริ่มเข้าสูโ่มเดล 3.0 จะ
ร ู ้ส ึกได ้ท ันท ี เลยว ่าคนไทยจำนวนไม ่น ้อยต ้องจมอย ู ่กับ
ความเครียดและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเพราะการแข่งขัน 
และต่อสู้รุนแรงขึ้น 
2.2ความเครียดของนักเรียน/นักศึกษาไทย 

นักวิจัยสาธารณสุขแห่งชาติสนับสนุนโดยสสส. กล่าว
ว่า เด็กไทยเรียนหนักที่สุดในโลก รองจากประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้
มีเด็กนักเรียนลาออกกลางคันปีละ 900,000 คนและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น อีกทั้งส่งผลให้เด็กนักเรียน 386,250 คนเลือกทำอาชีพ
ผิดกฎหมายเพื่อหาค่าเล่าเรียน นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยเรียน
วันละ 8-10 คาบต่อวันและยังมีนักเรียนบางส่วนรู้สึกเบื่อจนไม่
อยากเรียน และที่น่าเป็นห่วง คือ เด็กไทยร้อยละ 87 มีเวลา
พูดคุยกับพ่อแม่เพียงวันละ 10 นาที 
 

3.วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 
การรวบรวมคำถามทั ่วไปที่คาดว่าจะส่งผลถึงความเครียด
เพื ่อที ่จะให้ที ่ส ื ่อถึงความเสี ่ยงในการเกิดความเครียดของ
นักศึกษามาเป็นเกณฑ์ในการที่จะแบ่งแยกระดับความเครียดโดย
มีเกณฑ์ดังนี้  
 
 
 

ตารางที่ 1 : ตารางระดับความถี่ของเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด 
 

 
3.2 การรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์นักศึกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
จำนวน500คนที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์และรวบรวม
นำคำถามที่สามารถแบ่งแยกถึงระดับความเครียดได้ทั้งหมด 10 
คำถามดังนี ้
1.ท่านรู้สึกไม่เข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนแต่ไม่กล้าถามอาจารย์ 
2.ท่านรู้สึกไม่อยากเรียนวิชาที่ให้มีการจับกลุ่มทำงาน 
3.ท่านรู้สึกว่าครอบครัวมีผลต่อการเรียนออนไลน์ 
4.ท่านรู้สึกเหนื่อยเมื่อใกล้ถึงเวลาเรียน 
5.ท่านรู ้ส ึกอยากถอนวิชาเร ียนนั ้นๆตั ้งแต่ยังไม่มีการสอบ     
midterm 
6.ท่านรู้สึกอยากลาออกจากการศึกษาเพราะคิดว่าไม่สามารถ
เรียนไหว 
7.ท่านรู้สึกกดดันเมื่อผู้ปกครองถามถึงเรื่องการเรียนออนไลน์ 
8.ท่านรู ้สึกอยากทำร้ายตยเองเนื ่องจากไม่สามารถเข้าใจใน
บทเรียนได้ 
9.ท่านรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อเรียนออนไลน์ 
10.ท่านวิตกกังวลกับการจัดการเวลาเรียนและเวลาทำการบ้าน 
และเม ื ่อได ้ผลสร ุปจากตารางท ี ่  1 แล ้วเราจะจ ัดระดับ
ความเครียดออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 
 
 
 
 

ระดับ คะแนน ความหมายของระดับความเครยีด 
1 1-15 หมายถึง อาการปกต ิ
2 16-25 หมายถึง เริ่มมีอาการ  
3 26-35 หมายถึง เริ่มมีความเสี่ยงของอาการ 
4 36-45 หมายถึง มีความเสี่ยง 
5 46-50 หมายถึง มีความเสี่ยงรุนแรง 
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ตารางที่ 2 : ตารางแบ่งระดับความเครียดของผู้ใช้ 

 
3.3 การวิเคราะห์ระบบ 
ระบบการทำงานของเว็บไซต์การพัฒนาแบบจําลองเพื่อ
พยากรณ์การเกิดความเครียดในการเรยีนออนไลน์ ด้วยเทคนิค
การทําเหมืองข้อมูลนั้นมีส่วนของการทำงานดังน้ี 
 

 
 

ภาพ 1 : แผนผังขั้นตอนการวิเคราะหก์ารทำงาน 

 
3.4 การออกแบบระบบ 
 

 
ภาพ 2 : ไดอแกรมการทำงานพื้นฐาน 

การออกแบบการดำเนินงานต่างๆของเวบไซต์และการ
คำณวนหาระดับความเครียดนั้นจะใช้กระบวนการของ Tree 
diagram ในการวิเคราะห์ระบบทั ้งหมดเพื ่อให้เห็นถึงความ
ถูกต้องแม่นยำ 
3.5 การพัฒนาระบบ 

ขั ้นตอนการพัฒนาระบบจะใช้เครื ่องมือของ tree 
algoritum และ netbean ในการจัดทำสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา โดย
การออกแบบให้มีการประมวลผลให้ออกมาในรูปของคำตอบ
และความเห็นเพื่อให้สะดวกในการใช้งานและสามารถเข้าถึงได้
ง่านในกลุ่มของนิสิตทั่วไป 

 

 
 

ภาพ 3 : หน้าแรกของเว็บไซต์ 
 

 
 

ภาพ 4 : ขั้นตอนการสำรวจความเครียด 

Rating score ความหมาย 
5 พบเจอเป็นประจำ 
4 พบเจอบ่อยครั้ง 
3 พบเจอบ้างบางครั้ง 
2 พบเจอไม่บ่อย 
1 ไม่เคยพบ 
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ภาพ 5 : ขั้นตอนการสรุปผล 
 

3.6  การทดสอบการประเมินระบบ 
ขั้นตอนการทดสอบการประเมินระบบจะมีการเปดิให้ทดสอบใน
กลุ่มของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและมีการให้
คะแนนถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อเวปไซตด์ังนี ้
 
ตาราง 3  : ตารางความพึงพอใจในเว็บไซต์ 
ระดับความพึงพอใจ ความหมาย 
1-5 พึงพอใจน้อยมาก 
6-10 พึงพอใจปานกลาง 
11-15 พึงพอใจมาก 

 
 

 
 

ภาพ 6 : หน้าแรกของเว็บไซต์ 
 
 
สูตรการหาค่าเฉลี่ย                                      (1) 
 
 
 
 
สูตรการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                    (2) 
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ตารางที่ 4 : ตารางค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.ผลการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาจะจัดให้มีการรวบรวมนำ
คำถามทั่วไปที่อาจจะส่งผลถึงความเครียดเพื่อที่จะให้ที่สื ่อถึง
ความเสี่ยงในการเกิด 
4.1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ด้วยการใช้
ช่ือ และ วันเดือนปี ท่ีเกิด 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 
ภาพ 7 : ขั้นตอนการสำรวจความเครียด 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตั้งคำถามเพื่อให้
ผู ้ใช้ตอบคำถามตามปัจจัยที่ผู้ใช้พบเจอในชีวิตประจำวันเพื่อ
นำมาสรุปผลการวิจัย 
 
4.3 ขั้นตอนการประเมินผล 

 
ภาพ 8 : หน้าเว็บเพจขั้นตอนการสรุปผล 

 
ขั้นตอนการประเมินผลคือการนำข้อมมูลจากหัวข้อ 

4.2 เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ 
5.สรุปผลการดำเนินงาน 
จากการศึกษาเกี ่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์เพื ่อการพยากรณ์
ความเครียดของนักศึกษาจากการเรียนออนไลน์พบว่าผู้คนส่วน
ใหญ่ให้ความสำคัญกับความเครียดและการทดสอบความเครียด
เพื่อวัดระดับความเครียดของตนเอง และเพื่อความมั่นใจว่า
ตนเองนั้นมีระดับความเครียดมากหรือน้อยเพียงใด จากการ
ทดสอบจากผู ้ใช้จำนวน 50 คนมีผลออกมาว่าผู้ ใช้ม ีระดับ
ความเครียดดังนี ้
ระดับ 5 เป็นจำนวน 12%  
ระดับ 4 เป็นจำนวน 18% 
ระดับ 3 เป็นจำนวน 36% 
ระดับ 2 เป็นจำนวน 23% 
ระดับ 1 เป็นจำนวน 11% 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
มาก  ปาน

กลาง  
น้อย 

ท่านรู้สึกว่าเว็บไซต์
เข้าใจง่าย 

3 O 2 O 1 O 

ท่านรู้สึกว่าเว็บไซตไ์ม่
ซับซ้อน 

3 O 2 O 1 O 

ท่านรู้สึกว่าเว็บไซตร์ะบุ
ปัญหาของท่านได ้

3 O 2 O 1 O 

ท่านรู้สึกว่าเว็บไซต์ช่วย
บอกถึงระดับ
ความเครยีดของท่านได ้

3 O 2 O 1 O 

ท่านรู้สึกว่าเว็บไซต์
สามารถช่วยท่านแก้ไข
ปัญหาความเครียดได ้

3 O 2 O 1 O 
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ตารางที่ 5 : ตารางแบ่งระดับความเครียดของผู้ใช้ 

 
ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีผลใดเกิดขึ้นจะมีการให้คำแนะนำกับผู้ใช้ในทุก
ระดับของการตรวจสอบความเครียดเพิ่มไปให้กับผู้ทดลองทั้งสิ้น
เพื่อการปรับเปลี่ยนท่ีเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันในสังคม 
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ระดับ คะแนน ความหมายของระดับความเครยีด 
1 1-15 หมายถึง อาการปกต ิ
2 16-25 หมายถึง เริ่มมีอาการ  
3 26-35 หมายถึง เริ่มมีความเสี่ยงของอาการ 
4 36-45 หมายถึง มีความเสี่ยง 
5 46-50 หมายถึง มีความเสี่ยงรุนแรง 
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 การวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีผลต่อการซือ้ผลติภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว 
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เทคนิคเหมอืงข้อมูล 

Behavior analysis affecting purchasing coconut oil products, in Prachuap Khiri 
Khan Province using data mining techniques 

 
รุจิโรจน์ ฮิโรเซะ1, เพียงฤทัย หนูสวัสด์ิ2*, กรรณิกา บุญเกษม3, นพดล สายคติกรณ์4  

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

Emails: Rujiroj9016@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานว ิ จ ั ยนี้ เ ป ็นการนำ เทคน ิคการทำ เหม ื องข ้ อมู ล                 

มาประยุกต์ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อ1). ศึกษาและวิเคราะห์
ปัจจัยที ่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว       
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2). สร้างโมเดลทำนายโอกาสการซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เทคนิค
ต้นไม้การตัดสินใจ 3). สร้างกฎความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์
ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยใช้เทคนิคการหากฎ
ความสัมพันธ์ ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิจัย คือพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวจากการเก็บแบบสอบถามของกลุ่ม
ลู กค้ า ใน เขตจั งหวั ดประจวบคี รี ขั น ธ์  จ ำนวน  600 ชุด 
ผ ่านกระบวนการสร ้างโมเดลด้วยโปรแกรม Rapid miner 
studio  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ของลูกค้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ราคา ระดับการศึกษา 
และรายได้ ส่วนของโมเดลทำนายโอกาสการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมัน
มะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เทคนิคต้นไม้การ
ตัดสินใจ ผ่านวิธีการแบ่งกลุ ่มข้อมูลแบบ Cross Validation     
ม ีค ่าความถูกต้องมากที ่ส ุด เท่าก ับ 69.50 % และผลการ
วิเคราะห์ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า พบว่า ผลิตภัณฑ์
ท ี ่ล ูกค ้าม ีความต้องการซื ้อส ูงส ุด ค ือ สบู ่น ้ำม ันมะพร้าว           
โดยมีค่า Support = 31.2% และสินค้าท่ีลูกค้ามักซื้อพร้อมกัน 

 
--------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author 

มากที ่ส ุดคือ โลชั ่นทาตัวน้ำมันมะพร้าวและน้ำหอมน้ำมัน
มะพร ้ า วจากการ โดยม ี ค ่ า  support =  2.7% แ ล ะ ค ่ า 
Conf ident  เท่ากับ 64% 
 
คำสำคัญ – การทำเหมืองข้อมูล, กฎความสัมพันธ์, พฤติกรรม
การเลือกซื้อ, ต้นไม้ตัดสินใจ 
 

ABSTRACT 
 This research is the application of data mining techniques. 
For the purpose 1 ) .  Study and analyze factors affecting the 
purchasing behavior of coconut oil products in Prachuap Khiri 
Khan Province. 2). Create a model to predict the opportunity 
to buy coconut oil products in Prachuap Khiri Khan Province . 
Using the decision tree technique. 3). Establish relationship 
rules to analyze customers' product purchase demand. 
Using the technique of providing relationship rules 
Information used in the research Is the purchasing 
behavior of coconut oil products from a survey of 600 
sets of customers in Prachuap Khiri Khan province. 
Through the process of modeling using Rapid miner 
studio program. 
 The research results were found that Factors 
affecting Lou's shopping behavior the top 3 traders 
were the price, education level and income of the 
model to predict the opportunity to buy coconut oil 
products in Prachuap Khiri Khan province.  Using the 
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decision tree technique Through the Cross Validation 
data segmentation method, the highest accuracy was 
69.50%. And the results of checking customer demand 
for products showed that the products that customers 
have the highest purchase demand are oil pipes with 
Support = 31.2% and the products that customers tend 
to buy the most at the same time are coconut oil and 
oil. Coconut from support = 2.7% and confidence 64%. 
 
Keywords – Data Mining, Relationship Rules, Buying 
behavior, Decision Tree 

 
1. บทนำ 

ในปัจจ ุบันมีผ ู ้บร ิโภคสินค้าม ีพฤติกรรมการซื ้อส ินค้า            
ที่เปลี่ยนแปลง ด้วยสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้คนส่วนใหญ่นิยมการ
ซื้อขายสินค้าแบบออนไลน์กันมากขึ้น ทำให้เกิดระบบต่าง ๆ 
ขึ ้นมารองรับการซื ้อขายในลั ก ษณ ะ ออน ไ ล น์ เพิ ่มมากขึ้น      
เช่น เว็บไซด์ที่เป็นแหล่งรวมสินค้า Lazada  Shopee เป็นต้น 
และนอกจากรูปแบบการขายสินค้าที่เปลี่ยนไปแล้ว ลักษณะหรือ
รูปแบบสินค้าก็มีความหลากหลายมากขึ้น โดยปัจจุบันมีการ
นำเสนอขายสินค้าที่หลากหลาย ทั่งสินค้าประเภทอุปโภคและ
บริโภค สินค้าที่เกี่ยวกับการแปรรูปต่าง ๆ หรือสินค้าประเภท 
OTOP ก็เริ่มได้รับความสนใจจากลูกค้า หรือแม้แต่สินค้าที่ผลิต
จากว ัตถ ุ ด ิบธรรมชาต ิท ี ่ ม ี การแปรร ูป เป ็นท ั ้ งอาหาร                
หรือเครื่องสำอางต่าง ๆ ก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องสำอาง และอาหารเพื่อสุขภาพ 
[1] โดยส่วนใหญ่ผู้ซื้อสินค้าประเภทนี้มีพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องทำการ
หากลยุทธ์การขายที่สามารถดึงดูดใจผู้ซื ้อได้ โดยในปัจจุบัน       
ก็มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการพยากรณ์ข้อมูลมาใช้ในพยากรณ์    
หรือทำนายพฤติกรรมของผู ้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น การทำ
เหม ืองข ้อม ูล (Data Mining)  ท ี ่นำมามาว ิ เคราะห ์หากฎ
ความสัมพันธ์ เพื ่อใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด ในการกระตุ ้นให ้เก ิดการซื ้อสินค้า โดยการนำ          
เอาฐานข้อมูลของพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของลูกค้ามา

วิเคราะห์ เพื ่อให้ทราบถึงทิศทางในการทำแผนการส่งเสริม
การตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย [2]  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูก
มะพร้าวเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยมีเนื ้อที ่เพราะปลูก
ประมาณร ้อยละ 32 ของเน ื ้อที ่ปล ูกมะพร ้าวท ั ้งหมด [6] 
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอทับสะแก ซึ่งสามารถนำมาขาย     
ทั้งในรูปของผลมะพร้าว นอกจากนี้ ยั งสมารถนำส่ วนต่าง ๆ 
ของมะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลติภณัฑต์่าง ๆ  ได้ เช่น ในปัจจุบันท่ีกำลัง
เป็นที่นิยมของตลาดคือการนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
น้ำมันมะพร้าวชนิดต่าง  ๆเช่น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อบริโภค 
หรือเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคหรือสามารถนำมารับประทาน
เพื่อช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้  แชมพูน้ำมันมะพร้าว 
น้ำยาบ้วนปากจากน้ำมันมะพร้าว หรือลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าว 
เป็นต้น โดยในปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจ และหันมาทำธุรกิจ
ในรูปแบบนี ้เพิ ่มมากขึ ้น ทั ้งในจั งห วั ดประจวบครี ขั นธ์       
และจังหวัดอื่น ๆ ที่มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อแปรรูป
มะพร้าว ทำให้เกิดการแข่งขันกันสูงในการซื้อขาย เพื่อสร้าง
ยอดขายและความได้เปรียบจากคู่แข่งขัน โดยไม่ได้คำนึงถึงความ
ต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ไ ม่ ม ี ก า รวิ เ คร าะห์ตลาด    
หรือความต้องการ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ทำให้บางครั้งสินค้าที่ผลิตมานั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภค หรืออาจจะมีการกำหนดราคา
ในระดับที ่ผู ้บริโภคไม่สามารถยอมรับได้ สิ ่งต่าง  ๆ ที ่ปัญหา
เหล่านี ้ มาจากสาเหตุท ี ่ ไม ่ม ีการเก ็บข้อม ูลหรือว ิเคราะห์
พฤติกรรมของผู ้ซ ื ้อโดยแท้จริ ง จึงทำให้ส ่งผลต่อยอดขาย       
และธุรกิจได้ 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนำเทคนิคการทำเหมือง
ข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช ้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม       
ของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำมัน
มะพร้าว โดยศึกษาถึงปัจจัยหรือพฤติกรรรมที ่ส ่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว  และวิ เคราะห์หากฎ
ความสัมพันธ์ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้
ไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถ
เจาะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ สามารถใช้ในการวางแผนการ
ตั้งราคาหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ  และส่งเสริมการตลาดเพื่อยกระดบั
ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ของวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2.2 เพื ่อสร้างโมเดลทำนายโอกาสการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมัน

มะพร้าวในจังหวัดประจวบคีร ีขันธ์โดยใช้เทคนิคต้นไม้การ
ตัดสินใจ 

2.3 เพื่อสร้างกฎความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ความต้องการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยใช้เทคนิคการหากฎความสัมพันธ์ 
 

3. กรอบแนวคิด 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

 
4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

4.1 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแยกประเภทหรือจำแนกรูปแบบ 

และความสัมพันธ์ของข้ อมู ลจากฐานข้อมู ลที่ มี ขนาดใหญ่  
ซึ่งรูปแบบการทำเหมืองข้อมูลนั้นได้รวบรวมความรู้จากหลากหลาย
แขนงเข้าด ้วยกัน ประกอบด้วย การเร ียนร ู ้ของเครื ่องมือ 
(Machine Learning) วิทยาศาสตร์สารสนเทศ (Information 
Science) สถิต ิ (Statistic) และระบบฐานข้อมูล (Database 
system)  [5] 

4.1.1 วิธีการจำแนกกลุ่ม (Classification) เป็นวิธีใน
การจำแนกกลุ่มของข้อมูลด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้มีการ
กำหนดไว ้แล ้ว โดยว ิธ ีน ี ้ จะเหมาะก ับการสร ้างต ัวแบบ             
เพื่อพยากรณ์ค่าข้อมูล (Predictive mode-ling) ที่ได้จากการ

จำแนกกลุ่มตัวอย่างไว้แล้ว ซึ่งในลักษณะดังกล่าวจะเรียกว่าการ
เรียนรู้แบบผู้สอน (Supervised learning) 

 4.1.2 วิธีการค้นหากฎความสัมพันธ์ (Association 
Rule Discovery) เป็นวิธีทีน่ิยมใช้ในการค้นหาความสัมพันธ์ของ
ฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เพื่อจะได้วิเคราะห์ข้อมูล และหาสิ่งที่
ซ่อนอยู ่ในข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการซื ้อขายสินค้า
ภายในห้างสรรพสินค้า เพื ่อที ่ได้วางแผนการส่งเสริมการขาย 
(Promotion)  

 4.1.3 วิธีการจัดกลุ่ม (Clustering) เป็นวิธีการลด
ขนาดของข้อมูลด้วยการรวบรวมตัวแปรที่มีลักษณะเหมือนกัน
เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้สามาถที่จะค้นหาข้อมูลที่ถูกละเลยไปได้  
วิธีนี้มักจะถูกใช้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการทำเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) ซึ่งจะเหมาะกับข้อมูลที่ยั ง ไม่มีกลุ่ มอย่างชัดเจน 
จึงจะรวมกลุ่มกันเพื่อหากลุ่มต่าง ๆ ของข้อมูลโดยจำนวนกลุ่ม
ของข้อมูลจะแทนด้วย k โดยผู้ ใ ช้ วิ ธี นี ้ จะ เป็นผู้ ที ่ ก ำหนด
จำนวนกลุ่ม  วิธีนี้สามารถเรียกว่าการจัดกลุ่มแบบ k กลุ่ม 
(K-mean clustering) 
4.2 เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)  

เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ที่จะหาทาง เลื อกที่ ดีที่ สุ ด  
โดยจะนำข้อมูลมาสร้างตัวแบบการพยากรณ์ให้อยู่ในรูปแบบของ
โครงสร้างต้นไม้ ซึ่งมีการเรียนรู้ข้อมูลแบบผู้สอน (Supervised 
learning) สามารถสร้างตัวแบบการจัดกลุ่ม (Clustering) ได้จาก
กลุ่มตัวอย่างของข้อมูลฝึกหัด (Training data set) และสามารถ
พยากรณ์กลุ่มของรายการที่ยังไม่เคยนำมาจัดกลุ่ม [10] 
4.3 กฎความสัมพันธ์ (Association Rule)  
 เป็นผลที่ได้จากกระบวนการหาค่าความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ซึ่งกระบวนการหาความสัมพันธ์นี้สามารถค้นพบได้ในรูปแบบ 
(Pattern) ที่น่าสนใจซึ่งจะบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะ หรือคุณสมบัติ
เด่นของชุดข้อมูล กฎการเชื่อมโยงได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย
ในด้านต่าง ๆ [4] เช่น การวิ เคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า  
การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์    
และการทำนายปรากฏการณืต่าง ๆ ทางธรรมชาติ 
4.4 FP-Growth 
 เป็นการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยไม่มี Candidate 
Item set การทำงานในระดับที่ 1 จะทำเช่นเดียวกับ Apriori   
ซึ่งไอเทมที่ไม่ผ่านค่าสนับสนุนขั้นต่ำนั้น จะถูกตัดทิ้งไปในขั้นตอน   
ที ่ 1 หลังจากนั ้นให้นำข้อมูลทั ้งหมดมาจัดเรียงใหม่จากค่า
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สนับสนุนมากไปหาน้อย โดยจัดเก็บด้วยโครงสร้างข้อมูลแบบ 
FP-Tree ซึ่งเป็นข้อมูลในลักษณะที่บีบอัดให้เล็กลงเพื่อสามารถ   
ที ่จะเก็บในหน่วยความจำได้ [7] วิธีนี ้จะมีก า ร อ่ า น ท ราน
แซคช่ันเพียงแค่ 2 รอบเท่านั้น  
4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การสร้างแบบจำลองกฎความสัมพันธ์สำหรับ ฐานข้อมูลการ
สั่งซื้อสินค้าโดยใช้เทคนิค FP-Growth โดยวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อหาความสัมพันธ์ของการซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาเก๊ตขนาด
ใหญ่ โดยการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลเพ ื ่อท ี ่จะสร ้างแบบจำลอง
ความสัมพันธ์ของการซื้อสินค้า โดยใช้กฎ Association Rules  
ด้วยเทคนิค FP-Growth ซึ ่งวิเคราะห์จากการซื ้อสินค้าของ
ผู้บริโภคในแต่ละบุคคล  โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้ใน
การสนับสนุนการตัดสินใจการนำเสนอสินค้าได้ตรงตามความ
ต้องการของผู ้บริโภค ซึ ่งจะเป็นกลยุทธ์หนึ ่งในการวางแผน
การตลาดได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ [7] 
 การสร้างแบบจำลองปัจจัยการซื ้อผลิตภัณฑ์ทำผมของ
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านทำผมโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบสอง
ขั้นตอน โดยงานวิจัยนี้ ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น  2 ส่วน    
คือ การใช้เทคนิคการจัดกลุ ่มแบบสองขั ้นตอน (Two stage 
clustering) โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเท ียม (SOM)      
และเทคนิคเคมีนส์ (K-means) เพื่อหากลุ่มที่เหมาะสมในการจัด
กลุ่มข้อมูล สำหรับส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ที่มีผลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ โดยการสร้างแบบจำลอง
พฤติกรรมการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งจะใช้เทคนิคการจำแนกข้อมูล 
(Classification)  ในรูปแบบของกฎ ประโยชน์ที่ได้รับจากศึกษา
งานวิจัยนี้จะทำให้ผู ้ขายผลิตภัณฑ์ซาลอนสามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการคิดกลยุทธ์
ในการขายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของแบบจำลองพฤติกรรม     
ของผู้บริโภคต่อไป [8] 
 การวิเคราะห์ปัจจัยผู ้บริโภคที ่มีผลต่อการซื ้อผลิตภัณฑ์      
จากดักแด้ไหมของชุมชนบ้าน หัวสะพาน ตำบลบ้านยาง อำเภอพุท
ไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ใช้
ข้อมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 222 ชุด มาวิเคราะห์เพื่อสร้าง
แบบจำลองโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลแบบการจำแนก
ข้อมูลด้วยผังต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้อัลกอริทึม Random 
Forest ในการทดสอบ และทำการค ัดเล ือกค ุณล ักษณะ         
ของข้อมูล 4 วิธี ได้แก่ IR, IG, CFS และ SU โดยผลการวิเคราะห์

พบว่า โมเดลการพยากรณ์แบบ Random Forest เมื่อใช้ร่วมกับ
เทคนิคการลดค ุณล ักษณะของข ้อม ูลแบบ SU นั ้นทำให้
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์เพิ่มขึ้น โดยสามารถวัดค่าความ
ถ ูกต ้องได ้  ร ้อยละ 98.74 ทำให ้ม ีป ัจจ ัยท ี ่ส ่ งผลต ่อการ             
ซื ้อผลิตภัณฑ์มากที่สุด จำนวน 4 ปัจจัย ได้แก่ 1. ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์และราคา 2. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  
3. ปัจจัยการนำเสนอและการปฏิบัติต่อผู้บริโภค 4. ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ เพื่อเป็นสารสนเทศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ดักแด้ไหมเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชนบ้านหัวสะพานต่อไป [9] 
 

5. วิธกีารดำเนินงานวิจัย 
5.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
ได้แก่  รูปแบบการซื้อสินค้าของกลุ่มลูกค้า พฤติกรรมการซื้อ
สินค้า วิธีการหรือแหล่งในการเลือกซื้อสินค้าที่เกี ่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบครีรีขันธ์ 
นอกจากนี้ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองข้อมูล    
โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ และศึกษาเพิ่มเติมในส่วนการที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า การทำนายแนวโน้ม
การตัดสินใจซื้อ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ
สินค้า เพื่อนำไปเป็นข้อมูลเบื ้องต้นในการดำเนินงานวิจัย        
ในขั้นตอนถัดไป  
5.2 จัดทำแบบสอบถามที่สอดคล้องกับวิจัย 
 ในการทำวิจัยครั้งนี้ จากข้อมูลที่ได้ศึกษามา ผู้วิจัยได้ทำการ
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้  
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า จำนวน 
9 ข้อ 
 ตอนที่  3 ส ่วนประสมทางการตลาดที ่ม ีผลต ่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้หลัก 
4P ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน     
ช่องทางการจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
 การให้ค่าคะแนนคำตอบมีจำนวน 5 ระดับ คือ 5 คะแนน = 
มากที่สุด, 4 คะแนน = มาก, 3 คะแนน = ปานกลาง, 2 คะแนน = 
น้อย และ 1 คะแนนเท่ากับน้อยที่สุด 
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 5.3 การเก็บแบบสอบถาม 
  งานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้    
ที่มีประสบการณ์ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว  โดยผู้วิจัยได้ทำ
การแบ ่ งการ เก ็บแบบสอบถามเป ็น 2 ว ิ ธี  ค ือ  การ เก็บ
แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทาง Google from จำนวน 300 ชุด 
โดยผู้วิจัยได้กระจายแบบสอบถามตามเว็บไซต์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และตามกลุ่ม   
ต่าง ๆ และทำการเก็บแบบสอบถามแบบออฟไลน์ จำนวน 300 
ชุด โดยผู้วิจัยได้กระจายแบบสอบถามตามศูนย์ OTOP ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์จำนวน 3 แห่ง แห่งละ 100 ชุด 
 
5.4 การเตรียมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทีไ่ด้จัดทำขึ้น 
จำนวน 600 ชุด ประกอบด้วย 34 แอตทริบิวต์  
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 
ลำดับ ชื่อตัวแปร รายละเอียด 

1 เพศ 
ชาย 
หญิง 

2 อาย ุ

15 – 24 ปี 
25 – 35 ปี 
36 – 60 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

3 การศึกษา 

ต่ำกว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
สูงกว่าปริญญาโท 

4 อาชีพ 

ข้าราชการ 
บริษัทเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว 
ลูกจ้าง 
รัฐวิสาหกิจ 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
รับจ้าง 

5 รายได ้

น้อยกว่า 10,000 บาท 
10,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 50,000 บาท 
มากกว่า 50,001 บาท 

ลำดับ ชื่อตัวแปร รายละเอียด 

6 

รายการ
ผลิตภณัฑ์ที่
เกี่ยวกับน้ำมัน
มะพร้าว 

แชมพูน้ำมันมะพร้าว 
ลิบบาลม์น้ำมันมะพร้าว 
สเปรย์บำรุงเส้นผมน้ำมันมะพร้าว 
น้ำหอมน้ำมันมะพร้าว 
สเปรย์น้ำนมผสมนำ้มันมะพร้าว 
สบู่น้ำมันมะพร้าว 
สคับขัดผิวหน้าน้ำมันมะพร้าว 
ผลิตภณัฑ์ระงับกลิ่นกายน้ำมัน
มะพร้าว 
แผ่นมาสก์หน้าน้ำมันมะพร้าว 
น้ำยาบ้วนปากน้ำมันมะพร้าว
โลช่ันทาตัวน้ำมันมะพร้าว 

7 
การเลือกซื้อ
ผลิตภณัฑ์เลือก
เพราะปัจจัยใด 

ราคาถูก 
คุณภาพ 
แบรนด์ชั้นนำ 
กลิ่น 
ปริมาณ 
ความประทับใจ 

8 

กลุ่มหรือบุคคล
ใดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการ
ตัดสินใจซื้อ 

ตนเอง 
เพื่อน/คนรู้จัก 
ดารา/นักร้อง 
ครอบครัว/ญาติพี่น้อง 
โฆษณา/สื่อออนไลน ์

9 
เหตุผลที่ท่าน
เลือกซื้อน้ำมัน
มะพร้าว 

บริโภคโดยตรง/นำไปผสม
เครื่องดื่ม 
เพื่อทำออยพูลลิ่ง (Oil pulling) 
ช่ืนชอบรสชาติ 
ใช้ประกอบอาหาร 
ตามกระแสคนรักสุขภาพ 
รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ ์
ดูแลบำรุงสุขภาพภายนอก  

10 

ลักษณะบรรจุ
ภัณฑ์ของ
น้ำมันมะพรา้ว
แบบใดที่ท่าน

ขวดแก้ว ฝาเกลยีว 
ขวดพลาสติก ฝาเกลียว 
ขวดแก้ว ฝาปั๊ม 
ขวดพลาสติก ฝาปั๊ม 
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ลำดับ ชื่อตัวแปร รายละเอียด 
นิยมซื้อมาก
ที่สุด 

11 

น้ำมันมะพรา้ว
ประเภทใดท่ี
ท่านนิยมซื้อ
มากที่สุด 

น้ำมันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ 
น้ำมันมะพรา้วสกัดเย็น 
น้ำมันมะพรา้วอินทรีย์สกดัเย็น 
น้ำมันมะพรา้วผ่านกรรมวิธ ี
น้ำมันมะพรา้วอินทรีย ์

12 

น้ำมันมะพรา้ว
ชนิดใดที่ท่าน
นิยมซื้อมาก
ที่สุด 

ชนิดน้ำ 
ชนิดแคปซูล 

13 

ส่วนมากท่าน
ซื้อผลติภณัฑ์
จากช่องทางใด
มากที่สุด 

ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP 
เว็บไซต์ Shopee 
ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ 
ห้างสรรพสินค้า 
เว็บไซต์ของตัวแทนจำหนา่ย 
เว็บไซต์ Lazada 
ร้านสะดวกซื้อ 

14 
สาเหตุที่ท่าน
ไม่เคยบริโภค
น้ำมันมะพรา้ว 

ผลิตภณัฑ์ไม่ตรงตามความ
ต้องการ 
ไม่รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ ์
หาซื้อยาก 
ราคาแพง 
ขาดการสื่อสารทางการตลาด 

15 
สินค้าตรงกับ
ความต้องการ 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

16 
สินค้ามีความ
หลากหลายให้
เลือก 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

ลำดับ ชื่อตัวแปร รายละเอียด 

17 
สินค้ามี
มาตรฐานและ
คุณภาพ 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

18 
สินค้ามรีูปทรง
ที่ออกแบบได้
ทันสมัย 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

19 
สินค้ามี
เอกลักษณ์
เฉพาะตัว 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

20 

ราคาสินค้ามี
ความเหมาะสม
กับประโยชน์
ใช้สอย 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

21 

ราคาสินค้ามี
ความคุ้มค่าเมื่อ
เทียบกับสินค้า
และบริการที่
ได้รับ 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

22 

ป้ายแสดงราคา
บนช้ันวางมี
รายละเอียด
ชัดเจน 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

23 
สามารถระบุ
หน่วยสินค้าได้
ชัดเจน 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 
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ลำดับ ชื่อตัวแปร รายละเอียด 

24 

มีการแสดง
ราคา
เปรียบเทยีบ
ร้านค้าอ่ืน 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

25 
ร้านอยู่ใกล้
บ้าน 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

26 

พื้นที่ภายใน
ร้านกว้างขวาง
สะดวกในการ
เลือกซื้อ 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

27 

การจัดวาง
สินค้าเป็น
หมวดหมู่ทำให้
หาสินค้าได้ง่าย 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

28 

ลูกค้าสามารถ
สั่งซื้อ
ผลิตภณัฑ์ทาง
อินเตอร์เนต็ได ้

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

29 
มีสินค้าคงคลัง
พร้อมขายอยู่
เสมอ 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

30 

สื่อ
ประชาสมัพันธ์
ต่าง ๆ มี
เพียงพอและ
เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้า 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

ลำดับ ชื่อตัวแปร รายละเอียด 

31 

การส่งเสริม
การขายการ
ขายมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

32 

ลูกค้าสามารถ
ชำระเงินได้
หลากหลาย
ช่องทาง 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

33 

ลูกค้าสามารถ
นำสินค้า
ตัวอย่างไป
ทดลองใช้หรือ
เปรียบเทยีบได ้

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

34 

ป้าย
ประชาสมัพันธ์
การส่งเสริม
การขายภายใน
ร้านเห็นได้ง่าย 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

 
5.5 การแปลงข้อมูล 
 เป็นขั้นตอนการเตรียมข้อมูลก่อนนำมาวิเคราะห์ โดยเป็น
ขั้นตอนท่ีสำคัญ และใช้เวลามากที่สุด ซึ่งจะมีขัน้ตอนย่อยดังนี ้ 
 5.5.1 คัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการ
ซื ้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ำ มั น ม ะพร้ า ว ใ น  จังหวัดระจวบคีรีขันธ์ 
จำนวน 34 แอตทริบิวต์ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้า ได้แก่ รายการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวที่เคยใช้ 
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เลือกเพราะปัจจัยใด กลุ่มหรือบุคคลใดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ เหตุผลที่ท่านเลือกซื้อน้ำมันมะพรา้ว 
ลักษณะบรรจุภัณฑ์ของน้ำมันมะพร้าวแบบใดที ่ท่านนิยมซื้อ    
มากที ่ส ุด น ้ ำ ม ั น ม ะ พร้ า ว ป ร ะ เ ภ ท ใ ด ที ่ ท ่ า น นิ ย ม ซื ้ อ       
ม า ก ที ่ ส ุ ด  น้ำมันมะพร้าวชนิดใดที ่ท่านนิยมซื ้อมากที ่สุด 
ส่วนมากท่านซื้อผลิตภัณฑ์จากช่องทางใดมากที่สุด และสาเหตุที่
ท่านไม่เคยบริโภคน้ำมันมะพร้าว ข้อมูลด้านส่วนประสมทาง
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การตลาด ได ้แก่  ป ัจจ ัยด ้านผล ิตภ ัณฑ์  ป ัจจ ัยด ้านราคา         
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด  
  5. 5. 2 แ ป ล งข ้ อ ม ู ล  ( Data transformation)  ท ำกา ร       
แปลงเป ็นข ้อม ูลที่ สามารถใช ้ในการสร ้างกฎความส ัมพ ันธ์                
และใช้สำหรับการสร้างโมเดลในรูปแบบต้นไม้การตัดสินใจได้ 
ดังนี ้
 - แปลงข้อมูลเพื่อให้ในการสร้างกฎความสัมพันธ์ โดยการนำ
รายการผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวมาเป็นปัจจัยในแต่ละคอลัมน์ 
และใส่ค่าตัวเลขที่บ่งบอกถึงการซื้อสินค้าในแต่ละประเภท  
คือ ใส ่ 1 ซ ื ้อ ใส ่ 0 ไม ่ซ ื ้อ และบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .csv         
เพื่อนำไปใช้ในการสร้างโมเดลในโปรแกรม Rapid miner ต่อไป 

 
ภาพที่ 2 ตารางแสดงรายการสินค้า 

 - แปลงข้อมูลสำหรับการสร้างต้นไม้การตัดสินใจในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้า โดย แบ่งช่วง
รายได้ เป็น 4 ช่วง ได้แก ่น้อยกว่า 10,000 บาท 10,001 – 30,000 บาท
, 30,001 – 50,000 บาท และ มากกว่า 50,001 บาท 
 - แปลงค่าข ้อม ูลคำถามในแต ่ละด้านของ ปัจจ ัยด ้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยสรุปค่าคะแนนในแต่ละข้อ
ให้เหลือค่าเฉลี่ยแค่ 1 ค่า ตามค่าเฉลี่ยช่วงคะแนนที่เป็น 5 ช่วง ได้แก่ 
Very low, Low, Moderate, More, Most 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลในการสรา้งโมเดล Decision Tree 

 
5.6 การสร้างโมเดล 

 5.6.1 ทำการสร ้ างโมเดลทำนายโอกาสการซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เทคนิค
ต้นไม้การตัดสินใจ กำหนด Class ที่เป็นค่าคำตอบคือ โอกาส   
ในการซื้อ ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบ Cross Validation 
ซึ่งผู้วิจัยแบ่งกลุ่มเป็น K=10, K=15 และK=20 เพื่อเปรียบเทียบ
หาความถูกต้องของโมเดลที่มีค่ามากที่สุด 

 
ภาพที่ 4 กระบวนการสรา้งโมเดลด้วยเทคนิค Decision Tree 

 การสร้างโมเดลด้วยเทคนิค Decision Tree ขั ้นตอนแรก
นำเข้ามูลพฤติกรรมการซื้อสินค้า จำนวน 600 รายการ มาผ่าน
กระบวนการแบ่งข้อมูล เพื่อนำไปวัดประสิทธิภาพของโมเดล 
โดยใช้วิธีการแบบ Cross Validation โดยการกำหนดค่า K= 10 
K=15 และ K =20 เพื่อทำการสร้างโมเดลและหาประสิทธิภาพ
ของโมเดล โดยทำการเก็บรวบรวมไว้ใน Operator Log 

 5.6.2 ทำการสร้างโมเดลเพื่อหากฎความสมัพันธ์ในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และวิเคราะห์หาความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ 
โดยใช้เทคนิค FP-Growth ซึ่ งมีการกำหนดค่า  min support 
ขั้นต่ำที ่0.1 และค่า min confidence ขั้นต่ำที ่0.5 

ภาพที่ 5 กระบวนการสรา้งกฎความสัมพันธ์  ด้วยเทคนิค  
FP-Growth 

 จากภาพที่ 3 การสร้างโมเดลกฎความสัมพันธ์ ขั้นตอนแรก
นำเข้ามูลการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว จำนวน 2,000 รายการ 
มาผ่านวิธ ีการ FP-Growth  เพื ่อหาหาความน่าจะเป็นของ
จำนวนครั ้งในการซื ้อสินค้า และใช้โอเปอร์เรเตอร์ Create 
Association Rules เพื่อหากฎความสัมพันธ์ของการซื้อสินค้า
ในแต่ละประเภท 
 
 
5.7 การวัดประสิทธิภาพ 
 5.7.1 ทำการวัดประสิทธิภาพของโมเดลทำนายโอกาสการซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว จากการแบ่งกลุ่ม Cross Validation 
K=10, K=15 และK=20 เพื่อหาค่าความถูกต้องที่ดีท่ีสุด 
 5.7.2 ทำการวัดประสิทธิภาพในการหากฎความสัมพันธ์ 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิค FP-Growth ในการหาค่าความน่าจะเป็น
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ของจำนวนครั ้งในการซื ้อส ินค้า โดยกำหนดค่าสนับสนุน 
(Support) และค่าความเชื่อมั่น (Confidence) ขั้นต่ำ ซึ่งถ้าหาก
กฎความสัมพันธ์ที ่ได้สามารถผ่านค่าสนับสนุน และค่าความ
เชื่อมั่นขั้นต่ำที่กำหนด ก็จะสามารถนำกฎที่ได้ไปหาความสมัพันธ์
ของการซื้อสินค้าได้ 
5.8 การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถนำผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์
น้ำมันมะพร้าว ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการ
ตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อการกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ใน
อนาคต 
 

6. ผลการดำเนินงานวิจัย 
 6.1 แสดงปัจจัยที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
น้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีดังภาพที่ 6 

 
ภาพที ่6 ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์น้ำมัน

มะพร้าว 
  
 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า เรียงลำดับจาก
มากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ราคา การศึกษา รายได้ รายการ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าว เพศ โปรโมชั่น อาชีพ อายุ 
และสถานท่ีขายสินค้า ตามลำดับ 
 6.2 ผลการสร้างตัวแบบพยากรณ์ทำนายพฤติกรรมที่มผีลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 

จากการแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพโดยวิธีการแบบ 
Cross Validation จากการกำหนดค่า K=10 ทำให้ได้ตัวแบบ
ที่มีค่าความถูกต้องมากที่สุดคือ 69.5 %  

 
ภาพที่ 7 กฎการทำนายจากเทคนคิต้นไมต้ัดสินใจ 

 

 
ภาพที่ 8 ค่าความถูกต้องของตัวแบบพยากรณ ์

 
 6.3 แสดงกฎความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า
มีความต้องการซื้อมากที่สุด โดยใช้วิธีการสร้างกฎความสัมพันธ์ 
จากการผ่านค่าความต้องการขั้นต่ำ คือ ค่าสนับสนุนหรือค่าความ
น่าจะเป็นในการซื้อสินค้า = 0.2 ดังตารางที ่2 
ตารางที่ 2 แสดงรายการสินค้าที่ผ่านค่าความหน้าจะเป็นในการ
ซื้อสินค้า 

ลำดับที่ ผลิตภัณฑ์ ความน่าจะเป็น 

1 สบู่น้ำมันมะพร้าว 31.2% 
2 แชมพูน้ำมันมะพร้าว 25.7% 
3 สคับขัดผิวหน้าน้ำมันมะพร้าว 25.0% 
4 โลช่ันทาตัวน้ำมันมะพร้าว 23.7% 
5 ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าว 20.7% 

 
 และจากการนำข้อมูลพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
น้ำมันมะพร้าว มาเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้เทคนิค Association Rules เพื ่อหากฎความสัมพันธ์     
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ของการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ที ่มีความสัมพันธ์เกี ่ยวเนื ่องกัน 
สามารถสรุปกฎได้ 5 กฎ ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงกฎความสัมพันธ์ของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

กฎความสัมพันธ ์ Sup% Con% 

Coconut oil facial scrub, 
Coconut oil Hair Spray → 
Coconut oil body lotion 

0.022 0.433 

Coconut oil Shampoo, 
Coconut oil lip balm → 
Coconut oil Soap 

0.022 0.500 

Coconut oil body lotion, 
Coconut oil Hair Spray → 
Coconut oil facial scrub 

0.022 0.565 

Coconut oil body lotion, 
Coconut oil perfume → 
Coconut oil facial scrub 

0.027 0.640 

Coconut oil Shampoo, 
Coconut oil body lotion → 
Coconut oil facial scrub 

0.023 0.424 

 
 จากตารางที ่3 สามารถแปลผลกฎได้ดังนี้  
 1. กฎความสัมพันธ์ที่ 1 ถ้าลูกค้าเลือกซื้อสคับขัดผิวหน้า
น้ำมันมะพร้าว และสเปรย์บำรุงเส้นผมน้ำมันมะพร้าวแล้ว
จะซื้อโลช่ันทาตัวน้ำมันมะพร้าวตามไปด้วย โดยมีค่าความเชื่อมั่น 
(Confidence) เท่ากับ 53.3%  
 2. กฎความสัมพันธ์ที ่ 2 ถ้าลูกค้าเลือกซื ้อแชมพูน้ำมัน
มะพร้าว และลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวแล้ว จะซื้อสบู่มันมะพร้าว
ตามไปด้วย โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Confidence) เท่ากับ 50%  
 3. กฎความสัมพันธ์ที่ 3 ถ้าลูกค้าเลือกซื้อโลชั่นทาตัวน้ำมัน
มะพร้าว และสเปรย์บำรุงเส้นผมน้ำมันมะพร้าวแล้ว จะซื้อสคับ
ข ัดผ ิวหน ้าน ้ำม ันมะพร ้าวตามไปด ้วย โดยม ีค ่าความเช ื ่อมั่น 
(Confidence) เท่ากับ 56.5%  
 4. กฎความสัมพันธ์ที่ 4 ถ้าลูกค้าเลือกซื้อโลชั่นทาตัวน้ำมัน
มะพร้าว และน้ำหอมน้ำมันมะพร้าวแล้ว จะซื้อสคับขัดผิวหน้า
น้ำมันมะพร้าว โ ด ยมี ค ่ า ค ว าม เ ชื ่ อ ม ั ่ น  (Confidence) 
เท่ากับ 64%  

 5. กฎความสัมพันธ์ที่ 5 ถ้าลูกค้าเลือกซื้อแชมพูน้ำมันมะพร้าว 
และโลชั่นทาตัวน้ำมันมะพร้าวแล้ว จะซื ้อสคับขัดผิวหน้าน้ำมัน
มะพร้าวตามไปด้วย โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Confidence) 
เท่ากับ 52.4% 
 

7. สรุปงานวิจัย 
 จากผลการดำเนินงานวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมที่ส่งผลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู ้วิจัยได้นำข้อมูลพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
น้ำมันมะพร้าว จากการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ และออฟไลน์ 
จ ำ น ว น  600 ช ุ ด  ผ ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร โ ด ย ใ ช ้ เทคนิค           
การทำเหมืองข้อมูล ซึ่งสามารถสรุปผลได้ว่า  
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื ้อสินค้า ได้แก่ ราคา 
การศึกษา รายได้ รายการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าว 
เพศ โปรโมชั่น อาชีพ อายุ และสถานที่ขายสินค้า โดยเรียงตาม
ค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัย  
 2. ตัวแบบพยากรณ์ทำนายพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ 
ที่สร้างจากเทคนิค Decision Tree โดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มแบบ 
Cross Validation (K=10) ซึ ่งมีค ่ า ความถู กต้ อ งมากที ่ ส ุ ด 
เท่ากับ 69.5%  
 3. ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ามีความต้องการซื้อมาก
ที่สุด จากการผ่านค่าความต้องการขั้นต่ำ (0.2) คือ สบู่น้ำมัน
มะพร้าว และจากการสร้างกฎความสัมพันธ์เพื่อหาความต้องการ
ที่สัมพันธ์กันในการซื้อแต่ละครั้ง ที่มคี่าความเชื่อมั่นมากที่สุด  
คือ กฎความสัมพันธ์ที ่ 4 ถ้าลูกค้าเลือกซื้อโลชั่นทาตัวน้ำมัน
มะพร้าว และน้ำหอมน้ำมันมะพร้าวแล้วจะซื้อสคับขัดผิวหน้า
น้ำมันมะพร้าว โดยมีค่าความเช่ือมั่น (Confidence) เท่ากับ 64%  
 
 

8. อภิปรายสรุปผล 
 จากผลการดำเนินงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีผลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้
เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ซึ่งได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย คือ เพื ่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อ
พฤต ิกรรมการซ ื ้ อผล ิตภ ัณฑ ์น ้ ำม ันมะพร ้ าวในจ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างโมเดลทำนายโอกาสการซื้อผลิตภัณฑ์
น้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เทคนิคต้นไม้
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ตัดสินใจ และเพื่อสร้างกฎความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ความ
ต้องการซื ้อผลิตภัณฑ์ของล ูกค้า โดยใช้เทคนิคการหากฎ
ความสัมพันธ์ งานวิจัยนี้ใช้เทคนิค ต้นไม้ตัดสินใจ มาใช้ในการ
สร้างโมเดล และทำการแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อนำไปวัดประสิทธิภาพ
ของโมเดล โดยใช ้ว ิธ ีการแบบ Cross Validation โดยการ
กำหนดค ่า  K= 10, K= 15 และK= 20 เพ ื ่ อเปร ียบเท ียบ
ประสิทธิภาพของตัวแบบที่มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) จาก
การกำหนดค่า K=10, K= 15 และK= 20 ทำให้ได้ตัวแบบท่ี
มีค่าความถูกต้องมากท่ีสุดคือ 69.5 %  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยผู้บริโภคที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จาก
ดักแด้ไหมของชุมชนบ้านหัวสะพาน ตำบลบ้านยาง อำเภอ      
พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล [9] ซึ่ง
ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากเทคนิคในการจำแนก
ประเภทข้อมูล 5 กลุ่มเทคนิค ได้แก่ กลุ่ม Bayes (Naïve Bayes, 
Bayes Network) กลุ่ม Function (LivSVM, MLP, SMO) กลุ่ม 
Lazy (IBk, Kstar) กลุ่ม Rules (Decision Table, JRIP, OneR, 
PART) และกลุ่ม Tree (J48, Random Forest, Random Tree, 
REF Tree) พบว่าโมเดลที่สร้างจากเทคนิค Random Forest มี
ค่าความถูกต้อง (Accuracy) มากที่สุด เท่ากับ 98.71% ความ
แม่นยำ (Precision) เท่ากับ 0.987 และค่าความคาดเคลื่อน 
(RMSE) มีค่าเท่ากับ 0.0369  ในส่วนของสร้างกฎความสัมพันธ์
ในการวิเคราะห์ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยใช้
เทคนิคการหากฎความสัมพันธ์ ในการหาค่าความน่าจะเป็นของ
จำนวนครั้งในการซื้อสินค้า โดยกำหนดค่า min support ขั้นต่ำ
ที่ 0.1 และค่า min confidence ขั้นต่ำที่ 0.5 ทำให้มีค่าความ
เชื่อมั่นมากที่ สุด  คือ กฎความสัมพันธ์ที่ 4 ถ้าลูกค้าเลือกซื้อ
โลช่ันทาตัวน้ำมันมะพร้าว และน้ำหอมน้ำมันมะพร้าวแลว้จะซือ้ส
คับขัดผิวหน้าน้ำมันมะพร้าว โดยมีค่าความเชื ่อมั ่น (Confidence) 
เท่ากับ 64%  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย การสร้างแบบจำลองกฎ
ความสัมพันธ์สำหรับฐานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า โดยใช้เทคนิค 
เอฟพี-โกรธ [7] โดยวิเคราะห์จากการซื้อสนิค้าของลูกค้าในแตล่ะ
รายบุคคล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ สามารถพยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้าออกมาเป็นกฎความสัมพันธ์ ได้ 4 รูปแบบ    
คือ 1. ค่า min support ขั้นต่ำที่ 0.1 และค่า min confidence 
ขั้นต่ำที่ 0.7 กฎความสัมพันธ์ของสินค้าทั้งหมด 15 กฎ 2. ค่า 
min support ขั้นต่ำที่ 0.1 และค่า min confidence ขั้นต่ำที่ 
0.8 กฎความสัมพันธ์ของสินค้าทั ้งหมด 11 กฎ 3. ค่า min 

support    ขั้นต่ำที่ 0.2 และค่า min confidence ขั้นต่ำที่ 0.7 
กฎความสัมพันธ์ของสินค้าทั้งหมด 6 กฎ 4. ค่า min support 
ข ั ้นต ่ ำท ี ่  0.2 และค ่ า min confidence ข ั ้นต ่ ำท ี ่  0.8 กฎ
ความสัมพันธ์ของสินค้าท้ังหมด 6 กฎ  
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งานวิจัยเรื ่องนี้มีขึ ้นเพื่อศึกษาการกำหนดราคาที่พักโรงแรม              
และรีสอร์ทของประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์ด้วย
วิธี Hedonic Pricing โดยใช้อัตราค่าห้องพักสำหรับการพักหนึ่ง
คืนสำหรับห้องเตียงคู่และเตยีงเดี่ยว ณ ช่วงระยะเวลา 5 ไตรมาส 
ต ั ้ งแต ่ไตรมาสที ่  3 ปี 2561 ถ ึงไตรมาสที ่  3 ปี 2562 การ
กำหนดการตั้งราคาของโรงแรมซึ่งเป็นการศึกษาทางด้านอุปทาน
ของผู้ประกอบการโรงแรม การศึกษามุ่งทดสอบผลของการเลือก
คุณลักษณะของโรงแรมตามอัตราค่าที่พักในโรงแรมและรีสอร์ท 
ของประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี ,ประจวบคีรีขันธ์และศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาที่พักโรงแรมและรีสอร์ทของ
ประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์โดยแบ่งปัจจัยเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะสิ่งอำนวยความสะดวกเสริม 
ด้านคุณลักษณะโครงสร้างและด้านคุณลักษณะรอบตัวโรงแรม 
พบว่าหากโรงแรมที่มีระดับดาวสูง ช่วงระยะเวลาของฤดูกาล
ท่องเที ่ยวที ่ได้รับความนิยมคะแนนรีวิวต่ำ คะแนนผู ้เข้าชม
เว็บไซต์สูง ระยะจากโรงแรมถึงตัวเมืองย่านชุมชนน้อย ประเภท
ห้องพัก ขนาดตารางเมตรห้อง บริการฟรีอินเทอร์เน็ต จำนวน
เตียงใหญ่ ห้องมีวิวทะเล บริการไดร์เป่าผม บริการหนังสือพิมพ์ 
ตัวโรงแรมอยู่ติดชายทะเลชายหาด บริการนวดสปา บริการห้อง
ซาวน่า บริการห้องประชุมสัมมนาที่มีผลต่อการกำหนดราคาที่
พักชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์ และจากระดับ
ดาวของการกำหนดมาตรฐานโรงแรมโดยมูลนิธิมาตรฐานโรงแรม
ไทยกรมการปกครองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและดูการ
ท่องเที่ยวโดยกำหนดราคาที่พักวันธรรมดาและวันหยุด 

 

2. ABSTRACT 
This research is to study hotel accommodation pricing. 
And resorts of Thailand, Phetchaburi, Prachuap Khiri 
Khan, using the Hedonic Pricing method, using room 
rates for one night stay for double and single rooms at 
a period of 5 quarters from Q3 2018 to Q3 2019. Set 
hotel prices, which is a study on the supply of hoteliers. 
The study aimed to test the results of hotel character 
selection based on accommodation rates in hotels and 
resorts. Of Thailand, Phetchaburi Province, Prachuap 
Khiri Khan Province and to study the factors affecting 
the pricing of hotel and resort accommodation in 
Thailand, Phetchaburi Province, Prachuap Khiri Khan by 
dividing the factors into 3 groups Including the factors 
of characteristics, additional facilities In terms of 
structural features and features around the hotel 
Found that if a hotel with a high star rating The period 
of popular travel season, low review score. High traffic 
score Distance from the hotel to the city center, 
community noi Room type Room size square meter 
Free internet service Number of double beds the room 
has a sea view. Hair dryer service Newspaper service the 
hotel itself is close to the beach, beach, massage 
services, spa services, sauna room. Meeting room 
service affecting the pricing of coastal accommodation 
in Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan And from the star 
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rating of the hotel standard set by the Thai Hotel 
Standards Foundation, the Department of Tourism 
Authority of Thailand and see tourism by setting the 
price of accommodation on weekdays and holidays. 
 

3. IMPORTANCE AND BACKGROUND OF RESEARCH 
PROBLEMS 

Statistical data, Kasikorn Research Center 

Summary of the overall hotel business in Thailand in 

2019, the hotel business earned approximately 

537,000-544,000 million baht, an increase from the year 

2018 with income of 513,000 million baht or an 

increase of 6.0 percent, with the income of the year 

2019 separating the income from Thai tourists 152,000-

153,000 million baht, an increase from 2018, which had 

revenues of 150,000 million baht or an increase of 2.0 

percent. Hotel business increased overall by 4.7-6.0 

percent. Expanding in 2019, revenue from hotel 

business expanded from 2019, an increase of 5.5% 

(Kasikorn Research Center, 2019) due to the increasing 

number of Thai tourists. Due to the statistics of Thai 

tourists staying in private tourism while foreign tourists 

come as groups or recruiting companies 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 shows the route of the Southern High-

speed train from Bangkok to Hua Hin and the 

Southern Rapid Train route. 

Figure 1 shows the economic importance of the region 

along the Gulf of Thailand starting to play a role in 

increasing tourism revenues from hotel businesses in 

the western coast, compared to 54.0% of the industrial 

and agricultural sectors. In the year 2019, the area-

based economic development approach has become 

more hotels occurring in the area began to expand. 

Pricing for hotels and resorts to be a guideline for the 

development of service businesses in the area to have 

effective pricing and suitable for economic potential 

There was a 5.17 percent increase in the direction, and 

if considering the Thai tourists separately, it was found 

that the Thai tourists increased from 5.08 percent. 

4.1 Travel ideas It is a human activity. 

Especially with the advancement of science, 

technology in transport, communication and travel 

facilities. Is a factor that encourages more tourism 

Tourist attractions include beautiful natural attractions. 

Accommodation with tourist attractions Events are 

interesting in certain seasons and different events take 

place. 

4.2 Hotel and resort price theory concepts It 

was developed from the basic concept of a home 

business under a completely competitive market 

environment (Rosen, 1974, pp. 34-55), with the focus 

on obtaining information on the characteristics of the 

home. This is not possible because imperfect 

competition occurs in all industries that are completely 

unknown to product characteristics.  

4.3 Theory Concept of Accommodation Price 

Management In Revenue Management Sheryl E. Kimes 

has established the hotel price strategy theory under 

revenue management. Pricing is based on five main 

factors: (1) the physical aspect of the hotel. 
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Consideration of the hotel room structure features such 

as room type, room facilities, etc. (2) the booking 

channels in the reservation system, online reservations, 

loyal customers (3) customer characteristics such as 

membership group satisfaction (4) the nature of the 

transmission through the booking, such as package 

bookings with airline tickets, etc. and (5) diversity of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: 3D-pricing model for hotel rooms 

Room price theory concept Determine the seasonal 

factors that affect accommodation pricing. From the 

theory of 3-D pricing models, dimensions 1 can be 

explained in the length (Length: Price Seasonality), 

determining seasonal room rates, changing according to 

the seasonality of the hotel stay. Each place has a high 

season. During the low travel season, according to 

periods 1, 2, .... k, respectively, low to high, dimension 

2, depth (Depth: Price Parity), set the price of the room 

according to the number of different booking channels 

ranging from level 1, 2, .... n, respectively, from the 

number of booking channels from ascending order, for 

example, direct hotel booking Book through the hotel 

website, Online hotel booking agent, travel agency, 

travel agency A group of websites that sell rooms, etc., 

and the third dimension, width (Width: Price 

Consistency), sets the price level for accommodation 

with a fee according to the conditions of the booking 

system with the lowest conditions from Tariff1, 2, ... . 

m such as the conditions of time for cancellation of a 

room reservation Paying fees for canceling a 

reservation, etc. 
5. The main objectives of  

the research program 

5.1  Study of pricing for hotel and resort 

accommodation in Thailand along the Gulf Coast of 

Phetchaburi Province, Prachuap Khiri Khan using 

Hedonic Price Approach. 

6. Research scope 

6.1 Content scope Study of the pricing of hotel 

rooms in Thailand along the Gulf of Thailand coast by 

using the Hedonic Price Approach to determine hotel 

room rates. From the data of the operator of the hotel 

from different room characteristics and room rates 

according to different room types to study the pricing 

of products by product features in terms of product 

supply, to determine the factors that determine the 

room prices by hotel features by searching various 

websites. 

6.2 Area boundary this research will study only 

hotels and resorts in Thailand along the Gulf Coast of 

Thailand from secondary data from the hotel pricing 

website. and conducting survey interviews, which were 

researched in to the hotels and resorts of Thailand 

along the Gulf Coast of Thailand. From the beach in 

Phetchaburi Cha-am and Prachuap Khiri Khan provinces 

The Hua Hin and Pranburi area along the western Gulf 
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of Thailand with accommodation locations close to the 

coast, close to the beach, within 500 meters. 

 

7. Research limitations 

7.1 This research focuses on the study of tourists 

staying in hotels, accommodations and resorts along 

the Gulf Coast with hotel and resort locations within 

500 meters of the provincial coast. Phetchaburi, 

Prachuap KhiriKhan The key variables to be researched 

include hotel location, accommodation and resort 

types, hotels, accommodations and resorts, operator 

reputation, and hotel and resort prices are expected to 

affect prices. of tourists willing to pay per service 

decision 

7.2 There were no differences in room design, 

facility, area, promotion, and marketing parameters in 

this study. 

7.3 The website's hotel data looks at the most 

popular websites and compares accommodation prices 

overall, with low price levels and adjustments to 

accommodation prices based on seasonal periods 

supported by hotels, pricing, hotel and resort prices. 

along the coast of the gulf of Thailand the research 

method will be able to determine the scope of the 

research in order to obtain research results within the 

framework of the study so that hotel and resort prices 

to hotels and resorts in other areas. 

8. How to conduct research 

8.1 Sample groups and research tools 

 8.1.1 Sample group panel data and time series 

(panel data and time series) of 114 hotels from 126 

hotels along the gulf coast of Thailand over a five-

quarter period from Q3 2018 to Q3 2018 the researcher 

collects price data for various room types ranging from 

Standard Room, deluxe room, superior room, family 

room, villa room. and Suite room for one night stay in 

THB per night excluding VAT. The room rate that shows 

the properties of the accommodation for the guests to 

choose based on their booking preferences from the 

hotel booking agent website and hotel information 

website Based on the website data, SimilarWeb is a 

website that monitors traffic statistics. The website 

shows the highest number of visitors to the website, 

booking.com: 448.19 million. Followed by Agoda, the 

highest number of hotel websites was 45.94 million and 

expedia's website had 1.35 million visitors (SimilarWeb, 

2019), and each hotel website of the total number of 

researchers collected data for review and comparison. 

accommodation price and select hotels ranging from 3-

5 stars, according to different room types that feature 

the quality of the hotel. Storage variables Divided into 

7 structural features, including room type (Type), room 

size (Size), sea view room (Seav), free Internet (Wifi), 

number of beds (NumBed), service, hair dryer (Hdrive) 

and service. There is a newspaper in the room (Newsp), 

etc. The hotel environment features 13 variables: the 

number of stars in 5 levels: 3 stars (Star3), 3.5 stars 

(Star3.5), 4 stars (Star4), 4.5 stars (Star4.5) and 5 Stars 

(Star5) Season 4 variables are Q1 to Q4 (Quat1, Quat2, 

Quat3 and Quat4), with Q3 repeating the year 2017. 

2017 and 20171 Hotel Satisfaction Score Review score 

for hotels, spa services, steam rooms and meeting 

rooms The last factor is Access features in two variables 

are sea view hotels and distance from hotel to beach. 
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Figure 3: Summary of factors for determining 

the prices of hotels and resorts according to 

the pricing theory the origin : Webster & Lai. 

(2003). p.56; Sheryl. (2010). p 109; Andersson. 

(2010). p. 235; Ivanov. (2014). p. 99. 
8.1.2 Research instruments Applied a 

quantitative research method (Quantitative Research 

Methodology) use secondary data collection. From 

hotel information along the western Gulf of Thailand 

the hotel variant of 3 - 5 stars covers all hotel features 

including equipment, room amenities and surrounding 

hotel environment. from the website of the hotel and 

the booking agency agents After that, the data were 

analyzed by statistical methods using the STATA 

statistical package. 

8.2 Data analysis method Data analysis method 
Measuring hotel characteristics affecting room price 
levels during the study period Using the study of 
variables according to hotel characteristics, both room 
structure the aspects of hotel access and the hotel 
environment that affect hotel prices to analyze the 
data for calculating the regression equation the 
statistical software STATA was used to determine the 
factors that determine the hotel price. 

8.2.1 Analysis of variables 

( 1 )  Dependent Variables: room rates for various types 

of hotels along the western Gulf of Thailand including 

Hua Hin District, Cha-Am district, pranburi District, one 

night for all room types, including standard rooms, 

deluxe rooms, family rooms and Suite room 

Throughout the 4 - quarter quarterly period, from Q4 

2018 to Q3 2020, accommodation prices set over the 

period are the starting prices of each accommodation 

type that are not included. VAT Local taxes and hotel 

service charges on weekdays and holidays According to 

the study of all 4-5 star hotels, holiday accommodation 

prices increased by 10-15% from the comparison of the 

prices for the weekday and holiday accommodation of 

each room type.  

(2) Independent Variables, ie factors of hotel 

characteristics, are the variables that affect the 

accommodation prices quantitatively. By assigning 

various variables as a number, the quantitative factor 

of the hotel is the number of stars (star) indicates the 

number of stars in four levels, namely 3.5-star, 4-star, 

4.5-star and 5-star hotel rating. Seasonal by four 

quarters of data collection (Quat1, Quat2, Quat3 and 

Quat4) Room size square meter (size) Number of beds 

in room (Numbed) Number of reviews viewed by hotel 

website. The satisfaction ratings that website visitors 

have with hotels and their distance from hotel to coast 

in meters for qualitative hotel features, dummy 

variables are assigned between 0 and 1, depending on 

the variable. Displayed or unlisted in the hotel features 

in terms of quality, including room type, internet 

access. Sea view room Beach hotel the rooms have a 

hair dryer. The rooms have newspapers. The hotel has 
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a spa massage. the hotel has a sauna and the hotel has 

meeting facilities.  

8.2.2 Estimation and regression model analysis; The 

quantitative analysis of the expected impact on 

accommodation prices based on the assumptions set 

by the researcher was the variables on the left-hand 

side of the accommodation price equation compared 

with the dependent variable. The variables on the right 

show various independent variables that affect 

accommodation prices. The factors of accommodation 

characteristics, hotels and resorts that affect 

accommodation prices are higher star numbers. 

Quarterly seasons, all four quarters are high season. 

More luxurious room types Larger room size There is 

free Wi-Fi service. Lots of beds Sea view room view The 

hotel is right by the sea. The hotel offers spa, sauna, 

meeting rooms, hotel rating rating. The rooms have a 

hair dryer. With newspaper These variables have an 

effect on high accommodation prices. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

From the equation of 18 independent variables 
according to hotel characteristics, they had an effect on 
accommodation prices. The variable mark is a 
prediction of the coefficients of the linear equation.Log 
for the reasoning of the variable marking to describe 
the direction towards the price of the accommodation, 
presented in Table 2.2. Show the error of the equation 
(The Stochastic Error Term). Take Log shows a variable 
in accordance with changes by 1 unit per change of the 

independent variable. The equation can be shown as 
follows. 

1 1 2 2 3 3it it it it itInP X X X   = + + +  
by itInP  = Coefficient of the dependent variable take 
Log Price level of accommodation at hotels i And 
quarter time t 
         1  = The coefficient of the independent 
variable assigned to the factor group 1  was 
environmental factor. 
         2  = The coefficient of the independent 
variable assigned to the factor group 2  was the 
structural factor. 
         3  =  
         1itX = 13 nTmatrix  Of the independent 
variable of hotel environmental factor group i and  
time t quarter t where  

1 2 3 4

1

, , , , 3.5, 4,

4.5, 5, , , , ,
it

Quat Quat Quat Quat Star Star
X

Star Star nview ScoreS Spa Sauna Meet

 
=  
 

 

2itX  = 7 nTmatrix  Of the independent variables of the 
hotel room structural factor group i and time t quarter t where 

 2 , , . , , ,itX Type Size Wifi Numbed SeaV Hdrive NewsP=   
Define the variables from Table 2.2. 

3itX = 2 nTmatrix  Of the independent variable of 
hotel access factor group i and time t quarter t 
Where  3 ,itX Dists Beach= Define the variables 
from Table 2.2. 

𝜀𝑖𝑡 = Tolerance at hotel i and time t quarter 
 The coefficient equation model is important 
for interpretation. The interpretation of the variable 
coefficients is important for the analysis of the effect 
on hotel prices. 
 

9. Research results 

The study of multiple regression equations to 

analyze accommodation pricing based on various 

characteristics of hotel variables The coefficient of 

                 +        +      +      +       +       +        + 
Price = f (star3.5,star4,star4.5,star5,Quat4,Quat1,Quat2  
    +       +       -     +     +       +      +       +        -       

,Quat3,Type,nview,Size,Wifi, Sauna,Meet,ScoreS,Dists)+ε 
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independent variables represented the factors that 

significantly impacted hotel and resort prices in six 

models. The multiple regression analyzes of 

accommodation pricing for hotels and resorts of six 

models were able to explain the results of the study. 

As follows 
No Attributes Model 1 

All 
Attributes 

Model 2 Log 
price all 
Attributes 

Model 
3 
Price  
with  
Star 
hotel 

Model 4 Log 
price with star 
hotel 

1 Star3.5 23.22 0.0972 253.9 0.212 
   t value (0.10) (3.10) (0.85) (4.87) 
2 star4 27.77 0.175 1220.5 0.483 

   t value (0.14) (6.44) (5.35) (14.40) 
3 Star4.5 2314.6 0.592 4075.3 1.005 
4 star5 2181.2 0.590 5842.1 1.271 
   t value (8.61) (16.84) (25.16) (37.26) 
5 Quar4 165.9 0.0649     
   t value (0.97) (2.74)     
      
6 Quar1 601.3 0.162     
   t value (3.49) (6.77)     
7 Quar2 655.9 0.169     

   t value (3.81) (7.11)     
8 Quar3 634.6 0.167     

   t value (3.66) (6.97)     
9 Type 793.9 0.189     
  t value (15.05) (25.87)     
10 nview -0.281 -0.0000560     
  t value (-5.16) (-7.44)     
11 Size 22.02 0.00243     
  t value (28.99) (23.07)     
12 Wifi 1108.2 0.178     
  t value (5.39) (6.26)     
13 NumBed 393.3 0.0599     
  t value (4.62) (5.09)     
14 SeaV 259.1 0.0239     
  t value (1.81) (1.21)     

15 Beach 409.8 0.0829     
16 Hdrive  634.9 0.359     
  t value (2.59) (10.59)     
17 NewsP 1427.1 0.131     
   t value (6.52) (4.34)     

18 Spa 414.9* 0.148     
   t value (2.31) (5.94)     
18 Sauna 956.2 0.0825     
   t value (6.21) (3.87)     
20 Meet 605.5 0.121     
   t value (3.60) (5.18)     
21 ScoreS 929.3 0.115     
   t value (9.79) (8.72)     
22 Dists -0.0729 -0.00000563     
   t value (-4.69) (-2.61)     

  cons -11017.5 5.390 2433.5 7.575 

Model 1 shows accommodation prices relative to the 

all attributes of hotels and resorts (All Attributes) and 

from considering coefficients. (Coefficient: _cons) found 

that accommodation prices were significantly 

associated with the 22 independent variables, and they 

were in accordance with all accommodation 

assumptions. 

Model 2  shows accommodation prices in logarithmic 

form (Take Log) (Log Price All Attributes) in relation to 

the determinants of all hotel rooms and resorts (All 

Attributes) found that accommodation prices 

correlated with 2 2  independent variables. The 

significance level is according to the assumptions. 

Logarithmic equation model To make the equation a 

straight line and make price correlate with the hotel 

characterization factor Able to explain the 

accommodation price level increased by 74.48 percent, 

the hotel attributes of all variables, including room 

structure Environment and access had a statistically 

significant impact on accommodation price levels. 

Except room structure factors In the variant, the sea 

view room does not affect the accommodation price. 

Model 3 shows accommodation prices relative to hotel 

star rating. Price equation with hotel star rating To 

reduce hotel features from many variables that can be 

expressed by hotel stars. It comes to explaining hotel 

character identification through star rating. To prevent 

the formation of correlations between variables, the 

characteristics were found. Accommodation prices are 

significantly correlated with 4-star, 4.5-star and 5-star 

hotels. Except for star rating, 3.5 star hotels have no 

impact on accommodation price levels. 

Model 4  shows accommodation prices relative to the 

star rating Logarithmic hotels (Log Price With Star Hotel) 
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accommodation price per star rating. To study the 

relationship of accommodation prices with star ratings, 

hotels have a linear relationship (Linear Regression 

Models) when the equation is determined from the 

logarithm to reduce the variable size to the same size. 

The study found that Accommodation prices are 

relative to the star rating. All star levels were 

statistically significant. When considering the coefficient 

to change the level of accommodation prices per 4 . 5 

and 5 star hotels were 1.005 and 1.275 respectively, 

while 3 . 5  and 4  star levels were lower than those of 

high hotels. Represents star ratings. Low hotels have an 

impact on low accommodation prices. May have to 

consider factors in the hotel facilities as well as 

accommodation selection. 

Model 5 shows accommodation prices relative to the 

season. After considering the room characteristics, 

there were comparative characteristics of 

accommodation factors. The period for determining the 

price of accommodation according to season is set in 

quarter. Therefore, the study of tourism season factors 

affecting the accommodation price level found that 

accommodation prices were the most correlated with 

the second quarter season, the coefficient of 922.6 with 

a statistically significant level. The coastal area had an 

impact on the high accommodation prices, followed by 

the third quarter, the coefficient equal to 876.3, in July, 

August and September had an impact on 

accommodation prices in the hotel business. And in the 

first quarter, the coefficient equal to 833.4 during 

January, February and March had an impact on 

accommodation prices respectively, except during the 

4th quarter, October, November and December had no 

impact on the accommodation price level. 

Model 6 shows accommodation prices relative to 

season in logarithmic terms (Log Price With Seasoning). 

Seasonal factors affect accommodation prices 

according to the equation that reduces the size of the 

price variable relative to the seasonality dummy 

variable. As a result, the relationship between 

accommodation prices and seasonal factors was 

linearly correlated (Linear Regression Models) found 

that every season had a statistically significant effect on 

accommodation prices. To describe the seasonal 

variables are important to pricing. When comparing the 

coefficient of change of seasonal variables, 

accommodation prices can be explained more than 

other seasons. The second quarter of 0.220 indicates 

that the April, May and June seasons, which are the 

summer seasons in Thailand, are more suitable for 

coastal tourism. 

Regression analysis results Calculated 

coefficients from 6 patterns are marked. The direction 

of the property price relationship and the hotel 

characteristic variables were based on the 6 

assumptions. Accommodation prices correlate with 

hotel features. Show that the hotel characteristic 

variables were able to describe all six different 

accommodation rates. Model 1 described hotel rates 

as significantly related to all variables based on hotel 

characteristics, except for 3.5 stars, 4 stars, quarter. 4 

years 2017 and a sea view room That does not affect 

accommodation rates Hotel characteristic factors had a 

63% impact on hotel and resort prices. 91 case of 

logarithmic equations Properties of hotels and resorts 

in Pattern 2 have an impact on accommodation prices. 

Except for the room variant, sea view room does not 

affect the accommodation price. Because the study 
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results were not statistically significant Hotel 

characteristic factors had 74.70% impact on hotel and 

resort prices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Analysis 

Objectives of research to study Pricing for hotels and 

resorts in Thailand along the test coast The room rate 

for a one-night stay for a double and a single room is 

available for a period of 5 quarters from Q3 2018 to Q3 

2019 .  Hedonic Price Method The study aimed to test 

the effect of selecting hotel characteristics based on 

accommodation rates in hotels and resorts. And to 

study the factors affecting the pricing of hotels and 

resorts and explain the change in room rates at 

different hotel stars. Considering the price for both 

weekdays and weekends, it was found that the 

environmental attributes of the hotel were variable. 

(Neighborhood Characteristics) The number of 1 2 

variables is star level (Star3 . 5 , Star4 , Star4 . 5 , Star5 ) 

During the high season by quarter Starting from the 4th 

quarter of 2016 to the third quarter of 2017 (Quat4, 

Quat1, Quat2, Quat3) hotel review score with low score 

(nview). Satisfaction with guest score. Visit the website 

of High Hotels (ScoreS). Hotel offers massage, spa (Spa), 

hotel has sauna (Sauna) and hotel has meeting room 

(Meet). As for the structural characteristics of seven 

variables of the hotel rooms. 

 In addition, the hotel price determination of 

this research focuses on measuring the variables 

affecting hotel prices. Depending on the high season 

and star rating The star rating is a clear measure of the 

hotel standard in the guest's eyes when compared to 

the hotel structure characteristic variables. Such as 

room type Meet travelers' stay decisions based on the 

feeling of the star rating indicated by each hotel. 

 The price analysis was calculated from Table 
2.4. Hotel accommodation prices obtained from the 
study results were able to set the criteria for hotel 
accommodation prices based on the characteristics of 
hotels and resorts. Including pricing from a group of 3 
factors: structural factors Environment and hotel 
accessibility Can be considered star rating According to 
the structure and environment including access factors 
Regarding the hotel location to determine the price 
range according to the number of stars as a criterion for 
choosing a hotel by star rating. Can be a range of 
accommodation prices as follows 
3 . 5 - star hotel accommodation prices, price range of 

2,140 - 2,580 baht 

4-star accommodation prices, price range 3,880 - 5,070 

baht 

4.5-star hotel accommodation, price range 5,340 - 9,240 

baht 

5-star hotel accommodation, price range 8,130 - 12,950 

baht 

 

 
linear all 

(1) 
log all 

(2) 
linear star 

(3) 
log star 
    (4) 

Linear 
Quarter 

(5) 

log 
Quarter 

(6) 

Star3.5 2,139.37 2,138.52 2,370.05 2,576.37 2,466.35 2,456.60 

Star4 3,879.64 3,893.79 5,072.37 5,061.97 4,685.27 4,596.21 

Star4.5 7,475.37 5,337.79 9,236.07 8,536.01 6,083.37 5,965.80 

Star5 10,135.07 8,130.10 13,795.97 12,951.55 8,830.17 8,726.42 

 
ที่มา: จากการค านวณทางการวิจัย 
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11. Suggestion 

It can be interpreted and linked to 

recommendations for groups of people involved in the 

pricing of hotels and resorts as follows: 

Users can search for hotel and resort price 

information. From this research is a guideline for the 

accommodation price criteria based on hotel star 

rating. Before making a reservation Use to compare 

prices from the booking website. And hotel website The 

factors that determine accommodation prices from the 

study results were used to make decisions. According 

to the star factor Location and season of stay 

Hotel business group By paying more attention 

to the website booking through the Internet By 

requiring the department to check the information of 

various website pages to maintain the quality of the 

hotel features Presenting the terms of accommodation 

prices 

Government agencies and relevant regulatory 

bodies Government agencies should be involved in 

ensuring that the hotel star rating is always up to date. 

Hotel associations should focus on monitoring 

the pricing performance of hotels and resorts, detailing 

hotel and resort price comparisons based on hotel 

attributes by hotel star rating. It is the central agency 

for the hotel business that maintains appropriate hotel 

and resort price levels for both customers and hotel 

rates according to the star rating. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้นำเสนอระบบแนะนำรายการอาหารพร้อมสูตร

อาหารโดยการนำออนโทโลยีมาใช้ในการออกแบบฐานความรู้
เกี่ยวกับรายการอาหารและวัตถุดิบ เพื่อให้ระบบสามารถสืบค้น
ข้อมูลเกี ่ยวกับรายการอาหาร สูตรอาหาร วัตถุดิบ วัตถุดิบที่
สามารถใช้ทดแทนในการประกอบอาหาร  โดยออนโทโลยี
เกี่ยวกับอาหารที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 6 คลาส คือ 1) ประเภท
รายการอาหาร 2) ประเภทวัตถุดิบ 3) รายการอาหาร 4) วัตถุดิบ 
5) โภชนาการ และ6) การแนะนำวัตถุดิบที่ทดแทน ฐานความรู้
ออนโทโลยี ได้ ถ ูกสร ้ า ง โดย  Hozo-Ontology Editor และ
ฐานข้อมูล MySQL ออกแบบให้เชื่อมโยงกับรายการอาหารและ
วัตถุดิบในการทำอาหาร และเพื่อสนับสนุนโปรแกรมระบบสืบคน้
เชิงความหมาย ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ วัดจาก
ค่าความถูกต้อง (Precision) ค่าครบถ้วน (Recall) และค่า F-
measure  99.94%, 94.57% และ 97.18% ตามลำดับ และผล
ประเมินจากการสืบค้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและประเภทของวัตถุดิบที่
สามารถทดแทนก ันได ้  (Recommend) 94.92%, 94.22%, 
94.57% ตามลำดับการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ต่อระบบสืบค้นรายการอาหาร มีความพึงพอใจในภาพรวม
ทั้งหมดของระบบอยู่ในระดับ 4.56 ซึ่งอยู่ในระดับดีมากที่สุด 
คำสำคัญ -- การออกแบบออนโทโลยี, ออนโทโลยีอาหาร, การ
จัดการฐานความรู้ 
--------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author 

ABSTRACT 
This paper proposes a food item and food recipes 

recommendation system by applying ontology system. 
The knowledge base of food items and ingredients was 
designed to enable the system to search information 
about food items, recipes, ingredients, ingredients that 
can be substituted in cooking. The developed food 
ontology system consists of 6 classes: 1) food item type 
2) ingredient 3) food item 4) raw material 5) nutrition 
and 6) introduction of ingredient substitution. The 
ontology knowledge base is created by using Hozo-
Ontology Editor and MySQL database. It was designed 
to link to food items and cooking ingredients and 
support the semantic search. The system performance 
is evaluated from precision, recall and F-measure which 
are 99.94%, 94.57% and 97.18% respectively. The 
evaluation of search performance on raw ingredients 
and ingredient substitution recommendation are 
94.92%, 94.22%, 94.57%, respectively. The assessment 
of the level of user satisfaction of system is 4.56 which 
indicates the most satisfaction. 
Keywords -- Ontology Design, Food Ontology, 
Knowledge Management 
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1. บทนำ 
อาหารไทยเป็นเอกลักษณ์ที ่อยู ่ค ู ่ก ับคนไทยมานาน ซึ่ง

ประเทศไทยมีความหลากหลายในเรื่องของภูมิประเทศ ท าให้
อาหารไทยมีความหลากหลาย โดดเด่นในเรื่องของรสชาติ และ
การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์สวยงาม ซึ่งขั้นตอนในการประกอบ
อาหารจะต้องทราบถึงวัตถุดิบ และวิธีการปรุงอาหารที่ต่างกัน
ออกไป 

ปัจจุบันมีการสร้างระบบการค้นคืนรายการอาหารและสูตร
อาหาร ให้บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นได้โดยใช้ค าส าคัญคือช่ือของ
รายการอาหารที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งระบบสามารถแสดงเพียงสูตร
อาหารตามที่ผู ้ใช้ระบุเท่านั ้น รวมถึงสามารถใช้ค าส าคัญเป็น
รายการอาหารได้เพียงอย่างเดียว หากผู้ใช้ระบบไม่สามารถจัดหา
วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารได้ตามสูตรที่ได้รับจากระบบ และ
ประกอบกับหากผู้ใช้ระบบไม่มีความรู้ในด้านการท าอาหารแล้ว 
อาจท าให้ไม่สะดวกในการปรุงอาหาร ดังนั ้นผู ้พัฒนาระบบ
แนะน ารายการอาหารพร้อมสูตรอาหารจึงพัฒนาระบบโดยใช้
ออนโทโลยี ในการค้นคืนข้อมูลเกี ่ยวกับรายการอาหาร สูตร
อาหาร และวัตถุดิบแนะน า เพื่อช่วยตัดสินใจในการเลือกรายการ
อาหารให้สอดคล้องกับผู้ใช้ หรือสามารถระบุวัตถุดิบในการปรุง
อาหารและขั้นตอนวิธีการปรุงอาหาร เพื่อให้ผู้ใช้มีความสะดวก
มากขึ้น 

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 Text Adaptation Using Formal Concept 

Analysis [1] 
 ระบบแนะนำรายการอาหารพร้อมสูตรอาหาร ใช้การทำ
เหมืองข้อความในการแยกประเภทวัตถุดิบ และใช้ case-based 
reasoning (CBR) ในการเปร ียบเท ียบข ้อม ูลจากผ ู ้ ใช ้กับ
ฐานความรู ้เดิมที ่มีในการแสดงรายการอาหาร หากผู ้ใช้ไม่
สามารถเตรียมวัตถุดิบที่ตรงกับสูตรอาหารได้ ระบบจะแนะนำ
วัตถุดิบอื่นๆที่สอดคล้องกับเมนูอาหารโดยใช้ formal concept 
analysis (FCA) แ ล ะ  natural language processing 
technologies (NLP) ในการประย ุกต ์ข ้อความจากเหม ือง
ข้อความที่มีอยู่ เช่น การแนะนำบวบมาแทนมะเขือ เป็นต้น โดย
จะแสดงสูตรในรูปของต้นไม้ ส่วนรากคือรายการอาหาร ส่วนใบ
ของต้นไม้คือวัตถุด ิบ และส่วนของโหนดอื ่นๆ ในต้นไม้คือ

ส่วนประกอบ ตัวอย่างสูตรอาหารในภาพ 1 สามารถแทนเป็น
รูปแบบโครงสร้างต้นไม้ดังภาพที ่2 

 
ภาพ 1 ตัวอย่างสูตรอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 สูตรอาหารในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ 

2.1.2 ระบบสืบค้นข้อมลูยา โดยใช้ออนโทโลยี [2] 
ระบบสืบค้นข้อมูลยา เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลจากเวบ็ไซต์ 

หนังสือ และผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาฐานความรู้โดยใช้ ออนโทโลยี
เพื่อใช้ในจำแนกหมวดหมู่ของยา สามารถจัดกลุ่มข้อมูลได้ดังนี้ 

- กลุ่มยาแบ่งประเภทตามกลุม่เภสัชวิทยา 29 กลุ่ม 
- ช่ือของยาที่ประกอบด้วยช่ือสามญัทางยาและชื่อทางการค้า 
- สรรพคณุ 
- ข้อควรระวังและคำเตือน 
- ขนาดยาที่ใช้ 

เพื ่อให้ผู ้ใช้มีความรู้และความเข้าใจเกี ่ยวกับข้อมูลยามากขึ้น 
สามารถนำไปปรับใช้ในการซื้อยาในชีวิตประจำวันได้ สามารถลด
ปัญหาการขาดความรู้เกี ่ยวกับการซื ้อยา เช่น การซื ้อยาที่มี
สรรพคุณเดียวกันในกรณีที่ช่ือของยาต่างกันเท่านั้น เป็นต้น 

2.1.3 การประยุกต์ใช้ Case-Based Reasoning ในการ
แนะนำอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยใน [3] 

  ระบบแนะนำอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู ้ป่วย เนื ่องจาก
ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีอาการป่วย และความแตกต่างกันในเรื่องของ 
เพศ อายุ สภาพร่างกายที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้สามารถช่วย
ฟื้นฟูสภาพร่างกายจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้น โดยนำcase-
based reasoning (CBR) กรณีของผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษา
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ที่โรงพยาบาลมาเปรียบเทียบกับผู้ป่วยใหม่ เพื่อแนะนำรายการ
อาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหม่ โดยพิจารณาจากค่าความคลาย
คลึงมากกว่าหรือเท่ากับ 80% แสดงผลลัพธ์ที่มีความคล้ายคลึง
ก ันมากที ่ส ุดลงไป หากค่าความคลายคลึงน้อยกว่า 80%  
ผู ้เชี ่ยวชาญจะทำการปรับปรุงการแนะนำเพื ่อให้สอดคล้อง
สำหรับกรณีผู ้ป่วยใหม่แล้วทำการบันทึกกรณีผู้ป่วยใหม่ไปยัง
ฐานข้อมูล แสดงในภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4  
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 ข้อมูลสว่นตัวและข้อมูลแสดงสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 ผลการสืบค้นกรณีที่คล้ายคลึงกบักรณีผู้ป่วยใหม่ 
 

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1 ออนโทโลยี (Ontology) [4],[5] 

ออนโทโลย ี  เป ็นการนำเอาสารสนเทศและความรู้  
( Information and Knowledge) มาสร ้ า ง เป ็นฐานความรู้  
(Knowledge - based) โดยการบรรยายแนวความค ิดตาม
ขอบเขตที ่สนใจ หร ือข้อกำหนดที ่ เก ี ่ยวกับแนวคิด (The 
Specification of a Conceptualization) โดยที่ออนโทโลยีเป็น
การสร้างโครงสร้างฐานความรู้ทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือขอบเขต 
(Domain) นิยมใช้ในการอธิบายความหมายของสิ่งต่างๆ และ
สามารถจัดหมวดหมู ่เอกสารของข้อมูลได้ในขอบเขต ซึ ่งใน
ปัจจุบันออนโทโลยีได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานมากยิ่งข้ึน สามารถ

ประย ุกต ์ก ับงานหลายๆ ด ้าน เช ่น เว ็บเช ิงความหมาย 
(Semantic Web) กา รจ ั ดกา รอ งค ์ ค วามร ู ้  ( Knowledge 
Management และการค้นคืนสารสนเทศ  

ระบบแนะนำรายการอาหารพร้อมสูตรอาหารโดยใช้ออน
โทโลยี พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Hozo – Ontology Editor เป็น
โปรแกรมที ่พัฒนาขึ ้นโดย Osaka University เป็นโปรแกรม
เครื ่องมือสนับสนุนการพัฒนาออนโทโลยี (Ontology Editor)
องค์ประกอบของออนโทโลยีประกอบด้วย 

1. แนวความคิด (Concepts) คือ ขอบเขตความรู้ที่สามารถ
ทำการอธิบายรายละเอียดได้ 

2. คุณสมบัติ (Properties) คือ คุณสมบัติต ่างๆ ที ่นำมา
อธิบายรายละเอียดของแนวความคิด 

3. ความสัมพันธ์ (Relationships) คือ ร ูปแบบการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดโดยมีการระบุความสัมพันธ์
เอาไว ้
- ความสัมพันธ์แบบลำดับชั ้น (Subclass of หรือ is-a 

hierarchy) คือความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติการถ่ายทอด 
คุณสมบัติของแนวคิดแม่ไปยังแนวคิดลูก 

- ความส ัมพ ันธ ์ แบบเป ็นส ่ วนหน ึ ่ ง  ( Part - of) คือ 
ความสัมพันธ์ที่หมายถึงการเป็นส่วนประกอบ 

- ความส ัมพ ันธ ์การเป ็นต ัวแทน ( Instance - of) คือ 
ความสัมพันธ์ที่แสดงถึงการเป็นตัวแทนหรือแนวคิด 

4. ข้อกำหนดในการสร้างความสัมพันธ์ (Axioms) คือ เงื่อนไข
หรือตรรกะในการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างแนวคิด หรือ
แนวคิดกับกับคุณสมบตัิเพื่อให้ไดค้วามที่ถูกต้อง 

5. ตัวอย่างข้อมูล (Instances) คือ คำศัพท์ที่มีการกำหนด
ความหมายไว้ในออนโทโลย ี

2.2.2 ฐานความรู้ (Knowledge base) [6] 
ฐานความรู้ เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี ่ยวข้องกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีขอบเขต และเน้นลงไปเฉพาะจุดนั้นๆ เพื่อ
นำไปวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ ้นมาจาก
สาเหตุใด เพื่อท่ีจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และใช้เวลาไม่มากใน
การค้นหาสาเหตุ ในระบบของ Knowledge base นี้ เราจะทำ
การรวบรวมเอาความคิดในการแก้ไขปัญหาของผู้ชำนาญการ 
ระบบจะนำเอาข้อมูลต่างๆ ที่เกี ่ยวกับการปัญหาที ่ได้มา มา
ประมวลผลจากระบบฐานความรู้ โดยอ้างอิงจาก ฐานข้อมูลที่ได้
สร้างไว้ ในการให้ความรู้กับระบบผู้เชี่ยวชาญจะเรยีกว่า การแทน
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องค์ความรู้ (Knowledge Representation) จะอาศัยผู้มีความรู้ 
โดยความสามารถในการแก้ไขปัญหานั้นจะถูกอ้างอิงจากกฎและ
ข้อมูล ตามลักษณะทีได้อนุมานของระบบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้
วิธีการแก้ปัญหาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธ ิภาพ
นอกจากนั้นใน Knowledge Base เองยังมี Expert Directory 
ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญได้สะดวก เช่น ถาม
คำถามหรือปรึกษาหารือ หรือมี Forum เพื่อให้ผู้ใช้ได้พูดคุยหรือ
ช่วยเหลือกันเอง มี Access Control ดูว่าใครควรดูหรือเขียน
อะไรได้บ้าง มีระบบ Knowledge Engine เพื่อดูแลให้ข้อมูลได้
เพิ ่มพูนขึ้น แม่นยำ  ทันสมัยด้วย เป็นไปในแนวทางที่จะเป็น
ประโยชน์กับผู้ใช้ และองค์กรที่จัดตั้ง องค์กรสมัยใหม่มักจะมี 
Knowledge Base เพื่อให้พนักงานได้ค้นหาข้อมูลเพื่อนำไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน  หรือเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพ และ
นอกจากนั ้น Knowledge Base ยังเป็นที ่สำรองความรู ้ของ
ผู้เชี่ยวชาญไว้ หากผู้เช่ียวชาญต้องออกจากองค์กรไป ความรู้ก็ยัง
อยู่กับองค์กรต่อไป 
 
2.2.3 ประเภทของอาหารไทย [7] 
2.2.3.1 อาหารประเภทต้มหรือแกง  

อาหารประเภทต้มหรือมีลักษณะเป็นกับข้าวที่ปรุงเป็นน้ำ 
ได้แก่ น้ำกะทิ นม หรือน้ำ การต้มก็คือ วิธีการทำอาหารให้สุก 
โดยการนำอาหาร (วัตถุดิบและเครื่องปรุง) ใส่ในภาชนะ พร้อม
กับของเหลว นำไปตั้งไฟให้เดือด (หรือจะนำน้ำใส่ภาชนะให้
ความร้อนจนน้ำเดือด แล้วค่อยใส่อาหารลงไปต้ม) จนสุกตาม
ต้องการอาจแค่พอสุกหรือต้มจนเปื่อยก็ได้  

- แกงจืด คือ แกงที ่มีลักษณะน้ำใส มีรสจืด มีเค็มหวาน
เล็กน้อย รสเค็มมาจากเครื่องปรุงรส รสหวานได้มาจากเนื้อสัตว์
และน้ำซุป 

- ต้ม คือ แกงชนิดที่มีรสหวานเค็มและเปรี้ยว เค็มหวาน 
ได้มาจากเครื่องปรุงรส แบ่งเป็น 2 ชนิด 

1. ต้มใส่กะทิ มี 3 รส เปรี้ยว เค็ม หวาน ส่วนใหญ่ใช้เนื้อสัตว์
ที่มีรสเค็ม 

2. ต้มไม่ใส่กะทิ มี 2 รส หวานเค็ม มีส่วนผสมของเครื่องแกง 
และ มี 3 รส เปรี้ยว เค็ม หวาน เช่น ต้มส้ม, ต้มโคล้ง, ต้มยำ  

2.2.3.2 อาหารประเภทผัด  
ผ ัด ค ือ การประกอบอาหารให ้ส ุกโดยใช ้น ้ำม ันเป็น

ส่วนประกอบ ใช้ระยะเวลาสั ้นไฟแรง เมื ่อสุกแล้วมีลักษณะ

ค่อนข้างแห้ง มีน้ำขลุกขลิกเป็นมัน แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1. ผัดที่
ไม่มีรสเผ็ด 2. ผัดที่มีรสเผ็ด ผัดเป็นวิธีปรุงอาหารที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก 
ก่อนการผัดทุกครั ้งจะต้องตั้งไฟจนกระทะร้อนได้ที ่ก่อนจะใส่
วัตถุดิบ (เนื้อสัตว์ หรือ ผัก) ลงไปในกระทะ ในการผัดนั้นนิยมใช้
ตะหลิว เพื่อกลับอาหารในกระทะอย่างรวดเรว็ เมื่ออาหารสุก รีบ
ปรุงรสและนำออกจากกระทะและเสิร์ฟขณะที่อาหารยังร้อนๆ 
เนื่องจากขั้นตอนการผัดนั้นมักจะใช้เวลาสั้น วัตถุดิบต่างๆ ที่
จำเป็นต้องใช้ในการประกอบอาหารประเภทน้ันจะต้องถูกเตรียม
ให้พร้อมก่อนเริ่มการผัด  

2.2.3.3 อาหารประเภททอด  
วิธีการทอดนั้นจะทำให้อาหารสุกโดยการใส่เนื้อสัตว์หรือผัก

ลงไปในน้ำมันที่ตั้งจนร้อน ปริมาณน้ำมันที่ใส่จะต้องมากพอที่จะ
ท่วมอาหารที่จะนำไปทอด การทอดนั้นนิยมทอดในกระทะแบบ
หลุมหรือกระทะชนิดแบนก็ได้ อุณหภูมิของน้ำมันท่ีใช้ในการทอด
เป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการปรุงอาหาร ถ้าน้ำมันไม่ร้อน เมื่อใส่
อาหารลงไปทอด จะส ่งผลให ้อาหารอมน้ำม ันและไม ่น่า
รับประทาน ขณะเดียวกันถ้าอุณหภูมิน้ำมันสูงเกินไป  

2.2.4 โภชนาการ (Nutrition) [8] 
โภชนาการ หมายถึง อาหาร (food) ที่เข้าสู่ร่างกายคนแล้ว 

ร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต 
และการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายเมื่ออาหารเข้าสู่ร่างกาย
แล้วจะเกิดกระบวนการย่อย การดูดซึม การแปรรูปและการขน
ส่งไปยังอวัยวะส่วนต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงไว้ซึ่งการ
ทำงานของเซลล์อวัยวะต่างๆ ของร่างกายให้เป็นปกติ  อาหารถูก
ย่อยให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลงเรียกว่า สารอาหาร (Nutrients) คือ 
สารเคมีที ่อยู ่ในอาหาร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 
ก ล ุ ่ ม แ ร ก ค ื อ ส า ร อ า ห า ร ท ี ่ ใ ห ้ พ ล ั ง ง า น แ ก ่ ร ่ า ง ก า ย 
(Macronutrients or Fuel Nutrients) ได ้แก่ คาร ์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน อีกกลุ่มหนึ่งเป็นสารอาหารที่จ าเป็นในการควบคุม
ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ในร่างกาย และการท างานของอวัยวะทุกส่วน 
อีกทั้งช่วยในการป้องกันโรค หรือช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่ง
เรียกว่า Micronutrients ได้แก่ สารอาหารพวก วิตามิน เกลือแร่
ต่างๆ 

3. วิธีการด าเนินงาน 
ระบบแนะนำรายการอาหารพร้อมสูตรอาหารโดยใช้ออน

โทโลยี มีโครงสร้างระบบแสดงดังภาพท่ี 5 ประกอบด้วย  
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ภาพ 5 โครงสร้างของระบบ 

-ผู้ใช้ (User) สามารถใช้งานระบบผ่านโปรแกรมสืบค้นเชิง
ความหมาย SOS – Semantic Ontology Search ค้นหาข้อมูล
จากคำสำคัญ (Key word) ซึ่งผู ้ใช้สามารถระบุเงื ่อนไขในการ
สืบค้นได้มากกว่า 1 เงื่อนไข เงื่อนไขที่ผู้ใช้สามารถใช้ในการระบุ
มีดังนี ้

1) วัตถุดิบ โดยให้ผู ้ใช้ระบุคำสำคัญเป็นชื่อวัตถุดิบที่ผู ้ใช้
ต้องการสืบค้น 

2) รายการอาหาร โดยให้ผู้ใช้ระบุคำสำคัญเป็นชื่อรายการ
อาหารที่ผู้ใช้ต้องการสืบค้น 

3) ประเภทรายการอาหาร โดยให้ผู้ใช้เลือกเงื่อนไขที่ต้องการ
สืบค้น 

จากนั ้นระบบจะทำการประมวลผลความสัมพันธ ์จาก
ฐานความรู้ออนโทโลยีและฐานข้อมูล เพื่อแสดงผลลัพธ์เป็นช่ือ
รายการอาหาร ประเภทของรายการอาหาร วัตถุดิบ สูตรอาหาร 
วัตถุดิบแนะนำ และการแนะนำประเภทของวัตถุดิบที่สามารถ
ทดแทนกันได้ 

- ฐานความรู้ออนโทโลยี โดยใช้โปรแกรม Hozo-Ontology 
editor ซึ่งพัฒนาโดย Osaka University เป็นเครื่องมือสนับสนนุ
การพัฒนาออนโทโลยีที ่ได้ร ับความนิยม และเป็นเครื ่องมือ
ถ่ายทอดและจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบของออนโทโลยีได้
สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งระบบแนะนำรายการอาหารพร้อมสูตร
อาหาร สามารถจ าแนกเป็นคลาสหลักดังนี ้

1) คลาสประเภทอาหาร (Food type) เป็นคลาสในการ
กำหนดเพื่อใช้ในการแยกประเภทรายการอาหาร โดยแบ่ง Sub 
class ตามหลักโภชนาการ ประกอบด้วยคลาสย่อย 29 คลาสที่
เป็นอาหารประเภทต่างๆ เช่น  

- อาหารประเภทกับข้าว ประกอบด้วย ต้ม หลน ต้มกะทิ ต้ม
ยำ ต้ม แกง ทอด เป็นต้น 

- อาหารจานเดียว ประกอบด้วย ก๋วยเตี๋ยว และข้าวอาหาร
จานเดียว 

2) คลาสประเภทวัตถุดิบ (Ingredient type) เป็นคลาสใน
การกำหนดเพื่อใช้ในการแยกประเภทของวัตถุดิบ โดยแบ่ง Sub 
class ตามหลักโภชนาการ ดังภาพท่ี ประกอบด้วยคลาสย่อย 66 
คลาส ดังนี้ วัตถุดิบที่มีแอลกอฮอร์เป็นส่วนผสม วัตถุดิบประเภท
เส้น วัตถุดิบจากสัตว์ เนื้อสัตว์ เนื้อวัว เป็นต้น  

3) คลาสวัตถุดิบ (Ingredient) เป็นคลาสที่แสดงเกี ่ยวกับ
วัตถุด ิบในรายการอาหาร ประเภทของวัตถุดิบพร้อมแสดง
รายละเอียดเก ี ่ยวกับสารอาหาร โดยแบ่ง Sub class ตาม
ประเภทของคลาสประเภทวัตถุดิบ ดังภาพท่ี 6 

 
ภาพ 6 ฐานความรูอ้อนโทโลยีประเภทวตัถุดิบ (Ingredient Type) 

4) คลาสรายการอาหาร (Menu Type)เป็นคลาสที ่แสดง
เกี ่ยวกับชื่อรายการอาหาร ประเภทรายการอาหาร และสูตร
อาหาร โดยแบ่ง Sub class ตามประเภทของคลาสประเภท
รายการอาหาร ดังภาพท่ี 7 

 
ภาพ 7 ฐานความรูอ้อนโทโลยีประเภทอาหาร (Menu Type) 

5) คลาสสารอาหาร (Nutrient) เป็นคลาสที่แสดงถึงคุณค่า
ทางโภชนาการของสารอาหาร โดยแบ่ง Sub class ตามประเภท
ของสารอาหารตามหลักโภชนาการ ประกอบด้วยคลาสย่อย 7 
คลาส แสดงภาพที่ 8 ดังนี ้

- ให้พลังงาน ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน 
- ไม่ให้พลังงาน ประกอบด้วย เกลือแร่ วิตามิน 
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ภาพ 8 ฐานความรูอ้อนโทโลยีสารอาหาร (Nutrient) 

6) คลาสแนะนำวัตถุดิบและประเภทวัตถุด ิบที ่สามารถ
ทดแทนกันได้ (Recommend) เป็นคลาสที่แสดงเกี่ยวกับวัตถุดบิ
และประเภทของวัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้ แสดงภาพที่ 9 

 
ภาพ 9 ฐานความรูอ้อนโทโลยีรายการอาหาร (Menu) แนะนำ 

(Recommend) และวัตถุดิบ (Ingredient) 

- ฐานข้อมูล พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Navicat for MySQL 
โดยการเช่ือมความสัมพันธ์ (Data Mapping) ระหว่างฐานความรู้
ออนโทโลยี (.owl) ที่ได้จากโปรแกรม Hozo-ontology Editor 
และฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Navicat for MySQL ใน
การเชื ่อมความสัมพันธ์ใช้โปรแกรม Configuration เป็นการ
กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างฐานความรู้อออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น
เพื่อให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของระบบแนะนำรายการอาหาร
พร้อมสูตรอาหาร สามารถเรียกใช้งานโปรแกรม Configuration 
บ น  Mozilla Firefox ห ร ื อ  Google Chrome จ า ก  URL 
http://localhost:8080/config/ 

การสืบค้นสามารถสืบค้นจากรายการอาหาร ตัวอย่างการ
สืบค้นโดยการค้นรายการอาหาร โดยเลือก property จากคลาส
ค ื อ  “ has_menu_type” เ ล ื อ ก ค ำ ส ำ ค ั ญ  ( Key word) 
“Clear_soup” คืออาหารประเภท “ต้มจืด” และ property 
ของ “has_ingredient” โดยใช้คำสำคัญ “กุ้ง” ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การสืบค้น ดังภาพที่ 10 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 10 เง่ือนไขการสืบค้นสารสนเทศระบบแนะนำรายการอาหาร 

ตัวอย่างการสืบค้นโดยการค้นแนะนำรายการอาหารโดย
เลือก property จากคลาสคือ “has_menu_type” เลือกคำ
สำคัญ (Key word) “Noodle” คืออาหารประเภท “ก๋วยเตี๋ยว” 
และ property ของ “has_ingredient” โดยใช้คำสำคัญ “ปลา” 
ผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการสืบค้น ดังภาพท่ี 11 

 
 

 
 
 

        
 

ภาพ 11 เง่ือนไขการสืบค้นระบบแนะนำรายการอาหาร 

ตัวอย่างการสืบค้นโดยการค้นแนะนำวัตถุดิบทดแทน และ
ประเภทวัตถุดิบทดแทน (Recommend) โดยเลือก property 
จากคลาสคือ has_menu เลือกคำสำคัญ (Key word) “แกง
เขียวหวาน” ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น ดังภาพที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 12 เง่ือนไขการสืบค้นระบบแนะนำวัตถุดิบทดแทน และประเภท
วัตถุดิบทดแทน 

ตัวอย่างการสืบค้นโดยการค้นแนะนำวัตถุดิบทดแทน และ
ประเภทวัตถุดิบทดแทน  (Recommend) โดยเลือก property 
จากคลาสคือ has_a_menu เลือกคำสำคัญ (Key word) “ต้ม
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ยำ” และ property คือ has_ingredient เลือกคำสำคัญ (Key 
word) “กุ้ง” ผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการสืบค้น ดังภาพท่ี 13 

 
 
 

 

 

ภาพ 13 เง่ือนไขการสืบค้นระบบแนะนำวัตถุดิบทดแทน และประเภท
วัตถุดิบทดแทน 

4. ผลการดำเนินงาน 
ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ได้ทำการทดสอบ

ระบบสืบค้นรายการอาหารจากผู้ใช้ 20 คน โดยทำการสืบค้น
เกี่ยวกับรายการอาหาร 5 รายการและสืบค้นเกี่ยวกับวัตถุดิบ
และประเภทของวัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้ 5 รายการ เพื่อ
นำการแสดงจำนวนผลลัพธ์ที ่ค้นพบจากการสืบค้นเกี ่ยวกับ
รายการอาหาร และการสืบค้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและประเภทของ
ว ัตถ ุด ิบท ี ่สามารถทดแทนกันได ้  ด ังตารางที่  1 มาว ัดค่า 
Precision, Recall และ F-measure ดังสูตร (1)-(3) 

ค่า Precision คือ ค่าการวัดความถูกต้อง 
 

 
 

ค่า Recall คือ ค่าความครบถ้วน 

 
 

 
 

 
 

ตารางที่ 1 จำนวนผลลัพธ์ที่ได้จากผู้ใช้ 20 คน 

 
การทดสอบส ืบค ้นโดยใช ้ โปรแกรม SOS - Semantic 

Ontology Search โดยให้ผู ้ใช้สืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับรายการ
อาหาร และวัตถุดิบจาก 2 ส่วนคือ 

1) การสืบค้นเกี ่ยวกับรายการอาหาร (Menu) โดยให้ผู ้ใช้
เลือก property เป็นเงื ่อนไขในการค้นหา คือ 1) ชื่อรายการ
อาหาร 2) ประเภทรายการอาหาร 3) วัตถุดิบ เช่น การสืบค้น
รายการอาหาร “แกงจืด” ระบบจะแสดงรายการอาหาร คือ แกง
จืดเงาะยัดไส้หมู, แกงจืดเต้าหู้ไข่ม้วน, แกงจืดเต้าหู้หมูสับ เป็น
ต้น พร้อมทั้งแสดงประเภทอาหาร วัตถุดิบที่ใช้ พร้อมทั้งแสดง
วิธีการทำอาหาร ดังภาพที่ 14  

 
ภาพ 14 ผลการสืบค้นเกี่ยวกับรายการอาหาร 

เมื ่อนำค่าการแสดงผลลัพธ์ที ่ได้มาคำนวณค่า Precision, 
Recall และ F-measure ได ้ผลการประเม ิน ด ังน ี ้  99.94%, 
94.57%, 97.18% ตามลำดับ แสดงตารางที่ 2 

2) การสืบค้นเกี ่ยวกับวัตถุดิบและประเภทของวัตถุดิบที่
สามารถทดแทนก ันได ้  (Recommend) โดยให ้ผ ู ้ ใช ้ เล ือก 
property เป็นเงื ่อนไขในการค้นหา 1) ชื ่อรายการอาหาร 2) 
วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหาร เช่น การสืบค้นชื่อรายการอาหาร 
“มัสมั่น” วัตถุดิบ “เกลือ” ที่ใช้สามารถทดแทนด้วย เกลือแกง, 
ซอสปรุงรส, ซอสปรุงอาหาร เป็นต้น และประเภทวัตถุดิบที่
สามารถทดแทนกันได้ เช่น เต้าเจี ้ยว , เครื ่องปรุงรสรสเค็ม
มังสวิรัติ เป็นต้น ดังภาพที่ 15  
 

ภาพ 15 ผลการสืบค้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและประเภทวัตถุดิบที่สามารถ
ทดแทนกันได้ 
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เมื ่อนำค่าการแสดงผลลัพธ์ที ่ได้มาคำนวณค่า Precision, 
Recall และ F-measure ได ้ผลการประเม ิน ด ังน ี ้  94.92%, 
94.22%, 94.57% ตามลำดับ แสดงตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ค่า Precision, Recall และ F-measure จากการสืบค้น 

 Precision Recall F-measure 

สืบค้นเกี่ยวกับรายการ
อาหาร 

99.94% 94.57% 97.18% 

สืบค้นเกี่ยวกับวตัถุดิบ
และประเภทของวัตถุดิบ
ที่สามารถทดแทนกันได ้

94.92% 94.22% 94.57% 

จากการทดสอบโดยผู ้ใช้ 20 คน จำนวน 200 คำค้นหา 
แบ่งเป็นการค้นคืนข้อมูลเกี่ยวกับรายการ 100 รายการ  และการ
ค้นคืนข้อมูลเกี ่ยวกับวัตถุดิบและประเภทของวัตถุดิบแนะนำ 
100 รายการ จากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบสืบค้น
รายการอาหารจากฐานข้อมูลออนโทโลยีโดยการวัดค่าประเมิน
ประสิทธิภาพ F-Measure จากการสืบค้น ได้ผลลัพธ์ดังนี ้

- การค้นคืนข้อมูลเกีย่วกับรายการอาหารโดยมคี่า F-
measure โดยเฉลีย่ คือ 0.96  

- การค้นคืนข้อมูลเกีย่วกับวัตถุดิบและประเภทของวัตถุดิบ
แนะนำ มีค่า F-measure โดยเฉลีย่ คือ 0.92 

ในการทดสอบความพึงพอใจของระบบ ได้ทำการทดสอบ
จากผู้ใช้ 20 คน เพื่อประเมินผลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อระบบ 
ซึ่งมีระดับความพึงพอใจดังนี้ 

 
 

5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = พอใช้ 
1 = ควรปรับปรุง 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวัดจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต คำนวณได้โดยใช้

สูตร  �̅� = 
∑𝑥

𝑛
  เมื ่อได้ค่าเฉลี่ยแล้วนำมาเทียบกับเกณฑ์การ

ประเมินผลแบบ Likert Scale 5 ระดับ ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.50 หมายถึง ในระดับมากที่สุด 

  3.50 – 4.49 หมายถึง ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง ในระดับปานกลาง 

           1.50 – 2.49 หมายถึง ในระดับพอใช้ 
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50 หมายถึง ในระดับน้อยท่ีสุด 

การประเมินประสิทธิภาพในด้านการวัดความพึงพอใจพบว่า
ผู ้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 รายการ คือ การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับรายการอาหารและวัตถุดิบครบถ้วน 4.7 การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับรายการอาหาร วัตถุดิบและประเภทของวตัถุดิบท่ี
สามารถทดแทนกันได้ 4.7 และความพึงพอใจต่อภาพรวมของ
โครงงาน 4.8 ผู้ใช้มีระดับความพึงพอใจระดับมาก 2 รายการ คือ 
การสืบค้นข้อมูลง่ายสะดวก 4.2 และการจัดหมวดหมู่ที่สะดวก
ต่อการค้นหา 4.4 ความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของระบบอยู่
ในระดับ 4.56 ซึ่งอยู่ในระดับดีมากที่สุด 
 

5. สรุปผล 
ระบบแนะนำรายการอาหารพร้อมสูตรอาหารถูกพัฒนา

ระบบโดยใช้ออนโทโลยี ในการค้นคืนข้อมูลเกี ่ยวกับรายการ
อาหาร สูตรอาหาร และวัตถุดิบแนะนำ เพื่อช่วยตัดสินใจในการ
เลือกรายการอาหารให้สอดคล้องกับผู ้ใช้ หรือสามารถระบุ
วัตถุดิบในการปรุงอาหารและขั้นตอนวิธีการปรุงอาหาร เพื่อให้
ผู้ใช้มีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งข้อจำกัดของระบบคือ โปรแกรม 
Hozo – Ontology Editor ไม่สามารถตั้งช่ือคลาสเป็นภาษาไทย
ได้ ดังนั้นเมื่อผู้ใช้ใช้งานระบบการสืบค้นต้องทำการเลือก path, 
class และ property ในการค้นหาเป็นภาษาอังกฤษ และจาก
การทดสอบจากผู้ใช้ 20 คน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวม
ของระบบอยู่ในระดับ 4.56 ซึ่งอยู่ในระดับดีมากที่สุด 
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ระบบพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของที่อยู่อาศัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
Prediction system for electrical energy consumption of residentials in the 

northeast 
 
 

 
 
 

บทคัดย่อ 
ระบบพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของที่อยู่อาศัย 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาและ
พัฒนาโมเดลการพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของที่อยู่
อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ระบบ
พยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของที ่อยู ่อาศัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ประเมินการใช้งานระบบพยากรณ์
ปร ิมาณการใช ้พล ั ง งานไฟฟ ้ าของท ี ่ อย ู ่ อาศ ั ย ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทำการสรุปข้อมูลสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 20 จังหวัด และข้อมูลการ
จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 20 จังหวัด ตั้งแต่ปี 2552-2560 
ทำการจำแนกประเภท (Classification) ด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision tree) จากน ั ้ นทดสอบโม เดลด ้ วยว ิ ธ ี  ( Cross-
Validation Test) และมาตรวัดที่ใช้ในการประเมินโมเดล โดยหา
ค่า (Accuracy) เพื่อให้ได้โมเดลการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งผลการวิจัยพบว่าโมเดลมีค่าความถูกต้องคือ 98.13% 
และมีการประเมินการใช้งาน จำนวน 6 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 3 
คน ผู ้ใช้งานทั ่วไป 3 คน สูตรสถิติที ่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี ่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่ม
เจ้าหน้าที่มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพสูง
ที่สุด (Mean = 4.01, S.D. = 0.09) 2) กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปมีผล
การประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพสูง (Mean = 
3.99, S.D. = 0.14) 

 
ABSTRACT 

A Prediction system for electrical energy 
consumption of residentials in the northeast Its 

objectives are 1) To study and develop a forecasting 
model for electricity consumption of residentials in the 
Northeast. 2) To develop a website for the electricity 
usage forecasting system of residentials in the 
Northeast 3) Evaluate the use of electricity 
consumption forecasting system of residentials in the 
Northeast.  

It has summarized data on electricity 
consumption statistics of the Northeast. And fuel sales 
data from 2009-2017. Make a classification 
(Classification) by the decision tree method (Decision 
tree), and then test the model with (Cross-Validation 
Test) and a measurement used to evaluate the model 
by looking at (Accuracy) to obtain the most effective 
forecasting model. research results showed that the 
model had an accuracy of 98.13%. and usage 
assessment the number of 6 peoples are 3 staff 
members, 3 general users. The statistical formula used 
is mean, standard deviation. The evaluation results are 
divided into 2 groups: 1) The staff group has the overall 
assessment result at 

the highest efficiency level. (Mean =  4.01, S.D. 
= 0.09) 2) The general user group had the overall 
evaluation at a high level of efficiency. (Mean = 3.99, 
S.D. = 0.14) 
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ทรัพยากรไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นมากในชีวิตประจำวัน มีการใช้
เป็นปริมาณมหาศาลในแต่ละปี ภาครัฐบาลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการเก็บรวบรวมผลการใช้พลังงานท้ังใน
อดีตที่ผ่านมาของทั้งสองไว้โดยจำแนกตาม จังหวัด อำเภอ ปี 
และแบ่งเป็นประเภทแหล่งการใช้ไฟฟ้า คือ ท่ีอยู่อาศัย 
อุตสาหกรรม สถานท่ีราชการ และอื่น ๆ การจำหน่ายเช้ือเพลิง
จะจำแนกเป็นแต่ละชนิด คือ น้ำมนัเบนซิน น้ำมันดเีซล ดเีซล
หมุนช้า ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (พัน กก.) น้ำมันเตา เพื่อเป็นสถติิ
ของการใช้พลังงานไฟฟ้า ในเขตพื้นท่ี ท่ีมีประชากรอยู่หนาแน่น
จะมีการใช้พลังงานเยอะขึ้นตามจำนวนของประชากรและพื้นท่ี 
ที่มีประชากรอยูเ่บาบางจะมีการใช้พลังงานน้อย [1] จากข้อมูล
จำนวนมากที่เก็บมาในทุกๆปี หากนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาต่อ
ให้เป็นระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้งานได้จริงและมีประโยชน์
ในการทำงานขององคก์ร ที่จะเกี่ยวกับการวางแผน หรือ การ
ทำงานในอนาคต 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำแนวคิดในการพฒันาระบบการพยากรณ์
ไฟฟ้าของที่อยู่อาศัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเทคนิคการ
ทำเหมืองข้อมูล โดยการพัฒนาโมเดลการพยากรณ์เหตุการณ์การ
ใช้พลังงานไฟฟ้า จากการจำแนกประเภทด้วยเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree) และทดสอบความแม่นยำของโมเดล 
แล้วนำโมเดลที่มีความแม่นยำมากที่สุดไปใช้ออกแบบพัฒนา
ระบบพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของที่อยู่อาศัย ใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาโมเดลการพยากรณ์ปริมาณการ

ใช้พลังงานไฟฟ้าของที่อยู่อาศัย ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 

2. เพื ่อพัฒนาเว็บไซต์ระบบพยากรณ์ปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าของที่อยู่อาศัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

3. ประเมินการใช้งานระบบพยากรณ์ปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าของที่อยู่อาศัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
สำหรับวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทความนี้จะ

กล่าวถึง 3 ส่วนได้แก่ การทำเหมืองข้อมูล เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องรายละเอียดดังนี้ 

1.  การทำเหมืองข้อมูล 
เหมืองข้อมูล คือ กระบวนการที่กระทำกับข้อมูลจำนวนมาก

เพื่อค้นหารูปแบบ และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้นใน
ปัจจุบันการทำเหมืองข้อมูล ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานหลาย
ประเภท ทั้งในด้านธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ใน
ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจ และ
สังคมการทำเหมืองข้อมูล เปรียบเสมือนวิวัฒนาการหนึ่งในการ
จัดเก็บและตีความหมายข้อมูลจากเดิมที่มีการจดัเก็บข้อมูล อย่าง
ง่าย ๆ มาสู ่การจัดเก็บในรูปฐานข้อมูลที ่สามารถดึงข้อมูล
สารสนเทศมาใช้จนถึงการทำเหมือง ข้อมูลที ่สามารถค้นพบ
ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล [2] 
2.  เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 

เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเป็นเทคนิคการจำแนกข้อมูลเกี่ยวกับ
กับการสร้างโมเดลในรูปแบบต้นไม้กลับหัว ซึ่งมีใบคือคลาสแต่ละ
คลาส ซึ่งโมเดลแบบต้นไม้ตัดสินใจเป็นวิธีท่ีเข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ใช้
สามารถจำแนกและเข้าใจโมเดลไดง่้ายไมซ่ับซ้อน และการทำงาน
มีการประมวลผลที่รวดเร็วเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจมีอัลกอริทึม
หลากหลายให ้ เล ือกใช ้ งาน เช ่น ID3, CART, C4.5 (J48), 
LADTree, BFTree and NBTree เป ็นต ้น ซ ึ ่ งในงานว ิจ ั ยนี้
เลือกใช้อัลกอริทึม C4.5 หรือเรียกอีกอย่างว่า J48 ในโปรแกรม 
Weka โดยมีหลักพื้นฐานดังนี้ [3] : 

หลักที่ 1 : ที่ใบของต้นไม้จะให้จำแนกข้อมูลที่อยุ่ในคลาส
เดียวกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

หลักที ่ 2: ที ่โหนดแยกแต่ละโหนดคือแอทริบิวต ์ที ่ต ้อง
คัดเลือกความหมาะสมโดยการคำนวณค่าเกน 

หลักท่ี 3: โหนดที่ถูกคัดเลือกมาเป็นโหนดทางแยกคือโหนดที่
มีค่าเกนสูงสุดในเส้นทางนั้น ๆ 
3.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วณิชยา พันธ์ไพโรจน์. (2558) การพยากรณ์ประเภทของ
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยวิธีการทำ
เหมืองข้อมูล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ. งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์
ประเภทของเหตุการณ์ความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูลโดยได้ทาการเปรียบเทียบเทคนิคการ
เรียนรู้ของ คอมพิวเตอร์ในการจำแนกประเภท 2 เทคนิค คือซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน และนาอีฟเบย์ เพื ่อหา เทคนิคที่สร้าง
แบบจำลองที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยใช้ข้อมูลเหตุการณ์ความ
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ไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ รวบรวมโดยหน่วยงานภายใน
กองทัพบก ช่วงระหว่างปี 2556-2558 จำนวน 3,301 ระเบียน 
จากผลการทดลองพบว่า การสร้างแบบจำลองการพยากรณ์
ประเภทของเหตุการณ์ความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยใช้เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนให้ค่าความถูกต้องในการ 
พยากรณ์ประเภทของเหตุการณ์ฯ ได้มากกว่านาอีฟเบย์ที่ ร้อย
ละ 93.13 และได้นำเสนอรายงานใน รูปแบบข้อมูลภาพ โดยใช้กู
เกิ้ลแมพ เอพีไอ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบใช้ใน
การ ประกอบการตัดสินใจ วางแผนสำหรับดาเนินการป้องกัน
การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต ้[4] 

ปรีชา ลิ้มตระกูล . (2558). การพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์
ผลผลิตมันสำปะหลังด้วยเทคนิคการทำ เ ห ม ื อ ง ข ้ อ ม ู ล . 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. มันสำปะหลังเป็นพืชอาหารที่
สำคัญเป็นอันดับ 5 ของโลกรองจากข้าวสาลีข้าวโพดข้าวและมัน
ฝรั ่งเป็นพืชอาหารที่สำคัญของประเทศในเขตร้อนโดยเฉพาะ
ประเทศต่างๆในทวีปอัฟริกาและทวีปอเมริกาใต้ในทวีปเอเชีย
ประเทศอินโดนีเซียและอินเดียมีการบริโภคมันสำปะหลังกันเป็น
จำนวนมากปริมาณผลผลิตที ่ได้ในแต่ละปีร้อยละ 60 ใช้เป็น
อาหารของมนุษย์ร้อยละ 27. 5 ใช้ทำเป็นอาหารสัตว์และร้อยละ 
12. 5 ใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ มันสำปะหลังเป็นพืชที่ทำรายได้
ให้เกษตรกรมากเป็นอันดับที่ 4 รองจากยางพาราอ้อยและข้าว
ผลผลิตมันสำปะหลังภายในประเทศนำไปใช้ทำมันเส้นและมัน
อัดเม็ดร้อยละ 45-50 ใช้แปรรูปเป็นแป้งร้อยละ 50-55 สำหรับ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกมาก
ที่สุดในโลกประเทศท่ีไทยส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในรูปของมัน
อัดเม็ดไปขายมากที ่ส ุดคือประเทศในกลุ ่มประชาคมยุโรป 
(เนเธอร์แลนด์สเปนเยอรมันโปรตุเกส) เกาหลีใต้และญี่ปุ่นส่วนใน
รูปของแป้งมันสำปะหลังประเทศญี่ปุ่นสั่งซื้อมากที่สุดรองลงมา
คือฮ่องกงสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์และไต้หวัน (กรม
วิชาการเกษตร , 2555) จากที ่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว ่ามัน
สำปะหลังเป็นพืชเกษตรที่มีความสำคัญของประเทศไทยโดยใน
ปัจจุบันการปลูกมันสำปะหลังต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นมาก
ไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายในส่วนของปุ๋ยสารเคมีกำจัดวัชพืชและแมลง
ศัตรูพืชค่าจ้างแรงงานค่าขนส่งค่าน้ำมันเป็นต้นอีกท้ังผลผลิตที่ได้
ยังมีปริมาณผลผลิตต่อไร่ลดลงและราคาขายก็ต่ำอีกด้วยดังนั้น
หากมีการพยาการณ์หรือคาดเดาผลผลิตมันสำปะหลังไดล้่วงหน้า
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทำให้ทราบถึงปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง

อาทิเช่นพันธุ์ที่ปลูกอายุปลูกถึงการเก็บการใช้ปุ๋ยการใช้สารเคมี
กำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชเป็นต้นส่งผลทำให้สามารถวางแผน
บริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนในการปลูกลงได้ [5] 

 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 วิธีการดำเนินงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ การพยากรณ์
การใช้พลังงานไฟฟ้าของที่อยู่อาศัยอาศัยข้อมูลจากกรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นข้อมูลการจำหน่ายน้ำมันดิบ 
ระหว่างปี 2550 – 2560 [6] และข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ระหว่างปี 2552 – 2560 [7] ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมื
ทั้งสิ้นจำนวน 20 จังหวัด โดยวิธีการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ 
1.  ขั้นตอนการพัฒนาโมเดลมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

1.1. การศึกษาและรวมข้อมูล (Data Integration) ทำการ
รวบรวมและศึกษาข้อม ูลของการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ การจำหน่ายพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง 
เพื่อนำข้อมูลไปใช้ต่อ 

1.2. การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) จะทำการ
ตรวจสอบและคัดข้อมูลที ่จำเป็นในการใช้เพื ่อทำโมเดลการ
พยากรณ์ คัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกเพิ่มลดปริมาณและ
ความซ้ำซ้อนของข้อมูลลงเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการ
ประมวลผลของโมเดล 

1.3. การแปลงข้อมูล (Data Transformation) จะทำการ
แปลงข้อมูล เช่น แปลงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย ให้อยู่ใน
รูปแบบที่เหมาะกับการใช้งาน จัดรูปแบบแถว คอลัมน์ เพื่อนำไป
สร้างโมเดล 

1.4. การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ใช้ข้อมูลที่ผ ่าน
ขั้นตอนก่อนหน้าน้ีมาใช้ โดยมีจำนวน 12 attribute และมี  
2317 record มาใช้โปรแกรมช่วยในการประมวลและการสร้าง
โมเดล จะมีค่าความถูกต้องของโมเดลเพิ่มวัดประสิทธิภาพของ
โมเดล  

1.5. การประเม ิน (Pattern Evaluation) ข ั ้นตอนการ
ประเมินหลังจากการทำเหมืองข้อมูล 
โดยกระบวนการสร้างโมเดลโดยใช้โปรแกรม Rapidminer ทำ
การจำแนกประเภท ด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ จากนั้นทดสอบโมเดล
ด้วยวิธ ี Cross Validation และมาตรวัดที ่ใช้ในการประเมิน
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โมเดล โดยหาค่า Accuracy2.  ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์มี
ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

2.1. การออกแบบ ทำการออกแบบหน้าเว็บไซต์ การใช้สี 
การวางเนื้อหา และมีแถบเมนูทั้งหมด 4 เมนู ได้แก่  

 - Home เป็นหน้าหลัก 
 - Model เป็นหน้าที่แสดงโมเดลต้นไม้ตัดสินใจ 
 - Predict เป็นหน้าที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลเพื่อ 

 พยากรณ์โดยใช้โมเดลที่ได้ในการคำนวณ 
 - Data เป็นหน้าที่แสดงข้อมูลที่ใช้ทำโมเดล   

2.2. การพัฒนาเว็บไซต์ เขียนเว็บไซต์ขึ ้นมาโดยใช้ภาษา 
HTML, php, Javascript 

2.3. ทดสอบและปร ับปร ุง ทำการทดสอบหาบัคหรือ
ข้อผิดพลาดเมื่อใช้งานจริง และแก้ไขปรับปรุงเพื่อความสมบรูณ์
ของเว็บไซต์ 

2.4.  การเผยแพร่เว ็บไซต์และประเมินการใช้งาน เป็น
ขั ้นตอนการทำให้เว็บไซต์ที ่พัฒนาสมบูรณ์ให้ออนไลน์เพื่อ
เผยแพร่ให้ผู้ใช้งานต่าง ๆ ได้ศึกษาหรือใช้งาน 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 ผู้ใช้งานท่ัวไป 

3.2 เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 จังหวัด
นครราชสีมา 

 
4.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยนำผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

   4.01 – 5.00 หมายถึง สูงที่สุด 
   3.01 – 4.00 หมายถึง สูง 
   2.01 – 3.00 หมายถึง ปานกลาง 
   1.01 – 2.00 หมายถึง ต่ำ 

   น้อยกว่า 1.00 หมายถึง  ต่ำสุด 
 

ผลการวิจัย  
1.  ผลการสร้างโมเดล ต้นไม้ตัดสินใจ  

1.1 โมเดลต้นไม้ตัดสินใจการพยากรณ์พลังงานไฟฟ้า ผลการ 
วิจัยสามารถสร้างโมเดลได้ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 โมเดลการพยากรณก์ารใช้พลังงานไฟฟ้าของที่อยู่อาศยั 

 
ผลการสร้างโมเดลต้นไม้ สามารถถ่ายทอดเป็นกฎสำหรับ

ตัดสินใจได้ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 กฎต้นไม้ตัดสินใจของระบบพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของที่อยู่อาศยั 

 

กฎต้นไม้ตัดสินใจของระบบพยากรณ์เป็นตัวหนังสือโดยจะ
บอกว่าหากมีค่ามากกว่า หรือ น้อยกว่าจะเข้าเงื่อนไขใด การ
ท ำ ง า น จ ะ เ ร ิ ่ ม จ า ก ต ร ว จ ส อ บ เ ง ื ่ อ น ไ ข แ ร ก ด ั ง นี้  
industry>712203277 กิโลวัตต์ ถ้ามากกว่าจะเข้าเง่ือนไขแรก
จะเป็น high คือทำนายว่าจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตใน
ปริมาณที่สูง  

แต่ถ้าไม่จะเข้าเงื ่อนไขถัดไปก็คือ industry≤712203277 
กิโลวัตต์ เมื่อตรวจสอบเงื่อนไขนี้แล้วจะทำสิ่งท่ีในเงื่อนไขนี้มีก็คือ
ตรวจสอบ government>35296089.825 กิโลวัตต์ หากข้อมูล
ตรงกับเงื่อนไขจะทำการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่อยู ่ข้างในคือ 
industry>31812820.780 กิโลว ัตต ์ จะเป็น medium คือ
ทำนายว่าจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตในปริมาณที่ปาน
กลาง 

แต่ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับจะเป็น low คือทำนายว่าจะมีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตในปริมาณที่ต่ำ ถ้าหาก government 
ไม ่ได ้ม ีค ่ามากกว ่า 35296089.825 ก ิโลว ัตต ์  หร ือก ็คือ 
government≤35296089.825 กิโลวัตต์ จะเข้าเง ื ่อนไขถ้า 
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other>17792923.500 กิโลวัตต ์จะเป็น high คือทำนายว่าจะมี
การใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตในปริมาณที่สูง  

แต ่ถ ้าเป ็น other≤17792923.500 ก ิ โลว ัตต ์  จะต ้อง
ตรวจสอบอีกว่า other>8793878.450 หรือไม่ ถ้าหากมากกว่า
จะตรวจสอบ industry>171487640 กิโลวัตต ์จะเป็น medium 
คือทำนายว่าจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตในปริมาณที่ปาน
กลาง  

แต่ถ้าหาก industry≤171487640 กิโลวัตต ์จะเป็น low คือ
ทำนายว่าจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตในปริมาณที่ต่ำ และ
ถ้า other≤8793878.450 กิโลวัตต ์จะเป็น low คือทำนายว่าจะ
มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตในปริมาณที่ต่ำ 

1.2 ผลการพยากรณโ์ดยวดัจากคา่ Accuracy ผลการวิจัยได้
ตารางคอนฟิชชันเมทริก และแสดงผลการประเมินได้ดังภาพที่ 3 

 
 ภาพที่ 3 ตารางแสดงการพยากรณ์และค่าความถูกต้อง 
 

แสดงค่าความถูกต้องของการพยากรณ์ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 
low medium high และมีค่า Accuracy 98.13% 
2.  ผลการสร้างพัฒนาเว็บไซต์ พยากรณ์พลังงานไฟฟ้า 

หน้า Home จะประวัติความเป็นมาของการไฟฟ้า ปัญหา
และความ เป ็ นมาของการ ไฟฟ ้ าของท ี ่ อย ู ่ อ าศ ั ยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และข้อมูลที ่ใช้สำหรับการทำระบบ
พยากรณ์ ดังภาพที่ 4 

 
 

ภาพที่ 4 เว็บไซต์หน้าHome 
 

หน้า Model จะแสดงโมเดลและกฎของต้นไม้ตดัสินใจระบบ
พยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย และสามารถคลิก
เพื่อแยกเป็นโหนดออกได้ ดังภาพท่ี 5  

 

 

 
ภาพที่ 5 เว็บไซต์หน้า Model 

 

 
ภาพที่ 6 เว็บไซต์หน้า Predict 

หน้า Predict จะสามารถกรอกข้อมูลตัวเลขของการใช้
พลังงานไฟฟ้าและการจำหน่ายน้ำมันลงไปได้ เพื ่อที ่จะนำไป
พยากรณ์โดยจะใช้กฎการตัดสินใจของโมเดลต้นไม้ตัดสินใจใน
การพยากรณ์ และจะได้ผลของการพยากรณ์ออกมาเป็นปริมาณ 
3 ระดับ คือ  

1. high คือทำนายว่าจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตใน
ปริมาณที่สูง 

2. medium คือทำนายว่าจะมีการใช้พล ังงานไฟฟ้าใน
อนาคตในปริมาณที่ปานกลาง 
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3. low คือทำนายว่าจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตใน
ปริมาณที่ต่ำ 

 ดังภาพท่ี 6 
 

3.  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบพยากรณ์ปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าของท่ีอยู่อาศัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผลการประเมินแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่
ตารางที ่1 ข้อมูลค่าเฉลี่ยการประเมินประสทิธิภาพของระบบโดยเจ้าหน้าที่ 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับ 
ด้านฟังก์ชันการทำงาน 
1.ความถูกต้องของระบบ 4.00 1.00 สูง 
2.ความเหมาะสมในการออกแบบ
เมนูระบบการใช้งาน 

3.67 0.58 สูง 

3.ความสมบูรณ์ของระบบ 4.33 0.58 สูง 
4.ความรวดเร็วของระบบ 3.33 0.58 สูง 

สรุป 3.83 0.21 สูง 
ด้านข้อมูล 
5.รายการข้อมูลพลังงานไฟฟ้ามี
ความเหมาะสม 

4.00 1.00 สูง 

6.รายการข้อมูลการจำหน่าย
น้ำมันเชื้อเพลิงมีความเหมาะสม 

4.67 0.58 สูงที่สุด 

7.ข้อมูลจากการพยากรณ์มี
ประโยชน ์

4.67 0.58 สูงที่สุด 

สรุป 4.44 0.24 สูง 
การใช้งานระบบ 
8.ความเข้าใจและใช้งานได้ง่าย 3.33 0.58 สูง 
9.ความเป็นระเบียบของระบบ 3.33 0.58 สูง 
10.ความถูกต้องของระบบ 3.67 1.15 สูง 
11.การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตอ่
ได้ 

4.67 0.58 สูงที่สุด 

สรุป 3.75 0.29 สูง 
ประสิทธภิาพของระบบ 
12.สามารถพยากร์การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าได้ 

3.67 0.58 สูง 

13.สามารถแสดงโมเดลพยากรณ์
ได้ 

4.00 1.00 สูง 

14.สามารถนำระบบไปใช้
ประโยชน์ได ้

4.00 0 สูง 

15.สามารถแสดงรายงานข้อมูลได้ 4.33 0.58 สูงที่สุด 
สรุป 4.00 0.41 สูง 

สรุปรวมทุกด้าน 4.01 0.09 สูงที่สุด 

จากตารางที่ 1 กลุ่มเจ้าหน้าที่มผีลการประเมินโดยรวมอยู่ใน
ระดับมีประสิทธิภาพสูงที่สุด (Mean = 4.01, S.D. = 0.09) 
 
ตารางที ่2  ขอ้มูลค่าเฉลีย่การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้งานทั่วไป 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับ 
ด้านฟังก์ชันการทำงาน 
1.ความถูกต้องของระบบ 3.67 0.58 สูง 
2.ความเหมาะสมในการออกแบบ
เมนูระบบการใช้งาน 

4.67 0.58 สูงที่สุด 

3.ความสมบูรณ์ของระบบ 4.67 0.58 สูงที่สุด 
4.ความรวดเร็วของระบบ 4.00 1.00 สูง 

สรุป 4.25 0.21 สูงที่สุด 
ด้านข้อมูล 
5.รายการข้อมูลพลังงานไฟฟ้ามี
ความเหมาะสม 

4.00 0 สูง 

6.รายการข้อมูลการจำหน่าย
น้ำมันเชื้อเพลิงมีความเหมาะสม 

3.33 0.58 สูง 

7.ข้อมูลจากการพยากรณ์มี
ประโยชน ์

4.33 0.58 สูงที่สุด 

สรุป 3.89 0.33 สูง 
การใช้งานระบบ 
8.ความเข้าใจและใช้งานได้ง่าย 4.33 0.58 สูงที่สุด 
9.ความเป็นระเบียบของระบบ 4.00 1.00 สูง 
10.ความถูกต้องของระบบ 3.33 0.58 สูง 
11.การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตอ่
ได้ 

4.00 1.00 สูง 

สรุป 3.92 0.24 สูง 
ประสิทธภิาพของระบบ 
12.สามารถพยากร์การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าได้ 

4.00 1.00 สูง 

13.สามารถแสดงโมเดลพยากรณ์
ได้ 

3.67 1.15 สูง 

14.สามารถนำระบบไปใช้
ประโยชน์ได ้

4.00 0 สูง 

15.สามารถแสดงรายงานข้อมูลได้ 4.00 1.00 สูง 
สรุป 3.92 0.53 สูง 

สรุปรวมทุกด้าน 3.99 0.14 สูง 
 

จากตารางที ่ 2 กลุ ่มผู ้ใช้งานทั ่วไปมีผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพสูง (Mean = 3.99, S.D. = 0.14) 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และข้อมูลการจำหน่ายน้ำมันเชื ้อเพลิง
จำนวน 20 จังหวัด ตั ้งแต่ปี 2552-2560 ได้แก่ ข้อมูลการใช้
ไฟฟ้าของที่อยู่อาศัย ข้อมูลการไฟฟ้าของอุตสาหกรรม ข้อมูลการ
ใช้ไฟฟ้าของสถานราชการ ส่วนของการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 
ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ดีเซลหมุนช้า ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว น้ำมันเตา เพื่อใช้ในการทำโมเดลเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision tree) ที่จะใช้ในการพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้า
ของที ่อยู่อาศัย และมีการแบ่งปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
ออกเป็น 3 ระดับคือ High Medium Low เมื่อได้โมเดลในการ
พยากรณ์แล้ว ทำการพัฒนาเว็บไซต์ที ่ใช้สำหรับใช้ในการ
พยากรณ์ เว็บไซต์จะมีระบบสำหรับการพยากรณ์โดยการกรอกก
ข้อมูลเพื ่อนำไปคำนวณโดยใช้โมเดลที ่ได้ ในการพยากรณ์ 
จากนั้นจะแสดงออกมาในหน้าเว็บ โดยจะสามารถนำไปใช้งาน
ต่อได้ และสามารถดูได้สะดวก และมีการนำโมเดลต้นไม้ตัดสินใจ
ที่ได้จากการทำโมเดลมาไว้ในเว็บไซต์ เพื่อที่จะสามารถดูเงื่อนไข
ทีละเงื่อนไขได้อย่างชัดเจน โดยมีเส้นกำกับการเชื่อมโยงของแต่
ละเงื่อนไข และมีคำอธิบายในทุก ๆ เงื่อนไขอธิบายไว้ในแต่ละ
โหนด เว็บไซต์นี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ สามารถนำโมเดล
นี้ไปใช้ในการสร้างเป็นแอปพลิเคชันต่อยอดได้ เพื่อที่สามารถ
ใช้ได้บนมือถือได้ทุกท่ี 

ทำการจำแนกประเภท (Classification) ด ้วยว ิธ ีต ้นไม้
ตัดสินใจ (Decision tree) จากนั้นทดสอบโมเดลด้วยวิธี (Cross-
Validation Test) และมาตรวัดที่ใช้ในการประเมินโมเดล โดยหา
ค่า (Accuracy) เพื่อให้ได้โมเดลการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งผลการวิจัยพบว่าโมเดลมีค่าความถูกต้องคือ 98.13% 

ประเมินการใช้งานระบบพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 คน 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 3 คน ผู้ใช้งานทั่วไป 3 คน สูตรสถิติที่ใช้ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
คือ 1) กลุ่มเจ้าหน้าที่มีผลการประเมินโดยรวมอยู ่ในระดับมี
ประส ิทธ ิภาพสูงที ่ส ุด (Mean = 4.01, S.D. = 0.09) 2) กลุ่ม
ผ ู ้ ใช ้ งานท ั ่ วไปม ีผลการประเม ินโดยรวมอย ู ่ ในระด ับมี
ประสิทธิภาพสูง (Mean = 3.99, S.D. = 0.14)    
 

ข้อเสนอแนะ 
1. สามารถใช้โมเดลนีไ้ปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันท่ีใช้สำหรับ

การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคอื่น ๆ ได้ 
2. สามารถใช้เทคนิคอ่ืนในการทำเหมืองข้อมูลได้เพื่อให้ไดผ้ล

รับอื่น เช่นผลที่ออกมาเป็นตัวเลขได ้
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้นำเสนอระบบการพยากรณ์แนวโน้มอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงวันหยุดยาวในประเทศไทยโดยใช้ระบบอัจฉริยะ จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเทศกาลปีใหม่  ปี
พุทธศักราช 2551 – 2558 และข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เทศกาลสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2551 – 2557 ด้วยวิธีการหา
กฎความสัมพันธ์โดยใช้อัลกอริทึมอะไพรออริ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กัน รวมถึงได้
ทำการสร้างการแสดงผลสรุปข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยแสดงจังหวัด
และจำนวนการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละจังหวัด แสดงผลอยู่ใน
รูปแบบแผนที่ และแสดงผลสรุปข้อมูลของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผล
ให้เกิดอุบัติเหตุโดยนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ ผลจากการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบโดยผู้ใช้โดยวัดจากความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบการพยากรณ์แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
วันหยุดยาวในประเทศไทยโดยใช้ระบบอัจฉริยะพบว่าร้อยละ 
50.48 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
คำสำคัญ --  เหมืองข้อมูล, กฎความสัมพันธ์, Data 
Visualization 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author 

ABSTRACT 
This research presents an intelligent system for road 

accidents prediction during long holidays in Thailand.  
Injured and fatal data during the New Year Festival 
2008-2015 and the injured and fatal data during 
Songkran Festival 2008-2014 were collected. Apriori 
Algorithm which is association rule mining was applied 
to find the relationship factors resulted in the road 
accident. The visual summary of the spatial data by 
showing the provinces and the number of accidents of 
each province are map visualization. The results of the 
summary of various factors that caused the accident 
were shown in the data visualization style. The results 
from the user evaluation of the system indicated by 
user satisfaction assessment shows that 50.48% of users 
were satisfied at a good level. 
Keywords -- data mining, association rule, data 
visualization 
 

1. บทนำ 
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้าน

ชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงเศรษฐกิจ นับเป็นความเสียหายในวงกวา้ง 
การแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
ผู ้ใช้รถใช้ถนนที ่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพ
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กฎระเบียบในการใช้ถนน การตรวจตราของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงความพร้อมใช้งานของ
สิ่งแวดล้อม เช่น สภาพพื้นผิวของถนน , แสงสว่างที่เพียงพอ
ตลอดเส้นทาง เป็นต้น ซึ ่งการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวของ
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์นั ้น ไม่ว ่าจะเป็นการ
ท่องเที ่ยว หร ือการเดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้ปร ิมาณ
ยานพาหนะบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้โอกาสในการเกิด
อุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย  

งานวิจัยนี้นำเสนอระบบการพยากรณ์แนวโน้มอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
ในประเทศไทยโดยใช้ระบบอัจฉริยะจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้บาดเจ็บและเสียชีวิตเทศกาลปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2551 – 
2558 [6] และข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเทศกาลสงกรานต์ ปี
พุทธศักราช 2551 – 2557 [6] โดยใช้ข้อมูลชื ่อเทศกาล รหัส
จังหวัด จังหวัด วันที่เกิดอุบัติเหตุ เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ เพศ อายุ 
ถนนที ่เกิดเหตุ สถานะ รถผู ้บาดเจ็บ มาตรการ การดื ่มสุรา 
ผลการรักษาและจำนวนวันในการรักษา เพื่อการทำเหมืองข้อมูล 
ด้วยวิธีการหากฎความสัมพันธ์ [11] เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าปัจจยัที่
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กัน รวมถึงได้ทำการ
สร้างการแสดงผลสรุปข้อมูลเชิงพื ้นที่ โดยแสดงจังหวัดและ
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุของ แต่ละจังหวัด แสดงผลเป็น map 
visualization และแสดงผลสรุปข้อมูลของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผล
ให้เกิดอุบัติเหตุโดยแสดงในลักษณะ Data Visualization [5] 
การพยากรณ์แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและแนะนำใน
การเดินทางแต่ละจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุหรือลดอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นน้อยลง 

 
2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 แบบจำลองการพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนในเทศกาลปีใหม่ด้วยการทำเหมืองข้อมลู [7] 
งานวิจัยนี้สร้างแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ความเสี่ยงในการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ด้วยการทำเหมืองข้อมูล 
จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ระหว่างปี 2551-2558 ของศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ โดย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคดังต่อไปนี ้เพื ่อหา
เทคนิคท่ีดีที่สุดในการสร้างโมเดล ได้แก่ 

1) Naive Bayes คำนวณความน่าจะเป็น 
2) Multilayer Perceptron เป็นการสร้างโมเดล โครงสร้าง

ของข่ายงานระบบประสาท 
3) Meta Bagging เป็นการสร้างโมเดลโดยอาศัยเทคนิคของ 

Classifications หลายๆเทคนิคเพือ่เพิ่มความถูกต้องใน
การจำแนกประเภทของข้อมูล 

 

2.1.2 การแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุลของข้อมลูสำหรับการ
จำแนกผู้ป่วยโรคเบาหวาน [8] 

งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลผู ้ป่วยโรคเบาหวานที่มีปัญหาความไม่
สมดุลย์ของกลุ ่มเป้าหมายโดยมีอัตราส่วน โดยข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม นั่นคือ กลุ่มที่ไม่กลับมารักษาซ้ำ, กลับมารักษา
ซ้ำภายใน 30 วัน และกลับมารักษาซ้ำมากกว่า 30 วัน โดยมี
อัตราส่วนเป็นร้อยละ 53.92 : 11.16 : 34.92 ตามลำดับ ซึ่ง
ข้อมูลไม่สมดุล งานวิจัยนี้ใช้เทคนิควิธีสังเคราะห์ข้อมูลใหม่ในการ
แก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุลซึ ่งวิธีนี ้มีประสิทธิภาพดีที ่สุดในการ
จำแนกข้อมูล 

 

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1 วิทยาการข้อมูล (Data Science) [10] 

วิทยาการข้อมูล คือการนำข้อมูลที่มีอยู ่อย่างมหาศาลมา
วิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การตัดสินใจ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
การขับเคลื ่อนทิศทางของผลิตภัณฑ์ในอนาคต เพื ่อให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กร ทั้งด้านการวางกลยุทธ์ขององค์กร การ
บริหารงานองค์กร การพยากรณ์และการเข้าใจถึงปัญหาและ
โอกาสจากข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ซึ่ง ขั้นตอนการทำวิทยาการ
ข้อมูล (Data Science) [1] ประกอบด้วยการทำงานย่อยดังภาพ
ที่ 1 ดังนี ้

1) Collect เป็นขั้นตอนการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล 
2) Manage เป็นขั้นตอนการจัดการข้อมูลในอยู่ในภาพแบบ

ที่เหมาะสม ก่อนนำไปใช้งาน 
3) Analyze เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  
4) Decision เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ และมี

ส่วนประกอบหลักของวิทยาการข้อมูลมีส่วนท่ีสำคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 
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4.1) Computer Science คือวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็น
ส่วนของการเขียนโปรแกรม, อัลกอริทึม, และโครงสร้างข้อมูล 
(Data Struck) เป็นต้น 

4.2) Mathematics & Statistics คือคณิตศาสตร์และสถิติ 
4.3) Business / Domain Expertise คือความรู ้ทางด้าน

ธุรกิจมี ดังภาพที่ 2  

 
ภาพ 1 ขั้นตอนการทำวิทยาการขอ้มูล (Data Science) 

 

 
ภาพ 2 ส่วนประกอบของวิทยาการข้อมลู (Data Science) 

 

2.2.2 Data Analytics [2] 
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และดึงข้อมูลสำคัญ

ออกจากชุดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยข้อมูลหลากหลาย
ภาพแบบ เพื่อค้นหาภาพแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นท่ี
ซ่อนอยู่ หาสิ่งเชื่อมโยงที่เชื่อมข้อมูลเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน โดย
ระดับของการวิเคราะห์เป็นได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับภาพแบบ
การนำไปใช้งาน ดังต่อไปนี้  

1) Descriptive analytics เป็นภาพแบบท่ีเน้นความสามารถ
ในการ “อธิบาย” วิเคราะห์ในระดับที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้น อะไร
คือปัญหาทีแ่ท้จริง 

2) Predictive analytics เป ็นภาพแบบการใช้ข ้อม ูลที ่มี
ความซับซ้อน เพื่อการ “พยากรณ์” หรือ “ทำนาย” สิ่งที่กำลัง

เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลในอดีต ร่วมกับโมเดลทางคณิตศาสตร์หรือ
ร่วมกับการทำ Data Mining [3] วิเคราะห์ในลักษณะที่ซับซ้อน 
ประเมินว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป มีการให้ข้อมูลตัวชี ้ว ัดของ
ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 

3) Prescriptive analytics เป็นภาพแบบที่มีความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนการวิเคราะห์ เมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น 
เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลเพื ่อวิเคราะห์แนวโน้มและเสนอ
ทางเลือกในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับการคาดการณ์บนฐาน
ของข้อมูล 
 
2.2.3 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) [3] 

การทำเหมืองข้อมูล คือกระบวนการที ่กระทำกับข้อมูล
จำนวนมากเพื่อค้นหาภาพแบบและความสัมพันธ์ ที่ซ่อนอยู่ใน 
ชุดข้อมูลนั้น การทำเหมืองข้อมูลเปรียบเสมือนวิวัฒนาการหนึ่ง
ในการจัดเก็บและตีความหมายข้อมูล จากเดิมที่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างง่าย มาสู่การจัดเก็บในภาพแบบฐานข้อมูลที่สามารถ
ดึงข้อมูลสารสนเทศมาใช้จนถึงการทำเหมืองข้อมูลที่สามารถ
ค้นพบความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลซึ่งขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล
ประกอบด้วยการทำงานย่อยที่เปลี ่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็น
ความรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

1) Data Cleaning เป็นขั้นตอนท่ีคัดข้อมูลทีไ่ม่เกี่ยวข้อง
หรือไมม่ีผลต่อการวิเคราะห์ออกไป 

2) Data Integration เป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่มี
หลายแหล่งให้เป็นข้อมูลชดุเดียวกัน 

3) Data Selection เป็นขั้นตอนการดึงข้อมูลสำหรับการ
วิเคราะหจ์ากแหล่งท่ีบันทึกไว ้

4) Data Transformation เป็นข้ันตอนการแปลงข้อมลูให้
เหมาะสมสำหรบัการใช้งาน 

5) Data Mining เป็นขั้นตอนการค้นหาภาพแบบท่ีเป็น
ประโยชน์จากข้อมลูที่มีอยู ่

6) Pattern Evaluation เป็นขั้นตอนการประเมินภาพแบบ
จากการทำเหมืองข้อมูล 

7) Knowledge Representation ขั้นตอนการนำเสนอ
ความรู้ที่ค้นพบ โดยใช้เทคนิคในการนำเสนอเพื่อให้เข้าใจ 
ดังภาพที่ 3  
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ภาพที ่3 ขั้นตอนการทำเหมืองขอ้มูล (Data mining) 

การทำเหมืองข้อมูลนั้นมีเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลคือ 
กฎความสัมพันธ์ (Association rule) [11] กฎความสัมพันธ์คือ
การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยค้นหาความสัมพันธ์
ของข้อม ูลทั ้งสองชุดหรือมากกว่าสองชุดขึ ้นไปไว้ด ้วยกัน
ความสำคัญของกฎทำการวัดโดยใช้ข้อมูลสองตัวด้วยกันคือค่า
สนับสนุน (Support) ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของการดำเนินการที่กฎ
สามารถนำไปใช้ หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของการดำเนินการที่กฎที่ใช้
มีความถูกต้อง และข้อมูลตัวที่สองที่นำมาใช้วัดคือค่าความมั่นใจ 
(Confidence) ซึ่งเป็นจำนวนของกรณีที่กฎถูกต้องโดยสัมพันธ์
กับจำนวนของกรณีที ่กฎสามารถ นำไปใช้ได้ ในการหากฎ
ความสัมพันธ์นั ้นจะมีขั ้นตอนวิธีการหาหลายวิธีด้วยกัน แต่
ขั ้นตอนวิธีที ่เป็นที่รู ้จักและใช้อย่างแพร่หลายคือ อัลกอริทึม 
Apriori การหากฎความส ัมพ ันธ ์ด ้ วยอ ัลกอร ิท ึม Apriori 
ประกอบด้วย 2 ข้ันตอนใหญ่ๆ คือ 

1) การหา frequent itemset เป ็นการหาภาพแบบของ
ข้อมูลที ่เกิดขึ ้นร่วมกันบ่อยในฐานข้อมูล หรือที ่เกิดขึ ้นบ่อย
มากกว่าค่า minimum support ที่ผู้ใช้กำหนด  

2) การสร้าง association rule หลังจากที ่หา frequent 
itemset และนำภาพแบบท่ีได้มาสร้างเป็นกฎความสัมพันธ์ 
 

2.2.4 Data Visualization [5] 
เป็นวิธีการที่นำมาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้

ภาพเพื่อแสดงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข แผนภูมิ กราฟ และอื่น 
ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูลได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างการ
แสดงข้อมูลแบบ Data Visualization ดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5 

 
ภาพที ่4 ตัวอย่างของการแสดงข้อมูลเปน็กราฟเส้น 

 

 
ภาพที ่5 ตัวอย่างของการแสดงข้อมูลเปน็กราฟแท่ง 

 

3. วิธีการดำเนินงาน 
3.1 การดำนินงานวิจัย 

รวบรวมข้อมูลผู ้บาดเจ็บและเสียชีว ิตเทศกาลปีใหม่ ปี
พุทธศักราช 2551 – 2558 [6] และข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เทศกาลสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2551 – 2557 [6] ผ่านเว็บไซต์ 
data.go.th  พัฒนาระบบการพยากรณ์แนวโน้มอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงวันหยุดยาวในประเทศไทยโดยใช้ระบบอัจฉริยะ โดย
การใช้กระบวนการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) [3] ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล จำแนกข้อมูล และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
เป็นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อสร้างและพัฒนา
ระบบการแสดงกฎความสัมพันธ์โดยใช้ Apriori algorithm ของ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและสร้างการแสดงผลสรุปข้อมูลเชิง
พื้นที่ โดยแสดงจังหวัดและจำนวนการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละ
จังหวัด นำเสนอในภาพแบบ map visualization ซึ่งสามารถ
แบ่งสีไล่ตามระดับความมากน้อยของจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 
และแสดงผลสรุปข้อมูลของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดอุบัตเิหตุ
โดยแสดงในลักษณะ Data Visualization ทดสอบความสามารถ
ของระบบว่าครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่กำหนด
หรือไม่และตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข
ข้อผิดพลาด 

ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ  
1) HTML ใช้ในส่วนของการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ 

เพื ่อให้รองรับการใช้งานกับเบราว์เซอร์ต ่างๆ ได้ เช่น เช่น 
Google Chrome, Firefox, Opera, Safari เป็นต้น 
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2) W3CSS ใช้ในการจัดรูปแบบกำหนดการแสดงผลของ 
HTML ได้แก่ สี ตัวอักษร และลักษณะการจัดวาง ของส่วนติดต่อ
กับผู้ใช้งาน 

3) PHP + MySQL ใช้ในการสร้างฟังก์ชันการทำงาน และ
การเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล 

4) JAVASCRIPT กับ JQUERY นำมาใช้งานร่วมกับ HTML 
และPHP เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานไดม้าก
ยิ่งข้ึน 

ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ส่วนคือ 
Descriptive Analytics 

เป็นการนำเสนอข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ในเชิงสถิติสถิติ เพื ่อบอกความถี่ในการเกิด 
อุบัติเหตุของแต่ละปัจจัย โดยการนำเสนอข้อมูลออกเป็น Data 
Visualization และ Map Visualization 

Predictive Analytics 
เป็นการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ของข้อมูล เพื่อคาดการณ์ปัจจยัที่
ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่เป็นไปได้ ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัตเิหตุ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ช่วงเวลาที่เกดิอุบัติเหตุ วันท่ีเกดิอุบัติเหตุ เพศ
ของผู้ประสบเหตุ ช่วงอายุของผู้ประสบเหตุ ประเภทถนนท่ีเกดิ
อุบัติเหตุ สถานะของการใช้ยานพาหนะ ยานพาหนะของผู้
ประสบอุบตัิเหตุ ประเภทของมาตรการ และประเภทของการดืม่ 
มีความสมัพันธ์กับผลการรักษา โดยใช้กฎความสัมพันธ์ Apriori 
algorithm โดยการกำหนดค่าสนับสนุนขั้นตำ่ (Minimum 
Support) เท่ากับ 10% ตามค่าเริ่มต้น และกำหนดค่าความ
เชื่อมั่น (Confidence) เท่ากับ 85% โดยผู้พัฒนา เพื่อให้ได้กฎที่
เพิ่มมากข้ึน จากนั้นดูความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลทั้งหมดของช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ วันท่ีเกิดอุบัติเหต ุ
เพศของผู้ประสบเหตุ ช่วงอายุของผู้ประสบเหตุ ประเภทถนนท่ี
เกิดอุบัติเหตุ สถานะของการใช้ยานพาหนะ ยานพาหนะของผู้
ประสบอุบตัิเหตุ ประเภทของมาตรการ ประเภทของการดืม่ และ
ผลการรักษา ตัวอย่างกฎความสัมพันธ์  

- ถนนประเภททางหลวง  การเสียชีวิต 

- ใช้รถจักรยานยนต์, ดืม่สรุา, เสยีชีวิต  เพศชาย 
- การขับขี่จักรยานยนต์, มีการดื่มสุรา, การเสยีชีวิต 

    ไม่สวมหมวกนริภัย 

- อายุในช่วง 10-19ปี, สถานะเป็นผู้ขับขี,่ ไมส่วมหมวกนิรภยั 

 ขับข่ีรถจักรยานยนต ์
- เพศชาย, ถนนประเภทชนบท, สถานะเป็นผู้ขับข่ี, ไม่สวม

หมวกนิรภัย, รอดชีวิต  ขับข่ีจักรยานยนต ์
Prescriptive Analytics 
เป็นการนำข้อมลูปัจจัยของการเกดิอุบัติเหตุที่มีการวิเคราะห์ 

มานำเสนอเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้ใช้ระบบการพยากรณ์
แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาวในประเทศไทยโดย
ใช้ระบบอัจฉริยะ 
3.1.1 การออกแบบระบบ 
3.1.1.1 การจัดการข้อมูล มีดังนี ้

1) การเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) [4], [9] การ
จัดการข้อมลูที่ไดร้ับการคัดเลือกมาใช้ ตามวัตถุประสงค์ความ
ต้องการ นำมาจัดเตรียมให้อยู่ในภาพแบบท่ีเหมาะสม เพื่อพร้อม
สำหรับการนำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมลู ซึ่งขั้นตอนการ
จัดเตรียมข้อมลูสำหรับการทำเหมอืงข้อมูลมีดังนี ้

1.1) Data Cleaning คือ ขั้นตอนสำหรับการคัดกรองข้อมูล
ที่เป็นส่วนรบกวน หรือข้อมลูที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากชุดข้อมูล
การเกิดอุบัติทั้ง 2 เทศกาล ได้แก่ ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตใน
เทศกาลปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2551 – 2558 [6] และข้อมูล
ผู้บาดเจ็บและเสยีชีวิตในเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 
2551 – 2557 [6]  ดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7 

 

 
ภาพที ่6 ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชวีิตในเทศกาลปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 

2551 – 2558 
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ภาพที ่7 ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชวีิตในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี

พุทธศักราช 2551 – 2557 

1.2) Data Integration คือ ขั้นตอนการรวมแหล่งข้อมูล ซึ่ง
มีข้อมูลหลายแหล่งมารวมไว้ที่เดียวกัน โดยในขั้นตอนนี้เป็นการ
รวมชุดข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทั ้ง 2 เทศกาล ได้แก่ ข้อมูล
ผู ้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเทศกาลปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 
2551 – 2558 [6] และข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเทศกาล
สงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 2551 – 2557 [6] ไว้ในไฟล์
เดียวกัน 

1.3) Data Transformation คือ ขั้นตอนการแปลงข้อมูล ให้
เหมาะสำหรับขั ้นตอนการทำเหมืองข้อมูล โดยการแปลงชุด
ข้อมูลการเกิดอุบัติทั ้ง 2 เทศกาล ได้แก่ ข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตในเทศกาลปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2551 – 2558 [6] 
และข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี
พุทธศักราช 2551 – 2557 [6] ที ่รวมอยู่ในไฟล์เดียวกัน จาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลบน
โปรแกรม WEKA ที่ทำงานเป็น backend ได้  

1.4) Data Reduction คือ ขั้นตอนการลดมิติข้อมลู เพื่อเป็น
ตัวแทนจำนวนข้อมูลทั้งหมด โดยในข้ันตอนน้ีเป็นการกำจดั
รายการข้อมลูที่ซ้ำกัน เพื่อลดจำนวนข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และเป็น
การลดขนาดไฟล์ข้อมูลการเกดิอุบตัิทั้งสองเทศกาล ได้แก่ ข้อมูล
ผู้บาดเจ็บและเสยีชีวิตในเทศกาลปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 
2551 – 2558 [6] และข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเทศกาล
สงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 2551 – 2557 [6] ที่รวมอยู่ใน
ไฟล์เดียวกันลง จากนามสกลุ Excel Workbook เป็นExcel 
Binary Workbook 

2) แผนผังในส่วนของการเก็บข้อมลูลงฐานข้อมลู เป็นแผนผัง
ที่แสดงรายละเอยีดเกี่ยวกับการเกบ็ข้อมูลลงฐานข้อมลู ดังภาพที่ 
8 

 
ภาพที ่8 แผนผังส่วนของการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล 

 

3) แบบจำลองความสัมพันธ์ระหวา่งข้อมูล (Entity-
Relationship Diagram) เป็นแผนผังแสดงแบบจำลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ดังภาพที่ 9 

 
ภาพที ่9 แบบจำลองความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูล 

 

4) พจนาน ุกรมข ้อม ูล (Data Dictionary) ค ือการเขียน
คำอธิบายคุณลักษณะของข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูล ได้แก่
ความหมายของช่ือ ชนิดข้อมูล (Data Type) ขนาดข้อมูล (Field 
Size) ฯลฯ ยกตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูลดังตารางที่ 10 – 12 
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ตารางที่ 10 พจนานกุรมข้อมูลของตารางเทศกาล (festival) 

ชื่อฟิลด ์ ชนิดข้อมูล คำอธิบาย 
festival_id  {PK} varchar(10) รหัสประจำเทศกาล

และปี พ.ศ. festival_name text ช่ือเทศกาลและปี 
พ.ศ.  

ตารางที่ 11 พจนานกุรมข้อมูลของตารางสถานะของการใช้ยานพาหนะ  
ชื่อฟิลด ์ ชนิดข้อมูล คำอธิบาย 

status_id  {PK} varchar(10) รหัสประจำสถานะของการ
ใช้ยานพาหนะ  

status_des text คำอธิบายสถานะของการใช้
ยานพาหนะ  

status_des_th text สถานะของการใช้
ยานพาหนะภาษาไทย 

 
ตารางที่ 12 พจนานกุรมข้อมูลของตารางจำนวนวันในการนอนโรงพยาบาล 

(admit) 
ชื่อฟิลด ์ ชนิดข้อมูล คำอธิบาย 

countadmit_id {PK} Varchar (10) รหัสประจำช่วง
จำนวนวันท่ี
นอน
โรงพยาบาล 

countadmit_period text ช่วงจำนวนวันท่ี
นอน
โรงพยาบาล countadmit_periodth text ช่วงจำนวนวันท่ี
นอน
โรงพยาบาล
ภาษาไทย 

 
3.1.1.2 ส่วนการติดต่อผู้ใช้  

มีส่วนการติดต่อผู้ใช้ทั้งหมด 5 ส่วน ดังนี้ 
1) หน้าแรก เมื ่อผู ้ใช้เข้าใช้งานหน้าแรกของระบบ ผู ้ใช้

สามารถเลือกดูข้อมูลอุบัติเหตุ ได้แก่ แสดงผลสรุปข้อมูลในภาพ
แบบกราฟ แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่และแสดงกฎความสัมพันธ์ของ
ปัจจัย ดังภาพที่ 10 

 
ภาพที ่10 หน้าแรกของระบบ 

 

2) หน้าจอผลสรุปข้อมูลในภาพแบบกราฟ ผู้ใช้สามารถเลือก
ข้อมูลปัจจัยที่เกิดอุบัติเหตุได้โดยการกดเลอืกข้อมูลที่สนใจในเมนู 
dropdown บนหัวข้อเลือกข้อมูลที่ต้องการทราบ เช่น จังหวัดที่
เกิดอุบัติเหตุ, วันที่เกิดอุกบัติเหตุ, เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
และผู้ใช้สามารถเลือกรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้  ระบบจะ

แสดงผลสรุปข้อมูลในภาพแบบกราฟ ยกตัวอย่างการใช้งาน
หน้าจอผลสรุปข้อมูลในภาพแบบกราฟ ดังภาพที ่11 – 17 

 

 
 

ภาพที ่11 หน้าจอดูผลสรุปข้อมูลในภาพแบบกราฟ 
 

 
 

ภาพที ่12 หน้าจอเลือกดูผลสรุปข้อมูลในภาพแบบกราฟ แสดงตัวเลือก
ข้อมูลที่ต้องการทราบ 

 

 
 

ภาพที ่13 หน้าจอเลือกดูผลสรุปข้อมูลในภาพแบบกราฟ เมื่อเลือกจังหวัดที่
เกิดอุบัติเหตุ 

 
 

ภาพที ่14 หน้าจอเลือกดูผลสรุปข้อมูลในภาพแบบกราฟ เมื่อเลือกเวลาที่
เกิดอุบัติเหตุ 
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ภาพที ่15 หน้าจอเลือกดูผลสรุปข้อมูลในภาพแบบกราฟ เมื่อเลือกเพศของ
ผู้ประสบอุบัติเหต ุ

 

 
 

ภาพที ่16 หน้าจอเลือกดูผลสรุปข้อมูลในภาพแบบกราฟ แสดงตัวเลือก
ข้อมูลที่ต้องการทราบ 

 

 
 

ภาพที ่17 การแสดงผลเฉพาะกราฟแสดงจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตแุต่ละ
จังหวัดโดยผลอบุัติเหตุคือทั้งหมด 

 
3) หน้าจอข้อมูลเชิงพื้นที่ ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูจำนวนการ

เกิดอุบัติเหตุในเชิงพื้นที่ได้ตามเทศกาลที่ตรงความต้องการโดยมี
ให้เลือก 2 เทศกาลคือ เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ดัง
ภาพที่ 18  

เมื่อผู้ใช้เลือกเทศกาลที่ต้องการดูข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลแผนที่
แสดงจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในเชิงพื้นที่ของแต่ละจังหวัดใน
ประเทศไทยจะแสดงขึ้นโดยระดับสีของพื้นที่จะขึ้นอยู่กับจำนวน
การเกิดอุบัติเหตุ สีแดงเข้มจะแสดงจำนวนการเกิดอุบัติเหตุมาก
และสีเหลืองอ่อนจะแสดงการเกิดอุบัติเหตุน้อยตามลำดับโดย
สามารถขยายแผนท่ีได้ตามต้องการ ดังภาพที่ 19 – 20 

 

 
 

ภาพที ่18 หน้าจอแสดงตัวเลือกเทศกาลที่ต้องการดูข้อมูลเชิงพื้นที่ 
 

 
 

ภาพที ่19 การแสดงผลเฉพาะแผนที่ของการดูข้อมูลเชิงพื้นที่เมื่อเลือก
เทศกาลปีใหม่ 

 
 

ภาพที ่20 การการแสดงผลเฉพาะแผนที่ของการดูข้อมูลเชิงพื้นที่เมื่อเลือก
เทศกาลปีใหม่เมื่อมีการขยายและเลือกดูรายละเอียดแต่ละจังหวัด 

 

4) หน้าจอแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที ่ส ่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุ ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทำให้
เกิดอุบัติเหตุ โดยเลือกจำนวนกฎที่ต้องการทราบได้ ดังภาพที่ 21 
และภาพที่ 22 เมื ่อผู ้ใช้เลือกจำนวนกฎที่ต้องการ หน้าจอจะ
แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์ของปัจจัยที ่ส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุ โดยประกอบไปด้วย ปัจจัยที่เกิดร่วมกัน ผลลัพธ์ของ
ปัจจัยที ่เกิดร่วมกันนั ้น ๆ และสรุปความสัมพันธ์ของปัจจัย 
เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
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ง่ายขึ้น ซึ่งจะแสดงจำนวนความสัมพันธ์ตามที่ผู้ใช้เลือก ดังภาพที่ 
23 

 
 

ภาพที ่21 หน้าจอดูความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ 
 

 
 

ภาพที ่22 หน้าจอดูความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ           
เมื่อต้องการเลือกจำนวนความสัมพันธ์ 

 

 
 

ภาพที ่23 หน้าจอแสดงผลเมื่อเลือกจำนวนกฎความสัมพันธ์ 5 กฎ 
 

5) หน้าจอเกี่ยวกับ เป็นหน้าจอท่ีแสดงรายละเอียดความ
เป็นมาของการพัฒนาระบบ ดังภาพที่ 24  

 
ภาพที ่24 หน้าจอเกี่ยวกบั 

3.1.2 การประเมินระบบ 
งานวิจัยนี้มุ ่งเน้นเพื่อพยากรณ์แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงวันหยุดยาวในประเทศไทยโดยใช้ระบบอัจฉริยะ , แสดง
ผลสรุปข้อมูลเชิงพื้นที่, แสดงผลสรุปข้อมูลในภาพแบบกราฟ, 
แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจและแนะนำในการเดินทางแต่ละจังหวัด
ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่ง
จะนำไปสู่แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือลดอุบตัิเหตุ
ให้เกิดขึ้นน้อยลง จากการให้ผู้ใช้จำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็นเพศ
ชาย 17 คน และเพศหญิง 13 คน ทดลองใช้ระบบการพยากรณ์
แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาวในประเทศไทยโดย
ใช้ระบบอัจฉริยะและทำแบบประเมินระดับความพึงพอใจต่อ 
การใช้งาน ผลการทดสอบพบว่าผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากการใช้
งานระบบโดยได้รับรู้ข้อมูลด้านปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเกิด
อุบัติเหตุ และยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการใช้งานระบบไป
ปรับใช้กับการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวัน เช่น จากสถิติพบว่า 
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ ผู ้ใช้
ระบบอาจหล ีก เล ี ่ ย งการ ใช ้ ร ถจ ั กรยานยนต ์  หร ื อ ใ ช้
รถจักรยานยนต์เท่าที่จำเป็น เป็นต้น โดยผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบการพยากรณ์แนวโน้มอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงวันหยุดยาวในประเทศไทยโดยใช้ระบบอัจฉริยะพบวา่ 
ร้อยละ 50.48 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับด ี

 
4. ผลการดำเนินงาน 

การพยากรณ์แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาวใน
ประเทศไทยโดยใช ้ระบบอ ัจฉร ิยะ (Prediction of Road 
Accident Trend During Long Holidays Break in Thailand 
using Intelligent System) จัดทำขึ้นในภาพแบบของเว็บไซต์ 
โดยระบบจะแยกการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการ
ทำเหมืองข้อมูลซึ่งเป็นส่วนที่หาความสัมพันธ์กันของสาเหตุที่   
ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ตามจำนวนกฎที่ผู้ใช้เลือก ส่วนท่ีสองเป็นส่วน
แสดงผลสรุปข้อมูลอุบัติเหตุที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลนำเสนอแบบ 
data visualization ตามข้อมูลที่ผู ้ใช้ต้องการ และส่วนที่สาม
เป็นส่วนแสดงข้อมูลในเชิงพื้นที่ในลักษณะ map visualization 
แสดงผลออกมาเป็น Responsive Web เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานได้โดยง่าย 
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5. สรุปผล 
เนื่องจากอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตทางถนนของ

ประเทศไทยเกิดขึ ้นเป็นอันดับหนึ ่งของโลกโดยเฉพาะช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั ้งทางด้านชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึง
เศรษฐกิจ นับเป็นความเสียหายในวงกว้าง โดยการพยากรณ์
แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาวในประเทศไทยโดย
ใช้ระบบอัจฉริยะ นำ Data Science และ Big Data Analytics 
มาใช้กับการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมมาจาก  
เว็บไซต์ data.go.th เพื่อวิเคราะห์ความสำคัญและภาพแบบของ
ข้อมูล จากนั้นนำ Data Mining มาใช้กับการหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลด้วยการใช้กฎความสัมพันธ์โดยใช้ Apriori algorithm
ในการหากฎความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและ
นำข้อมูลมาทำ Data Visualization แสดงผลในภาพแบบของ
กราฟและ map visualization เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและ
เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและแนะนำในการเดินทางแต่ละ
จังหวัดในช่วงว ันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
หรือลดอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นน้อยลง 
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บทคัดย่อ 
เนื ่องจากปัจจุบันคนเรานิยมเลือกซื ้อสินค้าและอาหาร

สำเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งการอ่านฉลากก่อนซื้อก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วย
ให้ได้รับสารอาหารตรงตามความต้องการ และต้องเจอกับฉลาก
ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งจะเป็นปัญหากับบุคคลหรือกลุ่มผู้ที่มี
ปัญหาทางสายตา สายตาเลือนราง เช่น ผู้สูงอายุ  ที่อาจจะไม่
สามารถมองเห็นและอ่านฉลากผลิตภณัฑ์ที่มีขนาดเล็กได้   ผู้วิจัย
ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน
มือถือสำหรับการอ่านและบอกข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับ 
ผู้ที ่มีปัญหาทางสายตาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ซึ่งมี
จุดประสงค์เพื่อที่จะศึกษาเทคโนโลยี OCR (Optical Character 
Recognition) ที่แปลงสื่อสิ่งพิมพ์หรือข้อมูลอะไรก็ตามที่อยู่ใน
รูปของเอกสารกระดาษให้กลายเป็นเป็นข้อความ และเทคโนโลยี 
TTS (Text To Speech) ที่ให้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ
อ่านข้อความตัวอักษรให้ออกมาเป็นเสียง จากการทดสอบพบว่า 
แอปพลิเคชันตรวจจับและอ่านข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์มี
ความถูกต้อง ร้อยละ 75 มีความผิดพลาด 2 ครั ้ง จากการ
ทดสอบ 10 ครั้ง และจากการทดสอบระยะของการ scan หรือ 
ถ่ายรูปนั้น เนื่องจากฉลากของผลิตภัณฑ์นั้นมขีนาดเลก็ จึงควรใช้
ระยะการถ่ายรูปไม่เกิน 5 - 6 เซนติเมตร และยังขึ ้นอยู ่กับ
คุณภาพของกล้องโทรศัพท์มือถือ 
คำสำคัญ -- ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา, การรู้จำอักขระด้วยแสง, 
การแปลงข้อความเป็นเสียง 
 
 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันคนเรานิยมเลือกซื้อสินค้าและอาหารสำเร็จรปูมากขึน้

ซ ึ ่งการอ่านฉลากก่อนซื ้อก ็เป ็นอีกว ิธ ีหนึ ่งท ี ่ช ่วยให้ได้รับ
สารอาหารตรงตามความต้องการ เพราะฉลากอาหารเป็นส่วนที่
บอกข้อมูลว่า มีส่วนประกอบอะไร มีการใช้สารหรือวัตถุเจือปน
หรือไม่ ส่วนหนึ ่งที ่ผู ้บริโภคควรให้ความสนใจเนื ่องจากเป็น
แหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนั่นก็คือ
ฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์ 

 ฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์ก็คือ ส่วนที่มีการแสดง
ข้อมูลโภชนาการของอาหารหรือผลิตภัณฑ์สินค้านั้นอยู่ ที่จะระบุ
รายละเอียดชนิดของสินค้าและปริมาณของสารอาหารที่มีอยู่ ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อผู ้ใส่ใจในการดูแลสุขภาพหรือผู ้ป่วยสูงวัย 
เพราะจะช่วยให้ทราบถึงชนิดและปริมาณสารอาหารที่จะได้รับ
จากการบริโภคอาหารนั้น ๆ ทำให้เลือกบริโภคอาหารได้ตรงตาม
ภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล และที่สำคัญยังช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ต้องการได้ [8] 

 เนื่องจากการที่จะต้องอ่านฉลากโภชนาการนั้น บางที
จะต้องเจอกับฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งจะเป็นปัญหากับ
บุคคลหรือกลุ่มผู ้ที ่มีปัญหาทางสายตา สายตาเลือนราง เช่น 
ผู้สูงอายุ ที่อาจจะไม่สามารถมองเห็นและอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ขนาดเล็กได้ ในผู้สูงอายุร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่
เสื่อมลง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางด้านของประสาทสัมผัส 
เพราะเนื่องจากเซลล์ประสาทรับความรู้สึกที่ลดลง ตามจำนวน
อายุท่ีมากขึ้นจึงส่งผลทำให้เกิดปัญหาทางสายตา(ปิยาณี ณ นคร
,2548) และในปัจจุบันที่โทรศัพท์มือถือสมารท์โฟนเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น  เทคโนโลยีมากมายถูกนำมา
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รวมไว้ในโทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์มือถือสมารท์โฟนใน
ปัจจุบันถูกออกแบบมาพร้อมกับความสามารถที่หลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นการสัมผัสหน้าจอ การสั่งงานด้วยเสียง การใช้งานกล้อง
ที่มีความคมชัดสูง ระบบเซ็นเซอร์และการสร้างเอกสาร 

 ผู้ศึกษาเห็นว่าเทคโนโลยี OCR (Optical Character 
Recognition) เป็นเทคโนโลยีที่แปลงสื่อสิ่งพิมพ์หรือข้อมูลที่อยู่
ในรูปของเอกสารกระดาษ ให้กลายเป็นเป็นข้อความ และ
เทคโนโลยี Text To Speech (TTS) ที ่ให ้คอมพิวเตอร ์หรือ
โทรศัพท์มือถืออ่านข้อความตัวอักษรให้ออกมาเป็นเสียง ซึ่ง
เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มีปัญหาทางสายตา 
สายตาเลือนราง จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการอ่านฉลาก
ของผลิตภัณฑ์ โดยที่แอปพลิเคชันสามารถใช้เสียงบอกข้อมูล
ฉลากของผลิตภัณฑ์ได้ 

 
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยี OCR ในการแปลงข้อความ
จากในภาพให้เป็นตัวอักษร 

 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการ
อ่านฉลากของผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก สำหรับผู้ที่มีปัญหาทาง
สายตาสายตา 

 
1.2 ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน 
       - ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา 
 2. ขอบเขตด้านข้อมูลการศึกษา 
       - ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา 
       - ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ 
 3. ขอบเขตด้านระบบ 
       - การใช้กล้องบนโทรศัพท์มือถือส่องไปยังข้อมูล

บนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่ออ่านข้อความ 
       - วิเคราะห์ตัวอักษรบนรูปภาพท่ีได้มา 
       - มีการบอกข้อความด้วยเสียง 
 4. ขอบเขตด้านเทคโนโลยี 
       - Android Studio 
       - OCR (Optical Character Recognition) 
       - Text To Speech 
       - Firebase 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 คนท่ีบกพร่องทางการมองเห็น 
ในทางการแพทย์ คนที ่บกพร่องทางการมองเห็น หรือที่

เรียกว่า คนตาบอด หมายถึงผู้ที่มองไม่เห็น หรือ พอเห็นเห็นแสง 
เห็นเลือนลาง และมีความบกพร่องทางสายตา ทั้งสองข้าง โดยมี
ความสามารถในการมองเห็นได้ไม่ถึง 1/10 ของคนปกติ  

( 10% ในการมองเห็นเมื่อเทียบกับคนสายตาปกติ ) หลังจาก
ที่ได้รับการรักษาและแก้ไขทางการแพทย์ หรือมีลานสายตา 
(ระยะกว้างของการมองเห็น) กว้างไม่เกิน 30 องศา โดยแบ่งเป็น 
2 ประเภท ดังนี ้ 1) ตาบอดสนิท หมายถึง คนที ่ไม่สามารถ
มองเห็นได้เลย หรืออาจมองเห็นได้บ้างไม่มากนัก ไม่สามารถใช้
สายตา หรือไม่มีการใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ ต้องใช้ประสาท
สัมผัส อื ่นแทนในการเรียนรู ้ และหากมีการทดสอบสายตา
ประเภทนี้ อาจพบว่าสายตาข้างดีสามารถมองเห็นได้ในระยะ 
20/20 (อัตราวัดระดับการมองเห็น คนปกติเห็นวัตถุชัดเจนระยะ 
200 ฟุต คนตาบอดจะสามารถสองเห็นวัตถุชิ้นเดียวกันในระยะ 
20 ฟุต ) หรือน้อยกว่านั้น และมีลานสายตา โดยเฉลี่ยอย่างสูงสดุ
จะแคบกว่า 5 องศา 2) ตาบอดไม่สนิท หรือบอดเพียงบางส่วน 
สายตาเลือนราง หมายถึง มีความบกพร่องทางสายตา สามารถ
มองเห็นบ้าง แต่ไม่เท่าคนปกติ เมื่อทดสอบสายตาประเภทนี้ จะ
มีสายตาข้างดี สามารถมองเห็นได้ในระยะ 20/60 หรือน้อยกว่า
นั้น และมีลานสายตา โดยเฉลี่ย อย่างสูงสุด จะกว้างสูงสุดไม่เกิน 
30 องศา [4] 

 2.1.2 OCR (Optical Character Recognition) 
 OCR เป็นกระบวนการที่แปลงสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างเช่นกระดาษ 

นิตยาสาร รูปภาพ หรือข้อมูลอะไรก็ตามที่อยู่ในรูปของเอกสาร
กระดาษ ให้กลายเป็นเป็นข้อความ หรือสามารถทำให้มีความ
ฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมคือ สามารถบันทึกไปเป็นไฟล์ประมวลผล
คำที่สามารถแก้ไขได้ง่าย เทคโนโลยี OCR ยังได้ผลกระทบเป็น
อย่างมากกับแนวทางแห่งการจัดเก็บข้อมูล แบ่งปันข้อมูล และ 
แก้ไขข้อมูล [12] 

2.1.3 TTS (Text To Speech) 
TTS เป ็นเทคโนโลยีหนึ ่งท ี ่สามารให้คอมพิวเตอร ์หรือ

โทรศัพท์มือถืออ่านข้อความตัวอักษรให้ออกมาเป็นเสียง สามารถ
ใช้คำสั่งในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆ เพื่อแปลงเป็น
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เสียง ทำงานได้กับอุปกรณ์ดิจิตอลส่วนบุคคลเกือบทุกประเภท
รวมถึงคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน ไฟล์ข้อความทุกชนิดสามารถ
อ่านออกเสียงได้รวมถึงเอกสาร Word และหน้าเอกสาร หรือ
แม้แต่หน้าเว็บออนไลน์ก็ยังสามารถอ่านออกเสียงได้ เครื่องมือ 
TTS บางตัวมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าการรู้จำอักขระด้วย OCR ที่จะ
ช่วยให้ TTS อ่านออกเสียงข้อความจากภาพ [14] 

2.1.4 ML Kit Firebase 
ML Kit คือ SDK สำหรับ Machine Learning บน Android 

และ iOS ซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆ คือ Base APIs และ 
Custom model ซ ึ ่ ง ML Kit นั ้นสามารถใช้งานได ้ท ั ้งแบบ 
Offline (On-device) และ Online (Google Cloud AI) ซึ่งแบบ 
Offline นั้นสามารถใช้ได้ฟรี แต่มีขีดจำกัดความสามารถอยู่ ML 
Kit มี API พื้นฐานสำหรับงาน ML ทั่วๆไปที่นิยมกัน ได้แก่ Text 
recognition , Image labeling , Barcode scanning , Face 
detection และLandmark recognition [10] 
 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.1 ระบบเทคโนโลยีเภสัชสารสนเทศแสดงข้อมูลฉลากยา
เอกสารกำกับยาแบบอัตโนมัติโดย 
 วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ มีแนวคิดในการสร้างระบบแสดงข้อมูล
ฉลากยาเอกสารกำกับยาแบบ อัตโนมัติโดยการส่งข้อมูลดิจิตอล
ไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
การลดความคลาดเคลื่อนทางยา โดยระบบที่พัฒนาขึ้นถูกแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน โดยส่วนแรกคือส่วนของการเก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูล
ยาที่ใช้ในการเก็บมาจากเอกสารกำกับยา โดยใช้เทคโนโลยี OCR 
(Optical Character Recognition) เป็นการแปลงรูปภาพเป็น
ตัวอักษรส่วนที่สองการจัดการข้อมูลยา ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการ
สร้าง แก้ไข ลบ และแสดงข้อมูลยาทั้งหมด ภายในระบบส่วนที่
สามการค้นหาข้อมูลยา จะเป็นการค้นหาข้อมูลยาได้จากช่ือ 
สรรพคุณของ ยารวมถึงอาการของผู้ป่วย ส่วนท่ีสี่ส่วนการจัดการ
ผู ้ใช้จะควบคุมการเข้าถึงระบบในส่วนต่างๆ ของผู ้ใช้แต่ละ
ประเภท [5] 
 2.2.2 การพัฒนาแอปพลิเคชันระบุธนบัตรไทยด้วยเสียง
สำหรับผู้พิการทางสายตาผ่านสมาร์ทโฟน  
 ณัฐวดี หงษ์บุญมีและกาญจนา แสงตาล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาแอปพลิเคชันระบุธนบัตรไทยด้วยเสียงสำหรับผู้พกิาร
ทางสายตาผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อนำเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ช่วยระบุธนบัตรไทยด้วยเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาผ่าน
สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยเทคโนโลยีการ
เรียนรู้เชิงลึกสำหรับการจำแนกภาพธนบัตรและเทคโนโลยี Text 
to Speech สำหรับการแปลงข้อความเป็นเสียงผ่านสมาร์ทโฟน
[2] 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 

3.1 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
      เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการ
อ่านและบอกข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่มีปัญหาทาง
สายตาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
          - ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home 64 bit 
          - CPU AMD Ryzen 7 3750H 2.3 GHz 
          - GPU NVIDIA GFORCE GTX 1650  
          - RAM 16GB 
          - SSD 1.5 TB 
 2) โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ด้านซอฟต์แวร์ (Software) 
      - Android Studio 
 
3.2 วิธีการดำเนินการศึกษา 
 3.2.1 ศ ึกษารวบรวมข้อม ูล ทฤษฎีและงานวิจ ัยที่
เกี่ยวข้อง 
      - ศึกษาเกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา 
      - ศึกษาเทคโนโลยี OCR (Optical Character 
Recognition) 
      - ศึกษาเทคโนโลยี TTS (Text To Speech) 
      - ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      - ศึกษาเกี่ยวกับ ML kit  Firebase 
 3.2.2 กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ 
 ทำการกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการที ่จะ
พัฒนาแอปพลิเคชันให้ไปในทางที่ต้องการ 
 3.2.3 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
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ดังนี ้
 - รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา 
 - รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยี OCR  
 - รวบรวมขอมูลเทคโนโลยี Text To Speech 
3.2.4 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ภาพ 1  การ ทำงานของระบบ 

  
 จากภาพเริม่จากการถ่ายรูปของฉลากผลิตภัณฑเ์มื่อทำ
การกดตรวจจับข้อความ ML kit จะทำการตรวจจับและแปลง
ข้อความในรูปภาพให้เป็นข้อความแล้วแสดงผลที่หน้าจอ และ
เมื่อกดปุ่มฟังเสียง TTS ก็จะทำการแปลงข้อความที่ได้ให้เป็น
เสียงออกมา 

ภาพ 2  การออกแบบแอปพลิเคชัน 

  

  
 จากภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน เมื่อนำโทรศัพท์มา
ถ่ายรูปฉลากผลิตภัณฑ์ แล้วกดตรวจจับข้อความแอปพลิเคชันจะ
ใช้ ML kit เพื ่อที ่การแปลงข้อมูลจากรูปภาพให้เป็นข้อความ 
ก่อนส่งไปที่ Text To Speech เพื่อท่ีผู้ใช้สามารถท่ีจะกดฟังเสยีง
ได้ 
 3.2.5 ทำการพัฒนาระบบ 
 ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการอ่านและ
บอกข้อมูลบนฉลากผลติภณัฑส์ำหรับผู้ที่มีปญัหาทางสายตาบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ ด้วยเทคโนโลยี OCR โดยโปรแกรม 
Android Studio 
 3.2.6 ทดสอบระบบและแก้ไขปญัหา 
 ทำการติดตั้งและทดสอบ เพื่อตรวจสอบหาข้อผดิพลาด
จากแอปพลิเคชันโดยใช้ตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์ 5 ฉลาก เมื่อพบ
ข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชันจะทำการปรับปรุงและแกไ้ขให้เกิด
ความถูกต้อง เพื่อให้แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.2.7 สรุปและจดัทำรูปเล่ม 
 รวบรวมข้อมลูจากการสรปุผลการดำเนินการทีไ่ด้ และ
นำมาจัดทำเอกสารสำหรับงานวิจยันี้ 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
 

4.1 ออกแบบและพัฒนา 
 จากการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการ
อ่านและบอกข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่มีปัญหาทาง
สายตาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้ผลการออกแบบระบบ 
ดังนี ้

ภาพ 3  หนา้จอของแอปพลิเคชัน 

 
  

จบ 



773 

 

  

 ผลจากการทดสอบแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการอ่านและ
บอกข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่าในการตรวจจับและอ่าน
ข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์มีความถูกต้อง ร้อยละ 75 มีความ
ผิดพลาด 2 ครั้ง จากการทดสอบ 10 ครั้ง และจากการทดสอบ
ระยะของการ scan หรือ ถ ่ายร ูปนั ้น เน ื ่องจากฉลากของ
ผลิตภัณฑ์นั้นมีขนาดเล็ก จึงควรใช้ระยะการถ่ายรูปไม่เกิน 5 - 6 
เซนติเมตร และยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของกล้องโทรศัพท์มือถือ  
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
 

5.1 สรุปผลวิจัย 
 จากการศึกษาค้นคว้าเรื ่องการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ

สำหรับการอ่านและบอกข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่มี
ป ัญหาทางสายตาบนระบบปฏิบ ัต ิการแอนดรอยด์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาเทคโนโลยีในการแปลงข้อความจาก
รูปภาพให้เป็นตัวอักษร หรือ OCR และพัฒนาแอปพลิเคชันมือ
ถือสำหรับการอ่านและบอกข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สำหรบัผู้ที่
มีปัญหาทางสายตาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถสรุป
ผลได้ดังนี้  
 แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการอ่านและบอกข้อมูลบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกใน
การอ่านข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ที ่มีขนาดเล็ก แก่บุคคลที่มี
ปัญหาทางสายตา สายตาสั้น สายตาเลื่อนลาง และผู้สูงอายุที่
สนใจในการดูแลสุขภาพ จากผลการวิจัยพบว่า แอปพลิเคชันมือ
ถือสำหรับการอ่านและบอกข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สำหรบัผู้ที่
มีปัญหาทางสายตาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด แอปพลิเคชันสามารถอ่านและบอกข้อมูล
ได้ ร้อยละ 75 ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการอ่านและบอกข้อมูล
บนฉลากผลิตภัณฑ์ได้ในเบื้องต้น 
 
5.2 อภิปรายผล  

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการ
อ่านและบอกข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่มีปัญหาทาง
สายตาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบข้อจำกัด คือ 

1. ในส่วนของการตรวจจับข้อความจากรูปภาพนั้นสามารถ
ตรวจจับได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ คือ ML kit for 
Firebase ซึ่งจะมีตัวเลือกอยู่ 2 แบบคือ On-device และแบบ 
Cloud ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบ On-device เพราะแบบ Cloud 
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 

 2. มีขีดจำกัดในเร ื ่องของภาษาไทยที ่ตอนนี ้ไม ่สามารถ
ตรวจจับได้ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 พ ัฒนาแอปพล ิ เคช ันให ้สามารถตรวจจ ับได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถตรวจจับภาษาไทยได้ เพิ่มฟังก์ชัน
ในส่วนของการแจ้งเตือนส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ และ
ปรับแต่งรูปแบบหน้าจอให้เหมาะสมและน่าใช้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ  
ข้าวเป็นอาหารหลักและเป็นพืชเศรษฐกิจที ่สำคัญของ

ประเทศไทย ซึ่งการค้าขายข้าวในปัจจุบันสร้างเงินหมุนเวียน
ให้กับเกษตรกรในประเทศเป็นจำนวนมาก  ผู้จัดทำจึงนำเสนอ
แบบจำลองการทำนายราคาข้าวภายในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูล
ราคาข้าวจ้าวและข้าวเหนียวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ซึ่งเป็นข้อมูลรายเดือนตั้งแต่ปี 2527 ถึง 2562 ในการพัฒนา
แบบจำลอง  ผู้จ ัดทำเล ือกแบบจำลอง Long Short-Term 
Memory (LSTM) โดยทำการปรับพารามิเตอร์ของแบบจำลอง
ประกอบ ไปด ้ ว ย  ช ั ้ น ซ ่ อน  และ  Weight Optimization 
Algorithm (WOA) นอกจากนี้มีการใช้จำนวนชุดข้อมูลสำหรับ
เรียนรู้ที่แตกต่างกันเพื่อหาจำนวนชุดข้อมูลที่เหมาะสม จากผล
การทดลองพบว่า การทำนายโดยใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลังในการ
สร้างแบบจำลอง และใช้ WOA ด้วยวิธี Stochastic Gradient 
Descent with Momentum (SGDM) ให้ประสิทธิภาพในการ
ทำนายสูงสุด  
คำสำคัญ -- แบบจำลองการทำนายราคาข้าว, LSTM, ราคาข้าว
ในประเทศไทย 
 

ABSTRACT 
 Rice is both a staple food and important economic 
crop in Thailand. If farmers know future monthly rice 
prices, they can schedule planting most efficiently. To 
achieve this goal, a monthly domestic rice price 
forecasting model was created. Data on relevant rice 
pricing was obtained from the Office of Agricultural 

Economics, with prices divided into two categories, for 
rice and glutinous rice. Monthly rice data was classified 
by type from 1984 to 2019. In model development, a 
Long Short-Term Memory (LSTM) model was selected 
by adjusting model parameters, consisting of the 
hidden layer and Weight Optimization Algorithm (WOA). 
Different numbers of teaching datasets were tested to 
determine appropriate quantities for training data. 
Results were that the LSTM network using three years 
of training data, and WOA with modifier based on 
Stochastic Gradient Descent with Momentum (SGDM) 
provide the highest rate of performance prediction. 
Keywords - -  Rice price prediction model, Long short-
term memory (LSTM), Thai rice prices.  
 

1. บทนำ 
ข ้าวเป ็นอาหารค ู ่คนไทยและเป็นพ ืชท ี ่ เกษตรกรนิยม

เพาะปลูกมาเป็นเวลายาวนาน  จากการสำรวจข้อมูลภาวะการ
ทำงานของประชากรของประเทศไทย ประจำปี 2562 ของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า อาชีพเกษตรกรรมนั้นเป็นอาชีพท่ี
คนไทยเลือกทำเป็นอันดับหนึ่งซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูก
ข้าวทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตข้าวได้ประมาณปีละ 23 ล้าน
ตัน จนประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในการส่งออกของโลกตั้งแตป่ี 
2533 จนถึงปี 2542 ซึ่งเป็นระยะเวลานานถึง 20 ปี [1]–[2] แต่
ในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรนั้น เกษตรกรไม่สามารถทราบ
ถึงราคาของข้าว และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาข้าว
ภายในประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก่อนที่จะทำเกษตรกรรม 
หากเกษตรกรสามารถทราบแนวโน้มของราคาล่วงหน้า เกษตรกร

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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จะสามารถเตรียมตัวในการเพาะปลูก ตามแนวโน้มการเพิ่มขึ้น
ของราคาได้ หากราคาข้าวมีแนวโน้มปรับตัวลง เกษตรกรอาจลด
ปริมาณการปลูกข้าวและเพิ ่มการปลูกพืชผสมผสาน หากมี
แนวโน้มเพิ่มขี้น เกษตรกรอาจเพิ่มปริมาณการปลูกขึ้น เพื่อให้
ได้รับผลประโยชน์มากขึ้น 

การใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีโดยการ
สำรวจพฤติกรรมผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยประจำปี  2562 [3] 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีการ
เก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ปริมาณข้อมูลมีเพิ่มขึ้น 
ทำให้การเข้าถึงข้อมูลทำได้ง่าย รวดเร็ว และสะดวกสบายมาก
ขึ้น ทำให้เกิด วิทยาการข้อมูล [4] คือ กระบวนการหาองค์ความรู้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่บนพื้นฐานของสถิติ ทีม
ผู้จัดทำจึงได้นำเทคนิคทางด้านวิทยาการข้อมูลมาประยุกต์ใช้ใน
การทำนายราคาข ้าวในอนาคต โดยใช ้โมเดล LSTM ที ่มี
ประสิทธิภาพในการทำนายส ูง  โดยการนำข ้อม ูลราคาข ้าว
ย้อนหลังเป็นตัวแปรที่ใช้สำหรับพัฒนาแบบจำลอง แต่เนื่องด้วย
ข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางอนุกรมเวลา (Time Series) ผู้จัดทำจึง
เลือกใช้แบบจำลอง Long Short-Term Memory (LSTM) ใน
การสร้างแบบจำลองการทำนาย เนื ่องจากแบบจำลอง LSTM 
เป็นแบบจำลองที่ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการทำนาย
ข้อมูลสำหรับปัญหาการทำนายและข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา 
โดยมีการปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของแบบจำลอง LSTM และ
เพื่อหาพารามิเตอร์ที่ส่งผลให้เกิดการทำนายที่แม่นยำที่สุด พบว่า
การทำนายโดยใช้ข้อมูล 3 ปี และใช้ Weight Optimization 
Algorithm (WOA) ด ้ ว ย ว ิ ธ ี  SGDM ส ำหร ั บข ้ า ว เ จ ้ า  ให้
ประสิทธิภาพในการทำนายสูงสุด และสำหรับข้าวเหนียวพบว่า
การทำนายโดยใช้ข้อมูล 9 ปี และใช้ WOA ด้วยวิธี ADAM เมื่อ
พัฒนาแบบจำลองเสร็จสิ้น แบบจำลองที่ได้จะสามารถวิเคราะห์
และทำนายให้เกษตรกรทราบราคาล่วงหน้าของข้าว เพื่อรายงาน
ประสิทธิภาพการใช้งานในการพยากรณ์ของผู้ใช้งาน รวมถึงช่วย
ป้องกันเกษตรกรจากการถูกกดราคาสินค้าจากพ่อค้าคนกลาง 
และเพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ทำเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบเดิม สู่การเกษตรยุค
ใหม่ ภายใต้นโยบายเกษตร 4.0  

 
 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำนายราคาข้าว

พบว ่ า  แบบจำลอง  Auto Regressive Integrated Moving 
Average (ARIMA), Gated Recurrent Unit ( GRU) , Artificial 
Neural Network (ANN) และ Stacked LSTM 1-3 ช้ัน ถูกเลือก
โดย [5] เพื่อทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายค่า
ผลผลิตของข้าว โดยใช้ข้อมูลผลผลิตของข้าวรายปีตั้งแต่ปี 1980 
ถึง 2014 ของมณฑลเฮย์หลงเจียง ประเทศจีน จำนวน 38 ข้อมลู 
โดยแบ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้ 26 ชุดข้อมูลและข้อมูลที่ใช้
ตรวจสอบความถ ูกต ้อง 12 ช ุดข ้อม ูล ประส ิทธ ิภาพของ
แบบจำลองวัดจากค่า Mean Absolute Error  (MAE), Root 
Mean Square Error ( RMSE), Mean Absolute Percentage 
Error ( MAPE)  แ ล ะ  Average Relative Accuracy 
(Average_RA) ผลการทดลองพบว่าเทคนิค GRU มีประสิทธิภาพ
น้อยที ่สุด รองลงมาเป็นโครงข่ายประสาทเทียม  LSTM แบบ 
Stacked 1 ชั้น และแบบจำลอง ARIMA แต่เมื่อมีการเพิ่มลำดับ
ช้ันของ Stacked LSTM และตรวจสอบความคลาดเคลื่อน พบว่า 
Stacked LSTM 3 ชั้น นั้นมีค่าความคลาดเคลื่อนในการทำนาย
น้อยกว่า ANN อย่างมีนัยสำคัญ 
 แบบจำลอง LSTM ยังมีประสิทธิภาพที ่ด ีในการทำนาย
ผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น การทำนายราคาของผลหมาก
เสนอโดย[6]  โดยใช้ข้อมูลจากกระทรวงเศรษฐศาสตร์และสถิติ 
รัฐเกรละ ประเทศอินเดีย ระหว่างปี 2007 ถึง 2017 งานวิจัยนี้
เป ็นการเปร ียบเท ียบระหว่ างแบบจำลอง SARIMA, Holt-
Winters’ seasonal และLSTM  โดยใช ้ข ้อม ูลในการสร ้าง
แบบจำลองเป็นข้อมูลรายเดือนระยะเวลา 9 ปี และข้อมูล 1 ปี 
ในการว ัดประสิทธ ิภาพด ้วยค่า RMSE โดยคร ั ้ งแรกมีการ
เปรียบเทียบระหว่าง LSTM ที่มีการทำข้อมูลให้มีลักษณะนิ่ง 
(Stationary Data) และ LSTM ที ่ใช ้ข ้อม ูลแบบปกติ ผลคือ 
LSTM ที่มีการทำข้อมูลให้มีลักษณะนิ่งน้ันมีค่า RSME อยู่ท่ี 7.27 
ซึ่งน้อยกว่า LSTM ที่ใช้ข้อมูลแบบปกติที่มีค่า RSME ถึง 146.86 
จึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับแบบจำลอง SARIMA แบบ 
(1,0,0)(0,1,2) และ Holt-Winters’ seasonal พบว่า ค่า RSME 
ของแบบจำลอง LSTM ที่มีการทำข้อมูลให้มีลักษณะนิ่งมีค่าน้อย
กว่า SARIMA ที่มีค่าถึง 16.54 และเทคนิคการกำหนดฤดูกาล
ของ Holt-Winter ที่มีค่าอยู่ท่ี 18.05  
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นอกจากนี ้แบบจำลอง LSTM ยังมีประสิทธิภาพในการ
ทำนายข้อม ูลอนุกรมเวลาที ่ไม ่ใช ่ข ้อม ูลราคาผลผลิ ตทาง
การเกษตรเช่น การทำนายราคาหุ้นเสนอโดย [7] งานวิจัยนี้ใช้
ข้อมูลหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติของอินเดีย โดยมีข้อมูล
จำนวน 1180 ข้อมูลในการสร้างแบบจำลองและข้อมูลจำนวน 
132 ข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีการเปลี ่ยน
ค่าพารามิเตอร์ของจำนวนรอบการเรียนรู้  โดยใช้ค่า RMSE ใน
การตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบจำลอง ผลการทดลองพบว่า 
ค่า RMSE มีค่าน้อยลงเมื่อจำนวนคุณสมบัติเพิ่มขึ้นและจำนวน
รอบของการเรียนรู้มากขึ้น และมีการสรุปได้ว่าเทคนิค LSTM 
นั้นเหมาะสมกับการทำนายการเปลี่ยนแปลงทางด้านตลาดหุ้น 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data)  

อนุกรมเวลา (Time Series) [8] ค ือ เซตของข้อม ูลเชิง
ปริมาณที่จัดเก็บในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลอนุกรมเวลาจึงเป็นชุด
ของข้อม ูลที ่ เก ็บรวบรวมตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ อย่าง
ต่อเนื ่องกัน ข้อมูลอาจจะอยู่เป็นรายปี รายไตรมาส หรือราย
เดือน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้ข้อมูล โดยข้อมูลจะมี
ฟีเจอร์เกี่ยวกับเวลา เช่น เทรนด์ (Trend) เป็นทิศทางทั่วไปที่
บางสิ่งกำลังพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในซีรีส์
เ วลา , ความแปรผ ันตามฤด ูกาล  (Seasonality)  เป ็นการ
เปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบใด ๆ ที่คาดการณ์ได้ในอนุกรมเวลาที่
เกิดขึ้นซ้ำ และ วัฏจักร (Cycle) 

 
3.2 การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)      

การทำความสะอาดข้อมูล [9] ประกอบด้วยการค้นหา
ข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อม ูล การกำจัด และการแก้ไข
ข้อผิดพลาด เพื่อจัดการกับคุณภาพของข้อมูล โดยทั่วไปการทำ
ความสะอาดข้อมูล มี 4 ขั้นตอนดังน้ี  

1. Parsing คือ การแจกแจงข้อมูล หรือการใช้หัวข้อของชุด
ข้อมูล 

2. Correcting คือ การแก้ไขข้อมลูที่ผิดพลาด 
3. Standardizing คือ การทำข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
4. Duplicate Elimination คือ การลบชุดข้อความซ้ำซ้อน

ทิ้ง 
 

3.3 แบบจำลอง LSTM (Long Short-Term Memory)  
แบบจำลอง LSTM [10] เป็นโครงข่ายประสาทเทียมใช้

สำหรับการประมวลผลลำดับอนุกรมเวลา โดยแบบจำลอง LSTM 
ถ ูกพ ัฒนามาจากแบบจำลอง Recurrent Neural Network 
(RNN) เพ ื ่ อแก ้ป ัญหาเก ี ่ ยวก ับ Vanishing Gradient และ 
Exploding Gradient ขอ งแ บ บ จ ำ ลอ ง  RNN น อก จ ากนี้
แบบจำลอง LSTM สามารถเชื ่อมต่อข้อมูลย้อนหลังได้ ทำให้
สามารถย้อนกลับไปหาต้นทางได้ว่ามาผ่านอะไรมาบ้าง แตกต่าง
จากแบบจำลอง RNN ที่ไปข้างหน้าอย่างเดียว อีกหนึ่งคณุสมบัติ
ของแบบจำลอง LSTM คือสามารถจดจำค่าในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ 
โดยผ่านประตู (Gate) ที่จะทำหน้าที่ควบคุมการไหลของข้อมูล
เข้าและข้อมูลออกจากเซลล์ โดยโครงสร้างของแบบจำลอง 
LSTM ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ Forget Gate Layer, Input 
Gate Layer, Update Cell และ Output Gate Layer 
 ในการสร้างแบบจำลอง LSTM นั้น แบบจำลองจะปรับปรุง
ค ่าถ ่วงน้ำหนักจากข้อผิดพลาดจากการเร ียนร ู ้ โดยอาศัย
อัลกอริทมึต่าง ๆ [11] โดยมีอัลกอริทึมที่ได้รับความนิยมอยู่ สาม 
อัลกอริทึม ดังนี้   

1 .  Stochastic Gradient Descent with Momentum 
(SGDM) เป็นอัลกอริทึมการเคลื่อนลงตามความชัน (Gradient 
Descent) ที่สามารถเปลี่ยนไปตามเส้นทางของการขึ้นลงของ
กราฟ สามารถใช้สำหรับจุดของกราฟชันท่ีสุดไปถึงจุดที่เหมาะสม
ที่สุด 

2 .  Root Mean Square Propagation (RMSProp) เ ป็ น
อัลกอริทึมการเคลื่อนลงตามความชันท่ีคล้ายกับ SGDM แต่มีการ
เพิ่มประสิทธิภาพโดยมีการปรับปรุงการเรียนรู้ โดยใช้อัตราการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกันไปตามพารามิเตอร์และสามารถปรับให้เข้า
กับฟังก์ชันการคลาดเคลื่อน 

3. Adaptive Moment Estimation (ADAM) เป็นอัลกอริทมึ
การเคลื่อนลงตามความชันเหมือนกับ RMSP แต่มีการปรับปรุง
การเรียนรู้โดยมีการปรับโดยรักษาค่าคลาดเคลื่อนให้คงอยู่กับ
ค่าเฉลี่ยและค่ากำลังสอง 

โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการโครงสร้างแบบจำลอง LSTM คือ 
โปรแกรมแมทแลป (Matlab) โดยโปรแกรมแมทแลป เป็น
ซอฟต์แวร์ในการคำนวณและการเขียนโปรแกรม เหมาะกับการ
คำนวณโปรแกรมที่มีความซับซ้อน โดยผู้จัดทำได้ใช้โปรแกรม



778 

 

  

แมทแลป ในการพัฒนาซึ่งเรียกใช้ ไลบรารี่ (Library) LSTM และ
ทำการปรับพารามิเตอร์ เพื่อให้โมเดลมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ในเทคนิค LSTM ซึ่งมีการนำข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาเข้าไปใน
แบบจำลอง สามารถแบ่งข้อมูลเรียนรู้  ข ้อมูลทดสอบ และ
สามารถการทำนายแบบจำลองโดยอัตโนมัติ 

 
3.4 ฟังก์ชันการสูญเสีย (Loss Function)  

ฟังก์ชันการสูญเสีย [12] เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพแบบจำลอง
ที่พัฒนาขึ้น โดยแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขค่าเดียว เช่น หากมี
ค่า 0 คือ แบบจำลองไม่ผิดพลาด โดยฟังก์ชันการสูญเสียนั้นมี
หลายชนิด แต่ในทีน ี ้จะใช้ค ่า MAE และ RSME ในการวัด
ประสิทธิภาพของแบบจำลอง เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่มีการใช้
ในการวัดประสิทธิภาพ  

MAE (Mean Absolute Error) คือ ข้อผิดพลาดที่ เกิดจาก
การคำนวณคลาดเคลื ่อน โดยคำนวณได้จากค่าเฉลี ่ยของค่า
สัมบูรณ์ของผลต่าง ระหว่างค่าจริง (Actual) และค่าทำนาย 
(Prediction) จะมีประสิทธิภาพสำหรับค่าจริงทีผ่ิดปกติ ทีอ่ยู่ไกล
จากค่าเฉลี่ย ดังสมการ (6)  

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∗ ∑ |𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙|         (6) 

RMSE (Root Mean Square Error) ค ื อ  ข ้ อ ผ ิ ดพลาดที่
คำนวณจาก รากท่ีสองของค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างค่าจริงและ
ค่าทำนายกำลังสอง โดยพิจารณาการยกกำลังสองเพื ่อให้
ข้อผิดพลาดที่สูงมีน้ำหนักมากกว่า และพิจารณารากที่สองเพื่อ
เปลี่ยนค่าคลาดเคลื่อนให้ตรงกับข้อมูลจริง ดังสมการ (7) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑛
∗ ∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)2      (7) 

โดย prediction แทน ค่าทำนาย 
 actual แทน ค่าจริง 

3.5 การแสดงผลข้อมูล (Data Visualization)  

การนำข้อมูลมาเปลี่ยนเป็นแผนภาพการแสดงผล [13] เพื่อ
การสื่อสารในสิ่งที่ต้องการนำเสนอ เช่น กราฟ แผนภูมิ หรือวิดีโอ 
ที่สามารถช่วยอธิบายปริมาณ ตัวเลข การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลเชิง
ลึก และสามารถมองเห็นแนวโน้มของข้อมูลได้ รูปแบบของการ
แสดงผลที่ใช้มีดังนี้ 

1. การนำเสนอแบบทิศทางหรือแนวโน้ม (Trending) เป็น
การเลือกใช้กราฟแสดงผลแบบทิศทางหรือแนวโน้ม เพื่อใช้ใน
การนำเสนอข้อมูลที่แสดงถึงจำนวนข้อมูลที่เกิดขึ ้นในแต่ละ

ช่วงเวลา (Period)  เช่น  กราฟลายเส้น (Line Chart), แผนภูมิ
พื้นที่ (Bar Chart) หรือ แผนภูมิพื้นท่ี (Area Chart)  

2. การนำเสนอเชิงเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison) เป็น
การเล ือกใช้กราฟแสดงผลสำหรับการนำเสนอที ่ต ้องการ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน เช่น เปรียบเทียบข้อมูลกับปีที่
แล้ว (YoY), เปรียบเทียบข้อมูลกับเป้าที่ตั้งไว้ (Target) ซึ่งมีกราฟ
ที่เหมาะสมที่ใช้ใน การแสดงผล เช่น ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
หลัก (KPI Indicator) หรือ แผนภูมิแท่งเพื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัด 
(Bullet Chart)  

3. การแสดงผลด้านการทำนายล่วงหน้า และการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ซับซ้อน (Analytics) เป็นการนำเสนอข้อมูลหลังจากการ
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบกราฟ เช่น กราฟแสดงกฎ
ความสัมพันธ์ (Association Rules Chart) หรือ กราฟแสดงการ
ทำนายทางอนุกรมเวลา (Forecasting Time Series Chart) 

4. วิธีการดำเนินงาน 

การทำงานเริ่มต้นจากการนำข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรมาทำความสะอาดข้อมูล จากนั้นทำการแปลงข้อมูล
ทั้งหมดให้เป็นข้อมูลด้านอนุกรมเวลา แล้วจึงนำข้อมูลที่เป็นอนุ 
กรมเวลาไปใช้สำหรับการทำนายโดยใช้เทคนิคของ LSTM ที่อยู่
ในโปรแกรม Matlab แล้วจึงทำการปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ 

 

4.1 การเตรียมข้อมูลและการทำความสะอาดข้อมูล  
ข้อมูลดิบที่ได้มาจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยข้อมูลดิบที่ได้มาเป็น ข้อมูลราย
เดือน และสรุปค่าเฉลี่ยรายไตรมาส ดังภาพ 1 (ก) และ 1 (ข) 
สำหรับข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียวตามลำดับ ผู้จัดทำ
ได้ใช้เทคนิคการทำความสะอาดข้อมูล เพื่อจัดการข้อมูลดิบ โดย
ใช้การแจงข้อมูลใหม่ และพิจารณาเฉพาะข้อมูลราคาผลผลิตราย
เดือน โดยที่มีการเลือกข้อมูลเวลา ซึ่งช่วงเวลาในข้อมูลดิบนั้นมี
การจัดรูปแบบที่ผิด หากนำไปใช้เลยข้อมูลจะเพี้ยน ผู้จัดทำจึง
จัดการแปลงข้อมูลเวลาและราคาทั้งสองเป็นข้อมูลเชิงอนุกรม
เวลา โดยมีการทำ Standardizing คือการทำข้อมูลให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน โดยรวมข้อมูลจากที่แบ่งเป็นไตรมาสให้เป็น
ข้อมูลปี เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมาเป็นข้อมูลที่ถูกแบ่งเป็นไตร
มาส จึงจำเป็นต้องจัดรูปแบบข้อมูลใหม่ เมื่อจัดการกับข้อมูลแล้ว
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สามารถนำข้อมูลมาแสดงผลได้ ดังภาพ 2 (ก) และ 2 (ข) สำหรับ
ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวตามลำดับ          

(ก)             (ข) 
ภาพ 1 ตัวอย่างข้อมูลราคาข้าวจ้าว (ก) และข้าวเหนียว (ข) 

(ก) 
(ข) 

ภาพ 2 ตัวอย่างกราฟเส้นข้อมูลราคาขา้วจ้าว (ก) และข้าวเหนยีว (ข) 

ข้อมูลราคาข้าวภายในประเทศ โดยแบ่งราคาตามชนิดของ
ข้าว ซึ่งมีราคาของข้าวเจ้า และราคาของข้าวเหนียว ข้อมูลราคา
ของข้าวแต่ละชนิดนั้นมีการจัดเก็บตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 
2527 ถึงธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นระยะเวลา 36 ปี แต่ พ.ศ. 
2563 การเก็บข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ ผู้จัดทำจึงใช้ข้อมูลเพียงช่วง 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2527 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 
35 ปี 

แผนภาพแสดงข้อมูลอนุกรมเวลาของราคาข้าวตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงธันวาคม พ.ศ.2562 โดยข้อมูลแนวตั้ง
เป็นราคาของข้าวโดยรวมภายในประเทศ ส่วนข้อมูลแนวนอน
แสดงเวลาที ่เก็บข้อมูล โดยข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลราคาของ

ข้าวเปลือกเจ้า แทนด้วย ข้าวเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว แทน
ด้วย ข้าวเหนียว 
 

5. การทดลองและผลการทดลอง 

 ในการหาโครงสร้างของแบบจำลอง LSTM ที่เหมาะสมใน
การทำนายราคาข้าว มีการทดลองปรับค่าพารามิเตอร์ 2 ตัวซึ่ง
ประกอบไปด้วย ชั ้นซ่อน (Hidden Layer) และ WOA ร่วมกับ
การใช้จำนวนข้อมูลเรียนรู้ที ่แตกต่างกัน โดยการทดลองจะ
ทำนายข้อมูล 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2562 และทุกการ
ทดลองจะมีการทำซ้ำ 3 รอบ เพื่อหาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 
โดยรวมทุกการทดลอง เพื่อหาค่าเหมาะสมของพารามิเตอร์แต่
ละตัว โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อท่ี 5.1 ถึง 5.3 โดยข้อมูลสีแดง
ที่อยู่ในตาราง หมายถึงค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยที่สุดของการ
เปรียบเทียบ 
 
5.1 การทดลองและผลการทดลองของ Weight 
Optimization Algorithm  
 การเลือกใช้ WOA ในการเรียนรู้และทำนายข้อมูล โดยในที่นี้
จะมีการเปรียบเทียบระหว่าง ADAM, RMSProp และ SGDM ใน
การทำนาย มีการกำหนดข้อมูลเรียนรู้ย้อนหลังของข้าวเจ้า และ
ข้าวเหนียวเป็นจำนวน 5 ปี, ข้อมูลทดสอบจำนวน 1 ปี และ
กำหนดจำนวนช้ันซ่อนเป็น 5 ได้ผลดังตาราง 1 และตาราง 2 
 จากตาราง 1  ผลความคลาดเคลื่อนของอัลกอริทึมการเรยีนรู้
ของข้าวเจ้า ซึ่งมีการวัดผลโดยเทคนิค MAE และ RMSE จะได้ว่า 
SGDM ให้ค่า RMSE และค่า MAE ที่ต่ำกว่า อัลกอริทึม ADAM 
และ RMSprop  และพบว่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของแต่ละ
อัลกอริทึมการเรียนรู ้ของข้าวเจ้า จะเห็นได้ชัดว่าอัลกอริทึม 
SGDM ให้ค่าเฉลี่ยของ RMSE เป็น 321.63 ซึ่งต่ำกว่าอัลกอริทึม 
RMSprop ที่มีค่า 677.35 และ ADAM ที่มีค่าถึง 696.79 และ
การเปรียบเทียบโดยใช้ค่าเฉลี่ยของ MAE พบว่า อัลกอริทึม 
SGDM ยังคงมีค่าน้อยท่ีสุดที่ 341.23  

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบการใช้ Weight Optimization 
Algorithm ในการทำนายราคาข้าวจ้าว 

ปี 
ฟังก์ชันการ

สูญเสีย 
Weight Optimization Algorithm 
ADAM SGDM RMSprop 

2562 
RMSE 119.43 110.44 178.41 
MAE 142.98 148.93 142.40 

2561 
RMSE 317.04 273.67 384.72 
MAE 376.57 323.62 355.34 
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2560 
RMSE 821.24 281.05 671.18 
MAE 1081.46 314.87 556.88 

2559 
RMSE 883.67 365.49 1457.43 
MAE 1156.45 312.66 1295.21 

2558 
RMSE 1342.58 577.51 695.04 
MAE 1509.00 606.09 560.83 

ค่าเฉลี่ย 
RMSE 696.79 321.63 677.36 
MAE 853.29 341.24 582.13 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทยีบการใช้ Weight Optimization 
Algorithm ในการทำนายราคาขา้วเหนยีว  

ปี 
ฟังก์ชันการ

สูญเสีย 
Weight Optimization Algorithm 

ADAM SGDM RMSprop 

2562 
RMSE 3385.50 3415.13 3306.17 
MAE 2975.30 3009.30 2899.33 

2561 
RMSE 462.16 571.51 587.40 
MAE 370.78 461.60 466.77 

2560 
RMSE 1961.37 1393.33 1946.87 
MAE 1692.37 1446.83 1603.13 

2559 
RMSE 1064.80 1095.47 998.90 
MAE 901.22 963.00 1173.70 

2558 
RMSE 1876.10 3118.63 1776.53 
MAE 1621.47 2762.93 1593.73 

ค่าเฉลี่ย 
RMSE 1749.99 1918.82 1723.17 
MAE 1512.23 1728.73 1547.33 

 จากตาราง 2 ผลความคลาดเคลื่อนของอัลกอริทมึการเรียนรู้ 
พบว่า ADAM และ RMSprop ในการทำนายผลราคาของข้าว
เหนียว มีค่าใกล้เคียงกัน และพบว่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของ
แต่ละอัลกอริทึมการเรียนรู้ของข้าวเหนียว อัลกอริทึม ADAM ให้
ค่าเฉลี่ยของ RMSE เป็น 1749.99 ซึ ่งใกล้เคียงกับอัลกอริทึม 
RMSprop ที่มีค่า 1723.17 แต่ SGDM มีค่าความคลาดเคลื่อน
มากถึง 1918.82 และการเปรียบเทียบโดยใช้ค่าเฉลี่ยของ MAE 
พบว่า อัลกอริทึม ADAM และ RMSprop ยังคงมีค่าน้อยกว่า 
SGDM และใกล้เคียงกันท่ี 1512.23 และ 1547.33 
5.2 การทดลองและผลการทดลองของสัดส่วนข้อมูลสำหรับ
เรียนรู้  
     จำนวนข้อมูลเรียนรู้มีผลต่อความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นของ
การทำนาย ผู้จัดทำได้มีการปรับข้อมูลเรียนรู้ โดยใช้ WOAเป็น 
SGDM เนื่องจากการทดลองที่ 5.1 ผู้จัดทำมีการหาภาพรวมของ
พารามิเตอร์โดยรวม พบว่าข้อมูลข้าวเจ้า ความคลาดเคลื่อนมีค่า
น้อย เมื่อจำนวนปีย้อนหลังท่ีใช้ในการเรียนรู้มีค่าต่ำ จึงออกแบบ
การทดลองโดยกำหนดข้อมูลเรียนรู ้เป็น 1 ปี ถึง 5 ปี สำหรับ
ข้อมูลข้าวเหนียว พบว่า ความคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยที่ข้อมูล

ย้อนหลัง 9 ปี จึงออกแบบการทดลองโดยกำหนดข้อมูลเรียนรู้
เป็น 7 ปี ถึง 11 ปี โดยทั้งสองข้อมูลทดสอบมีจำนวน 1 ปี ดัง
ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 

ตาราง 3 ผลความคลาดเคลื่อนของระยะข้อมูลเรียนรู้ของข้าวจ้าว 

ปี 
ฟังก์ชันการ

สูญเสีย 
จำนวนปีย้อนหลังท่ีใช้เรียนรู้ 

1 2 3 4 5 

2562 
RMSE 206.04 260.11 191.29 98.80 110.44 
MAE 179.64 228.78 165.87 79.52 148.93 

2561 
RMSE 201.50 447.25 322.68 227.63 273.67 
MAE 176.33 368.27 290.36 209.09 323.62 

2560 
RMSE 698.16 299.58 349.07 352.43 281.05 

MAE 590.91 255.14 299.80 290.41 314.87 

2559 
RMSE 597.72 640.33 504.34 551.17 365.49 
MAE 497.26 533.96 414.18 453.60 312.66 

2558 
RMSE 409.05 225.56 175.54 463.13 577.51 
MAE 346.01 208.92 125.48 388.71 606.09 

ค่าเฉลี่ย 
RMSE 422.49 374.56 308.58 338.63 321.63 
MAE 358.03 319.02 259.14 284.27 341.24 

จากตาราง 3 ความคลาดเคล ื ่ อนท ี ่ เก ิดข ึ ้นของการ
เปลี่ยนแปลงระยะข้อมูลเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าช่วงข้อมูลเรียนรู้
ย้อนหลัง 3 ปี ส่งผลให้ค่า RMSE และค่า MAE ต่ำกว่าระยะ
ข้อมูลที่ใช้เรียนรู้ ย้อนหลัง 1, 2, 4 และ 5 ปี ซึ่งช่วงข้อมูลเรียนรู้
ย้อนหลัง 1 ปีให้ค่า RMSE และค่า MAE สูงสุด และจะสังเกตได้
ว่า ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของระยะข้อมูลที่ใช้เรียนรู้ย้อนหลัง 3 
ปี ให้ค่า RMSE อยู่ท่ีเท่ากับ 308.6 และ MAE มีค่าเท่ากับ 259.1 
ซึ ่งเป็นช่วงที่ให้ค่าต่ำสุดเมื ่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการทำนาย
ย้อนหลัง 1 ปี ให้ค่า RMSE อยู่ที ่ 422 และ MAE อยู่ที ่ 358 
ผู้จัดทำจึงเลือกระยะข้อมูลที่ใช้เรียนรู้ยอ้นหลัง 3 ปี ในการเรียนรู้ 
ในขั้นตอนต่อไป 

จากตาราง 4 ความคลาดเคล ื ่ อนท ี ่ เก ิดขึ้ นของการ
เปลี่ยนแปลงระยะข้อมูลที่ใช้เรียนรู้ โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าช่วง
ข้อมูลเรียนรู้ย้อนหลัง 5 ปี ให้ค่า RMSE และค่า MAE ต่ำกว่า
ระยะข้อมูลที ่ใช้เรียนรู ้ย้อนหลังอื ่น ๆ ซึ ่งช่วงข้อมูลเรียนรู้
ย้อนหลัง 4 ปีให้ค่า RMSE และค่า MAE สูงสุด และสังเกตได้ว่า 
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของระยะข้อมูลที่ใช้เรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
MAE และ RMSE พบว่าค่าเฉลี่ยของการทำนายย้อนหลัง 9 ปี ให้
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ค่า RMSE ที่เท่ากับ 1415.75 และ MAE มีค่าเท่ากับ 1326.14 
ซึ่งเป็นช่วงที่ให้ค่าต่ำสุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการทำนายปีอ่ืน 

 
 

ตาราง 4 ผลความคลาดเคลื่อนของระยะข้อมูลเรียนรู้ของข้าวเหนียว 

ป ี
ฟังก์ชัน

การ
สูญเสีย 

จำนวนปีย้อนหลังท่ีใช้เรียนรู้ 

1 2 3 4 5 

2562 
RMSE 3283.77 2329.53 1013.47 783.97 2118.03 
MAE 2837.90 2090.30 783.64 667.04 1709.84 

2561 
RMSE 944.39 1631.73 1955.27 1193.76 1204.37 
MAE 805.43 1389.07 1695.90 1011.64 1031.36 

2560 
RMSE 1826.93 1762.43 2014.80 1977.27 793.75 
MAE 1536.13 1434.57 1471.07 1609.67 615.41 

2559 
RMSE 765.80 1298.37 1106.06 1160.89 1201.94 
MAE 928.20 1116.73 759.96 870.92 1004.41 

2558 
RMSE 694.82 1106.22 1723.21 3038.10 1760.67 
MAE 610.07 992.59 1597.15 2837.20 2269.67 

ค่าเฉลี่ย 
RMSE 1503.14 1625.66 1562.56 1630.80 1415.75 
MAE 1343.55 1404.65 1261.54 1399.29 1326.14 

 
5.3 การทดลองและผลการทดลองของจำนวนชั้นซ่อน  

ชั ้นประมวลผลที ่ซ่อนอยู่ เป็นช่วงระหว่างค่า Input และ 
Output โดยชั้นซ่อนจะมีสมการที่ช่วยในการคำนวณเพื่อทำนาย
หรือคำนวณถดถอย โดยผลการทดลองที่ 5.1 ได้กำหนด WOA 
เป็น SGDM ในการทำนายราคาข้าวเจ้า และ ADAM ในการ
ทำนายราคาข้าวเหนียว เนื่องจากผลการทดลองที่ 5.2 จึงกำหนด
ข้อมูลเรียนรู้ของข้าวเจ้าเป็น 3 ปีย้อนหลัง และข้าวเหนียวเป็น 9 
ปีย้อนหลัง จำนวนข้อมูลทดสอบมีจำนวน 1 ปี โดยผู้จัดทำได้หา
ภาพรวมของพารามิเตอร์โดยรวม โดยใช้ค่า 1, 5, 10, 20, 50 
และ 100  พบว่า ความคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยเมื่อชั้นซ่อนมีค่า
น้อย จึงกำหนดการทดลองโดยใช้ค่าพารามิเตอร์ตั้งแต่ 1 ถึง 5 
เพื่อดูค่าช้ันซ่อนที่เหมาะสมต่อการทำนาย ตารางที ่5 และตาราง
ที่ 6 แสดงค่าความคลาดคลื่อนของแต่ละจำนวนช้ันซ่อน ซึ่งมีการ
วัดผลโดยเทคนิค MAE และ RMSE 

จากตารางที่ 5 ผลความคลาดเคลื่อนของชั้นซ่อน พบว่า ช้ัน
ซ่อนในช่วงตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 ไม่นำมาใช้ได้ เนื่องจากมีความ
คลาดเคลื่อนอยู่มาก ซึ่งชั้นซ่อนที่ 1 ให้ค่าความคลาดเคลื่อนที่
เกิดขึ ้นนั้นมีความใกล้เคียงกันมาก และพบว่า ผลความคลาด
เคลื่อนเฉลี่ยของชั้นซ่อนที่ช้ันซ่อนที่ 1 มีค่าเฉลี่ย RMSE เท่ากับ 
275.35 และ MAE เท่ากับ 220.79 มีค่าต่ำกว่าช้ันซ่อนที่ 2, 3, 4 

และ 5 ที่ให้ค่าใกล้เคียงกัน ผู้จัดทำจึงกำหนดชั้นซ่อนให้มีค่าเป็น 
1 และนำไปใช้ในการทำนาย เพื่อให้ได้ค่าที่มีประสิทธิภาพ 

ตาราง 5 ผลความคลาดเคลื่อนของชั้นซ่อนของข้าวจ้าว 

ป ี
ฟังก์ชัน

การ
สูญเสีย 

จำนวนช้ันซ่อน 

1 2 3 4 5 

2562 
RMSE 116.84 184.05 213.67 232.44 158.82 
MAE 96.41 149.94 185.62 202.66 135.42 

2561 
RMSE 276.79 280.97 349.06 336.80 292.09 
MAE 246.47 249.45 318.09 309.83 262.74 

2560 
RMSE 224.82 379.89 352.47 320.63 357.28 
MAE 166.22 307.11 312.37 286.19 308.27 

2559 
RMSE 575.41 574.07 513.75 535.22 511.77 
MAE 475.01 475.15 423.76 439.99 420.38 

2558 
RMSE 182.88 179.19 179.09 235.73 229.47 
MAE 119.83 124.51 131.22 186.71 193.39 

ค่าเฉลี่ย 
RMSE 275.35 319.63 321.61 332.16 309.89 
MAE 220.79 261.23 274.21 285.08 264.04 

ตาราง 6 ผลความคลาดเคลื่อนของชั้นซ่อนของข้าวเหนยีว 

ปี 
ฟังก์ชัน

การ
สูญเสีย 

จำนวนช้ันซ่อน 

1 2 3 4 5 

2562 
RMSE 1992.83 2700.30 2840.00 2855.00 2462.83 

MAE 1607.37 2235.50 2426.30 2410.73 1974.10 

2561 
RMSE 2282.27 1855.53 1526.90 1133.50 1311.18 

MAE 2256.17 1787.67 1437.47 948.71 1090.73 

2560 
RMSE 1985.07 1936.37 1797.77 1894.17 1863.57 

MAE 1827.80 1766.73 1561.17 1676.17 1626.43 

2559 
RMSE 947.18 974.05 975.70 1026.17 1044.24 

MAE 786.66 796.07 797.77 857.95 887.50 

2558 
RMSE 1128.34 853.48 1643.70 1226.49 374.68 

MAE 1084.86 778.70 1486.70 993.17 513.68 

ค่าเฉลี่ย 
RMSE 1667.14 1663.95 1756.81 1627.06 1411.30 

MAE 1512.57 1472.93 1541.88 1377.35 1218.49 

จากตารางที่ 6 ผลความคลาดเคลื่อนของชั้นซ่อน พบว่า ช้ัน
ซ่อนในช่วงตั้งแต่ 1, 2, 3 และ 4 ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เนื่องจาก
มีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก ซึ ่งชั ้นซ่อนที่ 5 ให้ค่าความคลาด
เคลื่อนที่เกิดขึ้นนั้นมีความใกล้เคียงกันมาก และค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนของช้ันซ่อน พบว่าผลความคลาดเคลื่อนของช้ันซ่อน
จะเห็นได้ว่า ที่ชั้นซ่อนที่ 1 มีค่าเฉลี่ย RMSE เท่ากับ 1411.30 
และ MAE เท่ากับ 1218.49 มีค่าต่ำกว่าช้ันซ่อนที่ 1, 2, 3 และ 4 
ที่ให้ค่าที่ใกล้เคียงกัน ผู้จัดทำจึงกำหนดชั้นซ่อนให้มีค่าเป็น 1 
และนำไปใช้ในการทำนาย เพื่อให้ได้ค่าที่มีประสิทธิภาพ 
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6. สรุป 
 การพัฒนาแบบจำลอง LSTM เพื ่อการทำนายราคาข้าวทั้ง
ข้าวจ้าวและข้าวเหนียวด้วยการปรับปรุงพารามิเตอร์ 2 ตัวคือ 
จำนวนชั้นซ่อน และ WOA ร่วมกับการปรับจำนวนข้อมูลที ่ใช้
เรียนรู้ พบว่า การทำนายราคาข้าวเจ้า ได้แบบจำลองที่ดี เมื่อใช้
จำนวนชั้นซ่อน 1 ชั้นด้วย WOA วิธี SGDM และใช้ข้อมูลเรียนรู้
ย ้อนหลัง 3 ปี ในขณะที ่การทำนายราคาข้าวเหนียวจะได้
แบบจำลองที่ดีเมื่อใช้จำนวนช้ันซ่อน 5 ช้ันด้วย WOA วิธี ADAM  
และใช้ข้อมูลเรียนรู้ย้อนหลัง 9 ปี ซึ่งข้อมูลราคาข้าวมีแนวโน้มที่
เพ ิ ่มข ึ ้นและการเปลี ่ยนแปลงราคาข ึ ้นลงท ี ่ส ูง การสร ้าง
แบบจำลองจากข้อมูลย้อนหลังที ่น้อยนั ้น ส่งผลให้ค่าความ
ผิดพลาดสูง 
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บทคัดย่อ 
งานพัฒนานี้เสนอแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่สามารถให้

ข้อมูลอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ และแนะนำเมนูอาหารให้กับ
นักท่องเที ่ยวต่างถิ ่น เนื ่องจากอาหารพื ้นบ้านไทยมีความ
หลากหลายทั้งด้านรสชาติและวัตถุดิบ แอปพลิเคชันเริ ่มการ
ทำงานโดยการใช้กระบวนการรู้จำอักขระด้วยแสงในการเปลี่ยน
รูปภาพเมนูอาหารให้เป็นตัวอักษรชื่ออาหารในเมนู หลังจากนั้น
ระบบจะแนะนำอาหารที่อยู ่ในเมนูอาหารให้ผู ้ใช้ ด้วยวิธีการ
กรองร่วมกันร่วมกับแบบจำลองวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดผ่าน
โปรแกรมแรพิดไมเนอร์ โดยในงานพัฒนานี้เลือกวิธีการกรอง
ร่วมกัน 3 รูปแบบคือแบบอิงตามผู้ใช้ แบบอิงตามตามรายการ 
และแบบไฮบริด เพื่อเปรียบเทียบหารูปแบบที่ดีที ่สุด ผลการ
ทดลองพบว่าแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ วิธีการกรอง
ร่วมกันแบบไฮบริดร่วมกับแบบจำลองวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด 
ซึ่งมีค่าความถูกต้องเฉลี่ยที่ 71.8 เปอร์เซ็นต์ 
คำสำคัญ -- ระบบแนะนำอาหารเหนือ, การรู้จำอักขระด้วยแสง, 
วิธีการกรองร่วมกัน, แบบจำลองวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด 
 

ABSTRACT 
Each region of Thailand offers local foods with a 

wide range of tastes and raw materials, resulting in 
menus unfamiliar to many travelers. To resolve this 
issue, a smartphone application was developed to 
provide information about northern Thai foods and 
recommend a range of dishes to travelers. The process 
started by using optical character recognition to change 
pictorial food menus into text information. Then the 

text was sent to the recommendation system which 
used collaborative filtering and the k-nearest neighbors 
algorithm (k-NN) from the RapidMiner. Three 
collaborative filtering methods were selected: user-
based, item-based, and hybrid for comparison and 
identifying the best model. Results were that the most 
efficient model was hybrid collaborative filtering with k-
NN, featuring an accuracy value of 71.8 percent. 
Keywords -- Northern Thai Food Recommendation 
System, Optical character recognition, Collaborative 
filtering, K-nearest neighbors. 

1. บทนำ 
อาหารพื้นบ้านไทยมีการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ ่นมาอย่างยาวนาน 

ซึ ่งในแต่ละภูมิภาคมีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ 
ที ่แตกต่างกัน ทำให ้แต่ละภูมิภาคมีเอกลักษณ์ด้านอาหารที่
ต่างกันไม่ว่าจะเป็นรสชาตหิรือวัตถุดิบ ส่งผลให้เกิดเมนูอาหารที่
หลากหลาย ทั้งที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและยังไม่เป็นที่รู้จัก ส่งผล
ให้นักท่องเที่ยวเกิดอุปสรรคและยากต่อการตัดสินใจสั่งอาหาร 
นอกจากนี ้ความหลากหลายด้านวัตถุดิบของอาหารพื ้นบ้าน
ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพ้อาหารแก่นักท่องเที่ยว 

ระบบแนะนำ (Recommendation System) คือเครื่องมือที่
เจ้าของแพลตฟอร์ม (Platform) นิยมใช้เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการแก่ผู้ใช้งานโดยทางแพลตฟอร์มมักพยายามจำกัด 
ตัวเล ือกผลิตภัณฑ์หรือบร ิการให้แคบลง และนำเสนอสิ่ง
ที่ผู้ใช้งานมีแนวโน้มที่จะซื้อหรือใช้มากที่สุด [2] อย่างไรก็ตาม
การให้คำแนะนำอย่างถูกต้องให้กับผู้ใช้เป็นสิ่งที่ท้าทาย เนื่องจาก
การสร้างระบบแนะนำนั้นจำเป็นตอ้งใช้ข้อมูลของผู้ใช้จำนวนมาก
ในการสร้างระบบ นอกจากนั ้นในด้านความรู ้ส ึกของผู ้ใช้มี* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) 

mailto:yoskon.ler@dome.tu.ac.th
mailto:pachara.mee@dome.tu.ac.th
mailto:apisith.won@dome.tu.ac.th
mailto:krittakom@cs.tu.ac.th


783 

 

  

แนวโน้มที ่หลากหลายและไม่สามารถคาดเดาได้แน่นอน ใน
ปัจจุบันมีหลายธุรกิจที ่นำระบบแนะนำไปใช้ เช่น ลาซาด้า 
(Lazada) ที่ใช้ระบบในการแนะนำสินค้า หรือเน็ตฟิก (Netflix) 
ทีใ่ช้การแนะนำสื่อบันเทิงให้กับผู้ใช้  

ทางกลุ่มผู้จัดทำจึงพัฒนางานนี้ขึ ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาแอปพลิเคชันที ่มีความสามารถในการแนะนำอาหาร
พื้นบ้านภาคเหนือให้กับนักท่องเที่ยวได้ และพัฒนาแบบจำลอง
สำหร ับการแนะนำเมน ูอาหารพื ้นบ ้านภาคเหนือ พร ้อม
เปรียบเทียบผลการทำงานของแบบจำลองสำหรับการแนะนำแต่
ละแบบ โดยการทำงานของระบบจะเริ ่มเมื ่อผู ้ใช้งานใช้กล้อง
โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเมนูอาหาร (รายการของช่ืออาหารเรียงต่อ
ก ันหลายชื ่อ ) ระบบจะทำการแสดงช ื ่ออาหารทั ้ งหมดใน
เมนูอาหารและเมนูเฉพาะอาหารที่แนะนำ สำหรับการพัฒนา
ผู้พัฒนาได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ของแฟลตฟอร์ม
กูเกิ ้ลคลาวด์ (Google Cloud Platform) ในการตรวจจับช่ือ
อาหารในเมนูอาหาร และใช้บริการแก้ไขข้อความภาษาไทย 
(Text Cleansing) ของแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย 
(AI For Thai) ในการแก้ไขข้อความที ่ได้จากการตรวจจับช่ือ
อาหารในเมนูให้มีความถูกต้องมากขึ้น หลังจากนั้นระบบแนะนำ
อาหารพื้นบ้านจะทำการแนะนำจากพื้นฐานข้อมูลส่วนตัวของ
ผู ้ใช้งานแต่ละคนร่วมกับข้อมูลของผู ้ใช้งานคนอื ่น โดยใช้
แบบจำลองทางวิทยาการข้อมูลแบบผสมคือ User-based k-NN 
ร่วมกับ Item-based k-NN เพื ่อช่วยผู ้ใช้ในการตัดสินใจสั่ง
อาหารบนรายการเมนู โดยวิเคราะห์ตามพฤติกรรมของผู้บรโิภค 
ความชอบ และประวัติการสั่งอาหาร 

2. งานวิจัยและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบแนะนำ

ด้วยการทำเหมืองข้อมูล ดังนี้ 
งานวิจ ัยแรกเสนอโดย P. Chertchom [3] ทำการศึกษา

เปรียบเทียบเครื่องมือสำหรับการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining 
Tools) ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมวีก้า (WEKA), แรพิดไมเนอร์ 
(RapidMiner) และไอบีเอ ็ม-เอสพีเอสเอส (IBM SPSS) เพื่อ
นำไปใช้งานสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในการทำเมืองข้อมูล จากการทดลองเปรียบเทียบข้อดีและ
ข้อเสียทั ้ง 5 ด้านคือ ลักษณะทั ่วไปความต้องการของระบบ 
กรอบกระบวนวิธีการ การจัดการเกี ่ยวกับข้อมูล การใช้งาน

ฟังก์ชัน และตัวอย่างการทดลอง สามารถสรุปได้ว่า วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมควรเลือกใช้เครื ่องมือที่ง่ายต่อการ
เรียนรู้และไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม จาก
บทความงานวิจัยนี้แนะนำให้ใช้แรพิดไมเนอร์เนื่องจากเครื่องมือ
นี ้ให้บริการฟรี อนุญาตเชื ่อมต่อกับที ่เก ็บข้อมูลบนคลาวด์ 
นอกจากน้ียังสามารถปรับขนาดได้ตามงบประมาณ หากต้องการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดที่ใหญ่ขึ้น 

งานวิจัยที ่สองเสนอโดย P. Venil และคณะ [4] กล่าวว่า 
แรพิดไมเนอร์สามารถใช้สร้างเวิร์กโฟลว์การกรองข้อมูลได้ โดย
ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลแบบแนวทางการกรองร่วมกัน 
(Collaborative Filtering) ซึ ่งอัลกอริทึมที่ใช้คือวิธีการเพื่อน
บ้านใกล้ที ่สุด (k-NN) โดยเป็นแบบอิงตามผู้ใช้ (User-based) 
และแบบอิงตามรายการ (Item-based) ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อดี
และข้อด้อยต่างกันออกไป งานวิจ ัยนี้จ ึงนำข้อดีของแต่ละ
แบบจำลองมาวิเคราะห์ทำการทดลองด้วยชุดข้อมูลมูฟวี่เลนส์ 
(MovieLens) ซึ่งเป็นชุดข้อมูลการให้คะแนนภาพยนตร์และเป็น
ชุดข้อมูลที่ทำใหไ้ด้แบบจำลองที่สอดคล้องกันมีความแม่นยำและ
ให้ผลการแนะนำภาพยนตร์เฉพาะบุคคลที่ดีกว่าชุดข้อมูลอื่น ผล
การทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบผู้แนะนำและให้คุณภาพคำแนะนำที่ดีขึ้น
อย่างชัดเจน 

งานวิจัยสุดท้ายเสนอโดย Robin Burke [5] ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบแนะนำด ้ วยแบบจำลองแบบผสมผสาน  (Hybrid 
Recommendation System) ซึ่งเป็นการนำเทคนิคการแนะนำ
มาเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อย และการแนะนำร่วมกับวิธีการ
ผสม ผลที่ได้จาการวิจัยการนำเทคนิค และวิธีการมาใช้ในการ
ผสมผสานทำให้เกิดเทคนิคในการแนะนำที่หลากหลายและในแต่
ละเทคนิคมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการกรองด้วย
การใช้ความนิยมหรืออันดับจะทำให้ผลลัพธ์ ที่ได้มีความแม่นยำ
มากขึ้น  โดยการนำเทคนิคและวิธีที่ใช้ในการทำระบบแนะนำมา
ผสมผสานกันดังภาพ 1 มาใช้ในการสร้างระบบแนะนำโดยมี 
ตัวอย่างการทดลองจากการใช้แบบจำลองแบบผสมผสาน ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของ Entrée Chicago  ระบบแนะนำ
ร้านอาหาร โดยระบบจะแนะนำร้านอาหารตามข้อมูลที่ผูใ้ช้กรอก
เข้าไปประกอบด้วย ประเภทของอาหาร สไตล์การกิน ราคา 
บรรยากาศ และ เวลา ซึ่งระบบจะแนะนำร้านอาหารที่มีความ
คล้ายคลึงกันตามสิ่งที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาออกมาเป็นลำดับโดยการ
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ใช้เทคนิค การกรองโดยข้อมูลจากผู้ใช้ (Knowledge-Based) 
และการกรองร่วมกัน (Collaborative) ผสมกับวิธีการปรับ
คำแนะนำไปตามจำนวนผู ้ใช้ (Cascade) จากผลการทดสอบ 
พบว่าในแต่ละเทคนิคมีทั ้งข้อดีและข้อเสีย และในการทดลอง
ระบบแนะนำ Entrée Chicago พบว่าการกรองแบบร่วมกันมี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าการกรองโดยข้อมูลจากผู้ใช้ เมื ่อใช้งาน
ร่วมกับวิธีการปรับคำแนะนำไปตามจำนวนผู้ใช้ 

 
ภาพ 1 การผสมกันระหวา่งเทคนิคกับวิธีการผสม [5] 

 ส่วนทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับระบบแนะนำด้วยการทำเหมือง
ข้อมูล ดังนี้ 
 สมการความคล้ายคลึงของโคไซน์ (Cosine Similarity) ใช้
สำหรับการวัดโคไซน์ของมุมระหว่างเวกเตอร์ของผู้ใช้สองคน 
สำหรับผู้ใช้ 𝐴 และ 𝐵  ซึ่งเวกเตอร์เป็นเมทริกซ์การให้คะแนน
กับสินค้า จะให้ค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 [8] ดังสมการ (1) 

𝐶𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 =  
∑ 𝐴𝐵

√∑ 𝐴2√𝐵2
           (1) 

 พื้นที ่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ของเส้นโค้ง 
ROC (Receiver Operating Characteristic) ที่บ่งบอกถึงความ
ถูกต้องของแบบจำลองโดยรวม ค่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งที่เข้าใกล้ 1 
แสดงว่า แบบจำลองสามารถแยกข้อมูลได้อย่างดียิ่ง ค่า 0.50 
แสดงว่าความถูกต้องในการจำแนกข้อมูลของแบบจำลองไม่
แตกต่างจากการเดาสุ่ม เกณฑ์การแปลความหมายโดยค่าพื้นที่ใต้
เส้นโค้งมากกว่า 0.9 แสดงว่าแบบจำลองมีความถูกต้องในการ
จำแนกสูง ค่าตั ้งแต่ 0.7 ถึง 0.9 แสดงว่าแบบจำลองมีความ

ถูกต้องในการจำแนกปานกลาง และค่าตั้งแต่ 0.5 ถึง 0.7 แสดง
ว่าแบบจำลองมีความถูกต้องในการจำแนกน้อย [9] 

3. วิธีการดำเนินงาน 
การทำงานของระบบจะมีอยู่ 2 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ฟังก์ชัน

ตรวจจับชื่ออาหารในเมนูอาหาร และฟังก์ชันแนะนำอาหาร ทำ
ให้แบ่งการพัฒนาระบบออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนของการ
พัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล และส่วนระบบแนะนำอาหาร
ไทยท่ีทำการวิเคราะห์เพื่อสร้างคำแนะนำในการสั่งอาหาร  

 
ภาพ 2 ภาพรวมของระบบ 

 การทำงานของระบบจะเริ่มจากให้ผู้ใช้ส่งรูปเมนูอาหารเข้า
ตัวแอปพลิเคชัน ระบบจะทำการแปลงภาพให้อยู่ในฟอร์แมตเบส 
64 (Base64) จากนั้นส่งให้บริการตรวจจับตัวอักษรในรูป เพื่อ
ตรวจจับชื่ออาหารในใบเมนู และทำการส่งชื่ออาหารที่ได้ให้กับ
บริการแก้ไขข้อความภาษาไทยหลังจากนั ้นจะส่งชื ่ออาหาร
ทั ้งหมดที ่ตรวจจับได้ไปเปรียบเทียบกับเมนูอาหารที ่อยู ่ใน
ฐานข้อมูล และให้ระบบแนะนำอาหารทำการแนะนำและส่ง 
ผลลัพธ์กลับมาที่ตัวแอปพลิเคชันเพ่ือแสดงผลให้กับผู้ใช้ 
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3.1 พัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมลู 
ในงานพัฒนานี้เลือกพัฒนาแอปพลิเคชันแบบเนทีฟ (Native 

Application) เนื่องจากสามารถใช้ไดท้ั้งระบบปฐิบัติการไอโอเอส 
(iOS) และแอนดรอยด์ (Android) โดยใช้เฟรมเวิรก์รีแอกเนทีฟ 
(React Native) ในการพ ัฒนาแอปพล ิ เคช ัน  ในส ่วนของ
ฐานข้อมูลนั้น ผู้พัฒนาเลือกใช้แพลตฟอร์มไฟร์เบส (Firebase) 
ที่เก็บข้อมูลแบบเจซัน (JSON) และสามารถอัพเดทฐานข้อมลูได้
แบบเรียลไทม์ โดยแบ่งฐานข้อมูลได้ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

1) เก็บชื่อเมนูอาหารพื้นบ้านไทยภาคเหนือที่มีคำอธิบาย
เมนแูละวัตถุดิบหลัก  

2) เก็บข้อมูลการกินของผู้ใช้และการให้คะแนนของผู้ใช้ใน
แต่ละเมนู  

3) เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ 
โดยขั้นตอนทำงานของแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็นทั้งสิ้นสอง

ขั้นตอน ขั้นตอนแรกทำการแปลงภาพเมนูเป็นตัวอักษร ทาง
ผู้พัฒนาเลือกใช้บริการแฟลตฟอร์มกูเกิ้ลคลาวด์ ในส่วนของวชัิน
เอพีไอ (Cloud Vision API) เมื ่อผู ้ใช้งานถ่ายภาพเมนูอาหาร 
ระบบจะแปลงภาพเมนูของผู้ใช้งานให้อยู ่ในฟอร์แมตเบส64 
จากนั้นระบบจะส่งภาพที่ถูกแปลงแล้วใหว้ิชันเอพีไอ หลังจากนั้น
วิชันเอพีไอจะส่งตัวอักษรช่ืออาหารในเมนกูลับมา 

ขั้นตอนท่ีสอง เมื่อได้รับช่ืออาหารในเมนูที่ได้จากการเรียกใช้
วิชันเอพีไอแล้ว ระบบจะนำชื่ออาหารที่ได้รับไปเข้าบริการแก้ไข
ข้อความภาษาไทย ของแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย 
เพื่อทำการแก้ไขการสะกดคำ หรือการเรียงลำดับคำที่ผิดในช่ือ
อาหาร เมื ่อได้ชื ่ออาหารที่ถูกต้องแล้วระบบจะส่งชื ่ออาหาร
ทั้งหมดเข้าไปเปรียบเทียบกับเมนูอาหารที่อยู่ในฐานข้อมูล เมื่อ
เปรียบเทียบชื่ออาหารเสร็จสิ้น หากชื่ออาหารตรงกันกับชื่อที่
ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลระบบจะส่งชื่ออาหารทั้งหมดไปยังส่วน
ของระบบแนะนำอาหารพื้นบ้านไทยเพื่อวิเคราะห์และแนะนำ
เมนูอาหารต่อไป ในกรณีที่ชื่ออาหารไม่มีอยู่บนฐานข้อมูลระบบ
จะไม่นำช่ืออาหารนั้นมาวิเคราะห์ในส่วนของระบบแนะนำพร้อม
แสดงข้อความให้ผู้ใช้ทราบ และบันทึกช่ืออาหารเพื่อนำมาเพิ่มใน
ฐานข้อมูลต่อไป 

3.2 ระบบแนะนำอาหารพ้ืนบ้านภาคเหนือ 
ระบบแนะนำอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก 

คือ การเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล และการสร้างแบบจำลอง

แนะนำอาหาร ในส่วนแรกการเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลจะเป็น
ข้อมูลเรตติ้ง (Rating) ที่ผู ้ใช้งานแต่ละคนให้กับอาหารแต่ละ
รายการ เมื ่อได้ข้อมูลมาแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะเข้าสู่การสร้าง
แบบจำลองแนะนำอาหาร โดยผู้พัฒนาเลือกใช้แบบจำลองแบบ
ไฮบริด (Hybrid Approach) ซึ่งเป็นการผสมผสานแบบจำลอง
การแนะนำที่แตกต ่างก ันมากกว ่า 1 แบบจำลอง ซ ึ ่ งคือ
แบบจำลองที่ใช้วิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (k-NN) แบบอิงตาม
ผู ้ใช ้ (User-based) และแบบอิงตามรายการ (Item-based)  
เพื ่อให ้ได ้ประสิทธ ิภาพที ่ด ีข ึ ้นและลดข้อจำกัดของแต่ละ
แบบจำลอง การสร้างระบบแนะนำอาหารจะใช้ส่วนขยายที่อยู่ใน
โปรแกรมแรพิดไมเนอร์ โดยใช้ตัวดำเนินการที่ชื่อว่าคอมไบน์ 
(Conbine) ที่ทำการรวมคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละแบบจำลอง 
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพคำแนะนำที่ดีขึ้น [6] สำหรับงานพัฒนานี้
กำหนดน้ำหนักของแต่ละแบบจำลอง คือ 0.5 

เมื่อได้แบบจำลองสำหรับการแนะนำ สามารถนำแบบจำลอง
ดังกล่าวเปิดเผยไปยังระบบอื ่นได้โดยการส่งออกเป็นการ
ให้บริการบนเว็บเซอร์วิซ (Web Service) เมื่อเข้าถึงบริการเว็บ
แล ้ว ต ัวแอปพลิเคชันที ่เช ื ่อมกับผู ้ ใช ้ก ็จะสามารถส่งผ่าน
พารามิเตอร์ไปยังกระบวนการในภาพ 3 หลังจากนั้นตัวแอป
พลิเคชันจะแสดงเมนูอาหารที่เช่ือมกับฐานข้อมูล 

อธิบายกระบวนการทำงานแรพิดไมเนอร์ จากภาพท่ี 3 
(1) การเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลในงานพัฒนานี้จะเชื่อมกับ

ฐานข้อมูลที่ชื่อว่า โพสต์เกรสคิวเอล (PostgreSQL) เป็น
ฐานข้อมูลโอเพนซอร์สที่ทันสมัยที่มีเครือข่ายทั่วโลก  ซึ่ง
สามารถทำงานร่วมแรพิดไมเนอร์ได้ [7] 

(2) ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่จะนำไปใช้เพื ่อแนะนำนั ้น จะ
ประกอบด้วยคอลัมน์ “user_id” เป็นหมายเลขระบุผู้ใช้
แต่ละบัญชีผู้ใช้ “menu_id” เป็นหมายเลขระบุอาหารแต่
ละรายการ และ“rating” เป็นระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ที่มีต่ออาหาร 

(3) ข้อมูลคิวรี่ (Query) เป็นข้อมูลที่ตัวแอปพลิเคชันต้องการ
ทราบ เพื่อรับค่าเมนูอาหารที่ได้รับการแนะนำไปแสดงผล
บนสมาร์ทโฟน สำหรับงานพัฒนานี้จะรับข้อมูลคิวรี่มาจาก
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พารามิเตอร์ที่ส่งมายังเว็บแอปพลิชันที่บริการแบบจำลอง
แนะนำ 

(4) แบบจำลองสำหรับระบบแนะนำ ซึ่งเป็นส่วนขยายของ
แรพิดไมเนอร์ โดยใช้ขั ้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด 
และใช้แนวทางการกรองร่วมกันที ่อิงตามผู ้ใช้หรือตาม
รายการ แนวทางดังกล่าวถูกเสนอวิธ ีการคำนวณเป็น
สมการความคล้ายคลึงของโคไซน์  

(5) ตัวดำเนินการที่ทำหน้าที่รวมแบบจำลองหลายแบบจำลอง
ให้เป็นแบบจำลองเดียว ตัวดำเนินการนี้สามารถปรับค่า
ถ่วงน้ำหนักของแบบจำลองอินพุตแต่ละแบบได้ทำให้ได้
ค่าที่เหมาะสม 

กระบวนการทำงานของระบบแนะนำจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่
เป็นลำดับ (Ranking) ลำดับหมายถึงเมนูอาหารที่คาดว่าจะ
เหมาะสมผู้ใช้ที่สุดจะเป็นลำดับที่ 1 และลำดับต่อไปทั้งหมด 3 
อันดับ 

3.3 การเก็บข้อมูลการให้คะแนนสำหรับสร้างแบบจำลอง 
โดยชุดข้อมูลที่ทำการเก็บเพื่อเข้าสู ่แบบจำลองเป็นข้อมูล 

การให้คะแนนที่ผู้ใช้งานแต่ละคนให้กับอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ
ทั้งหมด 14 ชนิด ดังนี้ ขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวซอยไก่ ไส้อั่ว น้ำพริก
อ่อง จอผักกาด แกงกระด้าง แกงฮังเล หมูยอ แคบหมู ข้าวกั๊นจิ๊น 
จิ๊นตุ๊บ แกงโฮะ ไข่ป่ามและแกงเห็ดเผาะ งานพัฒนานี้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อให้การเก็บข้อมูลดังกล่าวสามารถ 
ทำได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น จากการสำรวจสัดส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีภูมิลำเนาอยู่แต่ละภาค พบว่า ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนา
อยู่จังหวัดภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก ตามลำดับ 
เนื ่องจากกลุ ่มที ่มีภ ูม ิลำเนาอยู ่จ ังหว ัดภาคกลางมีส ัดส ่วน 
รองลงมาจากภาคเหนือ ผู ้พัฒนาจึงทำการเก็บจากผู ้ใช้ซึ ่งมี
ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดภาคกลางทั้งหมด 30 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถามที่สร้างจากกูเกิ้ล ฟอร์ม (Google Form) ซึ่งแต่ละ
คนจะสามารถตอบได้สองกรณีคือ กรณีเคยรับประทานสามารถ
ให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 อีกกรณีคือ ยังไม่เคยรับประทาน ข้อมูล
ที่จะนำไปใช้นั้นจะใช้เพียงส่วนที่เป็นการให้คะแนนเท่านั้น รวม
ข้อมูลดังกล่าวมีทั้งสิ้น 200 แถว 

4. ผลการดำเนินงาน 
ในส่วนน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อยคือ การแนะนำการใช้

งานแอปพลิเคชัน และผลลัพธ์จากการทดลองแบบจำลองต่าง ๆ
สำหรับแนะนำเมนูอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ 

4.1 การใช้งานในส่วนแอปพลิเคชัน  
เมื ่อผู ้ใช้ทำการกดใช้งานปุ่มฟังก์ชันตรวจจับชื่ออาหารใน

เมนูอาหาร (หมายเลข 1) ระบบจะทำการเรียกใช้ฟังก์ชันเปลี่ยน
ภาพเมนูเป็นตัวอักษร ดังภาพที ่4 

หลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้เลือกว่าจะนำกล้องไปถ่ายภาพ
เมนูอาหาร (หมายเลข 1) หรือกดเลือกจากคลังภาพในอุปกรณ์ 
(หมายเลข 2) หลังจากเลือกรูปภาพเสร็จ ระบบจะแสดงรูปภาพ
และให ้กดย ืนย ันเพ ื ่อทำการตรวจจ ับ ช ื ่ ออาหารในเมนู   
(หมายเลข 3)  ดังภาพที่ 5 

หลังจากที ่ผ ู ้ใช้ทำการเลือกภาพเมนูแล้วระบบจะทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลเมนูอาหาร เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะ
ส่งข้อมูลของอาหารและคำแนะนำในการสั่งอาหารมาแสดงผลให้
ผู้ใช้งาน โดยจะแสดงผลเรียงตามผลการลำดับ อาหารที่คาดว่า

ภาพ 3 ภาพรวมตวัดำเนินการของระบบแนะนำบนแรพิดไมเนอร์ (ซ้าย) การเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล (ขวา) การสร้างแบบจำลองแนะนำอาหาร 
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จะเหมาะสมผู้ใช้ที่สุดจะเป็นลำดับท่ี 1 และลำดับต่อไปทั้งหมด 3 
อันดับ ดังภาพ 6 

 
ภาพ 4 หน้าแรก  

  
    (ซ้าย)             (ขวา) 

ภาพ 5 หน้าสำหรับเลือกรูปเมนู (ซ้าย) และ หนา้สำหรับเร่ิมตรวจจบัชื่อ
เมนู (ขวา) 

 
ภาพ 6 หน้าตา่งเสนอเมนูและการแนะนำเมนู 

4.2 ผลการทดลองระบบแนะนำอาหารพ้ืนบ้านภาคเหนือ 

ในการสร้างแบบจำลองเพื่อแนะนำเมนูอาหาร งานพัฒนานี้
ทดสอบแบบจำลองจำนวน 3 แบบจำลองประกอบด้วยวิธีการ
เพื ่อนบ้านใกล้ที ่ส ุด โดยเป็นแบบอิงตามผู ้ใช้ (User-based  
k-NN) แบบอ ิงตามรายการ (Item-based k-NN) และแบบ
ไฮบริด (Hybrid) ซึ่งเป็นการรวมสองแบบแรกเข้าด้วยกันแทน 
เพื่อหาแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุด  

แต่ละแบบจำลองใช้ชุดข้อมูลสองแบบที ่ต ่างกัน โดยใช้
เทคนิค 5-Fold cross validation แบ่งข ้อม ูลเป็น 5 ชุด ซึ่ง
ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนชุดข้อมูลสำหรับสอน (Training 
dataset) จำนวนข้อมูล 4 ชุดหรือ 160 แถว และส่วนชุดข้อมูล
สำหรับทดสอบ (Testing dataset) จำนวนข้อมูล 1 ชุดหรือ 40 
แถว จากนั้นวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองที่พัฒนาขึ้น สำหรับ
การพัฒนานี้จะวัดด้วยเครื่องมือของแรพิดไมเนอร์ คือ พื้นที่ใต้
เส้นโค้ง ROC (Receiver Operating Characteristic) 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธภิาพของแต่ละแบบจำลอง 

ช่ือแบบจำลอง 
 รอบ (Fold) 

ค่าเฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

User-base k-NN 0.665 0.748 0.672 0.723 0.726 0.707 
Item-base k-NN 0.710 0.751 0.673 0.728 0.716 0.716 

Hybrid 0.706 0.756 0.667 0.752 0.708 0.718 

จากตารางที่ 1 จากพื้นที่ใต้เส้นโค้งท่ีแสดงถึงแบบจำลองที่ใช้
จะเห็นได้ว่าแบบจำลองแบบไฮบริด มีค่าเฉลี่ยของพื้นที่ใต้เส้นโคง้
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สูงที่สุด คือ 0.718 แปลความหมายได้ว่า แบบจำลองแบบไฮบริด
มีความถูกต้องในการจำแนกอยู่ในระดับปานกลาง ซึ ่งสูงกว่า
แบบจำลองแบบ User-based k-NN และ Item-based k-NN 
แบบจำลองแบบไฮบริดจึงเหมาะสมที่จะนำใช้เป็นระบบแนะนำ 
ซึ่งเป็นไปตามงานวิจัยที่เสนอโดย P. Venil และคณะ [4] 

ผลลัพธ์จากแบบจำลองดังกล่าว จะแสดงเมนูอาหารที่คาดว่า
จะเหมาะสมผู้ใช้ที่สุดจะเป็นลำดับท้ังหมด 3 อันดับ ดังน้ี 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการแนะนำของแต่ละแบบจำลอง 

อันดับ 
แบบจำลอง 

User-base  Item-base  Hybrid 
1 ข้าวซอยไก ่ ข้าวกั๊นจิ๊น ข้าวซอยไก่  
2 น้ำพริกอ่อง น้ำพริกอ่อง น้ำพริกอ่อง 
3 หมูยอ แกงเห็ดเผาะ แคบหม ู

จากตารางที่ 2 ผลลัพธ์จากแบบจำลอง User-based k-NN 
แนะนำเมนูอาหาร ได้แก่  ข้าวซอยไก่ น้ำพริกอ่อง และหมูยอ 
ตามลำดับ ผลลัพธ์จากแบบจำลอง Item-based k-NN แนะนำ
เมนูอาหาร ได้แก่ ข้าวกั๊นจิ ๊น น้ำพริกอ่อง และแกงเห็ดเผาะ 
ตามลำดับ และผลลัพธ์จากแบบจำลองไฮบริด แนะนำเมนูอาหาร 
ได้แก่ ข้าวซอยไก ่น้ำพริกอ่อง และแคบหมู ตามลำดับ 

5. สรุปผล 
ผู้พัฒนาได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถให้ข้อมูลอาหาร

พื้นบ้านและทำการแนะนำอาหารให้กับนักท่องเที ่ยวได้ โดย
ประยุกต์ใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ของแฟลตฟอร์มกูเกิ้ล
คลาวด์ การตรวจจับชื่อเมนูอาหาร และใช้บริการแก้ไขข้อความ
ภาษาไทย ในการแก้ไขข้อความที ่ได ้จากการตรวจจ ับ ช่ือ
เมนูอาหารให้มีความถูกต้อง สำหรับระบบแนะนำอาหารพื้นบ้าน
ได้นำเสนอการใช้ส่วนขยายโปรแกรมแนะนำแรพิดไมเนอร์ 
สามารถจะทำการแนะนำจากพื้นฐานข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
แต่ละคนร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานคนอ่ืน โดยใช้แบบจำลองแบบ
ไฮบริด คือ User-based k-NN ร่วมกับ Item-based k-NN เพื่อ
ช่วยผู้ใช้ในการตัดสินใจสั่งอาหารบนรายการเมนูได้ 

ในงานพัฒนานี้เป็นเพียงต้นแบบ ในอนาคตควรศึกษาเทคนิค
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาให้กับระบบแนะนำอาหาร
ให ้ม ี ร ูปแบบท ี ่หลากหลายและมีประส ิทธ ิภาพมากขึ้ น  
นอกจากนั้นควรพัฒนาระบบแนะนำอาหารให้มีขอบเขตที่กว้าง
ขึ้นโดยการเก็บข้อมูลการให้คะแนนอาหารให้ครบทุกภาค หรือ

เพิ่มปัจจัยอื่นในการสร้างแบบจำลองแนะนำอาหาร เนื่องจาก
การพัฒนาระบบแนะนำอาหารพื้นบ้านภาคเหนือนี้ สร้างจาก
ข้อมูลผู้ใช้ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดภาคกลางเท่านั้น ทำให้ยังไม่
สามารถนำไปใช้แนะนำให้แก่นักท่องเที่ยวจากภาคอื่นได้ 
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บทคัดย่อ 

ระบบท่ีนำเสนอนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อฝึกฝน

ให้สามารถยิงลูกบาสเกตบอลในท่าพื้นฐานที่ถูกวิธี และสามารถ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ฝึกฝนได้โดยตรง ระบบวิเคราะห์

ท่าทางการยิงลูกบาสเกตบอลโดยใช้วิธีการเรียนรู ้ของเครื ่อง 

(Machine Learning) สำหร ับสร ้างโมเดลเพ ื ่อร ู ้ จำท ่าทาง 

(Gesture-Recognition) และตรวจจับพิกัดข้อต่อร่างกายโดยใช้ 

Microsoft Kinect Xbox One สำหรับวิเคราะห์ท่าทางของผู้

เล่นบาสเกตบอลในแต่ละจุดว่ามีจุดไหนผิดพลาด และทำการ

แนะนำท่าทางในจุดที่ถูกต้อง ระบบที่นำเสนอ มี 2 ส่วนสำคัญ 

คือ ส่วนของ การสร้างโมเดลการเรียนรู ้ของเครื ่อง(Machine 

Learning Model) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ท่าทางในแต่ละจุด โดย

ใช้ K-means Clustering ในการวิเคราะห์ และส่วนที่สองคือ

หน้าจอแสดงผลเขียนขึ้นจากเครื ่องมือ Pygame โดยแสดงผล

รูปภาพ 2 รูป โดยรูปแรกแสดงท่าทางที่ไม่ถูกต้อง และ รูปที่สอง

แนะนำจุดที่ต้องแก้ไข เมื่อท่าทางการยิงลูกบาสเกตบอลถูกวิธี

หน้าจอแสดงออกมาเป็นถูกต้อง ผลการทดสอบของระบบ

สามารถวิเคราะห์ข้อต่อในแต่ละจุดได้อย่างชัดเจน ยกเว้นจดุเนิ้ว

มือเท่านั้นที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน 

คำสำคัญ – การเรียนรู้ของเครื่องจักร, การจดจำท่าทาง, การ

แบ่งกลุ่มแบบเคมีน, ไมโครซอฟไคเนคเอ็กซ์บ็อกซ์วัน, เซ็นเซอร์

ตรวจจับการเคลื่อนไหว 

 

 

ABSTRACT 

The proposed system has been designed and 

developed in order to train player to shoot a basketball 

with basic posture in the correct way, and it also can 

increase the ability of basketball trainees directly.  The 

proposed system is developed by machine learning in 

order to create the model of gesture recognition and is 

used to detect the point of body joints by Microsoft 

kinect Xbox one. For posture analysis of basketball 

players; considering each point that there is an error 

point and make the suggestion in the correct 

posture.The proposed system has two main parts; the 

first part is the gesture learning model used for the 

posture analysis of ascertain point by K-means 

clustering and the second part is the part of displaying 

result by using Pygame which is displaying for 2 images 

of displaying; the first displaying result is the incorrect 

posture and the second displaying result is the 

suggestion of point that is corrected if required the 

correct posture of shooting basketball. The evaluation 

system can clearly analyze the joints at each point, but 

the finger joints can’t clearly analyze. 
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1. บทนำ 

กีฬาบาสเกตบอลถูกคิดค้นขึ ้นโดย  Dr. James Naismith 

ชาวอเมริกัน เขาคิดค้นเกมในร่มที่ช่วยให้คนมีกิจกรรมทำระหวา่ง

ฤดูหนาวและเป็นกิจกรรมที่ไม่รุนแรงเกินไปและเหมาะสมกับ

โรงยิม เขาจึงตอกตะปูติดตะกร้าใส่ลูกพีชเข้าไปในผนังในโรงยิม 

ในการเล่นใช้ผู้เล่น 10 คนในสนาม แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมละ 5 คน 

ใช้ลูกฟุตบอลสำหรับบาสเกตบอลโดยเฉพาะ ในปี ค  .ศ . 1891 

กีฬาบาสเกตบอลได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นกีฬาสากลโลก และเริ่มมี

การแข่งขันบาสเกตบอลในกีฬาโอลิมปิก ในปี 1936 ทำให้กีฬา

บาสเกตบอลแพร่ขยายไปสู ่ระดับโลกได้อย่างรวดเร็วจนถึง

ปัจจุบัน 

รูปแบบการเล่นของบาสเกตบอล มีจุดมุ ่งหมายคือการทำ

คะแนนได้มากว่าคู ่แข่งโดยการโยนลูกเข้าห่วงของคู่ต่อสู ่จาก

ด้านบน ( ภายในเวลาทั้งหมด 40 นาที (ตามกฎบาสเกตบอล

สากลโลก หรือ FIBA) 48 นาที (ตามกฎสมาคม  -บาสเกตบอล

แห่งชาติ หรือ NBA) โดยเวลาทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 4 ควอ

เตอร์ ควอเตอร์ละ 10 (FIBA) หรือ 12 นาที(NBA)) หรือเรียกว่า

การชูต (shot) ซึ่งการชูตนั้นต้องอาศัยความสามารถในการเล่น

และการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญในการเล่น และช่วยฝึก

การตัดสินใจและการแก้ปัญหา 

การฝึกฝนยิงลูกบาสเกตบอล จะใช้ศักยภาพทั้งด้านร่างกาย 

จิตใจ และสติปัญญา ท่าทางการยิงลูก  -บาสเกตบอลเป็นส่วน

สำคัญในการฝึกฝน ถ้าไม่มีผู้ให้คำแนะนำในการฝกึ อาจทำให้เกิด

บาดเจ็บระหว่างฝึกฝนได้ ดังนั้นผู้จัดทำจึงนำอุปกรณ์ Microsoft 

Kinect for Xbox One เข้ามาช่วยในการฝึกฝนโดยมีอุปกรณ์

ตรวจจับท่าทางการยิงลูก  -บาสเกตบอลแบบพื้นฐานแล้วนำมา

วิเคราะห์ท่าทางการยิงลูกบาสเกตบอลที่ลงและไม่ลงว่ามีความ

แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน และเก็บสถิติการยิงลูกบาสในแต่ละ

รอบ เพื ่อให้ผ ู ้ เร ิ ่มฝ ึก หรือผู ้ท ี ่ม ีป ัญหาทางด้านการยิงลูก

บาสเกตบอลสามารถเรียนรู้และทดสอบประสิทธิภาพของท่าทาง

การยิงลูกบาสเกตบอลอย่างถูกวิธีได้ 

 

2. ลักษณะและขอบเขต 

1)  ข้อมูลนำเข้าใช้อุปกรณ์ Kinect sensor ในการจับท่าทางการ

ยิงลูกบาสเกตบอลแบบพ้ืนฐาน 

2)   ระบบตรวจจับท่าทางการยิงลูกบาสเกตบอลในระยะเขต

โทษเท่าน้ัน 

3)   ระบบวิเคราะห์ท่าทางในแต่ละจุดและนำเสนอจุดที่ต้อง

แก้ไขของผู้เล่นในแต่ละครั้งการยิงลูกบาสเกตบอล 

 

3. ทฤษฎีและความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ในส่วนนี ้จะอธิบายเกี ่ยวกับความพื ้นฐานของท่าการยิง

บาสเกตบอล และสรุปผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับท่าทางการยิงลูก

บาสเกตบอลด้วยการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ 

3.1 ท่าทางการยิงลูกบาสขัน้พื้นฐาน [1] 

- ยืนให้สมดุล 

ปลายเท้าท้ังสองข้างหันไปยังตำแหน่งเดียวกับห่วงดังแสดง

ในภาพ 1 

 

 
ภาพ 1 ท่ายืน [2] 

- เซตท่าพร้อมยิง 

มือข้างที่ไม่ได้ยิงลูกบาสเกตบอล จะเป็นตัวควบคุมให้ลูกอยู่

นิ ่ง โดยการวางไว้ทางด้านข้างของลูกบาส และเมื่อจะยิงลูก

บาสเกตบอล จะใช้มือแค่ข้างเดียวเท่านั้น คือข้างที่ช้อนอยู่ใต้ลูก

บาสดังแสดงในภาพ 2 
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ภาพ 2 ท่าพร้อมยิง [3] 

- ข้อศอก 

จัดข้อศอกให้อยู่ชิดกับร่างกาย ตอนกำลังจะยิงให้ข้อศอกทำ

มุมเป็นรูปตัว L ดังแสดงในภาพ 3 

 

 
 

ภาพ 3 ข้อศอกขณะกำลังยิง [4] 

 

 

- ปล่อยลูกบาส 

ปล่อยลูกบาสเกตบอลออกจากตัว โดยให้ข้อศอกและข้อมือ

พุ่งตรงไปในแนวเดียวกับตำแหน่งของแป้นบาส งุ ้มข้อมือลง

เล็กน้อย ดังแสดงในภาพ 4 

 

 
 

ภาพ 4 ปล่อยลูกบาส [5] 

 

3.2 Microsoft Kinect [6] 

Kinect เป็นอุปกรณ์เสริมของเครื ่องเล่นเกมเอกซ์บ ็อก

(Xbox) ที่ถูกผลิตมาเพื่อเพิ่มความสมจริงและความสนุกสนานใน

การเล่นเกม โดยใช้เทคโนโลยีที ่วิจัยและพัฒนาร่วมกับไพรม์

เซนเซอร์ (Prime Sensor) เป็นตัวขับเคลื ่อน ภายใน Kinect 

ประกอบด้วย อุปกรณ์ฉายแสงอินฟาเรด (Infrared) กล้องวัด

ความลึกของภาพ (Dept Camera) กล้องวีดีโอ (Video Camera) 

ไมโครโฟน และเซนเซอร์ (Sensor) ประมวลผล และทำการ

แปลงสัญญาณออกมา นอกจากนี้ยังสามารถนำไปพัฒนาใช้กับ

อุปกรณ์อื ่นเช่นคอมพิวเตอร์ซึ ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที ่มีความ

ทันสมัยเหมาะกับโลกเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น เมื่อใช้กับเกมตี

ปิงปอง หากไม่มีตัว Kinect คอยจับลักษณะการเคลื่อนไหว ผู้

เล ่นก็ย ังคงต้องบังคับการตีปิงปองของตัวละครในเกมด้วย

จอยสติก (Joy Stick) อยู่ แต่เมื่อใช้ Kinect ผู้เล่นก็เพียงแค่ขยับ

ร่างกายในลักษณะของการตีปิงปอง โดยไม่ต้องถือจอยสติก ซึ่ง

จะเพิ่มความรู้สึกสมจริง และมีส่วนร่วมกับการเล่นเกมมากข้ึน 



793 

 

  

 
ภาพ 5 ภาพจากกลอ้ง Kinect [7] 

 

3.3 Skeleton Tracking [8] 

Skeleton tracking เป็นการตรวจจับตำแหน่งข้อต่อของ

ร่างกาย 25 จุด จากวิดีโอที ่ทำการบันทึกจากเครื ่อง Kinect 

Xbox One ด ้วยโปรแกรมซอฟต ์แวร ์  Kinect SDK 2.0 โดย

สามารถหาค่าพิกัดข้อต่อแบบ X, Y, Z ได้ ดังแสดงในภาพ 6 

 

 
 

ภาพ 6 Skeleton Tracking [9] 

 

3.4 K-means Clustering Model [10] 

แบบจำลองการจัดกลุ่ม (Clustering Model) เป็น Machine 

Learning Model ประเภท Unsupervised Learning ที ่ ไม ่มี  

Target ไม่มีต้นแบบของผลลัพธ์ซึ่งเป็น Model ที่นำใช้ในการจัด

กลุ่มของข้อมูลที่ไม่เคยมีการจัดกลุ่มมาก่อน ในงานนี้ผู้นำเสนอได้

ใช้วิธี K-means Clustering 

โดย K-means Clustering เป็นการจัดกลุ่มโดยมีการกำหนด

จำนวนกลุ่มที่ต้องการจัดกลุ่มข้อมูลก่อน 

ขั้นตอนการทำงานของ K-means คือ 

1 กำหนดจำนวนกลุ่มที่ต้องการจัดกลุ่มข้อมูล แทนด้วยค่า K 

2 Algorithm จะคำนวณค่าจุดศูนย์กลางของแต่ละกลุ่ม 

3 คำนวณระยะทางจากจุดข้อมูลต่าง ๆ กับจุดศูนย์กลาง ข้อมูล

จะถูกจัดกลุ่มกับจุดศูนย์กลางที่ใกล้ที่สุด 

 

 
 

ภาพ 7 Data Visualization ของ K-means Clustering  [11] 

 

3.5 Pygame [12] 

Pygame เป็นส่วนหนึ่งของ Python มีความสามารถในการ

พัฒนาเกม ที ่สามารถจัดการกับกราฟิก 2 มิติการใส่เส ียง 

ตัวอักษร และกราฟิก 3 มิติ ซึ่งสามารถใช้ในการเขียนหน้าต่างที่

ใช้แสดงผล และโครงกระดูกที่ได้มาจากเครื ่อง Kinect ได้ ดัง

แสดงในภาพ 8 
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ภาพ 8 Pygame  [13] 

 

4. โครงสร้างของระบบที่นำเสนอ 

การทำงานของระบบที่นำเสนอโดยรวมเริ่มจากการใช้เครื่อง 

Microsoft Kinect Xbox One ในการหาค่าพิกัดของข้อต่อใน

แกน X,Y,Z ของร่างกายทั้ง 25 จุดแล้วนำเข้าโมเดล K-means 

เพื ่อทำการทำนายท่าทางในแต่ละจุด และแสดงผลลัพธ์ทาง

หน้าจอ ดังแสดงในภาพ 9 

 

 
 

ภาพ 9 โครงสร้างโดยรวมของระบบ  

 

โดยแตล่ะส่วนจะอธิบายการทำงานได้ดังนี ้

1. Input 

รับข้อมูลเข้าจากกล้อง Kinect แล้วทำการแปลงข้อมูลเข้า

เป็นค่าพิกัดแกน X,Y,Z ของร่างกายโดยใช้เครื่องมือ PyKinect2 

ดังแสดงในภาพ 10 

 

2. Machine learning Model และ หน้าจอแสดงผล 

เมื ่อได้ค่าพิกัดที ่ได้จาก Input Kinect แล้ว นำมาทำนาย

ผลลัพธ์โดยใช้ K-means model และแสดงผลลัพธ์จากการ

ทำนายโดยใช้ Pygame ดังแสดงในภาพ 11 

 

 
 

ภาพ 10 Flowchart Input 

 

 

 
 

ภาพ 11 Flowchart Model and Display  
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5. การออกแบบและพัฒนา  

5.1 ขั้นตอนการทำงานของระบบ 

5.1.1 การเตรียมข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลวิด ีโอที ่บ ันทึกจากเครื ่อง Microsoft 

Kinect Xbox One ในรูปแบบไฟล์ .xef ดังแสดงในภาพ 12 

 

 
ภาพ 12 ตัวอย่างไฟล์ที่บันทึกจากเครื่อง Kinect 

 

นำไฟล์วิดีโอที่ได้ไปแปลงเป็นค่าพิกัดแกน X,Y,Z ของ

ร่างกายในแต่ละจุด ดังแสดงในภาพ 13 และลบคอลัมน์ที ่ไม่

จำเป็นออก ดังแสดงในภาพ 14 

 

 
 

ภาพ 13 ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก  

 

 
 

ภาพ 14 จัดเรียงข้อมูลใหม ่เรียงให้เป็น 1 แถว 

 

รวบรวมค่าพิกัดของข้อต่อในแต่ละวิดีโอในโปรแกรม 

Microsoft Excel แล้วบันทึกเป็น CSV ดังแสดงในภาพ 15 

 

 
 

ภาพ 15 ตัวอย่างไฟล์ CSV ที่ทำการรวบรวมข้อมูลค่าพกิัดข้อต่อในแต่ละ

วิดีโอ 

5.1.2 การสร้าง Model 

นำ CSV Data ที่ทำการรวบรวมข้อมูลมาแล้วมาทำการ

หาค่าพิกัดแบบ Cartesian คือ ระยะห่างจากจุดที่กำหนดถึงจุด

ตั ้งต้น(0,0,0) โดยใช้จุด x1,y1,z1 เป็นตัวอ้างอิงจุดตั ้งต้น ดัง

แสดงในภาพ 16 

 
 

ภาพ 16 ตัวอย่างไฟล์ CSV ที่ทำการแปลงค่าพิกัด Cartesian แล้ว 

 

นำ CSV ที่ทำการหาค่าพิกัดแบบ Cartesian เข้าไปใน 

Pandas Dataframe ดังแสดงในภาพ 17 

 
ภาพ 17 นำขอ้มูลเข้าสู่ Dataframe 
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เข ้าส ู ่ข ั ้นตอนการทำ K-means Clustering Model 

ขั้นตอนแรกกำหนดจำนวนที่ต้องการจะแบ่งกลุ่ม ดังแสดงในภาพ 

18 

 
 

ภาพ 18 เลือกจำนวนที่ตอ้งการจะแบ่งกลุ่ม 

 

ทำการจัดกลุ่ม (Train) ดังแสดงในภาพ 19 
 

 
 

ภาพ 19 ตัวอย่างการจัดกลุ่มโดยใช้ Feature ของ x5,y5,z5 (Elbow left) 

 

หาจ ุด Centroid ด ังแสดงในภาพ 20 ใช ้สมการ  1 

คำนวณหาระยะทางจากจุดข้อมูลกับจุด Centroid 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 =  √(𝑥1 − 𝑥2) + (𝑦1 − 𝑦2)2                    (1) 
 

สมการที 1 สมการคำนวณระยะทางระหว่างจุดข้อมูลกับจุด Centroid 

 

 
 

ภาพ 20 ตัวอย่างจุด Centroid ของ X5,Y5,Z5 (Elbow left) 

 

แสดง Data Visualization พร้อมกับจุด Centroid ดัง

แสดงในภาพ 22 จะเป็นต ัวอย่าง Data Visualization ของ

ข้อศอกซ้าย จัดกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีฟ้าและสีแดงเป็น

กลุ่มของท่ายืน (Stand) กลุ่มสีเหลืองคือท่าเตรียมยิง และกลุ่มสี

เขียวคือท่าปล่อยลูก 

 
 

ภาพ 21 ตัวอย่าง Data Visualization ของ X5,Y5 (Elbow left) 
 

5.2 Output Display 

ในส่วนหน้าจอแสดงผลจะใช้เครื่องมือของ Pygame ในการ

สร้างหน้าตา่งแสดงผลและใช้ในการวาดโครงกระดูกจาก library 

ของกล้อง โดยใช้ library ของ Pykinect2 เข้ามาช่วยในการ

ทำนายและวิเคราะห์ข้อต่อแตล่ะจดุใน K-means Clustering 

Model แสดงผลเป็นรูปภาพ เมื่อทำท่าทางถูกต้องจะแสดง

ผลลัพธ์ของภาพเป็นถูกต้อง ดังแสดงในภาพ 22 ก แต่ถ้าทำ

ท่าทางไม่ถูกต้อง ดังแสดงในภาพ 22 ข แสดงผลลัพธ์อของภาพ

อกมา 2 รูปคือ รูปในจุดที่ผดิ กับ รูปในจุดที่ต้องแก้ไข 

 

 
 

ภาพ 22 ก หนา้ต่างแสดงผลเมื่อทำนายท่ายิงลูกบาสเกตบอลที่ถกูต้อง 
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ภาพ 22 ข หน้าตา่งแสดงผลเมื่อทำนายท่ายิงลูกบาสเกตบอลที่ไม่ถูกตอ้ง 

รูปบนคือจุดที่ผิด รูปล่างคือจุดที่ต้องแกไ้ข 

6. ผลการดำเนินงาน 

ผลจากการทดสอบโดยใช้คนมาทดสอบระบบตรวจจับท่าทาง

การยิงลูกบาสเกตบอลด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว 2 

คน คนแรกเป็นเพศชายสูง 185 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพ 22 

ก และคนท่ีสองเป็นเพศหญิงสูง 164 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพ 

22 ข ทำการทดสอบโดยจะตรวจจับด้านหน้าแลว้ทำท่าทางยิงลูก

บาสเกตบอล ตั้งแต่ท่าเตรียมยิง จนถึงท่าปล่อยลูก ผลปรากฎว่า

สามารถวิเคราะห์ท่าทางในแต่ละจุดได้ แต่ยังไม่ค่อยแม่นยำมาก 

โดยเฉพาะ ปลายนิ ้วม ือในขณะที ่ท ่าทางอย ู ่ ในปล่อยลูก

บาสเกตบอลแล้ว ท่าปล่อยลูกที่ถูกต้องปลายนิ้วมือจะหักลงมา 

ดังแสดงในภาพ 22 ก และท่าที่ผิดคือปลายนิ้วมือชี้ขึ้นไปบนฟ้า

แต่ผลลัพธ์ออกมาเป็นถูกต้อง ดังแสดงในภาพ 24 โดยภาพรวม

ถือว่าวิเคราะห์ได้ถูกต้องและใกล้เคียงตามความเชี ่ยวชาญได้

แนะนำ 

 

 
 

ภาพ 24 หนา้ต่างแสดงผลเมื่อทำท่าปลอ่ยลูกบาสเกตบอลที่ผิดแต่ทำนาย

ท่ายิงลูกบาสเกตบอลที่ถูกต้อง 

 

7. สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงงานนี้เห็นถึงความสำคัญในพัฒนาระบฝึกฝนการยิงลูก

บาสเกตบอลในระยะเขตโทษเพื ่อฝ ึกฝนท่าทางการยิงลูก

บาสเกตบอลจากระบบฝึกฝนได้อย่างถูกต้อง 
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MFCC (Mel Frequency Cepstrum Coefficients) ใช้ว ิธ ีการ
เรียนรู้แบบ Neural Network ข้อมูลตัวอย่างมาจากวิดีโอการ
อ่านทำนองเสนาะและการขับเสภาใน YouTube ประกอบด้วย
การอ่านทำนองเสนาะ 7 ตัวอย่าง และการขับเสภา 5 ตัวอย่าง 
แบ่งเป็นไฟล์ย่อย ไฟล์ละ 10 วินาที รวม 271 ไฟล์ แบ่งข้อมูล
เป็นชุดฝึก 80% ชุดทดสอบ 20% สามารถจำแนกเสียงการอา่น
ร้อยกรองท้ัง 2 แบบได้ค่าความถูกต้อง 100% 
คำสำคัญ -- ค่าสัมประสิทธิ์ความถี่สเกลเมล, การจำแนกเสียง
ร้อยกรอง, โครงข่ายประสาทเทียม, เสภา, ทำนองเสนาะ 
 
ABSTRACT 
 Regarding Thai subject nowadays, students still learn 
how to read Thai poetry starting from the primary until 
the secondary education. This is more helpful to 
increase students’ imaginations and their language 
developments. The way of reading depends on type of 
poetry. This research would like to present how to 
classify the sound of  Oral poetry reading and Thai Epic 
poems (Sepha). The sample of Thai poetry is Klon 
Suphap. In the research we used Mel Frequency  

Cepstrum Coefficients (MFCC) technique and Neural 
Network learning. The sample videos from YouTube 
including 7 of Oral poetry reading and 5 of Sepha. We 
separated into small files , 10 seconds of each one and 
total of files equal 217, 80% for training and 20% for 
testing.  The result of sound classification is 100% of 
accuracy. 
Keywords -- MFCC, Poetry Sound Classification, Neural 
Network, Sepha, Rhythm of Poem 

 
1. บทนำ 

การอ่านออกเสียงร้อยกรองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “การอ่าน
ทำนองเสนาะ”  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒  
ให้ความหมายไว้ว่า “วิธีการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลา
ของบทร้อยกรองประเภท  โคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน”[1] 

การอ่านออกเสียงร้อยกรองมีรูปแบบการอ่านที่หลากหลาย
ทั้งทำนอง และชื่อเรียกซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทโคลง กลอน และ
ต้องคำนึงถึงวิธีการเว้นจังหวะตามหลักการอ่านกลอนและความ
ถูกต้องของภาษา นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความไพเราะเพื่อให้
ผู้ฟังได้รับอรรถรส ด้วยเหตุนี้เองการอ่านร้อยกรองจึงเป็นศาสตร์
ในการถ่ายทอดเรื่องราว และ อารมณ์ที่จากการแตกต่างจากการ
อ่านแบบปกติ   

ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมีการนำการอ่านออกเสียง
ร้อยกรอง มาใช้เพื่อความรู้ความเข้าใจในด้านภาษา และสร้าง
เสริมจินตนาการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างพัฒนาการที่ดี อีก
ทั้งยังช่วยให้เกิดการคิดอย่างมีตรรกะจากการเข้าใจสัมผัสในของ
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กลอน นอกจากนี ้การอ่านร้อยกรองนั ้นยังมีส ่วนสำค ัญใน
ประเพณีไทย กิจกรรมวันสำคัญ และในพิธีการมาอย่างยาวนาน 

ปัจจุบัน Social media มีส่วนสำคัญอย่างยิ ่งในการดำรง
รักษาและเป็นสื่อในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ให้คนไทยรุ่นหลัง
หรือผู้ที่สนใจศึกษา แต่การรับรู้ความแตกต่างของประเภทการ
อ่านร้อยกรองจากการฟังนั้นยังคงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างของการอ่านบทร้องกรองที่มี
ฉันทลักษณ์แบบเดียวกัน แม้ประทั่งการอ่านบทร้อยกรองสำนวน
เดียวกันเป็นหลายรูปแบบ การเลือกการจำแนกประเภทการอ่าน
ร้อยกรองไทยขึ้นมาศึกษา มีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยในการ
เรียนรู้สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ เช่นนักเรียน นักศึกษา ที่
ต้องการฝึกฝนการอ่านด้วยตัวเอง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการ
อ่าน หรืออ่านไม่ตรงรูปแบบ และก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจผิด 
ๆ ไปใช้ในภายหน้า อีกทั ้งยังก่อให้เกิดผลพลอยได้ เป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาในอีกรูปแบบหนึ่ง 

ประเภทการอ่านร้อยกรองนั ้นมีหลากหลายรูปแบบ ใน
งานวิจัยชิ ้นนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการจำแนกการอ่านร้อยกรอง
เพียง 2 รูปแบบ คือเสียงการอ่านทำนองเสนาะ และ การขับ
เสภา ซึ่งการขับเสภานั้นมีความต่างจากการอ่านทำนองเสนาะ
ธรรมดาตรงที่มีการเอื้อน การใช้เสียงขับร้องที่มากกว่าการอ่าน
ทำนองเสนาะปกติ รูปแบบคลื่นเสียงที่ได้จากการอ่านออกเสียง
ทำนองเสนาะจึงมีความแตกต่าง แต่การแยกความต่างโดยผู้ที่ไม่
มีประสบการณ์ และไม่ได้อยู่ในแวดวงวรรณศิลป์และคีตศิลปน์ั้น
เป็นเรื่องยาก  ผู้วิจัยจึงนำเสนอการจำแนกประเภทเสียงกการขับ
เสภาและเสียงอ่านทำนองเสนาะ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
ความถีส่เกลเมล หรือ MFCC (Mel Frequency Cepstrum 
Coefficients) เพ ื ่อสก ัดค ุณลักษณะของเส ียง และจำแนก
ประเภทด้วย Neuron Network  โดยเนื้อหาในส่วนต่อไปของ
บทความนี้ประกอบด้วย ส่วนท่ี 2 งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 3 กระบวนการออกแบบและพัฒนาโมเดล ส่วนที่ 4 ผล
การดำเนินงาน และส่วนที ่ 5 สรุปผลและแนวทางพัฒนาใน
อนาคต ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดต่อไป 
 

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การอ่านร้อยกรอง 

การอ่านออกเสียงร้อยกรอง[2] เป็นการอ่านท่ีมุ่งให้เกิดความ
เพลิดเพลินซาบซึ้งในรสของคำประพันธ์ ซึ่งจะต้องอ่านอย่างมี

จังหวะ ลีลา และท่วงทำนองตามลักษณะคำประพันธ์เเต่ละชนิด 
วิธีอ่านบทร้อยกรอง แบ่งได้ 2 แบบ คือ 1.) การอ่านออกเสียง
ธรรมดาแต่มีการแบ่งอ่านวรรคตอนและมีจังหวะ 2.) การอ่าน
เป็นทำนองเสนาะซึ่งเป็นการอ่านโดยการใส่ทำนอง มีการเอื้อน
เสียง เน้นสัมผัส ให้เกิดท่วงทำนองตามลักษณะบังคับของบท
ประพันธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสม 

2.1.1 การอ่านทำนองเสนาะ 
การอ่านทำนองเสนาะ[3] คือการอ่านโดยการใส่ทำนอง เป็น

สัมผัสตามจังหวะ โดยมีท่วงทำนองที่แตกต่างไปตามลักษณะ
บังคับของบทประพันธ์ หลักการอ่านทำนองเสนาะ ประกอบไป
ด้วย 

การอ่านให้ถูกต้องตามหลัก สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และ
คำควบกล้ำ การอ่านให้ถูกจังหวะ แบ่งวรรคและคำให้ถูกต้อง 
และเร่งจังหวะช้า-เร็วตามอารมณ์ของบทประพันธ์ในแต่ละช่วง 
การอ่านออกเสียงสูง-ต่ำให้เกิดเป็นทำนอง และเลือกใช้ช่วงเสียง
ให้เหมาะกับเสียงของตน และการใส่อารมณ์และน้ำเสียงตาม
อารมณ์และความหมายของบทประพันธ์ 

2.1.2 การขับเสภา 
คำว่า เสภา [4] มีที ่มาไม่แน่ชัด แต่น่าจะมีมาจากการเล่า

นิทานที่มีมาช้านาน จนต่อมามีการนำนิทานมาเล่าเป็นกลอน 
และขับเป็นลำนำ กลอนเสภา มีการแบ่งเรื่องเป็นวรรค วรรคละ 
7 ถึง 9 คำ มีการส่งสัมผัสนอกเหมือนกับกลอนสุภาพ แต่ไม่
บังคับหรือห้ามเสียงสูง ต่ำ  

โดยหลักในการขับเสภา มีดังนี ้ ต้องอ่านบทให้เข้าใจถึง
ความหมายและอารมณ์ของบท เพื่อใส่อารมณ์ตามบท การออก
เสียงต้องถูกต้องตามหลักการอ่านและออกเสียง การเว้นวรรค
ของบทกลอน ต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องโดยหากวรรคนั้นมี 7 คำ 
ให้แบ่งการอ่านเป็น 2-2-3 หากมี 8 คำ ให้แบ่งการอ่านเป็น 3-2-
3 และหากมี 9 คำ ให้แบ่งการอ่านเป็น 3-3-3 ในการขับเสภาจะ
มีการเอื้อน โดยบททั่วไปจะเอื้อนสั้น ในบทเศร้าจะเอื้อนยาว ยิ่ง
เศร้ามากก็ยิ ่งเอื้อนยาวขึ้น และเพื่อให้ไพเราะยิ่งขึ ้นและเป็น
สัญญานว่ากำลังจะจบ การใช้เสียงในบทสุดท้ายที่ให้ใช้เสียง
ระดับกลางในวรรคที่1-2 และขึ้นเสียงสูงในวรรคที่ 3-4 
2.2 MFCC (Mel Frequency Cepstrum Coefficients) 

การสกัดคุณลักณะสำคัญ[5] จากค่าสัมประสิทธ์เซปสตรัมบน
สเกลเมล (Mel Frequency Cepstral Coefficient หรือ MFCC) 
เป็นเทคนิคที ่การปรับสเกลของสเปกตรัมให้อยู ่บนสเกลที่
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เหมาะสมสำหรับการได้ยิน ผ่านตัวสเกลเมล (Mel Scale) ที่ทำ
หน้าที่ดึงเอาสัญญาณเสียงในช่วงความถี่ต่ำให้มีความสำคัญกว่า
ช่วงความถี่สูง ซึ่งสเกลที่เหมาะสมสำหรับการได้ยินของมนุษย์ ซึ่ง
สามารถได้ยินเสียงเป็นเชิงเส้นตั้งแต่ 0–1,000 Hz   

MFCC (Mel Frequency Cepstrum Coefficients) เป็นค่า
ลักษณะเด่นที่นิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์สัญญาณเสียงพูด มี
งานวิจัยหลายเล่มที่ใช้คุณลักษณะแบบ MFCC มาช่วยในการ
วิเคราะห์ เช่น  1) Improvement MFCC Feature for Speech 
Recognition System (การพ ัฒนาค ุณล ักษณะสำค ัญของ
สัมประสิทธ์ิเซปสตรัมบนสเกลเมลสำหรับระบบการรู้จำเสียงพูด) 
[7] ในงานวิจัยกล่าวถึงการใช้ คุณลักษณะ MFCC ในการรู้จำ 
รูปแบบเพื่อจำแนกเสียงของเพศชายและเพศหญิง 2) การร ู้จำ
แบบทนทานต่อเสียงรบกวนสำหรับเสียงพูดภาษาไทย โดยใช้
อัลกอริทึม N-best LIMABEAM [8] ในงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวถึงวิธี
ร ู ้จำเสียงพูดภาษาไทยในสภาพแวดล้อมที ่มีเสียงรบกวน ใน
งานวิจ ัยได้ม ีการกล่าวถึงคุณลักษณะ  MFCC ในงานวิจ ัยนี้         
3) ความกา้วหนา้ของ การพัฒนาระบบระบุผู้พูดภาษาไทย (Thai 
Language Speaker Identification System: Development 
Progress) [9] ในงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวถึงการใช้ระบุตัวบุคคล ใน
การทดสอบใช้เสียงเลขโดด 0-9 และตัวเลขโดดต่อกันในการระบุ
ตัวบุคคล มีการกล่าวถึงการใช้คุณลักษณะ MFCC 4) การจำแนก
เสียงพูดและเสียงเพลงด้วยโมเดล Siamese Networks [6] ใน
เนื้อหาของบล็อกเป็นการสทิตวิธีการใน Siamese Networks ใน
การจำแนกเส ียงพ ูดและเส ียงเพลงโดยในบล็อกมีการใช้
คุณลักษณะ MFCC ในการจำแนกด้วยเช่นกัน 

จากงานวิจัยข้างต้นการใช้คุณลักษณะ MFCC ในการจำแนก
เสียงในรูปแบบต่างๆได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ดังนั้นเพื่อศึกษา
จำแนกเสียงการขับเสภาและทำนองเสนาะ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการ
สกัดคุณลักษณะของเสียงอ่านบทร้อยกรองด้วย MFCC จะ
สามารถสกัดลักษณะเด่นของการอ่านร้อยกรองแต่ละแบบในการ
นำไปจำแนกด้วย Neural Network ต่อไป 
2.3 Neural Network 

Neural Network[9] หรือ NN (โครงข่ายประสาทเทียม) คือ 
การพัฒนาเครือข่ายอัลกอริทึม ให้ทำงานเลียนแบบการทำงาน
ของสมองมนุษย์ โดยมีลักษณะการทำงานที่สำคัญ 4 อย่างที่
ต้องการให้ Neural Network ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์คือ 
การเชื ่อมโยงข้อมูล การเข้าใจทักษะที่หลากหลาย การเข้าใจ

ตรรกะ และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ในการทำงานของ Neural 
Network นั้น ตัว Neural Network จะพยายามทำความเข้าใจ
ข้อมูลและสกัดหาคุณลักษณะจากข้อมูลด้วยตัวเอง เพื่อนำไป
ทำนายผลลัพธ์ต่อไป ตัวอย่างการนำ Neural Network ไปใช้
งาน เช่น ใช้ทำนายราคาหุ้น หรือประเมินเครดิตลูกค้าในการ
ตัดสินใจปล่อยเงินกู้ 

Neural Network ยังสามารถนำไปใช้ในการศึกษาเรื่องเสียง
ได้ดังเช่นในบทความ การรู้จำคําพูด โดยใช้โครงข่ายประสาท
เทียมด้วยการสกัดลักษณะเด่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลพีซี[11] เป็น
การนำ Neural Network มาใช้ในการศึกษาคุณลักษณะเด่นของ
คำ ที่ใช้สัญญานเสียงเป็นข้อมูลในการศึกษา และบทความ การ
ออกแบบระบบรู้จำเสียงพูดคำโดดบนเอฟพีจีเอ[12] ที่นำเสนอ
การออกแบบระบบร ู ้จำเส ียงคำพ ูดบนอ ุปกรณ์ FPGA ที่
ประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือการประมวลผลสญัญาน 
การดึงค่าลักษณะสำคัญ และการใช้ระบบรู้จำรูปแบบ (Pattern 
Recognition)โดยใช้วิธีโครงข่ายปราสาทเทียม  
 

3. กระบวนการออกแบบและพัฒนาโมเดล 
3.1 ภาพรวมของกระบวนการ (Process Overview)  

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมของกระบวนการดำเนินงาน 
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  งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ภาษา Python ในการจำแนกเสียงอ่านร้อย
กรอง โดยแบ่งกระบวนการทั้งหมดเป็น 3 ส่วน ดังภาพท่ี 1 ได้แก ่
1.) รวบรวมจัดแบ่งข้อมูล ในขั้นตอนนี้จะพูดถึงการเก็บข้อมูล 
การทำ Data Cleaning การทำ Data Preparation 2.) การทำ 
model (Poetry Sound Classification Model) ม ี ก า ร ท ำ 
Features Extraction แบ่งชุดข้อมูล และมีการอธิบายการตั้งค่า 
model 3.) ทำนายผลและการวัดประสิทธิ ์ภาพ model เป็น
ขั้นตอนที่อธิปรายวิธีการประเมินประสิทธิ์ภาพ model ก่อนเข้า
สู่ในหัวข้อถัดไปคือผลการดำเนินการวิจัย 
3.2 รวบรวมจัดแบ่งข้อมูล  
 3.2.1 ในขั้นแรกคือ Data Collected โดยดาวน์โหลดไฟล์
เสียงจาก YouTube มาทั้งหมด 12 ตัวอย่าง การอ่านทำนอง
เสนาะ 7 ตัวอย่าง และการขับเสภา 5 ตัวอย่าง ในรูปแบบของ
ไฟล์ mp.3 เมื่อสำรวจจะพบว่าข้อมูลที่ได้มาส่วนใหญ่มีส่วนที่ไม่
จำเป็นต่อการใช้งาน เช่น การแนะนำตัวหรือการพูดชื่อคลิป ซึ่ง
เนื้อหาที่ต้องการจริงๆอยู่ในส่วนที่เป็นการอ่านอาขยานหรือการ
ขับเสภา จึงนำไปสู่กระบวนการทำ Data Cleaning  
 

 
ภาพที่ 2 รูปประกอบการตัดเสียงส่วนเกินออก 

 

 3.2.2 ขั้นตอนการทำ Data Cleaning ขั้นแรกตัดเสียงในสว่น
ที่ไม่ใช่สาระสำคัญของเนื้อหาออกไป เหลือไว้แค่ในส่วนของการ
อ่านบทอาขยานและการขับเสภาเท่าน้ัน  
  

 
ภาพที่ 3 รูปประกอบการหันไฟล์ข้อมูลทุกๆ 10 วินาท ี

 3.2.3 ในส่วนสุดท้ายของการรวบรวมจัดแบ่งข้อมูลคือการทำ 
Data Preparation โดยในส่วนนี้ จะแบ่งออกเป็นส่วนยอ่ยได้แก่ 
การแบ่งข้อมูล การจัดแบ่ง และการทำ meta data  
 ในขั้นแรกเราจะนำข้อมูลที่ผ่านการทำ Data Cleaning แล้ว
มาแบ่งออกเป็นไฟล์เล็กทุก 10 วินาที โดยใช้ script ตัดมีการใช้ 
library pydub จำเป็นต้องตัดเพื่อให้ง่ายต่อการประมวลผลของ  
model ในขั้นนี้ควรให้ความสำคัญในการตั้งช่ือไฟล์เป็นพิเศษ ไม่
ควรตั้งให้ซ้ำกันเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในการจัดแบ่งข้อมูล 
และทำ meta data หลังจากแบ่งไฟล์ทั้งหมดแล้ว จำเป็นต้อง
เปลี่ยนประเภทไฟล์จาก mp.3 ไปเป็นไฟล์สกุล .wav โดยใช้ 
library เดียวกันกับที่ใช้แบ่งไฟล์ จำเป็นต้องเปลี่ยนสกุลไฟล์
เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการทำงานของ model โดยเมื่อนำมาแบ่ง
แล้วได้ไฟล์ย่อยเสียงอ่านทำนองเสนาะทั้งหมด 124 ไฟล์ และ
การขับเสภา 147 ไฟล์ รวมทั้งสิ้น 271 ไฟล์ 
 ในขั้นถัดมาจะนำไฟล์ .wav ที่ได้จัดแบ่งอยู่ใน folder ที่มีช่ือ 
folder แบ่งประเภทการอ่านบทอาขยานและการขับเสภาให้
ชัดเจน 
 

 
           …                     …          …          …            … 

 
 

ภาพที่ 4 ผลลัพธจ์ากการทำ meta data 

 
 ในขั้นสุดท้ายในขั้นตอน การทำ Data Preparation คือ การ
ทำ meta data ซึ ่งเป็นส่วนสำคัญมากเนื่องจากการในการทำ
โมเดล จำเป็นจะต้องมีการระบุตำแหน่งของขั้นตอนการอ่าน
ข้อมูล ในงานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีการแบ่งข้อมูลเหล่านี้ไว้ในรูปแบบ 
excel ดูตัวอย่างได้จากภาพท่ี 4 โดยมี 5 column ได้แก่  

1. slice_file_name เอาไวแ้บ่งช่ือไฟล์ .wav 
2. fold เอาไว้ระบุตำแหน่ง folder ทีแ่บ่งไฟล์ .wav 
3. sex เป็นส่วนท่ีระบุเพศ 
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4. class name เป็นส่วนที่เอาไว้ระบุประเภทข้อมูล โดย
แบ่งเป็น การอ่านทำนองเสนาะ และการขับเสภา 

5. classID เป็นการระบุประเภทเหมือน class name แต่
ใช้ เป็นแบบตัวเลข 

3.3 Poetry Sound Classification Model 
 3.3.1 เมื่ออ่านไฟล์ข้อมูลจาก meta data แล้ว ในขั้นถัดไป
ต้องนำไฟล์ข้อมูลเสียงท้ังหมดมาผ่านการทำ Features  
Extraction MFCC โดย library ที ่ใช้คือ librosa และหลังจาก
สกัด Features แล้ว ต้องมีการ encode features และ labels 
ให้ตรงกันโดยอยู่ในรูปแบบ numpy arrays 
 3.3.2 แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน โดยใช้ sklearn โดยแบ่งเป็น
อัตราส่วน 80 : 20 มีจำนวนข้อมูลตัวอย่างท่ีเป็น train set 80% 
จำนวน 216 ไฟล์ เป็นการอ่านทำนองเสนาะ 100 ไฟล์ การขับ
เสภา 116 ไฟล์ และแบ่งเป็นในส่วนของ test set 20% มีจำนวน 
55 ไฟล์ เป็นการอ่านทำนองเสนาะ 24 ไฟล์ การขับเสภา 31 
ไฟล์ 
 3.3.3 ในส่วนของการ train model จะใช้ข้อมูลชุดที่เราได้
จากการแบ่งชุดข้อมูล โดยเลือกใช้ข้อมูลในส่วนที่เป็น train set 
ในงานว ิจ ัยช ิ ้นน ี ้ ใช ้  Multilayer Perceptron (MLP) Neural 
Network รายละเอ ียดของ การกำหนด parameter ของ 
model ดังภาพที่ 5  

 
ภาพที่ 5 รายละเอียดของ Model 

  

จากการกำหนด พารามิเตอร์ในภาพที่ 5 ผู้วิจัยได้สร้าง model 
ซึ่งประกอบด้วย layer ต่างๆ ดังภาพที่ 6 และในแต่ละ layer มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 Input layer กำหนดให้ input Shape จำนวน 40 เพราะ ใน 
1 ตัวอย่างมี 40 ค่าของคุณลักษณะ MFCC 
 Hidden layer ชั้นแรกและชั้นที่สอง กำหนด Dense layer 
จำนวน 256 Neuron (ทุก Neuron เชื่อมข้อมูลจากทุก Input 
จาก Layer ก่อนหน้า), ใช้ RELU เป็น Activation function ใส่
ค่า "Dropout" ที่ 50% เพื่อป้องกันไม่ให้ modelจดจำรูปแบบ
ของข้อมูลมากจนเกินไป  
 Output layer มีจำนวน Neuron เท่ากับ 2 (เท่ากับจำนวน 
class ที่จำแนก) การใช้ Softmax activation function จะทำ
ให้ Model เลือกคำตอบท่ีมีความน่าจะเป็นสูงสุดแค่คำตอบเดียว 
และมีการกำหนดค่า epochs อยู ่ท ี ่  500 และ batch_size 
เท่ากับ 32 
 

 
 

ภาพที่ 6 รายละเอียดโครงสร้างของโมเดล 
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3.3 ทำนายผลและการวัดประสิทธิ์ภาพ model 
 ทดสอบการทำนายผลเบื้องต้นด้วยการใช้ข้อมูล ในส่วนของ 
test set ในการดูความแม่นยำเบื้องต้นในรูปแบบ confusion 
matrix, Precision, Recall, F1 Score และสร้างกราฟสังเกตค่า 
Training Accuracy ก ั บ  Validation accuracy แ ล ะ  ก ร าฟ
สังเกตค่า Training loss กับ Validation loss ควบคู ่ก ับการ
อภิปรายค่าความแม่นยำของ model การดูทั ้งกราฟและค่า
ความแม่นยำต่างๆควบคู่กัน จะทำให้สามารถอภิปรายวิเคราะห์
ปัญหาที่พบและความผิดพลาดใน model เบื้องต้น 
 

4. ผลการดำเนินการวิจัย 
 ชุดข้อมูลที่ใช้ train model(train set) สำหรับจำแนกเสียง
อ่านร้อยกรองมีทั ้งหมดจำนวน 216 ไฟล์ และชุดข้อมูลที่ใช้
ทดสอบประสิทธิภาพ(test set) ทั้งหมด 55 ไฟล์ เป็นการอ่าน
ทำนองเสนาะ 24 ไฟล์ การขับเสภา 31 ไฟล์ และมีการสกัด
คุณลักษณะ MFCC มาใช้ซึ่งพบว่าได้ผลลัพธ์การจำแนกออกมาดี 
 มีการกำหนดค่า epochs อยู่ท่ี 500 รอบและ batch_size 
เท่ากับ 32 จากทดสอบ ค่า accuracy ในจุดเริ่มต้นอยู่ท่ี 0.53 ค่า
สุดท้ายอยู่ท่ี 1.00 ส่วนค่า loss ในจุดเริ่มต้นอยู่ท่ี 16.51 ค่า
สุดท้ายอยู่ท่ี 0.00 แสดงผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการสังเกตค่า accuracy 
และค่า loss ตั้งแต่ epochs 1-500 ในกราฟภาพที่ 7 และ 8 

ภาพที่ 7 กราฟ Training accuracy กับ Validation accuracy 

ภาพที่ 8 กราฟ Training loss กับ Validation loss  

 จากการสังเกตกราฟค่า Training accuracy กับ Validation 
accuracy พบว่า จากกราฟจะเห็นว่า Train accuracy และ 
Validation accuracyเพิ่มเข้าใกล้ค่าสูงสุดอย่างต่อเนื่องสามารถ 
วิเคราะหไ์ด้ว่า Model ไมม่ีปัญหา Variance ซึ่งหมายความว่า 
modelสามารถใหก้ารพยากรณ์ขอ้มูลที่ไมเ่คยเห็นได้ดี(Unknow 
dataset) 
 จากการสังเกตกราฟค่า Training loss กับ Validation loss 
พบว่า ในการ การเทรนแตล่ะ Epoch Training loss สามารถลด
ค่า Training loss กับ Validation loss ได้จนถึงจุดต่ำสดุอย่าง
ต่อเนื่อง จึงสามารถสรุปได้ว่าไม่พบว่ามีปัญหา overfit 
 หลังจากประมวลผลใน Neural Network และนำชุดข้อมลู 
test set ที่เตรียมไว้ไปทำนายผล แล้วค่าที่ได้จากการทำนายมา
เปรียบเทยีบผลเฉลย 
 การวัดประสิทธิภาพของโมเดลใช้ค่าAccuracy ค่าPrecision 
ค่าRecall และค่าF1 Score ดังสมการที่ 1 ถึง 4 โดยใช้การเทียบ
ค่า TP FP FN และTN จากตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ตารางเทียบค่าสำหรับใช้ในการคำนวณสูตรที่ 1 ถึง 4 

 
 
  
 
 
 
 Accuracy = (TP+TN) / (TP+TN+FP+FN)  (1) 
 Precision = TP / (TP+FP)   (2) 
 Recall = TP / (TP+FN)    (3) 
 F1 = 2*[(Precision*Recall) / (Precision+Recall)] (4) 
 

ตารางที่ 2 Confusion Matrix ของการจำแนกเสียงอา่นร้อยกรอง 

 
 
 
  
 
 

  Actual  

   Positive Negative 

Pr
ed

ict
  Positive TP FP 

Negative FN TN 

 
Actual 

ทำนองเสนาะ เสภา 

Pr
ed

ict
 ทำนองเสนาะ 24 0 

เสภา 0 31 
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 จากตารางที่ 2 Confusion Matrix ข้างต้นเมื่อนำมาเข้าสูตร
หาค่าความแม่นยำ จะได้ว่าการจำแนกประเภทการอ่านร้อย
กรอง โดยวิธีการใช้ Neural Network มีค่าความแม่นยำอยู่ที่ 
1.00 

ตารางที่ 3 Precision Recall และ F1 Score 

 precision recall F1-score support 
ทำนองเสนาะ 1.00 1.00 1.00 24 

เสภา 1.00 1.00 1.00 31 
 
 จากตารางที่ 3 ค่า Precision Recall และ F1 Score จาก
ตารางข้างต้นของการจำแนกทำนองเสนาะและการขับเสภา มีค่า
อยู่ท่ี 1.00 หมายความว่า Model สามารถวัดประสิทธ์ิภาพทั้ง 2 
Class ได้ด ี

6. สรุป และแนวทางในอนาคต 
 จากงานวิจัยนี้มีการจำแนกเสียงอ่านร้องกรองอยู่ 2 

แบบ ได้แก่ การอ่านทำนองเสนาะ และ การขับเสภา โดย
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ โดยสกัด
คุณลักษณะMFCC (Mel Frequency Cepstrum Coefficients) 
เพ ื ่อจำแนกร ูปแบบของการอ ่านท ั ้ ง 2 แบบด ้วย Neural 
Network โดยงานวิจัยนี้ได้อ้างอิงข้อมูลตัวอย่างจากวิดีโอการ
อ่านทำนองเสนาะและการขับเสภาใน YouTube ทั ้งหมด 12 
ตัวอย่าง ทั้งเสียงชาย และหญิง ประกอบด้วยการอ่านทำนอง
เสนาะ 7 ตัวอย่าง และการขับเสภา 5 ตัวอย่าง แบ่งเป็นไฟล์ย่อย 
ไฟล์ละ 10 วินาที ได้เสียงอ่านทำนองเสนาะจำนวน 124 ไฟล์ 
เสียงขับเสภา 147 ไฟล์ รวมทั้งสิ ้น 271 ไฟล์ แบ่งข้อมูลเป็น
ชุดฝึก 80% ชุดทดสอบ 20%  สามารถจำแนกเสียงการอ่านร้อย
กรองทั้ง 2 แบบได้ค่าความแม่นยำอยู่ที่ 100% 
 โมเดลการจำแนกเสียงอ่านทำนองเสนาะ และการขับเสภา
จากงานวิจัยนี้ หากพัฒนาต่อเนื่องอาจสามารถนำไปต่อยอดสร้าง
เป็นเครื่องมือช่วยฝึกขับเสภา หรือสื่อส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆ ที่
เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ วรรณศิลป์ คีตศิลป์ และ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ให้กับยาวชนไทยได้ ทั้งนี้การอ่านบท
ร้อยกรองแบบเสภา และทำนองเสนาะ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
การอ่านร้อยกรองไทยท่ียังมรีูปแบบการอ่านอีกมากมายให้ศึกษา 
หากมีการปรับปรุงเพิ่มจำนวน Class ของ Model และ คาดหวัง
ว่าในอนาคตจะสามารถนำไปใช้จำแนกเสียงการอ่านร้อยกรอง
ประเภทอ่ืนได้เช่นเดียวกัน 
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บทคัดย่อ 
    แมงมุมเป็นสัตว์ที่มีการดำรงชีวิตโดยการปรับตัวให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม และมีหลากลายสายพันธุ์ซึ่งมีทั้งประเภทที่มี
พิษ และไม่มีพิษ และมักจะอยู่อย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 
ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อผู้สัมผัส บทความนี้นำเสนอการจำแนก
แมงมุมพิษ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ใช้
ภาพแมงมุมจาก Google Image จำนวน 800 ภาพ แบ่งเป็น
ภาพแมงมุมพิษ 483 ภาพ และไม่มีพิษ 317 ภาพ ฝึกสอนโมเดล
โดยใช้ภาพจำนวน 800 ภาพ และภาพที่ใช้ในการทดสอบ 410 
ภาพ โมเดลที่สร้างขึ้นเพื่อจำแนกแมงมุมพิษได้ค่า ความแม่นยำ
เท่ากับ 0.882 ความระลึก เท่ากับ 0.853 และ ความเหวี่ยง 
เท่ากับ เท่ากับ 0.867 ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดี  
 

คำสำคัญ  – การจำแนกรูปภาพ , วิ เคราะห์ข้อมูล , วัด
ประสิทธิภาพ 
 

ABSTRACT 
 Spiders survival, they are living with adapting 
themselves to the environments of each place. There 
are many species of spiders venomous and non-
venomous spiders. Most spiders live in harmony of 
nature around us so some of them are dangerous for 
human if touching. The purpose of this article is how 
to classify the venomous spiders by a Convolution 
Neural Network (CNN). We work on 800 spider images 
from the google images including 483 images of 
venomous spiders and 317 images of non-venomous 

spiders. The training model by using 800 images and 
410 images for testing. The conceptual model has 
created for the venomous spider specification. The 
testing result is more effective, the precision is 0.882 , 
the recall value is 0.853 and the F1-Score is 0.867.  
 
Key words - Image Classification , Data Analysis , 
Performance Measurement 
 

1. บทนำ 
    แม งมุ ม เป็ นสิ่ งมี ชี วิ ตที่ มี ค วามห ลากห ลายสู ง  ซึ่ งใน
สภาพแวดล้อมที่ต่างกันออกไปลักษณะทางกายภาพ และ การ
ดำรงชีวิตของแมงมุมแตกต่างกัน เพื่อปรับตัวให้เหมาะสมเข้ากับ
การดำรงชีวิตโดยทั่วไปอาหารของแมงมุมคือ แมลงและสัตว์
ขนาดเล็ก ซึ่งแมงมุมจะล่าเหยื่อด้วยวิธีการชักใยดักจับ ทำให้แมง
มุมมีบทบาทที่สำคัญต่อการควบคุมประชากรแมลง รวมถึงแมง
มุมสามารถใช้เป็นดัชนีบ่งช้ีสภาพระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมได้
เป็นอย่างดี จึงเกิดการศึกษาความหลากหลายของแมงมุมขึ้น 
เพื่อศึกษาและจัดจำแนกแมงมุมออกตามลักษณะเด่นต่างๆให้
ง่ายต่อการสังเกต และ จัดจำแนก รวมถึงเป็นการศึกษาลักษณะ
ของสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะแก่การดำรงชีวิตของแมงมุม [1] 
    แมงมุมที่มีพิษนั้น มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่มีพิษที่ร้ายแรง 
อย่างแมงมุมแม่หม้าย ส่วนแมงมุมที่มีพิษพันธุ์อื่น ๆ ก็อาจจะทำ
ให้ระแคะระคายผิวหนังเท่านั้น ส่วนแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงนี้ 
ความรุนแรงก็แทบไม่ต่างอะไรจากพิษของงู คือ สามารถทำลาย
ระบบประสาทต่าง ๆ ภายในร่างกายได้ ทำให้เป็นอัมพาตได้ 
และความรุนแรงก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ [2] 
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บทความนี้เสนอการศึกษา และวิเคราะห์การจำแนกของแมง
มุมมีพิษ และแมงมุมไม่มีพิษ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน
อันตรายต่อพิษของแมงมุมแต่ละสายพันธ์ุ ซึ่งสามารถนำไปใช้ให้ 
เกิดประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป รวมทั้งผู้ที่สนใจในแมงมุมแต่ละ
ประเภท 
    บทความนี้เสนอการจำแนกของแมงมุมมีพิษ และไม่มีพิษโดย
มีวัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างแมงมุมมีพิษ และแมงมุม
ไม่มีพิษ 

2. เพื่อศึกษาเทคนิคใหม่ที่สามารถนำไปใช้ในการจำแนก
รูปภาพของแต่ละประเภทของแมงมุม 

 3. เพื่อสร้างแบบจำลองวิเคราะห์จำแนกของแมงมุมมีพิษ 
และไม่มีพิษ  
 

2. ทฤษฎีและเคร่ืองมือท่ีใช ้
2.1 การจำแนกแมงมุม 
    แมงมุมมีพิษมีลักษณะเด่นชัดให้สังเกตตรงบริเวณท้องจะป่อง
ขึ้นมาเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากแมงมุมที่เราเจอตามบ้านทั่วไป 
และ อีกข้อสังเกตของแมงมุมมีพิษ โดยส่วนใหญ่จะมีสีสันที่ไม่
ฉูดฉาด ซึ่งสีของแมงมุมมีพิษจะออกไปทางสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม 
เช่น ลักษณะของแมงมุมแม่ม่ายน้ำตาล สังเกตง่ายๆ จะมีลาย
ตรงหน้าท้องเป็นรูปนาฬิกาทรายสีแสด หรือสีแดง และหาก
สังเกตหน้าท้องด้านบนจะมีสีน้ำตาลเป็นลักษณะครึ่งวงกลม ซึ่ง
บริเวณท้องจะมีสัดส่วนใหญ่กว่าส่วนหัวชัดเจนมาก [3] 
    แมงมุมไม่มีพิษบางสายพันธุ์มีลักษณะคล้ายกับแมงมุมมีพิษ
ยกตัวอย่างเช่น แมงมุมแม่ม่ายน้ำตาลที่มีพิษกับแมงมุมบ้านท่ีไม่
มีพิษจะมีสีน้ำตาล และ ลักษณะรูปร่างคล้ายกัน แตกต่างกันแค่
ตรงลายหน้าท้องด้านบน แต่บางสายพันธุ์มีความแตกต่างที
สังเกตเห็นได้ ชัดเจนคือ มี สีสันสดใส และ ลักษณะที่ เป็น
เอกลักษณ์ เช่น แมงมุมหนามจะมีหนามบนตัว  
 
2.2 การประมวลผลภาพ (Digital Image Processing) 
    เป็นการเรียกใช้ขั้นตอนหรือกระบวนการที่กระทำบนภาพ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพให้ได้รูปภาพ
ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้งาน [4] ซึ่งโดยการ
จำแนกข้อมูลภาพ (Image Classification) รูปภาพท่ีเรา 

รวบรวมมามีค่าสีที่แตกต่างกันจึงต้องแปลงระบบสีจาก BGR ซึ่ง
เป็นค่า Default ของ OpenCV Library เป็น RGB และ ปรับ
ขนาดภาพให้มีขนาดที่เท่ากัน [6] 
2.3 Deep Learning 
Deep Learning คือ  วิธีการเรียนรู้ แบบอัตโนมัติ ด้ วยการ
เลี ยนแบบการทำงานของโครงข่ ายประสาทของมนุษย์  
(Neurons) โดยนำระบบโครงข่ายประสาท (Neural Network) 
มาซ้อนกัน หลายชั้น (Layer) และเรียนรู้ข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งข้อมูล 
ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการตรวจจับรูปแบบ  (Pattern)  หรือ
จัด หมวดหมู่ข้อมูล (Classify The Data) [5]  ซึ่งเหมือนกับ 
ANN (Artificial Neuron Networks) แต่สิ่ งทีแตกต่างกันคือ 
Deep Learning นั้นมีจํานวน Hidden Layer มากกว่า ANN  
ดังรูป 1 

ภาพ 1  แสดงส่วนของแต่ละ Layer 
 
2.4 Convolutional Neural Network (CNN) 
    โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันเป็นวิธีการเรียนรู้เชิงลึกมี
ความโดดเด่นในเรื่องของงานด้านการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์
เกี่ยวข้องกับการจดจำรูปแบบ ตั้งแต่การประมวลผลภาพ และ
การจดจำเสียง ซึ่ งเป็น โครงสร้างภายใน Deep Learning 
Model ที่ใช้แนวคิดของ Convolution ในการทำงานกับข้อมูล 
2 มิติ  เช่น  Image Data ซึ่ งแต่ ละ  Pixel ของ Image จะมี
ความสัมพันธ์กันในเชิงพื้นที่ (Spatial Relationship) [6] โดย
โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันช่วยลดจำนวนพารามิเตอร์ 
เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนของข้อมูล 
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3. กระบวนการพัฒนาโมเดล
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพ 2 โครงสร้างของการพัฒนาโมเดล
 

    จากภาพ 2 แสดงถึงภาพรวมของกระบวนการพัฒนาโมเดล
จำแนกแมงมุมพิษ ซึ่งแบ่งกระบวนการทั้งหมดเป็น 3 ส่วน โดย
เริ่มจากส่วนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาพ ส่วนท่ี 2 เป็นเตรียม
ข้อมูลภาพเพื่อนำเข้าโมเดลด้วยเทคนิคทาง Image Processing 
และส่วนท่ี 3 การสร้างโมเดลทำนายภาพ โดยในกระบวนการแต่
ละส่วน มีรายละเอียด ดังน้ี     
3.1 การเก็บรวบรวมภาพ  ดำเนินการค้นคว้าจาก Google 
Image เพื่อรวบรวมภาพของแมงมุมแต่ละประเภทได้ดังนี้ 
แมงมุมมีพิษ = 483 ภาพ 
แมงมุมไม่มีพิษ = 317 ภาพ  
 
 
 

3.2 เตรียมข้อมูลภาพ เพื่อนำเข้าโมเดลด้วยเทคนิคทาง Image 
Processing โดยแปลงระบบสี และ ปรับขนาดภาพให้มีขนาดที่
เท่ากัน 

 

 

จะได้ภาพข้อมูลที่เตรียมเข้าโมเดล ดังตัวอย่างในภาพที่ 3 
 

Gather 

 

Image Data ที่ดึงมาจาก 
Google Image 

จำแนกประเภทรูปภาพของแมงมุม 

 

Poisonous 
 

Nonpoisonous 
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ภาพ 3 ภาพข้อมูลตวัอย่างที่เตรียมเข้าโมเดล 
 

3.3 กระบวนการสร้างโมเดล  
เมื่อเตรียมข้อมูลภาพเรียบร้อยแล้ว ในการสร้างโมเดล ผู้วิจัย

ได้แบ่งข้อมูลสำหรับฝึก และ ตรวจทาน จากนั้นนิยามโมเดล 
และสร้างโมเดล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.3.1 การแบ่งข้อมูลสำหรับ Train และ Validate  
แบ่งโดยการสุ่มแบ่งข้อมลูสำหรับ Train และ Validate ซึ่งจะ
เห็น Validate = 0.3 หมายความว่าเราจะแบ่ง Dataset มาเพื่อ 
Train 70% และแบ่ง 30% ไปใช้ในการ Validate Class ที่เรา
จะ Train จะเห็นว่าเรามี Class อยู่ทั้งหมด 2 Class ตามจำนวน 
Dataset ของเรา คือ Poisonous, Nonpoisonous 

3.3.2 นิยามโมเดล โดยใช้ Stochastic Gradient Descent 
(SGD) เพื่อกำหนดค่าของ lr=0.01, momentum=0.6  
ดังภาพ 4 

 
 

ภาพ 4 พารามิเตอร์ที่นิยามโมเดล 
 

3.3.3 Train the model โด ย ก ำ ห น ด จ ำ น ว น ค รั้ ง ที่  
(epochs) เราจะใช้ Train model ในขั้นตอนนี้จะแสดงค่า 
accuracy  และ loss ในระหว่าง train 200 epoch 
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         ภาพ 5 โครงสร้างของโมเดล 

 
จากภาพ 5 ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างของโมเดล ผู้วิจัยไดฝ้ึกโมเดล
ตาม epoch ที่กำหนด ตัวอย่างการฝึกโมเดลดังภาพ 6  

 
ภาพ 6 การฝึกโมเดล 

 

4. การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล 
4.1 การหาประสิทธิภาพของโมเดล 
    บทความนี้ประเมินประสิทธิภาพโมเดลจำแนกแมงมุมพิษ 
และไม่มีพิษ โดยการหาค่า Accuracy, Precision, Recall และ 
F1-Score โดยใช้ Confusion Matrix ดังภาพ 7 

 
ภาพ 7 การวัดประสิทธภิาพ 

 
True Positive (TP) คือ สิ่งที่โปรแกรมทำนายว่า “จริง” และ มี
ค่าเป็น “จริง” 
True Negative (TN) คือ สิ่งที่โปรแกรมทำนายว่า “ไม่จริง” 
และ มีค่า “ไม่จริง” 
False Positive (FP) คือ สิ่งที่โปรแกรมทำนายว่า “จริง” แต่ มี
ค่าเป็น “ไม่จริง” 
False Negative (FN) คือ สิ่งที่โปรแกรมทำนายว่า “ไม่จริง” แต่ 
มีค่าเป็น “จริง” 

สมการหาค่า Precision เป็นการวัดความแม่นยำของข้อมูล 
โดยพิจารณาแยกทีละคลาส [7] 

𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
   (1) 
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สมการหาค่า Recall เป็นการวดัความถูกตอ้งของ Model 
โดยพจิารณาแยกทลีะคลาส [7] 

𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
   (2) 

 
สมการหาค่า Accuracy เปน็การวดัความถูกต้องของ Model 

โดยพจิารณารวมทุกคลาส [7] 
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝑇𝑃+𝐹𝑁
   (3) 

 
F1-Score คือค่ า เฉลี่ ยแบบ  harmonic mean ระหว่าง 

precision และ recall สร้าง F1 ขึ้นมาเพื่อเป็น single metric 
ที่วัดความสามารถของโมเดล (ไม่ต้องเลือกระหว่าง precision, 
recall เพราะเฉลี่ยให้แล้ว) [7] 

𝐹1 = 2 ∗ (
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛∗𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
)  (4) 

 
4.2 การแสดงประสิทธิภาพของโมเดล 
    ในการแสดงประสิทธิภาพของโมเดลนั้น ผู้วิจัยกำหนดใน
แสดงค่า Loss และ Accuracy ในแต่ละรอบ โดยบันทึกคา่ที่ดี
ที่สุด คือ รอบท่ี Loss ต่ำทีสุ่ด และ Accuracy สูงที่สุด เพื่อ
บันทึกเป็นโมเดล ซึ่งในภาพ 8 แสดงค่า Accuracy ภาพ 9 แสดง
ค่า Loss 

 
ภาพ 8 กราฟแสดงค่า Accuracy 

 

 
ภาพ 9 กราฟแสดงค่า Loss  

 

โดยมีค่า Test Loss: 0.37625253200531006 
           Test Accuracy: 0.8374999761581421 
 
จากนั้น เขียน script คำนวณค่า Precision, Recall, F-1 Score 
และแสดง Confusion Matrix หลังจาก train model ดังภาพ 
10 

 
ภาพ 10 แสดง confusion matrix 

จาก confusion matrix จะเห็นวา่มีภาพแมงมมุไมม่ีพิษ 28 
ภาพ ท่ี model ทายเป็นแมงมมุมพีิษ 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าประสิทธภิาพ 

 precision recall F1-score support 
Poisonous 0.8828 0.8533 0.8678 150 
Nonpoisonous 0.7684 0.8111 0.7892 90 
Accuracy   0.8375 240 
Macro avg 0.8256 0.8322 0.8285 240 
Weighted avg 0.8399 0.8375 0.8383 240 
 
 
    จากตารางที่ 1 สามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ระบบสามารถ 
วิเคราะห์การจำแนกแมงมุมมีพิษ ค่าความแม่นยำเท่ากับ 0.883 
และคิดค่าความระลึกเท่ากับ 0.853 ส่วนแมงมุมไม่มีพิษค่าความ
แม่นยำเท่ากับ 0.768 และคิดค่าความระลึกเท่ากับ 0.811 
การจำแนกประเภทของแมงมุมมพีิษ และไมม่ีพิษ มีการวัด
ประสิทธิภาพด้วยค่าความแม่นยาํ (Precision) ค่าความระลึก 
(Recall) และค่าความถูกต้องของระบบ (Accuracy) ซึ่งมีผลของ
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ด ี
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6. สรุปการพัฒนาโมเดล 

    บทความนี้นำเสนอการจำแนกประเภทของแมงมุมโดยใช้
วิ ธี ก า ร  Visualizing Kernels and Feature Maps in Deep 
Learning Model (CNN) ซึ่ งได้รวบรวมรูปภาพทั้ งหมดจาก 
Google Image 800 ภาพ โดยแมงมุมมีพิษ 483 ภาพ และ แมง
มุมไม่มีพิษ 317 ภาพ เพื่อนำมาวิเคราะห์การจำแนกประเภท
ของแมงมุมมีพิษ และแมงมุมไม่มีพิษ  พบว่าประสิทธิภาพของ
โมเดลได้ค่า Accuracy อยู่ที่ 0.837 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี โดยภาพที่
ทำนายผิด มีลักษณะที่ค่อนข้างไปในทางที่ต่ำ หากปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น จะสามารถนำโมเดลไปสร้างเป็น API 
เพื่อประยุกต์ใช้เป็น Application บนโทรศัพท์มือถือ ที่จะทำให้
สะดวกต่อการถ่ายภาพทำนายแมงมุมพิษได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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ระบบการให้น้ำพืชอัตโนมัติ โดยวัดความชื้นในดิน 
Automatic plant water system By measure the moisture content in the soil 

 
ดวงศิริ ไร่ประสงค์1 ทศพล แสนโคตร1 สิริอร วงษ์ทวี1 ธรรมรัตน์ บุญรอด1 ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตร1 

 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทัล คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ ์
Email: duangsiri.Ra@ksu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบ
การให้ น้ ำพื ชอัต โนมั ติ โดยวัดความ ช้ื นในดิน  2 ) เพื่ อหา
ประสิทธิภาพระบบการให้น้ำพืชอัตโนมัติโดยวัดความช้ืนในดิน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติ 
โดยวัดความช้ืนในดิน 2) แบบประเมินประสิทธิภาพระบบการให้
น้ำพืชอัตโนมัติ โดยใช้การวัดความช้ืนในดิน  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
คำสำคัญ  : ระบบ, การวัดความชื้นในดิน 

 
ABSTRACT 

 Objective of this research is to 1) to 
develop automatic plant watering system by 
measuring soil moisture 2) to determine the efficiency 
of automatic plant watering system by measuring soil 
moisture. The research instruments included 1) 
automatic plant watering system. The soil moisture 
was measured. 2) Efficiency evaluation form for 
automatic plant irrigation system. By using to measure 
the moisture in eating Statistics used in data analysis 
Ie mean And standard deviation 

Keywords: system, soil moisture measurement 

 
 
 
 
 

1. บทนำ 
             สาขาวิชาพืชศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีการสร้างโรงเรือน Smart Farm ที่
สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด ปัจจุบันทางสาขาวิชาพืชศาสตร์ได้
ปลูกแตงกวาซึ่งการให้น้ำแตงกวา หลังจากย้ายกล้าแตงกวาปลูก
ในแปลงแล้วต้องให้น้ำทันที ระบบการให้น้ำนั้นอาจจะแตกต่าง
กัน มีหลายวิธีคือการให้น้ำผ่านหัวสปิงเกอร์และให้น้ำตามร่องน้ำ
ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ช่วงเวลาการให้น้ำในระยะแรกควรให้ 2-3 
วันต่อครั้งและเมื่อต้นแตงกวาเริ่มเจริญเติบโตแล้วจึงปรับ
ช่วงเวลาการให้น้ำให้นานขึ้น ข้อควรคำนึงสำหรับการให้น้ำนั้น 
คือ ต้องกระจายในพื้นที่สม่ำเสมอตลอดแปลง และตรวจดู
ความช้ืนในดินไม่ให้สูงเกินไปเพราะจะทำให้ดินแฉะจนเกินไป ทำ
ให้รากเน่าได้ ปัจจุบันใช้วิธีการรดน้ำอัตโนมัติโดยการตั้งเวลา ซึ่ง
การตั้งเวลามีขีดจำกัดคือ 6 ครั้งต่อวัน ทำให้พืชได้รับน้ำมาก
เกินไปในช่วงระยะแรก และระบบรดน้ำแบบเดิมไม่สามารถวัด
ความช้ืนในดินได้จึงทำให้มีการรดน้ำที่มากเกินไป ทำให้รากของ
แตงกวาเน่าและระบบการให้น้ำแบบเดิมไม่มีการแจ้งเตือน จึงทำ
ให้เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าระบบมีการรดน้ำแล้วหรือยัง 
 ดังนั้นผู้จัดทำวิจัยจึงได้คิดค้นนวัฒกรรมการเกษตรคือ
ระบบการให้น้ ำพื ชอัต โนมัติ  โดยวัดความ ช้ืนในดินหรือ 
Automatic plant watering system By measuring the 
moisture content in the soil โดยระบบจะแจ้งเตือนเมื่อมี
ความช้ืนที่ต่ำกว่า40% “และจะมีการแจ้งเตือน”ระดับความช้ืน
ในดินต่ำระบบกำลังทำการลดน้ำแล้วนะคะ”เมื่อความช้ืนในดิน
เหมาะสมที่  69% “ระบบจะทำการแจ้งเตือน” ระบบรดน้ำ
เรียบร้อยแล้วนะคะ”การแจ้งเตือน Application Line  ซึ่งใน
ปัจจุบัน Application Line  ได้เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารกัน
ผ่านโซเซียวมีเดียค่อนข้างเป็นจำนวนมาก โดยใช้ LINE Notify 
และโปรแกรมArduino (IDE) เป็นตัวเขียนการควบคุมการแจ้ง
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เตือนไปยัง Application Line  ในการจัดทำระบบการให้น้ำพืช
อัตโนมัติ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบการให้น้ำพืชอัตโนมัติโดยวัด
ความช้ืนในดิน 

1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพระบบการให้น้ำพืชอัตโนมัติ
โดยวัดความชืน้ในดิน 
 

1. 3 ขอบเขตของการวิจัย  
               1.3.1 สร้างระบบการให้น้ำพืชอัตโนมัติ  โดยวัด
ความช้ืนในดินเป็นข้อมูลในการควบคุมการทำงานการทดสอบ
การทำงานจะทำการจำลองค่าสภาวะความช้ืนของดินที่จะเป็น
ข้อมูลในการควบคุมระบบ เพื่อให้มีการจัดการให้ระบบทำงาน
เปิดการรดน้ำหรือสั่งให้ระบบหยุดการรดน้ำระบบการทำงานจะ
ใช้การควบคุมมอเตอร์ของปั๊มน้ำในการดน้ำโดยใช้หัวสปริงเกอร์
เป็นอุปกรณ์ในการจ่ายน้ำสำหรับรดน้ำ และสำหรับการวัดค่า
ความช้ืนดินจะใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินโดยตั้งคำความช้ืนดนิ
ในการสั่งให้ทำงานอยู่ที่ประมาณ 40% และตั้งค่าในการสั่งให้
หยุดทำงานอยู่ที่ประมาณ 69% 

1.3.2 ระบบการให้น้ำพืชอัตโนมัติ โดยวัดความช้ืนใน
ดิน สามารถแจ้งเตือนไปยังไลน์ เมื่อมีการรดน้ำ โดยควบคุมด้วย
โปรแกรม Arduino (IDE) เขียนด้วยภาษาซี ให้แจ้งเตือนการรด
น้ำเท่านั้น 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            1.7.1  เพื่อได้ระบบการให้น้ำพืชอัตโนมัติ โดยวัดความ
ช่ืนในดินให้กับสาขาวิชาพืชศาสตร์ 

1.7.2  เพื่อได้ระบบการให้น้ำพืชอัตโนมัติ โดยวัดความ
ช่ืนในดินที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 แผนการดำเนินการวิจัย 

 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.4.1 Application Line   
1.4.2 บอร์ดคอนโทรเลอร์ 
1.4.3 Internet of Things (IoT) 
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
       เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการครั้งนี้ คณะผู้จัดทำ
ได้ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังน้ี 
 
2. 1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 การปลูกแตงกวา  
2.1.2 ความช้ืนของดิน  
2.1.3 Internet of Things  
2.1.4 ภาษา C++  
2.1.5 Application Line  
2.1.6 แบบแผนการทดลอง 
 

       2.1.1  การปลูกแตงกวา 
อุณหภูมิที่เหมาะสตอการงอกของเมล็ดระหว่าง 25-30 

องศาแซลเซี่ยส สมารถเจริญเติบโตได้ผลดี ระหว่างอุณหภูมิ 
กลางวัน 22-28 องศาเซลเซียสแตงกวาเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำ
มาก แต่ขาดน้ำไม่ได้ โครงสร้างของดินที่ปลูกแตงกวาควรมี
ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีระยะน้ำดี ควรมีความเป็นกรด
ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.5-6.5 ในสภาพดินที่ เป็นดินทรายจัด 
หรือเหนียวจัดจำเป็นต้องปรับปรุงดินก่อนการปลูก การให้น้ำต้น
แตงกวา การให้น้ำหลังจากย้ายกล้าปลูกแล้วต้องให้น้ำทันที 
ระบบการให้น้ำนั้นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ แต่ระบบ
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ที่เหมาะสมกับแตงกวา คือ การให้น้ำตามร่อง เพราะว่าจะไม่ทำ
ให้ลำต้นและใบไม่ช้ืน ลดการลุกลามของโรคพืชทางใบ ช่วงเวลา
ให้น้ำ ระยะแรกควรให้ 2-3 วัน ต่อครั้งและเมื่อตันแตงกวา
เจริญเติบโตจึงปรับช่วงเวลาให้น้ำนานขึ้น ควรคำนิ่งสำหรับการ
ให้น้ำต้องกระจายในพ้ืนที่สม่ำเสมอตลอดแปลง ตรวจดูความช้ืน
ในดินไม่ให้สูงเกินไปจนกลายเป็นแฉะ เพราะทำให้รากเน่าได้   
 

2.1.2 ความช้ืนของดิน 
ความช้ืนของดินประกอบด้วย 2 สถานะ คือ สถานะที่

เป็นของเหลว เราเรียกว่า น้ำในดิน และสถานะที่เป็นก๊าซ เรา
เรียกว่า ไอน้ำในดิน ในประเทศที่มีอากาศหนาวจัด ความช้ืนของ
ดินอาจจะอยู่ในรูปของน้ำแข็ง ส่วนประเทศในเขตร้อน ส่วนใหญ่
น้ำในดินจะอยู่ในรูปของของเหลว ดังนั้นความช้ืนของดิน กับน้ำ
ในดิน จึงมีความหมายเดียวกัน คือ ส่วนที่อยู่ในสถานะที่เป็น
ของเหลว ถ้าในส่วนของช่องว่างในดินมีน้ำอยู่เต็มไม่มีก๊าซอยู่เลย
เรียกว่า ดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำ (saturated soil) แต่ถ้าในช่องว่าง
ของดิ นมี ทั้ งน้ ำและก๊ าซอยู่ ด้ วย เรี ยกว่ า  ดิ นที่ ไม่ อิ่ ม ตั ว 
(unsaturated soil) ดังนั้น ดินท่ีใช้ในการทำการเกษตรส่วนใหญ่ 
คือดินท่ีไม่อิ่มตัว ความชื้นในดินมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับ
สิ่งมีชีวิตในดิน ได้แก่ สัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์ เนื่องจากน้ำเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญของพืชและสัตว์ เพื่อใช้ในขบวนการเมทา
บอลิซึม (metabolism) ต่าง ๆ เช่น ขบวนการสังเคราะห์แสง
ของพืชและจุลินทรีย์ในดินบางชนิด พืชสามารถที่จะนำเอาธาตุ
อาหารไปใช้ได้  ธาตุอาหารเหล่ านั้ นจะต้องอยู่ ในรูปของ
สารละลาย น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีและมีปริมาณมาก หาได้ง่าย
และสะดวก น้ำเป็นตัวกลางที่ดีในการเคลื่อนย้ายไอออนจาก
บริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง 

 
2.1.3 Internet of Things (IoT) 
หมายถึง การที่สิ่งต่าง ๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้า

สู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุมใช้งาน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเรียกว่า ” การ
ที่สิ่งต่าง ๆ ถูกเช่ือมโยงทุกสิ่งทุกสิ่งด้วยอินเตอร์เน็ต ”อย่างไรก็ดี 
Internet of Things นี้ไม่ได้เป็นเพียงส่วนขยายของอินเทอร์เน็ต 
ที่เรารู้จักกันอยู่เท่านั้น แต่จะเกิดเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของ
ตนได้โดยพึ่งพาอยู่กับอินเทอร์เน็ต ซึ่งการเกิดประโยชน์จะเป็นใน
รูปแบบพึ่ งพากับบริการ หรือธุรกิจใหม่  และจะสามารถ

ครอบคลุมการสื่อสารในหลายรูปแบบ เช่น เครื่องสู่เครื่อง เครื่อง
สู่ คน เป็ นต้นแบ่ งกลุ่ ม  Internet of Things ปั จจุบั นมี การ
แบ่งกลุ่ม Internet of Things ออกตามตลาดการใช้งานเป็น 2 
กลุ่มได้แก่ Industrial IoTคือแบ่งจาก local network ที่มีหลาย
เทคโนโลยีที่แตกต่างกันในโครงข่าย Sensor nodes โดยตัว
อุปกรณ์  IoT Device ในกลุ่มนี้จะเช่ือมต่อแบบ IP network  
เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต Commercial IoT คือแบ่งจาก local 
communication ที่ เป็น  Bluetooth หรือ Ethernet (wired 
or wireless) โดยตัวอุปกรณ์ IoT Device ในกลุ่มนี้จะสื่อสาร
ภายในกลุ่ม Sensor nodes เดียวกันเท่านั้นหรือเป็นแบบ local 
devices เพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้เช่ือมสู่อินเตอร์เน็ต 

 
2.1.5 Application Line 
ไลน์ (LNE) เกิดขึ้นภายหลังจากตลาดโทรศัพท์เคลือ่นที่

สมาร์ทโฟนเติบโตอย่างรวดเร็วใน ทั่วทุกมุมโลก จนทำให้ 
NAVER Japan ซึ่งเป็นทีมพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการการค้นหา
ข้อมูล (search engine) เดิมแพลตฟอร์ม และ poral เว็บไซต์
ของญี่ปุ่นต้องหันมาสนใจตลาดแอพพลิเคช่ันของ โทรศัพท์คลื่อน
ที่สมาร์ทโฟน ทีมงาน ได้เริ่มทำการวิจัยและหาข้อมูลช่วงเดือน
มกราคม ปีพ.ศ. 2554 เพื่อเข้าใจถึงสิ่งสำคัญในการสื่อสารของ
ผู้ใช้ในชุดโทรศัพท์เคลื่อนที่สมารกโฟน ควรได้รับการพัฒนา และ
ให้บริการอย่างไร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ แต่ใน
ระหว่างที่ทำการค้นหาข้อมูลอยู่นั้น ได้ เกิดหตุการณ์แผ่นดินไหว
ในเดือนมีนาคม ปี 2554 สร้างความเสียหาย จนทำให้การสื่อสาร
ผ่านสายใน รูปแบบตั้งเดิมขัดข้อง แต่ผู้คนยังคงติดต่อสื่อสารกัน
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 

 
2.1.6 แบบแผนการทดลอง 
แ บ บ แ ผ น ก า รท ด ล อ ง  (Experimental Design)

หมายถึง รูปแบบ ขั้นตอน หรือกระบวนการในการทดลอง เพื่อ
ศึกษาผลอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นที่มีต่อตัว แปร
ตามในการวิจัยเชิงทดถองส่วนใหญ่จะต้องมีการกำหนดแบบ
แผนการทดลองไว้ก่อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
เครื่องมือ การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งจะส่งผลไปยังคำตอบ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ตาม
ประเด็นปัญหาของการวิจัยที่กำหนดไว้แบบแผนการทดลองจึงมี
ประโขชน์ต่อผู้วิจัยโดยตรง เพื่อใช้ในการวางแผนการวิจัยให้
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ดำเนินไปตามกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ ไม่ออกนอกกรอบ
แนวทาง และได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ประโยชน์ คำสวัสดิ์  )2559  (ระบบได้ทำวิจัยเรื่อง 
รายงานสภาวะแวดล้อมในแปลงเกษตรกรรมด้วยเครือข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สายแบบแอนดรอยด์ต้นทุนต่ำ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. 
เพื่อดำเนการออกแบบฮาร์ดแวร์สำหรับบันทึกข้อมูลการตรวจวัด
ค่าสภาพแวดล้อมในแปลงเกษตรกรมของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้
ส ายต้ นทุนต่ ำโดยการประยุ กต์ ใช้อุปกรณ์ แอนด รอยด์  
)Androiddevices)  2 เพื่อดำเนินการออกแบบชอฟต์แวร์ควบคุม

การส่งข้อมูลในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 3 . เพื่อสร้างชุดต้นแบบ
ครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และใช้
แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลส์ 4. เพื่อพัฒนาโปรแกรมแอน
ดรอยด์ประยุกต์ )Android applications) ที่สามารถตรวจสอบ
ค่าการตรวจวัดจากเช็นเซอร์ต่าง ๆผ่านครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

             ศรีรุ่ง แก้วไพทูตย์  (2561) ได้ทำวิจัยเรื่อง ระบบ
ควบคุมห้องเรียนอัจฉริยะด้วย Internet of Things (IOT) ผ่าน 
Androidและ IOS มีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพื่ อพัฒนาระบบ
ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนอัจฉริยะด้วย 
Internet of Things (IOT) ข อ งค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยรังสิต 2) เพื่อพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้า
ในห้องเรียนอัจฉริยะด้วย Internet of Things (IOT) ของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ 3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจระบบควบคุมห้องเรียนอัจฉริยะด้วย Internet of 
Things (IOT) ผ่ า น  Androidแ ล ะ  IOSข อ ง ค ณ ะ ทั น ต
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต            

 ดร  .ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์  ) 2559  (ได้ทำวิจัยเรื่อง 
เทคโนโลยี Internet of Thingsและข้อเสนอแนะในการบริหาร
ค ลื่ น ค ว าม ถี่ ใน ป ระ เท ศ ไท ย   บ ท ค วาม นี้ จ ะ ก ล่ า วถึ ง
เทคโนโลยีInternet of Things )IoT  (ซึ่งถูกคาดหมายว่าจะเป็น
ปัจจัย สำคัญ ในการสร้างความเปลี่ ยนแปลงครั้ งใหญ่ ใน

ในอนาคตโดยอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เศรษฐกิจ และสังคม 
จะกล่าวถึงเฉพาะในด้านการประยุกต์ใช้งาน สถาปัตยกรรม 
คุณลักษณะทางเทคนิคที่มี ผลต่อการใช้งานคลื่นความถี่การ

วิเคราะห์ความพร้อมทางการกำกับดูแลของประเทศไทยต่อการ
พัฒนา 

    นราธิป ทองปาน )2560  (ได้ทำวิจัยเรื่อง ระบบรด
น้ ำอัต โนมัติ ผ่ าน เครือข่ าย เซ็น เซอร์ ไร้ส าย งานวิจั ยนี้ มี

วัตถุประสงค์เพื่อ  1 ) พัฒนาระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
เซ็นเชอร์ไร้สาย 2) ศึกษาผลการทดลองใช้ระบบรดน้ำอัตโนมัติ
แผ่นเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในแปลกดลองของเกษตรกร และ 
3) ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตระบบรดน้ำอัตโนมัติ
ผ่านครือข่ายเซ็นซอร์ไร้สาย 

บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย (2562) ได้ทำงายวิจัยเรื่อง การ
ออกแบบระบบสมาร์ทฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งสำหรับมะนาว จังหวัดเพชรบุรี การศึกษาการออกแบบ
ระบบสมาร์ทฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
สำหรับฟาร์มมะนาวจังหวัดเพชรบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบนวัตกรรมกำรเกษตรอัจฉริยะด้ วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับ
ฟาร์มมะนาว จังหวัดเพชรบุรีโดยใช้แนวความคิดของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) โดยมีเซ็นเซอร์วัดค่าข้อมูลของ
ฟาร์มมะนาว โดยกำหนดไว้ 4 ค่า คือ 1) Temperature 2) 
Humidity 3) Moisture 4) PH 
 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
              ในการออกแบบและการพัฒนาระบบการให้น้ำ
อัต โนมัติ  โดยใช้การวัดความ ช้ืนในดิน  ผู้ วิจั ยได้วางแผน
ดำเนินการโดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานเป็นดังน้ี 
3.1 การกำหนดปัญหา 

3.1.1 เป้าหมายในการทำโครงการและขอบเขตของ
โครงการสร้างระบบการให้น้ำพืชอัตโนมัติ โดยวัดความช่ืนในดิน
เป็นข้อมูลในการควบคุมการทำงานการทดสอบการทำงานจะทำ
การจำลองค่าสภาวะความช้ืนของดินที่จะเป็นข้อมูลในการ
ควบคุมระบบ เพื่อให้มีการจัดการให้ระบบทำงานเปิดการรดน้ำ
หรือสั่งให้ระบบหยุดการรดน้ำระบบการทำงานจะใช้การควบคุม
มอเตอร์ของปั๊มน้ำในการดน้ำโดยใช้หัวสปริงเกอร์เป็นอุปกรณ์ใน
การจ่ายน้ำสำหรับรดน้ำ และสำหรับการวัดคำความช้ืนดินจะใช้
เซ็นเซอร์วัดความช้ืนในดินโดยตั้งคำความช้ืนดินในการสั่งให้
ทำงานอยู่ที่ประมาณ 40 % และตั้งค่าในการสั่งให้หยุดทำงานอยู่
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ที่ประมาณ 69 %สามารถแจ้งเตือนไปยังไลน์ เมื่อมีการรดน้ำ 
โดยควบคุมด้วยโปรแกรม Arduino (IDE) เขียนด้วยภาษาซี ให้
แค่รับแจ้งเตือนเท่าน้ัน  
งบประมาณในการดำเนินงานโครงการ  
1 NodeMCU ESP8266 WiFi Module 1 ช้ิน ราคา 109 บาท 
2 DHT 11 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ+ความช้ืน 1 ช้ิน ราคา 129บาท 
3 Soil Moisture Sensor Modulวัดความชื้นในดิน 4 ช้ิน 
ราคา 35 บาท 
4 สายจัมเปอร์แบบผู้-ผู้ ยาว 20 ซม จำนวน 1 ชุด 20 เส้น  
ราคา  35 บาท 
5 สายจัมเปอร์แบบผู้-เมีย ยาว 20 ซม จำนวน 1 ชุด 20 เส้น
ราคา 35 บาท 
6 สายยาง ราคา 25 บาท 
7 รีเลย์ 5VDC 1 Channel 4 ช้ิน ราคา 28 บาท 
8 ปั๊มน้ำจิ๋ว 1-2 ลิตรต่อนาที 4 ช้ิน ราคา 60 บาท 

รวม  ราคา 805 บาท 
3.2 การวิเคราะห์ปัญหา 

3.2.1 ระบบเดิม 
เป็นการใช้วิธีการรดน้ำอัตโนมัติโดยการตั้งเวลา ซึ่งการตั้งเวลามี
ขีดจำกัดคือ 6 ครั้งต่อวัน ทำให้พืชได้รับน้ำมากเกินไปในช่วง
ระยะแรก และระบบรดน้ำแบบเดิมไม่สามารถวัดความช้ืนในดิน
ได้จึงทำให้มีการรดน้ำที่มากเกินไป ทำให้รากของแตงกวาเน่า
และระบบการให้น้ำแบบเดิมไม่มีการแจ้งเตือน จึงทำให้เราไม่
สามารถรับรู้ได้ว่าระบบมีการรดน้ำแล้วหรือยัง และมีข้อดีข้อเสีย
แตกต่างกันไป 
ข้อดีของระบบการรดน้ำแบบตั้งเวลา 

1) ใช้งานง่ายติดตั้งด้วยตัวเองได้ 
2) หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป 

ข้อเสียของระบบการรดน้ำแบบตั้งเวลา 
1) การตั้งเวลามีขีดจำกัดครั้งต่อวัน 
2) การตั้งเวลาจะวัดความช้ืนไม่ได้  ทำให้มีการรดน้ำ

ตามเวลาที่กำหนด จึงถ้าเวลาดินช้ืนก็ยังคงทำการรดน้ำอยู่ ส่งผล
ทำให้รากเน่า 

3) ไม่สามารถแจ้งเตือนผ่าน Line ได้ 

 
 ภาพ 3.1 ระบบเดิม 

 
3.3 การออกแบบ 

3.3.1 ออกแบบระบบระบบการให้น้ำพืชอัตโนมัติ โดย
วัดความชื้นในดิน ระบบการให้น้ำพืชอัตโนมัติ โดยวัดความช้ืน
ใ น ดิ น ห รื อ  Automatic plant watering system By 
measuring the moisture content in the soil โดยระบบ
จะแจ้งเตือนเมื่อมีความช้ืนที่ต่ำกว่า 40% “และจะมีการแจ้ง
เตือน”ระดับความช้ืนในดินต่ำระบบกำลังทำการลดน้ำแล้วนะ
คะ”เมื่อความช้ืนในดินเหมาะสมที่ 69% “ระบบจะทำการแจ้ง
เตื อน” ระบบรดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ”การแจ้งเตือน 
Application Line  ซึ่งในปัจจุบัน Application Line  ได้เข้ามา
มีบทบาทในการสื่อสารกันผ่านโซเซียวมีเดียค่อนข้างเป็นจำนวน
มาก โดยใช้ LINE Notify และโปรแกรมArduino (IDE) เป็น
ตัวเขียนการควบคุมการแจ้งเตือนไปยัง Application Line  ใน
การจัดทำระบบการให้น้ำพืชอัตโนมัติและผู้จัดทำได้ใช้เซ็นเซอร์
ความช่ืนในดินเป็นตัวควบคุมอัตโนมัติ นั้นเป็นการศึกษาถึง
วิธีการการใช้น้ำที่เหมาะสมในการรดน้ำให้แก่พืชผัก โดยการใช้
ความช้ืนในดินเป็นตัวแปรในการควบคุมระบบการให้น้ำพืช
อัตโนมัติ ระบบการให้น้ำพืชอัตโนมัตินี้จะช่วยแบ่งเบาภาระใน
การดูแลการรดน้ำให้แก่พืชผลการเกษตร อีกทั้งยังสามารถใช้
ปริมาณน้ำได้เหมาะสมกับพืชผลทางการเกษตรตามสภาพของ
ดินได้อีกด้วย 
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1. 3.3 แผนผังการทำงาน 

 
ภาพที่ 3.4 แผนผังการทำงานของระบบ 

 
3.4 เคร่ืองมือ 
 ในการศึกษาระบบระบบการให้น้ำพืชอัตโนมัติ โดย
วัดความชื่นในดิน มีเครื่องมือท้ังหมด 2 เครื่องมือ ดังนี ้
1). ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติ โดยวัดความช้ืนในดิน มีขั้นตอนการ
พัฒนาระบบดังต่อไปนี้ 

1. ภาษาC++ 
2. Line Notify 
3. แบบประเมินประสิทธิภาพ  

2). แบบประเมินประสิทธิภาพมีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 
1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบสอบถาม 
2. ระบุ เนื้ อหาหรือประ เด็นหลักที่ จะถามให้ ครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ที่จะประเมิน 
3. กำหนดประเภทของคำถามโดยอาจจะเป็นคำถามปลายเปิด
หรือปลายปิด 
4. ร่างแบบสอบถาม โครงสร้งแบบสอบถามอาจแบ่งเป็น 3 ตอน 
คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องตัน/ข้อมูลทั่วไป 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลหลักเกี่ยวกับเรื่องที่จะถาม 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 

5. ตรวจสอบข้ อคำถามว่ าค รอบคลุ ม เรื่ อ งที่ จ ะวั ดตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ 
6. ให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ 

 1). ห าค่ าดั ช นี ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ ง  IOC (Index of 
Objective Congruence) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
สำหรับการศึกษาวิจัยไปทำการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง 
(Validity)ความเชื่อมั่น(Reliability) การหาค่าความเที่ยงตรงโดย
นำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม 
เนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่านหลังจากนั้นนำมาหาค่า
ดัชนีความ สอดคล้อง 
(IOC) 
 2).การประเมินข้อคำถาม IOC 
 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Objective 
Congruence) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสำหรับการ
ศึกษาวิจัยไปทำกรทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และ 
ความเช่ือมั่น (Reliabilty) การหาค่าความเที่ยงตรงโดยนำ
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม 
เนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่านหลังจากนั้นนำมาทาดำ
ดัชนีความ สอดคล้อง 

IOC = 
∑𝑅

𝑁
 

เมื่ อ  IOC ห ม าย ถึ งค่ าดั ช นี ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ ง  ( Index of 
congruence) R หมายถึง 
ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญโดยค่า +1 หมายถึงข้อคำถาม
สามารถนำไปวัดได้อย่างแน่นอนค่า O 
หมายถึงไม่แน่ใจว่าจะวัดได้และ 1 หมายถึงข้อคำถามไม่สามารถ
นำไปวัดได้อย่างแน่นอน N หมายถึง 
จำนวนผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า +1 สำหรับข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหา 
ค่า 0 สำหรับข้อที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับเนื้อหา 
ค่า -1 สำหรับข้อที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 

ความหมายของค่าคะแนน IOC 
0.50 - 1.00 ใช้ได้ 
0.33 - 0.49 ปรับปรุง 
0.00 - 0.32 ใช้ไม่ได้ ตัดทิ้ง 

 3).ผลการวิเคราะห์ IOC 
7. จัดพิมพ์แบบประเมินประสิทธิภาพเพื่อเตรียมนำไปประเมิน
ประสิทธิภาพระบบการให้น้ำพืชอัตโนมัติ โดยวัดความชื้นในดิน 
สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ เชิงพรรนณาในการวิเคราะห์
ข้อมูลของระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติ โดยวัดความช้ืนในดิน การ
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สูตรการหาค่าเฉลี่ย 

 
เมื่อ 

 
 
สูตรการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

 
 

เมื่อ   S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       x คือ ข้อมูล ( ตัวท่ี 1,2,3...,n) 

       คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณติ 
        n  คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด 
 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ เมื่อได้ทำการ
ออกแบบและพัฒนาระบบให้น้ำอัตโนมัติ โดยวัดความช้ืนในดิน 
ตามขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการวิจัยและทำกรปรับปรุง
แก้ไขข้อคำถาม (OC) ตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะ ขอผู้
เช่ียวชญเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะนำไให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 
ท่าน ประเมินหาประสิทธิภาพของระบบ โดยเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด และใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด            5       คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ มาก                4      คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง         3       คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ น้อย                  2      คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด   1        คะแนน 
 การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละ
ข้อแล้ว นำมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล  ซึ่งมีการแปลผล
ตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น  ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.51  - 5.00 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 มีความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 -  3.50 มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 -  2.50 มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.00  - 1.50 มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ที่สุด 
 
3.5 ตรวจสอบความถูกต้อง/แก้ไขปรับปรุง  
3.6 การทดลองระบบระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติ โดยวัดความชื้น
ในดิน 
แผนแบบการทดลอง (เฉพาะการวิจัยเชิงทดลอง)  
เมื่อ  

O1        คือ        การทดสอบก่อนการทดลอง 
O2        คือ        การทดสอบหลังการทดลอง 
X         คือ        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่าน 

วิธีการ 
1) เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม 
2) ทดสอบก่อนการทดลอง 
3) ทำการจัดกระทำหรือทำการทดลองกับกลุ่มทดลอง 
4) ทำการทดสอบหลังการทดลอง 
5) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบ

ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.7 สรุปผล 

โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของ
ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติ โดยวัดความชื้นในดิน ซึ่งมีส่วนประกอบ
ที่สำคัญคือ Arduino UNO,  เซนเซอร์วัดความช้ืนในดิน ซึ่งเรา
สามารถตั้งการรดน้ำต้นไม้ได้  โดยอาศัยความช้ืนในช่วงเวลาที่
เราไม่อยู่บ้าน หรือใช้ระบบฟาร์มที่ต้องอาศัยแรงงานคนเป็น
จำนวนมากเพื่อนำไปสู่การลดใช้แรงงานจากคนได้ การศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาระบบ 

เอกสารอ้างอิง 
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ชื่อเรื่อง   ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านแบบไร้สาย 

WIRELESS ANTI-THEFT HOME SECURITY 

นายธีรพันธ์ุ สุวรรณพัฒน ์

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรรีาชา 
Email: teeraphan.s@ku.th 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้ นำเสนอเอกสารนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบั 
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านแบบไร้สายได้ทำการ
แจ้งเตือนผ่านทางมือถือด้วยเครื่องบันทึกภาพ และได้นำกล้อง
วงจรปิด ที่ได้นำระบบ AI เข้ามามีส่วนร่วม บริเวณหน้าต่าง 
ประตูและกริ่งจะนำไมโครคอมโทรลเลอร์เข้ามามีส่วนร่วม 
และมีระบบ จับวัตถุสิ่งกีดขวางสีขาวดำผ่านระบบอินฟาเรด
โดยจะนำเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกันขโมย อุบัติเหตุ
ภายในบ้านโดยจะแจ้งและนำขึ ้นผ่านโทรศัพท์มือถือผ่าน
สัญญาณหรือผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปเเบบอื่นทันที                                                                                
คำสำคัญ: ระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายได้นำกล้อง
วงจรปิดระบบ AI เข้ามา 

 

ABSTRACT 

This paper presents this document Information 
about wireless home security alarms via a mobile 
phone with a Digital Video Recorder (DVR) And has 
brought a Close Circuit Television (CCTV) camera that 
has adopted an AI system. The microcontroller is 
involved and has a black dirt control system via 
infrared system that will bring different things 
whether it is anti -theft or accident. 

Keywords: Wireless Security System Introduces 
AI CCTV Camera.       

 

1. บทนำ 

    ณ สถานการณ์ปัจจุบันนี้ภัยอันตรายที่เกิดจากการ
โจรกรรมแม้ว่าจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และยังจะสามารถสร้าง
ความเสียหายให้ทรัพย์สิน รวมไปถึงชีวิตของคนเรามากที่สุด
จึงมีการสร้างวงจรการป้องกัน จากการโจรกรรมและยังมี
ระบบเตือนภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเตือนภัยด้วยเสียง จน
ลามไปถึงการใช้กล้องวงจรปิดที่มีระบบAIเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วย โดยทั่วไปแล้วการใช้งานนั้นยังไม่เพียงพอ ต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งาน จึงมีแนวคิด ที่จะศึกษาและสร้างระบบ
เตือนภัยในบ้านจุดประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและช่วย
เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและทรัพย์สินโดยการ
พ ัฒนาระบบกล ้ อ งร ั กษาความปลอดภ ั ย เพ ื ่ อ เพิ่ ม 
ประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยให้มีความ
ครอบคลุมที่สูงสุด เล็งเห็นว่าระบบรักษาความปลอดภัยใน
บ้าน ซึ่งจะประกอบไปด้วย ชุดกล้องวงจรปิด AI พร้อมกับ 
เครื ่องบันทึก ชุดตรวจจับประตู ตัว  ตรวจจับควัน  และ 
อุปกรณ์แจ้งเตือน ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ของเครื่องบันทึกไม่เพียงแต่ช่วยในการป้องกันทรัพย์สิน จาก
การบันทึกภาพจากกล้อง AI แล้ว ยังจะสามารถเพิ่มระบบ
การแจ้งเตือนโดยการส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือ ผ่าน
ระบบLineของเจ้าของบ้านได้ทันเวลา เพราะสามารถลด
เหตุร้ายที่จะเกิดขึ ้นภายในบ้านได้ อีกทั้งการที่ สามารถดู
ภาพผ่านกล้องวงจรปิดได้ทันที  นั ้นทำให้เห็นภาพผู ้ก่อ
เหตุร้าย และยับยั้ง การก่อเหตุที ่ อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที 
นอกจากนี้ภาพที่บันทึกได้จาก กล้องวงจร ปิดยังสามารถ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังเช่นการแยกแยะ คนร้าย สัตว์
เลี้ยง หรือบุคคลทั่วไป หรือใช้ในการชี้ตัวผู้ก่อเหตุหรือผู้บุก
รุก เป็นต้น 
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2.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 เทคโนโลยีไร ้สายเป็นการส่งสัญญาณโดยไม่ใช้
สายสัญญาณเป็นตัวกลางในการส่งแต่ใช่การการส่งสัญญาณ
ออกไปในอากาศแทน ในที่นี้ได้ออกแบบระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในบ้าน โดยให้มีระบบไมโครคอมโทรลเลอร์เข้า
มามีส่วนร่วม สามารถใช้สัญญาณ Radio Frequency เป็น
มาตรฐานในการสื่อสารแบบไร้สาย IR ( เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ
สิ่งกีดขวางและเส้นขาวดำแบบอินฟาเรด ) เซ็นเซอร์หน้าต่าง 
ประตูและกริ่ง ระบบดังกล่าวเพิ่มเติมสามารถพัฒนาไปใช้ใน
งานด้านความปลอกภัยในอุตสาหกรรมหรือสำนักงานได้
เทคโนโลยีนี ้ประกอบด้วย2 ส่วน เครื ่องส่งสัญญาณและรับ
สัญญาณ การส่งสัญญาณ สามารถวางไว้ใกล้สิ่งของมีค่าซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการรับสัญญาณผู้ใช้ต้องพกพาไปด้วย
เพื ่อร ับการแจ้งเต ือนผ่าน LCD ทุกคร ั ้งท ี ่ม ี ภ ัยค ุกคาม 
สัญญาณจะเตือนดังขึ ้นทุกครั ้งที ่มีภัยคุกคาม ผู้ใช้สามารถ
ตรวจสอบ โดยม ีการส ่ งออกไปในร ูปแบบของคลื่ น
แม่เหล ็กไฟฟ้า ซึ่ งม ี ข ้อด ี ค ือ ลดข้อจำกัดของการเดิน
สายสัญญาณ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้า เทคโนโลยีไร้สายแบ่งเป็น
หลายช่วงความถี ่         เช่น ช่วงความถี่ คลื ่นวิทยุ คลื่น
โทรทัศน์ คลื่นไมโครเวฟ คลื่นรังสีเอ็กซ์ และรังสีคอสมิกเป็น
ต้น  

 เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยี AI ได้เข้ามามีส่วนชว่ย
ในเร ื ่องของระบบรักษาความปลอดภัยมากขึ ้น โดยใช้
เทคโนโลยี machine learning เข้ามาวิเคราะห์ชนิดของวัตถุ
ในภาพ(Image Recoginition) ว่า วัตถุที่เข้ามาในภาพนั้น ๆ 
เป็นวัตถุประเภทไหน เช่น มีคน รถยนต์ มอเตอร์ไซต์ หรือสัตว์
ชนิดต่าง ๆ เข้ามาในภาพ เป็นต้น  ระบบ SMART CCTV 
SOFTWARE ซึ่งใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์
ภาพสามารถทำให้ระบบกล้องวงจรปิดของท่านสามารถ
ตรวจสอบและแจ้งเตือนท่านได้โดยอัตโนมัติว่า มีวัตถุที่ท่าน
ต้องการเฝ้าระวังเข้ามาในภาพเมื่อไร และมีลักษณะอย่างไร 
เช่น พบบุคคลเข้ามาในภาพ หรือมีรถยนต์เข้ามาในภาพโดยที่
ท ่ าน ไม ่ ต ้ อ ง เ ฝ ้ าด ู ภาพ เองตลอดเวลา  SMART CCTV 
SOFTWARE สามารถใช้ร่วมกับระบบกล้อง IP ทั้งแบบไร้สาย 
และแบบเดินสายของบจก. สมาร์ทฯ ได้ โดยระบบสามารถ

วิเคราะห์ชนิดของวัตถุในภาพ ( Image Recoginition ) เป็น
ต้น  

3.ขั้นตอน และ กระบวนการทำงานของระบบ 

 

ภาพที่ 1 : จะเป็นการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับและจะนำไปยัง 
LCD เพื่อแสดงผล 

 

ภาพที่ 2 :  จะเป็นการนำเอาภาพจากกล้อง AI แจ้งเตือนเข้า 
Line 

3.1 วิธีการดำเนินการวิจัย                              

     การเพิ่มขึ้นของจำนวนการโจรกรรมในบ้านทางเราได้ให้
ความสนใจที่จะปกป้อง พวกเขาด้วยวันนี้ เทคโนโลยีที่ชาญ
ฉลาดและมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ ประกอบด้วย2ส่วน ส่วน
ที ่ 1 เครื ่องส่งสัญญาณส่วนที่2ตัวรับผู ้ใช้ต้องพกพาส่วน

เครื่องรับไปด้วย เพื่อรับการแจ้งเตือนผ่าน LCD ทุกครั้งท่ีมีภัย 
คุกคาม ส่วนเครื ่องส่งสัญญาณสามารถวางไว้ใกล้
สิ่งของมีค่าซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกัน จะมีเซ็นเซอร์
อินฟราเรดแบบพาสซีฟวางอยู่ใกล้กับสิ่งเหล่านี้ทันทีที่มีการ
เคลื่อนไหวในบริเวณใกล้เคียงเซ็นเซอร์ตรวจจับจะส่งสัญญาณ
ไปยังผู้ใช้ผ่านเครื่องส่ง สัญญาณ นอกจากนี้ยังสามารถวางอยู่
ใกล้หน้าต่างและประตูในขณะที่ประตูหรือ หน้าต่างถูกเปิดขึ้น
หน้าสัมผัสของสวิตช์จะทำงานและจะทำการแจ้งเตือนไปยัง
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ผู้ใช้ สัญญาณเตือนจะดังขึ้นทุกครั้งที่มีภัยคุกคามซึ่งแสดงว่า
ผู้ใช้ต้องตรวจสอบ LCD ซึ่ง จะแสดงหน้าจอระบุ 

 

 
ภาพที่ 3 : แผนภาพบล็อกของส่วนเครื่องส่งสัญญาณ 

 

 
ภาพที่ 4 : แผนภาพบล็อกของส่วนผู้รับ เครื่องมือใช้ในการพัฒนา 

รายชื่อ ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น 

 -เซ็นเซอร์อินฟาเรด  

 - สวิตซ์เซ็นเซอร์แม่เหล็ก หมายเลข2  

 - AVR Atmega8515 จำนวน 2 ตัว  

 - RST 433 TX - RST 433 RX - LCD  

 - AVR STUDIO Software - Buzzer  

 - แผนภาพบล็อก  

 - กล้องวงจรปิด AI  

 - อุปกรณ์ร่วม 

3.2 โปรแกรมที่ใช้ LabView แจ้งเตือนด้วย Live notify จะ
ทำการเขียนโปรแกรม ผ่านทาง ไลน์ให้แจ้งเตือนจำเป็นต้องใช้ 
Line notify ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นด้วย แอพพลิเคชั่น Line มีผลต่อ
การแจ้งเตือนเมื่อมีคนบุกรุก กล้อง AI จะส่ง ภาพมาทาง Line 
เพื่อเป็นการระบุตัวบุคคล 

4. ผลการดำเนินงาน 

 ร ายละ เ อ ี ย ดกา รออกแบบและการ ใช ้ ง าน
ไ ม โ ค รคอน โทรล เ ลอร ์  8 515  ATMEGA 8515  เ ป็ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR 8 Bit ประสิทธิภาพสูงและใช้
พลังงาน ต่ำ หน่วยความจำประกอบด้วย 512 ไบต์ EEPROM, 
SRAM 512 ไบต์และรองรับพื้นที่หน่วยความจุภายนอกเสริม
ได้สูงสุด 64KB นอกจากนี้ยังมีแฟลชที่ตั้งโปรแกรมได้ภายใน
ระบบ 8 KB พร้อมความสามารถในการอ ่านขณะเข ียน 
คุณสมบัติอุปกรณ์ต่อพ่วงรวมถึงตัวจับเวลาตัวนับ 8 Bit 1 ตัว 
และตัวจับเวลา 16 บิต / ตัวนับ 1 ตัว นอกจากชุดคำสั่งที่
หลากหลายแล้วยังมี ทะเบียนการทำงานทั่วไป 32 รายการ 
Registers ทั้ง 32 ตัวเชื่อมต่อโดยตรงกับ Arithmetic Logic 
Unit (ALU) ทำให้สองตัวแยกกัน ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงใน
คำสั่งเดียวท่ีดำเนินการในหนึ่งรอบนาฬิกา สถาปัตยกรรมที่ได้
คือโค้ดมากขึ้น มีประสิทธิภาพในขณะที่ได้รับปริมาณงานเร็ว
กว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ CISC ทั่วไปถึงสิบเท่า 

 
ภาพที่ 5 : Pin Diagram of 8515 Microcontroller 

Passive Infra Red Sensor 

 เซนเซอร์ PIR มีขนาดเล็กราคาไม่แพงใช้พลังงานต่ำ
ทนทานมีช่วงเลนส์กว้างง่ายต่อการเชื่อมต่อและ ง่ายต่อการใช้ 
Passive Infra Red Sensor(PIR) จะว ัดแสงอ ินฟราเรดที่
ปล ่อยออกมาจากวัตถุท ี ่ก ่อให ้เก ิดความร้อนดังนั ้นร ังสี
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อินฟราเรดในมุมมองของมัน เซ็นเซอร์ PIR มีระยะประมาณ 6 
เมตรขึ ้นอยู่กับเงื ่อนไขเซ็นเซอร์ปรับให้เข้ากับเงื ่อนไขที่
เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆซึ่งเกิดขึ้นตามปกติ ภายในสิ่งแวดล้อม 
แต่แสดงการตอบสนองที่มีเอาต์พุตสูง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
ของเซ ็น เซอร ์ส ัมผ ัสประต ู/หน ้ าต ่ างไร ้สาย  Wireless 
Magnetic Door/Window Contact Sensor เป ็นอ ุปกรณ์
ป้องกันที่ สามารถส่งการแจ้งเตือนเมื่อการเปิดและปิดประตู
และหน้าต่างเกิดขึ้น ออกแบบมา เพื่อส่งสัญญาณไร้สายไปยัง 
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านที่เข้ากันได้ระบบเมื่อ
หน้าสัมผัสระหว่างเครื่องส่งและเซ็นเซอร์แม่เหล็กที่เกี่ยวข้อง
เสียหน้าสัมผัสแม่เหลก็ใช้เพื่อตรวจสอบจุดเข้าปิดตามปกติเช่น
ประตูและหน้าต่าง สื่อสารแบบไร้สายกับระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในบ้านที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งอยู่ห่างออกไป300
ฟุตการตั้งค่าความถี่วิทยุที ่ปรับได้และเทคโนโลยีในตัวช่วย
ป้องกัน สัญญาณพลาดและ ข้อผิดพลาดในการส่ง เครื่องส่ง 
RF-RST 433TX เครื่องส่ง RF จะสร้างคลื่นความถี่วิทยุในวงจร
และสำหรับ 'สัญญาณพาหะ' นี้จะเพิ่ม ส่วนข้อมูลโดยการปรับ
สัญญาณผู้ให้บริการ จากนั้นสัญญาณ composite นี้จะถูก 
ป้อนเข้ากับเสาอากาศ อากาศก่อให้เกิด สัญญาณที่สอดคล้อง
ก ันในช ั ้นบรรยากาศ โดยการเปล ี ่ยนสนามไฟฟ้าและ
สนามแม ่เหล็กในเวลาเด ียวก ัน                ความถี่  
impedance ของ 'พื้นที่ว่าง' คือไม่กี่สิบโอห์มถึงไม่กี่ร้อยโอห์ม 
พลังที่เปล่งออกมาจากเครื่องส่ง สัญญาณอาจแตกต่างกันไป
ตั้งแต่เมกะวัตต์ไปจนถึงไม่กี่วัตต์สำหรับอุปกรณ์พกพา 

ตัวรับ -STT 433 เครื่องรับ RF รับสัญญาณจากช้ันบรรยากาศ
จากทางอากาศของตัวเอง เสาอากาศ รับมักจะค่อนข้างง่าย
และ โดยทั่วไประดับสัญญาณจะอยู่ที่ไมโครโวลต์สองสามตัว 
จากนั้นวงจรรับจะดึงข้อมูลส่วนหนึ่งของ สัญญาณจากส่วน
ของผู้ให้บริการและขยาย ให้อยู่ในระดับที่มีประโยชน์สำหรับ
เสียงหรือวิดีโอ สัญญาณที่แท้จริงเข้าสู่ลำโพงจะ ไม่กี่สิบโวลต์ 
แม้ว่าลำโพงจะไม่มีประสิทธิภาพ แต่ในที่สุดสัญญาณก็ปรากฏ
ขึ้นที่  A ระดับที่อาจได้ยิน วิทยุพื้นหลังจะมีกำลังไฟไม่กี่มิลลิ
วัตต์ 

การเชื่อมต่อ LCD กับไมโครคอนโทรลเลอร์ (โหมด 4Bit) เรา
จะใช้ 16 × 2 Liquid Crystal Display (LCD) ตัวอักษรและ
ตัวเลขคละกันซึ่ง หมายความว่าสามารถแสดงตัวอักษรได้ 

พร้อมกับตัวเลข 2 บรรทัดแต่ละบรรทัด ประกอบด้วยอักขระ 
16 ตัว ในโหมด 4 บิต ข้อมูลจะถูกส่งไปใน nibbles ก่อนอื่น
เราจะ ส่งไฟล์ แทะสูงขึ้นแล้วแทะล่าง ในการเปิดใช้งานโหมด 
4 บิตของ LCD เราต้องทำ ตามลำดับ พิเศษของ การเริ่มต้นที่
บอกคอนโทรลเลอร์ LCD ว่าผู้ใช้เลือกโหมดการ ทำงาน 4 บิต 
เราเรียก ลำดับพิเศษนี้ว่า การรีเซ็ต LCD ต่อไปนี้เป็นลำดับ
การรีเซ็ต LCD 

1.รอประมาณ 20mS 

2.ส่งค่าเริ่มต้นแรก (0x30) 

3.รอประมาณ 10mS 

4.ส่งค่าเริ่มต้นท่ีสอง (0x30) 

5.รอประมาณ 1mS 

6.ส่งค่าเริ่มต้นท่ีสาม (0x30) 

7.รอ 1mS 

8.เลือกความกว้างของบัส (0x30 - สำหรับ 8 บิตและ 0x20 
สำหรับ 4 บิต) 

9.รอ 1mS 

แฟล็กไม่ว่างจะใช้ได้หลังจากลำดับการรีเซ็ตด้านบนเท่านั้น 
โดยปกติเราจะไม่ใช้การตั้งค่าสถานะไม่ว่างในโหมด 4 บิตเป็น 
เราต้องเขียนโค้ดสำหรับอ่านสองแท่งจากจอ LCD แต่เราใส่
ความล่าช้าจำนวนหนึ ่งโดยปกติคือ 300 ถึง 600uS ความ
ล่าช้านี้อาจ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ LCD ที่ใช้เนื่องจากเรา
อาจเปิดความถี่คริสตัลที่แตกต่าง กัน ตัวควบคุม LCD ตัวใด
กำลังทำงานอยู่ ดังน้ันจึงขึ้นอยู่กับโมดูล LCD ที่ได้ใช้ 

 

ภาพที่ 6 : การเช่ือมต่อ LCD พร้อมโหมด 4 Bit 
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ที่นี่เราต้องการเพียง 6 Pins เพื่อเชื่อมต่อกับ LCD D4-D7 คือ
การเช่ือมต่อ Pins ข้อมูล และ เลือกเปิดใช้งานและลงทะเบยีน 
ใช้สำหรับ Pins ควบคุม LCD เราไม่ได้ใช้ Pins อ่าน / เขียน 
(RW) ของ LCD เนื่องจากเรากำลังเขียนบน LCD เท่านัน้ดังน้ัน
เรา ทำให้มันมีสายดินอย่างถาวร หากต้องการใช้งาน สามารถ
เชื่อมต่อกับ คอนโทรลเลอร์ได้แต่จะทำได้เท่านั้น เพิ่ม Pins 
อื ่นและไม ่สร ้างความแตกต ่าง  อย ่างมาก โพเทนชิออ
มิเตอร์RV1 ใช้เพื่อ ควบคุมความคมชัดของ LCD หมุดข้อมูลที่ 
ไม ่ต ้องการของ LCD เช ่น D0-D3 เช ื ่อมต ่อก ับ ground 
Buzzer 

ที่น่ีเราใช้กริ่ง piezoelectric องคป์ระกอบ piezoelectric 
ขับเคลื่อนด้วยวงจร อิเล็กทรอนิกส์แบบสั่นหรือ แหล่ง
สัญญาณเสียงอ่ืน ๆ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องขยาย เสียงแบบ 
piezoelectric เสียงท่ีใช้โดยทั่วไปเพื่อระบุว่ามีปุม่ ถูกกดเป็น
การคลิกแหวน หรือเสยีง beep 

 

กล้องวงจรปิด AI 

1. เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดไรส้ายที่ผนวกเข้ากับ Wi-Fi นั้น จะ
ทำให้สามารถดูกล้อง จากมือถือได้ ติดตั ้งและเคลื่อนย้าย
สะดวก โดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก ระบบ AI บนกล้อง วงจรปิดไร้
สายที่ใช้ในฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนผู้บุกรุก โดยที่ AI จะแยกแยะ
ระหว่างคน สัตว์ และยานพาหนะออกจากกัน ทำให้ตรวจจับผู้
บุกรุกได้อย่างแม่นยำ เมื่อประยุกต์ใช้กับสิ่งของเครื่องใช้ใน
บ้าน ก็จะทำให้สั่งเปิดปิดไฟ หรือส่งสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ 
ผ่านระบบเซ็นเซอร์ได้ เป็นช่วยป้องกันปัญหาการโจรกรรมที่
ได้ผลดีมาก                                             

2. ระบบ AI ที่เชื ่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ในบ้าน  
เช่น แจ้งเตือนการเมื่อลืม ปิดแก๊ส โดยระบบแจ้งเตือนที่
สมาร์ทโฟน (หรืออุปกรณ์อื่น) ได้ ก็สามารถป้องกันอัคคีภัยได้                           

3. อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะหแ์ละ
ตัดสินใจในการตรวจจับควันไฟ ก่อนที่จะเกิดเปลวไฟขึ้น จะ
ช่วยป้องกันอัคคีภัยได้ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ 

4. ระบบบ้านอัจฉริยะนอกจากจะช่วยเรื่องความปลอดภัยแล้ว
ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย การมีระบบการตรวจสอบ และควบคุม

อัจฉริยะที่เชื ่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์
ไฟฟ้า มิเตอร์บ้านอัจฉริยะ (Home smart meters) หรือ
แม้แต่เครื่องใช้ภายในบ้านที่ควบคุมด้วยระบบเซ็นเซอร์ ช่วย
ลดค่าพลังงานไฟฟ้าลงได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุน การประกอบการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงงานได้เป็นอย่างดี                 

ระบบการตรวจสอบแบบเรียลไทม ์

1. AI ที่เป็นระบบการตรวจสอบแบบเรียลไทม ์ป้องกันภัยพิบัติ
ได้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้คนมากขึ้น เช่น การตรวจวัด
การสั่นสะเทือนหรือคลื่นความร้อนก่อนการเกิดแผ่นดินไหว                   

2. AI เป็นระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์ที่ใช้กับระบบรถยนต์
อัจฉริยะ เช่น ใช้กล้องตรวจจับความ 

ผิดปกติขององศาของรถที ่วิ ่งสวนมาหรือตรวจสอบความ
ผิดปกติเครื่องยนต์ ก็จะช่วยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุไมค่าด
ฝันได้ และ จะช่วยลดการ สูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินได้ 

3. AI ในรถยนต์ที่เริ่มนำมาใช้ ได้แก่ การควบคุมอุปกรณ์ใน
รถยนต์ด้วยเสียง เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง เครื่องนำ
ทาง แม้จะดูว่าการสั่งงานด้วยเสียงยังเป็นระบบ AI แบบง่ายๆ 
แต่ก็ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าการควบคุมอุปกรณ์
โดยใช้มือได้มากเหมือนกัน 

 

ภาพที่ 7 : ภาพจากกล้องวงจรปิด AI 

 การตรวจจับสามารถสแกนในหน้าบุคคลที่มีความ
แม่นยำสูงสุดถึง98%เปรียบเทียบใบหน้าจากรูปภาพบุคคลได้ 
เพียงแค่อับโหลดรูปผ่านมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ ค้นหา
เหตุการณ์จากใบหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่คลิกรูปใบหน้าที่
ต้องการจะค้นหา หรือคลิกช่วงเวลา ว่ามีบุคคลใดอยู ่ใน
ช่วงเวลานั้นบ้าง สามารถกำหนดใบหน้าท่ีต้องการหรือกำหนด
ใบหน้าที่ต ้องการแบล็กลิช เพื ่อไม่ให้เข้าในพื ้นที ่ได้ตาม
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ต้องการ และยังสามารถบันทึกข้อมูลของบุคคลได้นาน 30 วัน
การแจ้งเตือน ระบบเเจ้งเตือน ผ่าน Buzzer ส่งเสียง 

เพื ่อแจ้งเตือน แจ้งเตือนผ่าน E-mail พร้อมภาพที่เกิดเหตุ
ทันที หรือจะเป็นการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify เข้า Line
ส่วนตัว เมื ่อมีเหตุ สามารถดูภาพย้อนหลังผ่านมือถือได้
อุปกรณ์ร่วม กล้องวงจรปิด สามารถใช้ ร่วมกับ อุปกรณ์ ประตู
รีโมท กลอนแม่เหล็ก ประตูรั้วอัตโนมัติ ส่งออก Alarm Out 
เพื่อให้ อุปกรณ์ปลดล๊อค เมื่อได้รับการตรวจสอบ จากเครื่อง
บันทึก ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับ อนุญาต เช่น ระบบจดจำใบหน้า 
สั่งงานเปิดประตูรีโมท, สั่งงานเปิดประตูคีย์การ์ด, สั่งงานเปิด-
ปิดไฟได้ ฯลฯ  

5.ผลการทดลอง 

        จากการทดลองได้นำกล้องวงจรปิดโดยมีระบบ AI เข้า
มามีส่วนร่วมกับ ระบบเซ็นเซอร์ที่มีการป้องกัน กลอนแม่เหล็ก 
ประตู เมื่อมีเหตุการณ์ จะทำการแจ้งเตือนไปยัง Line โดยเรา
จะแยกระบบความปลอกภัยเป็น 2 แบบจะทำการแจ้งเตือน
ผ่าน Line และ แจ้งเตือนผ่านคอนโทรลเลอร์ LED ในกรณีมีมี
วัตถุเดินผ่าน จะทำการแจ้งเตือนเป็นเสียง และเมื่อผ่านกล้อง
จะทำการถ่ายภาพและส่งภาพมาทาง Line ทันที เทคนิคหรือ
วิธีการนำมาใช้ในการนำมา แยกแยะ คนร้าย สัตว์เลี้ยง หรือ
บุคคลทั่วไป  โดยสามารถแยกแยะบุคคลที่ตรวจจับมาได้ว่า
เป็นบุคคลทั่วไปหรือผู้บุกรุก กรณีที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 
ทาง AI จะทำการแจ้งเต ือน ผ ่านทางLine เพื ่อไม ่ให ้ส่ง
ข้อความที่มีมากจนเกินไปให้กับเจ้าของบ้าน กรณีที่ทำการ
แยกแยะคนร้าย สัตว์เลี้ยงหรือบุคคลที่ไม่ใช่คนร้าย ก่อนที่จะ
ส่งข้อมูลไปยังเจ้าของบ้านหรือสมาชิกท่ีอยู่ภายในบ้าน เพื่อหลี
เลี่ยงไม่ให้เจ้าของบ้านไม่เกิดความวิตกกังวลหรือได้รับการแจ้ง
เตือนมาบ่อยมากจนเกินไป ซึ่งระบบนี้ต้องพึ่ง AI ให้ฉลาดใน
การจดจำ หรือแยกแยะใบหน้าของผู้ใช้งานหรือคนแปลกหน้า
ได้ จะสามารถทำให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจนกระทั่ง
การจดจำใบหน้าก็ม ีผลในการวิเคราะห์ว ่าตัวบุคคลเป็น
อันตรายหรือไม่เพื่อส่งการแจ้งเตือนผ่านทาง Line ในทีสุ่ด 

6.ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

ในโครงการนี้เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านที่ใช้ 
กล้องวงจรปิด AI ที่สามารถบันทึกเหตุการณ์และแจ้งเตือน
ผ ่ า น ไ ล น ์  ส า ม า ร ถ น ำ ไ ป เ ป ็ น ห ล ั ก ฐ า น  แ ล ะ น ำ
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้การแจ้งเตือน แบบไร้สายโดยใช้ 
RF สัญญาณเป็น มาตรฐานการสื่อสาร อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไดร้บั
การทดสอบและได้รับผลลัพธ์ การดำเนินโครงการนี้ในปัจจุบัน
จะช่วยให้เกิดความสงบสุขได้อย่างมี ประสิทธิผลและคำนึงถึง
ผู้อยู่อาศัยโครงการนี้สามารถดำเนินการได้ทั้งในอพาร์ตเมนต์
และร้านค้า ทั่วไปเช่นกัน การทำเกี่ยวกับโครงการนี้จะเพิ่ม
ความปลอดภัยในบ้านมากขึ้น ช่วยลดปัญหาการโจรกรรมได้
ในระดับหนึ่ง ลดความเสี ่ยงที่มีผลต่อภายภาคหน้า และยัง
สามารถต่อยอดไปยังสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมได้  
รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดในระบบอีกด้วย 

      ข้อควรระวังสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย โทรศัพท์
เป็นสิ่งสำคัญมากในการแจ้งเตือน ถ้าผู ้ใช้งาน อยู่ในที่ไม่มี
สัญญาณ หรือความแรงของสัญญาณน้อย การแจ้งเตือน หรือ 
การเข้าดูภาพย้อนหลังเพื่อทราบ เหตุการณ์นั้นอาจจะมีปัญหา
ได้ล้าช้าได้  
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แอปพลิเคชันควบคุมสีดอกไฮเดรนเยีย การรดน้ำและปรับค่า pH ดิน 

Hydrangea color control application Watering and adjusting the soil pH 

นุชษณีย์ แสงอรุณ , สุชานาฏ เลพล และ *สุพาพร บรรดาศักดิ ์

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

Nutsanee.s@ku.th , Suchanat.l@ku.th , *Jumbundasak@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันใน
แพลตฟอร์ม Android เพื ่อควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างและ
ความชื้นของดิน สำหรับการดูแลต้นไฮเดรนเยีย เพื่อให้ได้สีของ
ดอกตามความต้องการรวมถึงการเจริญเติบโตที่ดี ฮาร์ดแวร์
ออกแบบโดยเลือกใช้บอร์ด Arduino ในการเขียนโปรแกรม
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัด ส่วนของการควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง 
จะใช้เซนเซอร์ตรวจวัด Moisture & PH ในดิน เมื ่อเซนเซอร์
ตรวจพบค่า pH มีค่าเป็นกรดน้อยกว่าค่าที่ได้ตั้งไว้ตามสีที่เลือก 
แอปพลิเคชันจะทำการแสดงค่าปริมาณสารเพิ่มความเป็นกรดที่
ต้องใส่ หากพบค่า pH มีค่าเป็นกรดมากกว่าค่าที่ได้ตั้งไว้ตามสีที่
เลือก แอปพลิเคชันจะทำการแสดงค่าปริมาณสารลดความเป็น
กรดที่ต้องใส่ เพื่อให้ได้สีดอกไฮเดรนเยียตามที่ต้องการ ตามค่า 
pH ต่อไปนี้ สีฟ้า/น้ำเงิน pH 5.0>5.5, สีม่วง/ชมพู pH 6.0-6.5, 
สีครีม/ขาวซีด pH = 7 กลาง 

คำสำคัญ: สีดอกไฮเดรนเยยี, Android, กรด-ด่าง, ความช้ืน 

Abstract 

The purpose of this research is to develop an 
application in the Android platform to control soil pH 
and moisture levels. For the care of hydrangea To 
achieve the desired color of the flower as well as good 
growth. Hardware designed by choosing to use the 
Arduino board to write program to connect with 
measuring device Section of pH control The soil 

Moisture & PH sensor is used when the sensor detects 
a pH that is less acidic than the value set for the 
selected color. The app will show the amount of 
acidifying agent to be added if the pH is found to be 
more acidic than the value that was set for the selected 
color. The app will show the amount of reducing acid 
that must be added. To obtain the desired hydrangea 
color according to the following pH values: blue / blue 
pH 5.0> 5.5, purple / pink pH 6.0-6.5, cream / pale white 
pH = 7 medium 

Keywords: Hydrangea Color, Android, Acid-Alkali, 
Moisture 

1. บทนำ 

 ไฮเดรนเยียเป็นหนึ่งในพันธุ์ไม้ดอกที่มีมูลค่าค่อยข้างสูง
ปัจจุบันมีการปลูกไฮเดรนเยียในเชิงธุรกิจที่หลากหลายรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อตัดดอกขาย การท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่ง
เพื่อการแปรรูป ไฮเดรนเยียจะสะสมธาตุอะลูมินัม โดยธาตุนี้จะ
ถูกปลดปล่อยออกมาจากค่า pH ที่มีฤทธิ์เป็นกรด ธาตุนี้จะทำ
ปฏิกิริยากับสารละลายในกลีบดอกทำให้เกิดสีน้ำเงิน ซึ่งการปลูก
ต้นไฮเดรนเยียให้ได้สีตามที่ต้องการเป็นไปได้ยาก เนื่องจากไม่
สามารถวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในดินได้ด้วยตนเอง ทำให้การ
ควบคุมสีดอกไฮเดรนเยียแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามที่ต้องการหรือสี
มีการผิดเพี้ยนไปเกินกว่าจะกำหนดได้  
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 จากปัญหาข้างต้นทางผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดแก้ปัญหา 
โดยเลือกใช้บอร์ด Arduino ในการเขียนโปรแกรม ส่วนของการ
ควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง จะใช้เซนเซอร์ตรวจวัดความเป็น
กรด–ด่าง (Analog pH Meter Pro) ในการตรวจวัดค่าความเป็น
กรด-ด่าง ในดินที่ใช้ในการปลูกต้นไฮเดรนเยีย แอปพลิเคชันจะมี
ตัวเลือกสีดอกไฮเดรนเยียให้เลอืก เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบค่า pH มี
ค่าเป็นกรดน้อยกว่าค่าที่ได้ตั้งไว้ตามสีที่เลือก แอปพลิเคชันจะทำ
การแสดงค่าปริมาณสารเพิ่มความเป็นกรดที่ต้องใส่ หากพบค่า 
pH มีค่าเป็นกรดมากกว่าค่าที่ได้ตั้งไว้ตามสีที่เลือก แอปพลิเคชัน
จะทำการแสดงค่าปริมาณสารลดความเป็นกรดที่ต้องใส่ เพื่อให้ได้
ส ีดอกไฮเดรนเยียตามที ่ต ้องการ ตามค่า pH นอกจากนี ้ยัง
สามารถสั่งการทำงานของระบบผ่านระบบปฏิบัติการ Android 
ได้ ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู ้ปลูกและรักษามูลค่า
ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง
และความชื้นในดิน เพื่อให้ได้สีดอกไฮเดรนเยียตามต้องการผ่าน
แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ โดยจะวิเคราะห์หาแนวทางและความ
เป็นไปได้ด้านเทคนิคท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าวได้ เพื ่อตอบคำถามหลักของการวิจัย คือ ทำ
อย่างไรให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถทราบถึงค่ากรด-ด่างใน
ดิน ที่จะทำการปลูกต้นไฮเดรนเยีย กำหนดแนวคิดและเปา้หมาย
ขอบเขตของโครงการ รวมถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่
จำเป็นสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเค-ชันต้นแบบ 

2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

1). Arduino ใช้รับส่งข้อมูลไปยังโปรแกรม Arduino Blink 1.0.4 
เพื่อนำข้อมูลที่ได้จาก Sensor Moisture & PH มาเขียนโปรแกรม
การทำงานแอปพลิเคชัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 Arduino 

2). Sensor Moisture & PH สามารถวัดค่าความชื ้นและ pH  
พร้อมกันได้เลย โดยการเลื่อนสวิตช์ไปที่ Moisture สามารถวัด
ความช้ืนในดินได้ 0-100% และสามารถวัดค่า pH ในดินได้ 3.5 – 
8 pH โดย P = PH, M = Moisture,  
+ = +5V, - = GND 

 
ภาพที่ 2 Sensor Moisture & PH 

2.2 โดยขอบเขตหน้าที่ในการใช้งานระบบแบ่งเป็น 

1). ผู ้ใช้งานทั ่วไปสามารถเข้าสู ่ระบบ -ออกจากระบบ เรียกดู
รายงานค่าความชื้นและค่ากรด-ด่าง แบบ real time จัดการ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานและดูการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ  
2). ผู้ดูแลระบบทำได้ทุกอย่างเหมือนกับผู้ใช้งานท่ัวไป แต่มีหน้าที่
เพิ่มเติม คือ การจัดการผู้ใช้งาน การจัดการอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบ
และฐานข้อมูลต้นไฮเดรนเยีย  

ระบบเป็นลักษณะแบบใช้กฎเป็นฐาน (rule-based) 
ประกอบด้วย ค่าอุณหภูมิที ่เหมาะสม ค่าความเป็นกรด-ด่างที่
เหมาะสม และความชื ้นสัมพัทธ ์ท ี ่ เหมาะสม รวมถึงค ืนค่า
คำแนะนำให้กับผู้ใช้งานในกรณีที่ค่าไม่ได้ตามมาตรฐานที่กฎได้
กำหนด โดยผ ู ้ ว ิ จ ั ยขอแสดงกฎต ัวอย ่ างตามรห ัสเท ียม 
(Pseudocode) ได้ดังต่อไปนี้ 
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IF soil.pH < 5.5 : return “ดอกสีฟ้า/น้ำเงิน” 
IF soil.pH 6.0 - 6.5 : return “ดอกสีม่วง/ชมพู” 
IF soil.pH >= 7 : return “สคีรมี/ขาวซีด” 

เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบค่า pH มีค่าเป็นกรดน้อยกว่าค่าท่ี
ได้ตั้งไว้ตามสีที่เลือก แอปพลิเคชันจะทำการแสดงค่าปริมาณสาร
เพิ่มความเป็นกรดที่ต้องใส่ หากพบค่า pH มีค่าเป็นกรดมากกว่า
ค่าที่ได้ตั้งไว้ตามสีที่เลือกแอปพลิเคชันจะทำการแสดงค่าปริมาณ
สารลดความเป็นกรดที่ต้องใส่ เพื่อให้ได้สีดอกไฮเดรนเยียตามที่
ต้องการ 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากกรณีที่การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะเป็นประเด็น
ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยจึงสำรวจถึงรูปแบบและเทคโนโลยี
ที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบต้นแบบ ซึ่งมีงานวิจัยที่ได้นำเสนอ
ระบบดึงข้อมูลสภาพแวดล้อมจากฟาร์มข้าวโพด [1] โดยพวกเขา
ได้พัฒนาตัวทดสอบแบบพกพาได้ซึ ่งประกอบด้วยเซนเซอร์วัด
ความชื้นในดิน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศและมีระบบทดน้ำ ซึ่ง
ใช้เครือข่ายแบบไร้สายในการควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ท ผลลัพธ์ที่ได้คือมีการลดค่าใช้จ่ายระยะยาว ระบบทำงาน
ในการรับส่งข้อมูลถูกต้องอยู่ที ่ร้อยละ 96 และข้อมูลที่ได้จาก
เซนเซอร์มีความถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 98 แต่อย่างไรก็ตามระบบนี้
ยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และมีงานวิจัยที่ได้
ออกแบบระบบฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยตามแนวคิดของ 
Internet of things [2] ซึ่งได้ออกแบบการวัดค่าคุณสมบัติในน้ำ
และการควบคุมอุปกรณ์ให้ทำงานแบบอัตโนมัติบนสมาร์ทโฟน
ผ่านเครือข่าย 3G อย่างไรก็ตามระบบฟาร์มอัจฉริยะนี้เน้นไปที่
กระบวนการจัดการน้ำในฟาร์ม ซึ่งผู้วิจัยสามารถนำแนวคิดใน
กระบวนการพัฒนาของงานวิจัยช้ินนี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบที่ได้นำเสนอไว้ข้างต้นได้ โดยจะนำแนวคิดการทำงานของ
ระบบเซนเซอร์วัดความชื้นในดินมาใช้   

จากกรณีท ี ่การพ ัฒนาระบบส ั ่ งงานด้วยเส ียงบน
เทคโนโลยีสรรพสิ ่งเพื ่อประยุกต์ควบคุมมอเตอร์ ในงานด้าน
เกษตรกรรม [3] การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติระดับน้ำและค่าเป็น
กรด-ด่างจะใช้ Sensor Liquid PH0-14 Value Sensor Module 

BNC PH Electrode Probe for Arduino ในการวัดค่า PH ของ
น้ำและส่งไปยังฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์ เพื่อให้แอปพลิเคชัน
สามารถนำข้อมูลไปใช้งานด้านการวิเคราะห์การควบคุมน้ำโดย
สั่งงานมอเตอร์ให้ทำการเปิดและปิดน้ำในกรณีที่ค่า PH ในน้ำไม่
เป็นไปตามที่กำหนด 

3. ขั้นตอนและกระบวนการทำงานของระบบ 

3.1 ขั้นตอนของซอฟต์แวร์ 

1) นำข้อมูลที่วัดได้จากเซนเซอร์ตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง 
และความช้ืนมาวิเคราะห์เป็นค่าสีของดอกไฮเดรนเยีย 

2) แอปพลิเคชันแสดงตัวเลือกสีของดอกไฮเดรนเยียให้เลือก 

3) pH มีค่าเป็นกรดน้อยกว่าค่าที่ได้ตั ้งไว้ตามสีที ่เลือก แอป
พลิเคชันจะทำการแสดงค่าปริมาณสารเพิ่มความเป็นกรดที่
ต้องใส่ 

4) pH มีค่าเป็นกรดมากกว่าค่าที่ได้ตั ้งไว้ตามสีที ่เลือก แอป
พลิเคชันจะทำการแสดงค่าปริมาณสารลดความเป็นกรดที่
ต้องใส่ 

5) เมื่อกดปุ่มเริ่มการประมวลผล แอปพลิเคชันจะแสดงค่าสาร
ปรับค่า pH และปริมาณน้ำท่ีต้องรด 

6) เมื ่อกดปุ่มย้อนกลับ จะกลับไปหน้าเรกของแอปพลิเคชัน 
สามารถเลือกสีที่ต้องการใหม่ได้ 

7) หากต้องการปิดการใช้งานแอปพลิเคชันให้กดปุ่ม X ทางมุม
ขวาด้านบน 

3.2 กระบวนการทำงานของระบบ 
Input : ค่าความเป็นกรด-ด่าง และความชื้นที่วัดจากดิน โดย
เครื่องใช้ Sensor Moisture & PH 
Output : แสดงค่าปริมาณสารเพิ่มความเป็นกรดที่ต้องใส่ หาก

พบค่า pH มีค่าเป็นกรดมากกว่าค่าที่ได้ตั้งไว้ตามสีที่ เลือกแอป

พลิเคชันจะทำการแสดงค่าปริมาณสารลดความเป็นกรดที่ต้องใส่ 

เพื่อให้ได้สีดอกไฮเดรนเยียตามที่ต้องการ ตามค่า pH ต่อไปนี้โดย 
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สีฟ้า/น้ำเงิน pH 5.0>5.5, สีม่วง/ชมพู pH 6.0-6.5, สีครีม/ขาว

ซีด pH = 7 กลาง 

4. ผลการดำเนินงาน 

4.1 ผลกำรตดิตั้งระบบต้นแบบ 

การติดตั้งตัวเซนเซอร์ตรวจวัดภายในดินประกอบไป
ด้วยเซนเซอร์วัดความชื้นและเซนเซอร์ตรวจความเป็นกรด-ด่าง
ติดตั้งกระจายไปยังจุดที่ต้องการโดยจะต้องเว้นระยะห่างใน 1 ไร่ 
เว้น 400 ตารางเมตร อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยค่ากรด-
ด่างของพื้นดินทั้งหมด ช่วยให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ 
บริเวณที่ทำการติดตั้งควรจะติดตั้งไว้ใกล้เคียงบริเวณที่ปลกูต้นไฮ
เดรนเยีย จากข้อมูลงานวิจัยจำเป็นต้องติดตั ้งให้ครอบคลุม
ทั้งหมดเพื่อความแม่นยำมากข้ึน 

4.2 ผลการพัฒนาระบบ 

การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมสีดอกไฮเดรนเยียการ
ทดลองติดตั้งตัวเซนเซอร์ตรวจวัดความช้ืนและความเป็นกรด-ด่าง 
และส่งข ้อมูลจากเซนเซอร์มาย ังแอปพลิเคชัน  จะขึ ้นหน้า
ดำเนินการให้ผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลที่ต้องการลงไปหน้าแรกของ
แอปพลิเคชันจะเป็น ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

5. สรุปผล 

การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมสีดอกไฮเดรนเยียขึ้นมา
จะช่วยลดปัญหาการกะปริมาณส่วนผสมของปุ๋ยลดปัญหาโรค
ต่างๆ ของไฮเดรนเยียที่เกิดจากความช้ืนภายในดินช่วยให้ได้สีของ
ดอกตามความต้องการรวมถึงการเจริญเติบโตที่ดี ซึ ่งจะทำให้
ได้ผลผลิตทางการเกษตรมากยิ่งข้ึน จากการศึกษาข้างต้นสามารถ
นำไปเป็นแนวทางการพัฒนา เทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อ
นำไปใช้สนับสนุนเกษตรกรที่ทำการปลูกและเพาะพันธุ์ไฮเดรน
เยียได้ 
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บทคัดย่อ 
การทำความสะอาดในอดีตนั้นไม่มีประสิทธิ และไม่มีความ

สะอาดเท่ากับในปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบันนั้นมีหุ่นยนต์ที่เข้า
มาช่วยและจัดการในเรื่องการทำความสะอาด รวมทั้งยังสามารถ
ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการทำความสะอาด เช่น การก้มเป็น
ระยะเวลานานทำให้เสียสุขภาพ การสูดดมฝุ่นละอองเมื่อทำ
ความสะอาดเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับ
ปอด จากปัญหาข้างต้นโครงงานนี้จ ึงได้นำเสนอการพัฒนา
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 PM 1.0 
และ PM 10 บนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งและสมอง
กลฝังตัวที่มีค่าความสามารถในการทำความสะอาด รวมทั้งยัง
สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติด้วยความแม่นยำ 66.60% 
และสามารถตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศได้ 

 
คำสำคัญ – อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง, ฝุ่นละออง PM1.0 PM2.5 
และ PM10, สมองกลฝังตัว 

 

ABSTRACT 
Cleaning in the past is a low performance than 

modern cleaning. Because, the cleaning robot is one of 
the tools for current cleaning, which helps cleaning 
management. Besides, the cleaning robot helps to 
reduce the cleaning problem such as a long time to the 
bend down for cleaning, as the result of unhealthy. 

Moreover, if inhaled for a long time may cause lung-
related diseases. Therefore, this paper presents the 
Robot Vacuum and Measure Dust Pm 2.5 Pm 1.0 and 
Pm 10 Based on IoT and Embedded System that the 
system performance to reduce the cleaning problem. 
Moreover, 66.60% is the performance of obstacle 
avoidance. 
Keywords -- IOT, Dust PM1.0 PM2.5 and PM10, 
Embedded System 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในเรื ่อง

การทำความสะอาด ซึ่งการทำความสะอาดมีหลากหลายวิธี เช่น 
การกวาด การปัด การเช็ดถู และการใช้เครื่องดูดฝุ่นนั้นเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำความสะอาดได้ และได้รับความนิยม
อย่างมากในการนำมาใช้ในห้องที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก รวมทั้งในด้าน
ความสะดวกสบาย เช่น การทำงานระบบอัตโนมัติ เพื่อลดเวลาที่
สูญเสีย ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำความสะอาด และลดปัญหา
สุขภาพที่เกิดจากฝุ่นละออง ซึ่งปัญหาฝุ่นละอองที่มาจากการทำ
ความสะอาดนั้นส่งผลเสยีกับสุขภาพก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด โรค
หลอดเลือดหัวใจ และอาการระคายเคืองหรือแสบจมูก โดยส่งผล
ให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องที่อันตรายและเสียสุขภาพ ซึ่งใน
ปัจจุบันพบว่าฝุ่นละอองที่มีอันตรายกับมนุษย์นั้นเป็นฝุ่นละออง 
PM 2.5 โดยมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง 20 เท่า ซึ่งสามารถเข้าสู่
ปอดได้โดยตรง มีลักษณะคล้ายหมอกหรือเขม่าควัน และไม่
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สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้กำหนด
เกณฑ์มาตรฐานของฝุ่นละออง PM 2.5 ให้มีความหนาแน่นไม่
เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ซึ ่งทำให้ฝุ่น
ละออง PM 2.5 มีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและป้องกัน
ได้ยากกว่าฝุ่นละออง PM 10 ที่มีขนาดใหญ่มากกว่า นอกจากนี้
ฝุ่นละออง PM 2.5 ยังสามารถเล็ดลอดผ่านถุงลมและกระจาย
เข้าสู่กระแสเลือด โดยความอันตรายของฝุ่นละอองที่ส่งผลต่อ
ร่างกายขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของฝุ่น ระยะเวลาที่สัมผัส และ
สภาพร่างกายของผู้ที่สูดหายใจเข้าไป ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะ
ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง คือ เด็กและคนชรา และในปี 
พ.ศ.2556 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้ฝุ่นละออง 
PM 2.5 หรือเล็กกว่า เป็นสารก่อมะเร็งซึ่งมีผลงานวิจัยพบวา่ฝุ่น
ละออง PM 2.5 ส่งผลต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นโครงงานนี้จึงนำเสนอการพฒันา
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 PM 1.0 
และ PM 10 บนพื้นฐานของอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งและสมอง
กลฝังตัว โดยระบบสามารถสั่งการได้จากโทรศัพท์มือถือ ซึ่ง
หุ ่นยนต์ดูดฝุ ่นที่กำลังทำการดูดฝุ ่นนั้นจะทำการตรวจวัดฝุ่น
ละอองภายในห้องด้วยเซนเซอร์ โดยใช้ Scattering Principle 
Laser เพื่อตรวจวัดฝุ่นละอองและแปลงข้อมูลดิจิตอลส่งกลับมา
แสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ  
 

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1 ฐากร สุขะสิษฐ์ นายปิยะราช วงชะศรี และนางสาว
อารียา ซื่อตรง [1] ได้นำเสนอระบบตรวจสอบสถานะภายในบา้น 
(Smart Home) โดยการใช้แอพพลิเคชัน Blynk ควบคุมการ
ทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที ่กำหนดไว้ผ่านโทรศัพท์มือถือที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้หน่วยประมวลหลักในการรับคำสั่งคือ 
NodeMCU ESP8266 (ESP-12E) และได้ใช้แหล่งจ่ายไฟ 220V, 
5V และ 3V เป็นแหล่งพลังงานหลักในการเลี้ยงวงจรไฟฟ้า โดยมี
หล ักการทำงานคือ NodeMCU ESP8266 จะร ับคำส ั ่ งจาก
โทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งให้ Servo Motor 5V เปิดหรือปิดประตูรั้ว 
 2.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ ์ [2] ได้
นำเสนอหุ่นยนต์ดูดฝุ ่นอัตโนมัติ Automatic Vacuum Robot 
โดยการกำหนดปัญหาหลักคือการทำความสะอาดและหลบหลีก
สิ่งกีดขวางอัตโนมัติ ซึ ่งขณะที่หลบสิ่งกีดขวางหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

จะต้องรู ้จักกับวัตถุที ่หลบหลีกที่กีดขวางเส้นทาง โดยในการ
ทดลองได้ตั้งเป้าหมายเพื่อแยกวัตถุท้ังหมด 4 ชนิดคือ ฝาผนัง ขา
โต๊ะ วัตถุทรงสี่เหลี่ยม และปลั๊กไฟ 
 2.1.3 พิสิฐพงศ์ แป้นทอง [3] ได้พัฒนาระบบควบคุมแบบ
แม่นยำสูงสำหรับหุ่นยนต์ 3 ล้อเคลื่อนที่แบบหลายทิศทาง โดย
อาศัยความสามารถของล้อแบบหลายทิศทาง (Omni-direction 
wheel) และใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ในการตรวจสอบลักษณะการ
ทำงานของหุ่นยนต์แล้วนำค่าที่ได้จากเซนเซอร์เข้ามาประมวลใน
ระบบ เพื ่อทำการปรับปรุงการทำงานของหุ่นยนต์ให้ทำงาน
ตอบสนองต่อคำสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบควบคุม PID 
และ Fuzzy Logic เข้ามาช่วยในการปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ต่าง 
ๆ ในการสั่งงานการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในรูปแบบท่ีต้องการ 
 2.1.4 กชกร หมื ่นชะนะ นางสาวร ัศม ี ญวนแปลง และ
อาจารย์พรทิพย์ ตองติดรัมย์ [4] ได้นำเสนอโดรนวัดค่าฝุน่ละออง
ในอากาศผ่านระบบ IOT โดยมีหลักการทำงานคือ ควบคุมโดรน
ผ่าน Blynk บนโทรศัพท์มือถือ และใช้ Arduino Uno R3 และ 
NodeMCU ESP8266 เป็นหน่วยประมวลผลหลักในการควบคุม
การเคลื่อนที่ของโดรน และได้นำ Laser Dust Sensor PM2.5 
PMS3003 มาใช้ในการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศขณะที่โด
รนเคลื่อนที่อยู่ 
 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.1 Internet of Things (IOT) [5] คือ การที่อุปกรณ์ต่าง 
ๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์
สามารถสั ่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
(การสั ่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื ่อมต่ออุปกรณ์
ควบคุม เช่น มือถือ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ 
เครื ่องมือสื ่อสาร เครื ่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน 
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2.2.2 ระบบสมองกลฝังตัว [6] คือระบบประมวลผล ที่ใช้ชิป
หรือไมโครโพรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ  ซึ่งเป็นระบบ
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ฝังไว้ในอุปกรณ์ เครื ่องใช้ไฟฟ้า และ
เครื ่องเล่นอิเล ็กทรอนิกส์ต ่าง ๆ เพื ่อเพิ ่มความฉลาดและ
ความสามารถให้กับอุปกรณ์ผ่านซอฟต์แวร์ซึ ่งต่างจากระบบ
ประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ระบบฝังตัวถูกนำมาใช้กัน
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อย่างแพร่หลายในยานพาหนะ เครื ่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและ
สำนักงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์  

2.2.3 ฝุ่นละออง [7] พบได้ทั่วไปในรูปของ เศษดิน เขม่าควัน 
และละออง สามารถฟุ้งกระจายแขวนลอยในอากาศ หรือรวมตัว
กับก๊าซของเหลว ของแข็ง ด้วยปฏิกิริยาทางฟิสิกส์ หรือทางเคมี 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับชนิดของสารเคมีที่จับอยู่บนอนุภาคฝุ่น ขนาด และ
สีของอนุถาคข้ึนอยู่กบัแหล่งกำเนิด เช่น จากโรงงานอุตสาหกรรม 
ท่อไอเสียรถยนต์ สิ่งก่อสร้าง ถนนลูกรัง และการเผาไหม้ 

 

3. วิธีการดำเนินโครงงาน 
การพัฒนาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 

2.5 PM 1.0 และ PM 10 มีขั้นตอนการดำเนินโครงงาน ดังภาพ
ที่ 1  

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน 

 

3.1 การออกแบบในส่วนของระบบและส่วนของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น 
 3.1.1 การออกแบบฮาร์ดแวร์ 
 การออกแบบฮาร์ดแวร์ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะถูกแบ่งออกเป็น 
4 ส่วนคือ การออกแบบในส่วนของการขับเคลื่อน การออกแบบ
เซนเซอร์ที่ใช้รับ-ส่งข้อมูล การออกแบบการทำความสะอาด และ
การออกแบบของระบบ IOT โดยจะแสดงรายละเอียดแต่ละส่วน
ดังนี ้
 

 ส่วนท่ี 1 การออกแบบในส่วนของการขับเคลื่อน ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 การออกแบบในส่วนของการขบัเคลื่อน 

 
 ส่วนท่ี 2 การออกแบบเซนเซอร์ที่ใช้รับ-ส่งข้อมูล ดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 การออกแบบเซนเซอร์ในตำแหน่งต่าง ๆ 

 
 ส่วนท่ี 3 การออกแบบการทำความสะอาด ดังภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 การออกแบบการทำความสะอาด 

 
 ส่วนท่ี 4 การออกแบบระบบ IOT ดังภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 การออกแบบระบบ IOT 
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ภาพที่ 6 หนา้จอแสดงผลการควบคุมการทำงานผ่านหนา้จอโทรศัพท์ 

 

 ส ่วนท ี ่  1 การออกแบบในส ่วนของการข ับเคล ื ่ อนมี
ส่วนประกอบในแต่ช้ันของหุ่นยนต์โดยแสดงจากภาพที่ 2 ดังนี ้
 ช้ันท่ี 1 ล้อรถขนาดเล็ก มอเตอร์ 3V-6V ล้อหมุนขนาดเล็ก 
 ช้ันท่ี 2 Arduino UNO R3 และ L298N Driver Motor 
 ช้ันท่ี 3 แบตเตอรี่ 11.1V 
 ส ่วนที ่  2 การออกแบบเซนเซอร ์ท ี ่ ใช ้ร ับ -ส ่งข ้อม ูลมี
ส่วนประกอบในแต่ช้ันของหุ่นยนต์โดยแสดงจากภาพที่ 3 ดังนี ้
 ช้ันท่ี 1 Ultrasonic Sensor 
 ช้ันท่ี 2 Arduino UNO R3 
 ชั ้นที ่  3 PMS5003 Dust Sensor, NodeMCU ESP8266 
และแบตเตอรี่ 11.1V 

ส่วนท่ี 3 การออกแบบการทำความสะอาด มีส่วนประกอบใน
แต่ชั้นของหุ่นยนต์โดยแสดงจากภาพที่ 4 ดังนี ้

ช้ันท่ี 1 ท่อนำพาสิ่งสกปรก MOTOR 12V พัดลม 12V กล่อง
ใส่สิ่งสกปรก 

ช้ันท่ี 3 แบตเตอรี่ 3.7V และแบตเตอรี่ 11.1V 
ส่วนที่ 4 การออกแบบระบบ IOT มีส่วนประกอบในแต่ช้ัน

ของหุ่นยนต์รวมทั้งมีโทรศัพท์มือถือ โดยการใช้แอพพลิเคชัน 

BLYNK ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้ใน
การควบคุมระบบได้โดยแสดงจากภาพที่ 5 และภาพที่ 6 

ช้ันท่ี 3 NODEMCU ESP8266 และแบตเตอรี่ 11.1V  
3.1.2 การออกแบบวงจรไฟฟ้า 
การออกแบบในส่วนของวงจรไฟฟ้าจะเป็นการแสดงการ

เชื่อมต่อวงจรกับอุปกรณ์และเซนเซอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในออกแบบ
และพัฒนาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและตรวจวัดปริมาณฝุน่ละออง PM 2.5 
PM 1.0 และ PM 10 โดยหน ่ วยประมวลผลหล ักจะเป็น 
ARDUINO UNO R3 ที่ทำหน้าท่ีควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วนของการทำงาน คือวงจรการเคลื ่อนที่

อัตโนมัติ, วงจรสำหรับรับ-ส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ และวงจร
สำหร ับต ิดต ่อส ื ่ อสารระหว ่ าง NODEMCU ESP8266 กับ
โทรศัพท์มือถือ และ ARDUINO UNO R3 เพื่อรับ-ส่งข้อมูลผ่าน
ระบบ IOT ซึ่งแสดงดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 การออกแบบวงจรไฟฟ้าโดยรวมของระบบ 

  
 3.1.3 การออกแบบซอฟต์แวร์ 
 

 
ภาพที่ 8 การออกแบบซอฟตแ์วร์ของหุน่ยนต์ดูดฝุ่น 
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 จากภาพที่ 8 การออกแบบในส่วนของซอฟต์แวร์จะเป็นการ
แสดงการทำงานและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบและ
พัฒนาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและตรวจวัดปรมิาณฝุ่นละออง PM 2.5 PM 
1.0 และ PM 10 โดยจะแบ่งส่วนประกอบต่าง ๆ 3 ส่วน ได้แก่ 
การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับการเคลื่อนที่ การทำงานสำหรับ
การตรวจวัดฝุ ่นละอองด้วยระบบ IOT และการทำงานสำหรับ
การเคลื่อนที่หลบสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ  
 
 3.1.4 โครงสร้างหุ่นยนต์ดูดฝุ่น 
 โครงสร้างและการพัฒนาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและตรวจวัดปริมาณ
ฝุ ่นละออง PM 2.5 PM 1.0 และ PM 10 ซึ ่งโครงสร้างของ
หุ่นยนต์จะแสดงดังภาพที่ 8 และภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 9 โครงสร้างหุ่นยนต์ดูดฝุ่น (ด้านข้าง) 

 

 จากรูปที่ 9 เป็นการแสดงโครงสร้างของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจาก
ด้านข้าง โดยอธิบายโครงสร้างการติดตั้งและส่วนประกอบของ
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ดังต่อไปนี้ 
 หมายเลข 1 Arduino UNO R3 
 หมายเลข 2 มอเตอร์ 12V 
 หมายเลข 3 แปรงปัดสิ่งสกปรก 
 หมายเลข 4 ล้อรถขนาดเล็ก 
 หมายเลข 5 L298N Driver Motor 
 หมายเลข 6 NodeMCU ESP8266 ตัวที ่ 1 สำหรับรับ-ส่ง
ข้อมูลการทำงานของหุ่นยนต์ 
 หมายเลข 7 พัดลม 12VDC  
 หมายเลข 8 ช่องสำหรับเก็บสิ่งสกปรก 
 หมายเลข 9 ล้อขนาดเล็กท่ีสามารถหมุนได้ 
 หมายเลข 10 ชุดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 3V-6V 

โครงสร ้างของหุ ่นยนต์ด ูดฝุ ่นจากด้านบน โดยอธิบาย
โครงสร้างการติดตั้งและส่วนประกอบของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น ดังภาพ
ที่ 10 มีดังต่อไปนี ้

 

 
ภาพที่ 10 โครงสร้างหุ่นยนต์ดูดฝุ่น (ด้านบน) 

 
 หมายเลข 1 NODEMCU ESP8266 ตัวที ่ 2 สำหรับ
การประมวลผลของค่าฝุ่นละอองที่เซ็นเซอร์ตรวจวัดได้และส่ง
ข้อมูลมาแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ 
 หมายเลข 2 แบตเตอรี่ 3.7V 
 หมายเลข 3 PMS5003 DUST SENSOR 
 หมายเลข 4 แบตเตอรี่ 11.1V 
3.2 การออกแบบการทดลองเพ่ือวัดประสิทธภิาพ 
 การพัฒนาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 
2.5 PM 1.0 และ PM 10 บนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพ
สิ่งและสมองกลฝังตัว มีการทดลองเพื่อวัดประสิทธิภาพออกเป็น 
4 กลุ่มดังนี้ 
 3.2.1 การทดลองการทำความสะอาดพื้น โดยทำการทดลอง
การทำความสะอาดกับสิ่งสกปรกที่มีขนาดแตกต่างกันทั้งหมด 5 
ขนาด ซึ่งทำการทดลองทั้งหมด 5 ครั้งกับสิ่งสกปรกที่มีขนาด
ตั ้งแต่เล็กกว่า 1 x 1 เซนติเมตรจนถึงขนาดใหญ่กว่า 3 x 3 
เซนติเมตร 
 3.2.2 การทดลองหาค่าความแม่นยำในการหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางอัตโนมัติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น โดยการทดลองการหาความ
แม่นยำในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกับ
วัตถุท่ีแตกต่างกัน 5 รูปแบบ 
 3.2.3 การตรวจวัดฝุ่นละออง ซึ่งแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ 
โดยทำการทดลองหาค่าฝุ่นละออง PM 1.0 PM 2.5 และ PM 10 
ที่สามารถตรวจวัดได้ และแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือในแต่ละ
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 5 ช่วงเวลา 
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 3.2.4 การทดลองหาค่าความสามารถในการรับรู้สิ่งกีดขวาง
ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น โดยทำการทดลองหาค่าความสามารถในการ
รับรู้สิ่งกีดขวางของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในแต่ละองศาที่แตกต่างกัน ซึ่ง
จะทำการทดลองตั้งแต่ 0-60 องศา 
 

4. ผลการทดลอง 
 การทดลองหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 
2.5 PM 1.0 และ PM 10 บนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพ
สิ่งและสมองกลฝังตัวแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้
4.1 การทดลองการทำความสะอาดพ้ืน 
 การทดลองการทำความสะอาดพื้น โดยทำความสะอาดกับสิ่ง
สกปรกที่มีขนาดแตกต่างกันทั้งหมด 5 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก
กว่า 1 x 1 เซนติเมตร ขนาด 1.5 x 1.5 เซนติเมตร ขนาด 2 x 2 
เซนติเมตร ขนาด 2.5 x 2.5 เซนติเมตร และ ขนาดใหญ่กว่า 3 x 
3 เซนติเมตร ดังรูปที่ 11 ซึ่งใช้เวลาในแต่ละการทดลองเป็นเวลา 
2 นาที และหาค่าความสามารถในการทำความสะอาดของแต่ละ
ขนาดของสิ่งสกปรก ดังตารางที่ 1 โดยค่าความสามารถในการทำ
ความสะอาดรวมของทั้ง 5 ขนาดเท่ากับ 14.40%  
4.2 การทดลองหาค่าความแม่นยำในการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
อัตโนมัติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น 
 การทดลองหาค่าความแม่นยำในการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
อัตโนมัติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น โดยทำการทดลองหาความแม่นยำใน
การหลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกับวัตถุที่
แตกต่างกัน 5 รูปแบบ ได้แก่ กำแพงทึบ วัตถุทรงกระบอก (สูง 
20 ซม. รัศมี 3 ซม.) วัตถุทรงกระบอก (สูง 50 ซม. รัศมี 1 ซม.) 
วัตถุความสูงน้อยกว่า 1 ซม. และวัตถุโปร่งใส ดังรูปที่ 12 ซึ่งใช้
ระยะทางในการทดลองเท่ากับ 50 เซนติเมตร โดยแต่ละวัตถุจะ
ทำการทดลอง 3 ครั้งและหาค่าความแม่นยำในการหลบหลีกสิ่ง
กีดขวางอัตโนมัติในแต่ละวัตถุ ดังตารางที่ 2 ซึ่งค่าความแม่นยำ
ในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติรวมของทั้ง 5 รูปแบบเท่ากับ 
66.60%  
4.3 การตรวจวัดฝุ่นละอองแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 การตรวจวัดฝุ่นละอองแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยทำ
การทดลองหาค่าฝุ ่นละออง PM 1.0 PM 2.5 และ PM 10 ที่
สามารถตรวจวัดได้และแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือในแต่ละ
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 5 ช่วงเวลา ดังตารางที่ 3 และรูปที่ 13 ซึ่ง
สามารถดูข้อมูลฝุ่นละอองได้ทุกช่วงเวลา  

4.4 การทดลองหาค่าความสามารถในการรับรู้สิ่งกีดขวางของ
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น 
 การทดลองหาค่าความสามารถในการรับรู ้สิ ่งกีดขวางของ
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น โดยทำการหาค่าความสามารถในการรับรู้สิ่งกีด
ขวางของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในแต่ละองศาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำการ
ทดลองตั้งแต่ 0-60 องศา ดังรูปที่ 14 ซึ่งผลลัพธ์ของการทดลอง
หาค่าความสามารถในรับรู้สิ่งกีดขวางของหุ่นยนต์นั้นสามารถ
รับรู้สิ่งกีดขวางได้ที่มุมตั้งแต่ 0-30 องศา เนื่องจากข้อจำกัดของ
อุปกรณ์ที ่ใช้ตรวจจับวัตถุไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่ทำมุมกับ
หุ่นยนต์ดูดฝุ ่นตั ้งแต่ 40-60 องศา ส่งผลให้การเคลื่อนที่ของ
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำงานได้ไม่เสถียร ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการทำความสะอาดกับสิ่งสกปรก 5 ขนาด 

ขนาดสิ่งสกปรก 
(เซนติเมตร x 
เซนติเมตร) 

จำนวนสิ่ง
สกปรก (ช้ิน) 

ความสามารถ
ในการทำ

ความสะอาด 
(%) 

เล็กกว่า 1 x 1 50 52 
1.5 x 1.5 50 16 

2 x 2 50 4 
2.5 x 2.5 50 0 

ใหญ่กว่า 3 x 3 50 0 
 

 
 (ก)             (ข)              (ค)              (ง)             (จ) 

ภาพที่ 11 แสดงขนาดของสิ่งสกปรกทั้ง 5 ขนาด (ก) สิ่งสกปรกขนาดเล็ก 
  กวา่ 1 x 1 เซนติเมตร (ข) สิ่งสกปรกขนาด 1.5 x 1.5  

       เซนติเมตร (ค) สิ่งสกปรกขนาดเลก็กวา่ 2 x 2 เซนติเมตร  
     (ง) สิ่งสกปรกขนาดเล็กกว่า 2.5 x 2.5 เซนติเมตร (จ) สิ่ง 
     สกปรกขนาดใหญ่กวา่ 2 x 2 เซนติเมตร 
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ 
          ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น 

วัตถ ุ
ระยะทาง

(เซนติเมตร) 
ความ

แม่นยำ (%) 
กำแพงทึบ 50 100 

วัตถุทรงกระบอก 
(สูง 20 ซม. รัศมี 3 

ซม.) 
50 100 

วัตถุทรงกระบอก 
(สูง 50 ซม. รัศมี 1 

ซม.) 
50 33 

วัตถุความสูงน้อย
กว่า 1 ซม. 

50 0 

วัตถุโปร่งใส 50 100 

 

 
           (ก)            (ข)             (ค)             (ง)            (จ) 

ภาพที่ 12 แสดงวัตถุทีแ่ตกต่างกัน 5 รปูแบบ (ก) กำแพงทึบ (ข) วัตถ ุ
  ทรงกระบอก (สูง 20 ซม. รัศมี 3 ซม.) (ค) วัตถุทรงกระบอก  
   (สูง 50 ซม. รัศมี 1 ซม.) (ง) วัตถุความสูงน้อยกวา่ 1 ซม. (จ) 

            วัตถุโปร่งใส  

 
ตารางที่ 3 ผลการทดลองการตรวจวัดฝุน่ละอองโดยแสดงผลบน 

         โทรศัพท์มือถอืในแต่ละช่วงเวลา 

ช่วงเวลา 
ตรวจวัดฝุ่นละออง 

PM1.0 PM2.5 
และ PM10 

แสดงผลบน
โทรศัพท์มือถือ 

เรียลไทม์ ✓ ✓ 
15 ✓ ✓ 
30 ✓ ✓ 
60 ✓ ✓ 
180 ✓ ✓ 

 
ภาพที่ 13 การตรวจวัดฝุ่นละอองโดยแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดลองหาค่าความสามารถในการรับรู้สิ่งกีดขวางของ 

     หุ่นยนต์ดูดฝุ่น 

องศา 
ระยะห่าง

(เซนติเมตร) 
การรับรู้ถึงสิ่ง

กีดขวาง 
0 5 ✓ 
10 5 ✓ 
20 5 ✓ 
30 5 ✓ 
40 5 X 
50 5 X 
60 5 X 

 

 
  (ก)                    (ข)                     (ค)                    (ง)  
 

 
               (จ)                         (ฉ)                        (ช)      
ภาพที่ 14 การทดลองหาค่าความสามารถการรับรู้สิ่งกีดขวางของหุ่นยนต์ 

        ดูดฝุ่นตั้งแต่ 0-60 องศา  (ก) 0 องศา (ข) 10 องศา (ค) 20 องศา  
        (ง) 30 องศา (จ) 40 องศา (ฉ) 50 องศา (ช) 60 องศา               

            

5.สรุปผล 
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 จากการทดลองที่ 1 การทดลองการทำความสะอาดพื้นกับสิ่ง
สกปรก 5 ขนาด ซึ่งให้ค่าความสามารถในการทำความสะอาด
รวมของทั้ง 5 ขนาดเท่ากับ 14.40% การทดลองที่ 2 การทดลอง
หาค่าความแม่นยำในการหลบหลีกสิ ่งกีดขวางอัตโนมัติของ
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นกับสิ่งกีดขวาง 5 รูปแบบ โดยการทดลองหาค่า
ความสามารถในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางรวมทั้ง 5 รูปแบบให้
ผลลัพธ์เท่ากับ 66.60% การทดลองที่ 3 การตรวจวัดฝุ่นละออง
โดยแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือให้ผลลัพธ์การทดลองคือ 
สามารถแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือได้ทุกช่วงเวลา และการ
ทดลองที่ 4 การทดลองหาค่าความสามารถในการรับรู้สิ่งกีดขวาง
ของหุ ่นยนต์ด ูดฝุ ่นให้ผลลัพธ์การทดลองคือหุ ่นยนต์ดูดฝุ่น
สามารถรับรู้สิ่งกีดขวางได้ที่มุมตั้งแต่ 0-30 องศา 
 จากผลการทดลองทั้งหมดสามารถสรุปผลได้ว่า การใช้งาน
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแทนการทำความสะอาดแบบอื่นมีความเหมาะสม
กับการทำความสะอาดสิ่งสกปรกขนาดเล็กในพื้นผิวเรียบ และ
การใช้งานเซนเซอร ์ในการตรวจวัดฝ ุ ่นละออง ซ ึ ่งม ีความ
เหมาะสมในการทำความสะอาด 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบแจ้งเตือน

การหมดอายุและการเสื่อมสภาพของยาด้วยใช้เทคโนโลยีไอโอที
และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุ
และการเสื่อมสภาพของยาด้วยใช้เทคโนโลยีไอโอที ข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและค่าความชื้นของกล่องหรือตู้เกบ็ยา 
จากนั้นส่งไปประมวลผลบนคลาวด์และทำการแจ้งเตือนผู้ใชผ้่าน 
Line notify ในกรณีที่อุณหภูมิและความชื้นมีการเปลี่ยนแปลง
และอาจนำไปสู่การเสื่อมสภาพของยา รวมทั้งในกรณีที่ผู้ใช้เก็บ
ยาไว้ในตู้หรือกล่องเก็บยานานจนเกินวันหมดอายุของยาที่ระบุไว้ 
ผลการว ิจ ัย พบว ่า ระบบสามารถนำไปใช ้งานได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามขอบเขตที่กำหนดไว้ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ระบบสามารถแจ้ง
เตือนการหมดอายุและการเสือ่มสภาพของยาได้ด้วยใช้เทคโนโลยี
ไอโอทีและทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ดังเช่นผลการประเมิน
จากหัวข้อลดความเสี่ยงในการทานยาที่เสื่อมสภาพและหมดอายุ
และหัวข้อมีความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในระดับ
มาก 

 
คำสำคัญ – ยาเสื ่อมสภาพ , ยาหมดอายุ , ระบบแจ้งเตือน , 
เทคโนโลยีไอโอที 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) develop Drug Expiration 
Dates and Deterioration Notification System using IoT 
Technology and 2) study the user satisfaction of Drug 
Expiration Dates and Deterioration Notification System 
using IoT Technology. Temperature and humidity data 

inside the medicine box or cabinet were collected 
before sent to process on cloud computing then 
alerted user via Line Notify in case that temperature 
and humidity inside the medicine box changes and may 
lead to drug deterioration as well as the case of drug 
expiration closes to due date. The result of this 
research stated that the system can be used efficiently 
as well as meet the specified scope of work. The user 
satisfaction in 4 parts are in high level. By using IoT 
Technology, this system can notify user drug expiration 
date and deterioration in addition work properly as the 
result from Reduce The Risk of using Expired and 
Deteriorated Medicine topic and Convenience to Verify 
Information topic are in high level. 
 
Keywords -- Drug deterioration, Drug expiration dates, 
Notification system, IoT technology 

 
1. บทนำ 

การนำยาที่เสื่อมสภาพและยาหมดอายุมาใช้หรือรับประทาน
ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของผู้ใช้ ทำให้การรักษาไม่ได้ผล
และยังอาจส่งผลให้เกิดการดื้อยา [1] การจัดเก็บยาเหมาะสม
และไม่รับประทานยาที่หมดอายุหรือเสื ่อมสภาพก่อนกำหนด 
จึงเป็นสิ่งที ่ไม่ควรละเลย เนื ่องจากยาแต่ละชนิดมีสรรพคุณ 
ไม่เหมือนกัน ดังนั ้นการเก็บรักษายาจึงไม่เหมือนกัน เช่น  
ต้องเก็บในพื้นที่ปราศจากแสงแดด ต้องควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื ้นให้เหมาะสม เป็นต้น และทั ้งนี ้การเก็บรักษายานั้น  
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ต้องไม่เก็บไว้นานจนเกินไป เนื่องจากยาทุกชนิดมีวันหมดอายุ  
โดยทั่วไปการเสื่อมสภาพของยาอาจสังเกตจากการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะภายนอก ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือใช้วิธีการ
สังเกตข้อมูลวันผลิตและวันหมดอายุบนฉลากยา ซึ่งส่วนใหญ่จะ
มีการบอกวันหมดอายุกำกับไว้อย่างชัดเจนข้างซองหรือบรรจุ
ภัณฑ์ อย่างไรก็ตามการเก็บรักษายาผิดวิธีก็อาจจะส่งผลให้ยา
เสื่อมสภาพก่อนกำหนดได้ หากนำยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
มากินก็จะส่งผลเสียต่อผู้ป่วยได้   

ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี Internet Of Things (IoT)  
มาประยุกต ์ใช ้งานอย่างแพร่หลาย โดยพัฒนาเป็นระบบ 
ที ่ เช ื ่อมโยงส ิ ่ ง ๆ เข ้าด ้วยก ันให ้สามารถร ับ – ส ่งข ้อมูล 
ผ่านเซ็นเซอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย เช่น Smart 
home Smart farm และ Smart health เป็นต้น การนำแนวคิด
Smart health เข้ามาใช้งานในทางการแพทย์ เป็นตัวช่วยในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพ ช่วยลดต้นทุนในการ
บริหารจัดการยาและการบริหารจัดการบุคลกรทางการแพทย์ 
เช่น การบริหารจัดการคลังยาและชีววัตถุซึ่งเดิมที่ต้องมีบคุลากร
ทำหน้าที่กำกับและดูแลในการจัดเก็บทุกขั้นตอนและต้องดูแล
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และมีระบบ
แจ้งเตือนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็จะช่วยให้ลดภาระของบุค
คากรลงได้ เป็นต้น จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดใน
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและการเสื่อมสภาพของ
ยาด้วยใช้เทคโนโลยีไอโอที โดยใช้เซ็นเซอร์ DHT22 ในการเก็บ
ค่าความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นของกล่องหรือตู้
ยา จากนั้นทำการแจ้งเตือนผู้ใช้ผ่าน Line Notify เมื่ออุณหภูมิ
และความชื ้นในกล่องหรือตู ้ยาอยู ่ในระดับที ่อาจทำให้ยา
เสื่อมสภาพและแจ้งเตือนผู้ใช้ในกรณีที่ยาใกล้จะถึงวันหมดอายุ
รวมทั้งเมื่อยาหมดอายุแล้ว นอกจากนี้ยังทำการศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและการเสื่อมสภาพ
ของยาด้วยใช้เทคโนโลยีไอโอที โดยใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ใช้ [2] 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 พัฒนาระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและการเสื่อมสภาพ
ของยาด้วยใช้เทคโนโลยีไอโอที 

2.2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุ
และการเสื่อมสภาพของยาด้วยใช้เทคโนโลยีไอโอที 

  
3. ทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดเก็บยาและการจัดการยา
เสื ่อมสภาพ ดังเช่นในปี พ.ศ. 2556 ปราณิศา นิ่มอนงค์ และ 
คณะเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค [3] ได้ศึกษาสาเหตุของ 
ยาเหลือใช้และพฤติกรรมในการจัดการยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลพานทอง พบว่า ผู้ป่วยกว่ารอ้ยละ 

60 มียาเหลือใช้  โดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4% และยังประมาณ
การว่ามูลค่ายาเหลือใช้ทั้งประเทศมีประมาณ 4, 000 ล้านบาท  
โดยปัญหายาเหลือใช้น ั ้นทำให้ค่าใช้จ ่ายในการให้บริการ 
ทางสุขภาพและค่าใช้จ ่ายด้านยาเพิ ่มขึ ้นและยังเป็นปัญหา 
ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 
จากการใช้ยาอีกด้วย ต่อมาปี พ.ศ. 2558 หน่วยงานเภสัชกรรม 
[4] ได้พัฒนาระบบการจัดการยาใกลหมดอายุ จากการตรวจสอบ
วันหมดอายุของยาในช้ันยาพรอมจายและในคลังเวชภัณฑ์ พบว่า
มียาใกลหมดอายุน้อยกวา 6 เดือน  จำนวน 14 รายการ และ  
จากการตรวจสอบยาก อนจายใหผูปวยพบรายการยาใกล
หมดอายุภายใน 3 เด ือน  จำนวน 3 สามารถรายการ แต  
ตรวจพบกอนการจายยาดังกล่าวให้กับผูปวย จากการวิเคราะห 
ปจจัยที่ทําใหมียาใกลหมดอายุในชั้นยาพรอมจาย เนื ่องจาก 
ไมมีระบบการควบคุมวันหมดอายุของยาที่ชัดเจน การหยิบยา
จากจุดยาเตรียมจายและคลังเวชภัณฑที ่ไมไดยึดหลัก FIFO 
(First in First out) และ FEFO  (First Expire date First out) 
อยางเครงครัด และไมมีบุคลากรที่รับผิดชอบการควบคุมยา 
ที ่ ใกล หมดอาย ุโดยเฉพาะ จากข อม ูลด ังกล าว จ ึงทำให้  
มีการพัฒนาระบบการจัดการยาใกลหมดอายุโดยมีเปาหมายเพื่อ
ลดความเสี ่ยงในการจ ายยาหมดอายุให กับผู้ป ่วยและเพิ่ม 
ความปลอดภัยในการใชยา นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2559 ริณนาร์  
มณีขัติย์ [5] ได้ศึกษาและพัฒนาระบบปฏิทินหรรษาเตือนภัย 
ยาหมดอายุ เนื ่องจากทำการตรวจสอบข้อมูลยาในคลังยา
ย้อนหลังทำให้พบยาหมดอายุในคลังของโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบลบ้านพี้  ทุก ๆ ปี โดยในปี พ.ศ. 2559 พบ ว่า 
มียาหมดอายุจำนวน 3 รายการ  จากยาทั ้ งหมด จำนวน  

39 รายการ  คิดเป็นร้อยละ  7 . 69 โดยยากที่หมดอายุส่วนใหญ่
เป็นยาปฏิชีวนะและส่วนหนึ่งเป็นยาเม็ดคุมกำเนิด ซึ่งหากนำ 
ยาหมดอายุไปใช้ นอกจากจะทำให้การรักษาไม่ได้ผลแล้ว 
ยังอาจเกิดภัยที่คาดไม่ถึง เช่น อาจทำให้ระคายเคืองกระเพาะ



843 

 

  

อาหาร ทำให ้ด ื ้อยาและค ุมกำเน ิดไม ่ ได ้  ต ัวยาบางชนิด 
เมื่อเสื่อมสภาพ อาจก่อโทษภัยแก่ร่างกายร้ายแรง เช่น ทำใหเ้กิด
ภาวะไตวายและไตอักเสบได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการสูญเสีย
ทางงบประมาณจำนวนมาก และจากการทบทวนกระบวนการ
ดำ เน ิ น งานคล ั งยาของ โร งพยาบาล  พบว ่ า ระบบเดิ ม 
ขาดประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีเครื ่องมือที่เหมาะสมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ผู ้เกี ่ยวข้องอีกทั้งยังเล็งเห็นว่าในปัจจุบัน อุปกรณ์
สมาร์ทโฟนสามารถใช้งานระบบปฏิทินออนไลน์จึงได้นำมา
ประยุกต์ใช้เพื่อแจ้งเตือนวันหมดอายุของยา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT กับ 
การจัดการยาและควบคุมคุณภาพของยามีดังนี ้ พ.ศ. 2560 
วทัญญู เหล็บหนู [6] ได้ศึกษาและพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิและ
ความช ื ้นต ู ้ เย ็นว ัคซ ีนและระบบยาออนไลน ์  เน ื ่องจาก 
ฝ่ายสารสนเทศโรงพยาบาลสุไหงปาดี ได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในระบบการจัดเก็บยาและ
วัคซีนจากผู้รับผิดชอบงานทั้งจากส่วนของโรงพยาบาลสุไหงปาดี 
และ รพสต. ในเขตของอำเภอสุไหงปาดี พบว่าที ่ผ ่านมา 
การบันทึกข้อมูลจะทำการติดตั้งเครื ่องวัดอุณหภูมิไว้ที ่ตู ้เย็น 
และจะต้องให้ผู้ร ับผิดชอบมาจดบันทึกทุก ๆ วัน บางครั้ง 
เกิดปัญหา เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานติดภารกิจหรือลืมจดบันทึก
ทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ อีกทั้งเครื่องเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ 
(Data logger) ที่สามารถนำกลับมาวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์ได้
มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ฝ่ายสารสนเทศจะได้
ศึกษาปัญหาและแก้ไขโดยการนำเอานวัตกรรม Smart monitor 
ที่ฝ่ายสารสนเทศเคยพัฒนาขึ้นมาใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ  
ในห้อง server มาใช้กับระบบวัคซีนโดยการปรับเปลี่ยนเซนเซอร์
ตรวจวัดอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการใช้งานในตู้เย็นและเพิ่มหน้า
จอแสดงผลให้สามารถตรวจสอบข้อม ูลปัจจ ุบ ันได้  ถ ัดมา 
ในปี พ.ศ. 2561 เฉลิมพล ศรีนวลแสง  [7] ได้ศึกษาและพัฒนา
ระบบการควบคุมอุณหภูม ิความชื ้นคล ังยาและเวชภ ัณฑ์  
ด้วย Smart Phone เป็นนวัตกรรมทางด้านกระบวนการและ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Thing เทคโนโลยี 
Cloud Computing  และ เซ็นเซอร์ ต่างๆ ให้สามารถทำงาน 
แทนบุคคลากรทุกขั้นตอน เช่น สามารถควบคุมอุณหภูมิความช้ืน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบอัตโนมัติตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งส่งผลดี
กับคุณภาพของยาร ักษาโรคที ่ให้บร ิการกับผู ้ป ่วย  ลดการ
เสื่อมสภาพของยาจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้

ย ังสามารถลดช่วยต้นทุนค่าขนส่ง ค่าใช้จ ่ายด้านพลังงาน  
ลดจำนวนการใช้เครื่องปรับอากาศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 
4. ทฤษฎีเกี่ยวข้อง 

4.1 การเก็บรักษายา 
วิธีการเก็บยาแต่ละชนิดจะถูกระบุไว้บนฉลากที่ติดอยู่กับ 

ขวดบรรจุหรือซองยาแต่ละชนิด โดยอาจกำหนดช่วงอุณหภูมิ 
หรือสถานที่หรือเงื่อนไขในการเก็บเภสัชภัณฑ์ เช่น เก็บในตู้เย็น 
เก็บที่อุณหภูมิห้อง หรือ เก็บยาให้พ้นแสง เป็นต้น แต่หากไม่มี
การระบุสภาวะในการเก็บยาไว้ ผู้ใช้ควรเก็บยาในอุณหภูมิห้อง 
ที่ 20 - 25 องศาเซลเซียส และควรหลีกเลี ่ยงการเก็บยาใน
บริเวณที่ร้อน เย็น มีแสงมากหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก
ตลอดเวลา ส่วนยาที่แบ่งบรรจุควรเก็บในสิ่งแวดล้อมที่ควบคุม
ความชื้นและตามอุณหภูมิที่กำหนดในเภสัชตำรับหรือตามฉลาก 
ในกรณีที่ไม่ระบุอุณหภูมิและความชื้นควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง  
(Controlled room temperature) แ ต ่ ไ ม ่ เ ก ิ น  23 อ งศ า
เซลเซียส และที่ความชื้นสัมพัทธ์ไม่มากกว่า 75% และหากยาถูก
กำหนดให้เก็บในที่เย็นจัด (Cold temperature) ควรเก็บยาใน
ตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง เป็นต้น [8] ตัวอย่างวิธีการเก็บยาที่ถูกวิธี 
ดังนี้ ยาปฏิชีวนะแบบยาน้ำที่มีน้ำมันหอมระเหยและครีมบาง
ชนิดต้องเก็บในที่เย็น ยาที่มีไซรัปในปริมาณสูงหรือยาที่มีปัญหา
ในการละลายควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ในขณะที่
ความชื้นมีความสำคัญต่อยาที่อยู่ในรูปแบบของแข็งควรป้องกัน
ความชื้น และควรบรรจุในภาชนะที่ป้องกันอากาศและความช้ืน
ได้ ยาที่เก็บในขวดสีชาเป็นยาที่ไวต่อแสง การเก็บใส่กล่องที่ 
ทึบแสงจะช่วยเพิ่มการป้องกันแสงได้ เนื่องจากสารบางชนิดที่ใช้
ในการผลิตยา เช่น Paraldehyde ต้องเก็บในที่มืดสนิท เป็นต้น  

วิธีการสังเกตลักษณะการเสื่อมสภาพของยา เช่น ยาน้ำแขวน
ตะกอน เมื่อตั้งทิ้งไว้จะสังเกตเห็นว่ามีการแยกชั้น และเมื่อเขย่า
ขวดยาจะกลับมาเป็นเนื ้อเดียวกัน แต่หากยาเสื ่อมสภาพ  
เมื่อเขย่าขวดแรง ๆ ยาจะไม่กลับมาเป็นเนื้อเดียวกันหรือตะกอน
ยังเกาะติดแน่นกัน ในขณะที่ยาน้ำขับลมเด็กหรือยาน้ำเชื ่อม  
หากมีตะกอนเกิดหรือมีความขุ่นแสดงว่ายาเสื่อมสภาพ ยาเม็ด
เมื่อเสื่อมสภาพจะมีลักษณะเยิ้ม แตก บิ่น หรือเปลี่ยนสี และ 
ยาแคปซูลเมื่อเสื่อมสภาพจะแตกออกจากกัน บวม หรือสีแคปซูล
เปลี่ยนไป [9] ดังภาพท่ี 1 
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ภาพ 1 ลักษณะยาที่เสื่อมสภาพ 

ที่มา https://med.mahidol.ac.th/ 
 

4.2 เทคโนโลย ีInternet of Things (IoT) 
เทคโนโลย ี  Internet of Things ( IoT)  หมายถ ึง การที่

อุปกรณ์และสิ่งต่าง ๆ ถูกนำมาเชื่อมโยงสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
การเปิด - ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือ 
ทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
เป็นต้น [10]   

การทำงานของ IoT มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ดังนี ้[11] 
 1. Smart device ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้

งานระบบ IoT โดยมีส่วนประกอบของ Microprocessor และ 
Communication device เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

 2. Cloud computing เป็นสื ่อกลางในการรับ - ส่ง
ข้อมูลจาก Smart device ไปยังผู้ใช้  

 3. Dashboard เป ็นส ่วนที ่ใช ้ในการแสดงผลและ
ควบคุมการทำงานโดยผู้ใช้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบของแอปพลิเคชัน 
ในคอมพิวเตอร์หรือใน Smart phone 

 
5. วิธีการดำเนินงาน 

5.1 การเก็บรวบรวมความต้องการของระบบ 
จากการศึกษางานวิจัยและการรวบรวมความต้องการของ

ผู้ใช้งาน โดยวิธีการสอบถามและสังเกต ทำให้สามารถกำหนด
ความต้องการและขอบเขตของระบบ ดังนี้ 

ส่วนของระบบ 
- ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความช้ืนภายในตู้หรือกล่องยา 
- แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิและความชื้นมีการเปลี่ยนแปลง

ใน Level 1 และ Level 2 

- แจ้งเตือนก่อนการหมดอายุของยา 3 เดือน  และ 1 
เดือน 

- แจ้งเตือนเมื่อยาหมดอายุแล้ว 
 

ส่วนของผู้ใช ้
- กรอกข้อมูลยาและวันหมดอายุของยา 
- กรอกข้อมูลอุณหภูมิและความชืน้ท่ีเหมาะสมกับยา 
- ตรวจสอบการแจ้งเตือนผา่น Line Notify 

 
การทำงานของระบบประกอบด้วยส่วนที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

ยาต่าง ๆ โดยผู้ใช้ทำการเพิ่มข้อมูลยาเข้าสู่ระบบ และในส่วนของ
การตรวจสอบค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความช้ืน
ภายในกล่องหรือตู้ยานั้น ผู้วิจัยได้ทำการติดตั้งเซ็นเซอร์ DHT22 
เพื ่อส่งข้อมูลไปเก็บและประมวลผลบน Cloud เมื ่อพบความ
ผิดปกติจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้ผ่านทาง Line Notify ดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพ 2 ภาพรวมของระบบ 

 
5.2 การพัฒนาระบบ 

ในการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ IoT ได้แก่ 
เซ็นเซอร์ DHT22 ที่ใช้ในการตรวจวัดค่าความเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิและความชื้นเข้ากับโหนด MCU ESP8266 ซึ่งเป็นบอร์ด
ที่มีอินเตอร์เฟสในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย  จากนั้น
นำไปติดตั้งกับกล่องเก็บยาเพื่อใช้เป็นส่วนนำเข้าข้อมูลอุณหภูมิ
และค่าความช้ืน ดังภาพท่ี 3 – 5  
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ภาพ 3 เซ็นเซอร์ DHT22 

 

 
ภาพ 4 โหนด MCU ESP8266 

 

 
ภาพ 5 การติดตั้ง DHT22 เข้ากับ Board Arduino ในกล่องยา 

 

 ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและการเสื่อมสภาพของยาด้วย
ใช้เทคโนโลยีไอโอทีพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา C++ และใช้ Google 
cloud ในการจัดการกับฐานข้อมูล โดยมีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่  

1. ส่วนของระบบ ผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อกรอกข้อมูลยา
ต่าง ๆ ข้อมูลวันหมดอายุที่ระบุข้างขวดหรือบรรจุภัณฑ์ รวมทั้ง
อุณหภูมิและค่าความชื้นทีเหมาะสม  

2. ส ่วนของผ ู ้ ใช ้ ผ ู ้ ใช ้สามารถผู ้ใช ้ล ็อกอินเข ้าส ู ่ระบบ  
เพื่อตรวจสอบสถานะของยาจากระบบ ดังภาพที่ 8 นอกจากนี้ 
ยังสามารถรับการแจ้งเตือนหมดอายุและการเสื่อมสภาพของยา
ผ่าน Line Notify 

 
 
5.3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ 

 เมื่อพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยได้นำระบบไปทดลอง
ใช้งานพร้อมทั ้งศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบจากผู้ใช้ 
จำนวน 50 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 18 คน เพศหญิง 
จำนวน 32 คน ช่วงอายุ 15 – 25 ปี จำนวน 23 คน ช่วงอายุ  
26 – 35 จำนวน 19 คน ช่วงอายุ 36 – 45 จำนวน 6 คน อายุ 
45 ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ระบบแจ้งเตือน
การหมดอายุและการเส ื ่อมสภาพของยา  และแบบสำรวจ 
ความพึงพอใจของผ ู ้ ใ ช้ ระบบแจ ้งเต ือนการหมดอายุและ 
การเสื ่อมสภาพของยาด้วยใช้เทคโนโลยีไอโอที  ซึ ่งแบ่งหัวข้อ 
ในการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสะดวก ความทันสมัย  
ความรวดเร็วของระบบ 2) ด้านประสิทธิภาพของการทำงาน
ระบบ 3) ด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จาก Application 
และ 4) ด้านการนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ จำนวนทั้งหมด 15 ข้อ 

เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแจ้งเตือน
การหมดอายุและการเสื ่อมสภาพของยา แบ่งเป็น 5 ระดับ  
ดังตารางที่ 1 

 
ตาราง 1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและ 
การเสื่อมสภาพของยา 

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากที่สุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 

 
ในการสรุปผลการประเมินที่ได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนความ

พึงพอใจในแต่ละข้อแล้ว จึงนำมาแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ย  
ดงัตารางที่ 2 
 
ตาราง 2 ค่าระดับความพึงพอใจ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 4.50 ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

3.50 – 4.49 ความพึงพอใจในระดับมาก 
2.50 – 3.49 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49 ความพึงพอใจในระดับน้อย 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.49 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

6. ผลการทดลอง  
6.1 การทำงานของระบบ 
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เมื่อพัฒนาระบบเรียบร้อย ผู้วิจัยนำระบบไปทดลองใช้งาน
โดยทำการเพิ่มข้อมูลยาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังภาพท่ี 6 - 7 
  

 
ภาพ 6 Login เข้าสู่ระบบ 

 

 
ภาพ 7 บันทึกขอ้มูลยา 

 
จากนั้นได้ทำการตรวจสอบสถานะของยาที ่แสดงผลผ่าน

หน้าจอของระบบ ดังภาพที่ 8 และได้ทำการทดสอบการแจ้ง
เตือนการหมดอายุของยาผ่าน Line notify ดังภาพท่ี 9 

 

 
ภาพ 8 ตรวจสอบข้อมูลยาผ่านระบบ 

 

 
ภาพ 9 แจ้งเตือนการหมดอายุและการเสื่อมสภาพของยาผา่น Line Notify 

6.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

   เมื่อทำการพัฒนาและทดสอบการทำงานของระบบเบื้องต้น
แล้ว ผู้วิจัยได้นำระบบไปให้กลุ่มประชากรทดลองใช้เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานในด้านต่าง ๆ จำนวน 4 ด้าน ผลจาก
การสอบถามความพึงพอใจ ดังตารางที่ 3 - 6 
 
ตาราง 3 ความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและ 
การเสื่อมสภาพของยาด้วยใช้เทคโนโลยีไอโอที ด้านสะดวก ความทันสมัย 
ความรวดเร็วของระบบ 

หัวข้อที่ใชป้ระเมิน 
ความพึงพอใจ  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

มีความสะดวกในการเข้าใช้งาน 3.64 0.66 มาก 
มีความรวดเร็วในการบันทกึ
ข้อมูลและประมวลผล 

3.64 0.80 มาก 

มีการแจ้งเตือนที่รวดเร็ว 3.60 0.93 มาก 
ตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา 3.34 1.21 ปานกลาง 
ลดความเส่ียงในการทานยา 
ที่เสื่อมสภาพและหมดอาย ุ

3.64 0.92 มาก 

 
จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานในด้านสะดวก 

ความทันสมัย ความรวดเร็วของระบบมากที่สุด ได้แก่ หัวข้อ 
ลดความเสี่ยงในการทานยาที่เสื ่อมสภาพและหมดอายุ  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และค่า S.D. เท่ากับ 0.92 รองลงมา ได้แก่ 
หัวข้อมีความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลและประมวลผล โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และค่า S.D. เท่ากับ 0.80 
 
ตาราง 4 ความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและ 
การเสื ่อมสภาพของยาด้วยใช้เทคโนโลยีไอโอที  ด้านประสิทธิภาพของ 
การทำงานระบบ 

หัวข้อที่ใชป้ระเมิน 
ความพึงพอใจ  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

การจัดวางองค์ประกอบหนา้จอมี
ความสวยงาม 

3.26 1.03 ปานกลาง 

การแสดงเนื้อหาได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

3.60 0.93 มาก 

รักษาความปลอดภยัของข้อมูล 
โดยกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน
ของผู้ใช้ 

3.38 1.07 ปานกลาง 

มีความสามารถในการสืบค้น 
เรียกดู และจัดเกบ็ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว 

3.50 1.05 มาก 
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จากตารางท ี ่  4 ความพ ึ งพอใจของผ ู ้ ใช ้ งานในด ้ าน
ประสิทธิภาพของการทำงานระบบมากที ่ส ุด ได้แก่ หัวข้อ 
การแสดงเนื้อหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.60 และค ่า S.D. เท ่าก ับ  0.93 รองลงมา ได ้แก ่  ห ัวข้อ 
มีความสามารถในการสืบค้น เรียกดู และจัดเก็บข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และค่า S.D. เท่ากับ 1.05 
 
ตาราง 5 ความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและ 
การเสื ่อมสภาพของยาด้วยใช้เทคโนโลยีไอโอที  ด้านความน่าเชื ่อถือ 
ของข้อมูลที่ได้จาก Application 

หัวข้อที่ใชป้ระเมิน 
ความพึงพอใจ  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

สามารถจัดเก็บขอ้มูลและบันทกึ
ลงในฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

3.64 0.83 มาก 

สามารถจัดเก็บขอ้มูลและบันทกึ
ลงในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

3.50 0.99 มาก 

ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเช่ือถือ 3.36 1.08 ปานกลาง 
 

จากตารางที ่ 5 ความพึงพอใจของผู ้ใช้งานในด้านความ
น่าเชื ่อถือของข้อมูลที ่ได้จาก Application มากที ่ส ุด ได้แก่ 
หัวข้อสามารถจัดเก็บข้อมูลและบันทึกลงในฐานข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และค่า S.D. เท่ากับ 0.83 
รองลงมา ได้แก่ หัวข้อสามารถจัดเก็บข้อมูลและบันทึกลงใน
ฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 
และค่า S.D. เท่ากับ 0.99 
 
ตาราง 6 ความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและ 
การเสื่อมสภาพของยาด้วยใช้เทคโนโลยีไอโอที ด้านการนำผลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ 

หัวข้อที่ใชป้ระเมิน 
ความพึงพอใจ  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

มีความสะดวกในการตรวจสอบ
ข้อมูล 

3.64 0.78 มาก 

รูปแบบการนำเสนอง่าย ไม่
ซับซ้อน นำไปใช้งานต่อได้ 

3.62 0.78 มาก 

สามารถนำขอ้มูลไปใช้งานต่อได้
อย่างเหมาะสม 

3.50 0.99 มาก 

 จากตารางที่ 6 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานในด้านการนำผล 
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ หัวข้อมีความสะดวกในการ

ตรวจสอบข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และค่า S.D. เท่ากับ 
0.78 รองลงมา ได้แก่รูปแบบการนำเสนอง่าย ไม่ซับซ้อน นำไปใช้
งานต่อได้ หัวข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และค่า S.D. เท่ากับ 
0.78 
 

7. สรุป 
ผลจากการพัฒนาระบบ พบว่า ระบบสามารถนำไปใช้งาน 

ได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพและตรงตามขอบเขตที ่กำหนดไว้  
โดยสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและ
ความชื้นที่อาจจะทำให้ยาเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพ รวมทั้งแจ้ง
เตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดการหมดอายุและเมื่อยาหมดอายุแล้ว 
อย่างไรก็ตามจากการสังเกตประเภทของยาต่าง ๆ พบว่ายาบาง
ชนิด เช่น ยาน้ำแขวนตะกอน ต้องจัดเก็บโดยที่ไม่ให้ขวดเอียง
หรืออยู่ในแนวนอน เพื่อไม่ให้เกิดการตกตะกอนเป็นเวลานาน 
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและนำ
เซ็นเซอร์อื่น ๆ มาใช้ในระบบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บยาอีกด้วย 

เมื ่อพัฒนาระบบเสร็จเร ียบร้อยและได้ทำการสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้ใช้ในด้านต่าง ๆ พบว่า 1) ด้านความสะดวก 
ความทันสมัย ความรวดเร็วของระบบ ผู ้ใช้มีความพึงพอใจ 
ในหัวข้อลดความเสี่ยงในการทานยาที่เสื่อมสภาพและหมดอายุ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 2) ด้านประสิทธิภาพของการทำงาน
ระบบ ผู้ใช้มีความพึงพอใจในหัวข้อการแสดงเนื้อหาได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 3) ด้านความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลที่ได้จาก Application ผู้ใช้มีความพึงพอใจในหัวข้อ
สามารถจัดเก็บข้อมูลและบันทึกลงในฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
โดยมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.64 และ 4) ด้านการนำผลที ่ได้ไปใช้
ประโยชน์  ผ ู ้ ใ ช้ม ีความพ ึงพอใจในห ัวข ้อม ีความสะดวก 
ในการตรวจสอบข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 นอกจากนี้
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ต่อระบบมีดังนี้ ควรปรับปรุงในส่วนของ 
User Interface ของระบบให้ดูทันสมัยและน่าใช้มากยิ่งข้ึน  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี่จัดทำขึ้นเพื่อต่อยอดและพัฒนาแก้ไขปัญหาขยะล้น

และส่งกลิ่นเหม็น จึงได้คิดวิธีแก้ไขปัญหาขยะดังนี ้1 ) การใช้

เซ็นเซอร์อินฟราเรดวัดปริมาณขยะในถังและเซ็นเซอร์วัด

คุณภาพอากาศ 2) เซ็นเซอร์เสียงจับความเคลื่อนไหวให้ความรู้

การแยกขยะ 3) เซ็นเซอร์ GPS ส่งตำแหน่งท่ีตั้งถังขยะ 4) ระบบ

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะ

ภายในหอพักนิสิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

[1][2] 

ประโยชน์ที่ได้รับในงานวิจัยนี้คือ ปริมาณขยะภายใน

หอพักนิสิตน้อยลง ไม่ส่งกลิ่นเหม็น และยังทำให้เรานั้นรู้ประเภท

ขยะต่างๆตามถังและยังสามารถนำเทคโนโลยีIOTมาปรับใช้เพื่อ

สร้างความสะดวกสบายให้กับนิสิต พนักงานทำความสะอาดใน

การเก็บขยะที่ตรงจุด 

คำสำค ัญ: ระบบต ิดตามถ ังขยะอ ัจฉร ิยะ , ขยะ , 

เซ ็นเซอร ์แสงอินฟาเรด , เซ ็นเซอร ์เส ียง ,ระบบแจ้งเต ือน , 

แอพพลิเคชั่น, อาดุยโน่ 

ABSTRACT 

  This research has been undertaken to 

develop and develop solutions to the problem of 

overflowing waste and emitting a bad smell. Therefore, 

the solution to this garbage problem was thought as 

follows: 1 )  Using infrared sensors to measure the 

amount of waste in the bin and air quality sensors 2 ) 

Motion sensors to educate waste separation 3 )  GPS 

sensors send the location of the trash 4 )  App system 

Application on mobile phone to manage and solve 

waste problems in dormitories of Kasetsart University. 

Sriracha Campus [1] [2] 

 The benefits of this research are: Less waste 

in the student dormitory Does not emit a bad smell 

and allows us to know the different types of trash in 

the bin and can also apply IOT technology to create 

convenience for the students Cleaning staff to collect 

the rubbish on the spot 

 Keywords: intelligent tracking systems, trash, 

garbage, infrared light sensors, sound sensors, alarm 

systems, applications, functions, scolded piano. 

1.บทนำ 

ในปัจจุบันสังคมไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีและการท้องเที่ยว

ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นและเกิดจาก

การที่ประชากรของประเทศไทยไม่มีความนิดคิดและความรัก

สดวกสะบาย ด้วยการที่ท้ิงขยะผิดประเภทเพราะขี้เกียจแยกขยะ

ก่อนทิ ้งและยังไม่มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม จึงได้จัดทำถังขยะ

อัจฉริยะมาตอบโจทย์ปัญหาขยะล้นและส่งกลิ่นเหม็น ก่อนที่จะ

mailto:radatorn.t@ku.th
mailto:sudawan.ng@ku.th
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ทำวิจัยเรื ่องถังขยะอัจริยะนั้นได้เห็นปัญหาขยะล้นถังภายใน

หอพักนิสิตเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นปัญหาที่เห็น

บ่อยมาก เนื ่องจากนิสิตไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและขยะ

เหล่านั้นมีกานสะสมเลยส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลให้สภาพแวดล้อม

ภายในหอพักไม่หน้าอยู่อาศัยและเป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อเดิน

เข้ามาในหอพักอาจเกิดจากการที ่พนักงานทำความสะอาด

ทำงานไม่ทั่วถึงหรือมีการแบ่งเวลาในการเก็บขยะที่นานเกินไปจึง

เกิดปัญหาข้างต้นขึ้นจึงเกิดความคิด และการคิดค้นเทคโนโลยี

เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดชิ้นงานให้ดีขึ้นและใช้งานได้จริง เลยนำ

เทคโนโลยีIOTมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที ่เกิดขึ ้นโดย การใช้

เซ็นเซอร์อินฟราเรดวัดปริมาณขยะในถังและเซ็นเซอร์วัด

คุณภาพอากาศ ทั้งยังนำเซ็นเซอร์เสียงจับความเคลื่อนไหวให้

ความรู้การแยกขยะและเซ็นเซอร์ GPS ส่งตำแหน่งที่ตั้งถังขยะ

แล้วส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) และมีระบบรายงาน

แจ้งเตือนทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อบริหารจัดการและ

แก้ไขปัญหาขยะให้ตรงจุดและไม่เกิดปัญหาขยะล้นถังภายใน

หอพักนิสิตเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วิจ ัยเร ื ่องถังขยะอัจฉริยะด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับการ

เคลื่อนไหว (Control System On-Off Auto Trash Power by 

Sensor) ผู้ดำเนินการวิจัยได้ทำการศึกษา แนวคิดเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้

 1.เครื่องเตือนเวลาเดินผ่านแบบทักทายด้วยเสียงพูด 

เสียงพูดเป็นภาษาไทยว่า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ หลักการ

ทำงานของเครื่องนี้คือเมื่อมีคนเดินผ่านตัวเซนเซอร์(Electronic 

eye sensor) จะจับความเคลื่อนไหวและส่งเสียงเป็นคำพูด 

 

ภาพที ่1เซ็นเซอร์ตรวจจบัความเคลือ่นไหวพรอ้มเสยีง 

2.เซ็นเซอรว์ดัคุณภาพอากาศกล่ิน เซ็นเซอร์สำหรับ

ใช้ตรวจคุณภาพอากาศด้วยกลิ่น โดยใช้ Sensor TP-401T ใน

การตรวจสอบ สามารถตรวจวัดค่า แอมโมเนีย , ไฮโดรเจน, 

แอลกอฮอล์, คาร์บอนมอนอกไซด์, มีเทน ฯลฯ ไอระเหยอินทรยี,์ 

บุหรี ่ไม้ควันกระดาษ เป็นต้น มีความไวสูง อายุการใช้งาน

ยาวนาน มีชดเชยด้วยการวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ

เทียบอัตโนมัติ สัญญาณเป็นรูปแบบดิจิตอลใช้งานได้ง่ายสามารถ

ใช้งานร่วมกับ Arduino ได้ง่ายอีกด้วย 

 สามารถนำไปใช้งานในงานด้านต่าง ๆ เช่น ตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ ประสิทธิภาพเครื ่องฟอกอากาศ ระบบควบคุมการ

ระบายอากาศในห้องครัว ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อควรคุม

การระบายอากาศ เป็นต้น 

 

ภาพที ่2เซ็นเซอร์คณุภาพอากาศกล่ิน 

3.เซ็นเซอร์ GPS ใช้ระบุตำแหน่งของถังขยะระบบ

แสดงตําแหน่งของถังขยะ เป็นระบบภายในถังขยะ โดยจะมี

โมดูล GPS เป็นตัวบอกตําแหน่งของถังขยะผ่าน Google 

Map และจะแจง้เตือนไปยงัเว็บไซต ์หรือแอพพลิเคชั่น  
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ภาพที ่3เซ็นเซอร์ GPS 

ทีม่า 1ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบั GPS ปี 2006 

4.เซ็นเซอร์อินฟราเรดฟังก์ช่ันเพื่อตรวจสอบระดับของ

ขยะในถังส่วนแรกจะมีเซ็นเซอร์ อินฟราเรดสองตัววางอยู่ตรง

กลาง และส่วนที ่สองจะอยู ่ใกล้ด ้านบนของถังขยะ การใช้

เซ็นเซอร์ อินฟราเรดสองตัวทำให้การตัดสินใจมีความแม่นยำ

มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในฝาภาชนะซึ่งจะ

คอยตรวจจับระดับของสิ่งของข้างใน ว่าอยู่ระดับไหนแล้วนั่นเอง 

โดยใช้เทคโนโลยี อินฟราเรด และส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม 

IOT Cloud ซึ ่งข ้อม ูลจะถูกประมวลผลและแจกจ่ายไปยัง 

Mobile Application Web  

Application ที ่จะช ่วย วางแผนในการเก็บขยะได ้อย ่างมี

ประส ิทธ ิภาพ และระบบนี ้ถ ูกออกแบบมาโดยที ่ไม ่ต ้องมี

เจ้าหน้าท่ี มานั่งเฝ้าดูถังขยะ 

           5.อาดูโน่ (Arduino) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์

ตระกูล AVR ที ่ม ี การพัฒนาแบบ Open Source คือมีการ

เปิดเผยข้อมูลทั ้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด 

Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับ

ผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยัง สามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนา

ต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย ซอฟต์แวร์ที่ใช้

ในการสร้างและพัฒนา ออกแบบถังขยะอัจฉริยะโปรแกรมอาดุย

โนและโปรแกรมอาดุยโน ESP8266 + Ubidots [1] 

 

ภาพที ่4อาดูโน่ (Arduino) 

ทีม่า 2Arduino ผูน้ าดา้นฮาร์ดแวร์และระบบนเิวศซอฟต์แวร์แบบเปิดระดบั
โลก 2562 

6. ระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือ (Mobile application) 

และบริหำรจัดกำรผ่านเว็บไซต์ เมื ่อได้ติดตั ้งระบบใน Smart 

Trash เร ียบร้อยแล้ว ระบบแจ้งเตือนปริมาณของขยะก็จะ

เชื ่อมต่อกับ สมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนกับผู้ที่

เกี่ยวข้องโดยทันที 

7.เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ภาษาที่ใช้เขียน 

Tools อื่น ๆ ท่ีใช้ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม 

7.1.ภาษา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C, C++, การ

ออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, การเขียนโปรแกรมคอน

โทร Arduino ให้ทำงานตามต้องการ 

7.2NB-IoT ย ่อมาจาก Narrowband IoT (NB-IoT) 

เป็นมาตรฐานระบบโครงข่ายที ่ใช้พลังงานต่ำ (Low Power 

Wide Area Network (LPWAN) ที่ถูกพัฒนามาเพื่อให้อุปกรณ์

ต่าง ๆ สามารถเชื ่อมต่อเข้าหากันได้โดยผ่านโครงข่ายของ

สัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งนั่นคือ คลื่นมือถือท่ีท าให้อุปกรณ์

ต่าง ๆ เชื่อมต่อเข้าหากันได้โดยใช้พลังงานที่ต่าง ๆ และข้อมลูที่

ส่งหากันก็ ไม่ต้องเยอะ แม้จะอยู่ในจุดที่ไกลกันก็ยังคุยกันได้โดย

ไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านสายให้ยุ่งยาก เพียงแค่มีซิม (SIM) ติดตั้งใน

อุปกรณ์ น้ัน ๆ ก็ทำให้เช่ือมต่อและคุยกันได้แล้ว [2] 

https://www.facebook.com/ploysarayaka
https://www.facebook.com/ploysarayaka
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ภาพที ่5NB-IoT 

ทีม่า 3เริ่มตน้เรียนรู ้NB-IOT (ฉบบั CMMC) 18 2561 

   งานวิจ ัยที ่เกี ่ยวข้อง พบว่าเป็นการทำงานของฌ

เซ็นเซอร์แก้ไขปัญหาขยะล้นถัง ส่งกลิ่น และการเก็บขยะได้

ท ันท่วงที และมีระบบรายงานแจ้งเต ือนทั ้ งทางเว ็บและ

แอพพลิเคชั่น บนมือถือเพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ NB-

IOT ให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรใช้งาน 

3. ข้ันตอน และกระบวนการทำงานของระบบ 

3.1.ติดตั้งระบบวัดปริมาณขยะภายในถัง โดยจะมีตัว

เซ็นเซอร์อินฟราเรดเป็นตัววัดปริมาณวัตถุหรือขยะที่มีภายในถัง 

หากขยะในถังเต็มจะแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคช่ัน 

3.2.ติดตั้งเซ็นเซอร์แก๊ส - ใช้ตรวจจับกลิ่นของของเสีย

ใน Smart Trash Tracking System 

3.3.ติดตั้งเซ็นเซอร์ GPS ระบบแสดงตําแหน่งของถัง

ขยะ เป็นระบบภายในถังขยะ โดยจะมีโมดูล GPS เป็นตัวบอก

ตําแหน่งของถังขยะผ่าน Google Map และจะแจ้งเตือนไปยัง

เว็บไซต์หรือแอพพลิเคช่ัน 

3.4.ติดตั้งเครื่องเตือนเวลาเดินผ่านแบบทักทายด้วย

เสียงพูด จะทำการติดตั้งบริเวณหน้าถังขยะ เป็นเซ็นเซอร์  

(Electronic eye sensor) ตรวจจับความเคลื่อนไหวและมีเสียง

ให้ความรู้ออกมา 

 

 

ทีม่า 4แบบจ าลองถงัขยะอจัฉรยิะ 

3.5.ภายในถังขยะจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์และ

เซนเซอร์ต่าง ๆ ดังนี้  NodeMcu , Infrared Distance Sensor 

(เซ็นเซอร์วัดระยะทาง) ,LED Infrared Sensor (เซ็นเซอร์สิ่งกีด

ขวาง) ,MQ-135 Sensor (เซ็นเซอร์วัดคุณภาพอากาศ) , GPS 

Module (โมดูลตรวจจับพิกัด) 

3.6.ระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือ (Mobile application) 

และบริหำรจัดกำรผ่านเว็บไซต์ เมื ่อได้ติดตั ้งระบบใน Smart 

Trash เร ียบร้อยแล้ว ระบบแจ้งเตือนปริมาณของขยะก็จะ

เชื ่อมต่อกับ สมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนกับผู้ที่

เกี่ยวข้องโดยทันที เพื่อท่ีจะสามารถดำเนินการและ วางแผนการ

เก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีแผนที่แสดงที่ตั้งของถัง

ขยะเหล่านี้ให้อีกด้วย 

4. ผลการดำเนินงาน 

4.1.ระบบการแจ้งเตือนถังขยะอัจฉริยะส่งผลให้

พนักงานทำความสะอาดประจำแต่ละตึกของหอพักน ิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีการทำงานที่

สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 

4.2.ผลจากการวัดปริมาณขยะภายในถังขยะอัจริยะ 

เซ็นเซอร์อินฟราเรดที่ติดตั้งภายในตัวถังทำงานได้ตามกำหนด 

พบว่าสามารถแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่นได้ร้อยละร้อย 
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4.3.ระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูล ตำแหน่ง สถานะ

ปริมาณขยะในถัง บทเครื่องแม่ข่าย เพื่อใช้ในการตำนวนหาเส้น

ทางในการจัดเก็บ 

4.4.ระบบเซ็นเซอร์เครื ่องเตือนเวลาเดินผ่านแบบ

ทักทายด้วยเสียงพูดสามารถจับการเคลื่อนแล้วส่งเสียงให้ความรู้

เรื่องถังขยะได้ตามเป้าหมาย 

5.สรุปผลการดำเนินงาน 

 จากผลการดำเดินงานสรุปได้ว่าระบบถังขยะอัจฉริยะ 

เป็นการนำเทคโนโลยีที ่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งระบบที่จัดทำในครั้งนี้เป็นงานที่มีความท้าทาย

ในเรื่องการจัดการระบบการจัดการของเสีย โดยใช้การตรวจจับ

ด้วยเซ็นเซอร์และเครือ่งมือมากมาย และยงัใช้ IOT เข้ามาช่วยใน

การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ด้วยการเชื่อมโยงเซ็นเซอร์ อันโนมัติ

และตรวจหาว่าถังขยะไหนเต็มแล้วบ้าง แล้วแสดงผลผ่านเว็บ

แอพพลิเคชั่น ผลการทํางานถังขยะอัจฉริยะสามารถแจ้งเตือน

ปริมาณขยะในถังแบบอัตโนมัติโดยเป็นการลดประมาณคนงานน 

และระบบยังช่วยหาเส้นทางในการจัดเก ็บขยะได ้อย่างมี
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บทคัดย่อ 
น้ำมีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และเกี่ยวข้องกับทุก

ก ิจกรรมของมนุษย์ท ั ้ งภาคคร ัวเร ือน เกษตรกรรม และ 
อุตสาหกรรม การกักเก็บน้ำให้เพียงพอสำหรับการใช้สอยเป็นสิ่ง
สำคัญ โครงงานนี้นำเสนอระบบกักเก็บน้ำอัตโนมัติที่สามารถ
ตรวจสอบระดับน้ำในแหล่งกักเก็บโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ของทุกสรรพสิ่ง เมื ่อปริมาณน้ำลดลงระบบสามารถคัดเลือก
แหล่งจ่ายน้ำที่มีความเหมาะสมเพื่อทำการลำเลียงน้ำมาเติมใน
แหล่งก ักเก ็บอย่างอัตโนมัต ิ นอกจากนี ้  ผ ู ้ ใช ้งานสามารถ
ตรวจสอบระดับน้ำในแหล่งกักเก็บผ่านเว็บแอปพลิเคชันหรือ
สมาร์ทโฟน และดูข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปริมาณการใช้น้ำในแต่ละ
วันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
คำสำคัญ -- ระบบกักเก็บน้ำอัตโนมัติ, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, 
เว็บแอปพลิเคชัน 
 

ABSTRACT 
 Water is essential to all living things. It is involved in 
all human activities, including household, agricultural, 
and industrial sectors. Keeping enough water for use is 
imperative. This project proposed an automated water 
storage system. It was capable of monitoring the water 
level in a reservoir based on the Internet of Things 
technology. When the amount of water is reduced, the 
system can select a suitable water supply and 
automatically fill water with the tank. Moreover, users 
can check the water level in the tank via the web 
application or smartphone quickly and efficiently. 

Keywords -- Automatic Water Storage System, Internet 
of Things, Web Application 

 
1. บทนำ 

 ประเทศไทยมีแหล่งน้ำกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ [1] อาทิ 
แหล่งน้ำจากน้ำฝน แหล่งน้ำท่าตามธรรมชาติ และ แหล่งน้ำ
บาดาล โดยน้ำท่าตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง 
จะมีปริมาณน้ำแปรผันตามปริมาณน้ำฝน และ ฤดูกาลต่าง ๆ 
กล่าวคือ ในช่วงฤดูน้ำหลาก หรือ ช่วงหน้าฝน จะมีปริมาณน้ำ
ค่อนข้างมาก แต่ในช่วงฤดูแล้งบางพื้นที่จะมีปริมาณน้ำเพียง
เล็กน้อยทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้สอยของประชาชน โดยเฉพาะ
การเพาะปลูกอาจเกิดความเสียหายได้ ประเด ็นทางด้าน
ภูมิศาสตร์ทำให้แหล่งน้ำท่าบนผิวดินพบได้แค่ในบางพื้นที่เท่านั้น 
ในขณะที่น้ำบาดาลสามารถแผ่กระจายไปได้ทั่วทุกพ้ืนท่ี แหล่งน้ำ
ประเภทนี้เกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วซึมสู่พื้นดิน ผ่านชั้นกรอง
ตามธรรมชาติไปสะสมตัวอยู่ใต้ดิน ทำให้มีความสะอาดเพียงพอ
ในการอุปโภค และ หากปริมาณน้ำมีมากพอสามารถเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ทำประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
 การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง แนวทางหนึ่งที่
สามารถทำได้ คือ การกักเก็บน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเอาไว้ในแหล่ง
กักเก็บเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็น ดังนั้น ทุก
ครัวเรือนของประเทศไทยจะมีที่กักเก็บน้ำ เช่น แทงค์ โอ่ง ถัง 
สำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น น้ำประปาไม่ไหล หรือ ปั๊มน้ำไม่
สามารถใช้งานได้ บางบ้านอาจมีการติดตั้งลูกลอยไว้ในถังเกบ็น้ำ
เพื่อควบคุมระดับน้ำในถัง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวทำหน้าที่เปิดให้
น้ำไหลเข้าถังอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำในถังอยู่ต่ำกว่าลูกลอย และ
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ปิดอัตโนมัติเมื่อน้ำในถังสูงถึงระดับที่กำหนด ถ้าลูกลอยทำงาน
เป็นปกติ แทงค์น้ำสำรองจะมีน้ำเต็มตลอด แต่หากเกิดการชำรุด
เสียหายก็จะไม่สามารถวัดระดับน้ำในถังได้ นั่นหมายความว่า แม้
จะมีลูกลอยคอยทำหน้าที่เปิด-ปิดน้ำให้อัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานก็
ต้องคอยหมั่นตรวจสอบลูกลอยว่ายังทำงานได้ตามปกติหรือไม่ 
หากพบว่าเกิดการชำรุดเสียหายจะต้องรีบซ่อมเพื่อให้ระบบกัก
เก็บน้ำอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิง่ (Internet of Things, 
IoT) [2] ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย 
เช่น การควบคุมระบบส่องสว่างสำหรับบ้านอัจฉริยะ [3] ซึ่ง
ผู ้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านสมาร์ท
โฟนได้จากทุกท่ีที่มีอินเทอร์เน็ต การออกแบบระบบสมาร์ทฟาร์ม
เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับฟาร์มมะนาว จังหวัดเพชรบุรี [4] มีการใช้ 
NodeMCU ร ่ ว ม ก ั บ  Arduino UNO เ พ ื ่ อ ท ำ ก า ร วั ด
ค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในสวนมะนาว เช่น ค่า
อุณหภูมิ ค่าความชื้น ค่า pH ของดิน และประมวลผลเพื่อสั่ง
เปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติตามปริมาณน้ำที่มะนาวต้องการในแต่ละวัน
โดยคำนึงถึงช่วงอายุและฤดูกาล ช่วยประหยัดแรงงาน ลดต้นทุน 
และ นำไปสู่ผลผลิตที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร  
 ด้านการบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยี IoT ก็ถูกนำมาใช้ใน
หลากหลายประเด็น อาทิ การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพ
ของน้ำดื่ม [5] ซึ่งใช้เซนเซอร์ในการวัดค่าพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของน้ำ เช่น ค่า pH  ค่าความขุ่นของน้ำ ระดับน้ำใน
แทงค์ อุณหภูมิ และ ความชื้นของบริเวณโดยรอบ และนำมา
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ด ้ ว ย  microcontroller unit (MCU) ใ น ก า ร
ตรวจสอบคุณภาพของน้ำว่าอยู ่ในระดับที ่เหมาะสมหรือไม่ 
REFlex Water [6] นำเสนอสถาปัตยกรรมในการจัดการระบบ
น้ำประปาโดยใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจ
ประเมินและรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
เช ่น  การร ั ่ ว ไหลของน ้ ำ  Smart Water Grid [7] นำเสนอ
แอพพลิเคช่ันการตรวจสอบระดับน้ำในถังเพื่อควบคุมมอเตอร์
และตรวจจับการรั่วไหลของน้ำในถังโดยอาศัยข้อมูลปริมาณการ
ใช้น้ำของบ้านแต่ละหลังที่ได้จากเซนเซอร์ต่าง ๆ รวบรวมและมา
ประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud)     
 จากการศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ โครงงาน
นี้จึงนำเสนอระบบการกักเก็บน้ำอัตโนมัติเพื่อสำรองน้ำให้พรอ้ม
สำหรับการใช้งานอยู ่เสมอ ระบบดังกล่าวถูกพัฒนาภายใต้

เทคโนโลยีของ IoT มีการติดตั้งเซนเซอร์สำหรับวัดระยะทาง วัด
แรงดันน้ำ ตรวจจับความแรงของกังหันลมกรณีที่แหล่งจ่ายน้ำนั้น
มีการลำเลียงน้ำผ่านทางพลังงานธรรมชาติแทนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ข้อมูลจากเซนเซอร์จะถูกส่งมาประมวลผลในบอร์ด 
NodeMCU ESP8266 และรายงานผลการทำงานในรูปแบบ
ของเว็ปแอพพลิเคชัน 

สถาปัตยกรรมที่ออกแบบขึ้นมีการจำลองแหล่งน้ำประเภท
ต่าง ๆ อ้างอิงตามแหล่งน้ำที่สามารถพบได้ในประเทศไทย ทั้ง
แหล่งน้ำที่มีการไหล เช่น แม่น้ำ ลำธาร แหล่งน้ำนิ่ง เช่น หนอง 
บึง และ แหล่งน้ำบาดาล โดยเมื่อปริมาณน้ำในแทงค์กักเก็บลด
ต่ำกว่าปริมาณที่กำหนด ระบบจะมีการประเมินว่ามีแหล่งจ่ายน้ำ
ใด ณ ขณะนี้ที่มีความพร้อมในการลำเลียงน้ำมาเติมให้กับแทงค์
กักเก็บ หากมีหลายแหล่งจ่ายน้ำที่สามารถใช้งานได้ ระบบจะมี
การตัดสินใจอย่างอัตโนมัติในการเลือกแหล่งจ่ายน้ำที่เหมาะสม
โดยคำนึงจากปริมาณการใช้พลังงาน นอกจากนี้ ในระหว่างที่มี
การลำเลียงน้ำ หากแหล่งน้ำที่ถูกเลือกไม่สามารถแจกจ่ายน้ำได้ 
เช่น ปริมาณน้ำเหลือไม่เพียงพอ ระบบก็สามารถที่จะสลับไป
เลือกแหล่งจ่ายน้ำอื่นท่ีมีสถานะพร้อมใช้งานได้อย่างอัตโนมัติ 

ในส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ระบบกักเก็บน้ำอัตโนมัติถูกพัฒนาใน
รูปแบบของเว็บแอพพลิเคชันที่สามารถตรวจสอบปริมาณน้ำใน
แหล่งน้ำต่าง ๆ ทั้งแหล่งกักเก็บ และ แหล่งจ่ายน้ำ และรายผล
ให้ผู ้ใช้งานทราบผ่านทางสมาร์ทโฟน ตัดปัญหาการต้องคอย
ตรวจสอบการทำงานของลูกลอยที่แทงค์น้ำ ผู้ใช้งานสามารถดู
ปริมาณการใช้น้ำในแต่ละวันในรูปแบบของกราฟ ทำให้สามารถ
ตรวจสอบในเบื้องต้นได้ว่าถังน้ำมีการรั่วไหลหรือไม่ หากพบว่ามี
ปริมาณการใช้น้ำในช่วงเวลาใดที่สูงผิดปกติ  

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองที ่พัฒนาขึ้น 
พบว่า สถาปัตยกรรมที่ออกแบบข้ึนสามารถรองรับการกักเก็บน้ำ
แบบอัตโนมัติโดยลำเลียงน้ำจากหลายแหล่ง ซึ่งระบบจะมีการ
ตัดสินใจเองโดยอัตโนมัติว่าควรลำเลียงน้ำจากแหล่งใด และการ
แสดงผลผ่านทางเว็ปแอพพลิเคชันก็ช่วยอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลสรุปเกี่ยวกับปริมาณน้ำ และ การ
ใช้น้ำได้อย่างสะดวกและเป็นปัจจุบัน ในอนาคตข้อมูลเหล่านี้
สามารถถูกใช้วิเคราะห์เพื่อวางแผนลดปริมาณการใช้น้ำภายใน
บ้านของตนเองหากพบว่ามีกิจกรรมใดที่ใช้น้ำมากเกินความ
จำเป็น สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสำหรับการใช้งานจริงได้ใน
อนาคต เช่น ระบบฟาร์มอัจฉริยะที่ต้องการระบบการจัดการน้ำที่
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มีประสิทธิภาพในการดูแลแหล่งเพาะปลูกและพืชผลทางการ
เกษตรต่าง ๆ  

 
2. ทฤษฎี เทคโนโลยี และเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

2.1 เทคโนโลยี  “อ ินเทอร ์ เน ็ตในท ุกส ิ ่ ง” (Internet of 
Things: IoT) 

หมายถึง การที่สิ่งต่าง ๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต 
ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุม ใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นผ่าน
ทางเคร ือข่ายอินเทอร์เน ็ต เช ่น การส ั ่งเป ิด-ปิด อ ุปกรณ์
เครื ่องใช้ไฟฟ้า เครื ่องมือสื ่อสาร เครื ่องมือทางการเกษตร 
เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตา่ง 
ๆ เป็นต้น โดยโครงงานนี้ได้เลือกใช้อุปกรณ์และเครื ่องมือที่
จำเป็นต่อการพัฒนาระบบกักเก็บน้ำอัตโนมัติ ดังนี้ 

 
2.1.1 Ultrasonic Module HC-SR04  
มีหลักการทำงานคือ Ultrasonic จะส่งคลื่นออกไปแล้วจับ

เวลาที ่คลื ่นกระทบกับวัตถุสะท้อนกลับมาเข้าตัวรับ ทำให้
สามารถวัดระยะทางระหว่างวัตถุถึงตัวเซ็นเซอร์ได้ 

 
2.1.2 Counter module motor speed 
ใช้สำหรับนับจำนวน ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการวัดความเร็ว

การหมุนของกังหันลมในแหล่งจ่ายน้ำที่เป็นตัวแทนของแหล่งน้ำ
นิ่ง เช่น หนอง หรือ บึง ซึ่งจะให้สัญญาณ Logic เป็น 1 เมื่อมี
วัตถุมาบังในร่องของเซนเซอร์ (Sensor) 

 
2.1.3 Water Pump 
เป็นปั๊มนำ้ขนาดเล็กใช้กำลังไฟ 5v ถูกนำมาจำลองการสูบน้ำ

จากแหล่งน้ำที่เป็นตัวแทนแหล่งน้ำบาดาล โดยควบคุมการเปิด
ปิดผ่านตัว Relay 

 
2.1.4 หลอดไฟ 
โครงงานนี้ใช้หลอดไฟขนาดเล็ก 3 อัน เพื่อบ่งบอกการขน

ย้ายน้ำว่ากำลังเลือกใช้แหล่งน้ำไหนในการเติมน้ำให้กับแหล่งกัก
เก็บ ถ้าไม่มีไฟดวงใดติดแสดงว่าระบบไม่ทำงาน หรือ ไม่มีการ
ลำเลียงน้ำจากแหล่งใด 

2.1.5 NodeMCU ESP8266 

บอร์ดคล้าย Arduino ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้ โดย
นำมาใช้เป็นตัวประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ที่รับมาจาก Arduino 
UNO เพื่อควบคุมเปิด-ปิดการทำงานท้ังหมดของระบบกักเก็บน้ำ
อัตโนมัติและส่งข้อมูลไปแสดงผลยัง NETPIE 

 
2.1.6. Arduino UNO 
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ถูกนำมาเช่ือมต่อกับ NodeMCU 

ESP8266 เพื่อเป็นตัวรับค่าจากเซนเซอร์และส่งค่าทั้งหมดไปยัง 
NodeMCU ESP8266 

 
2.1.7. Water Force 
เป็นเซนเซอร์ที่โครงงานนี ้ประกอบขึ ้นเองเพื ่อใช้สำหรับ

ตรวจสอบการทำงานของกังหันน้ำในแหล่งน้ำ ซึ่งประกอบด้วย 
แผ่นอะลูมิเนียม 2 แผ่น และเชื ่อมติดกับสายไฟต่อเข้ากับ 
Arduino UNO โดยมีหลักการทำงานคือ เมื ่อแผ่นอะลูมิเนียม
แผ ่นแรกโดนแรงด ันของน้ ำมากพอจะถ ูกผล ักให ้ต ิดกับ
อะลูมิเนียมแผ่นที่ 2 ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลเข้าในช่องรับ
สัญญาณดิจิทัล (Digital) ซึ่งจะให้สัญญาณ Logic เป็น 1 ซึ่งเป็น
การจำลองแรงดันน้ำที่เพียงพอทำให้กังหันทำงาน 

 
2.1.8. Servo Motor 
เป็นอุปกรณ์ควบคุมการหมุน โดยจะหมุนตามองศาในช่วง   

0-90 องศา ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้เป็นตัวเคลื่อนรางน้ำเข้าและออก
เมื่อกังหันนำ้หรือกังหันลมทำงาน 

 
2.2 NETPIE 

NETPIE [8] เป็นแพลตฟอร์ม (Internet of Things Cloud 
Platform) ที่อำนายความสะดวกให้นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อ
อุปกรณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการพัฒนางานทางด้าน 
IoT ถูกนำมาใช้ในการเชื่อมต่อกับ NodeMCU เพื่อควบคุมการ
ทำงานของอุปกรณ์ IoT มีการให้บริการในรูปแบบของเว็บไซต์ที่
สามารถสมัครเข้าไปใช้งานได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
3. การพัฒนาระบบกักเก็บน้ำอัตโนมัติ 

3.1 แบบจำลองการทำงานของระบบกักเก็บน้ำอัตโนมัติ 
ในการพัฒนาระบบกักเก็บน้ำอัตโนมัติ โครงงานนี้ได้จำลอง

สภาพแวดล้อมการทำงานของระบบแสดงดังภาพท่ี 1 
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จากภาพที่ 1 หมายเลข 4  คือแหล่งกักเก็บน้ำ ที ่ต้องการ
ตรวจสอบระดับน้ำว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอหรือไม่ โดยเมื่อน้ำใน
แหล่งกักเก็บลดน้อยลงจนต่ำกว่า 80% ของปริมาตรแทงค์น้ำ 
ระบบจะทำการพิจารณาเลือกแหล่งน้ำ 1 แห่งจาก 3 แหล่งที่
เป็นไปได้เพื่อนำน้ำมาเติมให้กับแหล่งกักเก็บโดยอัตโนมัติ 

แหล่งน้ำ 3 แหล่ง แสดงด้วยหมายเลข 6 ซึ่งแทนแหล่งน้ำที่มี
การไหล เช่น ลำธาร ดังนั้น ที่แหล่งน้ำนี้จะมีระหัดวิดน้ำคอยเช็ค
ความแรงของน้ำดังแสดงด้วยหมายเลข 1 ในส่วนของแหล่งน้ำที่
สองแสดงด้วยหมายเลข 7 แทนแหล่งน้ำนิ่ง เช่น หนอง หรือ บึง 
ซึ่งจะมีกังหันลมทำหน้าที่ในการสั่งให้กังหันหมุนเพื่อสูบน้ำจาก
แหล่งนี้แสดงดังหมายเลข 2 และแหล่งน้ำสุดท้ายแทนแหล่งน้ำ
บาดาล แสดงด้วยหมายเลข 8 โดยจะมีปั๊มน้ำดังหมายเลข 3 ทำ
หน้าที่ในสูบน้ำจากใต้ดินลำเลียงขึ้นมาใส่ในแหล่งกักเก็บ และ
หมายเลข 5 แทนท่อส่งน้ำ 

 
3.2 การออกแบบฮาร์ดแวร์ 

จากแบบจำลองที ่นำเสนอไปในหัวข้อ 3.1 ในหัวข้อนี ้จะ
อธิบายการออกแบบฮาร์ดแวร์เพื ่อให้รองรับการทำงานตาม
แบบจำลองที่ได้ออกไว้ ผลลัพธ์แสดงดังภาพท่ี 2 

จากภาพที่ 2 การออกแบบฮาร์ดแวร์ของระบบกักเก็บน้ำ
อัตโนมัติ โครงงานนี้ได้ใช้ความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ตของทุก
สรรพสิ่งร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องดังที ่ได้กล่าวไปใน
หัวข้อท่ี 2 โดยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นจะแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้ 

 
 

ภาพ 1 แบบจำลองการทำงานของระบบกักเก็บนำ้อัตโนมัติ 

 

 
 

ภาพ 2 การออกแบบฮาร์ดแวร์ของระบบกักเก็บนำ้อัตโนมัต ิ
 

ส่วนที่ 1 การจำลองแหล่งน้ำจากลำธาร โดยจำลองให้มีน้ำ
ไหลลงสู่ที ่ต่ำด้วยภูเขาจำลองแสดงด้วยหมายเลข 1 ซึ่งเมื ่อมี
ปริมาณน้ำและแรงดันน้ำที่มากเพียงพอจะเกิดแรงดันที่ทำให้
ระหัดวิดน้ำบริเวณหมายเลข 6 ทำการวิดน้ำเข้าสู่ท่อลำเลียงน้ำ 

ส่วนท่ี 2 การจำลองบ่อนำ้แทนด้วยบริเวณหมายเลข 2 และมี
กังหันลมบริเวณหมายเลข 7 ที่จะช่วยทำให้ระหัดวิดน้ำบริเวณ
หมายเลข 6 ทำการวิดน้ำเข้าสู่ท่อลำเลียงน้ำ  

ส่วนที่ 3 การจำลองแหล่งน้ำบาดาล โดยทำให้วัสดุอยู่ลึกลง
ไปเพื่อให้น้ำอยู่ด้านล่างผิวดิน แสดงในบริเวณหมายเลข 3 ซึ่ง
หากปริมาณน้ำบาดาลมีมากเพียงพอ ตัวปั๊มน้ำบริเวณตำแหน่ง
หมายเลข 4 จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าท่ีดูดน้ำเข้าสู่ท่อลำเลียงน้ำ 

ส่วนที่ 4 การจำลองแหล่งกักเก็บน้ำ ซึ่งจะใช้โหลพลาสติก
แทนด้วยบริเวณหมายเลขท่ี 8 

โดยแผนผังของการต่อวงจรเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน และทำงานตามที่ได้ออกแบบไว้แสดงดังภาพท่ี 3 

 
 

ภาพ 3 แผนผังการต่อวงจรของระบบกกัเก็บน้ำอัตโนมัติ 
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ภาพ 4 ผังงานแสดงการทำงานบอร์ด Arduino UNO 

 
 

ภาพ 5 ผังงานแสดงการทำงานบอร์ด NodeMCU ESP8266 
 

3.3 การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 เมื่อทำการต่อวงจรเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั ้นตอนต่อไปคือการเขียนโปรแกรมเพื่อ
ควบคุมการทำงานของระบบกักเก็บน้ำอัตโนมัติ โดยการทำงาน
บอร์ด Arduino UNO แสดงดังภาพท่ี 4 
 จากภาพท่ี 4 บอร์ด Arduino UNO ทำหน้าที่คอยรับข้อมูลที่
ส่งมาจากเซนเซอร์ต่าง ๆ อาทิ แรงดันน้ำจากอุปกรณ์ water 
force ความเร็วของกังหันจากอุปกรณ์ counter speed และ 
ระยะทางจากอุปกรณ์ Ultrasonic จากนั้นจะทำการส่งข้อมูล
เหล่านี้ให้กับ NodeMCU ESP8266 เพื่อประมวลผล จากนั้นเมื่อ 
NodeMCU ESP8266 ได้รับข้อมูลจาก Arduino UNO จะมีการ
ทำงานแสดงดังภาพท่ี 5 
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จากภาพที่ 5 ข้อมูลต่าง ๆ ที่วัดค่าได้จะถูกส่งไปประมวลผล

เพื่อตัดสินใจว่าควรลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำใดเพื่อส่งมายังท่อ
ลำเลียงและเติมน้ำให้กับแหล่งกักเก็บน้ำ รายละเอียดการทำงาน
ในส่วนน้ีจะอธิบายในหัวข้อถัดไป 

 
3.4 การเลือกแหล่งจ่ายน้ำเพ่ือเติมน้ำให้กับแหล่งกักเก็บ 
 จากแหล่งจ่ายน้ำที่เป็นไปได้ทั ้งหมด 3 แหล่งดังภาพที่ 2 
ตำแหน่งท่ี 1  แทนน้ำจากลำธาร ตำแหน่งท่ี 2 แทนน้ำจากบ่อน้ำ 
ตำแหน่งที่  3 แทนน้ำจากบาดาล และ ตำแหน่งที่ 8 แทนแหล่ง
กักเก็บน้ำ โดยขั้นตอนวิธีในการพิจารณาเลือกแหล่งจ่ายน้ำให้กับ
แหล่งกักเก็บมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแสดงดังภาพท่ี 6 
 จากภาพที่ 6 เริ่มต้นจะมีการตรวจสอบระดับในแทงค์ว่าอยู่
ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ถ้าใช่ จะไปทำการตรวจสอบแหล่ง
น้ำลำธารว่าอยู่ในสถานะพร้อมจ่ายน้ำหรือไม่ ถ้าพร้อม ระบบจะ
สั่งเปิด servo กังหันน้ำ ต่อรางน้ำเข้าแทงค์น้ำและแสดงข้อความ
ว่า “เลือกใช้แหล่งน้ำที่ 1” แต่หากแหล่งน้ำลำธารไม่พร้อมใช้
งาน ระบบจะไปทำการตรวจสอบแหล่งน้ำที่ 2 ซึ่งเป็นบ่อน้ำว่า
พร้อมใช้งานหรือไม่ ถ้าพร้อม ระบบจะสั่งเปิด servo กังหันลม 
ทำการต่อรางน้ำที ่ 2 เข้ากับแทงค์น้ำและแสดงข้อความว่า 
“เลือกใช้แหล่งน้ำที่ 2” และหากน้ำในบ่อน้ำไม่พร้อมใช้งาน 
ระบบจะไปทำการตรวจสอบแหล่งน้ำบาดาลว่าพร้อมใช้งาน
หรือไม่ ถ้าพร้อม ระบบจะสั่งเปิดปั๊มเพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำ
บาดาลและแสดงข้อความว่า “เลือกใช้แหล่งน้ำที่ 3” แต่หาก
แหล่งน้ำบาดาลไม่พร้อมใช้งานระบบจะแสดงข้อความว่า “ไม่
สามารถจ่ายน้ำได้” จากนั ้นเมื ่อระบบมีการลำเลียงน้ำจาก
แหล่งจ่ายมาเติมให้กับแทงค์น้ำจนถึงเกณฑ์ที่กำหนดระบบจะสั่ง
ปิดการจ่ายน้ำและแจ้งข้อความว่า “ถึงระดับหยุดจ่ายน้ำ” 

การทำงานในส่วนนี้จะถูกดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อคอย
ตรวจสอบระดับน้ำในแทงค์อยู ่เสมอ ในเบื ้องต้น เนื ่องจาก
ผู้พัฒนามีการคำนึงในส่วนของการประหยัดพลังงานจึงจัดลำดับ
ความสำคัญของแหล่งน้ำลำธาร และ แหล่งน้ำนิ่ง ซึ่งลำเลียงน้ำ
โดยใช้กังหันแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ถูกพิจารณาก่อน หาก
สองแหล่งนี้ไม่สามารถใช้งานได้จึงไปพิจารณาแหล่งน้ำบาดาลซึ่ง
ใช้ไฟฟ้าในการควบคุมปั๊มน้ำให้ลำเลียงน้ำเข้าสู ่แทงค์น้ำเป็น
ลำดับต่อไป 

 
 

ภาพ 6 การเลือกแหล่งจ่ายน้ำเพือ่ลำเลียงน้ำมาเติมให้กับแทงค์กักเก็บน้ำ 

 
4. การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองท่ีพัฒนาขึ้น 

 ในห ัวข ้อน ี ้นำเสนอผลการทดสอบประส ิทธ ิภาพของ
แบบจำลองระบบกักเก็บน้ำอัตโนมัติ ได้แก่ การตรวจสอบ
ปริมาณน้ำในแทงค์ การตรวจสอบปริมาณน้ำในแหล่งจ่ายน้ำ 
การคัดเลือกแหล่งจ่ายน้ำอัตโนมัติ การลำเลียงน้ำจากแหล่งจ่าย
น้ำมายังแทงค์กักเก็บน้ำ และ การแสดงข้อมูลสถิติเกี ่ยวกับ
ปร ิมาณการใช ้น ้ำ  โดยแสดงผลล ัพธ ์ ในร ูปแบบของเว็ป
แอพพลิเคชัน่ รายละเอียดเป็นดังนี้ 
 
4.1 การตรวจสอบปริมาณน้ำภายในแทงค์กักเก็บน้ำ 
 ระบบกักเก็บน้ำอัตโนมัติที่นำเสนอมีการติดตามปริมาณน้ำใน
แทงค์อยู่เสมอ และแสดงข้อมูลในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ปริมาณ
น้ำในแทงค์ดังภาพที่ 7 ถ้าน้ำเต็มแทงค์ คือ 100% จะได้ผลลัพธ์
ดังภาพ 7 (ก) และเมื่อใดก็ตามที่ปริมาณน้ำถูกใช้จนเหลือน้อย
กว่า 80% ระบบกักเก็บน้ำอัตโนมัติจะเริ่มทำงาน ดังภาพ 7 (ข) 
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    (ก) ปริมาณน้ำเต็มแทงค์     (ข) ปริมาณน้ำลดต่ำกว่า 80% 

ภาพ 7 หน้าเว็ปแอพพลิเคชันแสดงปริมาณน้ำในแทงค์กักเก็บ 

 

  
(ก) แหล่งน้ำลำธาร       (ข) แหล่งน้ำจากบ่อนำ้    (ค) แหล่งน้ำบาดาล 

ภาพ 8 หน้าเว็ปแอพพลิเคชันแสดงปริมาณน้ำในแหล่งจ่ายน้ำแต่ละแห่ง 
กรณีพร้อมใช้งาน 

 

     
(ก) แหล่งน้ำลำธาร   (ข) แหล่งน้ำนิ่ง      (ค) แหล่งน้ำบาดาล 

ภาพ 9 หน้าเว็ปแอพพลิเคชันแสดงปริมาณน้ำในแหล่งจ่ายน้ำแต่ละแห่ง 
กรณีไม่พร้อมใช้งาน 

 
  4.2 การตรวจสอบปริมาณน้ำภายในแหล่งจ่ายน้ำแต่ละแห่ง 

เมื ่อปริมาณน้ำในแทงค์กักเก็บลดต่ำลงถึงเกณฑ์ที่กำหนด 
ระบบจะทำการพิจารณาแหล่งจ่ายน้ำแต่ละแห่ง เพื่อประเมินว่า
แหล่งน้ำใดบ้างท่ีมีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะลำเลียงมาเติมใส่ให้กับ
แทงค์น้ำ โดยจะแสดงปริมาณน้ำของแต่ละแห่งในรูปแบบของ
เปอร์เซ็นต์ดังภาพที่ 8 

 
 
 
 

 
ภาพ 10 ปริมาณน้ำในแทงค์กักเก็บและแหล่งจ่ายน้ำแต่ละแห่ง 
 

  
ภาพ 11 สลับการทำงานไปยังแหล่งจา่ยน้ำอื่นที่อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน 

 

จากภาพที ่ 8 (ก) ความพร้อมของแหล่งน้ำลำธารจะถูก
ประเมินจาก 2 ปัจจัย คือ ปริมาณน้ำมีตั้งแต่ 70% ขึ้นไปและน้ำ
มีความแรงเพียงพอที่สามารถทำให้กังหันน้ำหมุน หากปัจจัยใด
ผ่านเกณฑ์จะมีการแสดงสถานะเป็นไฟสีเหลืองที่ด้านล่าง และ
หากผ่านครบทั้ง 2 ปัจจัยระบบจะแสดงข้อความว่าแหล่งน้ำนี้
พร้อมใช้งาน ไม่เช่นนั้นจะแสดงผลลัพธ์ดังภาพ 9 (ก) พร้อมกับ
แจ้งเหตุผลที่แหล่งน้ำนี้ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ให้ผู้ใช้ทราบ 

จากภาพที่ 8 (ข) ความพร้อมของแหล่งน้ำนิ่งจะถูกประเมิน
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับแหล่งน้ำลำธาร คือ มีระดับน้ำไม่ต่ำกว่า 
70% และ ความแรงน้ำมากพอที่จะทำให้กังหันหมุน ถ้าผ่านครบ
ทั้งสองปัจจัย ไฟสีเหลืองติดทั้งคู่ สถานะจะเป็นพร้อมใช้งาน แต่
หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขในข้างต้นจะแสดงผลลัพธ์ดังภาพ 9 (ข) 
ซึ่งระบบจะแจ้งข้อความแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถใช้แหล่งน้ำนี้ให้
ผู้ใช้ทราบ 

จากภาพที ่ 8 (ค) ความพร้อมของแหล่งน้ำบาดาลจะถูก
ประเมินจากปริมาณน้ำเพียงอย่างเดียว ถ้าปริมาณน้ำมีตั้งแต่ 
70% ขึ้นไป ระบบจะแสดงสถานะว่าแหล่งน้ำนี ้พร้อมใช้งาน 
ไม่เช่นนั้นจะแสดงผลลัพธ์ดังภาพท่ี 9 (ค) 
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4.3 การลำเลียงน้ำจากแหล่งจ่ายน้ำมายังแทงค์กักเก็บ 
เมื่อระดับในแทงค์กักเก็บอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะ

ทำการตรวจสอบความพร้อมของแต่ละแหล่งจ ่ายน้ำ เพื่อ
ตัดสินใจเลือกแหล่งจ่ายน้ำสำหรับลำเลียงน้ำมาเติมให้กับแทงค์
กักเก็บ โดยผู้ใช้งานสามารถติดตามปริมาณน้ำที่เปลี่ยนแปลงไป
ของทุกแหล่งน้ำได้ดังภาพท่ี 10 

จากภาพที่ 10 เมื่อทุกแหล่งจ่ายน้ำอยู่ในสถานะพร้อมใชง้าน
ทั้งหมด ระบบจะเลือกแหล่งน้ำลำธารเพื่อลำเลยีงน้ำมาเติมให้กับ
แทงค์กักเก็บ เมื่อเติมน้ำไปสักระยะหนึ่งหากปรากฎว่าปริมาณ
น้ำในลำธารเหลือน้อยจนมีสถานะไม่พร้อมใช้งานแต่ปริมาณน้ำ
ในแทงค์ย ังไม ่ถ ึงเกณฑ์ที ่กำหนด ระบบจะพิจารณาเลือก
แหล่งจ่ายน้ำอื่นที่อยู่ในสถานะพร้อมให้อัตโนมัติ  เพื่อนำน้ำมา
เติมในแทงค์กักเก็บต่อไป ดังภาพที่ 11 

จากภาพที่ 11 เมื่อแหล่งน้ำลำธารไม่อยู่ในสถานะที่พร้อมใช้
งาน แต่อีก 2 แหล่งจ่ายน้ำที่เหลือยังสามารถทำงานได้ ดังนั้น 
ระบบจะเลือกแหล่งน้ำที่ 2 เพื่อลำเลียงน้ำมาเติมให้กับแทงคก์ัก
เก็บน้ำ และดำเนินการในลักษณะนี้ไปจนกระทั่งปริมาณน้ำใน
แทงค์กักเก็บอยู่สูงกว่าระดับท่ีกำหนด 

อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ที่น้ำในแทงค์กักเก็บยังไม่ถึง
ระดับที่กำหนด และ ไม่มีแหล่งแจกจ่ายน้ำใดอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน ระบบจะแจ้งข้อความว่า “ไม่สามารถจ่ายน้ำได้” ให้ผู้ใช้
ทราบและหยุดการลำเลียงน้ำจนกว่าจะตรวจพบว่ามีแหล่งจ่าย
น้ำใดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 
4.4 การแสดงข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปริมาณการใช้น้ำ 

นอกเหนือจากการแสดงผลในรูปแบบของมาตรวัดระดับน้ำ 
ผู ้ใช้งานสามารถดูปริมาณระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ช่วงเวลาในรูปแบบของกราฟได้ดังภาพท่ี 12 

จากภาพที ่12 แกนนอนจะแสดงระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 
แกนตั้งแสดงปริมาณน้ำในแทงค์กักเก็บ (%) ในตอนเริ่มต้นระดับ
น้ำในแทงค์กักเก็บมีประมาณ 90% และเริ่มมีการใช้น้ำหลังจาก
เวลา 10.00 สังเกตจากระดับน้ำที่ลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งเวลา 
16.00 กราฟมีจุดหักเห แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลานี้เริ่มมีการ

ลำเลียงน้ำจากแหล่งจ่ายน้ำมาเติมให้กับแทงค์กักเก็บส่งผลให้
ระดับน้ำในแทงค์ที่ปริมาณที่สูงข้ึน 

 

 
ภาพ 12 ข้อมูลระดับนำ้ในแทงค์กักเก็บในแต่ละช่วงเวลา 

 

 
ภาพ 13 ข้อมูลระดับนำ้ในแหล่งน้ำบาดาลในแต่ละช่วงเวลา 

 
 

 

 
ภาพ 14 ข้อมูลปริมาณน้ำที่ถูกใช้ในแตล่ะช่วงเวลา 

 
สำหรับแต่ละแหล่งจ่ายน้ำผู้ใช้สามารถดูระดับน้ำในรูปแบบ

ของกราฟได้ทั ้งหมด ตัวอย่างการแสดงปริมาณระดับน้ำของ
แหล่งน้ำบาดาลแสดงดังภาพที่ 13 นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถดู
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ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำของตนเองในแต่ละช่วงเวลาได้ ดังภาพท่ี 
14 

จากภาพที่ 14 แสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลาก่อน 10.00 ยังไม่มี
ข้อมูลการใช้น้ำ แต่หลังจากเวลา 10.00 เริ่มมีปริมาณน้ำที่ถูกใช้
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตจากค่าของเส้นกราฟท่ีสูงขึ้นจนถึงช่วงเวลา
ประมาณ 17.00 กราฟมีลักษณะนิ่งแสดงว่าไม่มีการใช้น้ำใน
ช่วงเวลานั้น 

5. สรุป 
 โครงงานนี้นำเสนอการพัฒนาระบบกักเก็บน้ำอัตโนมัติที่อยู่
บนพื ้นฐานของอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ ่ง โดยการสร้าง
แบบจำลองการทำงานของระบบที ่อ ้างอิงสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกันของแหล่งจ่ายน้ำที่สามารถพบได้ในประเทศไทย 
ได้แก่ แหล่งน้ำไหล เช่น ลำธาร แหล่งน้ำนิ่ง เช่น หนอง บึง หรือ 
บ่อขุดเจาะ และ แหล่งน้ำบาดาล ซึ ่งเมื ่อแหล่งกักเก็บน้ำมี
ปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะมีการพิจารณาเพื่อ
เลือกแหล่งน้ำที่เหมาะสมและสั่งอุปกรณ์ให้ลำเลียงน้ำมาเติม
ให้กับแหล่งกักเก็บได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ ระบบยังมีส่วน
การแสดงผลข้อมูลสถานะปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ และ ปริมาณน้ำ
ที่ถูกใช้ในแต่ละวันในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นมิตรต่อ
ผู้ใช้ ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางมือถือได้ทุกท่ี 
ทุกเวลา 

ในอนาคต ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้น้ำที่ถูกรวบรวมไว้ 
สามารถถูกนำไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้น้ำ ในแต่ละวัน 
ตลอดจนช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำในปริมาณที่มากหรือน้อยกว่าปกติ 
และนำไปสู่การหามาตรการในการลดปริมาณการใช้น้ำ หาก
พบว่ามีกิจกรรมใดที่มีการใช้น้ำมากเกินความจำเป็น นอกจากนี้ 
โครงงานนี้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ภาคการเกษตร ในลักษณะ
ของการทำระบบกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรเพื่อเพียงพอต่อการ
ใช้สอยโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง หากมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
และ เป็นอัตโนมัติก็จะยิ่งช่วยให้เกษตรกรมีการวางแผนจัดเตรยีม
น้ำไว้ใช้อย่างมีแบบแผน ลดต้นทุน และ ลดปัญหาการขาดแคลน
น้ำได้ 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to employ IoT technology to 

identify the status of public restrooms. The parameters of 

interest include room availability, number of users, odor 

concentration, and toilet paper use. IoT allows tracking and 

displaying of information on a website in real-time. The 

collected data can be further analyzed for predictive 

maintenance in the future study. 
 

Index Terms—Public Restrooms; Internet of things; 

Website 

I. INTRODUCTION 

 

One of the inevitable scenarios in everyday life is using a 

public restroom. We often find ourselves wondering 

whether the bathroom will be available or in usable 

conditions. Sometimes we have to wait for a long time or 

even walk to a different floor or building in order to find 

an available bathroom. This project is aimed to help public 

restroom users with this problem by indicating the 

bathroom status using IoT technology. Another added 

benefit of this study is to help facility management identify 

the cleaning and toilet paper resupplying needs.  
 

This project focuses on identifying the status of public 

restrooms and counting the number of users each day for 

predictive maintenance. By using multiple sensors, 

microcontrollers, and cloud database, the data can be 

recorded and transferred to a website in real-time.  
 

This paper is structured to present the following 

information: background and related works in Section 2, 

design and implementation in Section 3, discussion of test 

and results in Section 4, and conclusion in Section 5. 
 

 

II. LITERATURE REVIEW 

 

NodeMCU [1] is a popular 32-bit microcontroller on an 

open-source IoT platform. It includes firmware which runs 

on the ESP8266 WI-FI SoC (System-on-chip). This study 

uses at least three NodeMCU ESP-12 modules. NodeMCU 

is similar to Arduino which has built-in input and output 

ports and is compatible with Arduino IDE. C++ can be 

written for it. Compiling and flashing programming codes 

can be done using micro B-USB. NodeMCU is more 

convenient than Arduino because it is smaller and can 

connect to WiFi. 
 

HTML [2] stands for HyperText Markup Language. It is the 

standard markup language for web pages and elements that 

are the building blocks of HTML pages. This study uses 

HTML for building web pages. 
 

CSS [3] stands for Cascading Style Sheets. CSS describes 

how HTML elements are to be displayed on screen, paper, 

or in other media. CSS can control the layout of multiple 

web pages all at once. This study uses CSS to define styles 

for the web pages, including the design, layout, and 

variations in display for different devices and screen sizes. 
 

Responsive Web Design [4] is how to apply HTML and 

CSS to automatically resize a website. Responsive Web 

Design is about making a website look good on all devices 

e.g. desktops, tablets, and phones. 
 

Smart Car Parking System using Arduino UNO [5] uses 

IoT technology to screen and indicate the condition of a 

parking spot availability. The ultrasonic range detection 

sensor is utilized with Arduino to indicate the empty slot. 
By measuring the distance using ultrasonic sensors, 

drivers are able to find the empty slot easily and reduce the 

searching time to park their cars. As the parking place is 

found to be empty, the report is generated. In general, the 

ultrasonic sensor is used to find range. This study utilizes 

that range-finding property to calculate the toilet paper use 

in the public restrooms 

 

Smart Toilet Solution [6] is a commercially available 

system from Guardforce. A ceiling device equipped with a 

sensor transceiver and cellular/Wi-Fi Ethernet connectivity 

detects relevant data that will help the facility management 

gauge the cleanliness of every restroom. Cleaners can be 

dispatched only when necessary instead of on a fixed duty 

schedule. The features include people counting, ammonia 

sensor, and alert system. The smart toilet solution can 
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count the number of people entering a restroom and 

measure the odor concentration level of a restroom. When 

the data collected by the sensor reaches certain trigger 

levels, an email alert will be sent to supervisors to take 

action. The solution is ideal for facility management and 

cleaning companies which need to service multiple 

restrooms. While this commercialized system may be 

similar to this study, the cost and target customers are 

much different. Guardforce caters to business, which is 

proprietary by nature, while ours are open-source and costs 

less than one thousand baht per unit.  
 

Another interesting research is the Predictive Maintenance 

with Sensor Data Analytics on a Raspberry Pi-Based 

Experimental Platform [7]. Predictive maintenance 

techniques can determine the conditions of equipment in 

order to evaluate when maintenance should be performed. 
This technique minimizes the unexpected device 

downtime, lowers the maintenance costs, extends the 

equipment lifecycle, etc. A predictive maintenance 

mechanism generally is constructed with a test platform 

and data analysis along with machine learning. The 

information transmission of sensors in [7] was based on 

Raspberry Pi via the TCP/IP. While our study has not 

reached that stage yet, we are aiming to use the collected 

data to study about predictive maintenance in the future. 
 

III. DESIGN AND IMPLEMENTATION 

 

The section describes the design and implementation of 

the entire system staring with its architecture, use cases, 

flow charts, hardware and software design, and the 

implementation of system. 
**My research will use limit switch, Gas sensor, Ultrasonic 

sensors, NodeMCU, and the NETPIE IoT platform and 

collect the number of users each day and measures the 

odour concentration level of a restroom and measure the 

level of paper dispenser restroom for predictive 

maintenance.** 
 

A. System architecture 

 

 
 

Figure 1. System architecture. 
 

 

B. Use case diagrams 

 

 
 

Figure 2. Use case diagram. 
 

C. Flow Charts 
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Figure 3. Flowchart diagram of Website and Arduino. 

 

 

D. Initial Design 

 

Each bathroom has three statuses: available, occupied, and 

in-service. The limit switch and button switch are used to 

measure the bathroom status. If the bathroom is in use, the 

limit switch is in contact, and vise-versa. If the bathroom is 

being cleaned, the cleaning lady will push the button 

switch to indicate as such.  

The initial design of this project’s system architecture, 

shown in Fig.3.4, illustrates the flow of data which is 

transferred from a NodeMCU to Firebase; and from 

Firebase to the website to display the vacancy for public 

restrooms. 

 

Figure 4: Initial Design. 
 

 

E. Implementation 

 

Status restrooms--a limit sensor and a XL7015 DC-DC 

converter module are connected to a NodeMCU board. 
Firebase stores the information of the public restrooms 

vacancy. 

 

Figure 5: Connection devices Limit sensor. 

 

Paper dispenser--a Ultrasonic and a XL7015 DC-DC 

converter module connects to the NodeMCU board to 

measure the level of paper dispenser restroom. 

 

 

Figure 6: Connection devices Ultrasonic. 

 

Air quality in the restroom--an MQ-135 and a XL7015 DC-
DC converter module connect to the NodeMCU to 

measures the odor concentration level of a restroom. 

 

 
             Figure 7: Connection devices MQ-135. 

 

 

Figure 8: Main screen of Website. 
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Figure 9: Dashboard of Website. 

 

 

 

IV. TESTING AND RESULTS 

 

The test has been carried out throughout the project 

development to make sure the operation of hardware and 

software is on target and the most accurate. 
 

The test was conducted at Naresuan University by the 

students of CSIT, as shown in Figure 9 

 
Figure 9: Testing with students of CSIT, Naresuan University. 

 

The system was tested in public restroom on the 3rd floor 

of the Department of Computer Science and Information 

Technology.  
 

The experimental results were collected from five students 

of CSIT show valuable insights to how to improve this 

system. Although the number of testers is small and not 

statistically significant, the summary of the questionnaires 

is shown in Table 1 

 
Table 1. Summary of the questionnaire (5 being the most significant) 
 

Questions 𝑥 

1. How likely is it that you would  

recommend this website to a 

friend or a family member? 

 

2. How easy is the website to 

understand? 

 

3. How satisfied are you with this 

hardware invention equipment 

ease of use? 

 

4. How satisfied are you with the 

look and feel of this hardware? 

 

5. How useful do you find this 

invention? 

4 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

 

4.67 

 

 

4.67 

Feedback 

The device should be designed to be smaller. 

 

The results show that the website is attractive and easy to 

use. It visually provides a medium to understand the 

bathroom status. However, when the WiFi signal is turned 

off or the power is lost, the devices cannot be connected. 
Other recommended includes the size reduction of the 

devices. All comments and suggestions will be helpful for 

the future development of this project. 
 

V. CONCLUSION 

 

This project focused on identifying the status of public 

restrooms and count the number of users each day for 

predictive maintenance. By using sensors, NodeMCU, and 

Firebase, the data can be recorded and transferred to a 

website in real-time. Hopefully, this project will help solve 

the problem of vacancy identification for public restrooms. 
 

During this research, there were many challenges and 

problems. The first is the challenge was creating the 

hardware. Creating a website to get data from Firebase and 

display the information on the website was also difficult 

for the first author. But the challenge was met successfully. 
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บทคัดย่อ 

วิจัยนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือ
ศึกษาการทำงานของระบบรดน้ำอัตโนมัติแบบออนไลน์ 
2) เพื ่อพัฒนาระบบรดน้ำอัตโนมัติแบบออนไลน์ ซึ่ง
สามารถสั่งเปิด-ปิด สามารถแจ้งเตือนการรดน้ำต้นไม้ 
และสามารถดูข ้อม ูลสถานะการรดน ้ำต ้นไม้ แบบ
ออนไลน์ได้ โดยผู้จัดทำได้นำเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ในทุกสิ่ง (Internet of Things) มาใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์วัด
ความชื ้นในดิน โดยเชื ่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับบอร์ด 
ESP8266 เพื่อควบคุมการทำงานของปั้มน้ำผ่านสมาร์ท
โฟน และมีแจ้งเตือนสถานะการทำงานและความชื้นใน
ดินส่งไปยังแอปพลิเคชันไลน์ ทั้งนี้ระบบที่กล่าวมาเป็น
ระบบแบบออนไลน์ สามารถสั ่งงานได้จากทุกที ่ ที ่มี
อินเทอร์เน็ต โดยระบบควบคุมการทำงานมีอยู่ 2 ฟังก์ชัน 
คือ การควบคุมการทำงานผ่านการตั้งเวลา และ การ
ควบคุมด้วยปุ่มกด โดยประโยชน์ของโครงงานที่ได้รับ คือ 
สามารถประหยัดน้ำในการรดน้ำต้นไม้ ประหยัดเวลาใน
การรดน้ำต ้นไม้ เพิ ่มความสะดวกสบายในการใช้
ชีวิตประจำวันมากขึ้น 

คำสำคัญ: ระบบรดน้ำอัตโนมัติ, อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง,  
แอปพลิเคชันไลน ์
 
 
 
 

ABSTRACT 
This research is conducted with the following 
objectives: 1) studying the operation of the online 
automatic watering system. 2) developing an automatic 
online watering system, which can control to open and 
close the watering, watering alert and the examination 
watering status information. In this system, the Internet 
of Things technology is used together with a soil 
moisture sensor, which connects to the ESP8266 for 
controlling the water pump via smartphone and there 
are send pump operation status and soil moisture value 
to line notify. This system is an online system, which 
can control from anywhere with internet. Furthermore, 
the operation of this system consists of 2 functions: 1) 
controlling to open and close the watering through 
online scheduling. 2) controlling to open and close the 
watering through online switch. The benefit of this 
system is that saving water and time, and there is more 
convenient in daily life. 

Keywords: Automatic Watering, Internet of Things, Line 
Application 
 
 
 

1. บทนำ 
การเพาะปลูกนั้นถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของประชากรใน

ประเทศ โดยการเพาะปลูกแต่ละครั้งนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก 
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เนื่องจากต้องคอยดูแลพืช ทั้งการรดน้ำ การใส่ปุ๋ย การพรวนดิน 
แต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดคือ การรดน้ำซึ่งใช้เวลามากที่สุดในการดูแล 
ทำให้เกษตรกรหรือผู้เพาะปลูกนั้นเสียเวลามากและอาจทำให้
ปลูกพืชได้น้อยถ้าหากต้องการเพิ ่มปริมาณการเพาะปลูกก็
จำเป็นต้องเพิ่มแรงงานหรือต้นทุนในการดูแลพืชนั้นๆ ไปด้วย 

ในการรดน้ำพืชชนิดต่างๆ ในแต่ละครั ้งเกษตรกรหรือผู้
เพาะปลูกจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำเพียงพอหรือมากจนเกินไปต่อพืช
แล้วนอกจากการคาดคะเนและประสบการณ์ แล้วถ้าหากเป็น
เกษตรกรมือใหม่หรือผู้ที่พ่ึงเริ่มเพาะปลูกแล้วค่อนข้างเป็นปัญหา
ที่สำคัญเพราะน้ำเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโต 
การที่พืชได้รับน้ำมากเกินไปหรือน้อยจนเกินไปอาจทำให้พืช
เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่หรืออาจทำให้พืชตายได้ [1,2] 

ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านการสื ่อสาร อุตสาหกรรมต่างๆ และเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตรก็ได้มีการพัฒนามาอย่างก้าวหน้าทำให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ ้น ผู ้จ ัดทำจึงมีความสนใจที่จะนำเอา
เทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาในการรดน้ำพืชผักที่ปลูกเพื่อลด
เวลาในการเพาะปลูก โดยมุ่งท่ีจะพัฒนาระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่าน
เครือข่ายไร้สาย พร้อมท้ังมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดความช้ืนในดนิ  
เพื ่อส่งคำสั ่งไปยังปั้มน้ำให้ ปิด-เปิด ตามที ่ตรวจสอบระดับ
ความชื้นของเซ็นเซอร์ และยังสามารถแจ้งเตือนการทำงานของ
ระบบผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อให้พืชพรรณได้รับน้ำในปริมาณ
ที่พอเหมาะและช่วยประหยัดเรื่องน้ำ รวมทั้งประหยัดเรื่องเวลา
ในการรดน้ำ เพื่อทำให้ลดเวลาในการรดน้ำพืช  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาการทำงานของระบบรดน้ำอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่าน
ไลน์แอปพลเิคชัน 
2.2 เพื่อพัฒนาระบบรดน้ำอัตโนมตัิแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเค
ชัน ซึ่งสามารถสั่งเปดิ-ปิด สามารถแจ้งเตือนการรดน้ำต้นไม้ และ
สามารถดูข้อมูลสถานะการรดน้ำตน้ไม้แจ้งเตือนผ่านแอปพลเิค
ชันไลน ์

3. ทฤษฏีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
3.1.1 บอร์ดอีเอสพี 8266 [6] เป็นชื่อเรียกของชิฟของโมดูล 
ESP8266 สำหรับติดต่อสื ่อสารบนมาตรฐาน Wi-Fi ทำงานที่

แรงดันไฟฟ้า 3.0-3.6V ทำงานใช้กระแสโดยเฉลี่ย 80mA รองรับ
คำสั่ง deep sleep ในการประหยัดพลังงาน ใช้กระแสน้อยกว่า 
10 w,โครแอมป์ สามารถ wake up กลับมาส่งข้อมูลใช้เวลาน้อย
กกว่า 2 มิลลิวินาที ภายในมี Low power MCU 32bit ทำให้เรา
เขียนโปรแกรมสั่งงานได้ มีวงจร analog digital converter ทำ
ให้สามารถอ่านค่าจาก analog ได้ความละเอียด 10bit ทำงานได้
ที่อุณหภูมิ -40 ถึง 125 องศาเซลเซียส รายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ผ ู ้ผล ิตอ ้างอ ิงตามลิงค ์น ี ้  ESP8266 Datasheet เม ื ่อนำชิฟ 
ESP8266 มาผลิตเป็นโมดูลหลายรุ่น ก็จะขึ้นต้นด้วย ESP866 
แล้วตามด้วยรุ ่น เช่น ESP-01 , ESP-03 , ESP-07 , ESP-12E   
ESP8266 ติดต่อกับ WI-FI แบบ Serial สามารถเขียนโปรแกรม
ลงไปในชิฟ โดยใช้ Arduino IDE ได้ ทำให้การเขียนโปรแกรม
และใช้งานเป็นเรื ่องง่าย คล้ายกับการใช้ Arduino แน่นอนว่า
สามารถติดต่ออุปกรณ์อื่นๆ 

 
ภาพที่ 1 ภาพบอร์ด ESP8266 

 
3.1.2 เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน [7] การใช้งาน จะต้องเสียบ
แผ่น PCB สำหรับวัดลงดิน เพื่อให้วงจรแบ่งแรงดันทำงานได้ครบ
วงจร จากนั้นจึงใช้วงจรเปรียบเทียบแรงดันโดยใช้ไอซีออปแอมป์
เบอร์ LM393 เพื่อวัดแรงดันเปรียบเทียบกันระหว่างแรงดันที่วัด
ได้จากความช้ืนในดิน กับแรงดันที่วัดได้จากวงจรแบ่งแรงดันปรับ
ค่าโดยใช้ Trim pot หากแรงดันที่วัดได้จากความชื้นของดิน มี
มากกว่า ก็จะทำให้วงจรปล่อยลอจิก 1 ไปที ่ขา D0 แต่หาก
ความชื้นในดินมีน้อย ลอจิก 0 จะถูกปล่อยไปที่ขา D0 ขา A0 
เป็นขาที่ต่อโดยตรงกับวงจรที่ใช้วความชื้นในดิน ซึ่งให้ค่าแรงดัน
ออกมาตั้งแต่ 0 - 5V (ในทางอุดมคติ) โดยหากความชื้นในดินมี
มาก แรงดันที่ปล่อยออกไปก็จะน้อยตามไปด้วย ในลักษณะของ
การแปรผันกลับ 
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ภาพที ่2 ภาพเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน 

 
3.1.3 โ ม ด ู ล ร ี เ ล ย ์  ( Relay Module) [8 ] เ ป ็ น อ ุ ปก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที ่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ตัด-ต่อ วงจรไฟฟ้าโดยใช้
แม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อจ่ายไฟให้กับรีเลย์ หน้าสัมผัสภายในรีเลย์จะ
สัมผัสกันทำให้เป็นวงจรปิด แต่ถ้าหยุดจ่ายไฟ หน้าสัมผัสภายใน
รีเลย์จะแยกออกจากกันทำให้เป็นวงจรเปิด รีเลย์มีด้วยกันหลาย
แบบโดยแต่ละแบบก็จะมีขนาดของการทนต่อกระแสไฟฟ้าและ
แรงดัน แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ควบคุม เช่น รีเลย์ขนาด 5V โดยปกติ
แล้วรีเลย์จะนำไปใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แรงดัน และ 
กระแสไฟฟ้าสูงๆ โดยวงจรที่ใช้ควบคุมเป็นวงจรที่ใช้ไฟฟ้า เช่น 
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์   

 
 

ภาพที่ 3 ภาพโมดูลรีเลย ์
 
3.2  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
3.2.1 โปรแกรมอาร์ดูโน่ ไอดีอี (Arduino IDE ) [3] คือโปรแกรม
ที่ใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino มีชื ่อเป็นทางการว่า 
Arduino IDE (IDE : Integrated Development Environment) 
ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Window (XP Vista 7 
8 10) ทั้ง 32 และ 64 บิต, Mac OS X และ Linux ก็สามารถใช้ได้ 
และยังเป็นอิสระจากการทำงานของระบบปฏิบัติการหรือ OS ทุก
ชนิด นอกจากนี้ในปัจจุบันโปรแกรม Arduino IDE ไม่เพียงใช้งาน
กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เท่านั้นยังสามารถรองกับการ

ทำงาน กับไมโครคอนโทรลเลอร์อื่นอกีด้วย เช่น ESP8266, ESP32 
เป็นต้น สามารถโหลดไลบรารี่ของอปุกรณ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัว
นั้นก็สามารถเขียนโปรแกรมใช้งานได้เลย 
3.2.2 โปรแกรมบลิ ้ง (Blynk) [5] คือ Application สำเร็จรูป
สำหรับงาน IOT มีความน่าสนใจ คือ การเขียนโปรแกรมที่ง่าย ไม่
ต้องเขียน App เองสามารถใช้งานได้อย่าง Real time สามารถ
เชื่อมต่อ Device ต่างๆ เข้ากับ Internet ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะ
เป ็ น  Arduino, ESP8266 , ESP32 , Node MCU, Rasberry pi 
นำมาแสดงบน Application ได ้อย ่างง ่ายดาย แล ้วท ี ่สำคัญ 
Application Blynk ยังฟรี และ รองรับในระบบ IOS และ Android 
  

ในยุคสมัยก่อน การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกันระหว่าง 
อุปกรณ์ 2 ชิ้นเข้าด้วยกันมักจะใช้งานในลักษณะของ Server- 
Client ทำให้เกิดข้อจำกัดต่างๆ มากมาย ยกตัวอย่าง เราต้องการ
เปิดปิดไฟผ่านหน้าเว็บ เราก็จะให้ Arduino เป็น Server และ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Client) เป็นเครื่องลูก ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น คือ 
ทรัพยากร เช่น CPU  RAM  ROM ของเราอาจจะไม่พอ มักจะ
เจอปัญหา ค้าง หยุดการทำงาน ทำให้การเขียนโปรแกรมเปน็ไป
ได้ยากต้องประหยัดทรัพยากรให้ได้มากที่สุดเพื่อจะให้สามารถ
ทำงานได้ และการเซ็ต Network เป็นไปได้ยาก ส่วนใหญ่มักจะ
ใช้ในวง i หรือถ้าต้องการ ควบคุมผ่าน WAN จะต้อง Foreword 
Set ระบบ Network 

วิธีการทำงานของ Blynk เริ่มจาก อุปกรณ์ เช่น Arduino 
ESP8266 ESP32 Raspberry Pi เชื ่อมต่อไปยัง Server ของ 
Blynk โดยตรง สามารถรับส่งข้อมูลหากันได้  คอมพิวเตอร์ 
Smartphone ก็จะเชื ่อมต่อกับ Server ของ Blynk โดยตรง 
กลายเป็นว่า มี Server เป็นสะพานให้เชื ่อมต่อหากันจึงหมด
ปัญหาและข้อจำกัดทุกอย่างทำให้อุปกรณ์ของเรามีความฉลาด
มากขึ้น  
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
 การออกแบบเครื่องรดน้ำอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่านแอป
พลิเคชันไลน์ ได้แบ่งข้ันตอนในการดำเนินการทำงานดังต่อไปนี้ 
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4.1 การวิเคราะห์ระบบงาน ด้วยผังงาน (Flowchart) 
การทำงานของระบบรดน้ำอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่านแอป

พลิเคชันไลน์เริ่มจากการออกแบบการทำงานของระบบ โดยแบ่ง
การทำงานของระบบเป็น 2 ฟังก์ชัน ดังภาพ 
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ภาพที่ 4 Flowchart แสดงการทำงานของฟังก์ชันตั้งเวลารดน้ำ

ของระบบรดน้ำอัตโนมตัิ  
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ภาพที่ 5 Flowchart แสดงการทำงานของฟังก์ชันปุ่มกดของ

ระบบรดน้ำอัตโนมัติ  
 

4.2 ออกแบบวงจรเคร่ืองรดน้ำอัตโนมัติ 
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ภาพที่ 6 วงจรระบบรดน้ำอัตโนมตัิผ่านอินเทอรเ์น็ต 
 
จากภาพท่ี 6 แสดงการเช่ือมตอ่วงจรของระบบรดน้ำอัตโนมตัิ
ผ่านอินเทอร์เนต็โดย เชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นทีพ่ิน A0 ของ 
ESP8266 เพื่อทำการรับค่าความช้ืนมาประมวลผล นอกจากน้ัน
ยังทำการเช่ือมรีเลย์ที่พิน D5 เพื่อทำการควบคุมการทำงานของ
ปั๊มน้ำ 
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4.3 การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน Blynk ในการควบคุม
ระบบรดน้ำอัตโนมัติ 
 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Blynk  
บนสมาร์ทโฟน 

 
จากภาพที่ 7 แสดงให้เห็นหน้าจอควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติ 
โดยมี แถบวัดความชื้นจะแสดงผลความช้ืนท่ีอ่านได้จากเซ็นเซอร์ 
ฟังก์ชันตั้งเวลาจะควบคุมการตั้งค่าเวลาเริ่มรดน้ำและเวลาสิ้นสุด

รดน้ำ โดยตั้งเวลาได้ 2 โปรแกรมช่วงเช้ากับเย็น ปุ่มเปิด-ปิดจะ

สว ิตซ์ออนไลน ์ท ี ่สามารถส ั ่ งเป ิด -ปิดป ั ๊มได ้โดยตรง และ
จอแสดงผลค่าสถานะการทำงานของระบบ ซึ่งจะมีกราฟแสดงผล 
3 เส้น ด้วยกัน 1) เส้นสีเขียว-ส้ม แทนค่าความชื้น สีเขียวแสดง
ถึงกรณีทีค่วามช้ืนสูง สีส้มแสดงถึงกรณีความช้ืนต่ำ 2) เส้นสีแดง

แทนสถานะเปิด-ปิดปั๊มกรณีใช้สวิตซ์ 3) เส้นสีน้ำเงินแทนสถานะ
เปิด-ปิดปั๊มกรณีการตั้งเวลา 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างการตั้งเวลา 
 

 จากภาพที่ 8 เป็นภาพตัวอย่างในการตั้งเวลารดน้ำ ใน
ฟังก์ชันการตั้งเวลาในระบบรดน้ำอัตโนมัติ โดยสามารถตั้งเวลา
ได้สูงสุดถึง 2 โปรแกรม 
 

5. การทดสอบระบบ 
5.1  ขั้นตอนและวิธีการทดสอบระบบ 

ในหัวข้อน้ีเราจะแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 คือ ส่วนท่ี 1 
การทดสอบการทำงานของระบบตั้งเวลา ส่วนที่ 2 การทดสอบ
การทำงานของระบบป ุ ่มกด โดยจะทำการทดสอบแบบ 
Blackbox 

 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงการเตรยีมการทดสอบเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ 
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จากภาพท่ี 9 ภาพแสดงการทดสอบตั้งเวลา โดยมีเง่ือนไขการ
ทดสอบ คือ ความชื้นมากกว่า 60% เมื่อถึงเวลาที่กำหนดให้
ระบบทำการเปิดปัม๊น้ำ 
 

5.1.1 ทดสอบระบบตั้งเวลา มีเงื ่อนไขในการทำงานของ
โปรแกรม คือ เมื่อถึงเวลาที่กำหนดให้ตรวจสอบค่าความชื้นใน
ดินว่ามีความชื้นเพียงพอหรือไม่ หากความชื้นเพียงพอให้คง
สถานะปิดปั๊มน้ำ แต่ถ้าหากความชื้นไม่เพียงพอให้เปิดปั๊มน้ำ
พร้อมส่งสถานะการทำงานของปั๊มและความชื้นแจ้งเตือนไปยัง
แอปพลิเคชันไลน์ และเมื่อถึงเวลาที่กำหนดให้ปิดปั๊มน้ำและส่ง
สถานะการทำงานของปั๊มและความชื้นแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเค
ชันไลน์ 

 

 
 

ภาพที่ 10 แสดงการทดสอบตั้งเวลาในสมาร์ทโฟน 
จากภาพที่ 10 ภาพแสดงการทดสอบตั้งเวลา โดยมีเง่ือนไขการ
ทดสอบ คือ ความชื้นมากกว่า 60% เมื่อถึงเวลาที่กำหนดให้
ระบบทำการเปิดปัม้น้ำ 
 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงการแจ้งเตือนการทำงานของระบบ 
 

จากภาพที่ 11 แสดงการแจ้งเตือนการทำงานของระบบ เมื่อ
ระบบทำงานจะมีแจ้งเตือนเข้ามายังแอปพลิเคชันไลน ์
 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงการทำงานของเครื่องรดน้ำอัตโนมัต ิ
 
จากภาพท่ี 12 แสดงการทำงานของเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ โดยใช้
หลอดไฟแทนการทำงานของปั้มน้ำ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสัง่งานตั้งเวลาผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

ลำดับ รายการทีท่ดสอบ 
เงื่อนไขการ

ทดสอบ 
ผลการ
ทดสอบ 

1 ตั ้งเวลารดน้ำในช่วงเวลา 
06.30-07.00 น. 

ความชื้นในพื้นดิน
น้อยกว่า 60% 

ระบบเปิด
การรดนำ้ 

2 ตั ้งเวลารดน้ำในช่วงเวลา 
17.30-18.00 น. 

ความชื้นในพื้นดิน
น้อยกว่า 60% 

ระบบเปิด
การรดนำ้ 

3 ตั ้งเวลารดน้ำในช่วงเวลา 
06.30-07.00 น. 

ความชื้นในพื้นดิน
มากกว่า 60% 

ระบบปิดการ
รดน้ำ 

4 ตั ้งเวลารดน้ำในช่วงเวลา 
17.30-18.00 น. 

ความชื้นในพื้นดิน
มากกว่า 60% 

ระบบปิดการ
รดน้ำ 

 
จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสั่งงานตั้งเวลา โดย

การทดสอบจะใช้สมาร์ทโฟนสั่งงานโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ในการเช่ือมต่อ 
 
5.1.2  การทดสอบระบบปุ่มกด เมื่อกดปุ่มเปดิระบบจะสั่งให้
เปิดปั้มน้ำพร้อมส่งสถานะการทำงานของปั้มและความช้ืนแจ้ง
เตือนไปยังแอปพลเิคชันไลน์ และเมื่อกดปิดระบบสั่งให้ปัม๊หยุด
ทำงานพร้อมส่งสถานะการทำงานของปั๊มและความชื้นแจ้งเตือน
ไปยังแอปพลิเคชันไลน ์

 

 
 

ภาพที่ 13 แสดงการทดสอบปุ่มกด 

จากภาพท่ี 13 ภาพแสดงการทดสอบปุ่มกด เมื่อกดปุม่ 
ป้ัมน้ำจะเริ่มทำงาน และส่งแจ้งเตอืนเข้าไปยังแอปพลิเคชันไลน์ 
โดยจะทำงานโดยไมส่นใจความชืน้หรือคำสั่งตั้งเวลา 

 

 
 

ภาพที ่  14 ภาพแสดงการทำงานของเคร ื ่องรดน้ำ
อัตโนมัติเมื่อกดปุ่ม 
 
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบระบบปุ่มกดควบคุมการทำงานผ่าน

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ลำดบั รายการทีท่ดสอบ เงื่อนไขการทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 กดปุ่มเปิดปั้มนำ้ 
ครั้งที่ 1 

ความชื้นในพื้นดิน
น้อยกว่า 60% 

ระบบเปิดการรดนำ้ 

2 กดปุ่มปิดปัม้น้ำ 
ครั้งที่ 1 

ความชื้นในพื้นดิน
น้อยกว่า 60% 

ระบบปิดการรดน้ำ 

3 กดปุ่มเปิดปั้มนำ้ 
ครั้งที่ 2 

ความชื้นในพื้นดิน
มากกว่า 60% 

ระบบเปิดการรดนำ้ 

4 กดปุ่มปิดปัม้น้ำ 
ครั้งที่ 2 

ความชื้นในพื้นดิน
มากกว่า 60% 

ระบบปิดการรดน้ำ 

5 กดปุ่มเปิดปั้มนำ้ 
ครั้งที่ 3 

ความชื้นในพื้นดิน
มากกว่า 60% 

ระบบเปิดการรดนำ้ 

6 กดปุ่มปิดปัม้น้ำ 
ครั้งที่ 3 

ความชื้นในพื้นดิน
มากกว่า 60% 

ระบบปิดการรดน้ำ 
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6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยนี ้ได้ทำการศึกษาเกี ่ยวกับระบบรดน้ำอัตโนมัติ  

แจ ้งเต ือนผ ่านแอปพล ิเคช ันไลน ์ซ ึ ่ งม ีส ่วนประกอบ คือ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ NODE MCU ESP8266 เซ ็นเซอร์วัด
ความชื้น และปั้มน้ำ เพื่อช่วยลดเวลาในการรดน้ำและควบคุม
ความช้ืนของต้นไม้ 

จากการทดสอบพบว่าระบบรดน้ำอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่านไลน์
สามารถทำงานตามที่ตั้งเวลาไว้ได้ โดยเมื่อถึงเวลาที่กำหนดและ
ค่าความชื้นต่ำ ระบบจะสั่งเปิดปั้มน้ำ แต่ถ้าหากดินมีความช้ืน
มากกว่าที่กำหนดระบบจะไม่เปิดปั้มน้ำ และเมื่อระบบเปิดหรือ
ปิดปั้มน้ำจะมีแจ้งเตือนผ่านไลน์ การทดสอบปุ่มกด เมื่อกดปุ่ม
เปิดน้ำ ระบบจะสั่งเปิดปั้มน้ำโดยไม่สนใจคำสั่งตั้งเวลาหรือค่า
ความชื้น และเมื่อกดปิดระบบจะสั่งปิดปั้มน้ำโดยไม่สนคำสั่งอื่น
เช่นกัน และจะมีแจ้งเตือนสถานะการใช้งานและค่าความชื้นไป
ยังแอปพลิเคชันไลน์ 

จากการทดสอบนี้ได้ผลสรุปว่า เครื ่องรดน้ำอัตโนมัติแจ้ง
เตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สามารถนำไปใช้งานในด้านต่างๆ ได้ 
เช่น ด้านการเกษตร หรือนำไปใช้กับพืชได้ทุกชนิด เพื่อใช้ในการ
ประหยัดเวลาในการรดน้ำและควบคุมความชื้นในดินได้ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 การนำไปใช้งานในการรดน้ำพืชในกรณีปลูกพืชเกษตร

อาจจะต้องรดน้ำต้นไม้หลายต้น ควรจะสามารถควบคุมปั๊มได้
มากกว่าหนึ่งปั๊ม เป็นหลายโซน และสามารถวัดความชื้นในดิน 
ได้หลายจุดให้ท่ัวท้ังแปลงพืช  

7.2 ระบบอาจจะเปลี่ยนการจ่ายพลังงานของระบบให้เป็น
แบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยโซล่าเซลล์ซึ่งจะช่วยให้ระบบทำงาน
ได้ในพ้ืนท่ีที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง และประหยัดไฟมากข้ึน 

7.3 ระบบสามารถเปล ี ่ยนไมโครคอนโทรลเลอร์ จาก 
ESP8266 เป็น ESP32 ซึ่งจะมีความเสถียรมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
ระบบควบคุมการเคลื่อนที่หุ ่นยนต์ที ่มีสององศาความเป็น

อิสระ (Robot motion control system with two Degree of 
freedom)  เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และ
เข้าใจในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ที่มีแขนเดียวและมี 2 ข้อต่อ
จากภาพจำลองเสมือนจริงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้งาน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 
ของหุ ่นยนต์ฯมากนัก ผู ้ใช้งานจะได้เรียนรู ้ การทำงานของ
หุ่นยนต์ฯ จากชุดคำสั่งควบคุมการเคลื่อนไหวที่ป้อนเข้าไปยัง
โปรแกรมที ่เครื ่องคอมพิวเตอร์  และเครื ่องคอมพิวเตอร์จะ
ประมวลผล และแสดงผลการจำลองภาพการเคลื่อนไหวเสมือน
จริงออกทางจอภาพ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นการทำงานและการ
เคลื่อนที่ก่อนสั่งงานให้หุ่นยนต์จริงทำงาน หลังจากนั้นผู้ใช้งาน
สามารถส่งชุดคำสั่งควบคุมไปยังหุ่นยนต์จริงผ่านระบบสื่อสารไร้
สายแบบบลูทูธ เพื ่อให้หุ ่นยนต์จริงทำงานตามคำสั่งที่ และ
หุ่นยนต์จริงจะส่งค่าระยะทางกลับมาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สั่งงาน
หลังจากทำงานเสร็จสิ ้น ทำให้ผ ู ้ใช้งานทราบระยะทางการ
เคลื่อนที่ของหุ่นยนต์และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

คำสำคัญ -- สององศาความเป็นอิสระ, ระบบภาพจำลองเสมือน 
 
 
 
 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author 

ABSTRACT 
 A robot motion control system with two degrees of 
freedom is a system that display the execution of the 
robot with two degrees of freedom. it is a system made 
for the user to learn and understand the execution of 
a robot, unnecessary to have a basic knowledge of 
software and hardware of the robot with two degrees 
of freedom to see the operation of the simulation and 
easy for beginners to understand the operation of this 
robot system, receives commands from users to select 
the operation of the robotic arm individually. It is used 
for movement and the system can display the 
execution according to the user in a virtual simulation 
of the movements of the robotic arm. The Users will 
see a simulation of the work before the robot actually 
moves. Unnecessary to order the robot to work every 
time, can receive commands from the virtual 
simulation system that the user chooses. The robot 
receives commands sent from the user's computer via 
bluetooth and will send the distance that works 
according to the instructions back to the user's 
computer via bluetooth in order that the operator 
knows the distance of the robot. 

 
Keywords -- two degree of freedom, visual simulation 
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1. บทนำ 
จากความต้องการของมนุษย์ ที่ต้องการความสะดวกสบาย

มากยิ่งขึ้น สิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำงานซ้ำหรือเสี่ยงอันตราย จึง
คิดค้นสิ ่งที ่เร ียกว่า หุ ่นยนต์ ขึ ้นมาเพื ่อสนองความต้องการ
เหล่านั้น หุ่นยนต์จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และ
การทำงานในหลายอาชีพ ทำให้ช ีว ิตความเป็นอยู่ม ีความ
สะดวกสบาย และ ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเริ่มแรกหุ่นยนต์จะถูก
ออกแบบโดยเลียนแบบการทำงานจากอวัยวะของมนุษย์เอง 
ฉะนั้นหุ่นยนต์ในยุคแรกจะมีลักษณะคล้ายกับแขนของมนุษย์ ซึ่ง
ถูกสร้างมาเพื่อใช้ในการยก หรือขนย้ายสิ่งของที่มีการทำงานซำ้ 
การจับสิ่งของที่มีอันตราย มีน้ำหนักมาก ขึ้นมาช่วยในการทำงาน
ของมนุษย์ ในปัจจุบันหุ่นยนต์ยังคงเป็นที่ต้องการของมนุษย์เพิ่ม
มากขึ้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการถ่ายทอดความรู ้ผ ่าน
ระบบภาพจำลองเสมือน ที่แสดงถึงการทำงานของหุ่นยนต์ที่ 
เคลื่อนที่ในแนวระราบ ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และเข้าใจ
ในการทำงานของหุ่นยนต์ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้
พ ื ้ นฐานทางด ้ านซอฟต ์แวร์  (software) และฮาร ์ ดแวร์  
(hardware) ของหุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนไหวอิสระแบบ 2 ข้อต่อ 
(two degree of freedom) นี้มากนัก เพื ่อให้เห็นการทำงาน
ของการจำลองภาพ และง่ายต่อความเข้าใจของผู้เริ่มศึกษาการ
ทำงานของหุ่นยนต์ระบบนี้ โดยมีตัวหุ ่นยนต์ทำงานควบคู่กับ
ระบบภาพจำลองเสมือน 2 มิติ ที่จะช่วยในการศึกษาการทำงาน
เป็นระบบการเคลื่อนที่ โดยมีแขน 2 ข้อต่อ (two degree of 
freedom) ในการเคลื่อนที่สัมพันธ์กับระบบภาพจำลองเสมือน 2 
มิติเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาระบบควบคุมการเคลื่อนที่หุ ่นยนต์ที ่มีสององศา
ความเป็นอิสระมีทฤษฎีและความร ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข้องที ่ ใช ้มาใน
การศึกษาดังนี้  

2.1 Teaching Reinforcement Learning using a 
Physical Robot [1] 

 
ภาพที ่1 ระบบจำลองเสมือน 3 มิติ  และผลลัทธ์การทำงาน 

เป็นระบบการทำงานที่มีตัวหุ่นยนต์ทางกายภาพ และระบบภาพ
จำลองเสมือนที่แสดงการทำงานของหุ่นยนต์ โดยระบบภาพ
จำลองเสมือนจะแสดงการทำงานของหุ่นยนต์ที่วิเคราะห์การเดิน
ไปข้างหน้าโดยใช้ algorithm ในการวิเคราะห์การเดินที่ทำให้
หุ่นยนต์เดินไปได้ไกลที่สุดในหนึ่งรอบการเดิน ดังภาพท่ี 1 
2.2 ESP32 LoLin D32 Pro 16MB Dev. Board WiFi + 
Bluetooth [2] 

 
ภาพที ่2 ESP32 LoLin D32 Pro 

บอร์ด LoLin D32 Pro ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 กับชิป 
ESP-WROVER เพิ่ม psRAM 4MB บอร์ดนี้ยังมาพร้อมกับพอร์ต 
I2C และ TFT บอร ์ด LoLin D32 Pro เป ็นบอร ์ดท ี ่นำ SoC 
ESP32 ของบริษัท Espressif มาออกแบบ ESP32 เป็นไอซีที่ถูก
พัฒนาเพิ่มเติมจาก ESP8266 เนื่องจากเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์
ที่มีราคาถูกมี WIFI ในตัวเอง และใช้โปรแกรม Arduino IDE ใน
การเขียนโปรแกรม ดังภาพท่ี 2 
2.3 BlueCove [3] 
BlueCove เป็นไลบรารี Java เป็นการใช้งาน JSR-82 โดย JSR-
82 เป ็นข้อกำหนดจาวาสำหรับกำหนด API ในการส ื ่อสาร
ระหว่างอุปกรณ์บลูทูธ ที ่เชื ่อมต่อกับ MacOS X, WIDCOMM 
และ BlueSoleil และ Microsoft Bluetooth stack ที ่พบใน 
Windows XP SP2 ห ร ื อ  Windows Vista แ ล ะ  WIDCOMM 
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แ ล ะ  Microsoft Bluetooth stack บ น  Windows Mobile 
BlueCove-GPL เป็นโมดูลลิขสิทธิ์ GPL และต้องมีอุปกรณ์ บลู
ทูธ ท่ีใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และเปิดใช้งาน 
 
2.4 Ultrasonic US-025A [4] 

 
ภาพที ่3 Ultrasonic US-025A 

 

 เซ็นเซอร์วดัระยะทางตรวจจับวัตถุ แบบ Ultrasonic
รุ่น US-025A สามารถตรวจวดัระยะทางจากวัตถุโดยอาศัยเสียง
สะท้อนกลับแบบ Ultrasonic  จ่ายไฟเลีย้งท่ี 3.3-5V ใช้กระแส
เพียง 5.3mA 
คุณลักษณะเฉพาะของ Ultrasonic US-025A  ดังภาพท่ี 3 

1. สามารถตรวจวัดระยะทางจากวัตถุโดยอาศัยคลื่นเสียง

สะท้อนในย่านความถี่ Ultrasonic 

2. ระยะตรวจจับคลื่นเสียงสะท้อนวัตถุได้ตั ้งแต่ระยะ 

2cm ถึง ระยะ 600cm  

3. มุมตรวจจับคลื่นเสียงสะท้อนกว้าง 15 องศา 

2.5 Bluetooth 4.1 [5] 
Bluetooth บลูทเทคโนโลยีการเช่ือมต่อไร้สายที่ยังคง 

ถูกใช้งานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ มาอย่าง
  ยาวนาน เป็นข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมเครือข่ายส่วน
บุคคล (Personal Area Networks - PAN) แบบไร้สาย มันช่วย
ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเช่ือมต่อและสื่อสารข้อมูลกันได้
ง ่ าย เช ่น  สมาร ์ โฟน  (Smart phone)  คอมพ ิ ว เตอร ์ส ่ วน
บุคคล โดยผ่านทางคลื่นวิทยุพลังงานต่ำ 

 
ค ุณล ักษณะเฉพาะของ Bluetooth 4.1 ที่ เพ ิ ่มเต ิมมาจาก 
Bluetooth 4.0 คือ 

1. การสนับสนุนการใช้สัญญาณ LTE ร่วมกับ Bluetooth 

4.1 ได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่รบกวนสัญญาณซึ่งกันและกัน 

2. Bluetooth 4.1 จะมีความยืดหยุ ่นมากยิ ่งขึ ้น หาก

อุปกรณ์ที ่กำลังเชื ่อมต่ออยู่ในระยะห่างจากกัน ตัว

สัญญาณจะเชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัติเมื ่อเข้ามาอยู ่ใน

ระยะทำการ 

3. รองรับการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้ แต่มีการใช้พลังงานที่

ต่ำลง 

4. Bluetooth 4.1 เป็นได้ทั ้งต ัวอุปกรณ์ (peripheral) 

และตัวกลาง (hub) ที่สามารถรับข้อมูลได้พร้อมกัน 

เช่น Smartwatch สามารถรับข้อมูลจากเซนเซอร์

ตรวจวัดการเต้นหัวใจ และสามารถส่งข้อมูลไปที่

สมาร์ทโฟนได้ 

5. Bluetooth 4.1 รองรับการเชื่อมต่อกับ IPv6 

6. ความเร็ว Max Rate Dat ของ (Bluetooth 4.1) 

คือ 24 Mbps 

2.6 LD1117Axx [7] 
LD1117A เป็นอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ จ่าย

กระไฟได้สูงสุด 1 แอมแปร์ เลือกใช้ตัวถังแบบ SOT-223 และ
ออกแบบให้ระบายความร้อนผ่านแผงวงจรพิมพ์ที่ออกแบบมา
เพื่องานวิจัยนี ้ดังภาพท่ี4 

 

 

ภาพที ่4 LD1117Axx (SOT-223) 

2.7 Library ในการเขียน simulator2D 
ในอดีตผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ติดต่อกับคอมพิวเตอร์โดย

การพิมพ์คำสั่งโดยตรงกับระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ผ่านทาง

แป้นพิมพ์โดยเรียกวิธีนี ้ว ่า Command Line Interface (CLI) 

เช ่นการใช้งานระบบปฏิบัต ิการ  Disk Operating System 

(DOS) มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเป็นตัวอักษร (Text Mode) 

และจอภาพแสดงผลเป็นขาวดำหรือสีเขียว มีการทำงานตาม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
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คำส ั ่ งแบบ  Command Line น ี ้  ทำให ้ผ ู ้ ใช ้ งานโปรแกรม

จำเป็นต้องจดจำคำสั่งเป็นจำนวนมาก การใช้งานจึงมีความ

ซับซ้อนและไม่สะดวกในการใช้งาน ทำให้การเรียนรู้การใช้งาน

คอมพิวเตอร์ในอดีตเป็นเรื ่องยาก ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การติดต่อกับผู้ใช้งาน

เป็นรูปภาพแทน และมีเมาส์ในการป้อนข้อมูลที่เป็นตัวชี้ และ

ปัจจุบันมีชื ่อเรียกใหม่ว่า Graphical User Interface (GUI) มี

การใช้งานท่ีง่ายขึ้น ผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องการใช้งานคอมพิวเตอรม์า

ก่อนสามารถเรียนรู้ ฝึกและใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว ตัวอย่าง

ของระบบปฏิบัติการที่เป็น GUI เช่น Microsoft Windows บน 

เครื่อง PC ระบบ X-Windows ในระบบ UNIX และระบบ OS X 

บน Mac เป็นต้น ทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ ง่ายกว่าการใช้

งานในอดีต  

การเขียนหน้า GUI โดย ใช้  java.awt  และ  javax.swing   
2.7.1 เเพคเก็จ  java.awt [6] 

ประกอบด้วยคลาสต่าง ๆ ที่เป็นประเภทส่วนประกอบ

กราฟฟิก เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโปรเเกรม  Graphical User 

Interface ในpackage java.awt มี class และ interface ที่

สำคัญ 

2.7.1.1 Component คลาสที่เปน็ subclass ของ 

component จะแบ่งเป็นสองกลุม่คือ 

- คลาสทีเ่ป็นคลาสประเภท Container เป็นคลาส

ที่ใช้ในการใส่ส่วนประกอบกราฟฟิกต่าง ๆ 

- คลาสทีเ่ป็นส่วนประกอบกราฟฟิกอื่น ๆ เช่น 

Button, Choice และ List 

2.7.1.2 Container คือโปรเเกรม GUI จะต้องมีการ

สร้าง object ของคลาสประเภท container อย่างน้อยหนึ่ง 

object ข ึ ้นมา เพื่ อ ใช ้ ในการใส่  object ของคลาสท ี ่ เป็น

ส่วนประกอบกราฟฟิกอื่น ๆ คลาสประเภท container ที่อยู่ใน

เเพคเก็จ AWT มี Frame, Panel, Dialog และ Applet 

2.7.1.3 LayoutManager (interface) คือการจัดวาง

ส่วนประกอบของกราฟฟิกลงใน container โดยใช้ Layout 

Manager ซึ ่งจะกำหนดตำแหน่งและขนาดตามที ่ต ้องการ 

ป ร ะ ก อบ ด ้ ว ย  BorderLayout, FlowLayout, GridLayout, 

CardLayout และ GridBagLayout 

2.7.1.4 Graphics ส่วนประกอบที่สำคัญในเเพคเก็จ 

AWT คือ Button, Checkbox, List, Choice, Lable, 

TextField, TextArea, Canvas และ ScrollBar  

2.7.1.5 Color สามารถสร้าง object ของคลาส color 

เพื่อใช้ในการกำหนดสี เช่น public Color(int r,int g,int b) โดย

ที่ r, g และ b คือค่าความเข้มของแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน 

ตามลำดับ 

2.7.1.6 Font สามารถสร้าง object ของคลาส Font 

เพ ื ่อใช ้ ในการกำหนด  Font ได ้  เช ่น public Font (String 

name,int style,int size) 

- name คือช่ือ Font 

- style คือรูปเเบบของ Font เช่น Font.PLAIN, 

Font.BOaLD, Font.ITALIC 

- size คือขนาดของ Font  

2.7.2 เเพคเก็จ javax.swing [6] 
Swing เป็น Library และ คลาส ที่อยู่ภายใต้ เเพคเก็จ 

ของ (javax.swing) และอยู่ภายใต้ Java Foundation Classes 
(JFC) คลาสที่เป็นส่วนประกอบกราฟฟิกของเเพคเก็จ swing ทุก
คลาสจะสบืทอดจากคลาส JComponent และ JComponent 
จะสืบทอดมาจากคลาส comtainer ในเเพคเก็จ AWT อีกครั้ง
หนึ่ง ดังภาพท่ี 5 
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ภาพที ่5 คลาสการสืบทอดจากคลาส JComponent 

Java Foundation Class ประกอบด้วยเเพคเกจ็ ดังนี้ 

- Abstract Window Toolkit (AWT)  

- Swing 

- Java 2D 

- Accessibility 

- Drag and Drop 

คลาสทีเ่ป็นส่วนประกอบกราฟฟิกในเเพคเก็จ swing มี

ดังนี้คือ JFrame, JPanel, JButton, JLabel, JTextField, 

JTextArea, JScrollbar และ JToolTip 

คลาสในเเพคเก็จ javax.swing จะถูกนำมาใช้ในการ

สร้าง GUI คล้ายกับ java.awt แต่จะมีแบบ Look and Feel ที่

เหมือนกันในทุกแพลตฟอร์มโดยไม่ขึ ้นอยู ่กับแพลตฟอร์มที่

นำไปใช้งาน 

2.8 Java 2D graphic [8] 
java 2D graphic เป ็น  Library ท ี ่ อย ู ่ ใน  Package 

java.awt สามารถแสดงผลได้แบบ 2D และ 3D ในส่วนการวาด

รูป จะวาดบน canvas หรือ JPanel และต้องคำนึงถึง พิกัดที่

ต้องการวาดเสมอ และสามารถสร้างภาพเคลือ่นไหว(animation) 

โดยสร้างภาพเป็น frame แล้วจึงนำ frame มาต่อกัน เพื่อให้เกิด

ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งการที่จะทำให้ภาพเคลื่อนไหวมีความต่อเนื่อง

และลื่นไหล จะนำเฟรมหลาย ๆ เฟรมมาต่อกัน ในช่วงเวลา 1 

วินาที หรือท่ีเรียกกันว่า FPS (Frame per second) ดังภาพท่ี 6 

 

ภาพที ่6 ตัวอย่างการลำกดับการแสดง Animation 

ใน java สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยวิธีเดียวกัน 

โดยจะเรียกเมธอด repaint() เพื่อลบแล้ววาดรูปใหม่ให้เกิดเป็น 

ภาพเคลื่อนไหว 

3. วิธกีารดำเนินงาน 
งานวิจัยนี้แบ่งงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การแสดงการทำงาน
ของหุ่นยนต์ที่ได้รับจากผู้ใช้ในระบบภาพจำลองเสมือน และการ
แสดงการทำงานท่ีหุ่นยนต์จริง โดยรับคำสั่งจากระบบภาพจำลอง
เสมือน 2 มิติ 
3.1 การแสดงการทำงานของหุ่นยนต์ท่ีได้รับจากผู้ใช้ในระบบ
ภาพจำลองเสมือน 
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ในส่วนของการแสดงภาพจำลองเสมือนของหุ่นยนต์ จะรับคำสั่ง
จากผู้ใช้ผ่าน GUI ที่ละ 1 คำสั่ง หรือเปิดจากไฟล์คำสั่งที่มีอยู่ 
และให้แสดงการภาพจำลองเสมือนของหุ่นยนต์ในระบบ ดังภาพ
ที่ 7

 
ภาพที ่7 หน้า GUI ระบบภาพจำลองเสมือน 

3.2 การแสดงการทำงานที่หุ่นยนต์จริง โดยรับคำสั่งจากระบบ
ภาพจำลองเสมือน 2 มิต ิ

 
ในส่วนของการส่งค่าจากหุ่นยนต์จริง ผู้ใช้จะต้องทำการเชื่อมต่อ
โดยการใส่ช่ือของหุ่นยนต์ที่ต้องการเช่ือมต่อ และทำงานเช่ือมต่อ 
เพื่อส่งข้อมูลชุดคำสั่งจากระบบไปที่หุ่นยนต์จริง และหลังการ
ทำงานตามคำสั ่งที ่ได้ร ับ ดังภาพที ่ 8 หุ ่นยนต์จริงจะส่งค่า
ระยะทางที่เคลื่อนที่กลับไปท่ีระบบภาพจำลองเสมือน  

ภาพที ่8 หุ่นยนต์จริง 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
การทดลองการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

การแสดงภาพจำลองเสมือน
ของหุ่นยนต์ 

ระบบภาพจำลองเสมือนมี
ความคลาดเคลื ่อนจากการ
ทำงานของหุ่นยนต์จริงปาน
กลาง เพราะไม่สามารถแสดง
การยกขึ ้น และเคลื ่อนที ่ใน
ส่วนของลำตัวหุ่นยนต์ 

การเล ือกเชื ่อมต่อระหว่าง
ระบบภาพจำลองเสมือนและ 
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

สามารถเลือกเชื่อมต่อหุ่นยนต์ 
ตามชื่อของหุ่นยนต์ที่ต้องการ
ได้ 

การแสดงการทำงานของ
หุ่นยนต์จริง ตามชุดคำสั่งที่ได้
จากระบบภาพจำลองเสมือน 

การแสดงการทำงานของ
หุ ่นยนต์ยนต์จร ิง สามารถ
ท ำ ง า น ไ ด ้ จ ร ิ ง  แ ต ่ จ ะ มี
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
การสั่นของแขนหุ่นยนต์  

การรับค่าระยะทางที่หุ่นยนต์
จร ิง ท ี ่ เก ิดจากการทำตาม
ชุดคำสั่งที่ได้รับจากระบบภาพ
จำลองเสมือน 

สามารถรับค่าระยะทางจาก
หุ่นยนต์จริง มาแสดงยังหน้า 
GUI ได้ 

 
5. ข้อเสนอแนะ 

- ในการสร้างภาพจำลองเสมือน (animation) ควรวาดภาพ
จำลองเสมือนด้วยวิธีการคำนวณโดยใช้โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อความ
แม่นยำในการหมุนองศา และตัวหุ่นยนต์  
- ควรคำนวณระยะที่หุ ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ ในแต่ละคำสั่ง เพื่อ
นำไปตรวจสอบหาคำสั่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้มากที่สุด 
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6. ขั้นตอนการใช้งานระบบ 

6.1 การแสดง Animation จากชุดคำสั่งใน GUI 

- หลังจาก Run โปรมแกรมให้ใส่ link ที่ต้องการจะ

ขยับ (ใส่ 1 จะเป็น link ในของหุ่น 2 จะเป็น link นอกของ

หุ่นยนต์) ในช่องของ arm และ องศาที่ต้องการจะขยับในช่อง

ของ degree 

 
ภาพที ่9 GUI เร่ิมต้น 

- หรือจะทำการเปิดไฟล์ motion ที่บันทึกไว้ได้โดยกดที่ปุ่ม 
openfile motion จะมีหน้าต่างขึ้นมา จากนั้นให้ผู้ใช้งานทำการเลอืกไฟล์
ที่จะเปิด 

 
ภาพที ่10 การเปิดไฟล์ motion ที่บันทกึไว้ 

6.2 การเปิดไฟล์จากในเคร่ืองโดยปุ่ม Open file motion 

- ตัวอย่างค่าที่อยู่ในไฟล์ txt ที่ผู้ใช้งานเปิด 

 
ภาพที ่11 ไฟล์ motion ทีบ่ันทึกไว ้

- เมื่อผู้ใช้งานทำการเปิดโดยกด ท่ีปุ่ม open ค่าจากใน

ไฟล์ text ก็จะมาอยู่ในตารางตามภาพ 

 
ภาพที ่12 ค่าชุดคำสั่งที่เปิดจากไฟล์ txt ในเครื่อง 

จากนั้นหากผู้ใช้งานต้องการจะดู Animation ให้กดที่ปุ่ม 
Animation  โปรแกรมจะแสดงอนิเมชั่นการจำลองออกมาตาม
ภาพ 

 
ภาพที ่13 ตัวอย่างการแสดง Animation 

6.3 การส่งค่าจากโปรแกรมภาพจำลองเสมือนไปทำงานที่
หุ่นยนต์จริง 

- ผู้ใช้งานใส่ค่า input motor และ degree ทีต้องการขยับ 

 
ภาพที ่14 ชุดคำสั่งการทำงาน 

- ผู้ใช้งานใส่ชื่ออุปกรณ์ เพือ่เชื่อมต่อ Bluetooth กับหุ่นยนต์ที่
ต้องการจะสั่งงาน โดยกดปุ่ม Connect 



883 

 

  

 
ภาพที ่15 ใส่ชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการ และกดปุ่ม Connect เพื่อเช่ือมต่อ 

- ผู้ใช้งานกดส่งค่าไปที่หุ่นยนต์จริงโดย  กดปุ่ม Submit 

 
ภาพที ่16 กดปุ่ม Submit ส่งข้อมูลจากระบบภาพจำลองเสมือนไปยัง

หุ่นยนต ์
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บทคัดย่อ  
   การปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์ป ัจจัยที ่สำคัญต่อการ
เจริญเติบโตประกอบไปด้วย อุณหภูมิ ความชื้น การให้น้ำและปุ๋ย 
แต่ปัญหาที่ตามมาคือการควบคุมดูแลปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวของผู้
ปลูกสลัดที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและตรงตามระยะเวลาที่
ต้องดูแล ผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวและได้พัฒนาแอปพลิเคชัน
และอุปกรณ์สำหรับควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ของผักสลัด
แบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยอินเทอร์เน็ตเพื ่อทุกสรรพสิ ่ง (IoT) บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ในรูปแบบ IoT ที ่มีประสิทธิภาพที ่ช่วยอำนวยความ
สะดวกแก่ผู ้ใช้ในการดูแลผักสลัด ซึ ่งอยู ่ภายใต้กรอบวงจรการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC)  
   การทดลองครั้งนี้เกิดขึ้นที่หมู่ 9 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง 
จังหวัดระยอง จำนวน 30 คน พบว่าคะแนนความพึงพอใจมี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 อยู่ในความพึงพอใจ
ระดับดีมาก  
คำสำคัญ – อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง, โมบายแอปพลิเคชัน, ไฮโดร
โปนิกส์, ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
 

ABSTRACT 

   Factors that are important to the growth of hydroponic 
salad vegetables include: temperature, humidity, watering 
and fertilizer. The problem is that growers can't take care of  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
it thoroughly. As a result of the problem, The researcher 
developed an application for controlling temperature and 
humidity of hydroponic salads with Internet of things. The 
purpose of this research is to develop an effective 
software that facilitates users to take care of salad 
vegetables. The researchers used the system 
development life cycle theory. The area where the 
experiment took place at Moo 9, Tambon Krasaebon, 
Klaeng District, Rayong Province. 30 members, The 
average satisfaction score of 4.62, the standard deviation 
of 0.17, was in very good satisfaction. 
Keywords – Internet of Things, Mobile Application, 
Hydroponic, Temperature and Humidity Control 

 
1. บทนำ 

1.1 ความเป็นมา 
      การปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์เป็นการปลูกผักแบบไร้ดิน 
ที่ปลอดสารพิษ ทำการเพาะปลูกโดยวิธีทางชีวภาพ เป็นผักสำหรับ
ผู้ต้องการดูแลสุขภาพ ผักเป็นอาหารที่ให้ประโยชน์และสารอาหาร
มากมาย ช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย และบำรุงร่างกายได้ เพราะได้
สารอาหารครบถ้วนและปราศจากสารเคมี ผักสลัดสามารถนำไป
ประกอบอาหารได้หลายชนิด แต่ที่เป็นท่ีนิยมในปัจจุบันคือเมนูสลัด 
เนื่องจากเมนูนี้เป็นเมนูที่สามารถหารับประทานง่ายและราคาไม่

การพัฒนาแอปพลิเคชันและอุปกรณ์สำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของ 
ผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วย IoT 

The Development of Application for Controlling Temperature and 
Humidity in Hydroponic Salads with Internet of Things 

สิทธินนท์ แนบเนียน, ชัยศิริ สนทิพลกลาง, ศรีอุดร แซ่อึ้ง และธนทรรศน์ พลเดช 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 
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แพง ผักที่เป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี ้คือผักสลัด ผักสลัดมีรสชาด
อร่อย แต่การเพาะปลูกทำได้ค่อนข้างลำบากเนื่องจากในปัจจุบัน
นั้นมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่เพียงพอในการเพาะปลูก การ
ปลูกผักสลัดให้ผลผลิตที่ดีนั้นประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
การดูแลรักษา การบำรุงด้วยปุ๋ยชีวภาพ โดยเฉพาะการควบคุม
ปริมาณน้ำ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ [6] ที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาได้อย่างมีคุณภาพ และ
เพิ่มผลกำไร แต่ปัญหาที่พบคือเกษตรกรไม่สามารถดูแลพืชได้  
เนื่องจากพืชมีความละเอียดอ่อนต่ออุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
ถ้าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ผิดเพี้ยนไป จะทำให้ผักสลัดเกิด
อาการขาดน้ำ ใบเหี่ยวเฉา มีรสชาดขมและไม่อร่อย 
      ในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมได้แก่ อินเทอร์เน็ต
เพื ่อสรรพสิ ่ง (Internet of Things) หรือ IoT คือการที ่อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วย
อินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยงนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนา
อุปกรณ์หลาย ๆ อย่างแล้วประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
      ผู้วิจัยได้มองเห็นปัญหาส่วนนี้ จึงเกิดแนวคิดในการอำนวย
ความสะดวกในการบำรุงรักษาพืชโดยการตรวจวัดและควบคุม
อุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ โดยการพ่นหมอก ด้วย IoT 
เพราะแอปพลิเคชันนี้สามารถแสดงผลวัดอุณหภูมิและความช้ืน
สัมพัทธ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ทุก 10 วินาที และสามารถสั่งการทำงาน
ของเครื่องพ่นหมอกเพื่อพ่นหมอกควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน
สัมพัทธ์ของพืชได้ ช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวก และพืชได้รับ
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในปริมาณที่เหมาะสม 
 
1.2 วัตถุประสงค ์
      เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันและอุปกรณ์สำหรับควบคุมอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพัทธ์ของผักสลัดด้วย IoT ช่วยอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้ในการดูแลผักสลัด 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
      เจษฎา ขจรฤทธิ์ และคณะ (2560) ได้ทำการวิจัยเรื ่องการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในการควบคุม ระบบ

ส่องสว่างสำหรับบ้านอัจฉริยะ  งานวิจัยนี้ผู้เขียนได้พัฒนาระบบ
ต้นแบบการควบคุมระบบ ส่องสว่างในครัวเรือนจากสมาร์ทโฟน 
ระบบประกอบด้วยสามส่วนได้แก่ แอปพลิเคชัน แอนดรอยด์ 
(Android), บริการ NETPIE และ หน่วยควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟนได้
จากทุกท่ีที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต การควบคุมสามารถทำ
ได้ทั้งระบบทัชสกรีนและการสั่งงานด้วยเสียง ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้
สามารถควบคุม ระบบไฟส่องสว่างจากสมาร์ทโฟนในที่ใดก็ได้ที่มี
การเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต [1] 
      บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย และคณะ (2562) ได้ทำการวิจัยเรื่อง
การออกแบบระบบสมาร์ทฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ ่ง สำหรับมะนาว จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับฟาร์มมะนาว 
จังหวัดเพชรบุรีโดยใช้แนวความคิดของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ 
สรรพสิ่ง มีเซ็นเซอร์วัดค่าข้อมูลของฟาร์มมะนาว โดยกำหนดไว้ 4 
ค่า คือ 1) อุณหภูมิ 2) ความช้ืนในอากาศ 3) ความช้ืนในดิน 4) ค่า Ph 
ผลการศึกษา พบว่า จากการออกแบบแผนผังการเชื ่อมต่อ และ
ระบบเซ็นเซอร์พร้อมกับการพัฒนา สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือต่าง ๆ ได้ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) และ
แอนดรอยด์ (Android) และสามารถแสดงข้อมูลได้ตรงตามค่า
มาตรฐาน [2] 
      ประโยชน์ ค่าสวัสดิ์ (2561) ได้ทำการวิจัยเรื่องระบบรายงาน
สภาวะแวดล้อมในแปลงเกษตรกรรมด้วย เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
แบบแอนดรอยด์ต้นทุนต่ำ งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและการ
พัฒนาระบบรายงานสภาวะแวดล้อมในแปลงเกษตรกรรม ด้วย
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบแอนดรอยด์ต้นทุนต่ำ ออกแบบโดย
ใช้แท็ปเล็ตแอนด์ดรอยด์ที ่มีตัวประมวลผลสมรรถนะสูง และใช้
ระบบสมองกลฝังตัวบนบอร์ดในการควบคุมระบบและทำหน้าที่ใน
การอ่านค่าจากเซนเซอร์ที่ ติดตั้งในบริเวณแปลงเพาะปลูก จากนั้น
จะส่งค่าการตรวจวัดผ่านเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายไปยังระบบ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อ รายงานสภาวะแวดล้อม เฝ้าระวัง
และให้น้ำในระบบน้ำหยด งานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบทั้งในห้องปฏิบัติการและทดสอบการใช้งานจริงในแปลง
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ทดลองการปลูกอ้อยระบบน้ำหยดของฟาร์มมหาวิทยาลัย ผลจาก
ทดสอบการใช้งานในเบื้องต้นพบว่า ระบบดังกล่าว สามารถทำงาน
ได้อย่างมีเสถียรภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ [3] 
      สมนึก ฉิมเรือง และ ตันติกร จันโท (2559) ได้ทำการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน 
เพื่อการปลูกผักสวนครัว งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบควบคุณ
อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนซึ่งระบบควบคุม
สามารถรับค่าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์เพื ่อคำนวณหาค่า
คุณสมบัติของอากาศ ด้วยแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์สมบัติของ
ผสมระหว่างอากาศและไอน้ำ (Psychometrics Chart) เข้ามาช่วย
ในการประเมินประสิทธิภาพ เพื่อใช้การประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุม โดยใช้บอร์ด Arduino เข้ามาช่วยในการเก็บค่า
อุณหภูมิและความชื้น ผลที่ได้คือโปรแกรมสามารถรับค่าอุณหภูมิ
ได้ตามที่ต้องการเมื่อนำค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ที่รับมานั้น
นำไปพลอตในแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์สมบัติของผสมระหว่าง
อากาศและไอน้ำ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพพบว่ามีความ
คลาดเคลื่อนเล็กน้อย [4] 
      สมประสงค์ อินทรรักษ์ และ สุนันทา ศรีม่วง (2560) ได้ทำ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผ่านระบบ Smart Phone งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอพ
พลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อ
การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากระยะไกล โดยพัฒนาผ่าน 
Ionic Framework สำหรับใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ซึ่งใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส และจาวาสคริปต์ 
และม ีการใช ้บอร ์ด  Nodemcu, รี เลย ์  (Relay), PIR Motion 
Sensor Module และ DS3231 module ผลวิจัยพบว่าแอพพลิเค
ชันสามารถใช้ในการควบคุมเคร ื ่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ Nodemcu ในการรับคำสั่งจาก แอพ
พลิเคชัน และรีเลย์ในการควบคุมสวิตช์เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า แม้
ตัวผู้ใช้งานแอพพลิเคชันจะอยู่ห่างไกลกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลวิจัย
พบว่าผู้วิจัยสามารถพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ จาก Ionic Framework ซึ่งแอพพลิเคชันสามารถใช้ในการ
ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยใช้ 
โหนดเอ็มซียู (Nodemcu) เพื่อการควบคุม เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน

บ้านจากระยะไกล ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
แสดงว่าแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้งานได้จริง และมี
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน [5] 
 
2.2 การปลูกพืชไร้ดิน 
     การเพาะปลูกพืชแบบไร้ดิน มีความหมายกว้างครอบคลุม
วิธีการปลูกพืชโดยวิธีใดก็ได้ที่ไม่มีดินมาเกี่ยวข้อง  ชาวอังกฤษมีการ
เรียกชื่อการเพาะปลูกแบบไร้ดินไว้หลายชื่อ ที่นิยมเรียกกันมากก็
คือคำว่า Hydroponics [6] มาจากภาษากรีก คำแรก Hydro มา
จากคำในภาษากรีกว่า Hudor ซึ่งแปลว่าน้ำ ส่วนคำหลัง Ponics 
มาจากคำว่า Panos ซึ่งมีความหมายว่า ทำงาน หรือ เขียนรวมกัน
ก็แปลว่าเป็นการทำงานด้วยน้ำ ทฤษฎีและข้อปฏิบัติของการปลูก
พืชไร้ดิน  
      การปลูกพืชไร้ดินมีปัจจัยสิ ่งแวดล้อมที ่ประกอบด้วยแสง 
อุณหภูม ิและความชื ้นที ่ม ีส ่วนร ่วมในการกำหนดอัตราการ
เจริญเติบโตของพืช ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชผัก
แบบไร้ดินในประเทศไทย ควรจะอยู่ระหว่าง 30-35 องศาเซลเซียส
ในช่วงเวลากลางวัน  ซึ ่งควรจะควบคู ่ก ับความชื ้นสัมพัทธ์ที่
พอเหมาะระหว่าง 60%-80% [6] ทั้งนี้ก็เพ่ือให้พืชเจริญเติบโตและ
ปลอดภัยจากศัตรูพืชให้มากท่ีสุด  
2.3 ธาตุอาหารและบทบาทในพืช 
     ธาตุอาหารจำเป็นสำหรับพืชต้องเป็นธาตุที่พืชขาดไม่ได้ ถ้าขาด
จะเจริญเติบโตไม่ครบวัฏจักรชีวิต ธาตุอาหารจำเป็นสำหรับพืช
จะต้องเป็นธาตุที่พืชต้องการเป็นการเฉพาะเจาะจงไม่สามารถใช้
ธาตุอื่นทดแทนได้ พืชต้องการใช้ธาตุอาหารจำเป็นครบทั้ง 16 ธาตุ 
แต่ต้องการในปริมาณมากน้อยไม่เท่ากัน ธาตุที ่พืชต้องการใน
ปริมาณมากมี 9 ธาตุ คือ C, H, O, N, P, K, CA, Mg และ S เรียก
ธาตุเหล่านี้ว่าเป็นธาตุอาหารที่ต้องการมาก หรือ ธาตุอาหารหลัก 
ธาตุที่พืชต้องการในปริมาณน้อยมี 7 ธาตุคือ Fe, Mn, A, B, Zn, 
Cu และ Mo เรียกกันว่า ธาตุอาหารรอง [6] 
2.4 ผักสลัด 
      ผัดสลัด มีชื่อสามัญคือเลทตัส (Lettuce) หรือท่ีรู้จักกันดีในช่ือ
ผักกาดหอม มีมากมายหลายสายพันธุ์ แตกต่างกันในรูปทรงและ
สีสัน แต่ชนิดที่นิยมในบ้านเราคือชนิดห่อหัวที่เรียกว่าผักกาดแก้ว 
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และชนิดไม่ห่อหัวเรียกว่าผักกาดหอม ลำต้นสั ้น ใบเจริญเป็น
กระจุกเกาะกันหลวม ๆ มีสีตั้งแต่สีเขียวถึงสีม่วงแดง ใบหยิกย่น
มากน้อยแล้วแต่พันธุ์ เช่น กรีนโอ๊ก (Green oak) เป็นต้น ซึ่งใช้เป็น
ผักชนิดหลักในสลัดแทบทุกจาน จึงมักถูกเรียกว่าผักสลัด เป็นผกัท่ี
ปลูกง่ายมีโรคแมลงรบกวนค่อนข้างน้อย ชื่อต่าง ๆ ของผักสลัด 
แสดงดังตาราง 1 [7] 
ตาราง 1 ชื่อของผักสลัด 

ช่ือสามัญ Lettuce 

วงศ์ Asteraceae  

ช่ือวิทยาศาสตร ์ Lactuca Sativa  
 
2.5 อินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง 
     อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) หมายถึง
สิ่งของต่าง ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย [8] รับส่งข้อมูล เพื่อ
ทำการแลกเปลี่ยน หรือทำการประมวลผล หรือเพื่อควบคุมการ
ทำงานสิ่งของต่าง ๆ โดยหลักการทำงานนั้นจะมีเซ็นเซอร์ซึ ่งทำ
หน้าที่รับรู้สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ  มีระบบเครือข่ายทำการติดตอ่สื่อสาร
ส่งข้อมูลกันระหว่างอุปกรณ์ เปรียบเสมือนอุปกรณ์มีการคุยสื่อสาร
กันได้เอง โดยอาศัยโปรโตคอล และระบบเครือข่าย  
2.6 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
     2.6.1 ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current : AC) ไฟฟ้าที่
มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าไปในทางกลับกัน คือกระแสไฟ
จะไม่มีขั้วไฟฟ้าว่าเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบ และจะมีทิศทางการไหลที่
กลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลา โดยอัตราการเปลี่ยนทิศทางนี้เรา
เรียกว่าความถี่ของไฟกระแสสลับ มีหน่วยวัดเป็นเฮิร์ท  (Hz) ซึ่งก็
คือจำนวนรอบคลื่นต่อ หนึ ่งวินาที (ไฟบ้าน ในประเทศไทยใช้
ความถี่ 50Hz) และภาพลักษณะการไหลเราจะเรยีกกันว่า ไซน์ เวฟ 
(Sine Wave ) 
      2.6.2 ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) คือไฟฟ้าที่มีทิศ
ทางการไหลเพียงทิศทางเดียวจากขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
แล ้วไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า แล ้วกล ับเข ้าไปยังข ั ้วบวกของ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าอีกครั้ง [9] 
 
 

2.7 เคร่ืองมือที่ใช้พัฒนา 
     2.7.1 Arduino IDE คือโปรแกรมสำหรับใช้เขียนโปรแกรม 
คอมไพล์ และอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด Arduino หรือบอร์ดอื่น ๆ 
ที่คล้ายกัน [10] 
     2.7.2 แอปพลิเคชัน Blynk คือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปสำหรับ
งาน IoT มีความน่าสนใจคือการเขียนโปรแกรมที่ง่าย ไม่ต้องสร้าง
แอปพลิเคชันเองสามารถใช้งานได้ตามเวลาจริงสามารถเชื่อมต่อ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ [11] 
      2.7.3 Arduino เป็นแพลตฟอร์มแบบ ที่ได้รับความนิยมสูง
สำหรับงานด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมและด้าน IoT เนื่องจาก
ตัวฮาร์ดแวร์มีราคาถูก และใช้งานง่าย สามารถนำไปพัฒนาสร้าง
ระบบควบคุมและ IoT ได้หลากหลาย โดย Arduino จะเหมาะกับ
งานด้านการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืองานประเภทที่รับ
ข้อมูลจากเซ็นเซอร์มาประมวลผลเบื้องต้นหรือส่งข้ึนเซิร์ฟเวอร์หรือ
คลาวด์ [12] 
 

3. ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย 
3.1 การศึกษาปัญหา 
     จากการศึกษาปัญหาจากเกษตรกรจำนวน 10 คนในพื ้นที่
ศึกษาที่ หมู่.9 ต.กระแสนบน อ.แกลง จ.ระยอง มีการเพาะปลูกผัก
สลัดแบบไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งเป็นการเพาะปลูกในโรงเรือน พบว่ามี
ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ที่ส่งผลให้
ผักสลัดได้ผลผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ พืชมีปัญหาในการสังเคราะห์
แสงหรือไม่สามารถดูดซึมน้ำได้ดีเท่าที ่ควร เกษตรกรมีอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกในการดูแลรักษาพืชค่อนข้างน้อย และไม่
ทันสมัย 
3.2 การรวบรวมความต้องการของผู้ใช ้
     ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานจากการสอบถาม
เกษตรกรจำนวน 10 คน จากในพื้นที่ศึกษาที่ หมู่.9 ต.กระแสนบน 
อ.แกลง จ.ระยอง พบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความต้องการแอปพลิเค
ชันที่สามารถสั่งการได้จากระยะไกล เพื่ออำนวยความสะดวกโดย
การไม่ต้องลงพื้นที่เอง ช่วยประหยัดเวลา และต้องการที่จะสามารถ
สั่งการได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
และความช้ืนตามต้องการ 



888 

 

 

3.3 การรวบรวมข้อมูล 
     ทำการรวบข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการเจริญเติบโตของผักสลัดที่
ประกอบไปด้วย อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยทำการศึกษา
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประกอบด้วย หนังสือ เว็ปไซต์ และการ
สอบถามข้อมูลจากเกษตรกรที่เชี่ยวชาญ โดยนำข้อมูลที่ได้มาทำ
การวิเคราะห์เพื่อใช้ในการคำนวณค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่
เหมาะสมในการปลูกผักสลัด และทำการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
3.4 การศึกษาทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
     ผู ้ว ิจัยได้ทำการศึกษาทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ ทฤษฎี
วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และการวิเคราะห์
ทฤษฎีแผนภาพยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language : UML) 
ซึ ่งประกอบด้วย ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) [13] 
และ คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) [14] 

3.5 การศึกษาเคร่ืองมือ 
     ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือที่ใช้พัฒนาชุดคำสั่งด้วย
โปรแกรม Arduino IDE โดยใช้ภาษาซี (C++) แอปพลิเคชัน Blynk 
เพื่อเช่ือมต่อเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลระหว่าง Arduino กับโทรศัพท์มือถือ
และศึกษาแผงวงจรของ Arduino โดยทำการศึกษาจาก หนังสือ 
เว็ปไซต์ และจากการสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
3.6 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
     3.6.1 ด้านแอปพลิเคชัน 
             ผู้วิจัยใช้แผนภาพ Use Case Diagram และ Class 
Diagram ดังภาพ 1 และภาพ 2 

 
     ภาพ 1 Use Case Diagram 

 

 
   ภาพ 2 Class Diagram 

 
     3.6.2 ด้านฮาร์ดแวร ์
             ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ทำการออกแบบวงจรไฟฟ้าเพื ่อส ั ่ งพ ิมพ์
แผงวงจรลงบนบอร์ดพีซีบี (PCB) ดังภาพ 3 
 

 
ภาพ 3 แผงวงจรไฟฟ้า 

3.7 การสร้างและทดสอบระบบ 
     ผู้วิจัยได้สร้างแอปพลิเคชันโดยพัฒนาบนเซิร์ฟเวอร์ของ Blynk 
และทำการทดสอบแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ในเรื่องความถูกต้อง 
ของผลลัพธ์ในการทำงานและแสดงผล ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบการ
ทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันและอุปกรณ์โดย
ละเอียดเพื ่อให้ได้ผลลัพธ์ที ่ถูกต้อง  ซึ ่งได้ผลลัพธ์ดังนี้ 1) การ
แสดงผลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ท่ีรับค่ามาจากเซนเซอรม์ี
ค่าที่ถูกต้อง 2) สามารถปรับตั้งค่าค่าเพิ่ม/ลดอุณหภูมิและความช้ืน
สัมพัทธ์จากแถบสไลด์บาร์ได้อย่างถูกต้อง 3) สามารถสั่งการเปิด/
ปิด ปั๊มน้ำได้จากแอปพลิเคชันในโหมดกึ่งอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง 4) 
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แอปพลิเคชันสามารถแสดงเซนเซอรท์ี่เกิดความผดิปกติได้อย่างแม่นยำ 
5) สามารถปรับตั้งค่า เพิ่ม/ลด อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์บนตัว
อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 6) สามารถสั่งการเปิด/ปิด ปั๊มน้ำและหัว
พ ่นหมอกได ้ท ั ้ งในต ัวอ ุปกรณ์และแอปพล ิเคช ันได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4. ผลการพัฒนา 
4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
     หน้าจอหลักของแอปพลิเคชันสำหรับควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ของผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วย  IoT แสดงดัง
ภาพ 4 

 

 
ภาพ 4 หน้าจอหลกั 

 
4.2 ผลการพัฒนาอุปกรณ์ 
     หน้าจอแสดงผลบนอุปกรณ์ที ่แสดงค่าอุณหภูมิ  ความช้ืน
สัมพัทธ์ และสถานะของระบบได้ แสดงดังภาพ 5 
 

 
ภาพ 5 อุปกรณ์และจอแสดงผลของอุปกรณ์ 

 

4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ 
     การประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและอุปกรณ์โดยให้
ผู ้เชี ่ยวชาญ 2 ท่าน ได้แก่ นายเมธาวี ปรึกษา ผู ้เชี ่ยวชาญด้าน
วงจรไฟฟ้า ตำแหน่ง Electrician บริษัท S.Kijchai Enterprise 
Public Company Liimited และ นายธิติ ครอบครอง ผู้เช่ียวชาญ
ด้าน Arduino ตำแหน่ง CMM Inspection Operator บริษัท GROHE 
Siam Limited ผลการประเมินแสดงดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
     ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี ่ย 4.41 ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.11 ซึ่งในทางความหมายของสถิติจัดอยู่ในความพึง
พอใจระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้านอุปกรณ์
ค่าเฉลี ่ยอยู ่ท ี ่ 4.66 และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานอยู ่ที ่ 0 ใน
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ความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความพึงพอใจระดับมากที่สุด และ
ด้านการทำงานของแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ี 0.23 ในความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความพึงพอใจ
ระดับมาก 
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช ้
     ผู้วิจัยได้นำแอปพลิเคชันไปให้กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรใน
พื้นที่ หมู่ 9 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ทดลองใช้และประเมิน
ความพึงพอใจโดยแบ่งเป็น เกษตรกร จำนวน 20 คน นักศึกษา 
จำนวน 5 คน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการปลูกผักสลัด
แบบไฮโดรโปนิกส์ จำนวน 5 คน เพื่อนำข้อมูลมาสรุปผล แสดงดัง
ตาราง 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 
 

     สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันและ
อุปกรณ์สำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของผักสลัด
แบบไฮโดรโปนิกส์ด้วย IoT มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.17 ซึ่งในทางความหมายของสถิติจัดอยู่ในความพึง
พอใจระดับดีมาก และเมื ่อพิจารณาจากการแบ่ งเป็นรายด้าน 
เรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดไปต่ำสุด มีผลประเมินดังน้ี 

       1) ด้านการทำงานของแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.10 โดยในความหมายทางสถิติ
จัดอยู่ในความพึงพอใจระดับดีมาก 
       2) ด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันอยู่ที ่ 4.63 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 ในความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความ
พึงพอใจระดับดีมาก 
       3) ด้านการอุปกรณ์ค ่าเฉลี ่ย อยู ่ท ี ่  4.5 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.10 ในความหมายทางสถิติจัดอยู่ใน
ความพึงพอใจระดับดีมาก 
 

5. บทสรุป 
   การวิจัยเรื่องแอปพลิเคชันและอุปกรณ์สำหรับควบคุมอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพัทธ์ของผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์ดว้ย IoT ช่วยให้
ผู้ใช้สามารถดูแล ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของผักสลัด
แบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยการสั่งการพ่นหมอกได้ตามต้องการ แบ่งการ
ทำงานของระบบเป็น 2 ลักษณะการทำงาน ส่วนที่ 1 คือ โหมด
อัตโนมัติซึ่งผู้ใช้งานสามารถสั่งการปั๊มน้ำซึ่งใช้พ่นหมอกได้อัตโนมัติ
ตามอุณภูมิมาตรฐานหรือสามารถตั้งค่าอุณหภูมิตามต้องการได้ 
และส่วนที่ 2 คือ โหมดกึ่งอัตโนมัติซึ่งผู้ใช้งานสามารถสั่งการเปิด/
ปิด ปั๊มน้ำซึ่งใช้พ่นหมอกได้ด้วยตนเอง  
5.1 ข้อจำกัดของวิจัย 
   5.1.1 แอปพลิเคชันนี้มีประสิทธิภาพต่ำเมื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอส 
   5.1.2  อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานโหมดกึ่งอัตโนมัติได้เนื่องจาก
บอร์ด Arduino Nano มีความจำไม่เพียงพอ   
5.2 ข้อเสนอแนะของวิจัย 
   5.2.1 แอปพลิเคชันควรมีการจัดเก็บประวัติการพ่นหมอกใน
แต่ละวันเพื่อใช้ในการคำนวณความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ 
     5.2.2   แอปพลิเคชันควรมีการกำหนดระยะเวลาในการพ่นหมอก 
   5.2.3 เพื่อการใช้งานที่รวดเร็วขึ้นควรพัฒนาโดยใช้โมดูลไวไฟ 
(Wifi) เพื่อการตอบสนองในที่เร็วขึ้น 
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5.3 แนวทางการพัฒนาต่อ  
     5.3.1 ควรเพิ่มฟังก์ชันการจัดการควบคุมอณุหภมูิและความช้ืน
สัมพัทธ์ของพืชชนิดอื่น  
  5.3.2 ควรจัดเก็บประวัต ิการพ่นหมอกเพื ่อคำนวณความ
เหมาะสมในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในฤดูต่าง ๆ 
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การพัฒนาสื่อแนะนำขั้นตอนการจองคิวออนไลน์ผ่าน ระบบ SEE-Q 
 

สุพรรณษา  แสงเจริญ1, วาทิต  เสร็จกิจ2 และ ไกรสร  สว่างศรี1 

1สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบรุี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ 

2ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
E-mail : First.supansa@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 
 จากการพัฒนาสื่อแนะนำการจองคิวออนไลน์ผ่าน ระบบ 
SEE-Q เป็นการนำเอาขั้นตอนและวิธีการ ในการติดต่อจองคิวผ่าน
ระบบ SEE-Q มานำเสนอในรูปแบบเป็นสื่อประสม Multimedia 
เพื ่อเป็นแนวทางสำหรับประชาชนที ่ต้องการจะติดต่อจองคิว
ออนไลน์ก่อนมาเข้ารับบริการของโรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้เกิดความ
สนใจชวนติดตาม เนื่องจากสื่อมัลติมีเดียนี้จะประกอบด้วยรูปภาพ 
เสียง และเนื้อหาประกอบให้เห็นอย่างชัดเจน 
 การจัดทำฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อแนะนำ
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และขั้นตอนในการติดต่อจองคิวล่วงหน้า
ของโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 2) ศึกษาเป็นแนวทางการเตรียม
ความพร้อมก่อนการติดต่อจองคิวล่วงหน้า 3) วิธีการดำเนินการ 
สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้เข้ารับบริการ ได้รับการบริการที่สะดวก
รวดเร็ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการหาความพึงพอใจในครั้งนี้ 
ค ือประชาชนที ่ เข ้าร ับบร ิการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  
จำนวน 30 คน และผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคนิค จำนวน 5 คน 
 ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาสื ่อแนะนำการจองคิว
ออนไลน์ผ่าน ระบบ SEE-Q มีการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยการ
สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต และได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
พนักงานที่ทำงานภายในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และนำข้อมูล
ต่าง ๆ มาออกแบบสื่อมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรม Kinemaster ซึ่ง
สื่อมัลติมีเดีย มีความยาวประมาณ 3.15 นาที ผลจากการประเมิน
หาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค พบว่า 

มีค่าเฉลี ่ย 𝑥 ̅เท่ากับ 4.68 และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.53 อยู่ในระดับดีมาก และผลจากการประเมินหาความพึง
พอใจของประชาชนที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 

พบว่า มีค่าเฉลี่ย �̅� เท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.61 อยู่ในระดับดี 

 
1. บทนำ 

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตั้งอยู่ที่ 199 หมู่5 ถนน
พหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเม ือง จ ังหวัดชัยนาท 
รหัสไปรษณีย์ 17000 โทร 056-4130014 โทรสาร 056-411055
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นหน่วยงานภาคร ัฐบาลที่
ให้บริการในด้านรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยเป็นโรงพยาบาลประจำ
จังหวัดที่มีขนาดกลางรองรับผู้ป่วยนอกได้ประมาณ 1000 คน  
ต ่อว ันและมีศ ูนย ์คอมพิวเตอร ์ ท ี ่คอยช่วยเหลืองานด ้าน
คอมพิวเตอร์หรือด้านสารสนเทศต่าง ๆ  
 เนื ่องจากการนัดหมายล่วงหน้าหรือการจองคิวใน
โรงพยาบาลมีจำนวนมาก ซึ่งจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เคยมาเข้าใช้
บริการและการรักษาในโรงพยาบาล โดยมีปริมาณผู้ป่วยเดิม  
และผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน ซึ่งในการจองคิวล่วงหน้า 
เป็นวิธีช่องทางที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วขึ้น 
ผู ้ป่วยจึงจำเป็นต้องมีการนัดหมายและจองคิวล่วงหน้าของ
โรงพยาบาล  

ดั งนั ้ นผู ้ จ ั ดทำจึ งสร้ า งสื ่ อ เพื ่ อประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการจองคิวล่วงหน้าก่อนมาโรงพยาบาล โดยใช้
โปรแกรม KineMaster ใ น ก า ร ท ำ สื ่ อ  เพื ่ อ ให ้ทราบถึ ง
วิธีการและขั้นตอนในการติดต่อจองคิวล่วงหน้าได้อย่าง
ถูกต้องสมบรูณ์ โดยมีลักษณะเป็นสื่อประสม Multimedia 
จะประกอบด้วย ข้อความ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง และสี ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นความสนใจ และความ
น่าสนใจในการรับชม สื่อแนะนำขั้นตอนการจองคิวออนไลน์ผ่าน 
ระบบบัตรคิวออนไลน์ SEE-Q มากยิ่งข้ึน  
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2. หลักการ/เหตุผล 
  2.1 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และขั้นตอนใน
การติดต่อจองคิวล่วงหน้าของโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 
  2.2 เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ติดต่อจองคิวล่วงหน้า 
  2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการ ได้รับการบริการที่สะดวก
รวดเร็ว 
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 
 การศึกษาและการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อแนะนำ
การจองคิวออนไลน์ผ่าน ระบบ SEE-Q กระทรวงสาธารณสุข ใน
การทำสื่อนี้ได้มีการใช้โปรแกรม KineMaster  ในการสร้างสื่อ 
ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นความสนใจได้ดียิ่งขึ้นเพราะมีภาพและ
เสียงประกอบในการดำเนินเรื่อง เนื้อหามีความกระชับและทำให้
เข้าใจได้ง่ายขึ้น การออกแบบนี้ได้ใช้หลักการในการออกแบบ
เพื่อให้สื่อมีคุณภาพ  และความน่าสนใจในการรับชม โดยศึกษา
ถึงความพึงพอใจของการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อแนะนำการ
จองค ิวออนไลน ์ผ ่าน ระบบ SEE-Q เพ ื ่อให ้บรรล ุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผู ้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาเกี ่ยวกับ
ระบบ SEE-Q และออกแบบสื่อโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมลู  

1. ข้อมูลจากระบบ SEE-Q 
2. ข้อมูลจากบนเว็บไซต์ทั่วไป 

 3.2 วิธีการดำเนินงาน/การออกแบบระบบ                     
ขั้นตอนการออกแบบสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. ข ั ้นตอนการเตร ียม  ในข ั ้นตอนการเตร ียมนี้  
ผู ้ออกแบบจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื ่องของความชัดเจน      
ในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสื่อ จากนั้นจึงทำ
การรวบรวมข้อมูล และเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อเพื่อให้
เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์และง่ายต่อการระดมความคิด 
ขั้นตอนนี้เป็นข้ันตอนท่ีสำคัญเพราะการเตรียมความพร้อมในการ
ทำงานจะทำให้ขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 2. ขั้นตอนออกแบบ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่พูดถึง
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่พูดถึงการออกแบบสื่อให้เข้าใจง่ายและ
ดึงดูด ความสนใจของผู ้ชม เป็นขั ้นตอนเตรียมการนำเสนอ
ข้อความภาพรวมของงาน เพื่อให้การนำเสนอข้อความและสื่อ
เป็นไปอย่างเหมาะสม 

 3. การสร้างสื ่อ ขั้นตอนนี้เป็นการนำชิ้นงานที ่ได้
ออกแบบไว้แล้ว นำมารวบรวมจัดการประมวลผล ให้กลายเป็น
สื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย ผู้ออกแบบเลือกใช้โปรแกรม 
KineMaster  ในการสร ้ า งส ื ่ อ  เพราะสามารถนำเสนอใน
รูปแบบของภาพเคลื่อนไหว 
 3.3 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 
 ในการวิเคราะห์ความต้องการของผู ้ใช้ จากการ
สอบถามความต้องการของหน่วยงานทราบว่า ทางหน่วยงาน
ต้องการจะที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่
เ ข ้ า รั บบริ ก า ร  ในกา รรั กษาของ โ ร งพยาบาลชั ยนาท
นเรนทร ได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการจองคิวออนไลน์
ผ่าน เว็บไซต์โรงพยาบาลใช้ระบบ SEE-Q โดยจัดทำสื่อประสม 
Multimedia จะประกอบด้วย ข้อความ ตัวอักษร ภาพนิ ่ ง 
ภาพเคลื ่อนไหว เสียง และสี  ซึ ่ งจะช่วยให้ผ ู ้ ใช ้ บริการ 
ประชาชนเกิดความสนใจและเข้าใจ สื่อแนะนำขั้นตอนการ
จองคิวออนไลน์ผ่าน ระบบ SEE-Q ก่อนมาโรงพยาบาลมาก
ยิ่งข้ึน  
 3.4 การเขียน Storyboard 
 การเข ียน Storyboard การเข ียนภาพนิ่ งและ
ข ้อความ เพ ื ่ อกำหนดแนวทางในการถ ่ ายทำหร ือผลิต
ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา การ์ตูน  
 เพื่อกำหนดการเล่าเรื่อง ลำดับเรื่อง เป็นขั้นตอนของ
การเตรียมการนำเสนอข้อความ ภาพ รวมทั ้ง สื ่อในรูปของ
มัลติมีเดียต่าง ๆ ลงในกระดาษ เพื่อให้การนำเสนอข้อความ   
และสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
จะช่วยให้คณะผู้จัดทำสื่อแนะนำข้ันตอนการจองคิวออนไลน์ผ่าน 
ระบบ SEE-Q เข้าใจในโครงสร้างเนื้อหา ขั้นตอนการดำเนินงาน
และวิธีการนำเสนอโครงการมากขึ้น เป็นการเรียบเรียงขั ้นตอน
การทำงานแบ่งเป็น ตอน ๆ เพื่อสะดวกต่อการมองแผนงาน   
โดยควรมีโครงสร้างเนื้อหาระยะเวลาภาพที่จะใช้ ในแต่ละฉาก 
การพ ัฒนา Storyboard เป ็นจ ุดเร ิ ่มต ้นของการสร ้างสื่อ
มัลติมีเดียประกอบ การบรรยาย เพราะจะเป็นการบรรยายให้
ผู้เรียนทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของตัวสื่อมัลติมีเดีย โดยจะมี
รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้
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ภาพที่ 1 สตอรี่บอรด์ หน้าแรก ของระบบ SEE-Q 
 

 
 

ภาพที่ 2 สตอรี่บอรด์ ขั้นตอนระบบ SEE-Q 
 

 3.5 เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนา 
 โปรแกรม KineMaster 
 โปรแกรม KineMaster เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการ
สร้างสื่อมัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพกราฟิกท่ีมี
ความคมชัด เนื ่องจากเป็นกราฟิกแบบ เว็คเตอร์ (Vector) 
สามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้ สามารถสร้างงานให้
โต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive Multimedia) 
KineMaster ห ร ื อ  KineMaster Pro Video Editor เ ป็ น
แอพพลิเคชั ่นต ัดต ่อว ีด ีโอสำหร ับสมาร ์ทโฟน ของบร ิษัท 
NexStreaming รองรับทั้งระบบ iOS (iPhone) และ Android 
(Samsung Huawei Oppo Vivo Sony เป็นต้น) ซึ่งจะไม่รองรบั
ในกรณีที่ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนนั้นเป็นรุ่นเก่าหรือในกรณีที่
ผู้ใช้ไม่ได้อัพเดทระบบสมาร์ทโฟนของตนเอง 
 

 
 

ภาพที่ 3 รูปแบบโปรแกรม KineMaster 
 

 โปรแกรม Adobe Illustrator CC 
 Adobe Illustrator เป็นโปรแกรมวาดภาพกราฟิก
แบบเวกเตอร์ ซึ ่งพัฒนาโดยบริษัท Adobe System รุ ่นแรก 
จัดทำขึ้นในปี ค.ศ. 1986 เพื่อใช้งานกับเครื่องแมคอินทอช และ
ได้พัฒนารุ่นท่ี 2 ออกมาให้ใช้งานได้กับวินโดวส์ ซึ่งได้รับความพึง
พอใจ และ การตอบรับที่ดีจากผู้ใช้เป็นจำนวนมากจนปัจจุบนัได้
พัฒนาออกมาจนถึงรุ ่นที่ 13 และได้รวบรวมเข้าไปเป็น 1 ใน
โปรแกรมชุด Adobe Creative Suite 3 (CS3)  
 Adobe Illustrator เป ็นซอฟต ์แวร ์สำหร ับสร ้าง
ภาพกราฟิกในรูปแบบ Vector โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญที่สุด 
นั่นก็คือคุณภาพของผลงานที่สร้างขึ้นมานั้น จะไม่มีปัญหาเรื่อง
ความละเอียดในการแสดงภาพตามสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะนำไปขยาย 
หรือลดแค่ไหนก็ตาม ภาพจะไม่ต้องเสียความละเอียด หรือความ
คมชัดแม้แต่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภาพท่ีแก้ไขโดยใช้เครื่องมือ
อื่นๆ เช่น Adobe Photoshop ที่จะมีปัญหาเรื่องความละเอียด 
และคุณภาพของภาพจะลดลงเมื่อขยายภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 4 รูปแบบโปรแกรม Adobe Illustrator CC 
 

 โปรแกรม Audacity 
 เป็นโปรแกรมที่ทำงานด้านเสียง ที่เป็น Opensouce 
และสามารถนำมาใช้ได้ฟรี (Freeware) ซึ่งมีความสามารถสูงไม่
แพ้โปรแกรมที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดอีกทั้งเป็นโปรแกรมที่มีขนาด
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เล็กรองรับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย มีปลั๊กอินเสริม
ความสามารถของโปรแกรมที่ฟรี และมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  
 1. ใช้งานได้ฟรีไม่มีวันหมดอายุ ไม่มีโฆษณารบกวน
หรือมี spyware ใด ๆ แอบแฝง 
 2. มีรูปแบบโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน เมนูคำสั่ง
ต่าง ๆ ไม่ซับซ้อน สามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย 
 3. มีขนาดเล็ก และสามารถติดดั ้งลงได้ทั ้งระบบ
วินโดวส์, แมคอินทอส, หรือลีนุกส์ 
 4 .สามารถนำไฟล์เสียงเข้ามาใช้งานในโปรแกรมได้
หลากหลายฟอร์แมท 
 5. สามารถส่งงานออกเป็นไฟล์เสียง ได้ทั ้ง .wav , 
.Mp3 , .Ogg  ซึ่งเป็นไฟล์เสียงท่ีนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
 6. บันทึกเสียงได้ ทั้งจาก ไมโครโฟน, การต่ออุปกรณ์
เล่นเสียงผ่านช่อง Input หรือแม้กระทั่ง สัญญาณเสียงทั้งหมดที่
ออกจากลำโพงของเครื่อง (Stereo Mix) 
 7. ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งแปลงฟอร์แมทไฟล์ 
อัดเสียงที่ฟังจากเว็บไซต์ ตัดท่อนเพลงสำหรับทำเป็นริงโทน ฯลฯ 
 8. การติดตั้งง่ายดาย ไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากมาย Next 
ไปตามขั้นตอนก็เพียงพอ 

 

 
 

ภาพที่ 5 รูปแบบโปรแกรม Audacity 
 

 โปรแกรม Format Factory 
 เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ที่คุณสามารถดาวน์โหลดไป
ใช้งานได้อย่างฟรี ๆ อีกทั้งยังรองรับการใช้งานภาษาไทยอย่าง
เต็มรูปแบบ ใช้งานง่าย ไม่ม ีงง โดย Format Factory เปิด
ให้บริการมาตั้งแต่ปี 2008 ยอดดาวน์โหลดจากทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 
200 ล้านดาวน์โหลด และในขณะนี้ก็กำลังเพิ่มขึ ้นเรื ่อยๆ โดย
ความสามารถของมันอันเด่น ๆ คือ สามารถซ่อมไฟล์ VDO ไฟล์
เสียง ที่เสียได้, มีนามสกุลไฟล์ยอดฮิตให้เลือกมากมาย , แปลง
ไฟล์ 3pg ไปเป็นนามสกุลอื่นได้, ช่วยย่อขนาดไฟล์ให้เล็กลงได้ 
ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บเพลง หรือ VDO, ตัวโปรแกรมมี

ขนาดไม่ค่อยใหญ่ , สามารถแปลงไฟล์ภาพ รวมทั้งปรับขนาด
ภาพ หมุน กลับภาพได้, รองรับภาษาทั้งหมด 62 ภาษา, เป็น
โปรแกรมแปลงไฟล์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ 
 

 
 

ภาพที่ 6 รูปแบบโปรแกรม Format Factory 
 

 โปรแกรม PowerPoint 
 PowerPoint เป ็นโปรเเกรมในการนำเสนอได้ใน
หลายรูปเเบบ ไม่ว่าจะเป็นนำเสนอ เเบบเป็นอักษร ภาพ หรือ
เสียง โดยตัวโปรเเกรมนั้นสำมารถนำสื่อเหล่านี้ทำผสมผสานได้ 
อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ลักษณะการของโปรเเกรม PowerPoint 
การทำงานในรูปของภาพนิ่ง (slide) คือเเผ่นเอกกสารเดี่ยว ๆ ท่ี
เเสดงสิ่งต่าง ๆ ตัวอักษร กราฟตาราง รูปภาพ หรืออื่น ๆ เเละ
สามารถเเสดงสไลด์ลงบนแผ่นกระดาษหรือเครื่องฉายข้ามศรีษะ 
หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องฉาย 
 โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมสั่ง
งำนคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานด้านการนำเสนอ
เรื่องราวต่าง ๆ (Presentation) ในลักษณะคล้าย ๆ กับการฉาย
สไลด์(Slide Show) โดยเราสามารถใช้คำสั่งของ PowerPoint 
สร้างแผ่นสไลด์ที ่มีร ูปภาพและข้อความบรรยายเรื ่องราวที่
ต้องการจะนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว พร้อมท้ังกำหนดลักษณะแสง
เงา และลวดลายสีพื้นให้สไลด์แต่ละแผ่นมีความสวยงามน่าสนใจ
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดรูปแบบการฉายสไลด์แต่
ละแผ่นอย่ำงต่อเนื่อง และใช้เทคนิคพิเศษในการแสดงข้อความ
แต่ละบรรทัด เพื ่อให้ผู ้ชมการฉายสไลด์ค่อยๆเห็นข้อความ
บรรยายและภาพเหล่านี้ทีละขั้น ๆ อย่างต่อเนื่องกันเป็นเรื่องราว
ตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว ้
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ภาพที่ 7 รูปแบบโปรแกรม PowerPoint 
 

4. แนวความคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฏี หลักการ
และทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ตำรา บทความ
ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตดังนี้ 
 Huang (2545) และคณะได้ให้ความหมายของอินโฟ
ก ร า ฟ ิ ก  (informationgraphic or infographic) ห ม า ย ถึ ง 
ตัวแทนของข้อมูล (information) ข้อมูล (data) หรือ ความรู้ 
(knowledge) โดยอธิบายให้เก ิดความเข้าใจบนภาพอินโฟ
กราฟิก ซึ่งหลักในการออกแบบสามารถมองเห็นได้ในรูปแบบของ
เส้น กล่อง ลูกศร สัญลักษณ์ต่าง ๆ การออกแบบอินโฟกราฟกิท่ี
ดีจะต้องสามารถบอกเรื่องราวและแสดงข้อเท็จจริง 
 จงรัก เทศนา (2542) ได้ให้ความหมายของอินโฟ
กราฟิก (infographic) หมายถึง การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุป
เป็นสารสนเทศ ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที ่อาจเป็น
ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที ่ ฯลฯ       
ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายใน
เวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ ผู้ชมเข้าใจความหมาย
ของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จำ เป็นต้องมีผู้นำ เสนอมาช่วยขยาย
ความเข้าใจอีก 
 Kang Kai (2551) ได้ให้ความหมายของอินโฟกราฟิก 
หมายถึง การแปลงข้อความ (text) เป็นข้อความภาพ (visual 
image) โดยการกำหนดขอบเขตและควบคุมกระบวนการในการ
ออกแบบและส่งเสริมการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์ร่วมกับข้อมูลที่
เป็นตัวอักษร เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้รวดเร็ว โดยการใช้ข้อมลูที่
เข้าใจง่าย และมีเหตุผล 
 มนต์ชัย เทียนทอง (2545) ได้กล่าวถึง ความหมายของ
มัลติมีเดียไว้ว่าคือ การรวบรวมเทคโนโลยีหลายอย่างเข้าไว้

ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการออกแบบและใช้งาน       
มัลติม ีเด ียเกี ่ยวข้องกับส ื ่อและวิธ ีการจำนวน 5 ส ่วนดังนี้      
ข้อความ (Text) เสียง (Sound)ภาพ (Picture) วีดีทัศน์ (Video)      
การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
5. สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการทำโครงงานพบว่า การพัฒนาสื่อแนะนำการจองคิว
ออนไลน์ผ่าน ระบบ SEE-Q มีการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยการ
สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต และได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
พนักงานที่ทำงานภายในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และนำข้อมูล
ต่าง ๆ มาออกแบบสื ่อมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรม Kinemaster                   
ซึ่งสื่อมัลติมีเดีย มีความยาวประมาณ 3.15 นาท ีผลจากการประเมิน
หาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค พบว่า 

มีค่าเฉลี ่ย 𝑥 ̅เท่ากับ 4.68 และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.53 อยู่ในระดับดีมาก และผลจากการประเมินหาความพึง
พอใจของประชาชนที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 

พบว่า มีค่าเฉลี่ย �̅� เท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.61 อยู่ในระดับดี 
 

ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหาและด้านการนำเสนอ 
 

  
ภาพที่ 8 ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญทาง 

ด้านเนื้อหาและด้านการนำเสนอ 
 

ด้านการประเมิน 
ค่าเ ลี่ย 

(�̅�) 
(S.D.) ความหมาย 

1. ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา 5.00 0.00 ดีมาก 

2. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.60 0.55 ดีมาก 

3. การเรียบเรียงเนื้อหากระชับและเข้าใจได้ง่าย 4.40 0.89 ดี 

4. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน 4.60 0.55 ดีมาก 

5. เนื้อหามีสาระและประโยชน์ ท าให้เข้าใจเรื่องราว   

ได้ง่าย 

4.80 0.45 ดีมาก 

เ ลี่ย 4.68 0.49 ดีมาก 
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ภาพที่ 9 ผลการประเมินของผู้ใช้งานทาง 
ด้านเนื้อหาและด้านการนำเสนอ 

 

 

ภาพที่ 10 ผลการประเมินของผู้ใช้งานทาง 
ด้านเนื้อหาและด้านการนำเสนอ 

 

 
ภาพที่ 11 ผลการประเมินของผู้ใช้งานทาง 

ด้านเนื้อหาและด้านการนำเสนอ 
 

 
ภาพที่ 12 เป็นแบบประเมินผู้เชี่ยวชาญและแบบผู้ใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 13 เป็นแบบประเมินผู้เชี่ยวชาญและแบบผู้ใช้งาน 
 

 
 

รูปภาพที่ 14 ก่อนทำสื่อวีดิโอแนะนำการจองคิวออนไลน ์

ด้านการประเมิน 
ค่าเ ลี่ย 

(�̅�) 
(S.D.) ความหมาย 

1. ภาพและเสียงที่น าเสนอในสื่อมัลติมีเดียมีความ 

ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.80 0.45 ดีมาก 

2. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม  4.60 0.55 ดีมาก 

3. ความน่าสนใจและเทคนิคท่ีใช้ในชิ้นงาน 4.40 0.89 ดี 

4. การด าเนินเรื่องอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับเวลา 4.80 0.45 ดีมาก 

5. การจัดวางองค์ประกอบเหมาะสม 4.80 0.45 ดีมาก 

เ ลี่ย 4.68 0.56 ดีมาก 

 

ด้านการประเมิน 
ค่าเ ลี่ย 

(�̅�) 
(S.D.) ความหมาย 

1. เนื้อหามีประโยชน์ต่อใช้งาน 4.60 0.50 ดีมาก 

2. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน 4.53 0.51 ดีมาก 

3. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 4.60 0.50 ดีมาก 

4. จัดเนื้อหาเป็นขั้นตอน อ่านแล้วเข้าใจง่าย 4.57 0.57 ดีมาก 

5. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับข้อความที่ต้องการของ

ผู้ใช้ 

4.50 0.63 ดี 

เ ลี่ย 4.56 0.54 ดีมาก 

 

ด้านการประเมิน 
ค่าเ ลี่ย

(�̅�) 
(S.D.) ความหมาย 

1. สีสันในการออกแบบมีความเหมาะสม 4.53 0.57 ดีมาก 

2. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ 4.30 0.72 ดี 

3. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษร มีความเหมาะสม             

ต่อการอ่าน 

4.41 0.63 ดี 

4. ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรมีความสวยงาม 

และอ่านได้ง่าย 

4.47 0.63 ดี 

5. ความชัดเจนในการสื่อสารความหมาย 4.50 0.63 ดี 

6. ผู้ใช้สามารถน าความรู้จากการดูวีดิโอไปใช้ในการ

จองคิวออนไลน์ได้ 

4.43 0.73 ดี 

เ ลี่ย 4.44 0.65 ดี 

 

รายการประเมิน 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

1.ด้านเนื้อหา      

1.1 ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา      

1.2 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

1.3 การเรียบเรียงเนื้อหากระชับและเข้าใจได้ง่าย      

1.4 เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน      

1.5 เนื้อหามีสาระและประโยชน์ท าให้เข้าใจเรื่องราว

ได้ง่าย 
     

2.ด้านการนําเสนอ      

2.1 ภาพและเสียงที่น าเสนอในสื่อมัลติมีเดียมีความ

ชัดเจน เข้าใจง่าย 
     

2.2 การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม      

2.3 ความน่าสนใจและเทคนิคที่ใช้ในชิ้นงาน      

2.4 การด าเนินเรื่องอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับเวลา      

2.5 การจัดวางองค์ประกอบให้เหมาะสม      

 

รายการประเมิน 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

1.ด้านเนื้อหา      

1.1 เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน      

1.2 เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน      

1.3 เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์      

1.4 จัดเนื้อหาเป็นขั้นตอน อ่านแล้วเข้าใจง่าย      

1.5 เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับข้อความที่ต้องการ   

ของผู้ใช้ 
     

2.ด้านการนําเสนอ      

2.1 สีสันในการออกแบบมีความเหมาะสม      

2.2 ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้      

2.3 สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษร มีความเหมาะสม       

ต่อการอ่าน 
     

2.4 ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรมีความ

สวยงาม และอ่านได้ง่าย 
     

2.5 ความชัดเจนในการสื่อสารความหมาย      

2.6 ผู้ใช้สามารถน าความรู้จากการดูวีดิโอไปใช้ใน          

การจองคิวออนไลน์ได้ 
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รูปภาพที่ 15 หลังทำสื่อวีดิโอแนะนำการจองคิวออนไลน ์
 

 
 

รูปภาพที่ 16 หลังทำสื่อวีดิโอแนะนำการจองคิวออนไลน ์
 

 
 

รูปภาพที่ 17 ตอนออกทำแบบสอบถาม  
สื่อวีดิโอแนะนำการจองคิวออนไลน์ 

 

 
 

รูปภาพที่ 18 ตอนออกทำแบบสอบถาม  
สื่อวีดิโอแนะนำการจองคิวออนไลน์ 

 

 
 

รูปภาพท่ี 19 ตอนออกทำแบบสอบถาม  
สื่อวีดิโอแนะนำการจองคิวออนไลน์ 

 

 
 

รูปภาพท่ี 19 ตอนออกทำแบบสอบถาม 
สื่อวีดิโอแนะนำการจองคิวออนไลน์ 
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รูปภาพท่ี 20 เป็นรูปภาพงานท่ีออกแบบสำเร็จ 
 

 
 

รูปภาพท่ี 21 เป็นรูปภาพงานท่ีออกแบบสำเร็จ 
 

 
 

รูปภาพท่ี 22 เป็นรูปภาพงานท่ีออกแบบสำเร็จ 
 

 
 

รูปภาพท่ี 23 เป็นรูปภาพงานท่ีออกแบบสำเร็จ 
 

 
 

รูปภาพท่ี 24 เป็นรูปภาพงานท่ีออกแบบสำเร็จ 
 

 
 

รูปภาพท่ี 25 เป็นรูปภาพงานท่ีออกแบบสำเร็จ 
 

 
 

รูปภาพท่ี 26 เป็นรูปภาพงานท่ีออกแบบสำเร็จ 
 

 
 

รูปภาพท่ี 27 เป็นรูปภาพงานท่ีออกแบบสำเร็จ 
 

 
 

รูปภาพท่ี 28 เป็นรูปภาพงานท่ีออกแบบสำเร็จ 
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6. ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ 
 1. สื ่อกราฟิกเพื ่อแนะนำการจองคิวออนไลน์ผ ่าน 
ระบบ SEE-Q จับบัตรคิวออนไลน์ สามารถนำไปเผยแพร่เพื ่อให้
ความรู้แก่บุคคลทั่วไป  
 2. เป็นการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการในการ
ติดต่อจองคิวออนไลน์ผ่าน ระบบ SEE-Q  
 3. ประชาชนที่ต้องการจะติดต่อจองคิวออนไลน์ผ่าน 
ระบบ SEE-Q มีเข้าใจขั้นตอนและวิธีมากขึ้น 
7. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนำผลไปใช้ 
 1. ควรศึกษาและรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อท่ีจะ
ได้นำข้อมูลมาจัดทำสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรคิดออกแบบและจินตนาการเนื้อหาให้ออกมา
เป็นภาพก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการสร้างสื่อ 
 
ข้อเสนอแนะในการทำโครงงานสหกิจศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาและรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อที่จะ
ได้นำข้อมูลมาจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรพัฒนาเสียงพากย์ให้เหมาะสมกับเนื้อหา 
 3. ควรหาที่ปรึกษาทางวิชาการด้านเนื้อหา 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 โครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี ้สำเร ็จลงได ้ด ้วยการ
สนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ไกรสร สว่าง
ศรี อาจารย์ที ่ปรึกษาและหัวหน้าโครงงานสหกิจศึกษาที่ได้ให้
ข้อแนะนำ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการทำโครงงานสหกิจศึกษามา
โดยตลอด รวมถึงได้เสนอแนะและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนโครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้
สำเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 
 ขอขอบพระค ุณท ่ านผ ู ้ อำนวยการแพทย ์หญิ ง               
ณัฐภร ประกอบ และบุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ทุกท่านโดยเฉพาะคุณสมพงศ์ จึงสมเจตไพศาล      
คุณวาทิต เสร็จกิจ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์
คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรทุกท่าน ที่กรุณาให้ความ
ช่วยเหลือในการให้ข้อมูลต่าง ๆ จนโครงงานสหกิจเล่มนี้
สำเร็จลงด้วยดี และขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลืออีกหลาย
ท่านที ่ ไม่สามารถกล่าวนามได้หมด ขอขอบคุณพระบิดา 

มารดาที ่ ได ้ ให้ความรัก ความห่วงใย ให้กำลังใจ ให้การ
สนับสนุนทางการเงิน  
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การพัฒนาระบบแจ้งเตอืนจุดจำหน่ายสินค้าอตัโนมัติของห้างสรรพสนิค้า 
เซนทรัลนครราชสมีา 

The development of automatic point-of-sale notification system of 
Central Nakhon Ratchasima Departm ent Store  

อภิวัฒน์ สิงห์ลอ*1, โชติพงษ์ อัครนาวิน1 
รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์1, นงลักษ์  อันทะเดช1  

 
1สาขาวิชา ระบบสารสนเทศ คณะ.บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

Email: aphiwatproject@gmail.com  

บทคัดย่อ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานะ

จุดจำหน่ายสินค้าอ ัตโนมัต ิของห้างสรรพสินค้า เซ ็นทรัล 
นครราชสีมา และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือน
สถานะจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล 
นครราชสีมา เครื ่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ โปรแกรม 
Arduino IDE , Visual Studio Code และภาษา HTML PHP  
ในการพัฒนาเว็บไซต์ ใช้ MySQL เป็นตัวการจัดการข้อมูล   
ความสามารถของระบบแจ้งเตือนจุดจำหน่ายสนิค้าอัตโนมัติ ช่วย
ให้พนักงานสะดวกในการดำเนินงานตรวจสอบจุดจำหน่ายสินค้า
มากขึ้น และช่วยให้พนักงานประหยัดเวลามากขึ้น นอกจากนี้ยัง
ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน พนักงานสามารถตรวจสอบสถานะที่
ระบบได้แจ้งเตือนเข้ามาที่แอปพลิเคชันไลน์และสามารถออก
รายงานผ ่ านบนเว ็บแอปพล ิ เคช ันได ้   ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบแจ้งเตือนจุดจำหน่ายสินค้า
อัตโนมัติของห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา ทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านรูปแบบ 2) ด้านการใช้งาน และ 3) ด้านข้อมูล จาก
ผู้ใช้งานพบว่าค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการทำงานทั้ง 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับดีมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 50 และส่วนค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน

มาตราฐานเท่ากับ 0 .43 
 

คำสำคัญ -- อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง, ออนไลน์, จุดจำหน่าย
สินค้า 

 
 

 

ABSTRACT 
 This  project aimed to study the development 

of automatic point-of-sale notification system of 
Central Nakhon Ratchasima Department Store and to 
evaluate the performance of automatic point-of-sale 
notification system development of Central Nakhon 
Ratchasima Department Store. System development 
tools are Arduino IDE, Visual Studio Code and HTML 
PHP language for web development and MySQL is used 
as a data management.  The capabilities of the 
automatic point of sales notification system , it makes 
easier for employees to monitor their point of sales and   
save more time.  Futhermore  it simplifies the work 
process,  the employees can check the status of the 
system  when there are alerted, this system  send the 
message to the LINE application and can issue reports 
via the web application The results from the evaluation 
of the performance of the automatic selling point 
notification system of Central Nakhon Ratchasima 
Department Store from users in all 3 aspects: 1) format, 
2 )  usage and 3 )  data  found that the average of 
performance in all 3 aspects was very good with  mean 
was equal 4 .50and the standard deviation was equal 
0.43. 

 
Keyword -- Internet of Things, Online ,  Point-of-Sales 
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1. บทนำ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าและพัฒนามากขึ้นโดยเฉพาะ

อินเทอร์เน็ตที่มีการใช้งานมากขึ้นทำให้มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่
เรียกว่าอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิง่  Internet of Things (IoT) ตาม
นิยามของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หร ือ ITU 
(International Telecommunication Union) ห ม า ย ถึ ง 
โครงข่ายสื่อสารที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า
ยานพาหนะอาคารสิ่งก่อสร้าง หรือวัตถุอื ่น โดยอาศัยการฝัง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์  อุปกรณ์เซนเซอร์และส่วน
เชื่อมต่อโครงข่าย ที่จะช่วยให้อุปกรณ์และวัตถุดังกล่าวสามารถ
เก็บ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ คำว่า “Things” ใน 
Internet of Things น ั ้ นสามารถมี ความหมายครอบคลุม
กว้างขวางตั้งแต่อุปกรณ์สื่อสารหลากหลายชนิด  เช่น ระบบสั่ง
การมาตรวัดไฟฟ้า ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมด้วยเซนเซอร์
การตรวจจับการสั่นสะเทือน ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัย
ภายในบ้าน เป็นต้น 

 จุดจำหน่ายสินค้า )Point of Sale )ซึ่งหมายถึง จุดขายหรือ
จุดชำระเงิน ตรงแคชเชียร์ ซึ ่งนำหลักการของเครื ่องคิดเงิน 
)Cash Register) มาเขียนโปรแกรมพัฒนาบนคอมพิวเตอร์ แล้ว
เพิ ่มเติมความสามารถต่างๆ ที ่เคร ื ่องเก็บเงินทำไม่ได้ เช่น 
สามารถตัดสต็อกได้ ดูความเคลื่อนไหวต่างๆของสินค้า หรือ 
ระบบสมาชิก ตลอดจนดูข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ถึงแม้ว่าเครื่อง
เก็บเงินในปัจจุบัน ได้พัฒนารูปทรงให้เหมือนคอมพิวเตอร์ บาง
ยี่ห้อทำเป็นหน้าจอระบบสัมผัสได้ แต่ข้างในยังเป็นเครื่องเก็บเงิน
อยู่ คือไม่มี Harddisk ถึงจะเปลี่ยนรูปทรงอย่างไร ก็ไม่ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์อยู่ดี [4] 

 เซนเซอร์ )Sensor   )ชุดอุปกรณ์ ระบบ หรือวงจร ที ่ทำ
หน้าที่ในการตรวจวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของมนุษย์  
และตรวจจับการเปลี ่ยนแปลง คุณสมบัติ หรือ ลักษณะของ
เป้าหมายวิเคราะห์ )Analytical target) และแสดงผลในลักษณะ
ของสัญญาณที่สามารถตรวจสอบได้ ทั้งสัญญาณไฟฟ้า สัญญาณ
กลศาสตร์ และสัญญาณเชิงแสง เทคโนโลยีเซนเซอร์เข้ามามี
บทบาทสำคัญสำหรับมนุษย์ในชีว ิตประจำวัน เพราะเป็น
เครื่องมือท่ีสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักมากมาย โดย
เมื่อพิจารณาถึงจุดกำเนิดและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเซนเซอร์ที ่เริ ่มต้นในประเทศไทย มีจุดกำเนิดจาก
อุปกรณ์ด้านชุดตรวจวิเคราะห์ทดสอบเพื่อใช้ประโยชน์ด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทั้งเชื้อโรค
และสารเคมีต ่าง ๆ ที ่อย ู ่ ในอาหารและสิ ่งแวดล้อม ด ้วย
จุดประสงค์เพื่อให้ประชากรในประเทศไปสู่สังคมของการกินดี 
อยู่ดี และขยายผลไปยังงานวิจัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง [5] 
 จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ การ
ทำงานได้เป็นอย่างดี ดังนั้นทางผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดใน
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ของ
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลนครราชสีมา เพื่ออำนวยความสะดวก
และช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการทำงานของ
พนักงานแล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ดูแล
ระบบจึงได้นำอุปกรณ์ที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้า
ไม่เสถียร มาตรวจจับแรงดันไฟฟ้าของเครื่องจุดจำหน่ายสินค้า
อัตโนมัติว่าสถานะของเครื่องจุดจำหน่ายสินค้าปกติหรือไม่ปกติ  
ซึ่งอุปกรณ์ที่ผู้จัดทำโครงงานจะนำเสนอต่อไปนี ้
1.1  ขอบเขตการทำงาน 

    การพัฒนาระบบแจ้งเต ือนสถานะจุดจำหน่ายส ินค้า
อัตโนมัติมีขอบเขตของงานดังน้ี 

1.1 .1 ผู ้ใช้สามารถเก็บบันทึกข้อมูลสถานะจุดจำหน่าย
สินค้าได้ 

1.1.2 ผู้ใช้งานสามารถจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูล 
1.1 .3 ผู้ใช้สามารถออกรายงานข้อมูลสถานะจุดจำหน่าย

สินค้าได้ 
1.1.4 ระบบสามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน ์
1.1 .5 ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะจุดจำหน่ายสินค้าได้

ผ่านแอปพลิเคชั้นไลน์ 
1.2  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การพัฒนาระบบแจ้งเต ือนสถานะจุดจำหน่ายสินค้ า
อัตโนมัติมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังน้ี 

1.2 .1 ผ ู ้ ใช ้งานจะได ้ร ับเคร ื ่องม ือแจ ้งเต ือนสถานะ
คอมพิวเตอร์เมื ่อระบบไฟฟ้าขัดข้องเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่พนักงานในแผนก 

1.2.2 ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก
และลดระยะเวลาในการค้นหาเครื่องจุดจำหน่ายสินค้าที่มีปัญหา 

1.2.3 การตรวจสอบสถานะจุดจำหน่ายสินค้าเป็นระบบ
มากขึ้น 

1.2.4 ระบบแจ้งเตือนสถานะจุดจำหน่ายสินค้าได้รวดเร็ว 

. 
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1.2.5 พนักงานสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานะจุดจำหน่ายสินค้า

อัตโนมัติของห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา ผ่านทาง
แอปพลิเคชันไลน ์ 

2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือนสถานะ
จุดจำหน่ายสินค้าอ ัตโนมัต ิของห้างสรรพสินค้า เซ ็นทรัล 
นครราชสีมา 

 
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

จัดทำระบบแจ้งเตือนสถานะจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากระบบงานปัจจุบัน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีกว่า
เดิม โดยได้ดำเนินงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ดังนี ้

3.1  ขั้นตอนในการดำเนินการพัฒนาระบบ 
3. 2  วิเคราะห์ระบบงานเดิม 
3. 3  การออกแบบระบบงานใหม ่
3.4  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

.13 ขั้นตอนในการดำเนินการพัฒนาระบบ 
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบใช้วงจรการพัฒนาระบบSDLC

ดังต่อไปนี ้
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพ 1  การพัฒนาระบบโดยใชก้ระบวนการ SDLC 

จากภาพที่ 1 เป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
ตั่งแต่การเริ่มต้นจนกระทั่งการพัฒนาระบบสำเร็จ 
3.2  วิเคราะหร์ะบบงานเดิม 

ผู้วิจัยศึกษาระบบงานเดิม พบว่าระบบแจ้งเตือน
สถานะจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล 

นครราชสีมา ในรูปแบบเก่านั้น ยังใช้วิธีการโดยผู้ใช้งานจะติดต่อ
ผ่านทางโทรศัพท์เพ่ือแจ้งสถานะของจุดจำหน่ายสินค้าที่มีปัญหา
มาทางแผนก Ris ซ ึ ่ งบางคร ั ้งทำให้ เก ิดป ัญหาในระหว่าง
ปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังไม่มีการสรุปรายงานเพื่อเก็บเป็น
ข้อมูลให้กับหัวหน้าแผนก สามารถสรุปและวิเคราะห์ปัญหาของ
ระบบงานเดิมได้ดัง Flow Chart ดังนี ้  

 
ภาพ 2  Flow Chart การทำงานของระบบเดิม   

 
3.3  การออกแบบระบบงานใหม ่ 
     การพัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานะจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
แผนก จากการวิเคราะห์ปัญหาของระบบการทำงานเดิมนำมาสู่
ขั้นตอนการทำงาน ดังนี ้

 
ภาพ 3 Flow Chart การทำงานของระบบงานใหม่ 

 

 

ศึกษาระบบงานเดิม 

วิเคราะห์ระบบงานเดิม 

การออกแบบและระบบ
การทำงาน 
พัฒนาระบบ 

การนำไปใช ้
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3.3.1  Use Case Diagram  
แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้งาน ดังภาพ

ต่อไปนี ้

 
ภาพ 4 Use Case Diagram 

  
3.3.2  Data Flow Diagram (DFD)  

1. Process Decomposition 

 
ภาพ 5 Process Decomposition  

3.3.3  Level 0 Context Diagram 
 

 
ภาพ 6 Level 0 Context Diagram  

 
3.3.4  Level 1 Data Flow Diagram 
 

 
ภาพ 7 Level 1 Data Flow Diagram 
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3.3.5  Data Dictionnary 
1. ผู้ใช้งาน (Users) 

ตาราง 1 รายละเอยีดทั้งหมดของ Entity ผู้ใช้งาน 

 
2.  ออฟฟิศเมท โคราช )Ofm Korat) 

ตาราง 2 รายละเอยีดทั้งหมดของ Entityออฟฟิศเมทโคราช 

 
 
3.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมนิประสิทธิภาพของระบบ 

 ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ
แจ้งเตือนสถานะจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของห้างสรรพสินค้า 
เซ็นทรัล นครราชสีมา กำหนดลักษณะของการสอบถามเป็น
มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับและใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการวัด
ประสิทธิภาพของระบบโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  

5 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี
มาก 

4 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี  
3 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับ

พอใช้  
2 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนาต้องปรับปรุงแก้ไข 
หมายถึง1   เว็บไซต์ที่พัฒนาไม่สามารถนำไปพัฒนาได้ 

 
จากค่าคะแนนข้างต้น นำมาหาค่าเฉลี ่ย และ

กำหนดเกณฑ์สำหรับแปลความหมายจากคะแนนเฉลีย่ โดยผู้วิจยั
ต้องการค่าเฉลี่ย 5 ชั้น จึงคำนวณความกว้างของอัตรภาคช้ัน 
ดังนี ้

ความกว้างของอัตรภาคช้ัน  =  
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด

จำนวนชั้น
 

                               = 
5−1

5
        

                               = 0.8     

เมื่อหาค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพแต่ละข้อตามค่าเฉลี่ย
ที่ได้มาแปลความหมาย [2] และนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้  

4.21 - 5.00   = เว็บไซต์ที ่พัฒนามีประสิทธิภาพใน
ระดับดีมาก 

3.41 - 4.20    = เว็บไซต์ที ่พัฒนามีประสิทธิภาพใน
ระดับดี  

2.61 - 3.40    = เว็บไซต์ที ่พัฒนามีประสิทธิภาพใน
ระดับพอใช้ 

1.81 - 2.60    = เว็บไซต์ที่พัฒนาต้องปรับปรุงแก้ไข 
1.00 - 1.80    = เว็บไซต์ที่พัฒนาไม่สามารถนำไปใช้

งานได้ 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานะจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมตัิ

ของห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา มีผลการดำเนินงาน
และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
ระบบ สามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์  การว ิจ ัยครั ้งนี ้ ได้
ผลการวิจัย และผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

4.1  ผลการพัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานะจุดจำหน่ายสินค้า
อัตโนมัติของห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา 

4.2  ผลการประเมินระบบแจ้งเตือนสถานะจุดจำหน่ายสนิคา้
อัตโนมัติของห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา 
 
4.1  ผลการพัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานะจุดจำหน่ายสินค้า 
อัตโนมัติของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา 

ในการออกแบบและพัฒนา ม ีส ่วนประกอบหน้าจอ 
ดังต่อไปนี้ 

4.1.1  หน้าจอการแจ้งเตือนสถานะจุดจำหนา่ยสินคา้
อัตโนมัติจากเซนเซอร์ในแอปพลิเคชันไลน ์
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ภาพ 8 หน้าจอการแจ้งเตือนสถานะจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
จากเซนเซอร์ในแอปพลิเคชันไลน์ 

 
ภาพ 8  เป็นหน้าจอการแจ้งเตือนสถานะจุดจำหน่ายสินค้า

อัตโนมัติจากเซนเซอร์ในแอปพลิเคชันไลน์ จะแสดงสถานะของ
เครื่องจุดจำหน่ายสินค้าของ Office mate 

4.1.2  หน้าจอการสมัครสมาชิก )Register) 

 
 
ภาพ 9  หน้าจอการสมัครสมาชิก )Register) 

หน้าจอการสมัครสมาชิกโดยให้กรอกชื่อที่จะเข้าสู่ระบบ 
รหัสผ่าน ช่ือ และนามสกุล กดปุ่ม Register เพื่อทำการสมัคร 

4.1.3  หน้าจอแสดงข้อมูลสถานะจุดจำหน่ายสินค้า
อัตโนมัต ิ

 

 
 

ภาพ 10 หนา้จอแสดงข้อมูลสถานะจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

 
ภาพที่ 10 เข้าสู่ระบบสำเร็จในหน้านี้จะแสดงข้อมูลที่

ระบบได้ทำการบันทึกข้อมูลอัตโนมัต ิเข ้ามาและจะแสดง
รายละเอียดข้อมูลของเครื่องจุดจำหน่ายสินค้านั้น ที่ได้แจ้งเตือน
เข้ามา 

4.1.4  หน้าจอการออกรายงาน PDF 

 
ภาพ 11 หนา้จอการออกรายงาน PDF 

 
ภาพ 11 หน้าจอการออกรายงาน PDF โดยการออก

รายงาน คลิกปุ ่ม Voltage Report จะปรากฏหน้าจอออก
รายงาน จะแสดงรายการ ต่าง ๆ และค่าแรงดันไฟฟ้า รวมถึง
วันท่ีสถานะแจ้งเตือนเข้ามาในระบบ 
4.2  ผลการประเมินระบบแจ้งเตือนสถานะจุดจำหน่ายสินค้า
อัตโนมัติของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา 

การประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือนสถานะ
จุดจำหน่ายส ินค้าอ ัตโนมัติ ของห้างสรรพสินค้า เซ ็นทรัล 
นครราชสีมา จากผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านข้อมูล  
ด้านการใช้งาน และด้านรูปแบบ  โดยใช้แบบสอบถาม จาก

ผู้ใช้งานระบบ จำนวน 5 คน ผลการประเมินเป็นดังตารางที่ 1 
 จากตารางที่ 3 พบว่าประสิทธิภาพการทำงานของระบบใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมากด้วยค่าเฉลี ่ย 4. 49 ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตราฐานเท่ากับ  0 . 43 โดยด้านที ่ผ ู ้ ใช ้งานประเมินว่ามี
ประสิทธิภาพมากที ่ส ุดคือ ด้านรูปแบบและด้านข้อมูลด้วย

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4 .50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0. 43 และ
ด้านที่ผลการประเมินต่ำที่สุดคือ ด้านการใช้งาน ด้วยค่าเฉลี่ย 
4. 47 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0 . 30 ผลการประเมิน
คุณภาพของระบบแจ้งเตือนสถานะจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา โดยมีผู้ใช้งานระบบ 
จำนวน 5 คน ทำการประเม ินในระบบทั ้ง  3 ด้าน คือ  ด้าน
รูปแบบ ด้านการใช้งานและด้านด้านข้อมูล ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก แสดงว่า
ระบบแจ้งเตือนจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล นครราชสีมา นี้สามารถใช้งานได้จริงตรงตามความ
ต้องการ 
ตาราง 3 การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ3ด้าน 

 
 

5. สรุปผลการดำเนินงาน 
ในขั้นตอนของการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สําหรับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานะจุดจำหน่ายสินค้า
อัตโนมัติของห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา ผู้วิจัยได้แบ่ง
ขั้นตอน 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
5. 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบครั้งต่อไป  

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
 การพัฒนาการระบบแจ้งเตือนสถานะจุดจำหน่ายสินค้า

อัตโนมัติของห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา มีผลการ
ดำเนินงานดังน้ี  

1. ผลการพ ัฒนาเซนเซอร ์ เพ ื ่อว ัดแรงด ันไฟฟ ้าของ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา  

ในการพัฒนาเพื่อจัดการระบบแจ้งเตือนจุดจำหน่ายสินค้า
อัตโนมัติของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ได้ใช้บอร์ด 
ESP8266   ใช ้ เ ซน เซอร ์  AC Voltage Sensor ในการวั ด

แรงดันไฟฟ้า และใช้โปรแกรม Ardunio IDE ในการเขียนคำสั่ง
ในการแจ้งเตือนจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

2.  ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื ่อจัดการระบบแจ้ง
เตือนจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
นครราชสีมา  

ในการออกแบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดการ
ระบบแจ้งเตือนจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล นครราชสีมา ได้ใช้ โปรแกรม Visual Studio Code 
และภาษา HTML PHP  ในการพัฒนาเว็บไซต์ ใช้ MySQL เป็น
ตัวการจัดการ ซึ่งระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  

2. 1  ผู้ดูแลระบบ ) Admin) 
สามารถแก้ไข้อมูลสมาชิก ค้นหาข้อมูลสถานะแรงดันไฟฟ้า

และจัดทำรายงาน 
2. 2  ผู้ใช้งาน ) User) 
ค้นหาข้อมูลสถานะแรงดันไฟฟ้าและจัดทำรายงาน 
3.  ผลการประเมินคุณภาพของระบบแจ้งเตือนสถานะจุด

จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสมีา 
โดยมีผู้ใช้งานระบบ จำนวน 5  ะบบทั้ง 3คน ทำการประเมินในร  
ด้าน คือ  ด้านรูปแบบ ด้านการใช้งานและด้านด้านข้อมูล ผลการ

ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ในครั้งนี้ได้พัฒนามาเพื่อ
ช่วยให้พนักงานสะดวกในการดำเนินงานตรวจสอบจุดจำหน่าย
สินค้ามากขึ้น และช่วยให้พนักงานประหยัดเวลามากขึ้น อีกยัง
ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน พนักงานยังสามารถตรวจสอบสถานะ
ที่ระบบได้แจ้งเตือนเข้ามาที่แอปพลิเคชันไลน์และสามารถจักทำ
รายงานผ่านบนเว็บแอปพลิเคชันได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ [1] ที่ทำการพัฒนาระบบแจ้งเตือนความปลอดภัย
ภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ ที่ระบบสามารถส่ง
ข้อความพร้อมเสียงให้ปรากฏที่หน้าจอของโทรศัพท์หากเกิด
ปร ิมาณควันมากกว่าค ่าที ่กำหนดไว ้ในแอปพลิเคชันและ
สอดคล้องกับงานของ [7] ที่ทำการพัฒนาระบบแจ้งเตือนไฟฟ้า
ร ั ่วด้วย SMS โดยระบบจะส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการทำงานปิด
ปกติ 
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เมื่อพิจารณาผลการทดสอบการประเมินประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบ พบวา่ระดับประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 
ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งผลสรุปการประเมินได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 
ดังนั ้นสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพของ ระบบอยู่ ใน
ระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [6] ที่ทำการพัฒนา
ระบบแจ้งเตือนภัยในที ่พักอาศัยพบว่าผลการประเมินจาก
ผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [3] ที่
พัฒนาระบบสั่งการมาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริยะภายในองค์กร ผลการ
ประเมินจากผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก  

สรุปได้ว ่า การพัฒนาระบบแจ้งเตือนจุดจำหน่ายสินค้า
อัตโนมัติของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา มีคุณภาพ
และสามารถนำไปใช้เพื่อแจ้งเตือนจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและ
สามารถใช้ได้จริงในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา 
5. 3  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบคร้ังต่อไป 

ควรพัฒนาระบบแจ้งเตือนจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ให้สามารถเลือกออก
รายงานเป็นรายสัปดาห์ได้และควรจะจัดทำรายงานเป็นแบบ 
Google Data Studio เพราะจะทำให ้ข ้อม ูลด ูน ่าอ ่านและ
ละเอียดมากขึ้น 
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การออกแบบส่วนต่อประสาน (User Interface) ตามประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชั่นของ 
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
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1สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบรุี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ 

2ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
E-mail: sareesuphansa@gamil.com 

 
บทคัดย่อ 
 โครงการสหกิจฉบับนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) กำหนด
ฟังก์ชั่นการทำงานของแอปพลิเคชั่นโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 2) 
ออกแบบส ่วนต ่อประสาน (User Interface) ของแอปพล ิเคช่ัน
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และ 3) เพือ่ประเมินผลการออกแบบส่วน
ต่อประสาน (User Interface) ของแอปพลิเคชั่นโรงพยาบาลชัยนาท
นเรนทร โครงการสหกิจนี้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก 
โดยขั้นตอนแรกศึกษาเปรียบเทียบจากแอปพลิเคชั่นของโรงพยาบาล
อื่น ๆ จำนวน 3 แอปพลิเคชั่น และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับ ข้อกำหนด
ของซอฟต์แวร์ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ใช้วิธีการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบและนำไปให้กลุ ่มงานที่ดูแลทางด้านคอมพิวเตอร์ของ
โรงพยาบาลประเมินความสอดคล้องกับ TOR ของโรงพยาบาล 
ข ั ้นตอนที ่  2 ใช ้  Adobo XD เป ็นเคร ื ่องม ือช ่วยการออกแบบ
Prototype แอปพลิเคชั่นโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตามฟังก์ชั่นที่
ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการออกแบบ
ด้วยกลุ ่มผู ้ใช้ จำนวน 30 คน ใช้แบบประเมินภาพรวมของการ
ออกแบบส่วนต่อประสาน  วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ฟังก์ช่ันการทำงานของ
แอปพลิเคชั่นโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประกอบด้วย 3 ฟังก์ช่ัน
หลัก ได้แก่ การจองคิว ดูผลตรวจสุขภาพของคนไข้นั้น ๆ  และการรับ
ยาใกล้บ้าน 2) ผลการออกแบบสว่นต่อประสาน (User Interface) ของ
แอปพลิเคชั่นโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  พบว่า มี  User Interface  
จำนวน 45 Screens แบ่งเป็น User Interface ที่เกี่ยวข้องฟังก์ช่ันการ
จองคิว จำนวน 7 Screens ฟังก์ช่ันดูผลตรวจสุขภาพของคนไข้ จำนวน 
7 Screens  และ ฟังก์ชั่นการรับยาใกล้บ้าน (จำนวน 4 Screens  3) 
ผลการประเมินผลการออกแบบส่วนต่อประสาน (User Interface) ของ
แอปพลิเคชั ่น ฯลฯ พบว่า พบว่ากลุ ่มผู ้เชี ่ยวชาญด้านเทคนิค 

คะแนนเฉลี่ย (�̅�) รวมของระดับคะแนนทั้งหมดเท่ากับ 3.47 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.27 มีคุณภาพอยู่ใน

ระดับ ปานกลาง และกลุ่มผู้ใช้งาน คะแนนเฉลี่ย (�̅�) รวมของ
ระดับคะแนนทั้งหมดเท่ากับ 3.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.13 มีคุณภาพอยู่ในระดับ มาก 
 
1. บทนำ 
 ปัจจุบันโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมีประชาชนที่
เข้ามารับบริการจำนวนมาก ในขณะที่โรงพยาบาลมีพื ้นที่
จำกัด จ ึ งทำให้มีคนไข้คับคั ่ งในหลายจุดการให้บริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดให้บริการตรวจสอบประวัติคนไข้ และ
จุดรอตรวจจากแพทย์ อีกทั้งบริการบางลักษณะคนไข้หรือ
ผู ้ ใช้บริการไม่ต้องเข้ามาใช้บริการที่ โรงพยาบาลก็ได้ เช่น  
การฝั่งผลการตรวจร่างกาย และการจองคิว ที่สามารถเข้ามา
ใช้บริการในเวลาที่ใกล้กับการตรวจจริงก็ได้ เพื่อลดการคับคั่ง
ของคนไข้ในโรงพยาบาล และที่สำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันวิกฤติ
การแพร่ระบาดของเชื ้อ COVID-19 ยังคงมีการแพร่กระจายอยู่  
หากยิ่งอยู่ในพื้นที่คับคั่งก็จะทำให้มีโอกาสติดเช่ือได้ง่าย  
 จากปัญหาข้างต้น ปัจจุบันการใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น
อย่างก้าวกระโดด การใช้งานบนอุปกรณ์มอืถือ ด้วยแอปพลิเคช่ันเพิม่
มากขึ้นและมีประสทิธิภาพมาขึ้น ทำให้ผู้ใช้สนใจที่จะใช้แอปพลเิคช่ัน
ช่ันบนสมาร์ทโฟนเพื่อตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว เช่น การทำธุรกรรมทาการเงิน การซื ้อของ
ออนไลน์ แอปพลิเคชั่นเป็นโปรแกรมที่ติดตั ้งในสมาร์ทโฟนที ่มี
ความสามารถเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ ดังนั้น หากมีแอปพลิเคช่ันที่
ช่วยลดการคับคั่งของคนไข้ในโรงพยาบาลได้จะก่อให้เกิดประโยชน์
กับโรงพยาบาล โดยนำบริการต่าง ๆ ที่คนไข้หรือญาติผู้ป่วยสามารถ



911 
 

ใช้งานผ่านโทรศัพท์ ได้ เช่น บริการจองคิว รวมทั้งเป็นเป็นสื่อ
ให้กับบุคคลากรภายในและประชาชนบุคคลภายนอกที่มาเข้า
รับบริการรับรู ้ข้อมูลข่าวสารของตนเองที ่ได้เข้ามาตรวจ
ส ุ ขภาพไว ้ โดยการม ี แจ ้ ง เต ื อนผ ่ านแอป พล ิ เคช ั ่ นของ
โรงพยาบาล 
 
2. หลักการ/เหตุผล0 
1.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 diakunwadee. (2561) .User interface (UI) คือ
อะไรก็ได้ที่ผู้ใช้โต้ตอบกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัล  ซึ่ง
รวมถึงทุกอย่างตั ้งแต่หน้าจอและ touchscreens แป้นพิมพ์ 
เสียงและแม้แต่แสงไฟ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการ
ของ UI การเรียนรู ้เพิ ่มเติมเกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาและ
วิธีการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและอาชีพเป็นอย่างไรนั้นช่วยได้มาก 

diakunwadee. (2561). User experience หรือ 
UX มีการพัฒนามาจากผลของการปรับปรุง UI เมื่อมีบางอย่างให้
ผู้ใช้ได้โต้ตอบกับประสบการณ์ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นแง่บวก 
ลบหรือเป็นกลาง สามารถเปลี ่ยนวิธีที ่ผู ้ใช้รู ้สึกเกี ่ยวกับการ
โต้ตอบเหล่านั้น 
2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
2.1โปรแกรม Adobe XD CC หรือชื่อเรียกเต็มๆ คือ Adobe 
Experience Design ที่ถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานของ 
Digital Designer ในปัจจุบัน เหมาะกับการออกแบบเว็บไซต์
และแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ต่าง ๆ มีฟีเจอร์ที่ครบเครื่องทั้งการ
ออกแบบ (Design) การเชื ่อมประสาน UI (Prototyping) และ 
การส่งต่องานให้นักพัฒนา (Developer) 
2.2 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 โปรแกรมที ่สามารถ
สร้างออกแบบกราฟิกแก้ไขภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งการออกแบบ
หน้าเว็บเพจ ซึ่งโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 มีเครื่องมือ
เพื่อสนับสนุนการสร้างชิ้นงานประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภท
สิ ่งพิมพ์งานนำเสนอตลอดจนการออกแบบเว็บเพจ ดังนั้น 
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 จึงเป็นโปรแกรมที่มีความ
นิยมสูง และเหมาะสมกับการสร้างชิ้นงานด้านกราฟิกการแก้ไข
ภาพและการออกแบบประเภทต่าง ๆ 
 
 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศิร ิญญา หล้าเต็น (2560 : บทคัดย่อ) เร ื ่อง การ
ออกแบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือตามแนวคิดของบลูมปรับใหม่  
Mobile Applications Design Based on Bloom’s Revised 
Taxonomyแอปพลิเคชั่นบนมือถือได้เข้ามามีบทบาททางด้าน
การศึกษามากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน เสมือนเป็นเครื่องมือสำหรับ การ
จัดการเรียนการสอนที่สำคัญของผู้สอน เมื่อบูรณาการแนวคิด
ของบลูมปรับใหม่เข้ากับการใช้แอปพลิเคชั ่นบนมือถือ  ใน
ห้องเรียน จะช่วยส่งเสริมการแสดงออกด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ทำให้บรรลุจ ุดประสงค์การเร ียนรู ้ตามที ่ได้  กำหนดไว้ การ
ออกแบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือจึงมีความสำคัญมาก เพราะเป็น
จุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาการ เรียนรู้ เป็นการกำหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ใช้ก ับแอปพลิเคชั ่นบนมือถือ ให้มี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ รวมทั้งการ กำหนดแนวทางในการวัด
และประเมินผลด้านความรู้และเจตคติด้วย ดังนั้น การออกแบบ
แอปพลิเคชั่นบนมือถือที่ดี ย่อมช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที ่ดีในการ
พัฒนาผู้เรียน ถือเป็นความสำเร็จในการนำแอปพลิเคชั่นบนมือ
ถือไปประยุกต์ทางด้านการศึกษา นอกจากนี ้ยังได้รวบรวม
ประเด็นที่น่าสนใจในการออกแบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือตาม
แนวคิดของบลูมปรับใหม่ เพื ่อเป็นแนวทางในการทำวิจัย ใน
อนาคตต่อไป ซึ่งสอดค้ลองกับแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินผล
การออกแบบส่วนต่อประสาน ด้านสุนทรียภาพดด้านการออกแบบ
เรียบง่าย ด้านการจดจำได้ง่าย และ ด้านการควบคุมและความ
เป็นอิสระในการใช้งาน 
 เตชทัต ธรรมนิตกิจ ไดวิจัยเรื่อง การวิเคราะหการรับรูสัญ
รูปโทรศัพทมือถือ ผลการศึกษาพบวาสัญรูป (Icon) ที่มีผลตอการ
รับรูมากที่สุด เปนสัญรูปที่เปนภาพรายละเอียดเหมือนจริงมาก
ที่สุด ความหมายของภาพที่ชัดเจนมีเอกลักษณไมทับซอนกับสิ่ง
อื่น การศึกษาภาพท่ีผูผลิตโทรศัพทมือถือนํามาใช สวนมากจะเป
นภาพการตูน (Distortion) ลายเสนอยางงาย ภาพที่สามารถ
สื่อสารรับรูไดดีจะเปนภาพท่ีมีองคประกอบ มากกวา 1 สิ่ง ความ
สับสนที ่ เกิดความเข าใจผิดในการตีความหมายขของภาพ 
สามารถแบงได 3 แบบ คือ 1. ความสับสนในความคลายกันของ
ภาพเนื่องจากความคลายของรูปราง 2. ความสับสนในการคลาย
กันของแนวคิดเนื่องจากลักษณะทางการจินตนาการภาพมีความ
คลายคลึงกัน 3. ความสับสนในการตีความหมายหนาที่การใชงาน 
การรับรูจะดีมากหรือนอยเพียงใดขึ ้นอยูกับ ความสามารถของ

https://www.thaiprogrammer.org/author/dearkunwadee/
https://www.thaiprogrammer.org/author/dearkunwadee/
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ประสาทสัมผัสทางตา ความแตกตางแตละบุคคล และองคประกอบต
าง ๆ ไดแก อิทธิพลจากสิ่งที่คาดหวังและรับรู อารมณ ความสนใจ
ขณะนั ้น ระดับความเขมของสิ ่งเรา และประสบการณของผูรับ  
ซึ่งสอดค้ลองกับแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินผลการออกแบบ
ส่วนต่อประสาน ด้านระบบในการมองเห็นที่มีคำถามว่า การเลือกใช้
ข้อความ รูปภาพ หรือ ไอคอน ให้เหมาะสมกับระบบ 
3.วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินการ 

โครงการสหกิจนี้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 
ขั้นตอนหลัก ดังนี ้

 ขั้นตอนแรกศึกษาเปรียบเทียบจากแอปพลิเคชั่นของ
โรงพยาบาลอื่น ๆ จำนวน 3 แอปพลิเคชั่น และนำมาวิเคราะห์
ร ่วมกับ ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ของโรงพยาบาลชัยนาท
นเรนทร ใช้วิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบและนำไปให้กลุ่ม
งานที่ดูแลทางด้านคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลประเมินความ
สอดคล้องกับ TOR ของโรงพยาบาลเพื ่อให้ได้ฟังก์ชั ่นตามที่
โรงพยาบาลต้องการได้มาเป็น 3 ฟังก์ชั่นหลัก ๆ คือ การจองคิว  
การดูผลตรวจสุขภาพ และการรับยาใกล้บ้าน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ  ฟังก์ชัน ชื่อโรงพยาบาล 
พญาไท2 ศิริราช รพ.แพร่ 

1 การนัดหรือเปลี่ยนแปลงการนัดหมายได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องโทรเข้ามาท่ีคอลเซ็นเตอร์ 

/ 
  

2 เช็คและวินิจฉัยผลตรวจสุขภาพจากแพทย์ได้ 
ผู้ป่วยสามารถเข้ามาดูข้อมูลหลังการตรวจได้ 

/ 
  

3 ผู้ใช้สามารถดูประวัติและตารางเวลาของ
แพทย ์แต่ละท่าน เพื่อนัดหมายหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ ตลอด 24 ชั่วโมง 

/ 
  

4 มีระบบการแจ้งเตือนวันนัดผ่านแอพ SMS 
และอีเมล 

/ 
  

5 เช็คผลตรวจ สุขภาพหลังเข้ารับการตรวจ
ภายใน 7 วัน 

/ 
  

6 มีการบันทึกและ เปรียบเทียบ ประวัติสุขภาพ
ย้อนหลัง 

/ 
  

7 เรียกดูข้อมูลท่ัวไป หรือข่าวประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 

 
/ / 

8 สามารถเข้าถึงข้อมูลการนัดหมายคิวการรับ
บริการในจุดต่าง ๆ 

 
/ 

 

9 ตรวจสอบสิทธิในการรับบริการของตัวเอง 
 

/ 
 

10 ประวัติการแพ้ยา 
  

/ 

ภาพที ่1 ตัวอย่างแอปโรงพยาบาลศิริราช 

ภาพที ่2 ตัวอย่างแอปโรงพยาบาลศิริราช 

ภาพที ่3 ตัวอย่างแอปโรงพยาบาลแพร ่

ภาพที ่4 ตัวอย่างแอปโรงพยาบาลแพร ่

ตาราง 1 แสดงฟังก์ชั่นทั้ง 3 โรงพยาบาลที่มี 
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ขั ้นตอนที ่ 2 ใช้ Adobo XD เป็นเครื ่องมือช่วยการ

ออกแบบหน้าตาของแอปพลิเคชั ่น และเชื ่อมต่อ Prototype 
แอปพลิเคชั่นโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตามฟังก์ชั่นที่ได้กำหนด
ไว้ในข้ันตอนท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการออกแบบด้วยกลุ่มผู ้ใช้ 
จำนวน 30 คน และกลุ ่มผู ้เชี ่ยวชาญ  คน ใช้แบบประเมิน
ภาพรวมของการออกแบบส่วนต่อประสาน วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 ตัวอย่างแอปโรงพยาบาลพญา2 

ภาพที ่6 ตัวอย่างแอปโรงพยาบาลพญา2 

ภาพที ่7 หน้าการออกแบบ
แอปพลิเคชั่นทั้งหมด 

ภาพที ่8 หน้าการเชื่อม Prototype ของ
แอปพลิเคชั่น 

ภาพที ่9 การประเมินออกแบบแอปพลิเคชั่นและ
ทดลองเล่นแอปที่เชื่อมต่อ Prototype 

ภาพที ่10 การประเมินออกแบบแอปพลิเคชั่นและ
ทดลองเล่นแอปที่เชื่อมต่อ Prototype 

ภาพที ่11 การประเมินออกแบบแอปพลิเคชั่นและ
ทดลองเล่นแอปที่เชื่อมต่อ Prototype 
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ตาราง 2  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหาคุณภาพ
การออกแบบส่วนต่อประสาน (User Interface) ของแอปพลิเคช่ัน
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
 

 

ตาราง 3  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินหาระดับ
ความพึงพอใจการออกแบบส่วนตอ่ประสาน (User Interface) ของ
แอปพลิเคช่ันโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยประชาชนที่เข้ารับ
บริการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
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4. สรุปผลการดำเนินงาน 
 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคช่ัน 
1.ศึกษาและเปรียบเทียบแอปพลิเคช่ันโรงพยาบาลต่าง ๆเพื่อมา
กำหนดฟังก์ช่ันตามความต้องการของโรงพยาบาลชัยนาทฯ 
2.ออกแบบส่วนต่อประสานของแอปพลิเคชั่นโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่12 แสดงโลโก้แอปพลิเคชั่น 

ภาพที ่13 แสดงหน้าหลกัของแอปพลิเคชั่น 

ภาพที ่14 แสดงเมนูด้านข้างของแอปพลิเคชั่น 

ภาพที ่15 แสดงหน้าผลตรวจสุขภาพของแอปพลิเคชั่น 

ภาพที ่16 แสดงหน้าการตรวจสอบควิทีร่อ 

ภาพที ่17 แสดงหน้าการรับยาใกล้บ้าน 
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3. การประเมินผลการออกแบบส่วนต่อประสานของโรงพยาบาล
ชัยนาทนเรนทร 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค พบว่าคะแนนเฉลี่ย (�̅�) รวมของ
ระดับคะแนนทั้งหมดเท่ากับ 3.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.27 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง กลุ่มบุคคล

ทั่วไป พบว่าคะแนนเฉลี่ย (�̅�) รวมของระดับคะแนนทั้งหมดเท่ากับ 
3.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.13 มีคุณภาพอยู่
ในระดับ มาก 
ตาราง 4  เปรียบเทียบผลประเมินระหว่าง ผู้เช่ียวชาญ กับประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ 
 1.ได้ใช้รูปแบบของแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบจริงใหก้ับ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อใช้เป็นสื่อในการบอกผลตรวจ
สุขภาพของผู้ป่วยผ่านแอปพลิเคชั่น 
 2.เพือ่ลดระยะเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคช่ัน 
 3.เพื่อนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมต่อไป  
6. อภิปราย 

จากการศึกษาตัวอย่างแอปพลิเคชั ่นของโรงพยาบาล
หลาย ๆโรงพยาบาล ทำให ้ม ีแนวค ิดในการออกแบบเป็น
แอปพลิเคชั่นขงอโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรโดยออกแบบตาม
ความต้องของโรงพยาบาลที่มีทั้งหมด 3 ฟังก์ชั่นหลัก ๆ และทำการ
ออกแบบส่วนต่อประสานของแอปพลิเคชั่น และประเมินผลการ
ประเม ินการออกแบบส ่วนต่อประสานโดยใช ้บ ุคคล 2 กลุ่ม  
กลุ่มผู้เช่ียวชาญ และกลุ่มผู้ใช้หรือประชาชนที่เข้ามารับบริการที่
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 

7.ข้อเสนอแนะ 
 ในการพ ัฒนาการออกแบบแอปพล ิ เคช ั ่นของ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  เพื ่อให้ผ ู ้ท ี ่มาเข้าร ับบริการที่
โรงพยาบาลชัยนาทเรนทรได ้ร ับความสะดวกสบายในการ
ตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยเองได้โดยผ่านแอปพลิเคชั่นโดยไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทางมาที่โรงพยาบาลบ่อย ๆ ครั้งนี้ ผู้พัฒนาได้พบ
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ให้ลองศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลชองโรงพยาบาล ก่อน
ทำเพื่อให้การออกแบบหน้าตาของแอปพลิเคชั่น แต่ละหน้ามี
ความสัมพันธ์กับข้อมูลจริง เช่น ข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการ
รักษาของคนไข้สามารถเปิดเผยได้มากน้อยเพียงใด 
 2. ควรศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโรงพยาบาลให้
มากขึ้น และรูปภาพประกอบ 
 3. ควรใช้คำที่สื่อความหมายกับปุ่มให้เข้าใจง่าย 
 4. จากตารางการเปรียบเทียบแบบประเมินผู้เชียวชาญ
และผู้ใช้งานจะเห็นได้ว่าหัวข้อ การป้องกันความผิดพลาด มีค่าเฉลี่ย 

 และ S.D น้อยที่สุด ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงให้การออกแบบที่มี
การป้องกันข้อผิดพลาดให้มากขึ้น 
 
 
 

คำถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชน 

 S.D  S.D 

1 ระบบในการมองเห็น 4.47 0.53 4.28 0.18 

2 
การจับคู่ระหว่างระบบและ
ความเป็นจริง 3.67 0.23 3.79 0.09 

3 
การควบคุมและความเป็นอิสระ
ในการใช้งาน 3.00 0.09 3.49 0.20 

4 
เสถียรภาพและมาตรฐานการ
ดีไซน์ 3.95 0.05 3.85 0.06 

5 การป้องกันความผิดพลาด 2.93 0.29 3.79 0.14 
6 การจดจำได้ง่าย 3.33 0.33 3.33 0.27 

7 
ความยืดหยุ่นและความมี
ประสิทธิภาพในการใช้งาน 3.30 0.31 3.90 0.04 

8 
สุนทรียภาพและการออกแบบ
เรียบง่าย 3.15 0.08 3.96 0.04 

9 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด 3.27 0.03 3.74 0.09 

10 
ความช่วยเหลือและสว่น
เอกสาร 3.47 0.38 3.72 0.00 

รวม 3.46 0.34 3.75 0.38 
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8. กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการสหกิจศึกษาฉบับนี ้สำเร็จลงได้จากการ
สน ับสน ุน และความช ่วยเหล ือเป ็นอย ่างด ีจากค ุณหมอ  
พี่พยาบาลทุก ๆฝ่ายและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ดิฉันได้มีส่วน
ร่วมในการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่านและท่านให้ความ
ไว้วางใจที ่จะให้ดิฉันช่วยเหลือ เพื ่อแก้ไขปัญหาให้กับท่าน  
จึงทำให้ดิฉันได้มีประสบการณ์ด้านเทคนิคต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
และขอบคุณ ดร.วัชรี  เพ็ชรวงษ์ อาจารย์ที ่ปรึกษา ที ่ได้ให้
ข้อแนะนำ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการทำโครงการสหกิจศึกษามา
โดยตลอด รวมถึงได้เสนอแนะ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง 
ต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง จนโครงการสหกิจศึกษา
ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบุคคล 
พนักงานท่ีปรึกษา และพนักงานของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ทุกท่านที่ให้ความกรุณาช่วยเหลือในการให้ข้อมูลต่าง ๆ จน
โครงการฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี ขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่ได้
มอบความรัก ความห่วงใย ให้กำลังใจ ให้การสนับสนุนทางด้าน
การเงิน และขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซึ่งไม่
สามารถกล่าวมาได้หมด ณ ท่ีนี้ 
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บทคัดย่อ 
 การเกิดอาชญากรรมและโจรกรรมตามที่พักอาศัยหรือตาม
บ้านเรือนเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง บางครั้งเกิดจากการรักษาความ
ปลอดภัยไม่ดีพอ ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก  
เมื่อเกิดการโจรกรรมขึ้นแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานในการติดตาม
ผู้กระทำความผิดเนื่องจากไม่มีข้อมูลหลักฐานที่เพียงพอต่อการ
ดำเนินการ การใช้ระบบกล้องวงจรปิดตามที่พักอาศัยในปัจจุบัน
อาจไม่เพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัยในที่พักอาศัยเพราะ
ระบบกล้องวงจรปิด ไม่สามารถป้องกันผู้บุกรุกได้ทำได้เพียงแค่
บันทึกข้อมูลไว้เท่านั้น งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกภายในที่พักอาศัยโดยนำเทคโนโลยี
ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้าง
อุปกรณ์แจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่าน Line Notify ที่สามารถทำงานใน
รูปแบบอัตโนมัติ และสามารถส่งข้อความพร้อมรูปภาพได้แบบ
เรียลไทม์มายัง Line เพื่อง่ายต่อการแจ้งเตือน 
 
คำสำคัญ : Internet of things, Raspberry Pi, Raspberry Pi 
Camera 
 

ABSTRACT 
 The Crime and theft as residential frequently. 
Sometimes it is due to insufficient security. Causing a 
lot of property loss. With each theft occurring, it takes 
a long time to track down the perpetrator because 
there is no sufficient evidence to proceed. The current 
residential surveillance camera systems may not be 
sufficient for residential security because CCTV 
systems cannot protect against intruders and can only 

record information. The objective of this research is to 
study the intruder alert system in the residential area 
by applying hardware and software technology to 
create an intruder alert device via Line Notify. Able to 
work in an automatic format and can send messages 
with pictures in real time to Line for easy notification. 
 

Keywords: Internet of things, Raspberry Pi, Raspberry 
Pi Camera 
 

1. บทนำ 
 การรักษาความปลอดภัยที่พักอาศัยในปัจจุบัน มีระบบรักษา
ความปลอดภัยหลายรูปแบบ ดังเช่น ระบบที่ใช้พนักงานรักษา
ความปลอดภัยไปจนถึงระบบกล้องวงจรปิด แต่ระบบรักษาความ
ปลอดภัยเหล่านี้ยังไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง จึงมีช่องให้เกิดการ
โจรกรรมได้ง่ายขึ้น เมื่อเกิดการโจรกรรมแล้วในบางกรณีก็ใช้
เวลานานในการติดตามผู้กระทำความผิดและบางกรณีก็ไม่
สามารถตรวจสอบผู้กระทำผิดได้ จากปัญหาเหล่านี้จึงได้มีการ
นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยในที่พักอาศัย โดยสามารถเช่ือมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เพื่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายและการควบคุมระยะไกลด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบโทรศัพท์ ทำให้ระบบรักษาความ
ปลอดภัยมีความหลากหลายและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น 
 ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอการออกแบบการพัฒนาระบบแจ้ง
เตือนผู้บุกรุกภายในที่พักอาศัยผ่าน LINE NOTIFY  โดยใช้
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพดิจิตอล มาใช้กับระบบกล้องวงจร
ปิดเพื่อตรวจสอบการบุกรุก โดยระบบสามารถจดจำพฤติกรรม
ของสมาชิกภายในบ้ านและสามารถวิ เคราะห์แยกแยะ
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บุคคลภายนอกได้ เพื่อบันทึกข้อมูลและติดตามผู้บุกรุก พร้อมทั้ง
มีระบบแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบ้านผ่านทาง LINE NOTIFY   

 
2. เทคโนโลยแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงเทคโนโลยีหรือนิยามเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยช้ินนี้ ดังต่อไปนี้ 

2.1 Internet of things คือเทคโนโลยีที่เช่ือมสิ่งของหรือ
อุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น รถยนต์ ตู้ เย็น 
โทรทัศน์สามารถเช่ือมโยงและสื่อสารกันได้ เทคโนโลยีนี้ทำให้
ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงและควบคุมสิ่งของต่างๆ  จากที่บ้าน  
ที่ทำงาน ซึ่งเป็นการยกระดับความสะดวกในชีวิตประจำวัน [1] 

2.2 Raspberry Pi 4 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ ว 
สามารถลงระบบปฏิบัติการ (OS) ใช้งานแทนคอมพิวเตอร์ได้โดย 
Raspberry Pi 4 มีระบบปฏิบัติการที่เป็นที่นิยมคือ Rasbian ที่
พัฒนาต่อมาจาก Debian และ มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับ
ขนาดของตัวอุปกรณ์และเป็นที่นิยมในวงการพัฒนาหุ่นยนต์ มี
ความสามารถที่เหมือน PC ทั่วไป ในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากขึ้น
สำหรับใช้ในการทำงาน เช่น หุ่นยนต์ , Server , Internet of 
Thing [2] 

2.3 PIR Motion Sensor  เป็น Sensor ที่ใช้ตรวจจับคลื่น
รังสี  Infrared ที่ แพร่กระจายในมนุษย์  หรือ สัตว์  ที่ มีการ
เคลื่อนไหว ทำให้มีการนำเอา PIR มาประยุกต์ใช้งานกันเป็น
อย่างมาก เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวของสิ่งมี ชีวิตหรือ
ตรวจจับผู้บุกรุกในงานรักษาความปลอดภัย [8] 

2.4 Raspberry Pi NoIR Camera Board Version 2 
เป็นบอร์ดกล้อง Night Vision เป็นเซ็นเซอร์ภาพสูงขนาด 8 
ล้านพิกเซลล์ ซึ่งมีเลนส์โฟกัสคงที่ สามารถถ่ายภาพนิ่งขนาด 
3280 x 2464 พิ ก เซลล์ แล ะรองรับค วามคม ชัดวิดี โอถึ ง 
1080p30 สามารถเช่ือมต่อกับ Raspberry Pi ได้ โดยใช้หนึ่ง
ใน ซ็ อ ก เก็ ต ขน าด เล็ ก บ น พื้ น ที่ ข อ ง  Raspberry Pi 4 ใ ช้
อินเตอร์เฟส CSi เฉพาะที่ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการ
เชื่อมต่อกับกล้อง [2] 

2.5 Active Buzzer Module เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่คล้าย
ลำโพง เพียงออกแบบมาเพื่อใช้ในการส่งสัญญาณเสียงความถี่สูง 
สามารถกำหนดความถี่เสียงที่ต้องการได้เอง ลำโพงชนิดนี้มีวงจร
กำเนิดความถี่อยู่ภายใน สามารถสร้าง สัญญาณเสียงเตือนได้ทัน 
[2] 

2.5 Breadboard เ ป็ น บ อ ร์ ด ที่ ใ ช้ ท ด ล อ ง ว ง จ ร
อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกหนาสีขาว บนแผ่นมีรู
เรียงกันจำนวนมาก ภายในรูมีตัวนำไฟฟ้าซึ่งเช่ือมต่อกันใน
รูปแบบที่มีการกำหนดไว้ [5] 

2.6 Motion Detection Background Subtraction คื อ 
การแยกวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ออกจากฉากหลัง โดยการลบฉาก
หลัง ด้วยการนาภาพสองเฟรม ณ บริเวณเดียวในเวลาที่ต่างกัน 
มาทาการลบกัน หากมีการเคลื่อนที่เข้ามาของวัตถุในภาพเฟรม 
ที่สอง เมื่อนำภาพทั้งสองเฟรมมาลบกัน ฉากหลังจะลบหักล้าง
กันระหว่างภาพสองเฟรม และมีส่วนผลต่างระหว่างภาพทั้งสอง
เฟรม [8] 

2.7 ระบบตรวจสอบความปลอดภัยและตรวจจั บการ
เคลื่อนที่  (Security and tracking) ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่
สามารถนำมาประยุกต์ทางด้านนี้ได้ ได้แก่ ระบบกล้องวงจรปิด 
ที่มีขั้นตอนวิธีตรวจจับการเคลื่อนที่ จากลักษณะท่าทางของ
บุคคลที่อยู่ในกล้องอย่างอัตโนมัติเช่น วิธีตรวจจับการเคลื่อนที่
วัตถุหลากช้ิน อันมีพื้นฐานจากการตรวจจับ การเคลื่อนที่วัตถุบน
ภาพเคลื่อนไหวด้วยวิธี Hidden Makov และได้มีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง จนเป็นเทคนิคที่ช่ือว่า Approximate Bayesian 
โดยมีการปรับกลไกให้ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยวิธี Matching Key 
Points เพื่อลดความซับซ้อนในการคำนวณและทำให้ระบบ
เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุที่ตรวจจับ หรือ Strong Prior Knowledge 
เพื่อจับลักษณะการก้าวเดินของมนุษย์เป็นต้น [5]  

2.8 โครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ายประสาทเทียม หรือ 
ข่ายงานประสาทเทียม (artificial neural network) คือ โมเดล
ทางคณิตศาสตร์หรือโมเดลทางคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล
ส า รส น เท ศ ด้ ว ย ก า รค ำ น วณ แ บ บ ค อ น เน ค ชั น นิ ส ต์  
(connectionist) แนวคิดเริ่มต้นของเทคนิคนี้ได้มาจากการศึกษา
โครงข่ายไฟฟ้าชีวภาพ (bioelectric network) ในสมองซึ่ ง
ประกอบด้วย เซลล์ประสาท (neurons) และ จุดประสาน
ประสาท (synapses) ตามโมเดลนี้ข่ายงานประสาทเกิดจากการ
เชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท จนเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน 

2.9 Machine Learning ส่วนการเรียนรู้ของเครื่องจักร ถูก
ใช้งานเป็นเหมือนสมองของ AI (Artificial Intelligence) ซึ่งอาจ
พูดได้ว่า AI ใช้ Machine Learning ในการสร้างความฉลาด จะ
ใช้เรียกโมเดลที่เกิดจากการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งไม่ได้
เกิดจากการเขียนโดยใช้มนุษย์ มนุษย์มีหน้าที่เขียนโค้ดโปรแกรม
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ให้ AI เรียนรู้จากข้อมูลเท่านั้น Machine Learning เรียนรู้จาก
สิ่งที่มนุษย์ส่งเข้าไปกระตุ้น และจดจำข้อมูลไว้เป็นมันสมอง ส่ง
ผลลัพธ์ท่ีออกมาเป็นตัวเลข หรือ โค้ดที่ส่งต่อไปแสดงผล หรือให้
ตัว AI นำไปแสดงการกระทำ Machine Learning เอง สามารถ
นำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ ต้องอาศัยกลไกที่เป็นโปรแกรม 
หรือเรียกว่า Algorithm ที่มีหลายรูปแบบแต่ Algorithm ที่
ได้รับความนิยมสูงคือ Deep Learning ถูกออกแบบมาให้ใช้งาน
ได้ง่าย และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆ งาน 

2.10 Line Notify เป็นบริการที่สามารถรับข้อความแจ้ง
เตือนจากเว็บเซอร์วิสต่าง ๆที่สนใจได้ทาง Line โดยหลังเสร็จสิ้น
จากการเช่ือมต่อเว็บเซอร์วิสแล้ว จะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชี
ที่เป็นทางการของ Line Notify ซึ่งให้บริการโดย Line สามารถ
เช่ือมต่อกับบริการที่หลากหลายและสามารถรับแจ้งเตือนจาก
กลุ่มได้อีกด้วย ซึ่ งบริการหลัก ๆ ที่สามารถเช่ือมต่อได้แก่ 
GitHub , IFTTT บริการที่ทาง Line ได้เตรียมไว้ให้ในรูปแบบ
ของ API ให้กับเหล่านักพัฒนาเพื่อให้สามารถนำไปตอ่ยอดในการ
พัฒนา Project ที่มีความต้องการส่งข้อความแจ้งเตือนเข้าไปยัง
กลุ่มหรือบัญชีส่วนตัวที่เราสร้างขึ้นมาได้  ในการสร้าง Project 
ที่ใช้ Line ในการแจ้งเตือนเข้าไปยังกลุ่มที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้น 
จำเป็นต้องมี Line Account ก่อน โดยสามารถสมัครใช้งานได้ที่ 
Line Notify หลังจากลงทะเบียนเสร็จก็สามารถเริ่มใช้งาน Line 
Notify ได้ทันที สิ่งที่สำคัญคือ Line Token การแจ้งเตือนนั้นเรา
ต้องตั้งช่ือข้อความว่าที่แจ้งเตือนนั้นว่าเกี่ยวกับอะไรถ้าเกิด
เกี่ยวกับตรวจจับผู้บุกรุกก็ตั้ งว่า Intruder Alert และสร้าง 
Token นั้นออกมา พอส่งข้อความว่ามีผู้บุกรุก ก็จะแจ้งเตือนผ่าน
ไลน์ว่า Intruder Alert : มีผู้บุกรุก เป็นต้น 

2.11 Face Recognition ระบบสแกนหน้าเป็นกระบวนการ
ที่นำใบหน้าที่ตรวจจับได้และผ่านการประมวลผลมาแล้วมา
เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้าเพื่อระบุได้ว่าใบหน้าที่
ตรวจจับได้นั้นตรงกับของบุคคลใด หลักการทำงานของระบบรู้จำ
ใบหน้า การสร้างโมเดลการอ้างอิง ท่ีเรียกว่า Face Print ขึ้นมา 
โดยระบบจะวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของใบหน้า เช่น 
โครงหน้า ความกว้างของจมูก ระยะห่างระหว่างดวงตาทั้งสอง
ข้าง ขนาดโหนกแก้ม ความลึกของเบ้าตา รวมถึงผิวบนใบหน้า 
จากนั้นระบบจะทำการสร้างจุดเช่ืองโยงบนใบหน้า เพื่ อ
เปรียบเทียบกับภาพท่ีถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล 

2.12 Classification เป็นเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูล
เป็นกระบวนการสร้างโมเดลจัดการข้อมูลให้อยู่ในกลุ่มที่กำหนด
มาให้จากกลุ่ มตั วอย่ างข้อมูลที่ เรียกว่าข้อมูลสอนระบบ 
(Training Data) ที่แต่ละแถวของข้อมูลประกอบด้วยฟิลด์หรือ
แอทริบิ วท์ จำนวนมาก  แอทริบิ วท์นี้ อาจเป็นค่ าต่อเนื่ อง 
(Continuous) หรือค่ากลุ่ม (Categorical) โดยจะมีแอทริบิวท์
แบ่ง (Classifying Attribute) ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีคลาสของข้อมูล 
จุดประสงค์ของการจำแนกประเภทข้อมูลคือการสร้างโมเดลการ
แยกแอทริบิวท์หนึ่งโดยขึ้นกับแอทริบิวท์อื่น โมเดลที่ได้จากการ
จำแนกประเภทข้อมูลจะทำให้สามารถพิจารณาคลาสในข้อมูลที่
ยังมิได้แบ่งกลุ่มในอนาคตได้ เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลนี้
ได้นำไปประยุกต์ใช้ในหลายด้าน เช่น การจัดกลุ่มลูกค้าทาง
การตลาด การตรวจสอบความผิดปกติ และการวิเคราะห์ทาง
การแพทย์ 

2.13 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ทรงพล นามคุณ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเพื่อการสร้างระบบ

รักษาความปลอดภัยที่พักอาศัยโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผล
ภาพ จากระบบกล้องวงจรปิดในที่พักอาศัยโดยประยุกต์ใช้งาน
ร่วมกับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่สามารถติดตามการ
เคลื่อนที่และบันทึกภาพผู้บุกรุกได้ ระบบเช่ือมต่อกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์เพื่อแจ้งเตือนการบุกรุกไปยัง
เจ้าของหรือหน่วยงานรักษา ความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้ระบบ
รักษาความปลอดภัยในที่พักอาศัยและการติดตามผู้ที่กระทำ
ความผิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

กายรัฐ เจริญราษฏร์ (2557) งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและ
พัฒนาระบบการตรวจจับผู้บุก โดยใช้ซิกบีเป็นอุปกรณ์รับส่ง
ข้อมูลในเครือข่าย และใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับผู้บุกรุกทั้ง 3 
แบบ คือ เซ็นเซอร์แสงอินฟราเรดตรวจจับการเคลื่อนไหว 
เซ็นเซอร์เฟียโซดิสก์ตรวจจับการสั่นสะเทือน และ เซ็นเซอร์
สวิตช์แม่เหล็กตรวจจับหน้าสัมผัสเมื่อสวิตช์สองช้ินไม่สัมผัสกัน 
จากการทดสอบระบบ อุปกรณ์ซิกบีสามารถรับส่งข้อมูลได้ดี
ภายในระยะไม่เกิน 40 เมตร แต่หากระยะเกิน 40 เมตร การ
รับส่งข้อมูลจะไม่มีเสถียรภาพ  

ประเสริฐศักดิ์ อู่อรุณ (2561) ผู้วิจัยจึงได้จําลองระบบสมาร์ท
โฮมต้นแบบเพื่อการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบบุคคลเคลื่อนไหว โดย
ระบบประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ ส่วนควบคุมอุปกรณ์กล้องและ
เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเช่ือมต่อผ่านราสเบอรี่พาย 
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(Raspberry Pi) ส่วนบันทึกข้อมูลภาพและการแจ้งเตือน ทํางาน
บนระบบคลาวด์ (Google Cloud Services) และส่วนแสดงผล
การแจ้งเตือนทํางานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อตรวจพบความ
เคลื่อนไหวกล้องจะเริ่มทํางานและนําภาพที่ได้มาวิเคราะห์
องค์ประกอบของภาพเพื่อตรวจหาบุคคลโดยอาศัยขั้นตอนวิธี
พื้นฐาน ได้แก่ การตรวจจับใบหน้า การตรวจจับลําตัวและ
อวัยวะต่าง ๆ จากนั้นจะส่งภาพที่ตรวจพบพร้อมการแจ้งเตือน
ผ่านระบบคลาวด์ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ จากการทดสอบพบว่า
ระบบการตรวจจับความเคลื่อนไหวสามารถแจ้งเตือนเฉพาะกรณี
ตรวจพบบุคคลได้อย่างถูกต้องมากขึ้น และการแจ้งเตือนในกรณี
ไม่พบบุคคลมีปริมาณลดลง  

 
 

3. องค์ประกอบของระบบ 
 

3.1 การออกแบบระบบและผลการทำงานของระบบ 
 การออกแบบการทำงานของระบบในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพ 1 การทำงานของระบบในภาพรวม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 การออกแบบ Use Case Diagram ในภาพรวมระบบ
แจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่าน Line Notify 

 

ภาพ 2 Use Case Diagram ในภาพรวมระบบแจ้งเตือน 
ผู้บุกรุกผ่าน Line Notify 

 
3.2 ติดต้ังระบบ 
 3.2.1 เริ่มด้ วยการต่อกล้อง Raspberry Pi Camera V2 
และ ต่อ Case ให้กับ Raspberry Pi 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ภาพที่ 3 เช่ือมต่อกล้องและสายจั้มของ Case 
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 3.2.2 ติดตั้งปุ่ม เปิด – ปิด เข้ากับ Raspberry Pi 4 โดยปุ่ม
จะต่อไว้ที่ Breadboard ทำการต่อไฟผ่านสายจั๊ม 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 ประกอบ Button เขา้กับ Raspberry Pi 4 
 
 

 
ภาพ 4 ประกอบปุ่ม เปิด – ปิด เข้ากับ Raspberry Pi 4 

 

 3.2.3 ติดตั้ง Active Buzzer Module เข้ากับ Raspberry 
Pi 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ประกอบ Active Buzzer Module เข้ากับ Raspberry Pi 4 
 

 3.2.4 ติดตั้ง PIR Motion Sensor เข้ากับ Raspberry  
Pi 4 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ประกอบ PIR Motion Sensor เข้ากับ Raspberry Pi 4 
 
 

3.2.5 ภาพรวมของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

         ภาพ 7 การติดตั้งภาพรวมของระบบ 
 

3.2.6 การตรวจจับใบหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพที ่8 แสดงผลการตรวจจบัใบหน้า 
 

 3.2.7 แสดงผลลัพธ์ผ่านทาง Line 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  ภาพที่ 9 แจ้งเตือนผู้บุกรุกภายในบ้านด้วย Line Notify 
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4. ผลสรุป 
4.1 ผลที่ได้รับ 
 จากการศึกษาค้นคว้าพัฒนาระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกภายในที่
พักอาศัยผ่าน LINE NOTIFY ผลการทดลอง บอร์ด RASPBERRY 
PI 4 ท ำการต รวจจั บ ใบ ห น้ าข อ งผู้ บุ ก รุ ก โด ย ใช้ ก ล้ อ ง 
RASPBERRY PI CAMERA V2 เป็นตัวเก็บภาพถ่าย และ PIR 
MOTION SENSOR เป็นตัวตรวจจับใบหน้าแล้วทำการแจ้งเตือน
ไปยัง LINE ได้ สามารถ เปิด-ปิด การทำงานของอุปกรณ์ได้ ตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานแต่ยังไม่สามารถแยกประเภทได้ว่าเป็น
บุคคลภายในบ้านหรือเป็นบุคคลภายนอกได้ 
 
4.2 ปัญหาและอุปสรรค 
 ยังไม่สามารถระบุว่าเป็นการบุกรุกหรือไม่บุกรุกโดยวิธี 
CLASSIFICATION ได้ โดยการทำงานของ AI ยั งไม่ประสบ
ความสำเร็จตามที่ได้คาดหวังเอาไว้จากภาพรวมของผลงาน 
 
4.3 ข้อเสนอแนะ 
 4.3.1 ในการนำไปใช้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกันสร้าง
อุปกรณ์ สร้างเครื่องมือที่ใช้สำหรับระบบรักษาความปลอดภัย
ตรวจจับใบหน้าของผู้บุกรุกได้ 
 4.3.2 การศึกษาครั้งต่อไป นำเทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้กับระบบรักษาความปลอดภัยและ
ทำการปรับปรุงระบบให้มี ประสิทธิภาพในการทำงานให้  
ดีขึ้น และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและเหมาะสม เช่น 
บอร์ด RASPBERRY PI 4 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจจับควันไฟป่าของอุปกรณ์เซนเซอร ์
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บทคัดย่อ 
การจัดทำโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิท ธิภ าพของการตรวจจับควัน ไฟป่ าของอุ ปกรณ์               
เซ น เซ อ ร์  โด ย ใ ช้ เซ น เซ อ ร์  MQ2 , MQ5 , MQ7 , MQ9                
และ  MQ135 ทดสอบส่ วนประกอบของก๊ าซที่ เกิ ดจาก            
การเผาไหม้ของวัสดุชนิดต่าง ๆ โดยใช้บอร์ด NodeMCU 
ESP8266  ในการเก็ บ ค่ าควัน ที่ ได้ จ าก เซน เซอร์ เป็ น ค่ า
แรงดันไฟฟ้าและทำการส่งข้อมูล ค่าควันไปยังแอพพลิเคช่ัน 
Blynk ซึ่ งมีการหาค่าควันตามระยะห่างระหว่างวัสดุและ
เซนเซอร์คือ 10 , 15 และ 20 เซนติเมตร ผลของการทดสอบ  
การเปรียบเทียบพบว่า อุปกรณ์ เซนเซอร์  MQ2 สามารถ   
ตรวจจับค่าควันจากวัสดุชนิดใบไม้และกิ่งไม้ ได้ที่มากที่สุด          
มีค่าเฉลี่ยวัสดุชนิดใบไม้ 531.25, 341.70 และ 209.55 ppm 
ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยวัสดุชนิดกิ่งไม้ 313.25, 246.50 และ 191.95 
ppm ตามลำดับ ผลของการทดสอบการเปรียบเทียบพบว่า 
อุปกรณ์เซนเซอร์ MQ5 สามารถตรวจจับค่าควันจากวัสดุชนิด
พลาสติกได้ที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 217.65, 187.35 และ 155.05 
ppm ตามลำดับ โดย MQ135  MQ9 และ MQ7 สามารถ
ตรวจจับค่าควันและมีค่าเฉลี่ยรองลงมาตามลำดับ 

สรุปได้ว่า MQ2 สามารถตรวจจับควันจากวัสดุ ที่ มีผล         
ทำให้เกิดไฟป่าได้ดีที่สุด สามารถนำไปพัฒนาเพื่อไปใช้งาน       
ได้จริง เช่น การพัฒนาเป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนการเกิดไฟป่า 
อุปกรณ์ตรวจจับปริมาณควันในอากาศ เป็นต้น 

 
คำสำคัญ -- การตรวจจับควันไฟป่า, เซนเซอร์, โหนดเอ็มซียู, 
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ABSTRACT 
 This project is intended to Comparison of forest 
smoke detection performance of sensor. Using sensors 
MQ2, MQ5, MQ7, MQ9 and MQ135, test the 
combustion gas components of different materials 
using the NodeMCU ESP8266 board to collect the 
sensor's smoke as voltage and perform data 
transmission. The smoke value to the Blynk 
application, which is based on the distance between 
the material and the sensor, is 10, 15 and 20 
centimeters, with an average leaf material of 531.25, 
341.70, and 209.55 ppm, respectively. Average twig 
materials 313.25, 246.50, and 191.95 ppm, 
respectively, MQ5 can detect the smoke from plastic 
materials at the highest, with an average of 217.65, 
MQ135 MQ9 and MQ7 can detect smoke and have a 
secondary average, respectively. 
 which concludes that MQ2 can best detect smoke 
from materials that cause wildfires. It can be 
developed to go to practical use. Such as the 
development of forest fire alarm device, smoke 
detector in the air, etc. 
 
Keywords -- Forest Smoke Detection, Sensor, 
NodeMCU, Performance, Internet of Things 
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1. บทนำ  
 ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศอัน
เนื่องมาจากหมอกควันในเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศ
ในภาคเหนือน้ันได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาหมอกควัน การสะสมของควัน
หรือฝุ่นในอากาศ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรและไฟป่าและมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี 
โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทุก ๆ ปี 
สาเหตุส่วน ใหญ่พบว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ มากกว่าที่เกิดจากภัย
ทาง ธรรมชาติทั้งการเผาป่า ใบไม้และเศษหญ้าแห้ง เพื่อเตรียม 
พื้นที่ทำการเกษตรครั้งต่อไป ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ 
เกิดขึ้นเป็นประจำ ถึงแม้รัฐบาลจะมีประกาศขอความร่วมมือ 
จากประชาชนและเกษตรกรให้งดการเผาหญ้ าแล้วก็ตาม 
เนื่องจากก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองกระจาย 
คละคลุ้งไปท่ัวบริเวณรอบ 
 ในยุค Thailand 4. 0 เทคโนโลยีเซนเซอร์ถูกนำมาประยกุต์ใช้
งานในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านการพัฒนา
พลังงาน ความปลอดภั ย สุขภาพ สิ่ งแวดล้อม เนื่ องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการปรับปรุงเซนเซอร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และได้มาตรฐานมากขึ้น อีกทั้ง เซนเซอร์
หลายชนิดได้ถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ราคาถูกลง 
 ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีเซนเซอร์มา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจจับควัน โดยใช้เซนเซอร์ 
MQ2, MQ5, MQ7, MQ 9 และ  MQ 135 ทดสอบส่วนประกอบ

เพื่อรวบรวมของก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุชนิดต่าง ๆ 
ข้อมูลการจำแนกควันแต่ละชนิดให้แม่นยำ สามารถเลือกไปใช้
งานได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจจับควันไฟป่าของ
อุปกรณ์เซนเซอร์ 
 2) ทดสอบส่วนประกอบของก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
วัสดุชนิดต่าง ๆ ได้ 
 
 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 โดยมีส่วนของ Software ที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย 
การเขียนคำสั่งโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ คือ Arduino IDE 
[1] ในส่วนของ Software Arduino ได้พัฒนาส่วนของระบบการ
เขียนโปรแกรม หรือที่เรียกว่า IDE (Integrated Development 
Environment) ซึ่งจะช่วยให้ฝังคำสั่งลงในบอร์ด Arduino ชนิด
ต่าง ๆ ได้ ซึ่งในส่วนของ software นี้ และยังสามารถดาวโหลด 
library เพิ่ ม ได้ จาก internet ซึ่ งท ำให้ เขี ยน โปรแกรมกับ 
controller ชนิดอื่น ๆ ไม่จำกัดอยู่แค่ Arduino อีกด้วย และมี
การแสดงค่าข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน โดยผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk 
[2] คือ Application สำเร็จรูปสำหรับงาน IOT มีการเขียน
โปรแกรมที่ง่าย โดยไม่ต้องเขียน App เองสามารถใช้งานได้อย่าง 
Real time สามารถเช่ือมต่อ Device ต่าง ๆ เข้ากับ Internet 
ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น Arduino, ESP8266, ESP32, 
NodeMCU, Raspberry pi นำมาแสดงบน Application ได้
อย่างง่ายดาย โดย Application Blynk เปิดให้ใช้งานได้ฟรี และ
รองรับในระบบ IOS และ Android อีกด้วย 
 สำหรับ Hardware ที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย 

1. MQ2 [3] เซ็นเซอร์โมดูล เหมาะสำหรับใช้ตรวจจับแก๊ส
จ ำ พ ว ก  LPG, Propane, Hydrogen, Methane, Butane, 
Smoke สามารถตรวจจับระดับความเข้มข้นของแก๊สที่ช่วง 0 - 
20,000 ppm MQ2 จะใช้ในการตรวจจับหรือตรวจสอบความ
เข้มข้นหรือการปรากฏตัวของก๊าซท่ีติดไฟได้ในอากาศ นอกจากนี้
ยังมีวงจรที่เรียบง่ายมั่นคงยาวนานตอบสนองอย่างรวดเร็วและ
กว้าง  

2. MQ5 [3] เป็นโมดูลตรวจวัดแก๊ส ที่ไวต่อแก๊สไวไฟในกลุ่ม 
LPG, Methane, Natural Gas, Hydrogen จึงเป็นเซ็นเซอร์ที่
นิยมนำมาใช้ในการตรวจจับการรั่วของแก๊สต่าง ๆ 

3. MQ7 [3] เป็นเซ็นเซอรต์รวจวดัความหนาแน่นของก๊าซ
คาร์บอนมอนน็อกไซด์ (CO) ที่สามารถวัดไดล้ะเอียดในช่วง 20 
ถึง 2,000 ppm 

4. MQ9 [3] ตรวจจับแก๊ส Carbon Monoxide และแก๊สที่
ติดไฟได้จะตรวจจับความเข้มข้นของ CO ในอากาศ ตั้งแต่ 10 
ถึง 10,000 ppm และ ก๊าซที่ติดไฟได้ ตั้งแต่ 100 ถึง 10,000 
ppm ซึ่งตัว sensor จะทำงานท่ีอุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 50 องศา
เซลเซียส 
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5. MQ135 [3] เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดคุณภาพของอากาศ ไม่ได้เป็น
เซ็นเซอร์วัดเฉพาะแก๊สใดแก๊สหนึ่งเหมือนตัวอื่น โดย MQ-135 
นั้นสามารถตรวจจับแก๊สต่าง ๆ คือ NH3 (แอมโมเนีย), NOx 
(ออกไซด์ของไนโตรเจน), CO (คาร์บอนมอนน็อกไซด์) และยัง
สามารถตรวจจับควันได้อีกด้วย 

 
ตาราง 1 คุณสมบัติ Sensor MQ Series  

Sensor คุณสมบัติ 
MQ-2 เหมาะสำหรับใช้ตรวจจับแก๊สจำพวก LPG, 

Propane, Hydrogen, Methane carbon 
monoxide ,Smoke สามารถตรวจจับระดับ
ความเข้มข้นของแก๊สที่ช่วง 0 - 20, 000 ppm 

MQ-5 เป็นโมดูลตรวจวัดแก๊ส ที่ไวต่อแก๊สไวไฟในกลุ่ม 
LPG, Methane, Natural Gas, Hydrogen จึง
เป็นเซ็นเซอร์ที่นิยมนำมาใช้ในการตรวจจับการ
รั่วของแก๊สต่าง ๆ 

MQ-7 
 

เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดความหนาแน่นของก๊าซ
คาร์บอนมอนน็อกไซด์ )CO) ที่สามารถวัดได้
ละเอียดในช่วง 20 ถึง  2 , 000 ppm 

MQ-9 
 

ตรวจจับแก๊ส Carbon Monoxide และแก๊สที่
ติดไฟได้จะตรวจจับความเข้มข้นของ CO ใน
อากาศ  ตั้งแต่ 10 ถึง 10 , 000 ppm  และ ก๊าซ
ที่ติดไฟได้ ตั้งแต่ 100 ถึง  10 , 000 ppm ซึ่ง 
sensor จะทำงานท่ีอุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 50   

MQ-135 
 

เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดคุณภาพของอากาศ ไม่ได้เป็น
เซ็นเซอร์วัดเฉพาะแก๊สใดแก๊สหนึ่งเหมือนตัวอื่น 
โดย MQ- 135 นั้นสามารถตรวจจับแก๊สต่าง ๆ 
คือ  NH3, NOx, CO และยังสามารถตรวจจับ

ควันได้อีกด้วย 
ตาราง 1 แสดงคุณสมบัติของเซนเซอร์ MQ ในประเภทต่างๆ 

โดยมีการตรวจจับแก๊สแต่ละชนิดและแสดงความสามารถ
ตรวจจับระดับความเข้มข้นของแก๊สในช่วงของหน่วยวัด 1 ใน 
1,000,000 ppm 
 
ตาราง 2 คุณสมบัติการตรวจจับแก๊สของ MQ Series ชนิดต่าง ๆ  

Sensor Co Co2 NOx HC Smoke 
MQ-2 ✓   ✓ ✓ 

MQ-5  ✓  ✓  
MQ-7 ✓     
MQ-9 ✓   ✓  

MQ-135 ✓  ✓  ✓ 
 
  ตาราง 2 แสดงสรุปการตรวจจับแก๊สของเซนเซอร์ MQ ใน
ชนิดต่างๆ โดยเซนเซอร์ MQ ส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
ตรวจจับแก๊ส Co มากที่สุดและ Hc รองลงตามลำดับ 
 

6. NodeMCU [4 ] คือ บอร์ดคล้าย Arduino ที่ สามารถ
เชื่อมต่อกับ WiFi ได้, สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Arduino IDE 
ได้เช่นเดียวกับ Arduino และบอร์ดมีราคาถูก เหมาะแก่ผู้ที่คิด
จะเริ่มต้นศึกษา หรือทดลองใช้งานเกี่ยวกับ Arduino, IoT, 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่การนำไปใช้จริงในโปรเจคต่าง ๆ 

7. MCP3008 (Microchip) [5] เป็น Chip แปลงสัญญาณ 
Analog ให้เป็นสัญญาณ Digital ด้วยจำนวน 8 Channels 10 
Bit ADC โดยต่อผ่าน SPI interface MCP3008 นี้สามารถต่อใช้
งานร่วมกับบอร์ด microcontroller อาทิเช่น Raspberry Pi ซึ่ง
ตัวบอร์ด Raspberry Pi สามารถรับได้แต่สัญญาณ Digital 
เท่านั้น แต่สัญญาณที่เข้ามาเป็น Analog จึงต้องใช้ MCP3008 
เเปลงสัญญาณให้ก่อน 

 
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในงานวิจัยเรื่อง ระบบเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร [6] 
พบว่าการเกิดเหตุ เพลิงไหม้มักจะเกิดในบริ เวณที่ ไม่มีคน
สังเกตเห็นหรือไม่มีคนอยู่ซึ่งกว่าจะรู้ตัวเพลิงก็ลุกไหม้จนไม่
สามารถควบคุมได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบป้องกันเหตุ
เพลิงไหม้ติดตั้งไว้ภายในอาคารหรือภายในห้องต่าง ๆ จึงเกิด
แนวคิดที่จะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino มารับสัญญาณ
อุปกรณ์ตรวจจับควัน และการนำ NodeMCU มาประยุกต์ใช้
งานกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารกัน
บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถทำการแจ้งเตือนไปยัง
ผู้ใช้งานผ่านแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และ
การแจ้งเตือนข้อความไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อเป็นอีกช่องทางใน
การแจ้งเตือนในกรณีที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหาย นอกจากนี้
ยังสามารถสั่งให้กล้องทำการถ่ายภาพบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
เพื่อแจ้งเหตุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
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ในงานวิจัยเรื่อง แอพพลิ เค ช่ันตรวจจับก๊าซไวไฟด้วย
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง [7] พบว่าก๊าซไวไฟสามารถอยู่ในรูป
ของเหลวหรือก๊าซ ถูกเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ปกติจะมีการ
นำมาใช้เป็นเช้ือเพลิงในการประกอบอาหารในครัวเรือนทั่วไป 
สามารถติดไฟได้ง่ายเนื่องจากก๊าซไวไฟมีคุณสมบัติไม่มีสี ไม่มี
กลิ่น และเมื่อมีการระเหย ก็จะไม่สามารถมองเห็นได้  ดังนั้นจะ
เป็นอันตรายอย่างมากหากเก็บใกล้กับจุดที่อาจจะเกิดประกายไฟ 
เช่น ปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า  งานวิจัยนี้จึงเสนอการใช้
แอพพลิเคช่ันตรวจจับก๊าซไวไฟผ่านระบบ Internet of Things 
โดยอาศัยหลักการและแนวคิดที่มีการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มี
ขนาดเล็ก ราคาประหยัดมาใช้ในการควบคุมและประมวลผล 
โดยทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ (MQ2)    
และส่งสัญญาณไปยังแอพพลิเคช่ันในมือถือผ่านระบบคลาวดข์อง 
Internet of Things จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง พ บ ว่ า ชุ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ออกแบบสามารถตรวจสอบก๊าซไวไฟได้
หลายชนิด สามารถตรวจจับการรั่วไหลและส่งสัญญาณเตือนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่มีขายใน
ท้องตลาดได้ 

ใน ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง  Detection System for Cigarette 
Smoke [8] พบว่าควันบุหรี่สามารถลดคุณภาพอากาศที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอด
บุหรี่สิ่งสำคัญคือต้องมีระบบที่สามารถใช้ตรวจจับก๊าซอันตรายใน
ควันบุหรี่ได้ ในบทความนี้เราออกแบบและใช้ระบบตรวจจับควัน
บุหรี่แบบไร้สาย ฮาร์ดแวร์ใช้ Arduino และเซ็นเซอร์ก๊าซสี่ตัว 
ได้แก่ MQ135, MQ2, MQ7 และ MQ9 เพื่อตรวจจับรวบรวม
และส่งข้อมูลแบบไร้สายไปยัง Raspberry Pi โดยใช้โมดูล Wi-Fi 
ESP8266 ในด้านซอฟต์แวร์เราพัฒนาสามโปรแกรม ได้แก่ 
สำหรับ Arduino, Raspberry Pi และเว็บเซิร์ฟเวอร์ เราแสดงให้
เห็นในการทดลองจริงว่าระบบของเรารวบรวมการอ่านเซ็นเซอร์
จากเซ็นเซอร์ก๊าซได้สำเร็จ 

ในงานวิจัยเรื่อง ระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซอย่างง่าย
โดยใช้ Arduino Uno [9] พบว่าการใช้ก๊าซในแง่มุมต่าง ๆของ
ชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่ความต้องการ
ของครัวเรือนไปจนถึงอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นที่จะเพิ่มการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานเนื่องจากการรั่วไหลของก๊าซการ
ควบคุมการรั่วไหลของก๊าซ ดังนั้นบทความนี้จะกล่าวถึงการ
ตอบสนองของเซ็นเซอร์ก๊าซ MQ2, MQ3 และ MQ5 ต่อก๊าซ

และควัน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMega328 ใช้เซ็นเซอร์ก๊าซ
สามตัวพร้อมโมดูล Arduino Uno ถูกใช้เป็นตัวส่งสัญญาณเสียง
และไฟ LED เป็นพื้นฐานสำหรับข้อมูลภาพที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ
ส่วนเกินที่ตรวจพบโดย MQ2, MQ3 และ MQ5 กลไกทาง
กายภาพคือเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซส่วนเกินสัญญาณเสียงจาก
เสียงกริ่งจะดังขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวบ่งช้ีแรกของการรั่วไหลของก๊าซ 
โดยทั่วไป เซ็นเซอร์ก๊าซ MQ2, MQ3 และ MQ5 ทำงานแตกต่าง
กันเล็กน้อยในการตอบสนองต่อการมีอยู่ของก๊าซและควัน จึง
สามารถนำผลที่ ได้จากการวิจัยนี้ ไปออกแบบเป็นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกชนิดของเซนเซอร์วัดก๊าซตามความต้องการ 

ในงานวิจัยเรื่อง Wireless Sensor Network for Forest 
Fire Detection พบว่าไฟป่าเป็นปัญหาหนึ่งที่คุกคามความยั่งยืน
ของป่า ระบบป้องกัน เพื่อบ่งช้ีไฟป่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง 
ขอบเขตของป่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบในการตรวจสอบสภาพป่า 
เพื่อเอาชนะปัญหาขอบเขตป่าไม้ได้ออกแบบระบบตรวจจับไฟป่า
โด ย ใ ช้  Wireless Sensor Network (WSN) โด ย ใ ช้ โห น ด
เซ็ น เ ซ อ ร์ ห ล า ย ตั ว  โ ห น ด เ ซ็ น เ ซ อ ร์ แ ต่ ล ะ ตั ว มี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวส่ง / ตัวรับและเซ็นเซอร์สามตัว วิธีการ
วั ด ท ำได้ โด ยการวั ด อุณ ห ภู มิ เป ล ว ไฟ ระดั บ ขอ งมี เท น
ไฮโดรคาร์บอนและ CO2 ในพื้นที่ป่าบางส่วนและการเผาไหม้
ของพีทในเครื่องจำลอง จากผลการวัดอุณหภูมิระดับของก๊าซ
มีเทน 

ใน ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง  IoT based forest fire detection 
systemจากการสำรวจพบว่า 80% ของความสูญเสียที่เกิดจาก
ไฟไหม้จะถูกกันไว้ให้ห่างไกลจากการที่ไฟถูกระบุโดยทันที ตัว
บ่งช้ีการดับเพลิงและกรอบการสังเกตการณ์ที่ใช้ NodeMCU คือ
คำตอบสำหรับปัญหานี้ในงานนี้เราได้ประกอบเครื่องค้นหาไฟ
โดยใช้ NodeMCU ซึ่งเช่ือมต่อกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิเซ็นเซอร์
ควันและสัญญาณ เซ็นเซอร์อุณหภูมิจะตรวจจับความอบอุ่นและ
ตัวตรวจจับควันและตรวจจับควันที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริโภค
หรือไฟไหม้  เสียงกริ่ งที่ เกี่ยวข้องกับ Arduino ทำให้ เรามี
สัญญาณเตือน ไม่ว่าจุดใดก็ตามที่เปิดใช้งานไฟจะเผาผลาญการ
ประท้วงที่อยู่ติดกันและก่อให้เกิดควัน นอกจากนี้ยังสามารถเปิด
ใช้งานคำเตือนเรื่องอัคคีภัยเนื่องจากมีควันเล็กน้อยจากแสงเทียน
หรือไฟน้ำมันที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ในทำนองเดียวกัน 
ณ จุดใดก็ตามที่มีแรงอุ่นสูงการแจ้งเตือนก็จะดำเนิ นต่อไป 
กระดิ่ งหรือการแจ้งเตือนจะถูกฆ่าไม่ว่าอุณหภูมิจะเท่ากับ
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อุณหภูมิห้องปกติและระดับควันจะลดลง เราได้เช่ือมต่อการ
แสดง LCD เพิ่มเติมไปยังบอร์ด NodeMCU ด้วยความช่วยเหลือ
ของนวัตกรรม IoT การตรวจสอบไฟของ NodeMCU รองรับ
ความต้องการทางกลและเพื่อเหตุผลสำหรับหน่วยครอบครัว ไม่
ว่าจุดใดก็ตามที่รับรู้ว่ามีไฟหรือควันไฟระบบจะเตือนลูกค้าทันที
เกี่ยวกับ ไฟไหม้ผ่ านโมดูลอี เธอร์ เน็ต  ด้ วยเหตุนี้ เราจึงใช้  
ESP8266 ซึ่ ง ม า จ า ก  Arduino IDE ใน ท ำ น อ ง เดี ย ว กั น 
NodeMCU ที่เช่ือมต่อกับจอ LCD จะทำเพื่อแสดงสถานะของ
กรอบงานว่ามีการระบุควันและความร้อนสูงเกินไปหรือไม่ ยิ่งไป
กว่านั้นการเช่ือมต่อ NodeMCU กับโมดูลอีเธอร์เน็ตยังทำให้
ลูกค้าคุ้นเคยกับข้อความเง่ือนไขที่โดดเด่นมากขึ้น เป็นการพูด
แทรกลูกค้าเกี่ยวกับการระบุไฟ เฟรมเวิร์กนี้มีประโยชน์อย่างมาก
ไม่ว่าจุดใดก็ตามที่ไคลเอนต์ไม่ได้อยู่ในระยะโฟกัสใกล้เคียง ไม่ว่า
จุดใดก็ตามที่เกิดไฟไหม้เฟรมเวิร์กจะแสดงและเตือนลูกค้าโดย
การส่งสัญญาณเตือนไปยังแอปพลิเคชันที่แนะนำบนอุปกรณ์
พกพา Android ของผู้ใช้หรือเปิดเพจผ่านเว็บ 
 และในงานวิจัย เรื่ อง Cigarette Smoke Detectors for 
Non-Smoking Areas in the Building [1 0 ] ง า น วิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และออกแบบเครื่องตรวจจับควันบุหรี่
สำหรับพื้นที่ปลอดบุหรี่ในอาคาร เพื่อที่จะใช้ในการตรวจจับควัน   
ในที่ต่าง ๆ การออกแบบเครื่องตรวจจับควันออกแบบโดย Gas 
Sensor (MQ-2) ตรวจจับควันและ NodeMCU V2 (ESP8266-
12e) เพื่อเก็บค่าของเซ็นเซอร์เป็นแรงดันไฟฟ้า เมื่อเซ็นเซอร์
ตรวจจับควันจนเกินแรงดันไฟฟ้า NodeMCU V2 (ESP8266-
12e) จะส่งข้อความไปยังผู้ดูแลระบบส่งการแจ้งเตือนผ่าน LINE 
API บนแอปพลิเคชัน LINE จากบทสรุปการทดลองเครื่องตรวจ
จับควันบุหรี่ในพื้นที่ที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นระบบที่สามารถตรวจจับ
ควันได้ในพื้นที่ไม่เกิน 20 ตร.ม. (ตร.ม. ) และห้องสูงไม่เกิน 3 
เมตร (ม.) หากห้องกว้างและสูง อุปกรณ์สามารถตรวจจับควันได้
ในเวลาอันสั้นและสามารถส่งข้อความเตือนพนักงานที่อาคารให้
ระวังว่ามีคนสูบบุหรี่ในพื้นที่สูบบุหรี่ 
 

4. ขั้นตอนและวิธกีารดำเนินงาน 
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

1.1 ศึกษาอุปกรณ์เซนเซอร์ 
1.2 ศึกษา NodeMCU ESP8266 
1.3 ศึกษาภาษาซี 

1.4 ศึกษาการออกแบบและการใช้งานโปรแกรม Arduino 
IDE และแอพพลิเคชั่น Blynk 
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

2.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของระบบ 
2.2 วางผังภาพรวมของระบบ 

3. การติดตั้งและพัฒนาอุปกรณ์ 
4. ทดสอบระบบ 
5. สรุปผลการทดลอง 
6. จัดทำเอกสาร 

 
ภาพ 1 แผนผังการทำงานของระบบ 

 

 จากภาพ 1 เป็นการทำแผนผังการทำงานของระบบโดยเริ่ม

จ าก ก าร เขี ย น ค ำสั่ งผ่ าน โป รแ ก รม  Arduino ล งบ อ ร์ ด 

NodeMCU ESP8266 โดยทุกเซนเซอร์จะตรวจจับปริมาณควัน

ไฟพร้อมกัน  ทำการเก็บข้อมู ลและแสดงค่ าข้ อมู ล ไปยั ง

แอพพลิเคชั่น Blynk หรือหากไม่สามารถตรวจพบค่าควันข้อมูลก็

ยังสามารถแสดงผลไปยังแอพพลิเคช่ัน Blynk ได้ 
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ภาพ 2 ภาพรวมของระบบ 

  
 จากภาพ 2 เป็นการวางแผนภาพรวมของระบบ โดยเมื่อ
เซนเซอร์ตรวจจับควัน จะทำการแปลงค่าข้อมูลผ่านบอร์ด 
NodeMCU ESP8266 ซึ่งส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์
ที่เช่ือมต่อไว้ และแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk  

 
5. ผลการดำเนินงาน 

5.1 สร้างส่วนประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ 
 

 
ภาพ 3 ต้นแบบของอุปกรณ์ 

 

 จากภาพ 3 เป็นการต้นแบบของอุปกรณ์ เซนเซอร์ในการ
ตรวจจับควันไฟป่า 
 
5.2 โครงสร้างของหน้าจอ 
 

 
ภาพ 4 หน้าจอการแสดงผลของแอพพลิเคชั่น Blynk 

 
    จากภาพ 4 เป็นหน้าจอการแสดงผลของแอพพลิเคชั่น Blynk 
แสดงประสิทธิภาพในการตรวจจับควันไฟป่าของอุปกรณ์
เซนเซอร์แต่ละชนิด 
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5.3 การสร้างซอฟต์แวร์เพ่ือควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ 

 
 ภาพ 5 คำสั่งการเชื่อมต่อ WIFI และการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น Blynk 

 

 จากภาพ 5 เป็นคำสั่งการเช่ือมต่อ WIFI และการเชื่อมต่อกับ
แอพพลิเคช่ัน Blynk โดยกำหนด PIN Analog ของ MCP3008 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการขยายช่อง Analog เพื่อให้สามารถ Run
ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk 
 

 
ภาพ 6 คำสั่งการเชื่อมต่ออปุกรณ์เซนเซอร์ MQ2, MQ5, MQ7, MQ9 และ 

MQ135 ให้แสดงผลบนแอพพลิเคชั่น Blynk 

 จากภาพ 6 เป็นคำสั่งการเช่ือมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ MQ2, 
MQ5, MQ7, MQ9 และ MQ135 ให้แสดงผลบนแอพพลิเคช่ัน 
Blynk โดยกำหนดการแสดงผลตามลำดับ 
 
ตาราง 3 ข้อกำหนดพื้นฐานการทดสอบ 

 

 ตาราง 3 แสดงตารางข้อกำหนดพื้นฐานการทดสอบ โดยมี
ข้อกำหนดในการใช้ ดังนี้ วัสดุ 3 ชนิด จำนวนครั้งที่ทดสอบ 
ระยะเวลาที่ทดสอบ ระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์กับวัสดุทดลอง 
และขนาดของวัสดุแต่ละชนิด 
 
5.4 การทดสอบ 

4.1 การทดสอบซอฟต์แวร์  ทดสอบชุดคำสั่ งโดยการ 
compile ผ่านโปรแกรม Arduino IDE เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้ องของโค้ ด โปรแกรม เพื่ อ ให้ สามารถแสดงผลผ่ าน
แอพพลิเคชั่น Blynk 

4.2 การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์เซนเซอร์ โดยการ
ตรวจจับค่าควันของวัสดุ 3 ชนิด คือ ใบไม้ , กิ่งไม้ และพลาสติก 
ซึ่งมีระยะห่างในการทดสอบระหว่างเซนเซอร์และวัสดุ คือ 10 , 
15 และ 20 เซนติเมตร จำนวน 20 ครั้ง โดยแสดงผลผ่าน
แอพพลิเคชั่น Blynk 
 
 
 
 

ข้อกำหนดพ้ืนฐาน รายละเอียด 

วัสดุ 3 ชนิด กิ่งไม้ ใบไม้ พลาสติก  

จำนวนครั้งท่ีทดสอบ 20 ครั้ง/วัสดุแตล่ะชนิด 

ระยะเวลาที่ทดสอบ 1 นาที/แต่ละชนิด 

ระยะห่างระหว่าง
เซ็นเซอร์กับวสัดุทดลอง 

10 cm., 15 cm. และ 20 cm. 

ขนาดของวัสดุแตล่ะ
ชนิด 

1 กองเล็ก/วัสดุแต่ละชนิด 
(สูงประมาณ 15 cm. กว้าง 
30 cm./กอง) 
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5.5 ผลการทดสอบของระบบ 
 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยวัสดุชนิด ใบไม้ 

Sensor 10 15 20 
MQ2 531.25 341.70 209.55 
MQ5 443.20 319.65 200.60 
MQ7 110.70 67.25 55.10 
MQ9 137.65 80.70 67.10 

MQ135 259.60 167.95 148.40 
 

 จากตาราง 4 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบของอุปกรณ์

เซนเซอร์ MQ2, MQ5, MQ7, MQ 9 และ  MQ 135 ในระยะ  10, 

15 และ 20 เซนติเมตร ชนิดวัสดุ ใบไม้ จำนวน 20 ครั้ง พบว่า 

เซนเซอร์ที่สามารถวัดค่าควันได้มากและรวดเร็วท่ีสุด คือ  MQ 2 

มีค่าเฉลี่ย 531.25 , 341.70 แ ล ะ  209.55 โด ย เซ น เซ อ ร์ ที่

สามารถวัดค่าควันได้ลำดับถัดมาคือ MQ5, MQ135, MQ 9 และ 

MQ 7 ตามลำดับ  

 

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยวัสดุชนิด กิ่งไม้ 

Sensor 10 15 20 
MQ2 313.25 246.50 191.95 
MQ5 288.60 234.15 159.15 
MQ7 66.45 59.30 50.40 
MQ9 90.25 76.25 68.15 

MQ135 140.75 144.10 119.45 
 จากตาราง 5 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบของอุปกรณ์

เซนเซอร์ MQ2, MQ5, MQ7, MQ 9 และ  MQ 135 ในระยะ  10, 

15 และ 20 เซนติเมตร ชนิดวัสดุ  กิ่งไม้ จำนวน 20 ครั้ง พบว่า 

เซนเซอร์ที่สามารถวัดค่าควันได้มากและรวดเร็วท่ีสุด คือ  MQ 2 

มีค่าเฉลี่ย 313.25 , 246.50 และ 191.95 โดยเซนเซอร์ที่สามารถ

วัดค่าควันได้ลำดับถัดมาคือ MQ5, MQ135, MQ 9 และ  MQ 7 

ตามลำดับ 

 
 

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยวัสดุชนิด พลาสติก 

Sensor 10 15 20 
MQ2 208.25 180.10 135.40 
MQ5 217.65 187.35 155.05 
MQ7 46.20 41.85 40.60 
MQ9 85.25 75.00 78.35 

MQ135 118.65 108.85 100.80 
  
 จากตาราง 6 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบของอุปกรณ์
เซนเซอร์ MQ2, MQ5, MQ7, MQ 9 และ  MQ 135 ในระยะ  10, 
15 และ 20 เซนติเมตร ชนิดวัสดุ  พลาสติก จำนวน 20 ครั้ง 
พบว่า เซนเซอร์ที่สามารถวัดค่าควันได้มากและรวดเร็วที่สุด คือ 
MQ5 มีค่าเฉลี่ย 217.65, 187.35 และ 155.05 โดยเซนเซอร์ที่
สามารถวัดค่าควันได้ลำดับถัดมาคือ MQ2, MQ135, MQ 9 และ 
MQ 7 ตามลำดับ   
 ผลการทดสอบพบว่า MQ2 สามารถตรวจจับค่าควันของวัสดุ
ชนิดใบไม้และกิ่งไม้มากที่สุด ซึ่งมีการหาค่าควันตามระยะห่าง
ระหว่างวัสดุและเซนเซอร์คือ 10, 15 และ 20 เซนติเมตร โดยมี
ค่าเฉลี่ยวัสดุชนิดใบไม้ 531.25, 341.70 , และ 209.55 ppm 
ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยวัสดุชนิดกิ่งไม้ 313.25 , 246.50 , และ 
191.95 ppm ตามลำดับ MQ5 สามารถตรวจจับค่าควันจาก
วัสดุชนิดพลาสติกได้ที่มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 217.65, 187.35 
และ 155.05 ppm ตามลำดับ โดย MQ135 MQ9 และ MQ7 
สามารถตรวจจับค่าควันและมีค่าเฉลี่ยรองลงมาตามลำดับ 
 

6. สรุปผล  
 โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจจับควัน 
ของอุปกรณ์เซนเซอร์จากผลการทดสอบพบว่า MQ2 สามารถ                                                   
ตรวจจับค่าควันของวัสดุชนิดใบไม้และกิ่งไม้มากท่ีสุด ซึ่งมีการหา
ค่าควันตามระยะห่างระหว่างวัสดุและเซนเซอร์คือ 10, 15 และ 
20 เซนติเมตร โดยมีค่าเฉลี่ยวัสดุชนิดใบไม้ 531.25, 341.70และ 
209.55 ppm ตามลำดับ ค่าเฉลี่ ยวัสดุชนิดกิ่งไม้  313.25 , 
246.50 และ 191.95 ppm ตามลำดับ MQ5 สามารถตรวจจับ
ค่าควันจากวัสดุชนิดพลาสติกได้ที่มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
217.65, 187.35 และ 155.05 ppm ตามลำดับ โดย MQ135 
MQ9 และ MQ7 สามารถตรวจจับค่าควันและมีค่ าเฉลี่ ย
รองลงมาตามลำดับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งในการ
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เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจจับควันของอุปกรณ์
เซนเซอร์ แต่ไม่สามารถทดสอบส่วนประกอบของก๊าซที่เกิดจาก
การเผาไหม้ของวัสดุชนิดต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่สองได้ 
เนื่องจากไม่สามารถแยกส่วนประกอบของก๊าซแต่ละชนิดในควัน
ได้ 
 สรุปได้ว่า MQ2 สามารถตรวจจับค่าควันจากวัสดทุี่มีผลทำให้
เกิดไฟป่าได้สูงและรวดเร็วที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง
ระบบตรวจจับควันบุหรี่, แอพพลิเคช่ันตรวจจับก๊าซไวไฟด้วย
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, การพัฒนาเบื้องต้นและทดสอบ MQ2 
เซ็ น เซอร์ก๊ าซสำหรับการตรวจสอบคุณ ภาพอากาศ ใน
มหาวิทยาลัย , ระบบตรวจจับควันบุหรี่ , ระบบตรวจจับการ
รั่วไหลของก๊าซอย่างง่ายโดยใช้ Arduino Uno, และเครื่องตรวจ
จับควันบุหรี่สำหรับพ้ืนท่ีปลอดบุหรีใ่นอาคาร ท่ีมีการนำเซนเซอร์ 
MQ2 มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 
 สำหรับการพัฒนาต่อในอนาคตนั้นสามารถพัฒนาเป็น
อุปกรณ์ ในการแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า หรือตรวจจับควัน       
ชนิดอื่น ๆ ที่มีก๊าซท่ีเซนเซอร์เหล่านี้สามารถตรวจจับได้ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
1. การเลือกใช้ บอร์ด NodeMCU ESP8266  มี เพียง 1 PIN ทำ
ให้การที่จะเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปในระบบนั้นไม่เพียงพอ ซึ่งสามารถ
ใช้ MCP 3008 เพื่อเพิ่ม ANALOG I/O และสามารถเพิ่มเติม
อุปกรณ์การใช้งานได้ หากไม่ต้องการเพิ่ม MCP 3008 ควร
เลือกใช้บอร์ดที่มี ช่อง ANALOG I/O เพียงพอกับอุปกรณ์ที่
ต้องการใช้งาน 
2. พัฒนาส่วนการทดสอบของการตรวจจับควันของอุปกรณ์
เซนเซอร์ ให้สามารถแยกส่วนประกอบของก๊าซแต่ละชนิดในควัน
ได้ 
3. สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ ความช้ืน หรือ
ปริมาณควันในขณะนั้น จะมีผลทำให้ค่าแรงดันไฟฟ้าของ
เซนเซอร์ที่อ่านได้ มีการเปลี่ยนแปลงและมีความคลาดเคลื่อนได้ 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันปัญหาแล้วขับนับเป็นสาเหตุหนึ่งของการ

เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายและเกิด
การสูญเสียต่าง ๆ ดังนั้นเครื่องมือที่จะช่วยป้องกัน หรือเตือนผู้
ขับข่ีรถถึงปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ เพื่อระวังป้องกันก่อน
เกิดเหตุจึงมีประโยชน์ในการลดอุบัติเหตุก่อนจะเกิดได้  อาทิเช่น
อุปกรณ์วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจที่ผู้ใช้สามารถพกพา 
โครงงานนี้เป็นต้นแบบการพัฒนาอุปกรณ์วัดแอลกอฮอล์ในลม
หายใจโดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ร่วมกับแอปพลิเคชันในการเช่ือ
ต่อกับอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลลงระบบคลาวด์ และ
สามารถแจ้งและส่งพิกัดผู้ใช้ไปยังผู้ติดต่อทางทางไลน์ได้เพื่อที่ผู้
ติดต่อจะสามารถให้ความช่วยเหลือเช่นมารับหรือป้องกันไม่ให้ผู้
มีใช้ที่มีแอลกอฮอล์เกินขับรถ  โดยผลการดำเนินงานแสดงให้เห็น
ว่า อุปกรณ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้น รวมถึงแอปพลิเคชัน มีศักยภาพ
ในการนำมาใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเมาแล้วขับได้ 

 
คำสำคัญ --- แอลกอฮอล์ในลมหายใจ, เมาแล้วขับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author 

ABSTRACT 
Drink and drive is a major cause of car 

accidents nowadays, and affects in damages and 
losses. Thus, a tool that informs car drivers about their 
alcohol breath level, such as a handheld breath 
alcohol measurement device, can prevent accident 
beforehand.  This project developed a prototype of a 
handheld breath alcohol measuring devices using 
sensor technology that can connect to a mobile 
application which keep data on cloud system. The 
system is able to notify user’s breath alcohol level 
and can inform a contact person via Line by sending 
message about user’s drunk status and GPS location 
that the contact person can pick or prevent the user 
from driving. The result shows that the prototype with 
an application have potential for preventing car 
accident caused by drink and drive. 

 
Keywords -- alcohol breath, drink and drive 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันอุปกรณ์พกพาที่สามารถวัดปริมาณแอลกอฮอล์ใน
ลมหายใจได้มีใช้งานเฉพาะผู้รักษากฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ทาง
สุขภาพ ไม่สามารถหาซื้อหรือหาใช้ได้โดยผู้ใช้ทั่วไป  ทำให้ผู้ที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ในลดหายใจเกินกำหนด จะรู้ว่ามีปริมาณ
แอลกอฮอล์เกินกำหนดได้ ก็ต่อเมื่อทำการตรวจวัดโดยผู้รักษา
กฎหมาย ทำให้การเฝ้าระวังและการป้องกันเป็นไปอย่างจำกัด 
ส่งผลให้มีอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับเป็นจำนวนมาก  เนื่องจาก
เทคโนโลยี IoT และเซ็นเซอร์ได้มีการพัฒนาและมีราคาที่ไม่สูง  
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นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่รองรับการ
สื่อสารแบบไร้สายทั้ง WIFI หรือ Bluetooth เพื่อส่งข้อมูลไปยัง
อุปกรณ์อื่นได้  ทำให้มีความสะดวกในการพัฒนาอุปกรณ์ขนาด
เล็ก 

ทางผู้จัดทำจึงเห็นถึงมหันตภัยจากการเมาแล้วขับ จึงได้
จัดทำโครงการต้นแบบการใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในลมหายใจ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดลดหายใจ
แบบพกพา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจวัดปริมาณของแอลกอฮอล์
ได้  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตระหนักถึงสมรรถนะในช่วงเวลานั้นได้ 
โดยจะส่งผลดี  ต่อการป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้   
นอกจากนั้น อุปกรณ์ยังสามารถติดต่อกับแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ใน
การบันทึกข้อมูลปริมาณแอลกอฮอล์แต่ละครั้งที่ทำการวัดได้ 
และยังสามารถแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่ 3 เพื่อหามาตรการในการ
ป้องกัน ซึ่งจะมีผลต่อความปลอดภัยและลดโอกาสการเกิด
อุบัติเหตุได้  โดยโครงงานนี้มีจุดประสงค์ในการประยุกต์ใช้
เซนเซอร์ตรวจจับแอลกอฮอล์ในการสร้างอุปกรณ์วัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบพกพา และพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือ
รับข้อมูลจากอุปกรณ์วัด และทำการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่  3 
เมื่อพบว่าผู้ใช้มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกินกำหนด 

 
2. ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

บทนี้จะกล่าวถึงผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิจัย
เรื่องเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ผู้จัดทำไดศ้ึกษาในด้านการพัฒนาแอป
พลิเคชันเกี่ยวกับการแสดงค่าแอลกอฮอล์ซึ่งได้เสนอ 2 ตัวอย่าง
ดังนี ้
2.1 [1]การทดสอบประสิทธิภาของเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์
ด้ วยลมหายใจได้ทำการทดสอบ  เที ยบกับ เครื่องเป่ าวัด
แอลกอฮอล์เครื่องจริงที่ได้มาตรฐาน โดยการทดสอบได้ใช้
อาสาสมัครจำนวน 8 คนมาที่มีสภาวะแอลกอฮอล์ในร่างกาย
แตกต่างกัน ท้ังนี้ได้พิจารณาเพียงกรณีดื่มกับไม่ดื่มเท่านั้น และ
ให้แต่ละคนทำการวัดกับเครื่องทั้งสองในเวลาไล่เลี่ยกัน โดยมิให้
ดื่มเพิ่ม 
 

 
 

ภาพ 1 วงจรและตวัเซนเซอร์ 

 
ข้อเด่นของระบบนี้คือ วัดแอลกอฮอล์ใกล้ เคียงกับ

เครื่องวัดมาตรฐานและมีจอ led แสดงค่าแอลกอฮอล์ 
ข้อด้อยของระบบคือ ไม่มีแบตเตอร์รี่ในตัวและไม่

สามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้ 

2.2 เครื่องวัดแอลกอฮอลล์มหายใจ รุ่น SAM-05 [2] 
 

เครื่องกะทัดรัดและฟังก์ชันการใช้งานง่าย เครื่อง
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจแบบ Screening (SAM-05) 
เป็นเครื่องที่สร้างจากเทคโนโลยีของ Semiconductor Sensor 
มีความไวสูงไม่ต้องออกแรงเป่ามาก ราคาไม่แพง สามารถ
นำไปใช้ตรวจวัดเบื้องต้น ไม่จำเป็นต้องใช้หลอดเป่า จึงลดการ
สิ้นเปลือง นอกจากนี้เครื่องวัดฯ ยังมีรูปแบบทันสมัย ทำจาก
พลาสติก ABS (สีเทาเกรดพิเศษ น้ำหนักเบา เล็กกะทัดรัด  )
พกพาง่าย ฟังก์ชันการใช้งานง่ายเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการ
ความรวดเร็วในการตรวจวัด 
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ภาพ 2 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน 

ข้อเด่นของระบบ คือ ไม่ต้องใช้หลอดเป่า อ่านค่าได้
ตั้งแต่ 0-400 mg% และใช้ง่าย เบาสะดวก 

ข้อด้อยของระบบ ราคาแพงและไม่สามารถเช่ือมตอ่กับ
อุปกรณ์อื่นได้ 

3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
หัวข้อนี้จะแสดงถึงโครงสร้างการทำงานของระบบ โดยจะแสดง
ทั้งในภาพรวมของระบบและการทำงานของแต่ละส่วน 
 
3.1. สถาปัตยกรรมของระบบโดยรวมและ แผนผังการทำงาน
ของระบบ 

เมื่ อ เข้ าสู่ แอปพลิ เค ชัน เช่ือมต่ อกั บบอร์ดด้ วย 
Bluetooth low energy ในตัว application จะแสดงตัวเลขที่
เป็นค่าแอลกอฮอล์ตอนเป่าที่ได้จากตัว MQ-3 alcohol sensor 
โดย application นี้เขียนด้วยโปรแกรม Thunkable [3] และ 
ข้อมูลค่าแอลกอฮอล์จะถูกบันทึกไว้ใน firebase [4] โดยมี
ลักษณะการทำงานดังน้ี 
1) การกดปุ่ม scan ในแอปพลิเคชัน 
เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม scan ตัวแอปพลิคชันจะเช่ือมต่อเข้ากับบอร์ด  
2) การกดปุ่ม receive ในแอปพลิเคชัน 

ตัวแอปพลิ เค ชันจะแสดงค่ าแอลกอฮอล์ที่ ได้ รับมาจาก
ตัวเซนเซอร์มาแสดงบนหน้าจอของแอปพลิเคชัน และบันทึกค่า
ลง Firebase  

 

โดยระบบจะทำงานตามขั้นตอน เป็นไปดังภาพ 3 

 
ภาพ 3 แผนผังการทำงานของระบบ 

 
4. ขั้นตอนการพัฒนา 

4.1 ส่วนของ Microcontroller ESP 32 
ป ระ ก อ บ ไป ด้ ว ย  Microcontroller ESP32 [5] กั บ  MQ-3 
alcohol sensor [6] แต่ค่าที่ได้จากเซนเซอร์ซึ่งแสดงผลออกมา
ทางโปรแกรมจะแสดงออกมาเป็นค่า volt ซึ่งค่า volt ที่ได้มานั้น
ยังไม่สามารถนำมาคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ได้ จึงจำเป็นต้อง
นำค่า volt ที่ได้นั้นมาแปลงค่าเป็น mg/L และทดลองหาค่า
สภาวะที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก่อน   โดยนำเซนเซอร์ไปวางไว้ใน
สภาวะที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และอ่านค่า R0 มาร้อยครั้งและนำค่า
นั้นมาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้สมการหาค่าสภาวะที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
(R0) ดังนี ้
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for(int i = 0 ; i < 100 ; i++) 
 { 
 sensorValue = sensorValue +    analogRead(A0);  
} 
 
 sensorValue = sensorValue/100.0; 
 
sensor_volt = sensorValue/4096*5.0; 
 
Serial.print(sensorValue); 
 
Serial.print(" R0 = ");  
 
Serial.println(R0);  
 
delay(1000); 

ภาพ 4 สมการคาลิเบทตวัเซนเซอร์ 

 
 
จากรูป 4 จะเห็นว่าตัวโปรแกรมจะทำการคำนวณค่า volt หนึ่ง
ร้อยรอบเพื่อแสดงผลออกมาเป็นค่าเฉลี่ยในสภาวะที่ไมม่ี
แอลกอฮอล์ โดยเรียกค่านี้วา่ค่า R0  โดยอ้างอิงสมการมากจาก
เว็บไซต์ https://www.dfrobot.com/blog-903.html [7]  
เมื่อไดค้่า R0 มาแล้วจึงนำเอาคา่ R0 ไปแทนในสมการดังรูปที่ 5 
เพื่อคำนวณหาค่า mg/L 
 

void loop()  
{  
float sensor_volt;  
 
float RS_gas;  
 
float R0;  
 
float ratio;  
 
float BAC;  
 
int R2 = 2000;  
 
int sensorValue = analogRead(A0);  
 
sensor_volt=(float)sensorValue/4096*5.0;  
 
RS_gas = ((5.0 * R2)/sensor_volt) - R2; 
 /*-Replace the value of R0 with the value of R0 in your test -*/  
R0 = 16000; ratio = RS_gas/R0;// ratio = RS/R0 double x = 0.4*ratio; BAC = 
pow(x,-1.431);  
//BAC in mg/L  
 
Serial.print("BAC = ");  
 
Serial.print(BAC); //convert to g/dL  
 
Serial.print("\n");  
//Serial.print(" g/DL\n\n");  
delay(1000); 
} 

ภาพ 5 code ที่ใช้ในการแปลงค่าเป็น mg/L 
 

การทำงานของโปรแกรม ได้กำหนดค่า R0 = 0.10 คือค่าสภาวะ
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในอากาศเพื่อนำมาคำนวณเป็นค่า mg/L ตัว
โปรแกรมจะแสดงค่าท่ีวัดได้จากแอลกอฮอล์และส่งไปแสดงผลที่
หน้าจอ การทำงาน Volt ที่มากกว่า 1 คือ ตัวเซนเซอร์ทำงานได้
ได้ปกติ ถ้า Volt เป็น 0 คือเซนเซอร์ไม่ทำงาน และก็คำนวณตาม
สูตรได้คา่แอลกอฮอล์ที่สภาวะเกิน และไม่เกินก็จะแสดงบนแอป
พลิเคชัน 

https://www.dfrobot.com/blog-903.html


938 

 

 
ภาพ 6 flowchart การทำงาน MQ-3 Sensor 

 
4.2 ส่วนของ Application 
ตัวแอปพลิเคชันจะเชื่อมต่อกับอุปกรณผ์่าน Bluetooth low 
energy ค่าแอลกอฮอล์จากตวัอุปกรณ์จะส่งขึ้นมาบนหน้าจอ
แอปพลิเคชัน และข้อมูลจะทุกบันทึกลงไปใน Firebase ที่แอป
พลิคชันเราเลือกเชื่อมต่อกับ Firebase เพราะตัวแอปพลิเคชัน
จะสามารถแสดงประวตัิการใช้ตัวอุปกรณ์ได้ โดยการดึงข้อมูลมา
แสดงบนหน้าจอจาก Firebase 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินงานพัฒนาแอปพลิเคชันการพัฒนาต้นแบบระบบ
ตรวจจับแอลกอฮอล์จากลมหายใจมีความสามารถในการทำงาน
ดังนี ้
5.1การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 
ตัว application จะเช่ือมต่ออุปกรณผ์่าน Bluetooth 
 

 

ภาพ 7 หน้า Home Application 

 

การทำงานของ application นั้นเราจะกดปุ่ม scan เพื่อหา 
Bluetooth ของ Microcontroller ESP32 ของที่เราใช้ จากนั้น
ตัว application จะทำการเช่ือมต่อแล้วแสดงว่า connected ที่
ช่อง Label scan แสดงว่า application ของเรานั้นเช่ือมต่อ
สำเรจ็แล้ว 
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ภาพ 8 หน้าจอที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เรียบร้อย 

 

เมื่อเช่ือมต่อสำเร็จสามารถให้ application สามารถแสดงค่า
แอลกอฮอล์ที่เปา่จากเซนเซอร์มาแสดงบนหน้าจอ application 
ได้โดยการกดปุ่ม Receive ค่าแอลกอฮอล์จากตัวเซนเซอร์ก็จะ
มาแสดงบนหน้าจอดังรูปที่ 9 
 

 
ภาพ 9 หน้าจอแสดงค่าแอลกอฮอล ์

 
การกดปุ่ม Receive แตล่ะครั้งจะถูกบันทึกค่าแอลกอฮอล์ขึ้นไป
บน Firebase  
 

 
 

ภาพ 10 หน้า Firebase ที่บันทึกข้อมูลค่าแอลกอฮอล ์
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ในส่วนของหน้า History ใน application จะเป็นหน้าแสดง
ประวัติค่าแอลกอฮอล ์
 

 
ภาพ 11 หน้าเอาไว้แสดงประวัตกิารเปา่แอลกอฮอล์ 

 

เมื่อกดปุ่ม history หน้าจอจะแสดงค่าแอลกอฮอล์จาก 
Firebases แสดงเป็น List ดังรูปที่ 12 

 
ภาพ 12 ค่าจาก Firebase  

 

 
เป็ นการประมวลผลค่ าแอลกอฮอล์ว่า เกิน  50 มิ ลลิ กรัม
เปอร์เซ็นต์ หรือไม่ ถ้าเกินจะส่งข้อความพร้อมระบุตำแหน่งไปยัง 
application line [8] ของผตดต่ อ เพื่ อ ให้ ม ารับ  แต่ ถ้ าค่ า
แอลกอฮอล์ปกติไม่ เกิน 50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  ก็จะไม่ส่ง
ข้อความไป ดังภาพ 12 
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ภาพ 13 ข้อความส่งเข้า Line  

 

จากภาพ 13 ข้อความจะส่งเข้าไปใน application line พร้อม
ระบุตำแหน่งสถานท่ีของผู้ใช้อุปกรณ์ด้วย 

6. สรุปผลการดำเนินงาน 
ระบบตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยลมหายใจตรวจจากการ

เป่าแอลกอฮอล์ใส่ตัวเซนเซอร์ ค่าจากเซนเซอร์จะไปแสดงบน
หน้าจอแอปพลิเคชัน ค่าที่แสดงบนหน้าจอแอปพลิเคชันจะถูก
บันทึกบน Firebase เพื่อดึงเอามาแสดงเป็นประวัติการเป่า
แอลกอฮอล์  จะแสดงค่าแอลกอฮอล์  วันและเวลา ถ้าค่า
แอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ระบบจะส่งข้อความ
พร้อมระบุตำแหน่งของผู้ใช้เข้า application line ของผู้ติดต่อ 
เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ต้นแบบอุปกรณ์ตรวจวัดแอลกอฮอล์จาก
ลมหายใจนี้ยังเป็นเพียงต้นแบบและยังมีข้อจำกัดจากการใช้งาน 
เนื่องจากการวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากอากาศหรือลมหายใจนั้น 
ยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการวัดค่า เช่น อุณหภูมิหรือความช้ืนใน
อากาศ นอกจากนี้ ผู้พัฒนายังไม่ได้สอบทานเปรียบเทียบตัวต้น
แบอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น กับตัวอุปกรณ์จริงท่ีมีใช้งาน เช่นอุปกรณ์

ของตำรวจ จึงยังไม่สามารถสรุปความคลาดเคลื่อนจากการใช้
งานได้ ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบต่อไปในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาเทคนิคการตรวจจับควันไฟด้วยเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจจับ
ควันไฟด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ โดยใช้กระบวนการ
เตรียมภาพในการแปลงภาพเป็นเฟรมต่อเนื่องเพื่อใช้สำหรับการ
นำภาพไปประมวลผลภาพ กระบวนการตรวจจับพื้นที่ที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยหาความแตกต่างของภาพก่อนหน้ากับภาพ
ปัจจุบัน และการขีดกรอบล้อมรอบภาพในบริเวณที่มีการเกิด
ควันไฟข้ึนโดยโดยใช้เทคนิค Convex Hull Algorithm  

ผลการศึกษาพบว่า การตรวจจับควันไฟนั้น สามารถตรวจจับ
ควันไฟได้ดีในระยะ 100-300 เมตร โดยมีค่าความผิดพลาดใน
การตรวจจับอยู่ที ่ 36.67% แต่จะสามารถตรวจจับควันได้ใน
ช่วงเวลาที่มีแสงเพียงพอเท่านั้น เช่น ในเวลา 08.00-16.00 น. 
จึงจะทำให้การตรวจจับควันนั้นมีประสิทธิภาพ 

 
คำสำคัญ -- การตรวจจับควันไฟ, การประมวลผลภาพ , 

OpenCV, การตรวจจับพื้นท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลง, Convex Hull  
 

ABSTRACT 
 Development of a Smoke Detection Technique with 
Image Processing Technology It is intended to develop 
a smoke detection technique with image processing 
technology. This process is used to convert images into 
frames continuously for use in image processing. The 
process of detecting a changed area by distinguishing 
the previous image from the current image. And the 

frame around the image in the smoke area using the 
Convex Hull Algorithm technique.  
 The results of the study showed that the smoke 
detection it can detect the smoke well within 100-300 
meters with a detection error of 36.67%, but it can 
detect the smoke during the light period. Only enough, 
for example, from 8:00 am to 4:00 pm, it will make the 
smoke detection effective. 
 
Keywords - -  Smoke Detection, Image Processing, 
OpenCV, Detection of changed areas, Convex Hull 

 
1. บทนำ  

 ปัจจุบันปัญหาหมอกควันยังเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย รวมทั้งทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน 
เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน บดบังทัศนวิสัย และ
เป็นอุปสรรคในการคมนาคมและขนส่ง ซึ่งควันดังกล่าว เกิดจาก
สภาวะอากาศที ่แห้งแล้ง ส่งผลให้เกิดการเพิ ่มขึ ้นของไฟป่า 
ประกอบกับเกษตรกรที ่ทำการเผาเศษวัสดุเพื ่อเตรียมพื ้นที่
สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำใหเ้กิด
ควันซึ่งเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ รวมถึงข้อมูลการเกิดควันไฟ
ในขณะที่ส่งไปยังผู้ที่เข้ามาจัดการไฟและควันไฟที่ล่าช้า ทำให้
อาจเกิดความเสียหายที่เพิ่มขึ้น ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอการพัฒนา
เทคนิคการตรวจจับควันไฟด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 
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 การพัฒนาเทคนิคการตรวจจับควันไฟด้วยเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพ ใช้กล้องในการตรวจจับควันไฟโดยอัตโนมัติใน
พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดควัน และนำภาพมาคำนวณหาความเข้มของ
สัญญาณ และความหนาแน่นของควันจากสีของรูป ทำให้รับรู้ถึง
ควันท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ค่าควันในแบบเรียลไทม์ ให้กับผู้ที่อยู่
ในพื้นที่ให้สามารถเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงที 
 ด้วยเหตุนี้ จึงได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคนิคการ
ตรวจจับควันไฟด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ โดยมีความ
ประสงค์ที่จะช่วยในการตรวจสอบสถานการณ์เกี่ยวกับควัน ณ 
บริเวณพื้นท่ีที่เราอาศัยอยู่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื ่อศ ึกษาการพัฒนาเทคนิคการตรวจจ ับควันไฟด ้วย
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจ ัยครั ้งนี ้ ม ุ ่งศึกษาเฉพาะเทคนิคและวิธ ีการ การ
ประมวลผลภาพในการระบ ุคว ันไฟจากภาพถ่าย โดยใช้
คุณลักษณะของควันไฟ เช่น สี การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่มีการ
เกิดควัน เป็นต้น 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
4.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาเทคนิคการตรวจจับควันไฟด้วยเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพ ได้มีการรวบรวมและศึกษาข้อมูลพื ้นฐานที่
สำคัญและจำเป็นสำหรับการพัฒนาโครงงานนี้ โดยได้กล่าวถึง
เทคนิค วิธีการ และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจจับควันไฟ
โดยใช้วิธีการทางการประมวลผลภาพ โดยประกอบดังต่อไปนี้ 

1) ควัน [1] จัดเป็นคอลลอยด์ที่เป็นอนุภาคของของแข็งหรือ
ของเหลว กระจายอยู่ในตัวกลางท่ีเป็นแก๊สที่มีอยู่ในอากาศจะถูก
ปล่อยออกมาเมื ่อมีการเผาว ัสด ุหรือเกิดจากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้ความร้อน พร้อมกับ
ปริมาณของอากาศหรือผสมในมวลสารชนิดอื่น ซึ่งเป็นส่วนเกิน
จากผลที่เกิดขึ้นจากความร้อน อนุภาคของควันจัดเป็นละออง
ลอยหรือ หมอก ของอนุภาคของแข็งหร ือหยดของเหลวที่
แพร่กระจายไปในอากาศ โดยควันถูกแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่      
1) ควันดำ คืออนุภาคของถ่านหรือคาร์บอนที่มีลักษณะเป็นผง

และเขม่าเล็ก ๆ ที่เหลือจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน
ดีเซลเป็นมาส่วนใหญ่ และ 2) ควันขาว เกิดจากเครื ่องยนต์       
ที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี โดยเฉพาะรถจักยานยนต์เก่าๆ 
ควันขาวคือสารไฮโดรคาร์บอนหรือน้ำมัน เป็นเชื้อเพลิงที่ยังไม่ถูก
เผาไหม้ แล้วมีการปล่อยออกมาทาง ท่อไอเสีย โดยที ่สาร
ไฮโดรคาร์บอนนี้เมื่อโดนแสงอาทิตย์จะเกิดปฏิกิริยาในการสร้าง
ก๊าซโอโซนซึ่งเป็นพิษภัยที่มีความรุนแรงการสูดควัน 

2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลภาพ [2] 
2.1) การแยกส่วนภาพ เป็นการแยกส่วนของข้อมูลภาพ

โดยแบ่งขอบเขต หรือส่วนของวัตถุในภาพออก เป็นส่วนๆ โดย
มักทำหลังจากการปรับปรุงคุณภาพของภาพให้ดีขึ้นแล้ว และ
ลักษณะการแยกจะ ขึ้นนอยู่กับวัตถุ ประสงค์ที่จะนำไปใช้งานต่อ 
เช่น เพื่อวิเคราะห์รูปลักษณะของวัตถุ เพื่อคำนวณขนาดของวัตถุ 
เพื่อนับจำนวนวัตถุภายในภาพ หลักการพื้นฐานที่ใช้ในการแบ่ง
ส่วนภาพ คือ 

1) Point, Line และ Edge Detection เป็นเทคนิค
การตรวจจับความไม่ต่อเนื่องของภาพโดยมีวิธีการตรวจจับ 3 วิธี
คือ 1. ตรวจจับจุด 2. ตรวจจับเส้น และ 3. ตรวจจับขอบภาพ    
โดยเป็นการตรวจจับความไม่ต่อเนื่องขอองภาพจากการใช้ Mask 
มาคำนวณ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าผลรวมของค่าที่อยู่ในแต่ละ
พิกเซลของ Mask คูณกับค่าสัมประสิทธ์ิ 

2) Thresholding เป็นการแบ่งส่วนต่าง ๆ โดยใช้
คุณสมบัติของความเข้มแสงมาเป็นตัวตัดสิน และมักพิจารณา
จากข้อมูลภาพ Threshold มีหลักการการทำงานโดยการที ่ใช้
ค่าคงที่ค่าหนึ่งในการเปรียบเทียบกับค่าของ Pixel ในแต่ล่ะพื้น 
ถ้าค่าของ Pixel ในพื้นที่นั้นมีค่าน้อยกว่าค่าคงที่ ก็จะเปลี่ยนค่า 
Pixel ของพื้นที่นั้นเป็น 0 แต่ถ้าค่าของ Pixel ในพื้นที่นั้นมีค่า
มากกว่าก็จะเปลี่ยนค่า Pixel ของพื้นที่น้ันเป็น 255  
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ภาพ 1 ภาพที่ได้จากกระบวนการ Thresholding 

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Thresholding 
_(image_processing) 

 

3) Region based segmentation เป็นวิธีการแยก
องค์ประกอบของภาพโดยดูจากตำแหน่งของพิกเซลและความ
เหมือนกันของคุณสมบัติของพิกเซลภายในพื้นที่ โดยถ้าพิกเซลที่
อยู่ติดกัน และมีคุณสมบัติเหมอืนกัน จะถูกจัดให้เข้ากลุ่มเดียวกัน 

3) โมเดลสี [3] คือ แบบจำลองที่ใช้อธิบายสิที่มองเห็นใน
ธรรมชาติ โดยแยกสิออกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ และกำหนด
วิธีการแทนค่าด้วยตัวเลขที่ลามารถวัดและประมวลผลได้ โดย
โมเดลสีมีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบดังนี้ 

3.1) โมเดล RGB เกิดจากการรวมตัวกันของสเปกตรัม
ของ แสงสีแดง, เขียว และน้ำเงิน โดยจุดที่แสงทั้งสามสีรวมกัน
จะเป็นสีขาว แสงสี RGB มักจะถูกใช้สำหรับการส่องแสงทั้งบน
จอภาพ ทีวีและจอคอมพิวเตอร์  

 
ภาพ 2 โมเดล RGB 

ที่มา : http://www.panyastation.com/lesson.php? 
pages=30, (2558) 

 

 3.2) โมเดลแบบ HSB เป ็นล ักษณะพื ้นฐานของการ
มองเห็นสีด้วยสายตาของมนุษย์ โมเดล HSB จะประกอบด้วย

ลักษณะของสี 3 ลักษณะ คือ 1) Hue เป็นสีของวัตถุที่สะท้อน
เข้ามายังตาของเรา 2) Saturation คือสัดส่วนของสีเทาที่มีอยู่ใน
สีนั้น โดยวัดค่าสีเทาในสีหลักเป็นเปอร์เซ็นต์ และ 3) Brightness 
คือความสว่างและความมืดของสี ยิ่งมีเปอร์เซ็นต์มากจะทำให้สี
นั้นสว่างมากขึ้น  

 

 
ภาพ 3 โมเดลแบบ HSB 

ที่มา : http://www.panyastation.com/ 
lesson.php?pages=30, (2558) 

 

3.3) โมเดล CMYK มีแหล่งกำเนิดสีอยู่ที่การซึมซับของ
หมึกพิมพ์บนการดาษโดยมีสีพื้นฐานคือ สีฟ้า (Cyan), สีบานเย็น 
(Magenta) และสีเหลือง (Yellow) โดยเรียกการผสมสี ทั ้ง 3 
สีข้างต้นว่า “subtractive Color”  

3 .4) โม เดล  Lab เ ป ็ นค ่ าส ี ท ี ่ ถ ู กกำหนดข ึ ้ น โดย                              
Commission Internationale d’Eclarirage ให้เป็นมาตรฐาน
กลางของการวัดสีทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสีใน RGB และ 
CMYK และใช้ได้กับสีที ่เกิดจากอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น
จอคอมพ ิวเตอร ์  เคร ื ่องพ ิมพ ์  เคร ื ่องสแกน และ อ ื ่น ๆ 
ส่วนประกอบของโหมดสีนี้ ได้แก่ L หมายถึง ค่าความสว่าง a 
หมายถึง ส่วนประกอบที่แสดงการไล่สีจากสีเขียวไปยังสีแดง  b 
หมายถึง ส่วนประกอบท่ีแสดงการไล่สีจากสีน้ำเงินถึงสีเหลือง 
 การพัฒนาเทคนิคการตรวจจับควันไฟด้วยเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพเป็นการนำเทคโนโลยีการประมวลผลภาพมา
ศึกษาและใช้ตรวจจับควัน โดยใช้วิธีการตรวจจับพื้นที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง จากการเปรียบเทียบภาพก่อนหน้ากับภาพปจัจุบัน
เพื่อตรวจหาควันท่ีมีการเกิดขึ้น และใช้การแปลงภาพเป็นไบนารี 
โดยมีขีดแบ่งที่เป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงสีในภาพ เพื่อช่วย
ตัดสิ่งที่ไม่ใช่ควันออกจากภาพและทำให้ได้ภาพบริเวณที่เกิดขึ้น
ได้แม่นยำมากขึ้น 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thresholding
http://www.panyastation.com/lesson.php
http://www.panyastation.com/
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4)  อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลภาพ 
4.1) Raspberry Pi 3 Model B [4] คือ บอร์ดคอมพิว - 

เตอร์ขนาดเล็กที่สามารถเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์คีย์บอร์ด และ
เมาส์ได้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม  ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน 
Spreadsheet Word Processing ท่องอินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล 
หรือเล่นเกมส์ และยังสามารถเล่นไฟล์วีดีโอความละเอียดสูงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 
ภาพ 4 Raspberry Pi 3 Model B 

ที่มา : https://www.thaieasyelec.com/,(2559) 

 
4.2) Raspberry Pi Camera V2 [5] เป ็น โมด ูลกล ้อง 

เวอร์ชั ่นที่ 2 สำหรับใช้งานร่วมกับบอร์ด Raspberry Pi ใช้
เซ็นเซอร์ Sony IMX219 และเลนส์แบบฟิกซ์โฟกัส สามารถถ่าย
ภาพนิ่งได้ความละเอียดสูงสุด 8 ล้านพิกเซล (3280 x 2464) 
เชื ่อมต่อผ่านพอร์ต CSI ใช้งานร่วมกับ Raspberry Pi ได้ทุก
โมเดลทั้ง A+/B+/2B/3B  

 

 
ภาพ 5 Raspberry Pi Camera V2 

ที่มา : https://www.thaieasyelec.com/raspberry-pi-camera-v2-
8mp.html,(ม.ป.ป.) 

 โดยการพัฒนาเทคนิคการตรวจจับควันไฟด้วยเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพ จะใช้ภาษาไพทอนร่วมกับซอฟต์แวร์  Python 
IDE ในการพ ัฒนาเทคน ิคการตรวจจ ับคว ันบนอ ุปกรณ์
ประมวลผล Raspberry Pi 3  model B และ Raspberry Pi 
Camera V2 ในการรับภาพและประมวลผลการตรวจจับควันไฟ 

นอกจากนั้นเองยังใช้ library ที่สำคัญสำหรับการประมวลภาพ
อย่าง OpenCV สำหรับงานการพัฒนาโปรแกรมทางด้านการ
ประมวลผลภาพร่วมกับ Python ในการตรวจจับควัน  
 
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในงานวิจ ัยเร ื ่อง ระบบเฝ้าสังเกตการใช้ไฟฟ้าด้วยการ
ประมวลผลภาพของการส่องสว่าง [6] พบว่า ระบบสามารถส่ง
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
ในท ี ่ ท ำ ง าน  ไ ด ้ แ ก ่  หลอด ไฟ  จอคอมพ ิ ว เ ตอร ์  แ ละ
เครื่องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเข้าสู่เครื่องบริการเพื่อเก็บ
ข้อมูลและประมวลผล รวมไปถึงการแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแบบ
สรุปให้กับผู้ใช้งาน การออกแบบอุปกรณ์เฝ้าสังเกตการใช้ไฟฟ้านี้
ได้เลือกใช้บอร์ด Raspberry Pi 2 model B ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์
แบบสมองกลฝังตัวที่มีขนาดเล็กมาใช้สร้างอุปกรณ์เฝ้าสังเกตการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเลือกใช้โมดูลกล้องที่ออกแบบมาสำหรับ
บอร์ดนี ้โดยเฉพาะ และมีโมดูลสื ่อสารไร้สายเพื่ อให้อุปกรณ์
สามารถส่งข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ส่วน
การออกแบบส ่ วนช ุดคำส ั ่ งภาย ในระบบน ั ้ น เล ื อ ก ใ ช้
ระบบปฏิบัติการ Raspbian ซึ ่งเป็นระบบปฏิบัต ิการลินุกซ์ 
พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนร่วมกับไลบารี่ OpenCV และ 
TensorFlow โดยออกแบบส ่วนช ุดคำส ั ่ งตรวจจั บสถานะ
หลอดไฟจอมอนิเตอร์ และ เครื ่องปรับอากาศ รวมถึงการ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานและการออกแบบระบบเก็บข้อมลูบน
เครื่องบริการ 
 ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคนิคการตรวจจับพื้นที่ใบหน้า
และวัตถุบริเวณดวงตาโดยใช้การประมวลผลภาพ [7] พบว่า การ
ตรวจจับใบหน้ายังเกิดโจทย์สำหรับงานวิจัยเนื่องจาก รูปร่างและ
ลักษณะของใบหน้าแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ทั้งการแสดงอารมณ์
ทาง ใบหน้า เช ื ้อชาติ ส ีผ ิว และปัจจ ัยอื ่น ๆ รวมถึงม ีสิ่ง
แปลกปลอมบนใบหน้า เช่น การสวมแว่นตา หมวก ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ทำ ให้ระบบไม่สามารถตรวจจับใบหน้าได้ ดังนั้นวิทยานิพนธ์นี้
นำเสนอการพัฒนา ดังนั ้นวิทยานิพนธ์นี ้นำเสนอการพัฒนา 
เทคนิคค้นหาพื้นที่ใบหน้าและจับวัตถุบริเวณดวงตาบนพื้นฐาน
ภาพส ี  YCbCr ร ่ วมก ับ  HSV เทคน ิคว ิ ธ ี การ  SobelEdge 
Detection จะถูกนำมาใช้ในการ ตรวจจับใบหน้า และตรวจจับ
พื้นที่บริเวณรอบดวงตา แล้วทำการหาสิ่งบดบังบริเวณดวงตาโดย
ใช้ เทคนิค Image segmentation จากการทดลองพบว่าสำหรับ

https://www.thaieasyelec.com/,(2559)
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พื้นหลังแบบไม่มีลวดลายสามารถหาตำแหน่งของใบหน้าได้ 96% 
หาตำแหน่งของสิ่งบดบังดวงตาได้ 91% สำหรับภาพพื้นหลังที่มี
ลวดลายสามารถหาตำแหน่งของใบหน้าได ้86% และหาตำแหนง่
ของสิ่งบดบังดวงตาได้ 82% ความผิดพลาดเกิดจากส่วนของ
ใบหน้ามีความสว่างน้อยหรือมากเกินไป และสีของลวดลาย  
พื้นหลังมีสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวของคน 
 ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อตรวจนับปริมาณรถ
บนถนนด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอ [8] พบว่า 
ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตเมืองปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญ จึง
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา แนวทาง
หนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปล่อยรถในการจราจร 
เพื่อที่จะช่วยในการลดปัญหาการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้กล้องวิดีโอ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การประมวลผลภาพเข้ามาใช้เพื่อแก้ปัญหา เนื่องจากต้นทุนต่ำ
และมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการตรวจจับภาพเคลื่อนไหว การ
วิเคราะห์บล็อบ การปรับมุมมองภาพในแนวลึกและประมาณค่า
ความหนาแน่นของการจราจรในเวลาจริง (Real-Time) ซึ่งเป็น
วิธีที่ง่าย ไม่ซับซ้อนแต่ผลที่ได้มีประสิทธิภาพ สามารถทดสอบได้
ในสถานที่จริงและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การจัดการ
จราจรเป็นไปด้วยความถูกต้อง อีกทั ้งย ังสามารถทำางาได้
ตลอดเวลาอีกด้วย ในส่วนของผลการทำงานของโปรแกรมนั้น 
จะทำางานได้ถูกต้องมากกว่า 80%  
 งานวิจัยเรื่อง ระบบแยกประเภทไข่มุกด้วยวิธีการประมวลผล
ภาพ [9] มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาหาสี ขนาดและความกลม
ของไข่มุก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ไข่มุก เพื่อช่วยในการเลือกซื้อ
ไข่มุก โดยแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ 
ขั้นตอนเตรียมภาพก่อนการประมวลผลซึ่งเป็นการเตรียมข้อมูล
ก่อนท่ีจะทำการประมวลผลโดยการทำภาพสีขาวดำ การตัดขอบ 
การปรับขนาดภาพ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการหาลักษณะ
พิเศษ โดยการหาค่าสี การหาขนาด และการหาค่าความกลมของ
ไข่มุก ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนการแสดงผล โดยการแสดงผลลัพธ์
ออกทางหน้าต่างท่ีได้ออกแบบไว้สำหรับการทดสอบความถูกตอ้ง
ของระบบโดยใช้ภาพไข่มุก จำนวน 16 ภาพ ระบบให้ความ
ถูกต้องคิดเป็นประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ 
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพสำหรับ
กระบวนการคัดแยกขนาดและสายพันธุ์ของหมึกกล้วยแปรรูป 
[10] มีวัตถุประสงค์เพื่อการคัดแยกขนาดและสายพันธุ์ของหมึก

กล้วยแปรรูปโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ ซึ่งในงานวจิยัได้
ทําการจําแนกขนาดของหมึกกล้วยแปรรูปออกเป็น 4 ขนาดตาม
ช่วงน้ำหนักของหมึก และได้ทำการจําแนก สายพันธุ์ หมึกกล้วย
ออกเป็น 2 สายพันธุ ์ ตามจํานวนสายพันธุ ์หมึกกล้วยที่มีการ
นํามาแปรรูป จากการวิเคราะห์ คุณลักษณะของภาพถ่าย
ตัวอย่างหมึก ซึ ่งประกอบไปด้วย พื้นที่ เส้นรอบรูปความยาว 
ความกว้าง อัตราส่วนระหว่างความยาวกับความกว้างความ ใน
การพัฒนาระเบียบวิธีท่ีใช้ในการคัดแยกนี้พิจารณา 2 ส่วน หลักๆ 
คือการคัดแยกขนาดและการคัดแยกสายพันธุ์ ผู้วิจัยได้นําเสนอ
วิธีการคัดแยกสายพันธุ ์หมึกไว้ 2 วิธีคือการใช้ค่าอัตราส่วน
ระหว่าง ความยาวกับความกว้างเท่ากับ 3.4 เป็นตัวแยกสองสาย
พันธุ์ ออกจากกัน และการใช้สมการจําแนก กลุ่ม ซึ่งให้ค่าความ
ถูกต้องในการคัดแยกเท่ากับ 93.08% ตามลําดับ และ 92.31% 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง 2 วิธีให้ค่าความถูกต้องที่ใกล้เคียงกันนําไปใช้
ได้ทั้งแสดงว่าสามารถ 2 วิธี ซึ่งระเบียบวิธีสําหรับคัดแยกขนาด
และสายพันธุ์ หมึกกล้วยแปรรูปที่ได้นําเสนอไว้นี้สามารถนําไป
พัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติ ได้ต่อไปในอนาคต 
 งานวิจัยเรื่อง แบบจำลองการเรียนรู้เครื่องจักรในการตรวจ
และแยกคุณภาพถุงปูนบนรางการผลิต [11] มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาแบบจำลองการเรียนรู ้เครื ่องจักรในการตรวจและแยก
คุณภาพถุงปูนบนรางการผลิตประกอบด้วย 3 แบบจำลอง คือ 1) 
แบบจำลองตรวจสอบถุงปูน ตัวอักษร เครื่องหมายการค้าขาด
หายและสีไม่คมชัด 2) แบบจำลองตรวจสอบถุงปูนตัวอักษรและ
เครื่องหมายการค้าขาดหาย และ 3)แบบจำลองตรวจสอบแนว
กาวของถุงปูน ซึ่งใช้วิธีประมวลผลภาพ โดยใช้โครงข่ายประสาท
เทียมคอนโวลูชัน (CNN) และโครงข่ายประสาทเทียม VGG 16 
โดยใช้ภาษาไพทอนในการตรวจสอบรูปภาพของถุงปูน ผลการ
ทดสอบ พบว่าแบบจำลองตรวจสอบถุงปูนแบบที่ 1 สามารถทำ
การตรวจสอบรูปถุงปูนท่ีสมบูรณ์ได้มคี่า F1-Score 95% และรูป
ถุงปูนที ่ไม่สมบูรณ์มีค่า F1-Score 92% ขณะที ่แบบจำลอง
ตรวจสอบถุงปูนแบบที่ 2 การตรวจสอบรูปถุงปูนที่สมบูรณ์และ
ไม่สมบูรณ์มีค่า F1-Score 100% และแบบจำลองการตรวจสอบ
แนวกาวมีการตรวจสอบแนวกาวที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์มีค่า 
F1-Score 100% ตามลำดับ 
 

5. ขั้นตอนและวิธกีารดำเนินงาน 
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
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1.1 ศึกษาอุปกรณ์ตรวจจับควันในปัจจุบัน 
1.2 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลภาพ 
1.3 ศึกษาภาษา Python 
1.4 ศึกษา Raspberry Pi 3 Model B และ Pi Camera V2 

2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

2.1 วิเคราะห์และสร้าง Flow Chart การทำงานของระบ 
2.2 ออกแบบภาพรวมของระบบ 

3. การติดตั้งและพัฒนาอุปกรณ์ 

4. ทดสอบระบบ 

5. สรุปผลการทดลอง 

6. จัดทำเอกสาร 

 
 

ภาพ 6 แผนผังการทำงานของระบบ 

 จากภาพ 6 การพัฒนาเทคนิคการตรวจจับควันไฟด้วย

เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ มีขั้นตอนดำเนินการโดยมีการรับ

ข้อมูลภาพที่ได้จากกล้องที่จับภาพ (Raspberry Pi Camera V2) 

และม ีการส ่ งข ้ อม ู ลภาพท ี ่ ไ ด ้ ไปย ั งบอร ์ดประมวลผล      

(Raspberry Pi 3 model B) บอร์ดประมวลผลจะทำการนำภาพ

ที่ได้มาประมวลผล เมื่อมีการตรวจจับควันเจอ จะส่งข้อมูลแสดง

การตรวจจับควันไปยังผู้ใช้งานทราบถึงควันท่ีเกิดขึ้น 

 

 
 

ภาพ 7 ภาพรวมของระบบ 

 
 จากภาพ 7 เป็นออกแบบภาพรวมของระบบ โดยมีการรับ
ภาพขณะมีควันเกิดขึ้นเข้ามาโดยผ่านโมดูลกล้อง และส่งภาพนั้น
ไปยังบอร์ดประมวลผล เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลให้ถึงการ
เกิดควันในพื้นที่นั ้น ๆ จนนำไปสู่การแจ้งเตือนไปยังผู ้ใช้งาน
ทราบ โดยภาพ 7 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์การทำงาน
ระหว่างข้อมูล อุปกรณ์ และผู้ใช้งาน 
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6. ผลการดำเนินงาน 
6.1 สร้างส่วนประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ 

 
 

ภาพ 8 ต้นแบบอุปกรณ์ 

  
 
 
 
6.2 การสร้างซอฟต์แวร์เพ่ือควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ 
  6.2.1 การแปลงวีดิโอภาพเป็นเฟรม 
 

 
ภาพ 9 คำสั่งการแปลงวีดโิอภาพเป็นเฟรม 

 
 จากภาพ 9 แสดงอัลกอริทึมการแปลงวีดิโอภาพเป็นเฟรม 
เรียกใช้ import cv2 สำหรับจัดการกับรูปภาพ มีการกำหนดตัว

แปรเพื่อสร้างคำสั่งสำหรับการเปิดกล้องขึ้นมาเพื่อถ่ายภาพ มี 
การกำหนดตัวแปรอ่านภาพท่ีถ่าย โดยใช้ฟังก์ช่ัน vidcap.read() 
และมีการสร้างลูปสำหรับการอ่านและจัดเก็บภาพในแต่ละเฟรม
จนกว่าจะมีการกดหยุดการทำงาน 
 

 6.2.2 การตรวจจับควันจากพื้นที่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 

 
ภาพ 10 คำสั่งการตรวจจับควันจากพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
 จากภาพ 10 แสดงอัลกอริทึมการตรวจจับพื ้นที ่ท ี ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการสร้างตัวแปร image 1 และ image 2 
โดยให้ image 1 คือภาพแรกที่รับเข้ามาโดยที่ยังไมม่ีการเกิดควนั 
ส่วน image 2 เป็นภาพที่มีการเกิดควัน เพื่อนำภาพทั้งสองมา
เปรียบเทียบและหาความต่างของภาพทั้งสองเพื่อระบุถึงการเกิด
ควันไฟข้ึน 
 

6.2.3 การขีดกรอบล้อมรอบบริเวณที่มีควัน 
 

 
ภาพ 11 คำสั่งการขีดกรอบล้อมรอบบริเวณที่มีควัน 

 

 จากภาพ 11 แสดงอัลกอริทึมแสดงการขีดกรอบล้อมรอบ
บริเวณที่มีควัน โดยมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน cv2.threshold และ 
cv2.THRESH_BINARY ในการนำภาพที ่นำเข ้ามาแปลงเป็น
ภาพไบนารี โดยมีการกำหนดค่า threshold ไว้ที ่ 75 ต่อมา
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โปรแกรมจะทำการหาจุดหรือบริเวณพื้นที่ที่มีควันโดยใช้ฟังก์ชัน 
cv2.find-Contours และทำการขีดเส้นล้อมรอบบริเวณที่เกิด
ควันข้ึนโดยใช้ฟังก์ช่ัน cv2.convexHull และ  cv2.draw - 
Contours  
 
6.3 การทดสอบ 

6.3.1 ทดสอบการแปลงภาพที่ได้จากการบันทึกจากกล้องให้
กลายเป็นเฟรมต่อเนื ่องหลายๆเฟรมเพื่อให้การเตรียมภาพมี
ความพร้อมสำหรับใช้ในการนำไปประมวลผล โดยได้แปลงภาพ
เป็น 2 ประเภท คือ ภาพท่ีไม่มีควันไฟ และภาพที่มีควันไฟ 

6.3.2 ทดสอบการตรวจจับพื้นท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาพ 
โดยวิธีการรับภาพลำดับแรกเข้ามา แล้วเก็บเป็นภาพพื้นหลังหรือ
ภาพก่อนหน้า จากนั ้นรับภาพที ่สองเข้ามาแล้วเก็บเป็นภาพ
ปัจจุบัน แล้วทำการเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกต่างของภาพใน
การตรวจจับควันท่ีเกิดขึ้น 

6.3.3 ทดสอบการแปลงภาพเป็นไบนารี ซึ ่งจะใช้หลักการ
เปรียบเทียบในแต่ละพิกเซลของภาพกับค่า Threshold เพื่อปรับ
ความชัดเจนของภาพที่มีการเกิดควัน และกำจัดสิ ่งรบกวนใน
ภาพ 

6.3.4 ทดสอบการตรวจจับควันในแต่ละช่วงเวลา และมีระยะ
การตรวจจับที่แตกต่างกัน เพื่อหาความแม่นยำและเหมาะสมใน
การตรวจจับควันของระบบ 

 
6.4 ผลการทดสอบของระบบ 

 6.4.1 การแปลงวีดิโอภาพเป็นเฟรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 12 การแปลงวีดิโอภาพเป็นเฟรม 

 

  จากภาพ 12 แสดงภาพการแปลงวีดิโอภาพ เป็นเฟรมการ

แปลงภาพที ่ได ้จากการบันทึกจากกล้องให้กลายเป็นเฟรม

ต่อเนื่องหลายๆเฟรมเพื่อให้การเตรียมภาพมีความพร้อมสำหรับ

ใช้ในการนำไปประมวลผล โดยได้แปลงภาพเป็น 2 ประเภท คือ 

ภาพที่ไม่มีควันไฟ และภาพที่มีควันไฟ 

   6.4.2 การตรวจจับพื้นท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

 
ภาพ 13 ตัวอย่างแสดงการตรวจจับพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

  จากผลการตรวจจับพื้นที่ที ่มีการเปลี่ยนแปลงในภาพ 13 

พบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจจับพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

สามารถแสดงภาพการเกิดควันไฟขึ้นมา โดยความชัดเจนของ

ภาพที่มีควันเกิดขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ

บริเวณที่มีการเกิดควัน ยิ่งพ้ืนท่ีที่ตรวจจับมีการเปลี่ยนแปลงมาก

เท่าไหร่ ก็จะสามารถตรวจพบควันที่เกิดในบิเวณนั้นได้ชัดเจน

มากขึ้นตาม 

    6.4.3 การแปลงภาพเป็นไบนารี 

 
ภาพ 14 ตัวอย่างการตรวจจบัภาพและการแปลงภาพเป็นไบนารี 
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     จากผลภาพตัวอย่างการตรวจจับภาพและการแปลงภาพ
เป็นไบนารี 14 พบว่าการแปลงภาพเป็นไบนารีโดยหากจะ
ประสงค์ได้ผลลัพธ์ที่เป็นภาพของควันอย่างชัดเจนหรือเพียงพอ
ต่อการตรวจจับควันในภาพนั้น จะต้องปรับค่า Threshold อยู่
ระหว่าง 60-80 จึงจะทำให้ตรวจพบและแยกบริเวณที่มีควันได้
อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งรบกวนที่เกิดขึ้นภายใน
ภาพ เช่น แสง หรือวัตถุชนิดอื่น เป็นต้น 
 
 6.4.4 ผลการตรวจจับควัน  
 
ตาราง 1 แสดงผลการทดลองการตรวจจับควัน 

 
   
     จากตาราง 1 ผลการทดลองการตรวจจับควันในแต ่ละ
ช่วงเวลาและมีการทดลองในระยะการตรวจจบัท่ีแตกต่างกัน โดย
ทำการตรวจจับทั ้งหมด 30 ครั ้ง สามารถตรวจพบควันเป็น
จำนวน 19 ครั้ง และไม่พบควันเป็นจำนวน 11 ครั้ง ซึ่งมีค่าความ
ผิดพลาดอยู่ที่ 36.67 % โดยพบว่าในการทดลองแต่ละช่วงเวลา
นั้น จะมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถตรวจจับควันได้คือ เวลา 18.00 น. 
เนื่องจากปริมาณของแสงที่กระทบเข้ามายังอุปกรณ์ตรวจจับนั้น 
เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีแสงน้อยลง ทำให้ไม่สามารถมองเห็น
ควันได้อย่างชัดเจน ทำให้เป็นอุปสรรคหนึ่งในการตรวจจับควัน 
และจากผลการทดลองยังพบว่า ระยะทางระหว่างอุปกรณ์
ตรวจจับควันกับบริเวณที่มีการเกิดควันไฟขึ้นนั้นส่งผลต่อการ
ตรวจจับควันด้วยเช่นกัน ยิ่งระยะบริเวณที่เกิดควันไฟมีระยะไกล
เท่าไหร่ ความผิดพลาดในการตรวจจับก็จะยิ่งมีความผิดพลาด
เพิ่มมากข้ึน 

7. สรุปผล  
 การพัฒนาเทคนิคการตรวจจับควันไฟด้วยเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพนั้น ได้ทำการดำเนินการ ตั ้งแต่กระบวนการ
เตร ียมภาพที ่ได ้จากการตั ้ งอ ุปกรณ์สำหร ับถ่ายภาพและ
ประมวลผลภาพไว้ ในบริเวณที่มีการจำลองการเกิดควันไฟขึ้น 
โดยการแปลงวีดิโอภาพเป็นเฟรม เพื่อท่ีจะสามารถนำภาพแต่ละ

เฟรมนั้นไปประมวลผลได้ การแปลงภาพจาก RGB เปนแบบ 
Gray scale เพื่อช่วยเพื่อแบ่งแยกความละเอียดของระดับสี และ
การตรวจจับพื้นท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะใช้เทคนิคของการหา
ความแตกต่างของภาพก่อนหน้ากับภาพปัจจุบันในการตรวจจับ
ควันไฟ และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการขีดกรอบล้อมรอบบริเวณที่มี
การเกิดควันไฟขึ้น โดยใช้เทคนิค Convex Hull Algorithm ทำ
ให้สามารถระบุกลุ่มของควันไฟท่ีเกิดขึ้น 
 ผลการศึกษาพบว่าในการตรวจจับควันไฟนั ้นสามารถ
ตรวจจับควันไฟได้ดีในระยะ 100-300 เมตร โดยมีค่าความ
ผิดพลาดในการตรวจจับอยู่ที่ 36.67% แต่จะสามารถตรวจจับ
ควันได้ในช่วงเวลาที่มีแสงเพียงพอเท่านั้น เช่น ในเวลา 08.00 -
16.00 น. จึงจะทำให้การตรวจจับควันไฟมีประสิทธิภาพ 
 

8. ข้อจำกัดอุปกรณ์ที่ใช้ 
1. ระยะการตรวจับภาพควันท่ีจำกัด ของอุปกรณ์จับภาพ 
2. วิสัยทัศน์ที่จำกัดของอุปกรณ์ในการจับภาพ ทำให้การตรวจจบั
ภาพควันไฟถูกจำกัดเฉพาะพื้นที่ตามวิสัยทัศน์ของอุปกรณ์จับ
ภาพ 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนาเทคนิคการตรวจจับควันไฟด้วยการประมวลผล
ภาพที่ได้นำเสนอนั้น สามารถนำไปพัฒนาและสามารถนำไปต่อ
ยอดในด้านประสิทธิภาพในการตรวจจับควัน เช่น การเพิ่มระบบ
จดจำภาพควันให้กับโครงงานที่พัฒนาทำให้สามารถประมวลผล
ที่รวดเร็วและมกีารตรวจจับที่มีความแม่นยำมากข้ึน 
2. อุปกรณ์ที่ใช้ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
การทำงานของระบบ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับภาพ หากภาพท่ี
ได้จากการจับของกล้องไม่มีประสิทธิภาพ อาจจะส่งผลต่อการนำ
ภาพที่ได้มาประมวลผลได้  
3. สามารถพัฒนาในเรื่องของแหล่งพลังงานภายในระบบ โดย
สามารถให้มีการเพิ่มแหล่งจ่ายพลังงานเป็นในรูปแบบโซล่าเซลล์
ให้กับระบบได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 
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บทคัดย่อ 
     ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยและบันทึกการทำงานของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านการรับรู้ด้วยภาพและวิดีโอ 
นำความสามารถของอุปกรณ์กล้อง Web Cam ทำงานร่วมกับ
อุปกรณ์ IoT ได้แก่ Raspberry Pi 4 ทำหน้าที่ตรวจจับผู้คนและ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในจุดต่าง ๆ ผ่านแนวคิดการ
ทำงานของ Computer Vision ระบบจะสามารถแยกแยะผู้มี
สิทธ์ิ ในการผ่านจุดต่าง ๆ  ณ สถานท่ีนั้น ๆ โดยการแยกแยะจาก
ชุดที่สวมใส่ รวมถึงมีความสามารถในการตรวจสอบและจัดการ 
การทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านใบหน้าเพื่อ
แสดงตัวตัวตนในการยืนยันการเข้าปฏิบัติหน้าที่ และมีระบบแจ้ง
เต ือนไปยังผ ู ้ด ูแล หากเกิดส ิ ่งผ ิดปกติเก ิดขึ ้น ผ ่าน Web 
application และ Line Application การทำงานของระบบนี้ 
เป็นแนวทางในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยผ่านแนวคิด Computer Vision โดยเน้นเรื่องการ
พิสูจน์ตัวตนผ่านใบหน้า ซึ่งให้ผลการทำงานมีประสิทธิภาพดี 
สามารถลดขั้นตอน และตรวจสอบได้ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยนั้นปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยตนเองจริงหรือไม่ 
 
คำสำคัญ— การประมวลผลภาพ , ฐานข้อมูลบนก้อนเมฆ , 
โอเพนซีว,ี ภาษาไพธอน, ราสเบอรีพาย 4 

 
 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The Guard Tour System and Video Surveillance by 
Using Computer Vison have been implemented with 
Webcam and IoT devices (Raspberry Pi 4). It can detect 
people and security guards at different locations 
around the building. The system can distinguish 
authorized user to access at each check in point. It 
distinguishes by examining cloth or uniform. Moreover, 
this system can organize and verify security guards via 
face recognition. If an emergency or abnormal situation 
occurs, the system will notify the administrator through 
Web and Line Application immediately. This project 
originates from a computer vision concept to verify staff 
or security guard via face detection. This system can 
reduce the authentication of a security guard, which 
uses their face instead of a manual process. Also, it can 
prove that this system can apply in the real 
environment effectively. 
 
คำสำคัญ— Image Processing, Cloud Database, OpenCV, 
Python, Raspberry Pi4 
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1. บทนำ 
ปัจจุบันสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน สถานศึกษา 
สถานที่ราชการ รวมถึงที่อยู่อาศัย มีความต้องการในเรื่องของ
การรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างสูง หลักการเบื้องต้นของการ
รักษาความปลอดภัย คือใช้มนุษย์ทำหน้านี่คอยตรวจเฝ้าสถานท่ี
ที่สำคัญตามจุดต่าง ๆ  เรียกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
ในขณะเดียวกันปัจจ ุบ ัน ม ีเทคโนโลยีทางด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที ่นำมาช่วยในการตรวจตราและเฝ้าระวังร่วมกับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ได้แก่ กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์
กันขโมยประเภทต่าง ๆ ดังนั ้นผู ้จัดทำได้เกิดแนวคิดที ่จะนำ
ความสามารถของอุปกรณ์กล้อง Web Cam ที่ทำงานร่วมกับ
อ ุปกรณ ์  IoT เช ่น Raspberry Pi หร ือ Arduino มาทำการ
ตรวจจับผู้คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในจุดต่าง ๆ โดย
ใช้ความสามารถของ Computer Vision เพื่อแยกแยะว่าใครเป็น
ผู้มีสิทธิ์ ในการผ่านจุดต่าง ๆ  ณ สถานที่นั ้น ๆ รวมถึงจัดทำ
ระบบที่สามารถตรวจสอบและจัดการ การทำงานของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า ได้มาทำการตรวจตรา
ตามจุดต่าง ๆ หรือไม่ และมีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลหากเกิด
สิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการใช้บัตรเข้าเช็คตามจุด
ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ฝากบัตรตรวจให้
ผู้อื่นทำการยืนยันตัวตนแทนกัน 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1  เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า (Face detection camera) 
[1]  คือระบบวิเคราะห์ใบหน้าถือว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ใช้ในการ
พิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคลโดยใช้คุณลักษณะจำเพาะทางสรีระ 
(BIOMETRIC) โ ดยระบบร ู ้ จ ำ ใบหน ้ าจะทำงาน โดยการ
เปรียบเทียบใบหน้าจากภาพถ่ายดิจิตอลหรือภาพจากกล้องวีดีโอ
ของบุคคลที ่เราสนใจกับฐานข้อมูลใบหน้าที ่มีอยู ่ และเมื่ อ
เปรียบเทียบเสร็จก็จะแสดงผลใบหน้าที่อยู ่ในฐานข้อมูลที่มี
ใบหน้าเหมือนกับภาพที่นำมาเปรียบเทียบออกมา โดยผู้จัดทำได้
นำทฤษฎีนี ้มาประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์วิทัศน์  (Computer 
Vision) เพื่อออกแบบการทำงานในส่วนของการยืนยันการเข้า
ตรวจประจำจุดของเจ ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยโดยมี 
Diagram ดังภาพท่ี 1 

 

2.2  Motion Detection [2] เกิดจากการนำชิปเซ็นเซอร์แบบ
พิเศษฝังลงไปในกล้องวงจรปิด ทำให้กล้องวงจรปิดสามารถจับ
การเคลื่อนไหวของวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเฟรมภาพได้ และ
เมื่อกล้องวงจรปิดจับการเคลื่อนไหวของวัตถุได้ กล้องวงจรปิดจะ
ส่งสัญญาณไปยังระบบเพื่อประมวลผลทำตามฟังก์ชั่นที่เราตั้งไว้
ในระบบ โดยผู ้จ ัดทำได้นำทฤษฎีน ี ้มาประยุกต์ใช ้ร ่วมกับ
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) เพื ่อนำมาใช้งานใน
ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยที่มีฟังก์ชันการทำงานที่สามารถ
ตรวจจับความเคลื่อนไหวของบุคคลต้องสงสัยที่สัญจรผ่านเฟรม
กล้อง โดยจะแยกแยะบุคคลต้องสงสัยกับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยด้วยชุดที่สวมใส่โดยมี Diagram ดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพ 1  Diagram การทำงานของระบบยืนยันการเข้าตรวจประจำจุด 

 

 
ภาพ  2 Diagram การทำงานของระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย 

2.3  Guard Tour [3] ค ือระบบควบค ุมการทำงานของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการตรวจตราไปยังตำแหน่ง 
หรือพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ และสามารถบันทึกรายละเอียด
ต่าง ๆไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน เช่น สามารถระบุตัว
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระบุตำแหน่งที่กำหนดไว้ระบุวันเวลาที่ทำ
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การตรวจตราโดยระบบ Guard Tour มีการออกแบบและถูกน้ำ
เสนอออกมาหลากหลายรูปแบบ เช่นการใช้อุปกรณ์ไปแตะตาม
จุดตรวจตราตามที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าตรวจ แต่
ข้อเสียคือถ้าเจ้าหน้าที่ลืมอุปกรณ์ก็จะไม่สามารถทำการยืนยัน
ตัวตนได้หรืออาจจะมีการฝากอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นเพื่อ
ไปทำหน้าท่ีแทนกัน 
 

 
ภาพ  3  ระบบ Guard Tour แบบใช้อปุกรณ์ในการยืนยัน 

จากภาพที่ 3 จะเป็นระบบ Guard Tour แบบใช้อุปกรณ์ในการ
ยืนยัน หรือจะเป็นระบบ Guard Tour อีกแบบหนึ่งที่ใช้การกด
ปุ่มและจะถ่ายภาพเพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังกลุ่มของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อเป็นการยืนยัน
การเข้าตรวจประจำจุด ดังภาพที่ 4 แต่มีข้อเสีย คือการระบุ
ตัวตนอาจไม่ชัดเจน และอาจจะทำให้ลำบากในการตรวจสอบ
ย้อนหลังได้ 
 

 
ภาพที่  4 ระบบ Guard Tour แบบใช้ปุ่มกดเพื่อถ่ายภาพ 

ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงนำข้อดีและข้อเสียของแต่ละระบบดังกล่าวมา
ปรับปรุงและแก้ไข รวมถึงนำเอาแนวคิด Computer Vision เข้ามา
ประยุกต์ใช้งานด้วย ทำให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
2.4  Video Surveillance [4] กล้องวงจรปิด หรือ CCTV ย่อมา
จากคำว่า "Closed Circuit Television" เมื่อถูกนำมาใช้ในการ
ตรวจตราความปลอดภัย จะถ ูกเ ร ียกอ ีกอย ่างว ่า "Video 
Surveillance System" คือระบบการบันทึกภาพจากกล้องที่
เป ็นระบบรักษาความปลอดภัย ใช้เพ ื ่อการสอดส่องด ูแล
เหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น ดังนั ้นผู ้จัดทำจึงนำ
แนวคิดของระบบ Video Surveillance มาประยุกต์ใช้งานกับ 
Computer Vision เพื่อศึกษา ทดลองและพัฒนาระบบเฝา้ระวัง
ความปลอดภัยที ่ทำงานร่วมกันกับ Computer Vision เพื่อ
แยกแยะบุคคลต้องสงสัยผ่านชุดที่สวมใส่ได้ 
 
2.5  Computer Vision [5] เทคโนโลย ี  computer vision 
นั้น เป็นแขนงหนึ่งของวิทยาการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำเป็น
ทำการฝึกฝนคอมพิวเตอร์ และระบบให้สามารถเข้าใจและ
ตอบสนองต่อข้อมูลภาพได้อย่าง ชาญฉลาด ด้วยภาพดิจิทัลจาก
กล ้องถ ่ายภาพและว ิด ี โอต ่าง ๆ นอกจากนี้แบบจำลอง deep 
learning นั้น อุปกรณ์ต่าง ๆ  จะสามารถเรียนรู้ที่จะระบุและบ่งช้ี
ประเภทวัตถุต่าง ๆ ได้ 
 
2.6  ทฤษฎีการ Detect Facial Landmarks บนใบหน้า [6] 
ภาพที่ 5 แสดงจุดสังเกตบนใบหน้าเพื่อใช้ในการกำกับและระบุ
ลักษณะใบหน้าท่ีสำคัญและการตรวจจับจุดสังเกตบนใบหน้าเป็น
ส่วนหนึ่งของปัญหาการคาดคะเนรูปร่าง ด้วยภาพอินพุต (ROI: 
Region of Interest บริเวณที่ระบุวัตถุสนใจ) ตัวทำนายรูปร่าง
จะพยายามแปลจุดสนใจที ่สำคัญตามรูปร่าง  ในส่วนของจุด
สังเกตบนใบหน้านั้น มเีป้าหมายในการตรวจจับโครงสร้างใบหน้า
ที่สำคัญบนใบหน้าโดยใช้วิธีการทำนายรูปร่าง ดังนั้นการตรวจจับ
จุดสังเกตบนใบหน้ามีขั้นตอนอยู่ 2 ประเภทดังต่อไปนี ้
     2.6.1  การกำหนดใบหน้ารูปภาพ สามารถทำได้หลายวิธี 
ได้แก่การใช้ Cascades Haar ในตัว Library ของ OpenCV หรือ
การใช้เครื่องตรวจจับวัตถุ HOG + Linear SVM ที่ผ่านการ Trained 
มาแล้วโดยเฉพาะสำหรับงานตรวจจับใบหน้า หรืออาจจะใช้
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อัลกอริทึมท่ีใช้การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการแปลผลใบหน้า แต่สิ่ง
ที่สำคัญคือการรับรู้ค่า (x, y) – พิกัดของใบหน้าในภาพ 

 

 
ภาพ  5 จุดสังเกตบนใบหนา้เพื่อใช้กำกบัและระบุลักษณะใบหน้าที่สำคัญ 

     2.6.2  ตรวจหาโครงสร้างใบหน้าท่ีสำคัญบน ROI ของใบหน้า
ซึ่งเมื่อได้ขอบเขตใบหน้ามา จะทำการตรวจจับโครงสร้างใบหน้า
ที ่สำคัญในบริเวณใบหน้า โดยมีเครื ่องมือในการตรวจจับจุด
สังเกตบนใบหน้าอ้างอิงพื้นฐานการแปลและติดป้ายกำกับบริเวณ
ใบหน้าต่อไปนี ้
             - ปาก 
             - คิ้วขวา 
             - คิ้วซ้าย 
             - ตาขวา 
             - ตาซ้าย 
             - จมูก 
             - กราม 
     มีกระบวนการทำงาน ดังนี้ 
             2.6.2.1  Training set จุดสังเกตใบหน้าท่ีมีป้ายกำกับ
บนรูปภาพ ภาพเหล่านี้ติดป้ายกำกับด้วยตนเองโดยระบุเฉพาะ 
(x, y) – พิกัดพิกัดของพื้นที่โดยรอบโครงสร้างใบหน้าแต่ละส่วน 
            2.6.2.2  Priors มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความน่าจะเป็นของระยะห่างระหว่างคู่ของพิกเซลอินพุต 
Dlib’s facial landmark detector เป็นเครื่องมือการตรวจจับ
จุดสังเกตใบหน้าที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว ภายในไลบรารี dlib 

ถูกใช้ประมาณตำแหน่ง 68 จุด ซึ่งเป็นพิกัดที่จับคู่กับโครงสร้าง
ใบหน้าบนใบหน้าดังภาพที่ 6 
 

 
ภาพ  6  พิกัดจุดสังเกตใบหน้า 68 จุดจากชุดข้อมูล iBUG 300-W 

2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบบันทึกการทำงานของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย โดย [7] พัฒนาระบบบันทึกการทำงานของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งอุปกรณ์ตามจุดต่าง 
ๆ และเมื่อถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่จะใช้การ์ด (PN532) ในการบันทึกการทำงาน และนำ
ข้อมูลที ่ได้จากระบบ มาออกเป็นรายงาน ซึ ่งผ ู ้จ ัดทำได้นำ
งานวิจัยนี้มาต่อยอดโดยการใช้ AI มาช่วยในการระบุตัวตนด้วย
ใบหน้าและใช้ใบหน้าในการบันทึกการทำงานของเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยแทนการใช้การ์ด (PN532) ขณะทีอ่ีกหนึ่งงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องก็คือ ระบบตรวจสอบผู้ใช้งานห้อง Co -Working space 
[8] เป็นระบบตรวจสอบผู้ที ่เดินเข้าห้อง Co-Working Space 
โดยใช้ IP Camera ตรวจสอบข้อมูลและสถานะผู้ใช้งานแบบ 
Real-time ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำได้ประยุกต์แนวคิดระบบ Video 
Surveillance ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังบ ุคคลที ่ไม ่ใช่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขณะเดินผ่านกล้องในเวลาที่
กำหนด และมีการแจ้งเตือนไปยังหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย เพื่อประสานงานในการตรวจสอบในขั้นถัดไป 
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3.  วิธีดำเนินงานวิจัย 
     ปัจจุบันสถานที ่ต ่าง  ๆ ไม่ว ่าจะเป็นอาคารสำนักงาน 
สถานศึกษา สถานที่ราชการ รวมถึงที่อยู่อาศัย มีความต้องการ
ในเรื ่องของการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างสูง หลักการ
เบื้องต้นของการรักษาความปลอดภัย คือใช้มนุษย์ทำหน้านี่คอย
ตรวจเฝ้าสถานที่ที่สำคัญตามจุดต่าง ๆ  เรียกว่าเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย  ในขณะเดียวกันปัจจุบัน มีเทคโนโลยีทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาช่วยในการตรวจตราและเฝ้าระวัง
ร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้แก่ กล้องวงจรปิด และ
อุปกรณ์กันขโมยประเภทต่าง ๆ  
     ดังนั้นผู้จัดทำได้เกิดแนวคิดที่จะนำความสามารถของอุปกรณ์
กล้อง Web Cam ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IoT เช่น Raspberry 
Pi หรือ Arduino มาทำการตรวจจับผู้คนและเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยในจุดต่าง ๆ โดยใช้ความสามารถของ Computer 
Vision เพื ่อจัดทำระบบที ่สามารถตรวจสอบและจัดการการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า 
ได้มาทำการตรวจตราตามจุดต่าง ๆ หรือไม่ โดยใช้ใบหน้าของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนเมื่อทำการเข้า
ตรวจตราตามจุดต่าง ๆ อีกทั้งยังมีระบบที่สามารถแยกแยะได้ว่า
ใครเป็นผู้มีสิทธิ์ในการผ่านจุดต่าง ๆ กับใครที่เป็นบุคคลที ่น่า
สงสัยหรืออาจเป็นอันตรายโดยแยกแยะจากชุดที่สวมใส่ และมี
ระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลหากเกิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น 
 
3.1  การออกแบบระบบงาน 
      การออกแบบการทำงานโดยรวมของระบบจะคำนึงถึงการ
แก้ไขต่อจากระบบเก่าคือ  
 - Guard Tour สามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน ไม่จำเป็นต้องพกพาอุปกรณ์อื่น ๆ ดังนั้นจะไม่เป็น
การเพิ่มภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ และสามารถยืนยันการทำงาน
ของเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยได้จริง แก้ไขปัญหาการ
ตรวจสอบประจำจุดแทนกันได้ สามารถถูกอธิบายผ่านทาง
ไดอะแกรม ดังต่อไปนี้ 
      3.1.1  Diagram การทำงานของระบบ Guard Tour แสดง
ดังภาพที่ 7 โดยมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย
จัดการและมีขั ้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย Login เข้าหน้า Website สามารถแบ่งโซน
หน้าที ่ร ับผิดชอบในการตรวจตราให้กับเจ้าหน้าที ่แต่ละคน 

จากนั้นข้อมูลหน้าที่รับผิดชอบจะถูกส่งต่อไปยังระบบเพื่อยืนยัน
การเข้าตรวจตราประจำจุดผ่านอุปกรณ์ Raspberry Pi 4 

 
ภาพ  7 Diagram หัวหนา้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขา้ใช้งานระบบ 

Guard Tour ผ่านหนา้ Website 

 

 
ภาพ  8 Diagram การทำงานของระบบยืนยันการเข้าตรวจประจำจุด 
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จากภาพที่ 8 เป็น Diagram การทำงานของระบบยืนยันการเข้า
ตรวจประจำจุดที่อยู่ภายใต้การทำงานของระบบ Guard Tour  
โดยมีขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
      3.1.1.1  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยทำการยนืยนั
การเข้าตรวจตราประจำจุดโดยการสแกนใบหน้าผ่านกล้อง 
Webcam ที่เช่ือมต่อกับ Raspberry Pi 4 
      3.1.1.2  ระบบยืนยันการเข้าตรวจตราประจำจุด
ตำแหน่งที่อยู่บน Raspberry Pi 4 โดยจะทำการส่งข้อมูล ต่าง ๆ 
ประกอบด้วย วันที่และเวลาที่เข้าตรวจตรา, ตำแหน่งที่เขา้ตรวจ 
และรูปถ่ายใบหน้าท่ีเข้าตรวจ ไปยัง ฐานข้อมูล Firebase 
      3.1.1.3  Firebase จะบันทึกข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมด 
      3.1.1.4  ข้อมูลจาก Firebase จะถูกนำมาแสดงผล
บน Dashboard ที่เรียกผ่านทาง Website 
      3.1.2  Diagram การทำงานของระบบ Video Surveillance 
 

 
ภาพ  9 Diagram การทำงานของระบบ Video Surveillance 

จากภาพที่ 9  เป็น Diagram แสดงการทำงานของระบบ Video 
Surveillance หรือระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย ซึ่งจะทำงาน
เมื่อถึงเวลา 21.00 น.  – 05.00 น. คอยช่วยเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยในการสอดส่องดูแลเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถ
แยกแยะเจ้าหน้าที่กับบุคคลต้องสงสัยได้จากชุดที่สวมใส่อยู่โดย
ใช้เทคโนโลยีของ Computer Vision โดยมีขั้นตอนการทำงาน
ดังนี ้
      3.1.2.1  เมื่อระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจับภาพ
บุคคลต้องสงสัยได้จะทำการส่งข้อมูลภาพถ่ายของบุคคลต้อง
สงสัย, วันที ่พบ, เวลาและตำแหน่งที่พบส่งผ่าน Line Notify 
และ บันทึกเก็บลงบน Firebase 
      3.1.2.2  Line Notify จะทำการส่งการแจ้งเตือนไป
ยังแอปพลิเคชัน Line ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เพื่อพิจารณาว่าบุคคลนี้น่าสงสัยหรือเป็นอันตรายหรือไม่  ถ้ามี
แนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย จะทำการติดต่อประสานงานไปที่
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
เพื่อตรวจสอบ 
      3.1.2.3  เมื ่อ Firebase ได้ร ับข้อมูลมาจะทำการ
บันทึกเก็บไว้เป็น Log เพื่อท่ีจะสะดวกในการตรวจสอบย้อนหลัง 
      3.1.2.4  Website จ ะ ด ึ ง ข ้ อ ม ู ล จ า ก  Firebase 
ออกมาเพื ่อเป็นการแจ้งเตือนอีกทางหนึ ่งในกรณีที ่ห ัวหน้า
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นไม่ได้พกพาโทรศัพท์มือถือ 
หรือในกรณีอื่น ๆ และยังสามารถตรวจสอบ Log สถานะการ
ทำงานดังกล่าวบน Dashboard ของ Website ได้ 
 
3.2  กระบวนการติดต้ังและพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) 
      3.2.1 การต ิดต ั ้งไลบราร ี ่  (Library) ค ือการต ิดต ั ้งชุด
เครื่องมือฟังก์ชันการทำงานเพื่อช่วยในการออกแบบและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ โดย
ไลบรารี่หลักท่ีนำมาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์ก็คือ OpenCV และ Dlib 
      3.2.2  การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) หลังจากติดตั้ง
ไลบรารี ่ที ่สำคัญเสร็จ จะเข้าสู ่กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่อที่จะสามารถทำงานได้ตามฟังก์ชันที่ได้ทำการออกแบบไว้ 
โดยเลือกใช้ภาษา Python ในการออกแบบและพัฒนาซอฟตแ์วร์ 
      3.2.3  การออกแบบและพัฒนาหน้า Website เพื ่อใช้ใน
การทำงานควบคู่กับซอฟต์แวร์ที ่ทำการออกแบบไว้  โดยหน้า 
Website จะถูกใช้งานโดยหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
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เพื่อใช้งานในการเพิ่ม, ลบและแก้ไขข้อมูลของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยทั้งหมด และยังสามารถแบ่งโซนการทำงานของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงานของระบบ Guard 
Tour นอกจากนี้หน้า Website ดังกล่าวสามารถแสดงผลการ
แจ้งเตือน หากมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ เข้าทำการ
ตรวจเช็คประจำจุดที่ได้รับมอบหมาย ในท้ายท่ีสุดสามารถบันทึก
สถิติการเข้าตรวจเช็คประจำจัด และสามารถแสดงข้อมลูและผล
การแจ้งเตือนหากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยได้อีกด้วย 
 

 
ภาพ  10 ตวัอยา่งหน้าเวบ็ของระบบ 

ภาพที่ 10 แสดงหน้า Website ที่ถูกพัฒนาและออกแบบเพื่อให้
สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย มีรายละเอียดหน้าจอแสดง
รายช่ือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันและเวลา ตำแหน่ง
จ ุดในการตรวจสอบ และสถานการณ์ตรวจสอบ จากนั้น
ข้อมูลภาพของผู้ทดสอบจะถูกนำเข้าสู่ระบบที่ได้ออกแบบไว้ 
 

4.  การทดลองและผลการทดลอง 
การทดลองมีจุดประสงค์ว่าซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ตาม
ฟังก์ชันท่ีได้ออกแบบไว้หรือไม่ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
4.1  ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง 
ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองเป็นชุดข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าของผู้
ทดสอบ จากน้ันเข้าสู่กระบวนการทางซอฟต์แวร์เพื่อแปลงไฟล์ไว้
สำหรับประมวลผลใบหน้าผู้ทดสอบในการทดลอง 
จากภาพที่ 11 จะเป็น Diagram แสดงขั้นตอนของการทดลอง 
โดยใช้ผู้ทดสอบระบบจำนวน 5 คน ในการเรียนรู้ใบหน้าโดยผู้
ทดสอบต้องถูกบันทึกใบหน้าในสถานะ เงยหน้า หันซ้าย หันขวา 
หน้าตรง และก้มหน้าตามลำดับ  เพื่อเข้าสู ่กระบวนการเทรน 

หรือการเรียนรู้ใบหน้าเพื่อจดจำว่าเป็นใคร จากนั้นข้อมูลดังกล่าว
จะถูกบันทึกลง Firebase และถูกใช้เป็นตัวตรวจสอบว่าใช่
เจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยที ่ถูกมอบหมายไปตรวจสอบ
ประจำจุดต่าง ๆ หรือไม่ ผ่านทาง Raspberry Pi 4  
 

 

ภาพ  11 ภาพแสดง Diagram ขั้นตอนการทดลอง 

 
4.2  การทดลองและผลการทดลอง 
เป็นการทดลองการตรวจสอบใบหน้า โดยให้ผู้ทดสอบหันหน้า
เข้าหากล้อง Webcam ที่เชื ่อมต่ออยู่กับ Raspberry Pi4 เพื่อ
ทดสอบว่าจะสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ถูกต้องหรือไม่โดยกำหนด
ค่าเฉลี่ยของความถูกต้องให้มากกว่า 0.80 หรือ 80% เพื่อเป็นค่า
มาตรฐานที่จะกำหนดว่าถ้าข้อมูลใบหน้าที่ เก็บไว้กับใบหน้าที่
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ตรวจจับได้ในขณะนี้มีความคล้ายคลึงกัน เท่ากับหรือมากกว่า 
80% ให้ถือว่าบุคคลนี ้ค ือคนคนเดียวกัน สำหรับการติดตั้ง
อุปกรณ์ควรคำนึงถึงแสงสว่างที ่เพียงพอเพื่อให้สามารถเห็น
ใบหน้าได้ชัดเจน เนื ่องจากกล้อง webcam หากมีแสงที่น้อย
เกินไป จะทำให้ใบหน้าที ่ตรวจจับไม่ชัดเจน ดังนั ้นระบบที่
พัฒนาขึ้นใหม่นี้ ก่อนจะทำการตรวจสอบใบหน้าของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย จะทำการปรับเปลี่ยนใบหน้าที่ตรวจจับได้
เป็นภาพขาวดำก่อน จากนั้นจึงนำมาตรวจสอบว่าใบหน้าของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นใคร การกระทำนี้จะช่วย
แก้ปัญหาเรื่องของแสงที่ไม่เพียงพอในเวลากลางคืนได้บ้างใน
ระดับหนึ่ง 

ตาราง  1 ผลการทดสอบซอฟต์แวร์ของระบบ 

คนที ่ จำนวนคร้ัง สำเร็จ ไม่สำเร็จ ค่าเฉลี่ย 
1 50 47 3 0.94 
2 50 48 2 0.96 
3 50 46 4 0.92 
4 50 49 1 0.98 
5 50 47 3 0.94 

 
4.3  สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง 
การตรวจสอบใบหน้าของผู้ทดสอบโดยซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมี
ค่าเฉลี่ยความถูกต้องอยู่ที่ 94.8% ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานโดยความผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากแสงภายในบริเวณจุด
ทดสอบไม่เพียงพอ รวมถึงระยะห่างในการยืนของผู้ทดสอบและ
ความละเอียด ความไวของกล้อง Webcam ถือเป็นปัจจัยที่ควร
คำนึงถึง จากข้อผิดพลาดในการทดลองจะเห็นได้ว่าความสว่าง
ของแสงและระยะห่างจากกล้องมีผลต่อความถูกต้องและแม่นยำ
ของระบบ 

 
5.สรุป 

ผลการทำงานของงานวิจัยระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยและ
บันทึกการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถ
แบ่งผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถ
ทำงานได้ตามฟังก์ชันการทำงานที่ได้ออกแบบไว้  สามารถสรุป
การทำงานได้ดังนี ้

5.1  หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
       5.1.1  สามารถ Login เข้าสู่ Website ได้ 
       5.1.2  สามารถเพิ่มข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยคนใหม่ได้ 
       5.1.3  สามารถลบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยได้ 
       5.1.4  สามารถถ ่ ายภาพสำหร ับการ Training AI ของ
เจ้าหน้าที่ได้โดยใช้ ID ที่ได้จากการสมัครสมาชิกใหม่ของเจ้าหน้าที ่
       5.1.5  สามารถกำหนดโซน หรือบริเวณในการทำงานของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยได้ 
       5.1.6  สามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานของเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดได้ 
       5.1.7  สามารถตรวจสอบข้อมูลการตรวจพบบุคคลต้องสงสัยได้ 
        5.1.8   สามารถรับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน Line ได้
เมื่อมีการตรวจพบบุคคลต้องสงสัย 
       5.1.9  สามารถรับการแจ้งเตือนผ่าน Website ได้เมื่อมี
การเข้ายืนยันการตรวจตราประจำจุดของเจ้าหน้าท่ี 
       5.1.10  สามารถรับการแจ้งเตือนผ่าน Website ได้เมื่อมี
การตรวจพบบุคคลต้องสงสัย 
 
5.2  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
       5.2.1  สามารถเข้าใช้งานระบบบันทึกการทำงานของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้โดยการใช้ใบหน้าในการพิสูจน์
ต ัวตนเพื ่อทำการยืนยันการเข้าตรวจตราประจำจุดที ่ได้รับ
มอบหมาย และตามโซนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 

6.  การอภิปรายผล 
งานวิจัยที่ได้นำเสนอนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
(Computer Vision) เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยและบันทึกการทำงานของเจ ้าหน้าที ่ร ักษาความ
ปลอดภัยที่เรานำแนวคิดจากงานวิจัยข้างต้นมาปรับปรุง ต่อยอด
และพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดเดิมของการต้องใช้อุปกรณ์หรือ
บัตรเฉพาะเพื่อพกพาไปสแกนตามจุดต่าง ๆ ขณะทำการเดิน
ตรวจตรา แต่ใช้ใบหน้าเจ้าหน้าที่เองในการพิสูจน์ตัวตน เพื่อการ
เข้าตรวจตามจุดต่าง ๆ ได้แม่นยำมากขึ้นกว่างานวิจัย [7] รวมไป
ถึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยที่
สามารถตรวจจับบุคคลต้องสงสัยและแยกแยะบุคคลเหล่านั้นกับ
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เจ ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยได ้ผ ่านความสามารถของ
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ซึ่งเป็นความสอดคล้อง
และต่อยอดมาจากงานวิจัย [8] ดังนั้นภาพรวมของงานวิจัยนี้ มี
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบเพื่อใช้งานจริง แต่ควรให้
ความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้ใบหน้า และการแยกประเภท
ชองชุด เพื่อให้มีความแม่นยำมากยิ่งข้ึน 

 
7.  ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ  

7.1  ข้อจำกัด 
       7.1.1  ขั้นตอนการยืนยันใบหน้าในการสแกนการเข้าตรวจ
ประจำจุดนั้นมีปัจจัยเรื่องของแสง ขณะทำการตรวจจับใบหน้า 
ต้องมีความสว่างที่เหมาะสม ดังนั้นการติดตั้งอุปกรณ์แต่ละที่นั้น
ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ และควรจะมีแสงสว่างในจุดที่มีการติดตั้งเพื่อ
การระบุตัวตนท่ีชัดเจนท่ีสุด  
       7.1.2  ขั ้นตอนการตรวจสอบใบหน้านั ้นจำเป็นต้องใช้
ใบหน้าของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมายใน
การตรวจตรา ณ จุดจุดนั ้นในการยืนยันแต่ในการตรวจสอบ
ใบหน้านั้นยังสามารถใช้รูปภาพใบหน้าของบุคคลนั้นได้โดยไม่
จำเป็นต้องใช้ใบหน้าจริง ๆ ซึ ่งตรงจุดนี้อาจจะทำให้เกิดการ
สแกนใบหน้าแทนกันโดยใช้รูปภาพได้นั่นเอง 
       7.1.3  ขั้นตอนการเทรนนิ่ง AI เพื่อใช้ในการจดจำใบหน้า
ของเจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยเพื ่อการตรวจสอบยืนยัน
ใบหน้าในการเข้าตรวจประจำจุดนั้นจะต้องทำการถ่ายภาพ 5 
ภาพได้แก่ ภาพเงยหน้า, ก้มหน้า, หันซ้าย, หันขวาและหน้าตรง 
เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการเทรนนิ่ง ขณะที่ทำการยืนยันการเข้า
ตรวจประจำจุดด้วยใบหน้านั้น หากมีบุคคลที่ไม่เคยลงทะเบียน
ใบหน้า แต่มีลักษณะใบหน้าที่ใกล้เคียงกับเจ้าหน้าที่ที่ได้ทำการ
ลงทะเบียนไว้ ระบบจะยังคงสามารถยืนยันใบหน้าได้ แต่อาจจะ
แสดงช่ือของเจ้าหน้าท่ีที่มีใบหน้าใกล้เคียงกับบุคคลนั้นแทน 
 
7.2  ข้อเสนอแนะ 
       7.2.1  สามารถพัฒนาต่อยอดระบบบันทึกการทำงานของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้สามารถติดตาม (Tracking) 
การเด ินของเจ ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยได้  เพื ่อแสดง
รายละเอียดการเดินผ่านจุดต่าง ๆ ของเจ้าหน้าท่ี 

       7.2.2  พัฒนาอัลกอร ิท ึมของซอฟต์แวร ์ท ี ่จะสามารถ
แยกแยะได้ว่าใบหน้าที่ตรวจจับ คือมนุษย์ หรือภาพถ่ายใบหน้า
เพื่อป้องกันการทำหน้าที่แทนกัน 
   7.2.3 กรณีหากมีผู้ไม่ประสงค์ดีสวมใส่ชุดเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยเข้ามาในบริเวณอาคาร เพื่อหลีกเลี ่ยงการแจ้ง
เตือน ดังนั ้นระบบควรพัฒนาให้มีการตรวจสอบใบหน้าของ
เจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยด้วย ขณะมีการเคลื ่อนไหว 
นอกจากการตรวจสอบเพียงชุดที่สวมใส่ โดยใช้ฐานข้อมูลใบหน้า
ที่มีการเก็บอยู่ในระบบมาทำการตรวจเช็คซ้ำสำหรับกรณีนี้  
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บทคัดย่อ 
    บทความนี ้ได ้นำเสนอการนำระบบ Internet of Things 
(IoT) ซึ่งเป็นการสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ให้สามารถควบคุมระบบต่างๆ
ในกระบวนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เช่น ควบคุมเวลาการเปิด-
ปิดปั๊มน้ำ ควบคุมการให้แสงสว่างทดแทนแสงอาทิตย์ รวมถึง
แสดงค่าความเข้มข้นของปุ๋ย และค่า กรด-เบส (pH) ของน้ำ ซึ่งมี
ผลต่อการดูดซึมปุ๋ยและการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้ระบบ IoT บันทึกวันท่ีเริ่มปลูกสามารถนับวันที่จะเก็บ
เกี่ยวผลิตผลได้อย่างแม่นยำ เพื่อเป็นการเตือนความจำให้ผู้ใช้
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงเวลาที่ต้องการและเหมาะสม 
มีการพัฒนาให้ระบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ทั้งในระบบของสมุดนัก
ปลูกผัก ที่มีส่วนให้ผู ้ใช้ได้เก็บคะแนนสะสม และการกำหนด
ลำดับขั้นให้ผู้ใช้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้มีกิจกรรมกับระบบมากขึ้น 
คำสำคัญ -- ไฮโดรโปนิกส์, อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 
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ABSTRACT 
 This paper presented an IoT system for controlling 
a small-sized hydroponic vegetable growing kit. It has 
various functions, for instance, automatic watering and 
night-time artificial light for plants. Moreover, it includes 
a monitoring system on the quality of fertilizer and 
acidity in a water that affect to the fertilizer absorption 
ability of plants and hence their growth. In addition, the 
system can record the predicted date for harvesting in 
order to remind a user how long it is needed for growing 
a certain plant. This is also an interactive system for 
growing plant. There are assignments for user with 
reward points to be collected according to the activities 
for different kind of plants to motivate the user. 
Keywords -- Hydroponic, Internet of Things 

 
1. บทนำ 

     การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นการปลูกผักที่กำลังได้รับความ
นิยม เนื่องจากมีขั้นตอนในการปลูกที่ไม่ยาก ไม่ใช้พื้นที่ในการ
ปลูกมากและยังได้ผักท่ีสด สะอาด อร่อย และปลอดภัยไร้สารพษิ
มารับประทาน ซึ ่งการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สามารถนำมา
ประยุกต์สำหรับปลูกไว้ภายในหอพักหรือในที่พักอาศัยที่มีพื้นที่
จำกัด นอกจากจะได้ผักมารับประทานยังสามารถใช้แปลงผักเป็น
ของตกแต่งบริเวณระเบียงหอพักเพื ่อความสวยงามได้ โดย
เทคนิคการปลูกผักไฮโดรโปนิกสใ์ห้ไดผ้ลผลิตที่มีประสทิธิภาพนัน้
จะต้องใช้ปั๊มน้ำสำหรับสูบน้ำให้มีการหมุนเวียนของน้ำภายใน
แปลงผัก เพื่อให้ผักได้เจริญเติบโตและมีการเพิ่มออกซิเจนใหก้ับ
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รากของผ ักป้องกันการเก ิดรากเน่า แต่การเปิดปั ๊มน้ำไว้
ตลอดเวลานั้นจะทำให้เปลืองค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะหอพักที่มีหน่วย
ค่าไฟสูงกว่าบ้านเรือนปกติ จึงมีการควบคุมการเปิดปิดปั๊มน้ำตาม
ช่วงเวลาต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเปิดปั๊มน้ำไว้ตลอดเวลา แต่ในกรณีที่
ปลูกบนหอพักนักศึกษาหรือผู้ที่ไม่มีเวลาว่างอยู่ห้องทั้งวัน อาจมี
ข้อจำกัดในเรื่องการควบคุมระบบน้ำที่ใช้ปั๊มน้ำเป็นตัวเปิด-ปิด
ระบบ ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจทำให้เสียเวลาในการเปิด-ปิดปั๊มน้ำ 
และเนื่องจากการปลูกภายในหอพักอาจทำให้ผักไม่ได้รับแสง
สว่างจากดวงอาทิตย์ที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ผักอาจไม่โต
ตามที่ต้องการ  
     จึงได้นำระบบ Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นการสั่งการ
ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
มาประยุกต์ให้ผู้ใช้สามารถควบคุมระบบต่างๆในกระบวนการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เช่น ควบคุมเวลาการเปิด -ปิดปั ๊มน้ำ 
ควบคุมการให้แสงสว่างทดแทนแสงอาทิตย์ รวมถึงแสดงค่าความ
เข้มข้นของปุ๋ย และค่า กรด-เบส (pH) ของน้ำ ซึ่งมีผลต่อการดูด
ซึมปุ๋ย และการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยังสามารถใช้
ระบบ IoT บันทึกวันท่ีเริ่มปลูกและนับวันท่ีจะเก็บเกี่ยวผลติผลได้
อย่างแม่นยำ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1)      เพื ่อสามารถควบคุมการปิดเปิดปั๊มน้ำของแปลงผักใน
ระยะไกลได้ 
2)      เพื่อสามารถเปิดปิดปั๊มน้ำได้เป็นเวลา ไม่จำเป็นต้องเปิด
ปั๊มน้ำไว้ตลอด ลดการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการเปิดปั๊มน้ำของแปลงผัก 
3)      เพ ื ่อสามารถควบค ุมการให ้แสงสว ่างสำหร ับการ
เจริญเติบโตของผัก ให้ผักได้เจริญเติบโตได้แม้ที่ที่มีแสงสว่างจาก
ดวงอาทิตย์ไม่เพียงพอ 
4)      เพื่อบันทึกเตือนความจำตั้งแต่วันที่เริ่มปลูกในแต่ละครั้ง
และนับวันไปจนถึงวันท่ีเก็บเกี่ยว 
 
 

3. ทฤษฎีและความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
     ทฤษฎีและความรู้เกี่ยวข้องที่ใช้ในการพัฒนาระบบไอโอที
สำหร ับควบคุมชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขนาดเล็กนี ้ข ึ ้นมี
ดังต่อไปนี้ 

3.1 การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ระบบ DRFT (DYNAMIC  
ROOT  FLOATING  TECHNIQUE) [1] 
     เป็นการปลูกพืชโดยให้รากสัมผัสกับสารอาหารในน้ำลึก 3-5 
เซนติเมตรและอากาศ 
3.1.1 ข้อดีของระบบ DRFT 
- รากพืชได้รับออกซเิจนอย่างเพียงพอ 
- พืชได้รับธาตุอาหารสม่ำเสมอ 
- ไฟฟ้าขัดข้องพืชจะยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได ้

3.1.2 ข้อเสียของระบบ DRFT 
- ผู้ปลูกจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปรับระดับน้ำ

ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช 
 
3.2 ค่า EC [2] 
     ค่า EC หรือ ELECTRICAL CONDUCTIVITY คือ ค่าความนำ
ไฟฟ้าของสารละลาย โดยปกติน้ำบริสุทธิ์จะมีค่านำกระแสไฟฟ้า
ต่ำหรือมีค่าใกล้ศูนย์  แต่เมื่อมีการเติมสารละลายต่างๆ ลงในน้ำ 
เช ่นการเติมปุ ๋ยหรือธาตุอาหารพืชลงในน้ำจะทำให้ค่านำ
กระแสไฟฟ้าหรือค่า EC สูงขึ้นเป็นต้น ดังนั้นจึงสามารถใช้ค่า EC 
เป็นหน่วยในการวัดปริมาณปุ๋ยหรือธาตุอาหารที่ละลายในน้ำได้ 
 
3.3 TDS METER V1.0 [3] 
     เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่า TDS ช่วงในการวัดค่าอยู่ที่ 0-1000 
PPM รองรับแรงดันไฟฟ้านำเข้า 3.3 - 5.5 V และแรงดันไฟฟ้า
ส่งออกแบบอะนาล็อก 0 - 2.3 V 

 
ภาพ 1 TDS METER V1.0 

 
3.4 เซ็นเซอร์ PH [4] 
     ANALOG PH METER (PH SENSOR) เป็นเซ็นเซอร์สำหรับ
วัดค่า PH วัดความเป็น กรด-เบส ของสารละลายโดยคา่ที่วัดได้
จะอยู่ในช่วง 0 – 14 ค่าส่งออกเป็นแบบอะนาล็อก (0-1023) ใช้
แรงดันไฟฟ้านำเข้า 5 V 
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ภาพ 2 PH METER 

 

3.5 โมดูล ADS1115 I2C ADC 4 CHANNEL 16-BIT [5] 
     โมดูล ADS1115 เป็นโมดูลสำหรับรับและแปลงสัญญาณ
อนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลความละเอียด 16 บิต อ่านค่าได้
ระหว่าง 0 - 65535 สั่งงานผ่านบัส I2C เปลี่ยนแอดเดรสเชื่อมตอ่
กันได้สูงสุด 4 โมดูล ใช้แหล่งจ่ายไฟโมดูลขนาด 2 ถึง 5 โวลต์ 
กำหนดให้ทำงานแยกเป็น 4 ช่องแบบ SINGLE-ENDEDINPUT 
เหมาะสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ที ่ไม่มี ADC (RASPBERRY 
PI) หรือต้องการ ADC ความละเอียดสูงขึ้น (ARDUINO 10-BIT 
ADC) หรือเป็น 2 ช่องแบบ DIFFERENTIAL INPUT ได้ 

 
ภาพ 3 โมดูล ADS1115 I2C ADC 4 CHANNEL 16-BIT 

 

3.6 เซ็นเซอร์วัดแสง LDR KY-018 [6] 
      โ ม ด ู ล เ ซ ็ น เ ซ อ ร ์ ว ั ด แ ส ง  KY-018 ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย 
PHOTORESISTOR หรือ LDR โดย PHOTORESISTOR เป็นตัว
ต้านทานที่มีความต้านทานเปลี่ยนแปลงตามปริมาณแสงที่ตก
กระทบ โมดูลมีแรงดันไฟฟ้าต่ำเมื่อไม่มีแสงกระทบเซ็นเซอร์และ
แรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มของแสงเพิ่มขึ้น ตัวโมดูลมี
ขาทั้งหมด 3 ขา ได้แก่ ขา VCC ใช้ไฟเลี้ยง 3.3 V หรือ 5 V ขา 
GROUND และขา S : ANALOG SIGNAL เอาต์พุตของโมดูลเป็น
แบบอะนาล็อก  

 
ภาพ 4 เซ็นเซอร์วัดแสง LDR KY-018 

 
3.7 ESP32 DOIT DEVKIT [7] 
      ตัวบอร์ดมาพร้อมกับชิฟ ESP-WROOM-32 มีวงจรเรกูเลต
รับไฟได้ที่ 3.7-12 โวลต์ ปรับแรงดันให้คงที่่ 3.3 โวลต์ เพื่อจ่ายไฟ
ให้กับชิฟ ESP32 มีภาคของวงจร USB TTL ใช้ชิฟ CP2102 
สำหรับติดต่อกับคอมพิวเตอร ์ ตอนอัพโหลดโค้ด SERIAL 
MONITOR ผ่านทางสาย MICRO USB 

 
ภาพ 5 บอร์ด ESP32 DOIT DEVKIT 

 
สเปคของบอร์ด ARDUINO ESP32 DOIT DEVKIT ดังนี้ 
- ESP32 ทำงานแบบ DUAL CORE มี โปรเซสเซอร์ 2 
ตัวทำงานได้พร้อมกัน 
- มี WI-FI และ BLUETOOTH 4.0 
- ทำงานแบบ 32 บิต 
- ความถี่ CLOCK ความเร็วสูงสดุถึง 240 MHZ  
- หน่วยความจำ RAM 512 KB 
- มีขาทั้งหมด 30 ขา ข้างละ 15 ขา 
- มีความสามารถอีกหลายหลาย เชน่ CAPACITIVE 
TOUCH, HALL SENSOR, ADCS, DAC, UART, SPI, I2C และ
อื่น ๆ 
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3.8 RELAY 4 CHANNEL [8] 
     ร ี เลย ์  4 ช ่องใช ้ ไฟเล ี ้ยงท ี ่  5V จ ึงสามารถใช ้รวมกับ 
ไมโครคอนโทรเลอร ์ ท ี ่ ใช ้ ไฟเล ี ้ยง 5V ได ้  เช ่น ESP8266, 
ARDUINO PRO MINI 3.3V, NODEMCU ทำงานได ้ ท ั ้ ง แบบ 
ACTIVE LOW คือ เมื่อมีสัญญาณ 0V มาทริกที่ INPUT รีเลย์ จะ
ทำงานและแบบ ACTIVE HIGH คือ เมื่อมีสัญญาณ 3-5V มาทริก
ที่ INPUT รีเลย์จะทำงานโดยเซตการตั้งค่าได้ที่จัมเปอร์บนบอร์ด 
- THE WORKING VOLTAGE: DC 4V ~ 5V 
- THE WORKING CURRENT: MAXIMUM 80MA  
- CAN CONTROL: AC MAXIMUM 250V / 10A; DC 

MAXIMUM 30V / 10A. 
- THE TRIGGER SIGNAL: HIGH AND LOW LEVEL 

SIGNAL; 0.5MA CURRENT. 
 
 3.9 LINE NOTIFY [9] 
     LINE NOTIFY คือบริการที่ LINE ใช้ในการส่งข้อความหรือ
แจ้งเตือนอัตโนมตัิ สามารถส่งผ่าน GROUP หรือบัญชีส่วนตัว 
ผ่าน API ของ LINE โดยตรง สามารถรับข้อความแจ้งเตือนจาก
เว็บเซอร์วสิต่างๆ ได้ทาง LINE ไดแ้ก่ GITHUB IFTTT 
MACKEREL เป็นต้น  
 
3.10 LINE FRONT-END FRAMEWORK: LIFF [10] 
      LIFF ย่อมาจาก LINE FRONT-END FRAMEWORK คือ 
เป็นแพลตฟอรม์สำหรับเว็บแอปทีใ่ห้บริการโดย LINE เว็บแอป
พลิเคชันท่ีรันบนแพลตฟอร์มนี้เรียกว่าแอป LIFF โดย แอป LIFF 
สามารถรับข้อมลูจาก LINE เช่น ID ผู้ใช้ LINE 
ขนาดของหน้าจอของ LIFF มีทั้งหมด 3 แบบ ได้แก ่
1. FULL: ตัว WEB VIEW จะเต็มหน้าจอแชต 100%  
2. TALL: ตัว WEB VIEW จะขึ้นมาที่ 75% ของหน้าจอแชต 
ตัวอย่างเช่น ทำ PRODUCT CATALOG หรือทำเป็น FORM ที่
รับข้อมูลจาก USER ไดม้ากขึ้น 
3. COMPACT: ตัว WEB VIEW จะขึ้นมาที่ 50% ของหน้าแชต
(ครึ่งจอ)  
 
3.11 LINE RICH MENU [11] 
 ริชเมนู (RICH MENU) คือแถบเมนูลัดที่แป้นพิมพ์ใน
ห้องแชทของแอปพลิเคชัน LINE สามารถตั้งค่าการทำงานเมื่อ

เลือกที ่ร ิชเมนูได้ตามความต้องการ สามารถตั ้งค่าระบุลิงก์
ภายนอก หรือข้อความตอบกลับได้ 
 
3.12 LARAVEL [12] 
     LARAVEL ค ือเฟรมเว ิ ร ์คภาษา PHP ร ูปแบบ MVC ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้การสร้างแอพลิเคชันทำได้ง่ายและใช้เวลาที่
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยได้จัดเตรียมขุดคำสั่งและไลบรารีต่่างๆให้ใช้
งานมากนอกจากนี้ยังมีการจัดวางโครงสร้างของโปรเจ็กต์ตาม
หลักของ PSR-2 และ PSR-4 ซึ ่งเป็นมาตรฐานของการเขียน
โปรแกรมภาษา PHP ยุคใหม่จึงทำให้สามารถติดตั้งไลบรารี่หรือ
ส่วนเสริมต่างๆที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วสามารถนำมาใช้ได้  
 
3.13 XAMPP [13] 
     XAMPP  ค ือโปรแกรมจำลอง WEB SERVER ทำให ้ เรา
สามารถทดสอบเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ
ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ 
     XAMPP ป ร ะ ก อบ ด ้ ว ย  APACHE, PHP, MYSQL, PHP 
MYADMIN, PERL ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่รองรับการทำงาน 
CMS ซึ่งเป็นชุดโปรแกรม สำหรับออกแบบเว็บไซต์ที่ได้รับความ
นิยมในปัจจ ุบัน ไฟล ์สำหร ับต ิดต ั ้ ง XAMPP ม ีขนาดใหญ่ 
เนื่องจากมีชุดควบคุมการทำงานที่ช่วยให้การปรับแต่งส่วนต่างๆ
ง่ายขึ ้น XAMPP นั ้นรองรับระบบปฏิบ ัต ิการหลายตัว เช่น 
WINDOWS, LINUX, APPLE  ทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ
แบบ 32 BIT และ 64 BIT 
 
3.14 NETPIE 2020 [14] 
     คือแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองผู้ใช้งานเชิง
พาณิชย์ เช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์ IOT, อุตสาหกรรม, โรงงาน และ
องค์กรที่พัฒนาสู่ยุค DIGITAL TRANSFORMATION 4.0 ซึ่งจะ
ช่วยธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ด้วยเทคโนโลยีการเช่ือมต่อทุก
สรรพสิ่ง หรือ INTERNET OF THINGS (IOT) โดยแพลตฟอร์ม
จะช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้ เกิดการรับ-ส่ง
ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์แบบ REAL-TIME ทำให้ผู้ใช้งานทราบถึง
ข้อมูลของอุปกรณ์ ณ เวลานั้นๆ ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ที่ไหนเวลาใด
ก็ตาม ทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IOT ได้จำนวนมาก 
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3.15 MQTT [15] 
    MQTT ย ่ อ ม า จ า ก  MESSAGE QUEUING TELEMETRY 
TRANSPOT เป็น PROTOCOL ที่ออกแบบเพื่อการเช่ือมต่อแบบ 
M2M (MACHINE-TO-MACHINE) คืออุปกรณ์ติดต่อหรือสื่อสาร
กับอุปกรณ์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี IOT ที่อินเทอร์เน็ต
สามารถเช่ือมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆได้ สามารถควบคุมอุปกรณ์
ได้ในระยะไกล 
องค์ประกอบของ MQTT 
1. ผู ้ส ่ง (PUBLISH) มีหน้าที ่ในการส่งข้อมูล/ข้อความไปยัง
ตัวกลาง (MQTT BROKER) โดยสิ่งที่ส่งจะประกอบด้วย หัวข้อ 
(TOPIC) และข้อความ (MESSAGE) 
2. ผู้รับ (SUBSCRIBE) มีหน้าที่เชื่อมต่อกับตัวกลาง และติดตาม 
TOPIC ให้ตรงกับผู ้ส่ง โดยเมื ่อตรงกันเรียบร้อย เมื ่อผู ้ส่งส่ง
ข้อความมาผู้รับจะสามารถรับข้อความนั้นได้ หากมีอย่างใดอย่าง
หนึ่งไม่ตรงกันก็จะไม่สามารถรับข้อความได้ 
3. ตัวกลาง (MQTT BROKER) มีหน้าท่ีรับข้อความจากผู้ส่งและ
กระจาย (BROADCAST) ให้กับผูต้ิดตามที่มี TOPIC ตรงกับผู้ส่ง
เท่านั้น 

 
4. โครงสร้างหลักของระบบงาน 

 
ภาพ 6 ภาพรวมการทำงานของระบบทัง้หมด 

 
     จากภาพ 6 เป็นภาพรวมการทำงานของระบบทั้งหมด

โดยที่ตัวอุปกรณ์และเซ็นเซอร์อ่านค่าจากเซ็นเซอร์และเชื่อมต่อ
กับระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งค่าที่อ่านได้ไปยัง Web Server และ 
ส่งคำสั่งการเปิด-ปิดหลอดไฟและปั๊มน้ำผ่านโปรโตคอล MQTT 
โดย Web Server แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์และสั่ง
การทำงานของอุปกรณ์ สามารถเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมลูและ
ส ่งค ่า เข ้าฐานข ้อม ูล  ผ ู ้ ใช ้ งานสามารถใช ้งานผ ่าน Web 
Application และ LINE LIFF ได้ 

5. กระบวนการทำงานของระบบ 
5.1 ส่วนของฮาร์ดแวร์ 
1) ตัวแปลงสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่ทำจากท่อ PVC 
ใช้พื้นที่ขนาด 105 x 60 ตารางเซนติเมตร มีช่องสำหรับปลูกผัก
ทั ้งหมด 9 ช่อง แต่ละช่องสามารถใส่กระถางที ่ม ีเส ้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 3.5 เซนติเมตร เหมาะสำหรับปลูกผักขนาดเล็ก 
เช่น ผักสลัด  
2) ด้านล่างของแปลงปลูกผักจะมีถังน้ำสำหรับใส่นำ้ผสมกับ
ปุ๋ยสำหรับปลูกผัก โดยที่ตัวแปลงปลูกผักจะมีท่อที่ต่อกับปั๊มน้ำใช้
การสูบน้ำจากถังน้ำด้านล่างขึ้นไปยังตัวแปลงผักด้านบน และมี
ท่ออีกด้านหนึ่งสำหรับปล่อยน้ำจากแปลงปลูกผักลงมายังถังน้ำ 
เพื่อให้มีการหมุนเวียนของน้ำภายในแปลงผัก 
 

 
ภาพ 7 แปลงสำหรับปลกูผักไฮโดรโปรนิกส์ 

 

3) ใช้เซ็นเซอร์ TDS  เซ็นเซอร์วัดค่า pH ในการอ่านค่า
ความเข้มข้นของปุ๋ย (ค่าEC) และค่า pH เพื่อต่อเข้ากับระบบใน
การส่งค่าไปแสดงที่หน้าเว็บแอปพลิเคชัน 
4) ในกรณีที ่แสงไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของผัก 
หลอดไฟสำหรับปลูกผัก (Grow light) จะทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์
วัดแสงในการวัดค่าความสว่างของสภาพแวดล้อมรอบข้างที่ปลูก
ผัก 
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5.2 ส่วนของซอฟต์แวร์ 

 
ภาพ 8 หน้าแรกเว็บแอปพลิเคชัน 

 

1) สามารถควบคุมการเปิดและการปิดปั๊มน้ำได้อัตโนมัติ 
โดยการตั้งเวลาในการเปิดและการปิดปั๊มน้ำหรือสามารถกดเปิด
และกดปิดปั๊มน้ำได้ในทันทีผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
2) สามารถควบคุมการเปิดและการปิดหลอดไฟ Grow light 
ได้อัตโนมัติ โดยการตั้งเวลาในการเปิดและการปิดหลอดไฟ 
Grow light หรือสามารถกดเปิดและกดปิดหลอดไฟ Grow light 
ได้ในทันทีผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
 
 

 
ภาพ 9 หน้าเว็บแอปพลิเคชันฟังก์ชันเปิดปิดปั๊มน้ำ 

 

ภาพ 10 การเพิ่มเวลาในฟังก์ชันตั้งเวลา 
 

3) สามารถดูค่าความเข้มข้นของปุ๋ย (ค่าEC) และค่า pH ที่
แสดงผลบนหน้าแอปพลิเคชัน LINE ได้แบบ realtime เมื่อค่า
ความเข้มข้นของปุ ๋ย (ค่าEC) มีค่าที ่ต่ำหรือสูงเกินไป ซึ ่งไม่
เหมาะสมกับการปลูกผัก จะมีการแจ้งเตือนผ่าน LINE เพื่อให้
ผู้ใช้ปรับค่าของน้ำท่ีใช้ในการปลูกผัก 
4) ผู ้ใช้สามารถเลือกผักที ่ต้องการปลูก เมื ่อกดเริ ่มปลูก
ระบบจะทำการนับวันให้เพื่อเป็นการบันทึกระยะเวลาในการปลกู

ให้ผู ้ใช้สามารถคาดการวันที่ผักโตเต็มวัยและเก็บเกี ่ยวได้ตาม
ระยะเวลาที่ต้องการ 
5) เมื ่อปลูกผักแล้วผักตายระหว่างการปลูก สามารถกด
ยกเลิกการปลูกผักเพื่อหยุดการนับวัน 
6) มีการบันทึกประวัติการเปิดและการปิดปั๊มน้ำและประวัติ
การปลูกผัก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลได้ย้อนหลัง 
 

 
ภาพ 11 หนา้เว็บแอปพลิเคชันฟังก์ชันนับวันปลูกผัก 

 
7) ฟังก์ชันสมุดนักปลูกผัก จะมีภารกิจต่างๆให้ผู้ใช้ได้ลงมือ
ทำ เพื่อให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบกับผู้ใช้มากขึ้น โดย
ฟังก์ชันนี้จะมีการแบ่งระดับของผู้ใช้ 5 ระดับ ได้แก่ นักปลูกผัก
ระดับเริ่มต้น นักปลูกผักระดับ D นักปลูกผักระดับ C นักปลูกผัก
ระดับ B และนักปลูกผักระดับ A ตามลำดับ โดยเริ่มแรกผู้ใช้จะ
อยู่ในระดับเริ่มต้นคือ นักปลูกผักระดับเริ่มต้น ซึ่งในการเลื่อนขั้น
ไปในแต่ละระดับจะต้องสะสมแต้มที่ได้จากการทำภารกิจ ระบบ
จะมีการกำหนดตัวภารกิจและแต้มเอาไว้ เช่น สะสมจำนวนครั้ง
ในการปลูก 9 ครั้ง จะได้รับแต้ม 5 แต้ม 
 

 
ภาพ 12 หนา้เว็บแอปพลิเคชันฟังก์ชันสมุดนักปลูกผัก 

 
6. การทดสอบและประเมินผล 

     จากการดำเนินงานได้มีการทดสอบการทำงานของฮาร์ดแวร์ 
สามารถควบคุมการเปิดปิดปั๊มน้ำ และหลอดไฟ Grow light  ได้ 
สามารถวัดค่า EC และค่า pH ได้จริง สามารถบันทึกวันที่เริ่ม
ปลูก และนับวันปลูกผัก 
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7. สรุปและอภิปราย 

     ระบบไอโอทีสำหรับควบคุมชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขนาด
เล็กพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยทำให้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มีความ
สะดวกสบายมากขึ้นโดยการใช้ระบบไอโอทีในการควบคุมการ
ปลูกผัก เช่น การเปิดปิดปั๊มน้ำ การเปิดปิดหลอดไฟสำหรับปลูก
ผักในระยะไกล และมีการใช้เซ็นเซอร์ในการอ่านค่าผ่านเว็บแอป
พลิเคชัน เช่น ค่าความเข้มข้นของปุ๋ยและค่า pH และมีระบบ
นับว ันปลูกผ ักเพื ่อบ ันทึกเต ือนความจำให้ก ับผ ู ้ ใช ้ในการ
คาดการณ์วันเก็บเกี่ยวผัก และภารกิจการปลูกผักให้ทำเพื่อให้
ผู้ใช้งานมีเป้าหมายในการใช้งานและสนใจการปลูกผักมากยิ่งขึ้น 
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ระบบถังขยะอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
สำหรับผู้ป่วยติดเตียง 

(Smart Trash Bin System using Internet of Things 
 for Bedridden Patients) 
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    บทคัดย่อ 
      งานว ิจ ัยในคร ั ้ งน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์ เพ ื ่อนำเสนอการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of 
Things :IOT) สำหรับการพัฒนาถังขยะธรรมดาให้กลายเป็น
ถังขยะอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง เครื่องมือหลักที่ใช้
ในการพัฒนาจะเป็นโปรแกรมที ่ใช้สำหรับเขียนคำสั ่งคือ 
Arduino IDE อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการพัฒนาถังขยะอัจฉริยะ
คืออุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักการทำงานของถังขยะ
อัจฉริยะคือรับข้อมูลจากเซนเซอร์เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขถัง
ขยะจะเปิด-ปิดอัตโนมัติ หรือสามารถรับคำสั่งจากผู้ใช้งานได้
โดยไม่ต้องรอข้อมูลจากเซนเซอร์ การควบคุมทิศทางการ
เคลื่อนที่ของถังขยะให้เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้  
หากขยะในถังใกล้เต็มจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลผ่าน Line 
Notify ช่วยแก้ไขปัญหาขยะล้นถัง และเพื ่อป้องกันการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียภายในถัง ลดการหมักหมมของ
ถังขยะที่ทำให้เกิดเชื้อโรคได้ 
 
คำสำคัญ – ถังขยะอัจฉริยะ, อินเทอร์เน็ตของสรรสิ่ง, ผู้ป่วย
ติดเตียง 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to present the 
application of Internet of things (IOT) technology for 
the development of a simple trash bin into a smart 
trash bin for bedridden patients. The main 
development tool is the program used for writing 

commands, the Arduino IDE. The primary device used 
in developing the Smart Trash is the microcontroller 
device. The principle of operation of the smart trash 
bin is to receive data from sensors, when the 
conditions are met, the trash will automatically turn 
on and off. Or can receive commands from users 
without waiting for information from sensors 
Controlling the direction of movement of the trash 
to follow a predetermined path. If the bin is almost 
full, there will be an alert to the moderator via Line 
Notify to help fix the problem of overflowing. And to 
prevent the growth of bacteria inside the tank 
Reduce the accumulation of trash. 
 
Keywords –  Smart Trash Bin, Internet of Things, 
Bedridden Patients 
 

1.บทนำ 
      เทคโนโลย ี Internet of Things เป ็นเทคโนโลย ีเพื่อ
พ ัฒนาประ เทศ ไปสู่ ก า ร เ ป ็ น  Thailand Industry 4 . 0 
เทคโนโลย ีด ้าน IOT ถ ือเป ็นส ่วนหน ึ ่ งในการส ่ งเสริม
ภาคอุตสาหกรรม ที ่จะอาศัยการเชื ่อมต่อการสื ่อสารและ
ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องจักรมนุษย์ และข้อมูล เพื่อเพิ่ม
อำนาจในการตัดสินใจที่รวดเร็วละมีความถูกต้องและแม่นยำ 
รวมไปถึงการนำไปประยุกต์ ใช้ในด้านต่างๆ ซึ ่งก่อให้เกิด
นว ัตกรรมและบริการใหม่ ๆ อ ีกมากมาย  ด ังน ั ้นจ ึงได้
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ประยุกต์ใช้ internet of things ให้เข้ามามีบทบาทในส่วนลด
ภาระงานของพยาบาลหรือผู้ดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียง โดยการ
ผนวกเข้ากับถังขยะธรรมดาให้กลายเป็นถังขยะอัจฉริยะ
สำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง โดยออกแบบและพัฒนาระบบถัง
ขยะอัจฉริยะด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง ขอบเขตการทำงาน เช่น การเปิด-ปิดถังขยะโดยการ
ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Blynk  ถังขยะสามารถเคลื่อนไปยัง
ผู้ป่วยนอนติดเตียงโดยผู้ป่วยหรือผู้ดูแลไม่จำเป็นต้องบังคับ
ทิศทางของถังขยะ การแจ้งเตือนปริมาณขยะ ผ่าน Line 
Notify ไปยังผู ้ดูแล เป็นต้น เพื ่อปัญหาการสัมผัสกับเช้ือ
แบคทีเรียและให้มีความสะดวกสบายต่อผู้ป่วยนอนติดเตียง 
ช่วยลดการทำงานของพยาบาลหรือผู้ดูแลได้ 

  
2. วัตถุประสงค์ 

      เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบถังขยะอัจฉริยะโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of 
Things) สำหรับผู้ป่วยติดเตียง 
 

3. ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้ง 
      เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
ก ับการพัฒนาระบบถังขยะอ ัจฉร ิยะโดยใช ้ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับผู้ป่วยติดเตียง มีดังนี ้
4.1 Internet of Things 
      Internet of Things (IOT) คือ "อินเทอร์เน็ตในทุกสิ ่ง" 
หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่ง
ทุกอย่างสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุม
การใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น 
การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื ่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้า
ภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร 
เครื ่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเร ือน เครื ่องใช้ใน
ชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [4] 
      IOT มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า M2M ย่อมาจาก Machine to 
Machine คือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื ่อมต่ออุปกรณ์กับ
เครื่องมือต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน 
      เทคโนโลยี IOT มีความจำเป็นต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์
ประเภท RFID และ Sensors ซึ่งเปรียบเสมือนการเติมสมอง

ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ขาดไม่คือการเชื ่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
เพื่อให้อุปกรณ์สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้ เทคโนโลยี IOT มี
ประโยชน์ในหลายด้าน แต่ก็มาพร้อมกับความเสี ่ยง เพราะ
หากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไม่ดีพอก็อาจทำให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาขโมย
ข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราได้ ดังนั้นการพัฒนา 
IOT จึงจำเป็นต้องพัฒนามาตรการ และระบบรักษาความ
ปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วย [1] 

4.2 Google Cloud Platform  
      Google Cloud Platform หรือ GCP เป็นระบบคลาวด์
แพลตฟอร์มที่ให้บริการลักษณะ Web Server ที่ถูกพัฒนาขึ้น
โดยกูเกิล มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล ที่
ช่วยตอบโจทย์การทำงานของธุรกิจได้เป็นอย่างดี ข้อดีของ
บร ิการ Google Cloud Platform ค ือ ไม ่ต ้องทำการซื้อ 
Hardware มีผู ้ดูแลระบบให้ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายคิด
ตามจำนวนการใช้งานจริง และนอกจากนี้ยังมีบริการที่แยก
ย่อยออกไปอีกมากมายให้เลือกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Compute 
Engine, Storage & Databases, Big Data, API Platform 
and Ecosystems, Machine Learning, Identity & 
Security และอื่น ๆ [3] 

 4.3 Blynk    
           Blynk คือ แอปพลิเคชัน เป ็นเคร ื ่องม ือสำหรับ
นักพัฒนางานด้าน IOT ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้า
กับ APIs (Application Programming Interface) สามารถ
ใช้งานได้ไม่ต้องเขียน App เองสามารถใช้งานได้อย่าง Real 
time สามารถเช ื ่อมต ่อ Device ต ่างๆเข ้าก ับ Internet
สามารถใช้งานรวมกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้หลายรุ่น เช่น 

Esp8266, Esp32, Nodemcu,Rasberry pi เป็นต้น[4] 

4.4 อุปกรณ์ (Internet of Thing : IOT) และซอฟแวร์ 
 4.4.1 NodeMCU ESP8266 
      Esp8266 [7] คือโมดูล Wi-Fi สามารถโปรแกรมลงไปได้ 
ทำให้สามารถนำไปใช้งานแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ มีพื้นที่ 
โปรแกรม 4MB ทำงานที ่แรงด ันไฟฟ้า 3.3V - 3.6V การ
นำไปใช้ งานร่วมกับเซนเซอร์อื ่น ๆ ที่ใช้แรงดัน 5V ต้องใช้
วงจรแบ ่ งแรงด ันมาช ่วยเพ ื ่ อไม ่ ให ้ โมด ูลพ ั งเส ียหาย 
กระแสไฟฟ้าที่โมดูลใช้งาน สูงสุดคือ 200mA ความถี่คริสตอล 
40MHz [2] 
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ภาพ 1 NodeMCU ESP8266 

 
4.4.2 L298N Motor Drive Module 

     L298N เป็นโมดูลสำหรับขับมอเตอร์ 2 ตัว อิสระต่อกัน 
ขับแต่ละตัวสูงสุด 2A สามารถควบคุมโดยสั่งงานเป็น PWM 
เพื่อควบคุมความเร็วได้ ใช้ชิปจาก ST Coparation ติดแผง
ระบายความร้อนอย่างดี มีไฟ 2 ชุดในการใช้งานคือ 5V 
สำหรับเลี้ยงวงจร และไฟ 5V-35VDC สำหรับจ่ายให้มอเตอร์ 
เหมาะสำหรับนำไปใช้กับหุ่นยนต์ ระบบรถ Smart Car ขับ
มอเตอร ์ต ่าง  ๆ สามารถใช ้งานร ่วมก ับบอร ์ด Arduino, 
NodeMCU หรือ Raspberry Pi [2] 

 
ภาพ 2 L298N Motor Drive Module 

 
4.4.3 MG90S Micro Servo Motor 
     มอเตอร์เซอร์โวขนาดเล็กแข็งแรง น้ำหนัก 13.4 g เฟือง
ทำจากโลหะ ทอร์ก 2.2 kg-cm ที่แรงดัน 6 V สามารถหมุน 
แบบต่อเนื่อง 360 องศาไปกลับได้ [2] 
 

 
ภาพ 3 MG90S Micro Servo Motor 

 

4.4.4 โครงรถ หุ่นยนต์ Smart car 2WD Robot Car 
     รถขับเคลื ่อน 2 ล้อ โครงรถมีรูน็อตที ่จุดสำคัญต่าง ๆ 
สามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการควบคุมบอร์ด Arduino 
อุปกรณ์ควบคุม เซนเซอร์ต่าง ๆ ได้ เหมาะสำหรับศึกษาการ
ควบคุมรถหุ่นยนต์ ในชุดประกอบ 

 
ภาพ 4 โครงรถหุ่นยนต์ Smart car 2WD Robot Car 

4.4.5 TCRT5000 Sensor Modules tracking sensor 
tracking module  
      เซนเซอร์ตรวจจับเส้นขาว-ดำ ด้วยแสงอินฟาเรด ระยะ
การตรวจจับอยู่ท่ี 0-5 cm 

 
ภาพ 5 TCRT5000 Sensor Modules tracking sensor tracking 

module 

4.4.6 Ultrasonic Module HC-SR04 
     เซนเซอร์ตรวจวดัระยะทางโดยการใช้คลื่นเสียงสะท้อน 
ความแม่นยำอยู่ที่ 0-400 cm 

 
ภาพ 6 Ultrasonic Module HC-SR04 

4.4.7 Arduino IDE v.1.8.13 
       Arduino IDE  คือ โปรแกรมสำหรับใช้เขียนโปรแกรม
คอมไพล์ และอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด Arduino และ
ไมโครคอนโทรลเลอรร์ุ่นอื่นๆได้ โดยภาษาที่ใช้ คือ  C/C++  
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ภาพ 7 Arduino IDE 

4.4.8 LINE Notify 

        LINE Notify คือบริการอันแสนสะดวกท่ีคุณสามารถรับ
ข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วสิต่างๆ ได้ทาง LINE 

 
ภาพ 8 LINE Notify 

 
5. ขอบเขตการดำเนินงาน 

     5.1 ระบบเปิด-ปิด โดยการควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน 
Blynk  
     5.2 ระบบสามารถว ัดปร ิมาณขยะ โดยใช ้ เซนเซอร์ 
Ultrasonic Sensor Module HC-SR04P และแจ้งเตือนไปยงั
ผู้ใช้งานเมื่อขยะในถังใกล้เต็ม 
  5.3 เรียกใช้งานถังขยะได้ผ่านโทรศัพท์โดยไม่ต้องบังคับ
ทิศทาง 
 
 
 
 

6. ศึกษาระบบและวิเคราะห์ระบบการทำงานในปัจจุบัน 
          การใช ้งานถ ังขยะแบบเด ิมม ีความย ุ ่ งยากและ
จำเป็นต้องสัมผัสถังโดยตรงซึ้งเป็นแหล่ง รวบรวมของแบค
ที่เรียที่เกิดจากการสะสมและหมักหมมของขยะภายในถังขยะ  
การจะทิ้งขยะเราจำเป้นต้องเดินไปทิ้งขยะเองทำให้เสียเวล 
บางท่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพทำให้ไม่สามารถเดินไป
ทิ้งขยะด้วยตัวเองได้ จึงจำเป็นต้องมีคนลูแล เนื่องจากยังไม่
ค่อยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาถังขยะแบบเดิมให้
ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งข้ึน  ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี
มาใช้เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงานและอำนวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ใช้งานมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องสัมผัส
กับถังขยะโดยตรง การทำงานของระบบถังขยะอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับผู้ป่วยติดเตียง  จะ
ใช้หลักการเดียวกับหุ่นยนต์เดินตามเส้นที่ใช้เซนเซอร์ในการ
ตรวจแยกสีของเส้น และทำตามเง่ือนไขที่ผู ้พัฒนากำหนด
เอาไว้ เพียงให้เคลื่อนทีไปยังเป้าหมายโดยไม่ต้องบังคับ  การ
เปิดปิดฝาถังขยะของระบบถังขยะอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ ่งสำหรับผู ้ป่วยติดเตียง  มีการใช้
เทคโนโลยีเข้า ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับฝาถังขยะ
โดยตรงเพียงการสั่งจากโทรศัพท์มือถือ 

 
7. วิธีการดำเนินงาน 

       วิธีการดำเนินงานของโครงงานนั้นได้ประยุกตต์ามวฏั
จักรการพัฒนาระบบงาน(System Development Life 
Cycle :SDLC) โดยแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาปัญหาและกำหนดหัวข้อวิจัย 

2. ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.  กำหนดขอบเขตของถังขยะอัจฉริยะ 
4. ติดตั้งโปรแกรมและประยุกต์ใช้ โปรแกรม Arduino IDE 
5.  ออกแบบถังขยะอัจฉริยะ 

5.1 ปรับแต่งถังขยะตามความต้องการ ติดคันส่งที่ฝาถัง

ขยะให้โผล่ออกมาประมาณ 2 เซนติเมตร 

5.2 ติดเซอร์โวมอเตอร์ไว้ที ่ด้านหลังตัวถังขยะ โดยให้

แกนเซอร์โวตรงกับ ก้านคันโยกของฝาทำการเสียบ

สายจัมเปอร์  

5.3 นำลวดที ่ได ้จากไม้แขวนเสื ้อติดกับก้านเซอร์โว

มอเตอร์ เพื ่อใช้ดึงฝาถังขยะ ดัดลวดให้มีความ

เหมาะสมตรงกับก้านเซอร์โวมอเตอร์ แล้วสวมลวด

เข้าไปท่ีก้านเซอร์โวมอเตอร์ 

5.4 ติดถังขยะไว้กับโครงรถโดยใช้ L298N Motor Drive 
Module ในการควบคุมบังคับทิศทางของรถ 

5.5 ควบคุมการเปิดถังขยะโดยใช้ Blynk ในการเปิด-ปิด 
5.6 เมื่อต่อวงจรเสร็จเรียบร้อย ทำการเขียนโปรแกรมให้

เสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์  
5.7 เมื่ อ เข ียนโปรแกรมเสร ็จถอดสาย USB จาก

คอมพิวเตอร์แล้วเสียบแหล่งจ่ายไฟ 
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6. ทำการทดสอบเซนเซอร์ที่เกี่ยวข้องโดยการเขียนคำสั่งบน
โปรแกรม Arduino IDE และเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุง
ระบบ 
7. ทดสอบระบบ  
 

8. ผลการพัฒนาระบบและอภิปรายผล 
8.1 ผลการพัฒนาระบบ 
          ระบบถังขยะอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต
ของสรรพสิ่งสำหรับผู้ป่วยตดิเตียง 

1. ระบบการเคลื่อนที่ 
 

 
ภาพ 9 ภาพจำลองหลักการทำงานระบบการเคลื่อนที่ 

 
ภาพ 10 ภาพการทำงานของระบบการเคลื่อนที่ 

 
ภาพ 11 ภาพการทำงานของระบบการเคลื่อนที่ 

        

2. ระบบการเปิด-ปิดฝาถังขยะผ่านโทรศัพท์ 

 
ภาพ 12 ภาพจำลองหลักการทำงานระบบการเปิด-ปิดฝาถังขยะผา่น

โทรศัพท์ 
 

 
ภาพ 13 หน้าจอบนแอปพลิเคชัน Blynk สำหรับควบคุมการทำงาน 

 
ภาพ 14 ภาพการทำงานของระบบการเปิด-ปิดฝาถังขยะผ่านโทรศัพท ์

 
3. ระบบวัดปริมาณขยะในถังขยะและการแจ้งเตือน 
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ภาพ 15 ภาพจำลองหลักการทำงาน ระบบวัดปริมาณขยะในถัง

ขยะและการแจ้งเตือน 
 

 
 

ภาพ 16 ระบบวัดปริมาณขยะในถังขยะ 
 

 
 

ภาพ 17 ภาพผลการวัดปริมาณขยะในถงัขยะผ่านมือถอื 
 

   
ภาพ 18 หน้าแสดงแจ้งเตือนปริมาณขยะผ่านทาง LINE เมื่อขยะในถัง

ใกล้เต็ม 

 

8.2 การประเมินระบบ 
        การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบถังขยะ
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ่งสำหรับ
ผู้ป่วยตดิเตียง จากการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 10 คน จาก
แบบสอบถามออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านความ
สะดวกในการใช้งาน ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน และ 
ด้านประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ  เกณฑ์การให้
คะแนนความพึงพอใจ แบ่งเป็น5ช่วงดังนี ้
 ความพึงพอใจมากท่ีสุด     5 คะแนน 
 ความพึงพอใจมาก   4  คะแนน 
 ความพึงพอใจปานกลาง    3  คะแนน 
 ความพึ่งพอใจน้อย   2  คะแนน 
 ความพึ่งพอใจน้อยท่ีสุด     1  คะแนน 

   นำมาเทียบกับเกณฑ์การประเมนิผลซึ่งมีการแปลผล 
ตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชัน้ ดังนี้ 
คะแนน 4.50-5.00 ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
คะแนน 3.50-4.49 ความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนน 2.50-3.49 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 ความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนน 1.00-1.50 ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสดุ 

       การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลโดยการประเมินด้วย
โปรแกรมทางสถิติและสรุปผลออกมาในรูปแบบของตาราง
ดังต่อไปนี ้
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 ตารางท่ี 1 การประเมินด้านความสะดวกในการใช้งาน 
รายการทีใ่ช้ในการประเมิน �̅� S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 
1.ความง่ายในการใช้งาน 
2.ความเหมาะสมในการใช้งาน 
3.ความรวดเร็วในการใช้งาน 
4.สามารถลดงานของผู้ดูแล 
5.ขนาดของถังขยะเหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

4.30 0.483 มาก 
4.80 0.422 มากที่สุด 
4.30 0.483 มาก 
4.70 0.483 มากที่สุด 
4.30 0.483 มาก 

รวม 4.48 0.193 มาก 

จากตารางที่1  แสดงระดับการประเมินด้านความสะดวกใน
การใช้งานกลุ่มตัวอย่างจากการทำแบบสอบถามออนไลน์
พบว่าความพึงพอใจโดยรวมด้านความสะดวกในการใช้งาน อยู่

ในระดับมาก  (x̄ =  4.48 S.D = 0.193) เมื่อแยกพิจารณาเป็น
รายข้อ พบข้อที่มีค่าเฉลีย่สูงสดุคอื ความเหมาะสมในการใช้

งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x ̄ =  4.80 S.D = 0.422) 
 
ตารางที่ 2 การประเมินดา้นความปลอดภัยในการใช้งาน 

รายการทีใ่ช้ในการประเมิน �̅� S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1.การลดการสัมผัสถังขยะโดยตรง 
2.การแจ้งเตือนปริมาณขยะในถัง
ส่งผลต่อการลดปัญหาขยะล้นถัง 
3.ฝาถังขยะปิดมิดชิดกันการ
แพรก่ระจายของแบคทีเรียและกลิ่น 
 

4.40 0.516 มาก 
4.50 0.527 มากที่สุด 
4.40 0.516 มาก 

รวม 4.30 0.331 มาก 

จากตารางที2่  แสดงระดับการประเมินด้านความปลอดภัยใน
การใช้งานกลุ่มตัวอย่างจากการทำแบบสอบถามออนไลน์
พบว่าความพึงพอใจโดยรวมความปลอดภัยในการใช้งานอยู่ใน

ระดับมาก  (x̄ =  4.30 S.D = 0.331) เมื่อแยกพิจารณาเป็น
รายข้อ พบข้อที่มีค่าเฉลีย่สูงสุดคอื การแจ้งเตือนปรมิาณขยะ
ในถังส่งผลต่อการลดปญัหาขยะลน้ถังอยู่ในระดับมากท่ีสดุ  

 (x̄ =  4.50 S.D = 0.527) 
 
ตารางที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ 

รายการทีใ่ช้ในการประเมิน �̅� S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ความแม่นยำในการเคลื่อนที่ 4.00 0.471 มาก 

2.ความรวดเร็วในการตอบสนองกบั
ผู้ใช้งาน 
3.ความรวดเร็วในการเปิด-ปิดฝาถัง
ขยะ 
4.ความแม่นยำในการตรวจวัด
ปริมาณขยะในถังขยะ 
5.ความรวดเร็วในการแจ้งเตือนไป
ยังผู้ใช้งาน 

3.90 
 

0.316 มาก 

4.10 
 

0.876 มาก 

4.70 
 

0.483 มากที่สุด 

4.10 0.738 มาก 

รวม 4.08 0.491 มาก 

จากตารางที3่  แสดงระดับการประเมินประสิทธิภาพในการ
ทำงานของระบบกลุ่มตัวอย่างจากการทำแบบสอบถาออนไลน์
พบว่าความพึงพอใจโดยรวมด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

ของระบบ อยู่ในระดับมาก  (x̄ =  4.08 S.D = 0.491) เมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความแม่นยำ

ในการตรวจวัดปริมาณขยะในถังขยะ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ 
=  4.70 S.D = 0.483) 
 

9. สรุปผลการพัฒนาระบบและขอ้เสนอแนะ 
9.1 สรุปผลการพัฒนาระบบ 
      จากผลการทดสอบการใช้ถังขยะอัจฉริยะ พบว่าขอบเขต
การทำงานสามารถเปิด-ปิดฝาถังขยะได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
เมื่อผู้ใช้งานต้องการสั่งให้ฝาถังขยะเปิดจะมีเวลาดีเลย์อยู่ที่ 5 
วินาทีก่อนฝาถังจะทำการเปิด และการเคลื่อนที่ไปยังจุดหมาย
ของระบบถังขยะอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งสำหรับผู้ป่วยติดเตียงผ่านมือถือเป็นไปตามขอบเขต
ที่ตั้งไว ้เมื่อผู้ใช้งานไม่สะดวกเดินมาทิ้งขยะผู้ใช้งานสามารถสั่ง
ให้ถังขยะเคลื่อนที่ไปหาผู้ใช้งานได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ   การ
วัดปริมาณขยะในถังขยะของระบบถังขยะอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับผู้ป่วยติดเตียง โดย
ใช้  Ultrasonic Module HC-SR04 ม ีความแม ่นยำในการ
ตรวจวัดมากพอโดยการวัดปริมาณขยะภายในถังขยะมีเวลาดี
เลย์อยู่ที่ 5 วินาที ซึ้งเพียงพอในการวัดปริมาณได้อย่างแม่นยำ  
เมื ่อปริมาณขยะในถังขยะใกล้เต็มจะมีการแจ้งเตือนไปที่
ผู้ใช้งานผ่านไลน์ แล้วมานำถังขยะไปทิ้งเพื่อลดปัญหาขยะล้น
ถังหรือการหมักหมมของขยะในถังขยะ ระบบถังขยะอัจฉริยะ
โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับผู้ป่วยติด
เตียงสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้ สามารถ
เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยนอนติดเตียง ช่วยลดปัญหา
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การสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรีย ช่วยลดการทำงานของพยาบาล
หรือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้ และสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ทางการแพทย์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต 
 
9.2 ข้อเสนอแนะ 
      การพัฒนาระบบถังขยะอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับผูป้่วยติดเตียง มีข้อจำกัดใน
ทำงานเนื่องจากถังขยะหนึ่งถังจะสามารถใช้งานได้เพียงหน่ึง
เตียงผู้ป่วยเนื่องจากระบบไมส่ามารถแยกแยะได้ว่าค่าทีไ่ด้
รับมาได้มาจากผู้ใช้งานคนไหน การเคลื่อนทีไ่ปยังเตยีงผู้ป่วย
ของระบบถังขยะอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งสำหรับผู้ป่วยติดเตียงมีข้อผิดพลาดในการแยกแยะ
เส้นทางในบางครั้งควรแก้ไขใหม้ีความแม่นยำมากข้ึนเพื่อลด
ความผิดพลาดในการทำงาน และการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ของระบบฐานข้อมูลยังไม่มสี่งผลให้การเก็บรวบรวมข้อมลู
สำหรับการวิเคราะห์และพัฒนาระบบทำได้ยาก ดังนั้นควรมี
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน เช่น จำนวนการเรียกใช้
งานถังขยะ ระยะเวลาในการเรียกใช้งาน และปริมาณขยะใน
ถังในแต่ละวัน โดยมีการใช้ MYSQL สำหรับการจัดเก็บละ
ตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการให้

อาหารปลาโดยสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยีไมโครคอนโทรเลอร์ 2) ศึกษาประสิทธิภาพการใช้
งานของไมโครเซอร์โว 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
การให้อาหารปลาผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ใช้หลักการ
ของวงจรการพัฒ นาระบบ (System Development Life 

Cycle : SDLC) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ Arduino 
ESP8266, NodeMCU, Micro servo เครื่องมือที่ใช้ในการ
หาประสิทธิภาพ ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพสำหรับ
ผู้เช่ียวชาญ โดยมีผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 คน ผลการศึกษาพบว่า 
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์อยู่ในระดับพอใจมากทีสุดมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 
ค ำ ส ำ คั ญ  – ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ให้ อ า ห า ร ป ล า  ,
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) develop a fish feeding 
system by using a smart phone using electronic circuit 
and microcontroller technology 2) to study the 
efficiency of micro servo 3) to study satisfaction  
Satisfied users of the fish feeding system via 
smartphones (System Development Life Cycle: SDLC), 
with research tools, including Arduino ESP8266, 

NodeMCU, Micro servo. There were 3 experts. The 
study found that The performance of the device was 
--------------------------------------------------------------------------- 
 the most satisfactory, with a mean of 4.41 and a 
standard deviation of 0.47. 
Keywords– Development of fish feeding systems, 
Microcontroller 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันยังคงมีปัญหาการจราจรที่ขัดในตัวเมืองและย่านเขต
อุตสาหกรรมต่างๆนั้นทำให้การใช้ชีวิตของคนที่พักอาศัยใน
หอพักหรือคอนโดที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน ได้ใช้เวลาไปกับการ
เดินทางบนท้องถนนส่วนใหญ่ มักจะพบปัญหาเวลาการเดินทาง
ไปยังจุดหมายไม่แน่นอนและเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการใช้ชีวิต
บนรถยนต์ หรือรถโดยสารประจำทางต่างๆ การที่ได้พักอาศัยอยู่
ในหอพักคนเดียวอาจจะมีอารมณ์ เหงา โดดเดียวจึงจำเป็น
ต้องการหาสัตว์เลี้ยงมาไว้เพื่อแก้เหงา ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนิยม
เลี้ยงปลาไว้คอยดูเล่น การเลี้ยงปลานั่นสามารถเลี้ยงและดูแลได้
ง่ายโดยการให้อาหาร เปลี่ยนถ่ายน้ำ ให้ออกซิเจน จัดสวนในตู้
ปลา เป็นต้น 
 แต่มักพบกับปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับคนที่เลีย้งปลา 
คือไม่ค่อยมีเวลาให้อาหาร ในบางครั้งอาจมีเวลายุ่งจึงทำให้
ละเลยให้อาหาร หรือไม่ค่อยสะดวกที่จะให้ เช่น ไปทำงาน

จึงได้เกิดกรอบแนวคิดในการอต่างจังหวัดหลายวัน อกแบบ
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ระบบเพื่อช่วยในการจัดสรรเรื่องการให้อาหารสำหรับปลา ด้วย
ระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ 
โดยได้นำบอร์ดเอนกประสงค์อย่างอาร์ดูโน่(Arduino) ซึ่งเป็นที่
นิยมและราคาย่อมเยาว์ มาเป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของ
มอเตอร์ เพื่อออกแบบการจัดสรรการให้อาหารของปลาได้ตาม
ความสะดวกของผู้ใช้ โดยสั่งงานผ่านทางอุปกรณ์สมาร์ทโฟนใน
ทุกที่ตามที่ผู้ใช้ต้องการ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) พัฒนาระบบการให้อาหารปลาโดยสั่งงานผ่านสมาร์ท    
โฟนด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีไมโครคอนโทรเลอร์  

2) ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของไมโครเซอร์โว 
3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการให้อาหารปลา

ผ่านสมาร์ทโฟน 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
จิรภาส ทองเต็ม[1] งานวิจัยเกี่ยวกับสร้างแบบระบบเพื่อช่วย

ในการเข้าไปจัดสรรเรื่องอาหารของสัตว์เลี้ยง ด้วยระบบวงจร 
อิเล็คโทรนิค โดยนําบอร์ดเอนกประสงค์ อย่างราสเบอร์รี่พาย 
)Raspberry Pi) ซึ่งเป็นท่ีนิยม และราคาย่อมเยาว์มาเป็นอุปกรณ์
ควบคุมการทํางานของมอเตอร์ เพื่อออกแบบการจํากัดการให้
อาหารสัตว์เลี้ยง 

จิรวัฒน์แท่นทอง, สุภลักษณ์ตาแก้ว, และกนกลักษณ์ศรพระ
ขรรค์ชัย[2]งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
สำหรับควบคุมเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงด้วยการประยุกต์ใช้
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพ
สิ่ง ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา
เวลาเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่อยู่แล้วไม่มีผู้ให้อาหาร โดยทำการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่อาศัยภายในหอพักทั้งวัย
ทำงานและนักศึกษาเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงมี 5 ฟังก์ชัน
ฟังก์ชันสำหรับให้อาหาร ฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน
ด้วยระบบเซนเซอร์ฟังก์ชันการตรวจจับการเคลื่อนไหวของสัตว์
เลี้ยงฟังก์ชันตรวจสอบอุณหภูมิและความช้ืนฟังก์ชันการทำงาน
ของกล้องเว็บแคม และฟังก์ชันการทำงานของโมบายแอปพลิเค

ชันเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ผลการทดลองความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก  

ปัณณภัทร อนันตศิลป์, สาธร ไม่ปรากฏ และ อัมเรศ นามล
ทา[3] งานวิจัยเกี่ยวกับระบบควบคุมตู้ปลาด้วยระบบแอน
ดรอยด์ด้วย ระบบ Android โดยการวิเคราะห์และออกแบบ
โปรแกรมเชิงวัตถุ ร่วมกับการควบคุมระบบแบบไร้สายรวมทั้ง
ก า ร เ ขี ย น ค ำ สั่ ง  เ พื่ อ ค ว บ คุ ม อุ ป ก ร ณ์ ใ น ร ะ ดั บ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ได ้ จึงมีการคิดค้นตู้ปลาที่มีอุปกรณ์ที่มี
ความสะดวกสบายต่อผู้เลี้ยง โดยที่ผู้ที่ใช้สามารถควบคุมการ
เปิด -ปิดไฟ การ  ควบคุมการให้อาหารปลาและการควบคุมการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำปลา โดยผ่านสมาร์ทโฟน การทำงานท่ีกล่าวมานั้น
เป็นการควบคุมผ่านระบบแอนดรอยด์ผ่านการทำงานของอาดูโน่ 
จึงได้มีการนำมาพัฒนาระบบการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์
ในตู้ปลา 

วิสัชชนา สุทาธรรม[4] งานวิจัยเกี่ยวกับระบบให้อาหารสัตว์
เลี้ยงอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ได้คิดพัฒนา
เครื่องให้อาหารสัตว์ อัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 
โดยการนำบอร์ดอิเล็คโทรนิคราสเบอร์รี่พาย )Raspberry Pi) ซึ่ง
มีความสามารถหลากหลายนำมาใช้ในการควบคุมการหมุนของ
มอเตอร์ เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  ใช้เซ็นเซอร์โหลดเซลล์)Load 
Cell) ส าหรับวัดปริมาณอาหารในถาด มาออกแบบระบบและ
พัฒนา แอปพลิเคชันสำหรับสั่งการระยะไกลขึ้นเพื่อสัตว์เลี้ยงจะ
ได้กินอาหารตรงตามเวลา 

ธนาวุฒิ ถาวรยิ่ง, พงศกร นาคเงิน และอภิสิทธิ์ สว่างไธสง
[5] งานวิจัยเกี่ยวกับเคร่ืองให้อาหารสุนัขผ่านทางสมาร์ทโฟน
ได้คิดค้นเคร่ืองให้อาหารสุนัขผ่านทางสมาร์ทโฟนโดยควบคุม
เปิด-ปิดเปิดไร้สายในแอพสามารถที่จะทำงานโดนวงจรสั่ง
มอเตอร์ให้ทำงานขับเคลื่อนอาหารลงมายังถาดอาหารสุนัข
ผ่านแอพ eWeLink ใน ios และ Android หรือผ่านทางรีโมท
วิทยุได้ สามารถตั้งเวลาได้สูงสุด 8 เวลาด้วยกันเพื่อสั่งเปิด –ปิด
ตามเวลาที่ ต้องการ อีกทั้ งตรวจสอบและติดตามผ่าน 
VSTARCAM IP Camera Wifi ใน แ อ พ  Eye4 ใน ร ะ บ บ
สมาร์ทโฟนที่มีอินเทอร์เน็ตได้ 

4. ขอบเขต 
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพระบบการให้อาหาร

ปลาโดยสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีไมโครคอนโทรเลอร์ ประสิทธิภาพการใช้งานไมโคร
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เซอร์โว อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นรอบหมุนในการให้อาหราปลา และ

บอร์ด Arduino ESP8266 ส่งสัญญาณสั่งให้ไมโครเซอร์โว
ทำงาน 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการให้อาหาร
ปลาโดยสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อหาประสิทธิภาพของพัฒนา
ระบบการให้อาหารปลาโดยสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน 
 

6. สมมติฐานการวิจัย 
 ประสิทธิภาพของระบบการให้อาหารปลาโดยสั่งงานผ่าน
สม าร์ท โฟ น ด้ วย วงจ รอิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี
ไมโครคอนโทรเลอร์มีประสิทธิภาพจากผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญในระดับมาก 

 
 

7. วิธีการดำเนินการ 
การออกแบบสิง่ประดิษฐ ์
 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้ออกแบบกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) แอปพลิเคชันสำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ 
2) การทำงานของอุปกรณ์ 
 ส่วนท่ี 1 แอปพลิเคชันสำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ 
แอปพลิเคชัน Blynk เป็นตัวควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ โดย
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบอร์ดNodeMCU ESP8266ซึ่งในแอป
พลิเคชัน Blynk จะมีปุ่ม “อาหารปลา” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 หน้าต่างแอปพลิเคชัน Blynk 
 อุปกรณ์ 

1. Arduino ESP8266 เป็นบอร์ดสำหรับลงโค้ดที่กำหนด
รหัส Token และช่ือWIFI/ฮอตสปอตส่วนบุคคลของผู้ใช้ 
ทำหน้าที่เช่ือมต่อWIFI/ฮอตสปอตส่วนบุคคล 
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ภาพที ่2 Arduino ESP8266 

 2. Micro servo 9g เป็นมอเตอร์หมุนรอบการให้อาหาร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 3 Micro servo 9g 

การเช่ือมต่ออุปกรณ ์
 การต่อ Arduino ESP8266เข้ากับ NodeMCU เพื่อให้
ง่ายในการเชื่อมต่อกับ Adapter 5V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 Arduino ESP8266เข้ากับ NodeMCU 

 

 
 

ภาพที่ 5 Arduino ESP8266 และ NodeMCU เข้ากับ. Micro 
servo 

8. วิธีการวิจัย 
งานวิจัยเรื่องระบบการให้อาหารปลาอัตโนมัติใช้ วงจรชีวิตของ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC)(จิราพัชร กันหา),2563[6]ในการ
พัฒนาระบบ มีทั้งหมด 5 ระยะ ดงันี ้
 
ระยะที่ 1  : การกำหนดปัญหา 
ปัจจุบันยังคงมีปัญหาการจราจรที่ขัดในตัวเมือง และย่านเขต
อุตสาหกรรมต่างๆนั้นทำให้การใช้ชีวิตของคนที่พักอาศัยใน
หอพักหรือคอนโดที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน ได้ใช้เวลาไปกับการ
เดินทางบนท้องถนนส่วนใหญ่ มักจะพบปัญหาเวลาการเดินทาง
ไปยังจุดหมายไม่แน่นอนและเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการใช้ชีวิต
บนรถยนต์หรือรถโดยสารประจำทางต่างๆ การที่ได้พักอาศัยอยู่
ในหอพักคนเดียวที่หอพักกัญญาเฮาส์ จังหวัดสมุทรปราการ 
อาจจะมีอารมณ์เหงา โดดเดียวจึงจำเป็นต้องการหาสัตว์เลี้ยงมา
ไว้เพื่อแก้เหงา ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนิยมเลี้ยงปลาไว้คอยดูเล่น 
การเลี้ยงปลานั่นสามารถเลี้ยงและดูแลได้ง่ายโดยการให้อาหาร 
เปลี่ยนถ่ายน้ำ ให้ออกซิเจน จัดสวนในตู้ปลา  
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 ระยะที่ 2 :  การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์จากปญัหาเกดิขึ้นกับคนท่ีเลี้ยงปลา คือไม่ค่อยมี
เวลาให้อาหาร ในบางครั้งอาจมีเวลายุ่งจึงทำให้ละเลยให้อาหาร 
หรือไม่ค่อยสะดวกท่ีจะให้ เช่น ไปทำงานต่างจังหวัดหลายวัน 
โดยในการวิจยัครั้งนี้ ประชากรทีท่ำการศึกษาคือ ผู้ที่พักในหอพัก
กัญญาเฮาส์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 30 คน ที่อาสาสมัคร
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวจิัย จำนวน 30 คน 

  
 ระยะที่ 3  :  การออกแบบ  

1. ศึกษาการทำงานของ Arduino ESP8266 และ Micro 

servo 9g อานนท ์ณ หนองคาย. [7] 
2. ต่อบอร์ด Arduino ESP8266 เข้ากับ NodeMCU 

และต่อสายเข้ากับ Micro servo 9g 
3. เขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานลงบนบอร์ด 

Arduino ESP8266 ให้สามารถรับ -ส่งข้อมูลไปยัง 
Micro servo  

4. ออกแบบปุ่มบนแอปพลิเคชัน Blynk เพื่อให้สามารถ
ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์การให้ 

 
 ระยะที่  : 4 การทดสอบ 
ทดสอบการทำงานของบอร์ดอาร์ดูโน่กับการหมุนของมอเตอร์

โดยการสั่งเริ่มจากการกดปุ่มในสมาร์ทโฟนจนกระทั่งรอบหมุน
ของมอเตอร์หยุดหมุน 

 
ระยะที่ :5 การนำระบบไปใช้งาน 

 ในขั้นตอนการใช้งานการติดตั้งจะเริ่มต้นจากนำเครื่อง
ให้อาหารปลาติดตั้งไว้กับตู้ปลาจากนั้นก็ได้ติดตั้งระบบการให้
อาหารปลาเข้ากับสมาร์ทโฟน  

 
ภาพที่ 6 การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับตู้ปลา 

 
 

ภาพที7่ ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จ 
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และในขั้นตอนนี้จะทำการประเมนิการใช้งานของระบบโดยจาก
การตอบแบบประเมินสอบถามความพึงพอใจของระบบการใช้
งานผ่านทางกลุ่มประชากรที่ได้เปน็อาสมัครในการเข้าร่วม
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการให้อาหารปลาโดยสั่งงานผ่าน
สมาร์ทโฟนด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
ไมโครคอนโทรเลอร์ที่เลี้ยงปลาในหอพักกัญญาเฮาส์ จังหวดั
สมุทรปราการ 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
[8] 
 หาค่าเฉลี่ยจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญ
นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยมีสูตร ดังนี้ 

x̅ =  
∑ 𝑥

𝑁
(1) 

เมื่อ     X̅หมายถึง     คะแนนเฉลีย่ 

∑ 𝑥หมายถึง     ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
N    หมายถึง     จำนวนประชากร 
 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะนำแบบประเมินประสิทธิภาพ
ของผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
สูตร ดังนี้  

S. D. =  √
N ∑ x2−(∑ x)2

𝑁(𝑁−1)
(2) 

เมื่อ   S.D.หมายถึง     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

∑ x
2  หมายถึง     ผลรวมของคะแนนแต่ละหัวข้อยก 

 กำลังสอง 

∑ 𝑥    หมายถึง    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
Nหมายถึง    จํานวนสมาชิกในกลุม่ตัวอย่าง 
 
 การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) มี 5 ระดับ ตาม
หลักการของลิเคิร์ท ดังนี ้(Likert Rensis A,1961)[6] 

4.21 – 5.00  ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.41 – 4.20  ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจมาก 
2.61 – 3.40  ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจปานกลาง 

1.81 – 2.60 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจน้อย     
1.00 – 1.80 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใจน้อยท่ีสุด 

 กำหนดประเด็นท่ีของแบบสอบสอบถาม โดยจำแนกประเด็น
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 คือ ด้านความต้องการของผู้ใช้ ด้าน
ที่ 2 คือ  ด้านฟังก์ชันการทำงาน ด้านที่ 3 คือ ด้าน ความปลอดภัย
และด้านที่4 ด้านการทดสอบระบบ 
 

9. ประโยชน์ของการวิจัย 

 1. อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานและ
สามารถใช้งานกับตู้ปลาได้จริง 
 2. ได้ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเซอร์โวเพื่อที่จะ
พัฒนาการกำหนดรอบปริมาณการให้อาหารและนำไปต่อยอด
ต่อไป 
 3. ทำให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน 

 
10. ผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาระบบการให้อาหารปลาโดยสั่งงานผ่าน
สม าร์ท โฟ น ด้ วย วงจ รอิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี
ไมโครคอนโทรเลอร์ โดยขั้นตอนการพัฒนาวงจรการพัฒนา
ระบบ  (Systems Development Life Cycle : SDLC) มี  5 

ขั้นตอน  หลักๆดังนี้ (จิราพชัร  กนัหา,2561  )คือ การกำหนด
ปัญหา , การวิเคราะห์ (Analysis) , การออกแบบ (Design), 
ทดสอบ , การนำระบบไปใช้งาน จนได้อุปกรณ์ระบบให้อาหาร
ปลาโดยสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีไมโครคอนโทรเลอร์ ดังตารางต่อไปนี ้

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน 

รายการประเมิน x̅ S.D. ผลการ
ประเมิน 

1. ด้านความสามรถในการ
ทำงาน 

4.67 0.47 มากที่สุด 

2. ด้านประสิทธิภาพ 4.33 0.47 มากที่สุด 

3. ด้านความประมวลผล 4.33 0.47 มากที่สุด 

4. ด้านความเหมาะสมในการใช้
งาน 

4.67 0.47 มากที่สุด 
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5.ด้านความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน 4.33 0.47 มากที่สุด 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน          4.53มากที่สุด 

 
จากตารางที ่1 แสดงประสิทธิภาพของระบบให้อาหาร

ปลาโดยสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีไมโครคอนโทรเลอร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(�̅� = 4.53) เมื่อพิจารณาดูแล้วระบบให้อาหารปลาโดยสั่งงาน
ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
ไมโครคอนโทรเลอร์สามารถใช้ไดจ้ริงและการออกแบบระบบให้
อาหารปลาโดยสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยีไมโครคอนโทรเลอร์มีความเหมาะสมต่อการใช้

งาน(�̅� = 4.67) 
 

11. อภิปรายผล 
จากการสร้างระบบให้อาหารปลาโดยสั่งงานผ่าน

สม าร์ท โฟ น ด้ วย วงจ รอิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี
ไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อช่วยลดปัญหาการละเลยการให้อาหาร
ปลา การไม่มีเวลาให้อาหารปลา ผลจะการที่ได้สร้างระบบการให้
อาหารปลาอัตโนมัติโดยผ่านทางสมาร์ทโฟนในภาพรวมอยู่ที่
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาดูแล้วระบบการให้อาหารปลา
สามารถใช้ได้จริงการออกแบบระบบให้อาหารปลาโดยสั่งงาน
ผ่านสมาร์ท โฟนด้วยวงจรอิ เล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
ไมโครคอนโทรเลอร์มีความเหมาะสมต่อการใช้งานอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 มีผลความพึงพอใจในระบบให้อาหารปลาโดยสั่งงาน
ผ่านสมาร์ท โฟนด้วยวงจรอิ เล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
ไมโครคอนโทรเลอร์ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณา
ดูแล้วพบว่าผู้ใช้งานระบบให้อาหารปลาโดยสั่งงานผ่านสมาร์ท 
โฟนด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีไมโครคอนโทรเลอร์มี
การติดตั้งสะดวก สามารถใช้งานได้จริงโดยสั่งงานผ่านทาง
สมาร์ทโฟนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
 

12. ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาในเรื่องฟังก์ชันเพิ่ม เช่น การเซ็นเซอร์การ
วัดอุณหภมูิน้ำ 
2. สามารถนำไปต่อยอดกับการให้อาหารสตัว์ประเภทอ่ืน

ได ้
3. ควรพัฒนาเรื่องการให้มีการแจ้งเตอืนเวลาอาหารหมด 

 
13. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบให้อาหารปลาผ่าน
สมาร์ทโฟนด้วยระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
ไมโครคอนโทรเลอร์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์
ดุษฎี เทิดบารมีอาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เป็นอาจารย์ทีป่รึษางานวิจัยท่ีได้ให้คำแนะนำ แนวคิด 
ดูบทความต่างๆและอีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ จนงานวิจัยนี้
สำเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดีขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณบิดามารดาที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนค่า
อุปกรณ์ในการทำวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบให้อาหารปลาผ่าน
สมาร์ทโฟนด้วยระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
ไมโครคอนโทรเลอร์และให้กำลังใจจนงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านทีใ่ห้ความกรุณามาเป็น
ผู้เช่ียวชาญในการทำแบบประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์
งานวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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บทคัดย่อ 

ผักคะน้าเป็นผักที ่น ิยมในการรับประทานเนื ่องจากนำมา

ประกอบอาหารได้หลากหลาย เกษตรกรนิยมปลูกผักคะน้า

เนื่องจากปลูกง่ายและเจริญเติบโตไว แต่ว่าการที่จะได้ผลผลิตที่ดี

และมีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่ในตลอดเวลา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการให้น้ำและการป้องกันโรค งานพัฒนานี้จึงนำเสนอระบบ

ฟาร์มคะน้าอัจฉริยะที่สามารถให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ โดยระบบให้

น้ำอัตโนมัตินั้นจะใช้ข้อมูลความชื้นในดินร่วมข้อมูลการพยากรณ์

อากาศในแต่ละวันเพื่อคำนวณปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการให้น้ำ

แต่ละครั้ง นอกจากน้ีในงานพัฒนานี้ได้พัฒนาแอปพลิเคชันรายงาน

ข้อมูลสถานะต่าง ๆของฟาร์ม โดยใช้บริการเน็ตพายเป็นตัวกลาง

เชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันและฟาร์มที่พัฒนาขึ้น 

คำสำคัญ -- ฟาร์มคะน้าอัจฉริยะ, ระบบใหน้้ำอัตโนมัติ, เน็ตพาย 

 

Abstract 

Kale is a popular vegetable for consumers, who use it 

in a variety of dishes, while farmers appreciate that kale 

grows easily and quickly. Nevertheless, to obtain high 

quality products, constant care must be taken, especially 

in watering and disease prevention. This study presents a 

Smart Kale Farm system that can provide automatic 

watering and fertilizer system. The automatic watering 

system uses soil moisture data and daily weather 

forecasting to calculate the appropriate amount of water 

to provide to each field. In addition, a farm status 

reporting application was developed using the Network 

Platform for Internet of Everything (NETPIE) service that 

helps connect Internet of Things (IoT) devices together 

seamlessly, as a link between the application and the 

developed farm. 

Keywords -- Smart Kale Farm, Automatic Watering 

System, NETPIE. 

 

1. บทนำ 

คะน้า นับเป็นผักที่นิยมปลูกเพื่อประกอบอาชีพและบริโภคกัน
อย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เนื่องจากสามารถ
ปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยมีจังหวัดที่นิยมเพาะปลูก เช่น ปทุมธานี 
นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เป็นต้น อายุเฉลี่ยของผักคะน้าตั้งแต่
เพาะปล ูกจนถ ึงช ่วงเก ็บเก ี ่ยวจะอยู่ ท ี ่ประมาณ 45-55 วัน 
นอกจากนี้คะน้ายังมีสรรพคุณ ที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด
โรคมะเร็งที ่กะเพาะอาหาร ลำไส้ ลำคอ ปอด และกระเพาะ
ปัสสาวะ [1] เกษตรกรควรเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี เนื่องจาก

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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การใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ทำให้ได้ค่าปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยค่าดังกล่าวจะทำให้ผักคะน้า
เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมีใบต่อต้นที่ใหญ่ กว่าการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ [2] 

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุค
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เรียกว่า อินเตอรเ์น็ต
ในทุกส ิ ่ ง หร ือ ไอโอที ( IoT ย ่อมาจาก Internet of Things) 
หมายถึง การที่ อินเตอร์เน็ตจึงเป็นตัวกลางในการติดต่อต่อสื่อสาร
ระหว่างอุปกรณ์เซ็นเซอร์และเกษตรกรในรูปแบบของแอปพลิเคชัน 
[3] จึงทำให้เกษตรกรในยุคปัจจุบันมีความสะดวกสะบายในการทำ
การเกษตรและการจัดการรายรับ-รายจ่ายของเกษตรกรได้อย่าง
ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้พัฒนาใช้เทคโนโลยี แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อ
เชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง หรือ เน็ตพาย (NETPIE ย่อมาจาก Network 
Platform for Internet of Everything)  ซึ ่งเป ็นไอโอทีคลาวด์
แพลตฟอร์ม (IoT Cloud Platform) พัฒนาขึ้นโดยทีมงานวิจัยของ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  หรือ 
เ น ค เ ทค  (NECTEC ย ่ อ ม า จ า ก  National Electronics and 
Computer Technology Center) [4]   

ในเบื้องต้นผู้พัฒนาจึงพัฒนาแบบจำลองสมาร์ทฟาร์ม (Smart 

Farm) เพื่อจะเป็นต้นแบบ สำหรับช่วยให้การทำงานของเกษตรกร

สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน โดยแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดการ

การทำงานในฟาร์มได้ด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้ราสเบอร์รี่พาย 

(Raspberry Pi) เป็นตัวควบคุมและสั่งการทั้งการรดน้ำและให้ปุ๋ย 

นอกจากนี้ระบบอัตโนมัติจะอาศัยข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า

เพื่อคำนวณปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการรดน้ำแต่ละครั้ง ในส่วน

สุดท้ายผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังและสรุปผลการ

ทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ ผู้พัฒนาได้ทำการค้นหางานวิจัย

ที่เกี่ยวกับการทำสมาร์ทฟาร์มมาจำนวน 3 งานวิจัยดังนี ้

งานวิจัยแรกเสนอโดย [5] งานวิจัยนี้ทำการพัฒนาต้นแบบ

สมาร์ทฟาร์มสำหรับนาข้าวท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศ

ไทย ฟังก์ชันการทำงานของสมาร์ทฟาร์มประกอบด้วยสองส่วนส่วน

แรกคือ ระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติโดยใช้ราสเบอร์รี่พายเพื่อรวบรวม

ข้อมูลอุณภูมิและความชื้นจากเซนเซอร์ต่าง ๆมาพิจารณาการให้น้ำ 

สวนที่สองคือ เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) แสดงข้อมูล

อุณหภูมิและความชื้นในเขตเพาะปลูกและเก็บข้อมูลในระบบ ผล

จากการศึกษาพบว่า ระบบมีความเสถียรในระหว่างการทำงานและ

สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื ่อง ราสเบอร์รี ่พายและเซนเซอร์

ทำงานได้อย่างแม่นยำโดยไม่เกิดความร้อนมากเกินไป ซอฟต์แวร์

และเว็บแอปพลิเคชันทำการแสดงผลและเก็บบันทึกข้อมูลได้อย่าง

ต่อเนื่องโดยไม่เกิดปัญหา  

งานวิจัยที่สองเสนอโดย [6] งานวิจัยนี้ทำการศึกษาเรื่อง การ

ทำสมาร์ทฟาร์มร่วมกับเซ็นเซอร์อัจฉริยะโดยใช้อินเตอร์เน็ตในทุก

สิ่งแสดงผลการวัดอุณหภูมิและความชื้น ณ เวลานั้น โดยใช้ อาดุย

โน่ (Arduino) สำหรับการรับและส่งข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์ และ

คลาวด์คอมพิวติ ้ง (Cloud Computing) ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

จำนวนมากที่รวบรวมได้จากเซนเซอร์เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ทุกที่ทุกเวลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนวัตกรรมการเกษตรที่

ใช้อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง เพื่อช่วยเกษตรกรในการแสดงข้อมูลแบบ

เรียลไทม์ เช่น ข้อมูลความชื้นในดิน โดยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้

เกษตรกรสามารถวางแผนการทำฟาร์มในขั้นตอนต่อไปได้ จาก

การศึกษาพบว่า ข้อมูลที่ได้จากระบบที่พัฒนาขึ้น เกษตรกรสามาร

นำมาปรับใช้กับฟาร์มของตนเอง นอกจากนี้ข้อมูลที่รับมาจากตัว

เซ็นเซอร์มีผลลัพธ์ที ่แม่นยำ ทำให้เพิ ่มประสิทธิภาพในการดูแล

ฟาร์ม และช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้

มากกว่าเดิม 

งานวิจัยที ่สามเสนอโดย [7] งานวิจัยนี ้ทำการศึกษาเร ื ่อง 

การเกษตรระยะไกลและการควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ไอโอทีเป็น

องค์ประกอบหลัก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์นำเทคโนโลยีเข้ามา

ทดแทนแรงงานมนุษย์ที่ขาดแคลน โดยฟาร์มที่พัฒนาจะประกอบ

ไปด้วยสองระบบคือระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมด้วยรีโมท

คอนโทรล ระบบอัตโนมัติจะรับข้อมูลจากเซนเซอร์และแอคชูเอ

เตอร์ (Actuator) ประเภทต่าง ๆ จากนั้นส่งข้อมูลไปประมวลผล
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และวิเคราะห์ผลบนคลาวด์ เพื่อส่งคำสั่งไปควบคุมอุปกรณ์ในฟาร์ม 

ส่วนแบบรีโมทคอนโทรลจะรับข้อมูลจากคลาวด์และให้ผู ้ใช้

ตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งรูปแบบฟาร์มทั้งสองสามารถ

ส่งเสริมซึ่งกันและกันและทำงานได้เป็นอย่างดี 

 

3. เทคนิคหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3.1 อุปกรณ์ 

ราสเบอร์รี่พาย เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก และมีราคา

ถูกเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป (Desktop Computer) ซึ่ง

สามารถทำงานได้เหมือนกันกับคอมพิวเตอร์ทุกประการ แต่กำลัง

การประมวลผลจะไม่สูงเท่าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ราสเบอร์รี่พาย 

มีพิน (Pin) ที่เป็นแบบดิจิตอล [8] ซึ่งสามารถใช้เชื่อมต่อกับโมดูล

หรือเซ็นเซอร์ต่าง ๆได้ ตัวราสเบอร์รี่พายท่ีใช้ในงานในงานพัฒนานี้

คือ ราสเบอร์รี่พายสี่ โมเดลบี (Raspberry Pi4 model B) 

ในงานพัฒนานี ้ได ้ใช้เซ ็นเซอร์และโมดูลจำนวน 3 อย่าง

ประกอบไปด้วย มิเตอร์ฝน (Rain Gauge) เซ็นเซอร์ว ัดความ

สมบูรณ์ของดิน หร ือเอ ็นพ ี เคเซ ็นเซอร์  (NPK Sensor) และ 

เซ็นเซอร์วัดความชื้นของดิน (Soli Moister Sensor) 

1. มิเตอร์ฝน (Rain Gauge) ใช้ในการวัดปริมาณน้ำฝนที่ตก

เทียบกับขนาดของพื้นที่ มีความทนทานต่อการกัดกร่อน

ของน้ำฝน สามารถให้ค่าปริมาณน้ำฝนที่ตกไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

เหมาะสำหรับใช้ในสถานีวัดสภาพอากาศขนาดเล็ก รุ่นที่

ใช้ในงานนี้คือ Misol WH-SP-RG [9] 

2. เอ็นพีเคเซ็นเซอร์ เป็นเครื่องมือใช้สำหรับวัด คุณภาพของ

ดิน และสามารถวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่าพีเอช และ

ค่าแร่ธาตุในดินค่าเอ็นพีเค เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวัดไป

วางแผนเพื ่อใช้ในการเตรียมดินสำหรับการปลูกพืช 

นอกจากน้ีจะใช้ค่าที่ได้จากการวัดเป็นตัวกำหนดค่าในการ

ให้ปุ๋ยท่ีเพียงพอต่อความต้องการของพืช [10] 

3. เซ็นเซอร์วัดความชื้นของดินเป็นเครื่องมือวัดความชื้นใน

ดิน โดยเครื่องมือสามารถอ่านค่าความช้ืนในดินได้ 2 แบบ 

คือ อ่านค่าแบบอนาล็อค (Analog) และ อ่านค่าแบบ 

ดิจิตอล (Digital) เมื่อปักแท่งอิเล็กโทรดลงในดินจะอ่านคา่

ได้แบบใดแบบหนึ่งแล้วจะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อ

เพื่อให้ระบบสั่งให้น้ำให้กับพืชผล [11] 

 

3.2 เน็ตพาย (NETPIE) 

เน็ตพายเป็นเสมือนตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเค

ชัน และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ โดยในเน็ตพายจะมีไลบรารี่ (Library) ที่

เร ียกว่า ไมโครเกียร์ (Microgear) ซึ ่งไลบรารี ่ด ังกล่าวจะเป็น

ตัวกลางในการติดต่อสื ่อสารกับอุปกรณ์  รวมถึงการดูแลความ

ปลอดภัยของอุปกรณ์ และความเสถียรของตัวระบบ มีการใช้

ฐานข้อมูลของบริษัทกูเกิลที ่ชื ่อว่าไฟร์เบส (Firebase) ซึ ่งเป็น

แพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และเว็บ

แอปพลิเคชัน เป็นฐานข้อมูลที่ใช้งานได้ตลอดเวลา [4] 

 

4. การออกแบบระบบ 

4.1 ภาพรวมการทำงานของระบบ 

ผู้พัฒนาพัฒนาระบบควบคุมฟาร์ม โดยใช้บอร์ดราสเบอร์รี่พาย

เป็นตัวควบคุมหลักของระบบ โดยมีการเชื่อมต่อเพื่อรับ-ส่งข้อมูล

ระหว่างบอร์ดราสเบอร์รี่พายจกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

ด้วยเน็ตพาย นอกจากนี้บอร์ดราสเบอร์รี่พายจะรับข้อมูลต่าง ๆ 

จากเซ็นเซอร์สามตัวดังภาพ 1 คือ 

1. ปริมาณน้ำฝนที่ตกจากเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน 

2. ปริมาณแร่ธาตุในดินจากเซ็นเซอร์วัดปริมาณแร่ธาตุอาหาร

ภายในดิน 

3. ปริมาณความช้ินในดินจากเซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นในดิน  

และระบบทำการเชื่อมต่อกับเอพีไอพยากรณ์อากาศของโอเพ่น เวธ

เธอะ เอพีไอ (Open Weather API) [12] โดยใช้ไลบลารี ่รีเควส 

(Requests) เพื่อดึงข้อมูลการพยากรอากาศ โดยใช้ชื่อเมืองเป็นตัว

บอกตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลพยากรอากาศ ณ บริเวณที่ฟาร์ม

ตั้งอยู่ โดยข้อมูลที่ได้มาจะเป็นข้อมูลการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า

ทุก 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการเรียก ข้อมูลที่

ได้มาในทุก 3 ชั่วโมง จะมีทั้ง อุณหภูมิ ความชื้น และสภาพอากาศ
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ที ่บอกเป็นตัวอักษรว่ามีเมฆ ฝนตก หรือฟ้าโปร่ง เป็นต้น จึง

สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจให้น้ำอัตโนมัติ การสั่งให้

น้ำและปุ๋ยจะใช้โมดูลรีเลย์ (Relay) เป็นสั่งการเปิด-ปิด วาล์วไฟฟ้า 

(Solenoid) ในการให้น้ำและให้ปุย๋ 

 
ภาพ 1 การต่ออุปกรณ์ 

ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ผู้พัฒนาได้เลือกฐานข้อมูล 

ไฟร์เบส เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลที่รับมาจากเซ็นเซอร์ โดยบอร์ดราส

เบอร์รี่พายจะเป็นตัวส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล โดยข้อมูลที่จัดเก็บ

คือข้อมูลของเซ็นเซอร์แต่ละตัว และข้อมูลรูปภาพซึ่งเป็นรูปกราฟที่

ถูกพล็อตจากข้อมูลเซ็นเซอร์โดยจะมีกราฟอยู่ทั้งหมด 4 กราฟดังนี ้

1. ปริมาณน้ำท่ีให้ต่อปริมาณฝนท่ีตก  

2. ปริมาณฝนท่ีตก  

3. ปริมาณความช้ืนในดิน 

4. ปริมาณน้ำท่ีให้  

ซึ่งจะนำข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล 

ไฟร์เบส หลังจากนั้นจะใช้แอปพลิเคชันดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลไฟร์

เบสมาแสดงท่ีแอปพลิเคชัน 

 

4.2 การออกแบบแบบจำลองฟาร์ม 

แบบจำลองฟาร ์มม ีขนาดกว ้าง 30 เซนต ิ เมตร ยาว 80 

เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร ปลูกผักคะน้าจำนวน 3 ต้น โดยปลูก

เรียงตามแนวยาว มีท่อสำหรับให้น้ำและปุ๋ยอยู่ทางด้านบน เชื่อมต่อ

กับแท้งค์น้ำ และ แท้งค์ปุ๋ย โดยมีวาล์วไฟฟ้า ทำการควบคุมการ

เปิด-ปิด จะมีเซ็นเซอร์สามตัว คือ เซ็นเซอร์วัดปริมาณแร่ธาตุในดิน 

เซ็นเซอร์วัดความชื้น และเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนที่ตก ดังภาพที่ 

2 ซึ่งแบ่งการทำงานของระบบแยกเป็น 3 ระบบย่อยดังน้ี 

 
ภาพ 2 แบบจำลองฟาร์ม 

1. ระบบให้น้ำอัตโนมัติ โดย ณ เวลา 6 นาฬิกาและ 18 

นาฬิกาของทุกวัน ผักคะน้าต้องการปริมาณน้ำจำนวน 

3.21 ตารางเมตรต่อไร่ [13] ดังนั้นในระบบที่พัฒนาขึ้น 

ปริมาณน้ำที่จะให้ในระบบนี้คือ 0.5 ลิตร เนื่องจากขนาด

ของแบบจำลองมีขนาดความยาว 80 เซนติเมตร และ

ความกว้าง 30 เซนติเมตร ส่วนระบบการรดน้ำจะเป็นดัง

ภาพที่ 3 

2. ระบบให้ปุ๋ยอัตโนมัติ โดย ณ เวลา 5 นาฬิกาของทุกวัน

อาทิตย์และวันพุธ บอร์ดราสเบอร์รี่พายจะตรวจสอบว่าใน

ช่วงเวลานั้นมีฝนตกหรือไม่โดยการดูจากปริมาณน้ำฝนที่

เพิ่มขึ้น หากพบว่ามีฝนตกจะทำการเลือนการทำงานของ

ระบบนี ้ไปย ังว ันถัดไป แต่หากไม่ม ีฝนตกจะทำการ

ตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารภายในดินหากพบว่ามีธาตุ

ไนโตรเจนน้อยกว่า 200 ส่วนในล้านส่วน (Part Per 

Million) ฟอสฟอรัสน้อยกว่า 14 ส่วนในล้านส่วน และ

โพแทสเซียมน้อยกว่า 200 ส่วนในล้านส่วน จะทำการให้

ปุ ๋ยตามปริมาณ 12.5 กิโลกรัมต่อไร่เราใช้เป็นปุ๋ยแบบ

ละลายน้ำโดยใช้ปุ๋ย 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 0.2 ลูกบาศก์เมตร 

[14] ดังนั ้นในระบบที่พัฒนาขึ้นจะทำการให้น้ำทั้งหมด 
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2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เนื่องจากขนาดของแบบจำลองมี

ขนาดความยาว 80 เซนติเมตร และความกว้าง 30 

เซนติเมตรจึงต้องให้ปุ๋ยในปริมาณ 0.3 ลิตรดังภาพที่ 4  

ภาพ 3 ผงังานของการใหน้ า้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 ผังงานของการให้ปุย๋ 

3. ระบบรายงานการทำงานของฟาร์ม ระบบนี ้จะบันทึก

ปริมาณปุ ๋ยที ่ให้ ปริมาณน้ำที ่ให้และปริมาณฝนที ่ตก 

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ 

5. ผลการดำเนินงาน 

ผู้พัฒนาจะพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอย์ที่

จะนำมาใช้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ไฟร์เบสมาแสดงยังแอปพลิเค

ชัน ซึ่งข้อมูลที่ดึงมาจะประกอบด้วย ข้อมูลค่าปริมาณน้ำฝน ข้อ

มูลค่าความชื้นในดิน ข้อมูลค่าความอุดมสมบูรณ์ในดินเอ็น-พี-เค 

และข้อมูลกราฟ โดยแบ่งออกเป็น 3 หน้าดังน้ี 

1. หน้าแรกของแอปพลิเคชัน เมื่อผู้ใช้ทำการเปิดแอปพลิเค

ชันจะแสดงข้อมูลค่าปริมาณน้ำฝน ข้อมูลค่าความชื้นใน

ดิน และข้อมูลค่าความอุดมสมบูรณ์ในดินเอ็น-พี-เค ซึ่ง

ข้อมูลทั ้งสามจะดึงค่ามาจากฐานข้อมูล ไฟร์เบสแบบ

เรียลไทม์ทุก ๆ 10 วินาที ส่วนด้านล่างสุดจะมีไอค่อน

รายงานผลประจำสัปดาห์ให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลภาพรวม

ของฟาร์มรายสัปดาห์ โดยภาพรวมของแอปพลิเคชันหน้า

แรกแสดงดังภาพที่ 5 ประกอบไปด้วย 

หมายเลข 1 ปริมาณน้ำฝน 

หมายเลข 2 ค่าความชื้นในดิน 

หมายเลข 3 ความอุดมสมบูรณ์ในดิน 

หมายเลข 4 ไอค่อนรายงานผล  

2. หน้าสองของแอปพลิเคชัน เมื่อผู้ใช้คลิกไอค่อนรายงาน 

แอปพลิเคชันจะแสดงหน้าต่างรายงานผลและให้ผู้ใช้เลือก

สัปดาห์ที่ผู้ใต้องการเข้าไปดูผลการทำงานของฟาร์มราย

สัปดาห์ ดังภาพ 6 

- หน้าสามของแอปพลิเคชัน เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกสัปดาห์ที่ผู้ใช้จะ

ดูภาพรวมการทำงานของฟาร์มรายสัปดาห์ แอปพลิเคชันจะแสดง

หน้าต่างรายงานผลการทำงานในรูปแบบของกราฟ ซึ่งจะมีกราฟ

อยู่ด้วยกันอยู่สี่กราฟ ดังภาพ 7 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 1 ข้อมูลกราฟปริมาณนำ้ที่ให้ต่อปริมาณฝนท่ีตก 

หมายเลข 2 ข้อมูลกราฟปริมาณความช้ืนในดิน 

หมายเลข 3 ข้อมูลกราฟปริมาณฝนท่ีตก 
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หมายเลข 4 ข้อมูลกราฟปริมาณนำ้ที่ให้  

ภาพ 5 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน 

ภาพ 6 หน้าเลือกดูรายงานผลรายสัปดาห์ 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพ 7 หน้าแสดงผลรายสัปดาห์เล่ือนจากบน (ก) ลงล่าง (ข) 

 

 

1 

2 

3 

4 

1 

4 

3 

2 
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6. สรุปผล 

ระบบให้น้ำอัตโนมัติจากการพยากรณ์อากาศเป็นฟังก์ชันหลัก

ของฟาร์มคะน้าอัจฉริยะที่ผู้พัฒนาได้นำเสนอ โดยฟังก์ชันนี้ได้ดึง

ข้อมูลการพยากรอากาศเพื่อนำข้อมูลมาตัดสินใจการให้น้ำร่วมกับ

เซนเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน และ ความชื้นในดิน สามารถทำงาน

ร่วมกันได้อย่างถูกต้อง ในส่วนระบบให้ปุ ๋ยอัตโนมัตินั ้น ระบบ

สามารถทำงานร่วมกับเซนเซอร์วัดปริมาณแร่ธาตุในดินสามารถให้

ปุ๋ยได้ตรงตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยพิจารณาปริมาณแร่ธาตุในดิน

ทุกครั้งก่อนการให้ปุ ๋ย การติดตามการทำงานต่าง ๆของระบบที่

พัฒนาขึ้นสามารถติดตามได้จากส่วนแอปพลิเคชันรายงานการ

ทำงานภายในฟาร์มรายสัปดาห์  
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะปัญหาฝุ่น pm 

2.5 นั้นเป็นปัญหาใหญ่ภายในประเทศ มีการหาทางแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนอยู่ในขณะนี้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาซ้ำ ๆ ในทุกปี 
และผลกระทบของฝุ่นนั้นยังส่งผลกับทั้งทางการจราจร การ
ขนส่งต่าง ๆ แต่สิ ่งที ่ควรกังวลที่สุดคือ การส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของคนนั่นเอง ซึ่งปัญหาที่พบคือ ในการรายงานค่าของ
ฝุ่น ทั ้งจากสื่อหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ นั้น เป็นการรายงาน
ค่าเฉลี่ยของในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง เช่น พื้นที่ระดับเขต ระดับ
อำเภอ หรือจังหวัด ซึ่งหากผู้คนทั่วไปต้องการที่จะรู้ว่าพื้นที่ตรง
นั้น ปัจจุบันมีค่าความหนาแน่นของฝุ่นอยู่เท่าไร จะต้องเสียเงิน
เพื ่อซื ้ออุปกรณ์สำหรับวัดฝุ ่นแบบพกพามาใช้ ซึ ่งราคานั้น
ค่อนข้างแพง จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เกิดความคิดในการ
ทำระบบแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นผ่านไลน์แชทบอท โดยจะใช้ตึก
เรียนเป็นสถานที่ทดลอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการ
ทราบค่าปริมาณฝุ่นได้ใช้งาน โดยที่ไม่ต้องเสียเงินจำนวณมากใน
การซื ้ออุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ ่น ผลการดำเนินระบบสามารถ
ทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ 
คำสำคัญ: อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง, แชทบอท, พีเอ็ม2.5, เน็ทพาย 
 

Abstract 
Currently, air pollution problems, especially pm 

2.5 dust problems, are a major domestic problem. An 
urgent solution is being sought at this time. The 
problem is repeated every year, and the impact of 
dust can affect both traffic and transportation. 

Affecting that person's health is found to report the 
value of dust either from  the media or applications. 
This report presents the average of a wide area, such 
as an area at the district level or province. So, when 
people want to know that area of the current dust 
density. They need to pay to buy a portable dust 
measurement device to use. The price is relatively 
high from the above problem. The researcher then 
came up with the idea of a dust alarm system through 
LINE chatbot. This will use the school building as a 
testing place to facilitate those who want to know 
how dust can be used without spending much money 
on purchasing a dust measurement device 
performance. The system can work as intended. 
Keyword: Internet of Things, Chatbot, PM2.5, Netpie 
 

1. บทนำ 
1.1 ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา 
 ในปัจจุบัน กระแสของเทคโนโลยีด้าน Iot นั้นกำลังมา

แรงและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะว่าเราสามารถเข้าถึงไดง้า่ย 
และ ส่วนใหญ่ก็ถูกใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา และในทุกวันน้ี 
ปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะปัญหาฝุ่น pm 2.5 นั้นที่เรา
กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ซึ่ง เป็นปัญหาใหญ่แต่ละฝ่าย แต่ละด้าน
ภายในประเทศกำลังหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนอยู่ในขณะนี้ โดย
ผลกระทบของฝุ่น นั ้นส่งผลกับทั้งทางการจราจร และส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของคนเรานั่นเอง ซึ่งเราสามารถทราบถึงค่า

ระบบแจ้งเตือนปรมิาณฝุ่นภายในอาคารโดยไลน์แชทบอท 

Notification System of Amount of Dust Inside the Building  
via Line Chatbot 
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ปริมาณฝุ่นในบริเวณต่าง ๆ ได้จากทั้งทางข่าว ทางโซเชียลมีเดีย 
หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็มีการรายงานค่าฝุ่นอยู่ด้วย 

ปัญหาที ่พบคือ ในการรายงานค่าของฝุ ่นนั ้น เป็นการ
รายงานค่าเฉลี่ยของในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง เช่นพื้นที่ระดับเขต 
ระดับอำเภอ หรือจังหวัด ซึ่งหากเรานั้นต้องการที่จะรู้ว่าพื้นที่
ตรงนั้น ปัจจุบันมีค่าความหนาแน่นของฝุ่นอยู่เท่าไร เราจะต้อง
เสียเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์สำหรับวัดฝุ่นแบบพกพามาใช้ ซึ่งราคา
นั้นค่อนข้างแพง และไม่ใช่ว่าทุกคนน้ันจะมีเงินเพื่อซื้อได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยได้ทำการสร้างไลน์แชทบอทแจ้งเตือนปริมาณ
ฝุ่นภายในอาคารโดยจะแจ้งเตือนค่าฝุ ่นในตอนเช้าของทุกวัน 
หร ือผ ู ้ใช ้อยากจะตรวจสอบค่าในช่วงเวลาอื ่น ก ็สามารถ
ตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ เพื ่อที ่จะส่งข้อมูลค่าฝุ่นเข้าแอป
พลิเคชันไลน์ และทำแชทบอทสำหรับรายงานค่าฝุ ่นนั้น จะมี
การวัดค่าฝุ่นจากเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง วัดคุณภาพอากาศ 
ร ่วมกับ NodeMCU V2 ESP8266 + Lua CP2102 โดยจะ
นำมาประกอบกันเพื่อส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันไลน์ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื ่อพัฒนาแชทบอทแจ้งเตือนปริมานฝุ่นโดยใช้

แอปพลิเคชันไลน ์
 2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยี Iot ในการวัดค่าปริมาณฝุ่น 
 3. เพ ื ่ อศ ึกษาการส ่ งข ้อม ูลส ่ งข ้อม ูลผ ่ านทาง

แพลตฟอร์ม IoT 
 4. เพื่อศึกษาการสร้างแชทบอทโดยใช้ Dialogflow 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 ระบบแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นภายในอาคารโดยไลน์แช

ทบอท มีขอบเขตดังนี ้
 1. ขอบเขตด้านการทำงานของระบบ 

1.1 Sensor ตรวจวัดค่าฝุ่นและส่งข้อมูลผ่านทาง
แพลตฟอร์ม IoT 

 1.2 ระบบรับข้อมูลแล้วรายงานผลผ่านทางแอป
พลิเคชันไลน์ 

2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 2.1 อาคารที่ใช้เป็นต้นแบบในการทดลอง 
 2.2 พื้นที่โดยรอบของอาคารที่ใช้ในการทดลอง 
  
 
 

3. ขอบเขตด้วยเทคโนโลยี 
  3.1 ด้านซอฟต์แวร์ 

-  C++ 
-  JavaScript 
-  Netpie 
-  Dialogflow 
-  Line 

 3.2 ด้านฮาร์ดแวร์ 
- NodeMCU V2 ESP8266 + Lua 

CP2102 
- Dust Sensor PM2.5 module 

GP2Y1010AU0F 
    1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
 1. ทำการส่งข้อมูลผ่านทาง Netpie ได้ 
 2. ได้ความรู้เรื่องการสร้างไลน์แชทบอท 
 3. ได้ความรู้เรื่องการใช้ Dialogflow 
 4. ระบบแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นภายในอาคารโดยไลน์ 

แชทบอท 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ 
 PM2.5 คือฝุ ่นละอองที ่ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 

ไมครอน ซึ่งอาจเทียบอย่างง่ายว่ามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 
ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ มีขนาดที่เล็กจนทำให้
ขนจมูกของมนุษย์นั้นไม่สามารถกรองได้ จึงทำให้ฝุ่นละอองชนิด
นี้สามารถเข้าไปแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด 
ซึ่งสามาถเป็นภาหะในการนำเชื้อโรคและสารเคมี แทรกซึมสู่
กระบวนการทำงานในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เพิ่มความเสี่ยง
ในการเป็นโรคเรื้อรัง [1] 

โดยค่าดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับดังนี้ คือ ตั้งแต่ 0 ไปจนถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่
ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัย โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเป็น
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป หากดัชนี
คุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่ามลพิษทางอากาศมี
ค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันน้ันจะเริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน [2] 
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2. NETPIE 2020 
 NETPIE 2020 คือแพลตฟอร์มที ่ถูกพัฒนาขึ้น

เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น ผู ้ผลิตอุปกรณ์ IoT, 
อุตสาหกรรม , โรงงาน และองค ์กรท ี ่พ ัฒนาสู ่ย ุค Digital 
Transformation 4.0 ซึ่งจะช่วยธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ด้วยเทคโนโลยีการเชื ่อมต่อทุกสรรพสิ ่ง หรือ Internet of 
Things (IoT) โดยแพลตฟอร์มจะช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถ
สื ่อสารกันได้ เก ิดการรับ-ส่งข ้อมูลระหว่างอุปกรณ์แบบ           
real-time ทำให้ผู ้ใช้งานทราบถึงข้อมูลของอุปกรณ์ ณ เวลา
นั้นๆ ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็ตาม ทั้งยังรองรับการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ได้จำนวนมหาศาล [3] 
 3. Dialogflow 
 Dialogflow ค ื อ  platform ส ำ ห ร ั บ ส ร ้ า ง 
chatbot ของ Google ที่ใช้ machine learning ด้าน Natural 
Language Processing (NLP) มาช่วยในทำความเข้าใจถึงความ
ต้องการ (intent) และสิ่งที่ต้องการ (entity) ในประโยคสนทนา
ของผู้ใช้งาน และตอบคำถามตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
ตามกฎ หรือ flow ที่ผู้พัฒนาวางเอาไว้ ซึ่ง Dialogflow จะช่วย
เพ ิ ่มความย ืดหย ุ ่นของประโยคที ่  chatbot ร ับมา ว ่าไม่
จำเป็นต้องตรงตามเงื่อนไข แบบ rule based เป๊ะๆ ก็สามารถ
เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานได้ [4] 
 4. GP2Y1010AU0F Dust Sensor ตรวจจับควัน
และฝุ่นละออง 

 
รูปที่ 1 : Dust Sensor GP2Y1010AU0F 

 Dust Sensor GP2Y1010AU0F เ ป ็ น  Sensor 
Arduino ใช้สำหรับตรวจจับควันและฝุ่นละอองในอากาศ ค่าที่
ได้ออกมาเป็น Analog 1-1023 ลักษณะการทำงานคือ Sensor 
จะส่งแสงเลเซอร์ ไปกระทบกับตัวรับ และให้อากาศผ่านในช่อง 
หากการรับแสงมีน้อยแสดงว่าฝุ่นละออกเยอะ หากมีการรับแสง
ได้มากแสดงว่าฝุ่นละอองน้อย สามารถวัด ควันธูป ฝุ่น ได้ [5] 
 5. ESP8266 
 ESP8266 คือ ESP8266 เป็นช่ือเรียกของชิฟของ
โมดูล ESP8266 สำหรับติดต่อสื่อสารบนมาตรฐาน WiFi ทำงาน
ที ่แรงดันไฟฟ้า 3.0-3.6V ทำงานใช้กระแสโดยเฉลี ่ย 80mA 

รองรับคำสั่ง deep sleep ในการประหยัดพลังงาน ใช้กระแส
น้อยกว่า 10 ไมโครแอมป์ สามารถ wake up กลับมาส่งข้อมูล
ใช้เวลาน้อยกกว่า 2 มิลลิวินาที ภายในมี Low power MCU 
32bit ทำงานได้ที่อุณหภูมิ -40 ถึง 125 องศาเซลเซียส [5] 

 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. แชทบอทขนมไทย 

 ผู ้พัฒนาเห็นว่าหากมีช่องทางที ่จะทำให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถค้นหาข้อมูลขนมไทยได้ด้วยชื่อ
หรือภาพถ่าย ผ่านแอปพลิเคชันแชทที่เป็นที่นิยมอย่าง แอป
พลิเคชัน LINE ก็จะช่วยให้ผู ้คนเข้าถึงข้อมูลของขนมไทยได้
สะดวก แม่นยำ และรวดเร็ว ในส่วนของการวิเคราะห์ชนิดของ
ขนมไทยจากภาพนั้น ผู้พัฒนาได้นำกระบวนการ Convolution 
Neural Network หรือการวิเคราะห์ภาพจากองค์ประกอบของ
ภาพมาใช้ ผู ้พัฒนาจึงทำการออกแบบและทดลองโมเดลใน
รูปแบบต่าง ๆ ที ่สามารถทำได้ภายใต้ขอบเขตที ่กำหนดไว้ 
เพื่อให้ได้โมเดลที่สามารถทำนายภาพขนมไทยจากผู้ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ [6] 

2. ระบบแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากการล้มของผู้
ทุพพลภาพทางการมองเห็นด้วยเซนเซอร์วัดความเร่ง 

ทางผู้วิจัยมองเห็นถึงปัญหาผู้ทุพพลภาพทางการ
มองเห็นไม่สามารถช่วยตนเองได้ จึงเป็นกลุ ่มคนที ่มีความ
จำเป็นต้องได้รับการดูแล ดังนั ้นผู ้วิจัยให้ความสำคัญในการ
พัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากการล้มของผู้
ทุพพลภาพทางการมองเห็นด้วยเซนเซอร์วัดความเร่ง โดยการ
นำเซนเซอร์วัดความเร่ง (ADXL335 Accelerometer Module) 
ร่วมกับโมดูลโหนดเอ็มซียู (NodeMCU) เพื ่ออ่านค่าลักษณะ
ท่าทางของผู้ทุพพลภาพทางการมองเห็น และแจ้งเตือนข้อมูล
สถานะของลักษณะท่าทางต่าง ๆ ของผู้ทุพพลภาพทางการ
มองเห็นผ่านข้อความไลน์ (LINE) ไปยังผู้ดูแลที่ลงทะเบียนไว้ใน
ระบบ ซึ่งถ้าผู้ทุพพลภาพทางการมองเห็นเกิดการล้ม ระบบจะ
ส่งไลน์แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ เพื่อทำงาน
ตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างแม่นยำ รวดเร็ว [7] 

3.  วิธีดำเนินงานวิจัย 
จากการศึกษาค้นคว้า เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง จึงทำให้สามารถทำใหเ้ข้าใจถึงหลักการ และได้นำ
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบแจ้งเตอืนปริมาณฝุ่นภายในอาคาร
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โดยไลน์แชทบอท โดยได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย
ดังนี ้

3.1 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
 ด้านฮาร์ดแวร ์

- NodeMCU V2 ESP8266 + Lua CP2102 
- Dust Sensor PM2.5 module GP2Y1010AU0F 
- Shield Nodemcu Dust V1.2 (GP2Y1010AU0F) 
- I2C/IIC 1602 LCD 

ด้านซอฟต์แวร ์
- C++ 
- JavaScript 

  - Netpie 
  - Dialogflow 
  - Line 

3.2 วิธีการดำเนินการศึกษา   
ในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นภายในอาคารโดย

ไลน์แชทบอท มีวิธีการดำเนินงานท้ังหมด 8 ข้ันตอนดังนี้ 
 1. กำหนดภาพรวมของปัญหา 
 กำหนดภาพรวมของปัญหาให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้นำมา

ศึกษาและทำวิจัย 
 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
 วิเคราะห์ความเป็นเป็นได้ของการที่จะทำการวิจัยว่า

สามารถทำได้จริงหรือไม่ 
 3. กำหนดขอบเขตและเป้าหมายโครงการ 
 ผู้วิจัยได้ทำการกำหนดขอบเขตของการทำวิจัยโดยมี 

3 หัวข้อคือ 
3.1 ขอบเขตด้านการทำงานของระบบ 
3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
3.3 ขอบเขตด้วยเทคโนโลยี 

 4. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสำหรับการ

ทำโปรเจ็กโดยแบ่งหัวข้อการศึกษาดังนี้ 
4.1 ศึกษาเกี ่ยวกับอุปกรณ์ในการทำงานวิจัย 

เช่น การทำงานของอุปกรณ์ที่ต้องใช้และการทำงานของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ว่ามีการทำงานอย่างไร 

4.2 ศึกษางานวิจ ัยที ่เก ี ่ยวข้องว่าม ีงานวิจัย
เดียวกับระบบแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นภายในอาคารโดยไลน์แช
ทบอทหรือไม่ และจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง 

4.3 ศึกษาข้อมูลของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อใน
การทำวิจัยเพื่อที่จะสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการทำวิจัย 

5. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 

 
 

รูปที ่2 : พื้นที่การติดตั้งเซนเซอร ์
 

จากรูปที่ 2 จะแสดงให้เห็นถึงพื้นที่การติดตั้งเซ็นเซอร์ 
โดยจะมีการติดตั้งอยู ่ 3 จุดคือ 1.ทางเข้าตึกฝั ่งคณิตศาสตร์       
2.ภายในตัวอาคาร 3.โรงอาหารภาค 

 

 
รูปที ่3 : การทำงานของระบบ 

 

 
รูปที่ 4 : สถาปัตยกรรมของระบบ (System architecture) 

จากรูปที่ 3 และ 4 การทำงานของระบบจะเริ่มจาก
การที่ตัว Sensor ถูกติดตั้งในจุดที่เราได้กำหนดไว้จากรูปที่ 2 
จากนั้น เซนเซอร์จะส่งข้อมูลไปยัง Netpie ซึ่งต่อมาผู้ใช้งานจะ
ทำการสอบถามปริมาณค่าฝุ่นผ่านทางตัวไลน์แชทบอท จากนั้น
ไลน์แชทบอทจะส่งข้อมูลไปยัง Dialogflow และจะทำการ
ตรวจสอบว่าคำถามนั้นอยู่ใน Intent ไหนและทำการไปอ่าน
ข้อมูลปัจจุบันของตัวเซนเซอร์ที่เลือก และทำการรายงานผลให้
ผู้ใช้งานผ่านทางไลน์แชทบอท 
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6. ทำการพัฒนาระบบ 
ในการพัฒนาระบบนั้นมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 

6.1 ทำการสร้างไลน์แชทบอทขึ้นมา 
6.2 ทำการสร้าง agent และสร้าง intent ต่างๆ 

ตามที่ได้ออกแบบเอาไว้ 
6.3 ท ำ ก า ร เ ช ื ่ อ ม ต ่ อ ไ ล น ์ แ ช ท บ อ ท กั บ 

Dialogflow เข้าด้วยกันน 
6.4 ทำการเชื ่อมต่อ ESP8266, Dust Sensor 

PM2.5 module GP2Y1010AU0F, I2C/IIC 1602 LCD และ
Shield Nodemcu Dust V1.2 เข้าไว้ด้วยกัน 

6.5 ทำการลงโปรแกรมให้กับ Device เพื่ออ่าน
ค่าฝุ่น และ ส่งข้อมูลไปยัง Netpie 
 6.6 สร้างโปรเจ็ค และ Device โดยทำการสร้าง
ทั้งหมด 4 ตัวดังนี้  
 - test คือตัวท่ีใช้ทดสอบการสร้าง 
 - Canteen_Building คือ เซนเซอร์จุดโรงอาหาร 
 - Outdoor_Building คือเซนเซอร์จดุหน้า
ทางเข้าภาควิชาคณติศาสตร ์
 - In_Building คือ เซนเซอร์ด้านในตึก sc2 
 6.7 ทำการเปิดใช้ fulfillment เขียนโค๊ดเพื่อให้ 
Dialogflow สามารถอ่านคา่ใน Netpie ได้ ผ่านทาง Netpie API 
 6.8 ทำการออกแบบโมเดลกล่องเซนเซอร์วัดฝุ่น
เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ง่ายและปอ้งกันอุปกรณ์เสยีหาย 
 7. ทดสอบระบบและแก้ไขปัญหา 
 ตัวไลน์แชทบอทมีการแสดงค่าของค่าฝ ุ ่นเป ็นที่
เรียบร้อยแล้ว และยังมีการเพิ่มคำถามทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของ
ฝุ่น pm 2.5 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานด้วย 
 8. สรุปและจัดทำรูปเล่ม 
 ทำการรวบรวมผลข ้อม ู ลจากการดำ เน ินการ            
การทดสอบ และผลที่ได้ จากนั้นนำมาจัดทำรูปเล่มเอกสารของ
งานวิจัยในครั้งนี ้
 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผลในการศึกษาเพ่ือ 
พัฒนาระบบแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นภายในอาคารโดยไลน์แช

ทบอท ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ และ สรุปผลการดำเนินการ
วิจัยดังหัวข้อต่อไปนี ้

4.1 ผลการพัฒนาการวิจัย 

 จากการออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนปริมาณ
ฝุ่นภายในอาคารโดยไลน์แชทบอท ได้ผลการออกแบบระบบ 
ดังต่อไปนี ้

 
รูปที่ 5 : ตัวอุปกรณ์ที่สำเรจ็แล้ว 

 

 จากรูปที่ 18 ภายในตัวโมเดลอุปกรณ์นี้มีตัว Devices 
ต ่ า ง  ๆ  อย ู ่ ภ ายในได ้ แก ่  ESP8266, Dust Sensor PM2.5 
module GP2Y1010AU0F, I2C/IIC 1602 LCD แ ล ะ Shield 
Nodemcu Dust V1.2 (GP2Y1010AU0F) ใช้เป็นตัวเชื ่อมต่อ 
devices ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

4.2 การทดสอบการทำงานของระบบ 
 ทำการตรวจสอบค่าฝุ่นโดยจะตรวจสอบว่าค่าท่ี

รายงานผ่านทางไลน์แชทบอทนะปัจจุบันนั้น มีค่ามีต่รงกับค่าท่ี
วัดได้และแสดงท่ีตัวอุปกรณ์หรือไม่ และตำแหน่งทีจ่ะทำการ
ทดสอบ คือ ด้านนอกตึก sc2 

 

  
รูปที่ 6 : ทดสอบการวัดค่าฝุ่น 

 

 
รูปที่ 7 : ทดสอบการรายงานค่าฝุน่ 
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 จากรูปที่ 6 และ 7 แสดงให้เห็นว่าค่าที่อ่านได้จากตัว
อุปกรณ์ และค่าที่รายงานผ่าน ไลน์แชทบอทนั้นมีความตรงกัน 
โดยได้แบ่งระดับของค่าฝุ่นไว้เป็น 4 ระดับดังนี ้

 

ตารางที่ 1 : ขอบเขตการแบ่งระดับของค่าฝุ่น 

 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง ระบบแจ้งเตือนปริมาณฝุน่

ภายในอาคารโดยไลน์แชทบอทนั้น สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาและพัฒนาระบบแจ้งเตือนปริมาณฝุ่น

ภายในอาคารโดยไลน์แชทบอทนั้น ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนา
ระบบแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นภายในอาคารโดยไลน์แชทบอทนั้น 
สามารถใช้การได้จริง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ทำวจิัย 
คือ สามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการตรวจสอบและรายงานผล
ของค่าปริมาณในเวลาปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องของฝุ่น pm2.5 ได้แก่ ฝุ่น pm 2.5 คืออะไร เกิดจากอะไร 
ผลกระทบ และวิธีการป้องกัน เป็นต้น 

5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย 
 1 . ต ั ว เ ซ น เ ซอ ร ์  Dust Sensor PM2.5 module 

GP2Y1010AU0F นั้นสามารถวัดได้แค่ค่าของ pm 2.5 เพียง
อย่างเดียว ซึ่งหากต้องการวัดค่าฝุ่นหลายๆค่าพร้อมกันนั้น ต้อง
ใช้เซนเซอร์ที่ดีกว่าน้ี ซึ่งมีราคาแพงกว่ามาก 

 2. ตัวโมเดลที ่ใส่อุปกรณ์นั ้น มีการไหลผผ่านของ
อากาศที่ไม่ค่อยดีเท่าไร ทำให้ค่าของปริมาณฝุ่นนั้นอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงช้า 

 3. ไลน์แชทบอทนั้นยังไม่มีความน่าสนใจมากเท่าไร 
 4. เมื่อลองเทียบวัดกับตัวอุปกรณ์อื่นที่สำเร็จรูปแล้ว

นั้น ค่าที ่วัดออกมามีความต่างกันมาก และ อุปกรณ์ที ่นำมา
เปรียบเทียบนั้น ไม่สามารถหาข้อมูลของหน่วยที่แสดงผลได้ ทำ
ให้ไม่ทราบว่า ตัวอุปกรณ์ที่พัฒนา และ อุปกรณ์สำเร็จรูปนั้น ตัว
ไหนสามารถวัดค่าได้มีคุณภาพมากกว่ากัน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. หาค่าข้อมูลอุปกรณ์ที่นำมาเปรียบเทียบให้เจอว่า

เป็นหน่วยอะไร 
 2. ควรที่จะเพิ่มเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเข้าไป 
 3. หากทำเป็น Line Notify จะง่ายกว่าน้ี 
 4 .  ใช ้ ง าน  Netpie เ ก ิ นว ั ตถ ุ ประสงค ์ ข อ งตั ว

แพลตฟอร์ม 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง ระบบดูสถานะสุขภาพและแจ้งเตือนสำหรับ

ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)  ทางด้านการแพทย์ที่ใช้สำหรับ
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจวัดชีพจร โดยการเขียน
โปรแกรมลงไปในบอร์ด Arduino แล้วนำไปประมวลผลผ่าน 
Line Notify แสดงผลบน Cloud  

จากการศึกษาพบว่า การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจวัด
ชีพจร วัดตรวจวัดตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย สามารถการใช้
เซนเซอร์ในการวัดอุณหภูมิและชีพจรในตำแหน่งต่างๆ ของ
ร่างกายได้หลายตำแหน่ง จะมีบางตำแหน่งวัดได้บ้างไม่ได้บ้าง 
จะต้องวางในตำแหน่งท่ีเหมาะสมจึงจะสามารถวัดได้แม่นยำ 

 
คำสำคัญ -- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย,ตรวจวัดชีพจร,การแจ้ง
เตือน 
 

ABSTRACT 
Subject education System to view health status and 

alert for the elderly are intended to integrate 
technology with Internet of Things (IoT) medical devices 
used for body temperature measurement. And 
measure the pulse By writing a program into the 
Arduino board and then processing it via Line Notify, 
displaying on the Cloud. 

The study found that Body temperature 
measurement, pulse measurement, measure, measure 
at different points of the body, can use sensors to 
measure temperature and pulse in different positions 
Of the body in many positions There will be some 

positions that cannot be measured. It must be placed 
in a suitable position for accurate measurements. 

 
Keywords -- Body temperature monitor, Pulse monitor, 
Alert 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันผู้สูงอายุต้องไปในโรงพยาบาลสถานที่ต่าง ๆ ได้มี
การนำอุปกรณ์เครื ่องมือทางการแพทย์มาช่วยในการรักษา
วินิจฉัยโรคและให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุได้ทันที ระบบ
การแจ้งเตือนของผู้สูงอายุใช้หลักการดูพฤติกรรมของสุขภาพ  
ถ้าหากผู้ใช้งานมีอุณหภูมิสูง และชีพจรสูงกว่าเกณฑ์ปกติเครื่อง
แจ้งเตือนจะส่งสัญญาณไปยังผู้ดูแลหรือญาติ เพื่อได้ทราบอาการ
และจะได้เพื่อเข้ามารักษาอาการได้ทันท่วงที   เครื่องวัดอุณหภูมิ
เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดหนึ่งที่ใช้กันทุก ๆ โรงพยาบาล
กันอย่างแพร่หลาย  โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีเพื ่อใช้ในการ
ตรวจวัดไข้ของผู้สูงอายุโดยทั่วไปแพทย์จะใช้ “เทอร์โมมิเตอร์
แบบปรอท” โดยใช้หลักการว่าถ้าหากอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 
องศาเซลเซ ียส  ถ ือว่ าผ ู ้ สู งอายุคนน ั ้นม ีอาการเป ็นไข้   
เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทมีข้อเสียอยู่คือ  ในการใช้วัดอุณหภูมิ
ร่างกายแต่ละครั้งนั้นใช้เวลาค่อนข้างจะนานพอสมควร   และ
จะต้องทำความสะอาดหลังใช้การทุกครั้ง   เครื่องวัดชีพจรเป็น
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทุก ๆ โรงพยาบาลนิยมใช้กันมากมาย  
เครื ่องวัดชีพจรจะช่วยบอกอัตราการเต้นของหัวใจ   ถ้าหาก
พบว่าชีพจรเต้นอ่อนหรือเต้นแรงจนเกินไป  อาจส่งผลถึงการ
เจ็บป่วยขั้นรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้    

ในปัจจุบันก็มีผู้สูงอายุที ่ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื ่อย ๆ ส่งผลให้
เครื ่องมือทางการแพทย์นั้นมีไม่เพียงพอสำหรับผู ้ป่วย และ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่โรงพยาบาลก็มีราคาที่สูงจึงเป็นเหตุผลที่
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ทำให้เกิดระบบดูแลสุภาพและแจ้งเตือนไปยังผู ้ที ่เกี ่ยวข้องที่
ต้องการทราบสถานะอาการของผู้สูงอายุช่วยทำใหก้ารดูแลความ
ปลอดภัยของผู้สูงอายุได้ที่บ้านได้    

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อพัฒนาระบบของเครื่องตรวจดูสถานะอุณหภูมิและชีพ

จรของผู้สูงอายุ 
2. เพื่อดูสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุได้ผ่าน Line Notify 
 

2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงเทคโนโลยีหรือนิยามเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยช้ินนี้ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 Internet of things คือเทคโนโลยีที ่ เชื ่อมต่อ
สิ่งของหรืออุปกรณ์ ต่าง ๆ เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตสิ่งของต่าง ๆ 
เช่น รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์สามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้ 
ด้วย เทคโนโลยีนี ้ท าให้ผู ้ใช้ทั ่วไปสามารถเข้าถึงและควบคุม
สิ่งของ ต่าง ๆ จากในบ้านที่ท างานซึ ่งเป็นการยกระดับความ
สะดวกในชีวิตประจ าวัน [2] 

2.2 บอร์ด Arduino   
Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็น

บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที ่ม ีการพัฒนาแบบ 
Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ 
Software ตัวบอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย 
ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถ
ดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้
อีกด้วย ความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริม
ต่าง ๆ คือผู้ใช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิคส์จากภายนอก
แล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ด) หรือเพื่อความสะดวก
สามารถเลือกต่อกับบอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่าง 
ๆ  เ ช ่ น  Arduino XBee Shield, Arduino Music Shield, 
Arduino Relay Shield, Arduino GPRS Shield เป ็นต ้น  มา
เสียบกับบอร์ดบนบอร์ด Arduino แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อ
ได้เลย  

2.3 NodeMCU ESP8266 
ESP8266 คือ โมดูล WiFi ภายในมีเฟิร์มแวร์ท างานใน

ลักษณะ Serial-to-WiFi ที ่ช ่วยให้อุปกรณ์อื ่น ๆ เช่น MCU 
สามารถต่อเข้ากับ Internet ได้โดยใช้ port serial (ขา Tx, ขา 

Rx) และใช้ค าสั่ง AT ในการควบคุมการท างานต่อมาผู้พัฒนาได้
พัฒนาเฟิร์มแวร์ NodeMcu ให้เป็น Platform และใช้ภาษา 
LUA ในการเขียนโปรแกรม ด้วยความที่เป็น Platform ที่สะดวก
ต่อการใช้งานทางผู้พัฒนาจึงจับ NodeMcu (ESP8266) ใส่เป็น
บอร์ดหนึ ่งใน Arduino IDE และได้พัฒนาให้สามารถเข ียน
โปรแกรมด้วยภาษา C/C++ ส าหรับใครที่ใช้งาน Arduino อยู่
แล้วสามารถใช้งานบน Arduino IDE ได้ปัจจุบัน IoT (internet 
of things) ก าลังมาแรง ESP8266 จึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก 
เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก ใช้งานง่ายเหมาะส าหรับน ามา
พัฒนาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)   

 

 
 

ภาพ 1  NodeMCU ESP8266 
  
 ภาพที่ 1  บอร์ด NodeMcu (ESP8266) ที่สามารถเชื่อมต่อ
เครือข่าย WiFi ได ้
 

การท างานของระบบเป็นการให้บริการผ่านระบบ
เครือข่ายเน็ตเวิร์คโดยตัวอุปกรณ์ท าการเชื่อมต่อแบบไวแลสแลน 
(Wireless Lan) เป็นหลักเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งาน 
โดยมี Arduino เป็นตัวการในการควบคุมอุปกรณ์  และค าสั่ง 
เพื่อให้ระบบมีความสะดวกต่อการใช้งานทางผู้จัดท าจึงได้มีการ
ใช้ Cloud เซอร์วิส 

การท างานของระบบจะใช้อุปกรณ์ IoT ที่เป็นเซนเซอร์
หลายชนิดในการตรวจสอบสภาวะสขุภาพร่างกายในเบื้องต้นของ
ผู้สูงอายุ  จะใช้เซนเซอร์ให้เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ โดยแบ่ง
ออกเป็นเซนเซอร์ 2 ตัว เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และเซ็นเซอร์วัด
ชีพจร เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีอาการ
ผิดปกติทางร่างกายจากการวัดของตัวเซ็นเซอร์แต่ละตัว   
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2.4 Temperature sensor (ds18b20) 
 DS18B20 เป็น IC วัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ของ Dallas 
Semiconductor สามารถวัดอุณหภูมิเป็นหน่วยองศา C ในช่วง 
-55C ถึง 125C ที่ความละเอียด 9-12 บิต และมีความแม่นยำอยู่
ที่ 0.5C ในช่วง -10C ถึง 85C ในกรณีที่เป็นตัวถังแบบ TO-92  
 การสื่อสารและควบคุม DS18B20 นั้นสามารถทำได้โดยใช้
บัสข ้อม ูลแบบ 1-wire ของ Dallas Semiconductor ซ ึ ่ งใช้
สายสัญญาณเพียงแค่เส้นเดียวเท่านั้น ภายใน DS18B20 แต่ละ
ตัวมีโค๊ดประจำตัวขนาด 64 บิต ทำให้สามารถใช้งาน DS18B20 
หลายตัวทำงานบนบัสแบบ 1 wire พร้อมกันได้ นอกจากนี้ 
DS18B20 ยังสามารถทำงานในโหมดพาราสิต (Parasite Power 
Mode) ซึ่งเป็นการทำงานโดยไม่ใช้ไฟเลี้ยง แต่ใช้พลังงานจาก
สายสัญญาณ 1-wire ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการวัดอุณหภูมิ
ระยะไกล หรือในการใช้งานในท่ี ๆ มีเนื้อท่ีจำกัด  

2.5 Pulse Sensor Amped 
  Sensor Pulse Sensor Amped สำหรับใช้วัดตรวจจบั
ชีพจรการเต้นของหัวใจสามารถใช้ร่วมกับ Arduino ได้ เพียงแค่
เขียนโปรแกรมนับสัญญาณ Pulse ที่ได้ออกมาจาก Sensor 

2.6 LCD Module 
  LCD ย่อมาจากคำว่า Liquid Crystal Display เป็น

หน้าจอท่ีทำมาจากผลึกคริสตอลเหลว หลักการคือด้านหลังจอจะ
มีไฟส่องสว่าง หรือที่เรียกว่า Backlight อยู่ เมื ่อมีการปล่อย
กระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นที่ผลึก ก็จะทำให้ผลึกโปร่งแสง ทำให้
แสงที่มาจากไฟ Backlight แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ส่วนอื่นที่โดน
ผลึกปิดกั้นไว้ จะมีสีที่แตกต่างกันตามสีของผลึกคริสตอล เช่น สี
เขียว หรือ สีฟ้า ทำให้เมื่อมองไปท่ีจอก็จะพบกับตัวหนังสือสีขาว 
แล้วพบกับพ้ืนหลังสีต่าง ๆ กัน  

  2.7 Line Notify ค ือบร ิการท ี ่ค ุณสามารถได ้รับ
ข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่าง ๆ   ที ่คุณสนใจได้ทาง 
LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว คุณ
จะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ “Line Notify” ซึ่ง
ให้บริการโดย LINE นั่นเอง คุณสามารถเชื่อมต่อกับบริการ ที่
หลากหลาย และยังสามารถรับการแจ้งเตือนทางกลุ่มได้อีกด้วย 
ซึ่งบริการหลักๆ ที่สามารถเชื่อมต่อได้แก่ GitHub, IFTTT หรือ 
Mackerel เป็นต้น 

  2.8 ThingSpeak  คือ ผู้ให้บริการ Cloud ที่อนุญาต
ให้ส่งค่าต่าง ๆ ขึ้นไปเก็บบนพื้นที่ของผู้ให้บริการ และเปิดให้

เข้าถึงข้อมูลได้จากเว็ปต่าง ๆ ทุกที่ ๆ มี Internet จึงเป็นการ
เข้าถึงข้อมูลในรูปแบบของ IOT โดยปกติ ThingSpeak จะมี 
Library ให้ Download ให้ใช้งานกับอุปกรณ์ Microcontroller 
เช่น Arduino เป็นต้น 
 เบญจวรรณ  อินทระ และคณะ (2560)  การพัฒนา
ระบบบร ิ หารจ ั ดการข ้ อม ู ลอ ั ตร าการ เต ้ นห ั ว ใจ  โดย
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการ
ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อเป็นเครื่องมือ ส าหรับจัดเก็บ
ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจในการวินิจฉัยโรค ซึ่งถือเป็นการ
สนับสนุนการรักษาผู้ป่วยให้แก่แพทย์รวม ทั ้งยังสามารถส่ง
ข้อความแจ้งเตือนแพทย์ในกรณีที่อัตราการเต้นหัวใจผิดปกติได้
อย่างทันท่วงทีซึ ่งงานวิจ ัยนี ้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในสารสนเทศทางการ แพทย์โดยการออกแบบและ
พ ัฒนาระบบว ัดอ ัตราการเต ้นของห ัวใจประย ุกต ์ ใช ้กับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แสดงข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจในรูปแบบ
ของกราฟบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
จากผลการทดสอบระบบต้นแบบสามารถจัดเก็บและแสดงข้อมูล
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ป่วย รวมทั้งแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลซึ่งท าให้มีความสะดวกในการแสดงข้อมูลเพื่อ
วินิจฉัยโรค รวมทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและ
วินิจฉัย โรคของผู้ป่วย 
 นิธิกร เตโจ และคณะ ได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับ
อุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเค
ชันบนมือถือ โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับอุณหภูมิไว้ เมื่อ
อุณหภูมิตู้เย็นเก็บโลหิตผิดปกติระบบจะท าการส่งข้อมูลการแจ้ง
เตือนไปยังเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือของผู้ดูแล
ระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถท าการตรวจสอบและดขูอ้มูลได้
ตลอดเวลา มีการเก็บข้อมูลอุณหภูมิไว้ทุกวันเพื่อที่จะย้อนดู
ข้อมูลได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ ผลการ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิ
ภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบน
ม ือถ ือจากการทดลองใช ้ระบบตามการทดสอบฟ ังก ์ ชัน 
(Function Test)แสดงผลการพัฒนาโดยรวมอยู ่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.65 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ประเมินผล
การท างานของระบบโดยรวมเท่ากับร้อยละ 94 แสดงให้เห็นผล
การท างานของโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ในทุกโมดูลและมี
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เสถียรภาพในการประมวลผล ส่วนผลการประยุกต์ใช้ระบบโดย
การส ารวจจากความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็น
ถึงความพึงพอใจในการใช้ระบบในทิศทางเดียวกัน มีจุดเด่นด้าน
การให้บริการผู้ใช้ที่มีการออกแบบระบบให้มีความง่ายต่อการใช้
งาน ไม่ซับซ้อน ส่วนด้านที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ 
ด้านการออกแบบในเรื ่องความสวยงาม การใช้สี และการสื่อ
ความหมาย เนื ่องจากข้อจ ากัดด้านการใช้ชุดร ูปแบบการ
แสดงผล 

ยุทธพิชัย บุญสงค์ และคณะ ได้ศึกษาเรื่องเครื่องตรวจ
จับคุณภาพอากาศและเครื่องพ่นน ้าอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่น  PM 2.5 โดยผู้พัฒนาจึงใช้ NodeMCU 
ต่อเข้ากับ Sensor เพื่อใช้ในการวัดฝุ่น อุณหภูมิ และความช้ืน 
เพื่อให้ระบบค้านวณการเปิดหรือปิดการพ่นน ้าอัตโนมัติ เพื่อช่วย
ในการลดค่าฝุ ่นในอากาศ และแจ้งเตือนค่าฝุ ่นผ่านไลน์ของ
ผู้ใช้งาน การท างานการปิดหรือเปิดเรื่องพ่นละอองน ้าได้ จะใช้ 
Decision Tree มาค้านวณเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเปิดปิด
ของเครื ่องพ่นละอองน ้าอัตโนมัติ  โดยมีเง ื ่อนไข ความช้ืน 
มากกว่าหรือน้อยกว่า 65 และ ค่าฝุ่นมากกว่าหรือน้อยกว่า 51 , 
ค่าความชื นมากกว่าหรือน้อยกว่า 70  และ ค่าฝุ่นมากกว่าหรือ
น้อยกว่า 101  , ค่าความชื้นมากกว่า หรือน้อยกว่า 80 และ ค่า
ฝุ่นมากกว่าหรือน้อยกว่า 151 , ค่าความชื้น มากกว่าหรือน้อย
กว่า 90 และ ค่าฝุ่นมากกว่าหรือน้อย กว่า 170 ตามล าดับ เครื่อง
พ่นน ้าอัตโนมัติช่วยลดปริมาณฝุ่นได้ เพียงเล็กน้อยในรัศมีระยะ 
1-2 เมตร และระบบยังสามารถน าค่า ฝุ ่นที่วัดได้ไปเก็บไว้ที่  
Cloud ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลปริมาณของฝุ่น PM 2.5 ย้อนหลังได้ 
และน้าข้อมูลปริมาณฝุ่นเพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ในเรื่องอื่น ๆ ได้
อีกด้วย 

ผู้พัฒนาจึงพัฒนาระบบอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ชีพจรส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อดูสถานะของสุขภาพ และแจ้งเตือน
ผ ่านแอปพล ิ เคช ัน Line Notify เพ ื ่อส  าหร ับด ูสถานะได้
ตลอดเวลา 

 
3. องค์ประกอบของระบบ 

 3.1 การออกแบบระบบ 
การออกแบบระบบ ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีร่วมกับการท างานของอุปกรณ์ IoT เพื่อพัฒนาอุปกรณ์

ที่สามารถท างานในรูปแบบเซ็นเซอร์ที่เหมาะส าหรับการตรวจ
สถานะสุขภาพเบื้องต้นของผู้ป่วยสูงอายุ โดยที่เซ็นเซอร์แต่ละตัว
นั้นจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป แบ่งออกเป็น 2 เซ็น
เอร์ คือ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และเซ็นเซอร์วัดชีพจร เพื่อที่จะดู
สถานะของผู้สูงอายุและช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อผู้สูงอายุมี
อาการผิดปกติทางร่างกายจากการวัดของตัวเซ็นเซอร์แต่ละตัว   

การท างานของระบบเป็นการท างานผ่านระบบเครือข่าย
เน็ตเวิร์คโดยตัวอุปกรณ์ท าการเชื่อมต่อแบบ WIFI เป็นหลัก โดย
มี NodeMCU เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อหลัก โดยระบบจะวัด
ค่าอุณหภูมิ และชีพจร ระบบ จะส่งค่าเข้า Line Nontify ของ
ผู้ใช้งานให้และแจ้งเตือนทันที 

 
แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (Use Case 

Diagram) 

เป็นการอธิยายให้เห็นถึงการตอบสนององระบบ
ผู้ใช้งาน โดยสามารถอธิบายการทำงานของระบบเมื่อ
ผู้ใช้ต้องการดูสถานะของอุณหภูมิและชีพจร จากระบบ 
ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 Use Case Diagram 
 

จากภาพท่ี 2 การท างานของระบบโดย แสดง Use 

Case Diagram ของผู้ใช้ต้องการดูสถานะของอุณหภูมิและ
ชีพจร  

 

ติดต้ังแอปพลิเคชัน 

ตรวจสอบการเชือ่มตอ่ 

แสดงค่าอุณหภูมิ และ
ชีพจร 

NodeMCU 

Sensor 
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ภาพที่ 3 แสดงการเช่ือมต่อของวงจร  
 

ภาพ 3 ชุดควบคุมนี้ประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ดังต่อไปนี ้
 - NodeMCU 
 - LCD 
 - Pulse Amped 
 - Relay 

- Temperature Sensor (DS18B20)  
 

การท างานของเซ็นเซอร์วัดอณุหภมูิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 แสดงการท างานวงจรวัดอณุหภมู ิ
 

ภาพที่ 4  แสดงการทำงานของวงจรในการวัดอุณหภูมิ  ใน
ส่วนของการทำงานของโค๊ด การเขียนโปรแกรมเพื ่อสั ่งให้
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิร่างกายส่งค่าไปยัง Line และ Cloud ได้ 
และทำการแจ้งเตือนทาง Line ทันทีที่ อุณหภูมิเกิน 37.5 องศา
เซลเซียส เกินกำหนดไว้ จากการเขียนโปรแกรมสั่งให้เซนเซอร์
ทำงาน  

 
 
 
 
 

อ่านค่าเซ็นเซอร์ 
วัดอุณหภูม,ิชีพจร,ความโน้มเอียง 

แสดงผลบนจอ LCD 

อุณหภูมิเกิน
ก าหนด? 

Y
es 

N
o 

ส่งค่า และ
แสดงผล  
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การทำงานของเซ็นเซอร์วัดชีพจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 5 แสดงการท างานวงจรวัดอณุหภมู ิ

 
ภาพที่ 5  แสดงการทำงานของวงจรในการวัดชีพจร  ในส่วน

ของการทำงานของโค๊ด การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้เซ็นเซอร์วัด
ชีพจรของร่างกายส่งค่าไปยัง Line และ Cloud ได้ และทำการ
แจ้งเตือนทาง Line ทันที โดยการเขียนโปรแกรมสั่งให้เซนเซอร์
ทำงาน ในการวัดชีจรถ้าชีพจรของอัตรการเต้นหัวใจ ทำการแจ้ง
เตือนทาง Line ทันที ที่มีค่ามากว่า ค่า 100 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 

การแสดงผลผ่านจอ LCD แสดงผลการวัดอุณหภูมิ  

 
ภาพ 6 จอ LCD แสดงผลการวัดอณุหภมู ิ

 
จากภาพท่ี 6 เป็นการแสดงผลการวัดอุณหภมูิร่างกายผ่านทางจอ 
LCD แบบ Realtime 

 
การแสดงผลผ่านจอ LCD แสดงผลการวัดชีพจร 

 
ภาพ 7 จอ LCD แสดงผลการวัดชีพจร 

 
จากภาพที่ 7 เป็นการแสดงผลการวัดชีพจรร่างกายผ่านทาง

จอ LCD แบบ Realtime 
 

อ่านค่าเซ็นเซอร์ 
วัดอุณหภูมิ,ชพีจร,ความโน้มเอียง 

แสดงผลบนจอ LCD 

ชีพจรเกิน
ก าหนด? 

 

Y
e

N
o 

ส่งค่า และ
แสดงผล  
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ภาพ 8 หน้าจอแสดงผลการแจ้งเตอืนผ่าน Line Notify 
 
 ภาพที่ 8 จอแสดงผลการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify แสดง
การแจ้งเตือนอุณหภูมิและชีพจร โดยระบบจะทำการส่งค่า
อุณหภูมิและชีพจร ตามเง่ือนไขของคำสั่งที่เขียนไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 9 หน้าจอแสดงผลอุณหภูมิและชีพจร บน Cloud 

 
 ภาพที ่ 9  เป็นการบันทึกผลการวัดอุณหภูมิร ่างกายของ
ผู้สูงอายใุนแต่ละช่วงเวลา เพื่อนำไปวิเคราะห์อาการของผู้สูงอายุ
จากค่าอุณหภูมิและชีพจร  

 
4. ผลสรุป 

4.1 ผลที่ได้รับ 
 จากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกี่ยวกับ ระบบเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนสุขภาพผู้สูงอายุ  โดยใช้ NodeMCU ต่อด้วย Sensor 
วัดฝุ่น อุณหภูมิ และชีพจร  พบว่าระบบสามารถวัดได้ตามค่าที่
กำหนดไว้ และสามารถแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิ และชีพจร ผ่านไลน์
แอปพลิเคชัน ได้มีการทดลองวัดอุณหภูมแิละชีพจรตามจุดต่าง ๆ 
ของร่างกาย ดังนี ้
 
ตาราง 1 ผลการทดลองวัดอุณหภมูิตามจดุต่าง ๆ ของร่างกาย 

 
จากตารางที่ 1  ผลการทดลอง สามารถวัดตามต าแหน่งต่าง ๆ 
ของร่างกายในส่วนของ นิ้วมือ ข้อมือ คอ และข้อพับแขน ได้ 
 
 
 
 

ผลการทดลอง การวัด หมายเหตุ 
1. รักแร ้ วัดได ้ วางให้ตรงจุดที่เหมาะสม 
2. ข้อพับแขน วัดได ้ วางให้ตรงจุดที่เหมาะสม 
3. ข้อพับขา วัดได ้ วางให้ตรงจุดที่เหมาะสม 
4. กำมือ วัดได ้ วางให้ตรงจุดที่เหมาะสม 
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ตาราง 2 ผลการทดลองวัดชีพจรตามจุดตา่ง ๆ ของร่างกาย 

 
 จากตารางที่ 2  ผลการทดลอง สามารถวัดตามต าแหน่งต่าง 
ๆ ของร่างกายในส่วนของ นิ้วมือ ข้อมือ คอ และข้อพับแขน ได้ 
 เนื ่องจาก จากตารางที ่ 1 และ ตารางที ่ 2  สรุปการใช้
เซนเซอร์ในการวัดอุณหภูมิและชีพจรในตำแหน่งต่างๆ ของ
ร่างกาย จะมีบางจุดของตำแหน่งวัดได้บ้างไม่ได้ได้บ้าง จะต้อง
วางในตำแหน่งท่ีเหมาะสมจึงจะสามารถวัดได้ และพบว่าสามารถ
วัดได้หลายตำแหน่งของร่างกาย 
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การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงไส้เดอืนอัจริยะสำหรับเกษตรกร 
The Development of Smart Earthworm Culture System for Farmers 
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บทคัดย่อ 
 การจัดทำวิจัยในครั้งนี ้  มีวัตถุประสงค์ เพื ่อ 1) ศึกษาระบบ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนอัจฉริยะสำหรับเกษตรกร 2) เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบเพาะเลี ้ยงไส้ เดือนอัจฉริยะสำหรับเกษตรก ร 
และ 3) เพื่อประเมินหาประสิทธิภาพระบบเพาะเลี ้ยงไส้เดือน
อัจฉริยะสำหรับเกษตรกร ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยง
ไส้เดือนอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง เว็บแอปพลิเคชันสำหรับประมวลผลข้อมูลจากชุดอุปกรณ์
โดยอาศัยฐานข้อมูล Firebase และประเมินหาประสิทธิภาพระบบ
เพาะเลี ้ยงไส้เดือนอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และประเมนิ
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบจากผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน  
 ผลการจัดทำวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์
อ ินเทอร ์ เน ็ตของสรรพส ิ ่ ง เม ื ่อทดลองจำนวน 10 กรณ ี  มี
ประสิทธิภาพอยู่ที่ 98%  และผลการประเมินประสิทธิภาพ

การใช้งานระบบจากผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับ มาก ( �̅� = 4.32 ,  
S.D.  =  0.43)  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
คำสำคัญ -- อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, ความช้ืน, อุณหภูมิ, กรด-ดา่ง 
 

ABSTRACT 
 Conducting research in this time The objectives are 
to 1) study smart earthworm cultivation systems for 
farmers, 2) to design and develop smart earthworm 
cultivation systems for farmers, and 3) to evaluate the 
efficiency of smart earthworm cultivation systems for 
farmers. The researcher has developed a series of smart 
earthworm cultivation equipment for farmers using 
Internet of Things technology. A web application for 
processing data from the kit based on the Firebase 
database and evaluating the smart earthworm 

aquaculture system performance for farmers based on 
the efficiency test of the Internet of Things series. And 
evaluating the efficiency of the system from 3 experts. 
 The results of this research found that the efficiency 
of the Internet of Things equipment in 10 cases was 

effective at 98%. The expert is at a high ( �̅� = 4.32 , S.D.  
=  0.43)  is based on the assumptions set. 
Keywords -- Internet of Things, Humidity, Temperature, 
Acid-base 
 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet 

of Things) หรือไอโอที (IoT) ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวนั
มากขึ ้น การเชื ่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าสู ่อินเทอร์เน็ตทำให้การ
ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างอิสระมากขึ ้น เช่น การ
ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในครัวเรือนหรือที่ทำงานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะการเข้ามาของ
เทคโนโลยีไอโอที สำหรับผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการทั่วไปมักอยู่
ในรูปแบบของบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) หรือ ฟาร์มอัจฉรยิะ 
(Smart Farming) และฟาร์มอัจฉริยะเป็นการทำเกษตรสมัยใหม่
ในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ เครื่องจักร 
ฯลฯ ที ่ม ีความแม่นยำสูงเข ้ามาช่วยในการทำงาน โดยให้
ความสำคัญกับสิ ่งแวดล้อม ปลอดภัยต ่อผู้ บร ิโภค และใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด มีเป้าหมายเพื่อผลผลิตจำนวนมากที่ได้
คุณภาพ สามรถใช้ได้กับโรงเรือนการเพาะปลูกพืช โรงเรือนเลี้ยง
สัตว์ทางการเกษตรมากมาย[1]และไสเ้ดอืนก็เป็นหนึ่งในสัตว์เลีย้ง
ทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกร 

ไส้เดือนดินจะถูกมองว่ามีประโยชน์มากกว่ามีโทษต่อมนุษย์  
โดยเฉพาะไส้เดือนดินจะมีส่วนช่วยทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น 
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การเลี้ยงไส้เดือนมีปัจจัยหลัก คือ อุณหภูมิ ความชื้น กรด และ
ด่างของดิน สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเลี้ยงไส้เดือนเป็นอย่าง 
เกษตรกรต้องเข้าไปตรวจสภาพของพื้นผิวดินเป็นประจำเพื่อ
ตรวจความชื้นและอุณหภูมิของดิน หากอากาศร้อนก็ต้องเข้าไป
ตรวจสภาพผิวดินบ่อยขึ้นในแต่ละวัน เพราะอากาศร้อนจะทำให้
ดินแห้งเร็วขึ้น จึงต้องให้ดินมีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม
ตลอดเวลาเพื ่อให ้ไส ้เด ือนส่วนใหญ่ม ีช ีว ิตรอดหลังจากที่
ตรวจสอบความชื้นและอุณหภูมิแล้วต้องตรวจสอบความเป็น
กรด-ด่าง ซึ่งสิ่งนี้เป็นตัวควบคุมการละลายธาตุอาหารในดินให้
ออกมาอยู่ในรูปสารละลายรวมกับน้ำในดิน ถ้าดินมีความเป็น
กรด-ด่างไม่เหมาะสม ธาตุอาหารในดินอาจละลายออกมาได้น้อย
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของไส้เดือน หรือในทางตรงกันข้าม
ธาตุอาหารบางชนิดอาจละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อ
ไส้เดือนได้[2] 

 
2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อศึกษาระบบเพาะเลี้ยงไส้เดือนอัจฉริยะสำหรับเกษตรกร 
 2.2 เพื ่อออกแบบและพัฒนาระบบเพาะเลี ้ยงไส้เด ือน
อัจฉริยะสำหรับเกษตรกร  
 2.3 เพื่อประเมินหาประสิทธิภาพระบบเพาะเลี้ยงไส้เดือน
อัจฉริยะสำหรับเกษตรกร 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3.1 การเพาะเลี้ยงไส้เดือน 
 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนสิ่งที่จำเป็นอย่างมากคือความชื้นและ
อุณหภูมิ ความชื ้นในดินที ่เหมาะสมอยู ่ประมาณ 60-80% 
อุณหภูมิประมาณ 15-28 องศาเซลเซียส หากเกษตรกรเห็นว่า
ดินมีความแห้งและอุณหภูมิสูงก็จะทำการรดน้ำให้ดินมีความชุ่ม
ช่ืน และค่าความเป็นกรด-ด่างท่ีเหมาะสม 7.00-7.99ph[3] 
3.2 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Thing: IoT) 
 Internet of Things คือ การเชื ่อมโยงของอุปกรณ์ผ ่าน
อินเทอร์เน็ตอินเตอร์เน็ต เพื่อให้อุปกรณ์สามารถรับส่งข้อมูลถึง
กันได้ เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้มนุษย์
สามารถสั ่งการควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ เทคโนโลยี IoT มีประโยชน์ในหลายด้านแต่ก็มา
พร้อมกับความเสี่ยง เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัยของ
อุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ดีพอ อาจทำให้มีผู ้ไม่

ประสงค์ดีเข้ามาขโมยข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของเรา
ได้ 
3.3 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle : SDLC) 
     แบบจำลองที่มีการสร้างโปรแกรมต้นแบบในระยะเริ่มต้น 
(Rapid Prototyping Model)  
 ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างโปรแกรมต้นแบบ(Rapid Prototyping) 
เป็นกระบวนการสร้างช้ินงานต้นแบบด้วยความรวดเร็ว 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูล
ปัญหาความต้องการที่มีเพื่อนำไปออกแบบระบบ  
 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design) นำผลการวิเคราะห์มา
ออกแบบเป็นแนวคิด (Logical Design) เพื่อแก้ไข 
 ขั ้นตอนที ่ 4 การพัฒนาและทดสอบ (Development & 
Test) เป็นขั้นตอนการการเขียนโปรแกรม (Coding)  
   ขั้นตอนที่ 5 การซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance) 
เป็นขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบต่อเนื่องหลังจากเริ่มดำเนินการ 
ผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
3.4 เคร่ืองมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนา    
  3.4.1 ด้านฮาร์ดแวร ์
  1) บอร์ด ESP8266 

 
ภาพ 1 บอร์ด ESP8266[4] 

 
  ESP8266 คือ โมดูล WiFi ที่มีความพิเศษตรงที่ตัว
มันสามารถโปรแกรมลงไปได้ ทำให้สามารถนำไปใช้งานแทน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลยและมีพื้นที่โปรแกรมที่มากถึง 4MB 
ทำให้มีพื้นท่ีเหลือมากในการเขียนโปรแกรมลง 
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   2) บอร์ด Arduino UNO R3 

 
ภาพ 2 บอร์ด Arduino[5] 

  Arduino Uno R3 เป็นบอร์ด Arduino ที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดเนื่องจากราคาไม่แพงส่วนใหญ่โปรเจกต์และ 
Library ต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นมา Support จะอ้างอิงกับบอร์ดนี้
เป็นหลัก เนื่องจากเป็นขนาดที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ 
Arduino และม ี Shields ให ้ เล ือกใช ้งานได ้มากกว ่าบอร์ด 
Arduino รุ่นอื่น ๆ[5]  
  4) เซนต์เซอร์ SHT20 

 
ภาพ 3 เซนต์เซอร์ SHT20[6] 

  เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในดินที่มา
พร้อม Cover กันน้ำสามารถนำไปฝังใต้ดินได้  
  5) เซนต์เซอร์วัดค่ากรด-ด่าง 
      สามารถวัดค่าความชื้นและ PH พร้อมกันได้
โดยการเลื่อนสวิตซไ์ปท่ี Moisture วัดความชื้นในดินได้ 0-100% 
และวัดค่า pH ในดินได้ 3.5 – 8 

 
ภาพ 4 เซนต์เซอร์วัดค่ากรด-ด่าง[7] 

  6) รีเลย์ Relay Module  

 
ภาพ 5 Relay Module[8] 

 
     โมด ู ลร ี เ ลย ์  2  ช ่ อง  5V (2 Channel Relay 
Module) เป็นโมดูลที่ใช้ควบคุมโหลดไดท้ั้งแรงดันไฟฟ้า DC และ 
AC ซึ่งโหลดสูงสุด (Maximum Load) คือ AC 250V/10A, DC 
30V/10A โดยใช้สัญญาณในการควบคุมการทำงานด้วยสัญญาณ
โลจิก TTL สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน PLC Control บ้าน
อัจฉริยะ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการ
เขียนโปรแกรมและการต่อใช้งานภายนอก 
 3.4.2 ด้านซอฟต์แวร์ 
  1) โปรแกรม Arduino ได้พัฒนาส่วนของระบบการ
เขียนโปรแกรม หรือท่ีเรียกว่า IDE (Integrated Development 
Environment) ซึ่งจะช่วยให้เราฝังคำสั่งลงในบอร์ด Arduino 
ชนิดต ่าง ๆ ได ้  ซ ึ ่ งโปรแกรม Arduino ค ือ Open–Source 
Platform สำหรับการสร้างผลงานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  2) ไฟร ์ เบส (Firebase) ค ือ Platform ที ่รวบรวม
เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการจัดการในส่วนของ Backend หรือ 
Server side ซึ่งทำให้สามารถ Build Mobile Application ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการทำ 
Server side หรือการวิเคราะห์ข ้อม ูลให้อ ีกด ้วย โดยมีทั้ ง
เครื่องมือท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายและเครื่องมีท่ีมีค่าใช้จ่าย[9]  
  3) ภาษา C++ เป ็นภาษาคอมพิวเตอร์ท ี ่ ใช ้พัฒนา
โปรแกรม ถูกออกแบบมาในการเขียนโปรแกรมระบบ ซึ ่งมี
ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการออกแบบโปรแกรมสูง 
C++ เป็นภาษาที่ต้องคอมไพล์ก่อนที่จะนำไปใช้งาน ซึ่งสามารถ
พัฒนาได้ในหลาย ๆ แพลตฟอร์ม 
  4) ภาษา HTML เป็นเทคนิคการเขียนโปรแกรมให้มี
ลักษณะเป็นโมดูล (Module) แบ่งโปรแกรมเป็นส่วน ๆ ตาม
สภาวะแวดล้อมการทำงานของโปรแกรมซึ่งเรียกว่า Method 
โดยทุก Method คือ ระเบียบวิธีหรือการทำงานอย่างใดอย่าง
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หนึ่งโดยจะถูกรวบรวมอยู่ในคลาสซึ่งหลักการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุจะมององค์ประกอบของโปรแกรมต่าง ๆ เป็นคลาสหรือวัตถุ 
เรียกว่า อ็อบเจ็กต์ (Object) 
  5) ภาษา CSS เป็นภาษาที่ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร 
HTML/XHTML ให้มี สีสัน ระยะห่าง พื้นหลัง เส้นขอบและอื่น 
ๆ ตามที่ต้องการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มี
ลักษณะเป็นภาษาทีม่ีรูปแบบในการเขียน แบบเฉพาะและได้ถูก
กำหนดมาตรฐานโดย W3C 
  6) ภาษา Java Scripts เป็นโปรแกรมเชิงวัตถุเป็น
เทคนิคการเขียนโปรแกรมให้มีลักษณะเป็นโมดูล (Module) แบ่ง
โปรแกรมเป็นส่วน ๆ ตามสภาวะแวดล้อมการทำงานของ
โปรแกรมซึ่งเรียกว่า Method โดยทุก Method คือ ระเบียบวิธี
หรือการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะถูกรวบรวมอยู่ในคลาส 
ซึ ่งหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจะมององค์ประกอบของ
โปรแกรมต่าง ๆ เป็นคลาสหรือวัตถุ เรียกว่า อ็อบเจกต์ (Object) 
3.5 งานนวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
   ศิมาภรณ์ มงคลพิทักษ์[10]ได้พัฒนาระบบอัตโนมัติ
และตรวจสอบการทำงานสำหร ับเกษตรอ ัจฉร ิยะ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ เสนอวิธีการติดตามสภาพแวดล้อมบริเวณรอบ ๆ  
แปลงเพาะปลูกด้วยการใช้ไอพีคาเมร่าเช่ือมต่อเข้าระบบ
อินเทอร์เน็ต สามารถดูผลสังเกตการณ์ผ่านทางสมาร์ทดีไวซ์และ
ทดสอบและเปรียบเทียบวิธีการควบคุมการรดน้ำให้กับพืช โดย
คำนึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากรและผลผลิตที่ต้องการ จากผล
การทดลองพบว่าวิธีที่หนึ่งให้ผลการประหยัดน้ำได้ดีกว่าและการ
เจริญเติบโตของพืชดีกว่าวิธีที ่สอง และมีการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ในงานวิจัยนี้เพื่อช่วยประหยัดแรงงาน  

 ธีระชัย หลำเนียม[11] ได้พัฒนาการออกแบบและประยุกต์
สวนอัจฉริยะบนระบบไอโอที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
นำเทคโนโลยีไอโอทีมาใช้ร่วมกับสวนผลไม้และเพื่อศึกษาการนำ
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์อุตสาหกรรมมาใช้ร่วมกับระบบไอ
โอที ผลการดำเนินงานพบว่าระบบแสดงผลและแจ้งเตือนค่า
น้ำเค็มสามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขของตัวควบคุมและสามารถ
ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายข้อมูลได้ในเวลาจริง 

กำธร สารวรรณ[12]ได้พัฒนาระบบ Smart Farm สำหรับบ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.เพื่อศึกษาองค์ความรู้รูปแบบการออกแบบและพัฒนาระบบ 
Smart Farm บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.เพื่อพัฒนาระบบ Smart 

Farm ที่สามารถใช้บริหารจัดการบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3.เพื่อนำ
เทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทดแทนการใช้
แรงงานและลดเวลาปฏิบัติงาน จากผลการทดลองจะพบว่าการ
พัฒนาครั้งนี้ ได้ทดสอบความถูกต้องของอุปกรณ์เซนเซอร์ที่ใช้
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ และการใช้ระบบที่สามารถแสดงผลและ
บันทึกข้อมูลช่วยลดเวลาการทำงานลงร้อยละ 31.64 ต่อเดือน 

 ณฐภัค ผ่านสำแดง[13]ได้ออกแบบและสร้างระบบควบคุม
ความชื้นในดินสำหรับการปลูกต้นลั่นทมควบคุมด้วยโปรแกรม 
LabVIEW โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมความชื้นในดินสำหรับการปลูกตนลั่นทม (ลีลาวดี) และ
วัดระดับความชื้นในดินของตนลั่นทม (ลีลาวดี)ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบที ่ออกแบบและสร้างนั้น 
สามารถควบคุมความชื้นได้ อยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเปรียบเทียบผลการ
ปลูกทั้ง 2 วิธีการปลูก วิธีการปลูกต้นลั่นทมโดยการควบคุม
ความชื้นด้วยโปรแกรม LabVIEW  จะให้ผลการเจริญเติบโตที่ดี
และสมบูรณ์กว่าวิธีที่ไม่มีการควบคุมความชื้นในดิน 

 นุสบา บุญเนา, รสา คุณทาบุตร[14] ได้พัฒนาการปลูกพืชผัก
ในโรง เ ร ื อนจำลองขนาดเล ็ กระบบ Smart Farm โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบโรงเรือนขนาดเล็กสำหรับ
การปลูกพืชผัก ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติหรือเกษตรอัจฉริยะ
เป็นรูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่  โดยทำการควบคุมด้วยระบบ
อัจฉริยะที่ควบคุมการทำงานของพัดลมระบายอากาศขนาดเล็ก
และปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่า การทำงาน
ของระบบควบคุมอัตโนมัต ิสามารถทำงานได้ตามเงื ่อนไขที่
กำหนดที่ได้เขียนโปรแกรม ผลของการวัดของเซนเซอร์อุณหภมูิ 
เซนเซอร์ความเข้มแสงมีความและเซนเซอรค์วามช้ืนในดินมีความ
แม่นยำ 
 วริศร์ รัตนนิมิตร[15] ได้พัฒนาการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับ
ตรวจสอบข้อมูล Smart Farm ผ่านแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบติดตั้งระบบควบคุมตรวจสอบ
อุปกรณ์เซนเซอร์ผ ่าน Smart Farm โดยการสื ่อสารโดยใช้
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi และ Blynk Server เป็นระบบใช้เก็บ
ข้อมูลและรายงานผล ในการรับข้อมูลจาก Sensors ในการวัดค่า
อุณหภูมิ ความชื ้นสัมพันธ์ และความชื ้นในดิน และ Blynk 
สามารถสร้างเป็นกราฟของอุณหภูมิ ความชื ้นสัมพันธ์และ
ความช ื ้นในด ิน โดยสามารถด ูข ้อม ูลท ั ้ งหมดได ้ท ั ้ งจาก
โทรศัพท์มือถือด้วยการใช้เทคโนโลยีไอโอทีเพื ่อให้การทำ
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เกษตรกรรมมีความชาญฉลาดและเร็วขึ้นและยังสามารถควบคุม
จากระยะไกลสามารถสั่งงานปั้มน้ำได้จากโทรศัพท์มือถือได้ 

 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

4.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  4.1.2 การรวบรวมข้อมูล 
             1) ข้อมูลปฐมภูมิ (PRIMARY DATA)  คือ ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์และสังเกตการเลี้ยงไส้เดือนของเกษตร 
          2) ข้อมูลทุติยภูมิ (SECONDARY DATA) คือ ข้อมูลที่
ได ้จากการค้นคว้ารวบรมข้อมูลจากงานวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
       ผลการศึกษาพบว่าในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนแบบเดิม
มีการควบคุมความช้ืน อุณหภูมิและความเป็นกรด-ด่างโดยการใช้
แรงงานคน นอกจากนี ้ยังพบว่าเกษตรกรไม่มีเครื ่องมือและ
อุปกรณ์ในการวัดค่าต่าง ๆ ในดินได้อย่างรวดเร็วและเที่ยงตรง 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรภายในและประสิทธิภาพของ
ผลผลิต 
4.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 4.2.1 ขั้นตอนการทำงานของระบบเดิม 
 

 
 

ภาพ 6 ขั้นตอนการทำงานของระบบเดิม 
    เริ่มจากเกษตรกรตรวจสอบค่าความชื้น ค่าอุณหภูมิ
และค่าความเป็นกรด-ด่างและรดน้ำ โดยใช้ความรู้สึกจากการ

สัมผัสและการสังเกตดินในบ่อเลี้ยง ไม่มีอุปกรณ์ในการวัดคา่ต่าง 
ๆ ของดิน 
 4.2.2 การออกแบบระบบงานใหม่ 

 

 
ภาพ 7    สถาปัตยกรรมระบบงานใหม่ 

     สถาปัตยกรรมระบบงานใหม่มกีารทำงานระบบดังนี ้
    1) ติดตั ้งอุปกรณ์ เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิ
และเซนเซอร์วัดความเป็นกรด-ด่างในดินตามหมายเลข 1, 2 
และ 3 ตามลำดับ โดยเช่ือมต่อผ่านหมายเลข 4 
               2) เขียนคำสั่งภาษา C++ ในโปรแกรม ARDUINO 
IDE ลงบอร์ด ARDUINO UNO R3ให้ตรวจวัดค่าเซนเซอร์ต่าง ๆ 
และส่งค่าไปยังบอร์ด ESP8266  
        3) เมื่อตรวจสอบค่าอุณหภูมิ ความชื้นและค่าความ
เป็นกรด-ด่างไม่เหมาะสม รีเลย์จะจ่ายไฟอัตโนมัติเพื่อให้ปั้มน้ำ
เริ่มทำงาน ตามหมายเลข 4, 5, 6 และ 7 ตามลำดับ 
        4) FRIEBASE เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อและเก็บ
ข้อมูลแสดงข้อมูล ผ่าน WEB APPLICATION ตามหมายเลข 9 
และ 10 
4.3 การทดสอบและหาประสิทธิภาพของระบบ 
 4.3.1 ทดสอบระบบงาน 
     การทดสอบระบบงานเป็นการทดสอบความถูกต้อง
จากการทำงานของระบบในการทำงานระบบต้องมีความเชื่อมั่น
ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 โดยจะทำการทดลองวัดค่าความชื้นและ
อุณหภูมิจำนวน 10 ครั้ง ต้องได้ความถูกต้อง 9 ครั้งหรือมากกว่า
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ตารางแสดงลักษณะดินที ่ใช้ในการทดสอบระบบเพาะเลี ้ยง
ไส้เดือนอัจฉริยะสำหรับเกษตรกร 
    ตาราง 1 ทดสอบดินแต่ละสถานะ 

 
 4.3.2 หาประสิทธิภาพของระบบ 
     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบเพาะเลี ้ยงไส้เดือนอัจฉริยะ
สำหรับเกษตร ลักษณะเป็นการประมาณค่าโดยแบ่งออกเป็น 5 
ระดับ 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
5.1 ผลการพัฒนาชุดอุปกรณ์ 
 ตาราง 2 แสดงผลการทดสอบชุดอุปกรณ์เพาะเลีย้งไสเ้ดือน    
                อัจฉริยะสำหรับเกษตรกร 

 
 

5.2 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
  ในการออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บแอปพลิเคชัน มี
ส่วนประกอบดังต่อไปนี ้
 1. หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน 

 
ภาพ 8 หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน 

 

 
ภาพ 9 ส่วนแสดงการควบคุมน้ำ 

 

 
ภาพ 10 กราฟอุณหภูม ิ

 

 
ภาพ 11 กราฟความช้ืน 

 

ภาพ 12 กราฟกรด-ด่าง 
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ภาพ 13 ปุ่มเมนู 

 
 

 
ภาพ 14 ส่วนรายละเอียด 

 
 จากภาพ 8 และ 14 เป็นหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน
มีส่วนประกอบตามลำดับคือ มีการแสดงสถานะของสวิตซ์
ควบคุมน้ำ แสดงกราฟค่าอุณหภูมิ ค่าความชื้นและค่าความ
เป็นกรด-ด่าง ภาพ 13 เป็นแถบเมนูสีแดงกดเพื่ อแสดง
รายละเอียดย่อยดังภาพ 14 
        2. หน้าแสดงรายละเอียดของค่าอุณหภูมิ  

 
 

ภาพ 15 ภาพตัวอย่างหน้าอุณหภมูิ 
 จากภาพ 15 เป็นหน้าจอตัวอย่างของค่าอุณหภูมิมีกราฟ
แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าที่รับจากเซน็เซอร์ สามารถแสดงผล
การทำงานของระบบจากวันท่ีป้อนได้ 

5.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 
 การประเมินประสิทธิภาพจากผู ้เชี ่ยวชาญที ่มีต่อระบบ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรในด้านหลัก 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการออกแบบระบบ ด้านประสิทธิภาพการทำงาน ด้าน
ประโยชน์ใช้สอย 
      ผลรวมค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.32, S.D.= 0.43) โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ 
ด้านประสิทธิภาพการทำงานมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก

ที ่ส ุด (�̅� = 4.56, S.D. = 0.53) ด ้านการออกแบบระบบมี

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.25, S.D. = 0.43) และ
สุดท้ายด้านประโยชน์ใช้สอยมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก   

(�̅� = 4.17, S.D. = 0.29) 
ตาราง 3 การประเมนิประสิทธภิาพจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ด้าน

 
  

6. สรุปผลการดำเนินงาน  
6.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
  6.1.1 การประเมินประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ระบบเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนอัจฉริยะสำหรับเกษตร โดยทำการทดลองจากดิน 10 
กรณี พบว่าอุปกรณ์สามารถได้ทำงานได้ตรงตามเงื ่อนไขมี
ค่าเฉลี่ย 98% ซึ่งมี 9 กรณีที่มีผลการทดลอง 100% และมี 1 
กรณีที่มีผลการทดลอง 80%  
 6.1.2 ผลการประเมินระบบเพาะเลี้ยงไส้เดือนอัจฉริยะ

สำหร ับเกษตรอยู ่ ในเกณฑ์ ระดับประสิทธ ิภาพอยู ่ที่  (�̅�= 
4.32,S.D. = 0.43) ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้อยู่ในระดับ 
มาก 
 
6.2 อภิปรายผล 
  การดำเนินงานนี้มีระบบเพาะเลี้ยงไส้เดือนอัจฉริยะสำหรับ
เกษตรกรทำงานตรงตามว ัตถ ุประสงค์ โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง มีอุปกรณ์ อาทิ บอร์ด ESP8266 และ 
Arduino เพื่อควบคุมอุณหภูมิ เซ็นเซอร์วัดความชื้นและเซ็นเซอร์
วัดความเป็นกรด-ด่างในดินและได้ทำการทดลองความถูกต้อง
ของการทำงานระบบโดยใช้ดินที่มีสภาพที่แตกต่างกัน 10 กรณี 
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จากการทดลองพบว่า หากอุณหภูมิ ความชื้นมีค่าไม่เหมาะสม
และค่าความเป็นกรด-ด่างไม่เหมาะสม  รีเลย์ทำงานให้ระบบ
เปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ เมื่อค่าความชื้น อุณหภูมิและความเป็นกรด-
ด่างคงที่แล้ว บอร์ด ESP8266 จะทำการส่งค่าไปเก็บไว้ท่ีไฟส์เบส
และดึงข้อมูลมาใช้ในเว็บแอปพลิเคชันซึ่งมีประสิทธิภาพยู่ใน
ระดับ มาก ซ ึ ่งม ีความสอดคล้องกับงาน ศิมาภรณ์ มงคล
พิทักษ์[10] ธีระชัย หลำเนียม[11] ณฐภัค ผ่านสำแดง[13] นุสบา 
บุญเนา และ รสา คุณทาบุตร[14] วริศร์ รัตนนิมิตร[15]  
6.3 ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของ
ระบบเพาะเลี ้ยงไส้เดือนอัจฉริยะสำหรับเกษตร ในครั ้งนี ้มี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบครั้งต่อไปดังต่อไปนี้ 

 6.2.1 ควรมีการแจ้งเตือนเมื่อระบบทำงานผิดปกติ 
 6.2.2 ควรทำให้ระบบสามารถสั่งรดน้ำได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] เจษฎา ขจรฤทธิ์ . (2560) Internet of Things. [สืบค้น

วันที่ 30 ก.ย. 2563]. จาก https://en.wikipedia.org /wiki/ 
Internet_of_things 

[2] สภาเกษตรกรแห่งชาติ. (2560). ไส้เดือน. [สืบค้น วันที่ 23 
ก.ค. 2563]. จาก https://www.nfc.or.th/content/6899 

[3] สถานีวิจัยลำตะคลอง. (2562). การเพาะเลี้ยงไส้เดือน. 
[สืบค้น วันที่ 23 ก.ค. 2563]. จาก http://fws.cc/aggri4 
/index.php  

[4] Arduinoall tutor. (2020). ESP8266. [สืบค้น วันที่ 10 
ก.ค. 2563]. จาก https://www.arduinoall.net/arduino 
-tutor/lessons/esp8266- 

[5] กรัณวิณัฐ  วงษ์ไชยมูล. (2561). Arduino. [สืบค้น วันที่ 
10  ก .ค . 2563  จาก https://sites.google.com /site/ 
karanwinatktech  

[6] Aliexpress. (2020) เซนเซอร์SHT20. [ส ืบค้น วันที่ 10 
ก.ค 2563] จาก https://th.aliexpress.com/item/3298 
4738355.html  

[7] ArduinoSet. (2020). เซนต์เซอร์วัดค่ากรด-ด่าง. [สืบค้น 
ว ั น ที่  10 ก . ค  2563]. จ า ก  dhttp://www.arduinos 
tep.com /product/361 

[8] Arduitronics. (2020) Relay Module. [สืบค้น วันที่ 10
ก.ค  2563]. จาก  https://www.arduitronics.com /pro 
duct/1764 

[9] Mindphp. (2563) ไฟร์เบส. สืบค้น 10 ก.ค 2563 จาก 
https://www.mindphp.com /3921-what-is-firebase-
backend.html 

[10] ศิมาภรณ์ มงคลพิท ักษ์ . (2559). ระบบอัตโนมัต ิและ
ตรวจสอบการทำงานสำหรับเกษตรอัจฉริยะ. [สืบค้น วันที่ 
10 ก.ค. 2563]. จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc 

[11] ธีระชัย หลำเนียม. (2560). การออกแบบและประยุกต์สวน
อัจฉริยะบนระบบไอโอท.ี [สืบค้น วันท่ี 9 ก.ค. 2563]. จาก 
http://tdc.thailis.or.th/tdc 

[12] กำธร สารวรรณ, เกษม เชตะวัน, รณชัย สังหมื่นเม้า, สรา
ยุทธ กรวิรัตน,์ สาวภิา รัตนกร, อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย. 
(2561).การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับบเ่พาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาฬสนิธุ์. [สืบค้น วันท่ี 10 ก.ค.. 
2563] จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc 

[13] ณฐภัค ผ่านสำแดง. (2561). ระบบควบคุมความชื้นในดิน 
สำหร ับการปล ูกต้นล ั ่นทม (ล ีลาวดี)  ควบคุมด้วย
โปรแกรม LabVIEW. [สืบค้น วันที่ 30 ก.ย. 2563]. จาก 
http://tdc.thailis.or.th/tdc 

[14] นุสบา บุญเนา, รสา คุณทาบุตร. (2562). การปลูกพืชผัก
ในโรงเรือนจำลองขนาดเล็กระบบฟาร์มอัจฉริยะ . [สืบค้น 
วันท่ี 9 ก.ค. 2563]. จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc 

[15] วริศร์ รัตนนิมิตร, วุฒิชัย เกษพานิช, สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ 
(2562). การติดตั ้งเซิร ์ฟเวอร์สำหรับตรวจสอบข้อมูล
สมาร์ทฟาร์มผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ . [สืบค้น 
วันท่ี 10 ก.ค. 2563]. จาก http://ph01.tci-thaijo.org 

 

https://en.wikipedia.org/
https://www.nfc.or.th/content
https://www.arduinoall.net/arduino
https://sites.google.com/
https://th.aliexpress.com/item/3298
https://www.arduitronics.com/
http://tdc.thailis.or.th/tdc
http://tdc.thailis.or.th/tdc


1024 

 

การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 
ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

Development of home electrical equipment control applications With the 
Android operating system 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเค
ชันควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้าในบ้าน ด้วยระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 2) หาคณุภาพของระบบ 3) หาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานท่ีมีต่อแอปพลิเคชันควบคมุอุปกรณไ์ฟฟ้าในบ้าน ด้วย
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก ่
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ช้ันปีท่ี 3 จำนวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าในบ้าน ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) แบบประเมิน
คุณภาพ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ระบบได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ผลการศึกษาพบว่า 1( ระบบแอปพลิเคชันควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถ
ใช้งานได้ตรงตามความต้องการ 2( ผลการวเิคราะห์คณุภาพของ

ระบบ พบว่าอยู่ในระดับคณุภาพมากท่ีสุด (�̅�=4.73 S.D.=0.48( 
3( ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของระบบพบว่าอยู่ในระดับ

ความพึงพอใจ มากที่สุด (�̅�=4.86 S.D.=0.35(  
 
คำสำคัญ --แอปพลิเคชัน,ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์,ควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 This study aims to 1) Develop a home 
electrical device control appication with an Android 
operating system, 2) find the quality of the system, 
and 3) find the user's satisfaction with the app. Steep 
controls electrical equipment in the house With the 
Android operating system The sample groups used in 
the study were Information Technology Students 
Faculty of Information Technology Year 3, amount 30 
people, selected by specific The tools used in the 
study include 1) a home electrical apparatus control 
application. With the Android operating system 2) a 
quality assessment 3) a satisfaction assessment The 

statistics used in system analysis are mean (�̅�) and 
standard deviation (S.D.). The results of the study 
showed that 1) the application system to control the 
electrical equipment in the house. With the Android 
operating system, it can be used to meet the 
requirements. 2) System quality analysis results It was 

found that the quality level was the most (�̅�=4.73 
S.D.=0.48( The results of the system satisfaction 
analysis were found to be at the highest level of 

satisfaction (�̅�=4.86 S.D.=0.35( 
 
Keywords -- one, Android system, home electrical 
device control 
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1. บทนำ 
Internet of Things (IoT) คื อ  "อิน เตอร์ เน็ ต ในทุ กสิ่ ง  "

หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเช่ือมโยงทุกสิ่งทุก
อย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้
งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-

ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วย
การเช่ือมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (
รถยนต์  โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่ อสาร เครื่องมือทาง
การเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ 

นต้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็  
เนื่องจากปัจจุบันวิถีการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยอยู่ใน

สภาวะเร่งรีบ ตลอดทั้งที่ต้องออกไปทำงาน หรือทำภารกิจนอก
บ้าน ซึ่งบางครั้งพบว่าอาจจะลืมปิดไฟแสงสว่าง ปิดอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือเกิดความไม่แน่ใจว่าได้ ปิดไฟก่อนอออกจาก
บ้านหรือไม่ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดความสิ้นเปลืองการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า รวมไปถึงอาจจะ ก่อให้เกิดภัยอัคคีภัยได้  เช่น ไฟฟ้า
ลัดวงจร อุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้องทำให้เกิดประกายไฟ อาจทำให้
เกิดการสูญเสีย ไม่สามารถตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ได้ว่าเปิดหรือปิดอยู่ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและเสียค่าไฟเกิน
ความจำเป็น ขาดช่องทางการแจ้งเตือน ระบบความปลอดภัย
เมื่อเกิดการช๊อตของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

 
2. จุดประสงค์การศึกษา 

2. 1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณไ์ฟฟ้าในบ้าน 
ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
 2. 2 เพื่อหาคุณภาพของแอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณไ์ฟฟ้าใน
บ้าน ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

 จักรี อยู่ละ (2560) เรื่องระบบควบคุมอุปกรณไ์ฟฟ้า 
Comfortable Home. เทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการศึกษา
เรียนรู้และการดำรงค์ ชีวิตของมนุษย์ ทำให้เกิดความเท่าเทียม
กันในการศึกษาและส่งผลให้คุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น โดยที่ผู้จดัทำ
ระบบมีความสนใจในเทคโนโลยี IOT (The Internet of 
Things) จึงได้พัฒนา ระบบควบคมุอุปกรณไ์ฟฟ้าภายในบ้าน 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานของตัวควบคุม (Controller) 
และตัวตรวจจับ (Sensor) ต่าง ๆ เพื่อท่ีนำมาประยุกต์ใช้เป็น
ระบบท่ีสามารถอำนวยความสะดวกในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
เมื่อเจ้าของ บ้านอยู่ภายนอกบ้าน 
 นวพล ปิ่นโมรา (2560) เรื่องระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
สำหรับท่ีอยู่อาศยัโดยใช้ IoT. ปัจจุบันอินเตอร์เนต็ในทุกสรรพสิ่ง
(IOT)  ได้รับความนิยมและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วย
ความสามารถในการเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ที่เรียกว่า “สิ่งของ” (  
things )  ที่ได้มีการใช้งานใน ชีวิตประจำวัน  การทำงานของ
อินเตอร์เนต็ในทุกสรรพสิ่งทำให้ สามารถเข้าถึง โดยผ่านแอป
พลิเคชัน วิจัยนี้มุ่งเน้นไปท่ีการนำ อินเตอร์เนต็ในทุกสรรพสิ่งมา
ประยุกต์ใช้กับบ้าน  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบที่
สามารถควบคุม เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านท่ีสามารถสั่งงานใน
ระยะไกลได้ รวมถึง ดูแลความปลอดภัยเบื้องต้นเมื่อเจ้าของบ้าน
ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้าน ได้  ซึ่งวิจัยนี้มุ่งเน้นการทำงานส่วนหลัก 5 
ส่วน คือควบคุมแบบ อัจฉรยิะ,หลอดไฟอัจฉริยะ, มิเตอร์
อัจฉริยะ, ปลั๊กอัจฉริยะ และ ความปลอดภัยในส่วนของการ
ตรวจจับความเคลื่อนไหวผ่าน ระบบอินเตอร์เนต็  ซึ่งทำให้ผู้ใช้
สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าไฟฟ้าและพลังงานลงได้ 
งานวิจัยนี้จัดทำโดยใช้ความสามารถ ของบอร์ด Arduino  ที่
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายชนิด ผ่าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ และควบคุมด้วย โม
บายแอปพลิเคช่ันผา่นเครือข่ายแบบไรส้าย 
 มุหัมมดั มั่นศรัทธา (2557) เรื่องระบบเปิดปดิไฟอัตโนมัติ
ภายในห้องน้ำโดยใช้โครงข่ายเซ็นเซอรต์ไร้สาย ESP8266/Node 
MCU. สถานท่ีที่มีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองไม่ว่าจะเป็นใน
บ้านหรือท่ีทำงานซึ่งหนึ่งในนั้นคือห้องน้ำ ซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องเปิด
ไฟทุกครั้งเมื่อใช้งานห้องน้ำเมื่อผู้ใช้ได้ออกจากห้องน้ำปัญหาหนึ่ง
ที่ได้พบคือ ผู้ใช้บางคนลืมปดิไฟจากปัญหาดังกลา่วพบว่ามีการใช้
พลังงานอย่างสิ้นเปลืองงานวิจัยนีไ้ด้พัฒนาระบบควบคุมแสง
สว่างภายในห้องน้ำอัตโนมัติโดยใช้ตัวตรวจจับแบบอินฟราเรด 
(PIR Sensor) ตรวจจับการเคลื่อนไหวเมื่อเซ็นเซอรต์รวจจับการ
เคลื่อนไหวไดเ้ซ็นเซอร์ (PIR Sensor) จะส่งค่าตรวจจับไปยังโนด
ESP8266/NodeMCU เป็นตัวประมวลผลและควบคมุให้
วงจรรีเลย์เพื่อเปดิและปิดหลอดไฟข้อมูลทั้งหมดที่มาจาก
เซ็นเซอรโ์นดจะถูกส่งไปยังระบบเฝ้าตรวจเพื่อแสดงผลสถานะ
ของหลอดไฟและสถานะของเซ็นเซอร์โนดแบบเวลาจริงโดยข้อม
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ลูดังกล่าวท่ีแสดงผลบนระบบเฝ้าตรวจสามารถตรวจสอบการ
ทำงานความผิดพลาดของเซ็นเซอร์โนดไดผ้ลจากการทดสอบ
ระบบและเปรียบเทียบการใช้พลังงานภายในห้องน้ำก่อนและ
หลังติดตั้งระบบควบคมุอัตโนมัต ิ
 

4. วิธีดำเนินการศึกษา 
 4.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ช้ันปีท่ี 3 จำนวน 

30 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  
 4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 1. แอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ด้วย
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์
     2. แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณไ์ฟฟ้า
ในบ้าน ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
     3. ประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณไ์ฟฟ้า
ในบ้าน ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
 4.3 ขั้นตอนการดำเนินการศึกษาประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 4.3.1 ขั้นตอนการวางแผนโครงงาน (Project Planning) 
 1) เครื่องใช้ไฟฟ้า  มีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตและใน
ทุกๆวันเราอาจจะลมืปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจึงทำให้เกิด
ความเสีย่งและอันตรายต่อทรัพย์สนิ เช่น การเดินทางไป
ต่างจังหวัดหรือไปทำงานทำให้ไมส่ามารถที่จะกลับไปทำการปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเดิมได้ทำใหเ้สยีเวลา เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
หรือทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร อาจทำให้เกิดการสูญเสีย 
 4.3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (Analysis) 
 1) ความต้องการของผู้ใช้งาน 
        1.1สามารถเลือกโหมดกับอปุกรณ์ใช้งานได ้
        1.2 สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้          
        1.3 ผู้ใช้สามารถเปิด-ปิดหลอดไฟได้โดยสั่งการทำงานผ่าน
แอปพลิเคชัน 
          1.4 ผู้ใช้สามารถเปิด-ปิด แอร์ โดยสั่งการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน 
        1.5 ผู้ใช้สามารถเปิด-ปิด ปัม้น้ำ โดยสั่งการทำงานผ่าน
แอปพลิเคชัน 
       1.6 ผู้ใช้สามารถดูรายระเอียดการแจ้งเตือนผ่านLINE Notify 
 
     2) ความต้องการของระบบ 

        2 . 1 ด้านระบบงาน  
             2.1.1 ระบบตรวจสอบสถานะของอุปกรณไ์ฟฟ้า       
             1.2 .2 ระบบควบคุมการเปิดปดิหลอดไฟ 
             2.1.3 ระบบควบคุมการเปิดปดิ แอร ์

             2.1.4 ระบบควบคุมการเปิดปดิ ปั้มน้ำ 
   2.1.5 ระบบการแจ้งเตือน 
 4.3.3 ขั้นตอนการออกแบบระบบ  ) Systems Design) 
  1) ออกแบบระบบงาน  

 
ภาพ 1 Flowchart Diagram แอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณไ์ฟฟ้า

ในบ้าน ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
 

  2) ชุดควบคุม (HARDWARE) 
 

 
 

ภาพ 2 หลักการทำงานของชุดควบคุม 
 

 อุปกรณ์โทรศัพท์มือจะส่งคำสั่งไปยังบอร์ดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าเมื่อมีการใช้งานจากผู้ใช้ โดยส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไวร์
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เลสแลน  โดยใช้โพลโตคอล TCP/IP  ไปยังบอร์ดควบคุม(ESP 
8266 Wifi) โดยมีบอรด์รับสัญญาณไวร์เลสแลน(Module ESP 
8266 Wifi) ที่ทำหน้าท่ีเป็น Access Point และ TCP 
Server  เป็นตัวรับส่งข้อมูล จากนั้นบอร์ดจะทำการถอดรหสั/
ปิด -แล้วส่งค่าคำสั่งไปยังบอรด์ควบคุมเพื่อทำการสั่งการเปิด
 อุปกรณ์ไฟฟ้าได้แก่ หลอดไฟแอร ์ปั้มน้ำ 
 

 
 

ภาพ 3 หลักการทำงานของแผงวงจร 
 

 ชุดแผงวงจรมีหน้าที่ควบคุมสั่งการให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ทำงานประกอบด้วย 2 อุปกรณ์หลักๆ ดังนี ้บอร์ด              
 1. โมดูล NodeMCU ESP8266 ควบคุม 
 สำหรับการรับส่งข้อมูลจากผู้ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือ -
ต่ อ กั บ บ อ ร์ ด  NodeMCU ESP8266   ดั ง นี้  VCC ต่ อ กั บ
ไฟเลี้ยง +5V , GND ต่อกับไฟลบ 
 2. โมดูลรีเลย์สวิทซ์(Module Relay) 
 ใช้เป็นสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟ ใช้จำนวน 
4Pin ต่อกับบอร์ด ESP8266WiFi (Analog in pin)  ดังนี้ 
ขา Relay input 1 = D1 , Relay input2 = D2  , input 3 = 
D3 , input 4 = D4 , VCC ต่อกับไฟเลี้ยง +5V , GND ต่อกับไฟ
ลบ หากต้องการต่อเพิ่ม ต้องมีจำนวนช่องรีเลย์ที่เพิ่มขึ้นมา โดยมี
บอร์ด ESP8266WiFi เป็นตัวประมวลผลกลาง 
 
 
 

     2) การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
 

 
 

ภาพ 4 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน และ หน้าเปดิ-ปิดอุปกรณ ์
 

 4.3.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ )System evelopment) 
 1) เคร่ืองมือท่ีใช้พัฒนาซอฟต์แวร์          
ตารางที่ 1 เครื่องมือท่ีใช้พัฒนาซอฟต์แวร์ 

เคร่ืองมือ หน้าท่ี 

Android 
Studio 

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเค
ชันรีโมทควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบ
ปฎิบัติการแอนดรอยด ์

Android SDK 
เป็นชุดไลบารี่ที่เอาไว้สำหลับพัฒนาแอป
พลิชันเคชันบนระบบปฎิบัติการ 
Android 

Lonic 
Framrwork 

เป็นเครื่องมือสรา้งแอพมอืถือ 

ภาษาซ ี
(C 
Programming) 

ภาษาซี (C Programming Language) คือ 
ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้สำหลบัพัฒนา
โปรแกรมทั่วไป ถูกพัฒนาครั้งแรกเพื่อใช้
เป็นภาษาสำหลับพัฒนาระบบปฏบิัติการ
ยูนิกาซ์ ( Unix Opearating System) 
แทนภาษาแอสเซมบล ี

Arduino 
Arduino เป็นระบบท่ีใช้ในการพฒันา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกแบบให้ใช้
งานด้าน ซอฟแวร์ 

ภาษา Kotlin 

 Kotlin เป็นลูกผสมของภาษาตระกูล C 
ที่ใช้วงเล็บปีกกา {} แต่ไม่จำเป็นตอ้งมี 
semicolon (;) เป็นตัวสิ้นสดุบรรทัด จะ(
(ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บอร์ดอเนกประสงค์หรือเบรดบอร์ด 
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 2) เคร่ืองมือท่ีใช้พัฒนาฮาร์ดแวร์ 
ตารางที่ 2 เครื่องมือท่ีใช้พัฒนาฮาร์ดแวร ์

เครื่องมือ หน้าที่ 

สมาร์ทโฟน 
(ระบบแอน
ดรอยด์) 

เพื่อที่ส่งสัญญาไปที่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
esp 8266 

บอร์ด
ไมโครคอนโทร
ลเลอร์ esp 
8266 

ระบบจะทำการแปลคำสั่งส่งไปยังบอร์ด โมดูรีเลย์ 

โมดูรีเลย์ 
เหมือนสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ในการตัดตอ่
กระแสไฟฟ้าใหก้ับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

เบรดบอร์ด อุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

ตัวต้านทาน ต้านการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า 

หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดแสงสว่าง 

แอร ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดลม 

ปั้มน้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ามอเตอร ์

 

 4.3.5 ขั้ น ตอน ก าร ติ ด ต้ั งแล ะด ำ เนิ น ก ารใช้ ระบ บ 
)Systems Implementation & Operation) 
 ในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาจะนำระบบที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์
ทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้     
 1. เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ 
โปรแกรมและ ระบบเครือข่าย     
 2. ผู้ศึกษาได้นำแอปพลิเคชันไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่
คัดเลือกไว้เพื่อหาความพึงพอใจ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 โดยใช้ 
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีพัฒนาขึ้น 

 

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์คุณภาพของแอปพลิเคชัน หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4. 51 – 5 .00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3. 51 – 4 .50 หมายความว่า ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2. 51 – 3 .50 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1. 51 – 2 .50 หมายความว่า ระดับน้อย 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1. 00 – 1 .50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 

 2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชัน
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4. 51 – 5 .00 หมายความว่า ระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3. 51 – 4 .50 หมายความว่า ระดับพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2. 51 – 3 .50 หมายความว่า ระดับพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1. 51 – 2 .50 หมายความว่า ระดับพึงพอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1. 00 – 1 .50 หมายความว่า ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

6. ผลการศึกษา 
 1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 
ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

 
ภาพ 5 หน้าหลักและหน้าควบคุมการเปิด-ปดิอุปกรณ ์

 

 
ภาพ 6 หน้าการแจ้งเตือน 
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 2. ผลการวิเคราะหค์ุณภาพของแอปพลิเคชัน 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคณุภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 

 
รายงานประเมิน 

ผลการประเมิน 

�̅� SD. 
ระดับ

คุณภาพ 
1  )ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ) Functional 
Requirement Test) 
 1.ความเหมาะสมของระบบ

สามารถ เลือกโหมดกับอุปกรณ์ใช้

งานได้ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

 2.ความเหมาะสมของระบบ

สามารถ เปิด-ปิด หลอดไฟได้ โดย

สั่งการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน 
5.00 0.00 มากที่สุด 

 3.ความเหมาะสมของระบบ
สามารถ เปิด-ปิด แอร ์โดยสั่งการ
ทำงานผ่านแอปพลิเคชัน 

4.33 0.58 มาก 

 4.ความเหมาะสมของระบบ

สามารถ เปิด-ปิด ปั้มน้ำ โดยสั่ง

การทำงานผ่านแอปพลิเคชัน 
5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมของระบบ
สามารถ ดูรายระเอียดการแจ้ง
เตือนผ่านLINE Notify 

5.00 0.00 มากที่สุด 

6. ความเหมาะสมของระบบ
สามารถ ดูรายละตรวจสอบสถานะ
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน 

3.67 0.58 มาก 

                              รวม 4.67 0.59 มากที่สุด 
2 )การประเมินด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันของระบบ )Result 
Test) 
1. ความถูกต้องของผลลัพธ์ในการ

ทำงานในแต่ละโมดูล 
5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบการ

รายงานผล 
4.67 0.58 มากที่สุด 

3. ความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ

โดยรวมของระบบ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.89 0.33 มากที่สุด 

1) ด้านความงา่ยต่อการใช้งานระบบ )Usability Test) 

 1.มีความถูกต้องชัดเจนน่าเช่ือถอื

ของระบบ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

 2.การออกแบบง่าย เมนูไม่

ซับซ้อน 
5.00 0.00 มากที่สุด 

 3.มีการเหมาะสมการใช้สีของ

ตัวหนังสือและรูปภาพ 
4.33 0.58 มาก 

4.ความเหมาะสมในการเลือกใช้

ขนาดของตัวอกัษร 
5.00 0.00 มากที่สุด 

5.การเชื่อมต่อฐานข้อมูลมี

ประสิทธิภาพต่อการใช้งาน 
5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.35 มากที่สุด 
4) การประเมินด้านความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ

)SecurityTest)  

1. ความเหมาสมของการเข้าระบบ

ของผู้ใช้ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของระบบรักษา

ความปลอดภยัของข้อมูล 
5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
5) คู่มือการใช้งานระบบ )Documentation 

1. คู่มือมีการจัดรูปแบบได้อย่าง

เหมาะสม 
4.67 0.58 มากที่สุด 

2. เนื้อหาในคู่มือมีความสอดคล้อง

กับระบบงาน 
4.00 0.00 มาก 

3.ตัวอักษรมีความสวยงาม ขนาด

เหมาะสม อา่นง่าย 
4.67 0.58 มากที่สุด 

4.ความเหมะสมของการจัดรูปแบบ

คู่มือการใช้งานระบบ 
4.00 0.00 มาก 

 5.มีความสอดคล้องละตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช้งาน 
4.67 0.58 

    มาก
ที่สุด 

รวม 4.40 0.51 มาก 

  
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ 
การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมอปุกรณไ์ฟฟ้าในบ้าน ด้วย
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ อยุ่ใน

ระดับมากที่สุด  (�̅� =4.67, SD. =0.59 (ด้านการทำงานได้ตาม

ฟังก์ชันของระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� =4.89, SD. =0.33 (

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ อยู่ในระดับปานมากที่สุด (�̅� 
=4.87, SD. =0.35  (ด้านความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ อยู่

ในระดับปานมากที่สุด (�̅� =5.00, SD. =0.00  (และคู่มือการใช้

งานระบบ อยูใ่นระดับปานมาก (�̅� =4.40, SD. =0.51 ( 
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 3. ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชัน 

ตารางที่ 5 ผลการสอบถามความพอใจของผู้ใช้งาน 

 
รายงานประเมิน 

ผลการประเมิน 

�̅� SD. 
ระดับ

คุณภาพ 
1  )ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ) Functional 
Requirement Test) 
1.ความเหมาะสมของระบบ

สามารถ เลือกโหมดกับอุปกรณ์ใช้

งานได้ 
5.00 0.00     มากที่สุด 

2. สามารถเปิด-ปิดหลอดไฟ โดย

สั่งการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน 
5.00 0.00 มากที่สุด 

3. สามารถเปิด-ปิด แอร ์โดยสั่ง
การทำงานผ่านแอปพลิเคชัน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

4. สามารถเปิด-ปิด ปั้มน้ำ โดยสั่ง

การทำงานผ่านแอปพลิเคชัน 
5.00 0.00 มากที่สุด 

5. สามารถ ดูรายระเอียดการแจ้ง
เตือนผ่าน LINE Notify 

5.00 0.00 มากที่สุด 

6. สามารถ ตรวจสอบสถานะของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน 

4.70 0.47 มากที่สุด 

7. มีความเข้าใจในการใช้ระบบ 5.00 0.00     มากที่สุด 

8. ความง่ายในการใช้งานระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 

9. การออกแบบหน้าจอมีความ
สัดส่วน 

4.60 0.50 มากที่สุด 

10. ความเหมาะสมในการใช้ขนาด

ตัวอักษร 
4.57 0.50 มากที่สุด 

11. สีของตัวอักษรมีความชัดเจน
อ่านง่าย 

4.83 0.38 มากที่สุด 

12. สีพื้นหลังมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับตัวอักษร 

4.63 0.49 มากที่สุด 

13. ตัวอักษรมีขนาดชนิดที่
เหมาะสม อา่นง่าย 

4.80 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.86 0.35 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
แอปพลิเคชัน โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด 

 (�̅� =4.86, SD. =0.35 ( 
 
 

7. อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน
ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  สำเร็จสมบูรณ์ได้จากการ
พัฒนาแอปพลิเคชันทุกขั้นตอน โดยใช้วงจรพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC)  5 ขั้นตอนและ
ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  UML มาใช้ในการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ตามจุดประสงค์จากนั้นนำไป
พัฒนา เมื่อเสร็จสมบูรณ์และนำแอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าในบ้านด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่พัฒนาขึ้นให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องที่สุด ก่อนนำเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญจึงส่งผลให้การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าในบ้านด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  สำเร็จสมบูรณ์
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
จั ก รี  อ ยู่ ล ะ  (2560) เรื่ อ ง ระบ บ ค วบ คุ ม อุ ป ก รณ์ ไฟ ฟ้ า 
Comfortable Home.  
 2  .ผลการปร ะเมินคุณภาพการพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีผลการ
ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ท้ังนี้อาจเนื่องจากผู้ศึกษา
ได้นำการพัฒนาตามรูปแบบของวงจรพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) 5 ขั้นตอนและทฤษฎีการ
วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ UML และได้นำไปเสนออาจารย์
อย่างต่อเนื่อง แล้วนำแอปพลิเคชันไปให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 
คน ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ จากนั้นทำการปรับปรุงตามที่ได้รับ
คำแนะนำจากผู้เช่ียวชาญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพที่ได ้ 
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ จักรี อยู่ละ  (2560) เรื่องระบบ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า Comfortable Home.  อยู่ในระดับมาก 
 3  .ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้แอปพลิเคชัน
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มี
ผลโดยรวมทุกข้ออยู่ ในระดับมาก  ที่ เป็นเช่นอาจเนื่องจาก

ผู้พัฒนาได้เน้นการออกแบบที่สะดวกต่อการใช้งานและจัดทำ
คู่มือประกอบการใช้งานแอปพลิเคชันท่ีมีความชัดเจน สอดคล้อง
กับ งานวิจัยของ จักรี อยู่ละ (2560) เรื่องระบบควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้า Comfortable Home พบว่าผลการหาความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 
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8. ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 ระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
บ้านด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ควรใช้ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ตรงกับท่ีกำหนดไว้ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ดี 
 1.2  ระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
บ้านด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ควรใช้ WIFI ที่เร็วและ
แรง เพื่อให้ระบบตอบสนอง และ เสถียร เร็วข้ึน 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 2.1  การศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มขอบเขตของงานให้มากขึ้น 
เพื่อกลุ่มเป้าหมายจะได้นำระบบตรวจสอบผลการเรียนไปใช้
อย่างครอบคลุม 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันด้วยปัญหาไฟป่าคือปัญหาสำคัญ เมื่อเกิดเหตุแล้วไม่
สามารถควบคุมไฟได้หรือควบคุมไฟได้ยาก สาเหตุหนึ่งเป็น
เพราะการรับรู้ข่าวช้าเกินไป ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับคนท่ี
โดนผลกระทบจากไฟป่า เช่น สภาพอากาศมีมลพิษ บดบัง
ทัศนะวิสัยในการเดินทาง และปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญ
กับการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้วิจัยจึงได้เห็นความสำคัญของปัญหา
ดังกล่าวจึงได้ตัดสินใจที่จะพัฒนาระบบแจ้งเตือนไฟป่าอัตโนมัติ 
โดยใช้เทคโนโลยีลอรา (LoRa) เครือข่ายแวนที่สื่อสารระยะไกล
และใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ แจ้งข้อมูลอุณหภูมิ ควัน ที่
เกินที่กำหนดไว้ได้ผ่านไลน์ของเจ้าหน้าที่ ผลการทดลองคือ
ระบบสามารถทำงานได้จริงตามที่กหนดไว้ 
คำสำคัญ: การแจ้งเตือน อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ส่งสญัญาณ

แบบลอรา 

 

Abstract 
At present, forest fire problems, when an accident 
occurs, the fire cannot be controlling or is challenging 
to control. One of the reasons is informing 
information too slow. This is a massive problem for 
people affected by wildfire, such as polluted 
weather—obscuring the vision of the journey. 
Technology is essential to our daily life. Therefore, 
we realized the importance of this problem and 
decided to develop an automated forest fire alarm 
system using LoRa technology, it is a long-distance 
and low-power for the wan network. Inform the 
excess smoke and temperature data through the 

staff's Line. The result of the experiment is that the 
system can work as intended. 
Keyword: Notify, IOT, LoRa 
 

1. บทนำ 
ในประเทศไทยมีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ทุกปีส่วนใหญ่มักจะ

เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
พฤษภาคมของทุกปี ไฟป่ามักเกิดในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 
ป่าสนทุ่ง หญ้าในไร่ร้าง และสวนป่าต่างๆ ไฟป่าสามารถทำลาย
พื้นที่ป่าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบนิเวศ ของป่าไม้เสียสภาพ
สมดุล ทำลายโครงสร้างของป่า ธาตุอาหารในดินจะลดลง สัตว์
ป่าลดจำนวนลง มีการอพยพของสัตว์ป่า รวมทั้งทำลายแหล่ง
อาหาร ที่อยู่อาศัย ที่หลบภัยและแหล่งน้ำ ไฟป่า ยังทำให้เกิด
หมอกควันบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น เป็นอุปสรรคต่อการ
คมนาคมทั้งทางบกและ ทางอากาศอาจทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
เกิดเป็นมลพิษทางอากาศ เป็นผลเสียต่อสุขภาพตามมามากมาย 

ระบบสื่อสารเครือข่ายแบบไร้สายเป็นระบบที่ได้รับความ
นิยมมากในปัจจุบัน และได้เข้ามาแทนที่ระบบสื่อสารแบบมีสาย 
ระบบสื่อสารเครือข่ายแบบไร้สายได้รับความนิยมมากและได้ถูก
มาใช้งานอย่างกว้างขวาง ทั้งในหน่วยงาน องค์กรต่างๆ หรือ
น ำไป ใช้ ใน ชีวิ ตป ระจำวัน  เพื่ อที่ จ ะ ช่ วยอำนวยความ
สะดวกสบายต่างๆ จึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่า ระบบ
เตือนไฟป่า ที่ได้นำมาใช้ในการเตือนไฟป่าหรืออัคคีภัยให้เป็น
เรื่องง่ายซึ่งจะสามารถสร้างความสะดวกสบายในการตรวจสอบ
ไฟป่าได้เป็นอย่างดีโดยมีการใช้  Lora Esp32 ที่ เป็น open 
hardware ดังนั้นคณะผู้จัดทำได้มีแนวคิดในการจัดทำ ระบบ
เตือนไฟป่าโดยใช้ Lora Esp32 ในการควบคุม โดยแจ้งเตือน
ผ่านไลน์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดไฟป่าและมีการสร้างเว็บ

ระบบเตือนไฟป่าอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีลอรา 
Automatic Forest Fire Alarm System with LoRa Technology 
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เพื่อใช้ดูค่าฝุ่นควันด้วย MQ-2 และนอกจากนั้นยังแสดงค่าการ
ตรวจวัดอุณหภูมิในอากาศอีกด้วย 

โดยผู้วิจัยจึงเล็งเห็นช่องทางในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่าโดยการนำ Lora Esp32 ช่วยเตือนไฟป่าหรืออัคคีภัย
และมีการพัฒนาเว็บไซต์และแจ้งเตือนผ่านช่องทางไลน์เพื่อให้ 
สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ที่
ใช้โทรศัพท์ สมาร์ทโฟนอยู่แล้ว ผู้วิจัยคาดว่าระบบแจ้งเตือนไฟ
ป่านั้นจะสามารถพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือช่วยเหลือเบื้องต้นใน
การแจ้งเตือนไฟป่าของเจ้าหน้าท่ีได้ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 อาดูอิโน่ (Arduino) 
 2.1.1.1 WiFi LoRa 32 เป็นบอร์ดพัฒนา IoT แบบ
คลาสสิกท่ีออกแบบและผลิตโดย Heltec Automation (TM) 
ซึ่งเปน็ผลติภณัฑ์การที่ใช้ ESP32 + SX127x มีฟังก์ชัน Wi-Fi, 
BLE, LoRa และระบบจดัการแบตเตอรี่ Li-Po 0.96″ OLED 
รวมอยู่ด้วย เป็นตัวเลือกที่ดีท่ีสุดสำหรับ smart cities,smart 
farms,smart homeและผู้พัฒนา IoT 

ภาพ 1 WiFi LoRa 32 Heltec 
 2.1.1.2 DHT22 คือเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพัทธ์ (Temperature & Relative Humidity 
Sensor) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานทางด้าน
ระบบสมองกลฝังตัวได้หลากหลาย เช่น การวัดและควบคุม
อุณหภูมิและความช้ืน ระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิและ
ความช้ืนในห้อง เป็นต้น อุปกรณ์ประเภทนี้แตกต่างกันตาม
ผู้ผลิต ราคา ความแม่นยำ ความละเอียดในการวัด  

ภาพ 2 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ DHT22 
 2.1 .1 .3 โมดูลตรวจวัดแก๊ส ไวไฟ (MQ-2) MQ-2 
Combustible Gas Sensor Module 

เป็นโมดูลตรวจวัดแก๊ส  ที่ ไวต่อแก๊ส ไวไฟในกลุ่ม  LPG, i-
butane, propane, methane ,alcohol, Hydrogen รวมไป
ถึงควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ด้วย จึงเป็นเซ็นเซอร์ที่นิยม
นำมาใช้ในการตรวจจับการรั่วของแก๊สต่างๆ เพื่อป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการรั่วไหลนั้นได้ 

 
ภาพ 3 โมดูลตรวจวัดแก๊สไวไฟ (MQ-2) 

2.1.2 แอปพลิเคชันไลน์ (Line application) 
 2.1.2.1 แอปพลิเคชันไลน์ (Line application) คือ 
Application สำหรับการสื่อสาร เนื่องจากมีความสามารถ
หลากหลาย และทำงานได้บนอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน 
แท็บแล็ต หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับความสามารถเด่น ที่
ทำให้  Line application มีความแตกต่างจาก  application 
สื่อสารอื่น ๆ ก็คือรูปภาพตัวการ์ตูนสื่ออารมณ์ที่ เรียกว่า
สติ๊กเกอร์ประโยชน์ของ แอปพลิเคชันไลน์คือช่วยให้ลดปริมาณ
การพิมพ์ข้อความแทน (ninetechno, 2562)  

ภาพ 4 แอปพลิเคชันไลน ์
 2.1.2.2 Line Notify คือบริการที่ผู้ใช้งานสามารถ
ได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บ เซอร์วิสต่าง ๆ ท่ีผู้ใช้งานสนใจ
ได้ทาง LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเช่ือมต่อกับทางเว็บเซอร์วิส
แล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ “LINE 
Notify” ซึ่ งให้บริการโดย LINE นั่น เอง ผู้ ใช้งานสามารถ
เช่ือมต่อกับบริการที่หลากหลาย และยังสามารถรับการแจ้ง
เตือนทางกลุ่มได้อีกด้วย ซึ่งบริการหลัก ๆ ที่สามารถเช่ือมต่อ
ได้แก่ GitHub, IFTTT หรือ Mackerel เป็นต้น (geng, 2560)  

ภาพ 5 Line notify 
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2.1.3 Firebase 
 2 .1 . 3 . 1  Firebase Realtime Database เ ป็ น 
NoSQL cloud database ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของ JSON 
และมีการ sync ข้อมูลแบบ realtime กับทุก devices ที่
เช่ือมต่อแบบอัตโนมัติในเสี้ยววินาที รองรับการทำงานเมื่อ 
offline(ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน local จนกระทั่งกลบัมา online ก็
จะทำการ sync ข้อมูลให้อัตโนมัติ) รวมถึงมี Security Rules 
ให้เราสามารถออกแบบเง่ือนไขการเข้าถึงข้อมูลทั้งการ read 
และ write ได้ดังใจ ทั้ง Android, iOS และ Web 

ภาพ 6 Firebase Realtime Database 
2.1.4 Lora 

 2.1.4.1 Lora คือ เครือข่ายสื่อสารที่ส่งข้อมูลกำลัง
ต่ำแบบไร้สาย และ เป็นระบบเครือข่ายที่สามารถส่งสัญญาณ
ทางไกล หรือ “Long Range (LoRa)” โดยเป็นระบบที่สร้างขึ้น
เพื่อรองรับตลาด M2M และ IoT ซึ่ง LoRa ถือเป็นระบบการ
เชื่อมต่อข้อมูลกำลังต่ำต้นแบบสำหรับการสื่อสารทางไกล ด้วย
คลื่นสัญญาณวิทยุที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อรองรับกับสัญญาณใน
ระดับที่ต่ำมาก และจะได้มาซึ่งการส่งผ่านสัญญาณกำลังต่ำใน
ระยะทางที่ต้องการ 

ภาพ 7 Lora 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับ IOT  
ในปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things เข้ามา

มีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีดังกล่าว
เชื่อมโยงอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ สู่ระบบอินเทอร์เน็ตทำให้การ
ควบคุมอุปกรณ์มีความเป็นอิสระมากขึ้น บ้านอัจฉริยะเป็น
ผลิตผลหนึ่งของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ โดยในงานวิจัยนี้
ผู้เขียนได้พัฒนาระบบต้นแบบการควบคุมระบบส่องสว่างใน
ครัวเรือนจากสมาร์ทโฟน โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วย 3 
ส่วนได้แก่ แอปพลิเคชัน Android, บริการ NETPIE และ หน่วย

ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟนได้จากทุกที่ที่สามารถเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ต การควบคุมสามารถทำได้ทั้งระบบทัชสกรีน และ
การสั่งงานด้วยเสียง ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเป็นต้นแบบเพื่อนำไปสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านอัจฉริยะ และเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการในยุคไทยแลนด์ 4.0 (เจษฎา ขจรฤทธิ์, 2560) 

2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับ WiFi LoRa 32 Heltec 
LoRa ที่แนะนำตัวหนึ่งคือชิป LoRa SX1278 รุ่น V1 และ V2 
ผลิต  Heltec ที่ โด่ งดั งและใช้งานกันทั่ ว โลก จึ งมั่ น ใจ ใน
ประสิทธิภาพของโมดูล LoRa ทั้ง 2 รุ่นนี้ได้ โดยตอนนี้มี 2 รุ่น 
ภายในใช้ชิป SX1278 สามารกำหนดความแรงของสัญญาณ
สื่อสารได้สูงสุด 19dB มีทั้งหมด 36 ขา ความกว้างระหว่างขา 
2mm ใช้ไฟเลี้ยง 3.3V ทั้ง 2 รุ่น มีเสาอากาศแบบขดลวดแถม

มาให้ด้วย 
ภาพ 8 Lora 32 

 

2.2.3 งานวิจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.3.1 การทำวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจำลอง

เตือนภัยน้ำท่วมนั้น เป็นการวิจัยเชิงออกแบบและพัฒนาซึ่งการ
สร้างระบบจำลองเตือนภัยน้ำท่วมสำหรบัชุมชนในครั้งนี้สามารถ
เตือนภัยได้ล่วงหน้าโดยระบบจะได้ข้อมูลมาจากการวัดอัตรา
การไหลของน้ำและปริมาณของน้ำ ซึ่งจะต้องมีการออกแบบ
โครงสร้างและสร้างวงจรในการควบคุมการทำงานของระบบ
จำลองเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับชุมชน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ด้วยดี ซึ่ง
วัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้วางไว้นั่นคือ เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยนำ้
ท่วมที่สามารถเตือนภัยน้ำท่วมได้ล่วงหน้า โดยลักษณะของการ
เตือนภัยของระบบจำลองเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับชุมชนนั้น จะ
สามารถแสดงสถานะต่างๆออกมา ซึ่งได้กำหนดสถานการณ์
แสดงผลไว้ 3 สถานะด้วยกันคือสถานะที่ 1 จะแสดงไฟสีแดง
พร้อมเสียง แสดงว่าให้ราษฎรอพยพหรือย้ายไปอยู่ ในที่ที่
ปลอดภัย สถานะที่ 2 จะแสดงไฟสีเหลือง นั่นจะแสดงว่าให้
ราษฎรเตรียมพร้อม สถานะที่ 3 จะแสดงไฟสีเขียว น่ันจะแสดง
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ว่าให้ราษฎรเฝ้าระวังและจากการดำเนินงานวิจัยผู้วิจัยได้
ทำการศึกษา พัฒนาและทำการทดสอบหลายครั้งซึ่งสามารถ
สรุปผล 
การดำเนินงานได้ อ้างอิงจาก
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456
789/1851 

2.2.3.2 ระบบแจ้งเตือนภัยไร้สายภายในอาคาร
สำหรับผู้พิการหูหนวกบทความนี้เสนอแนวคิดการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องเตือนภัยสำหรับผู้พิการหูหนวก ช่วยให้ผู้พิการ
สามารถรับรู้เกี่ยวกับภัยภายในอาคารที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้พิการ 
ระบบเตือนภัยทำงานเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบสภาพแวดล้อมที่
ผิดปกติ เช่น ตรวจจับแก๊สรั่ว , ควันไฟ และ การเคลื่อนไหว 
โดยส่งข้อมูลผ่านโมดูลไร้สายไปยังภาครับ 1 ทำหน้าที่เหมือน
อุปกรณ์ทวนสัญญาณและ/หรือศูนย์กลางแจ้งเตือน จากนั้น
สัญญาณเตือนจะถูกส่งไปยังภาครับ 2 ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์สั่นเตือน
ให้ผู้พิการทราบต่อไป จากการทดลองในสถานการณ์จำลองโดย
ปล่อยแก๊ส , สร้างควันไฟและเคลื่อนไหวในรัศมีเซ็นเซอร์ พบว่า
ผู้พิการสามารถรับรู้เหตุการณ์อันตรายได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้วิจัยใช้
รูปแบบการสั่นที่แตกต่างกันตามเหตุการณ์ที่ตรวจจับได้  
ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการเซ็ตค่าความไวในการ
ตรวจจับที่ไวเกินไปทำให้เตือนที่งที่ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง 
อ้างอิงจาก https://bit.ly/2W8qPqo  

3.  วิธีดำเนินงานวิจัย 
3.1 วิธีการดำเนินการศึกษา 

3.1.1 ศึกษารวบรวมข้อมูล ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

3.1.2 ศึกษาโปรแกรมที่ใช้งาน 
3.1.3 ออกแบบ User Interface 
3.1.4 พัฒนาแอปพลิชัน 
3.1.5 ติดตั้งและทดสอบระบบการแจ้งเตือน 
3.1.6 ปรับปรุงและแก้ไข  
3.1.7 ประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการทำงาน 
3.1.8 สรุปผลการดำเนินงาน  
3.1.9 จัดทำเอกสาร 

 
3.2 การศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ในการแก้ไข 

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี Internet of Thing (IOT) มา
ใช้อำนวยการความสะดวกใน สถานที่ หรือวัสดุต่าง ๆ อย่างเช่น 
อุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิ อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุต่าง ๆ ผ่าน 
เซ็นเซอร์ก็ได้มีการผลิตออกมาวางจำหน่ายจำนวนมากตาม
ท้องตลาด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ลองและจัดทำ  อุปกรณ์ต้นแบบที่
สามารถใช้งานได้ ภายในสำนักงาน และมีการออกแบบลักษณะ

ของงานวิจัยดังน้ี 
ภาพ 9 ภาพรวมของอุปกรณ ์

จากรูปเมื่อเซ็นเซอร์รับค่าอุณหภูมิความช้ืนและค่าควัน
เข้ามาจะส่งไปยัง LoRa ตัวที่ 1 และจะส่งต่อไปให้ LoRa ตัวที่ 
2 ท่ีอยู่ท่ีสำนักงาน และจะส่งค่าที่ได้มาขึ้นไปบน Firebase และ
จะแจ้งเตือนผ่าน Line และ Fireboard 

3.3 การออกแบบและพัฒนางานวิจัย 
3.3.1 ด้านฮาร์ดแวร์  

3.3.1.1 ระบบปฏิบัติการ (Operating System: 
OS) Windows 10  

3.3.1.2 WIFI LoRa 32 V2 Heltec 
3.3.1.3 Breadboard 170 holes  
3.3.1.4 สายไฟ จัมเปอร์ เมีย - เมีย  
3.3.1.5 เซ ็น เซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิความช้ืน 

DHT22 
3.3.1.6 เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน MQ-2  
3.3.1.7 สายชาร์จแบต  

3.3.2 ด้านซอฟต์แวร์  
3.3.2.1 โปรแกรม Arduino Arduino IDE  
3.3.2.2 แอปพลิเคชันไลน ์ 
3.3.2.3 LINE Notify  
3.3.2.4 Firebase Realtime Database 
3.3.2.5 Fireboard  

3.3.3 การเชื่อมของฮาร์ดแวร์ 

http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/1851
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/1851
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3.3.3.1 การเช่ือมต่ออุปกรณ์เสริม  DHT22 กับ 
LoRa 32 

ต่อสายไฟที่ขา25 ของอุปกรณ์ตรวจจับ
อุณหภูมิความชื้น ของบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อส่งข้อมูล
ที่ได้ไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อสายไฟที่ขาไฟเลี้ยงของ
อุปกรณ์ ตรวจจับอุณภูมิความช้ืน เข้าที่ขาไฟเลี้ยงของบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ไฟขนาด 3.3 โวลต์ เพื่อจ่ายไฟ 

ให้กับอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิความช้ืน ต่อสายไฟที่ขากราวด์
ของอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิความชื้นเข้าที่ขา กราวด์ของบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของวงจร 

ภาพ 10 การต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิความช้ืน 
3.3.3.2 การเช่ือมต่ออุปกรณ์ เสริม  MQ-2 กับ 

LoRa 32 
ต่อสายไฟที่ขาแอนะล็อก36 ของอุปกรณ์ตรวจจับควัน ของ
บอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อส่งข้อมูลที่ได้ ไปยังบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อสายไฟที่ขาไฟเลี้ยงของอุปกรณ์
ตรวจจับควัน เข้าที่ขาไฟเลี้ยงของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
โดยใช้ไฟขนาด 3.3 โวลต์ เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ตรวจจับ
ควันต่อสายไฟที่ขากราวด์ของอุปกรณ์ตรวจจับควันเข้าที่ขา
กราวด์ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ของวงจร 
ภาพ 11 การต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับควัน 

3.4 ขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชนั 
ในขั้นตอนการทำงานของระบบแจ้งเตือนไฟป่าอัตโนมัต มี

ขั้นตอน ดังนี ้ 
3.4.1 เซ็นเซอร์ทั้งDHT22 และ MQ-2 จะจับค่าอุณหภูมิ

ความช้ืนและปริมาณควัน และเก็บไว้ที่  LoRa 32 ตัวที่  1 
จากนั้นส่งไปให้ตัวที่ 2  

3.4.2 LoRa ตัวที่ 2 จะทำหน้าที่เช็คค่าว่าผิดปกติไหม 
และส่งค่าขึ้น Firebase เพื่อเก็บ และ Firebase จะส่งค่าไป

แสดงบน Fireboard ถ้ามีความผิดปกติ LoRa ตัวที่ 2 จะสั่งให้
แจ้งเตือนไปยัง Line Notify 
 
 
 
 
3.5 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ 

3.5.1 การขอ Line Access Token 

 
ภาพ 13 token 

3.5.2 การสร้าง Realtime Database 
การสร้าง Realtime Database จะต้องดำเนินการสร้างเพื่อการ
พัฒนาจาก เว็บไซต์ https://firebase.google.com/ 

 
ภาพ 14 token 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ในบทนี้เป็นผลการทดลองชุดตรวจจับอุณภูมิ และ ควัน 

ผ่านบอร์ด LoRa32 โดยค่าที่ตรวจวัดได้จะส่งให้กับบอร์ด
LoRa32 โดยสัญญาณวิทยุ  เพื่ อส่งข้อมูลไปตามสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไปยัง Firebase และ แอปพลิเคชันLine บนสมาร์ท
โฟน โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 การกำหนดค่าของการรับและส่งข้อมูล 

ในการกำหนดการรับค่าการทำงานของเครื่องตรวจจับ
ควัน และอุณภูมิความช้ืน จะมีการ ติดต่อกับบอร์ดLoRa32 
จากนั้นLoRa32 อีกตัวจะส่งข้อมูลเข้าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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ภาพ 15 การต่อโมดูลเข้ากับบอรด์LoRa32 

 
 
 
 
4.3 ผลการทดลอง 

4.3.2 การทดลองตรวจจับควัน 
ในการทำการทดลอง ชุดตรวจจับของควันถูกนำมาวางบนพื้นที่
จำลอง แล้วนำควันมาจ่อที่ อุปกรณ์ตรวจจับและแสดงผลบน
หน้าจอแอปพลิเคชัน 

 
ภาพ 16 การทดลองตรวจจับควัน 

 
ภาพ 17 แจ้งเตือนผ่านไลน ์

 
ภาพ 18 แสดงค่ายังเว็บ 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  
5.1 สรุปผล 

โครงงานนี้ได้ทำการออกแบบและสร้างเว็บแอปพลิเคชัน
ในการตรวจจับกลุ่มควัน และตรวจจับอุณหภูมิความช้ืน โดยส่ง

ข้อมูลผ่าน LoRa และ WiFi ซึ่งแบ่งการทดสอบไว้เป็น 4 ช่วง 
คือทำการตรวจจับในบริเวณที่มีปริมาณควันมาก ทำการ
ตรวจจับในบริเวณที่มีอุณหภูมิ และทำการตรวจทั้งหมดพร้อม
กัน หากปริมาณควัน และอุณภูมิความช้ืนมากกว่าค่าที่กำหนด
ไว้แอปพลิเคชัน Line จะมีการทำงานโดยมีการแจ้งเตือนด้วย
ข้อความ พร้อมเสียงปรากฏขึ้นท่ีหน้าจอ 

จากการทดลองในบทที่ 4 พบว่าหากบริเวณที่มีปริมาณ
ควัน และอุณหภูมิความช้ืน เกิดขึ้นอยู่ เว็บแอปพลิเคชันที่
ผู้เขียนได้สร้างขึ้นจะส่งข้อความและเสียงเตือนออกมา ทำให้
ผู้ใช้สามารถรับรู้ถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านได้ทันที และ
สามารถดูค่าต่างๆได้ตลอดเวลาผ่านเว็บ 

ผู้ใช้สามารถรับการแจ้งเตือนได้เนื่องจากการส่งข้อมูลจะ
ส่งผ่านเครือข่ายไวไฟ ทำให้ผู้ใช้ใช้งาน ได้อย่างสะดวกสบาย 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึ กษ าระบ บ แจ้ ง เตื อ น ไฟ ป่ าอั ต โน มั ติ มี
ข้อเสนอแนะ คือ 

5.2.1 การเลือกคลื่นความถี่ ให้ เหมาะสม การจะใช้
เครือข่าย LoRa ในต่างสถานที่ กัน  ต้องหาคลื่นความถี่ที่
เหมาะสมแก่สถานท่ีนั้นๆ ต้องดูสิ่งแวดล้อมว่ามีสัญญาณรบกวน
หรือไม่ เพราะมีผลต่อระยะการส่ง 

5.2.2 ท่ีติดตั้ง ควรหาที่ติดตั้งให้กับ LoRa อย่างเหมาะสม 
เช่นเสาสูง หรือท่ีโล่งๆ ไม่มีต้นไม้ปกคุม 

5.2.3 การสร้างกล่องใส่ชุดอุปกรณ์ LoRa ต้องมีความ
ทนทานและสามารถกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 

     งานวิจัยนี้เป็นการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things : IoT) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างออกแบบ
และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน มีวัตถุประสงค์
เพื่ออำนวยความสะดวกและสอดส่องดูแลทรัพย์สินและความ
ปลอดภัยของคนภายในบ้าน โดยเครื่องมือหลักท่ีใช้ในการพัฒนา
ระบบจะประกอบด้วยไมโครคอนโทลเลอร์ และอุปกรณ์เซนเซอร์
ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจจับสิ่งผิดปกติภายในบ้าน เช่น เซนเซอร์
ตรวจจับเปลวไฟ เซนเซอร์ตรวจจับควันไฟและแก๊ส เซ็นเซอร์
ตรวจจับความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานควบคู่กับกล้องใน
การตรวจจับผู้บุกรุกและถ่ายภาพอัตโนมัติ เป็นต้น ผู้ใช้สามารถ
ควบคุมอุปกรณ์เซนเซอร์ต่าง ๆ ได้และสามารถแสดงผลข้อมูล
ผ่านหน้าแดชบอร์ดของโปรแกรม Node-Red  หากมีสิ่งผิดปกติ
ภายในบ้าน จะมีการส่งเสียงแจ้งเตือน และมีการแจ้งเตือนผ่าน
ทางแอปพลิเคชั ่นไลน์ (Line Notify) เพื ่อให้ผ ู ้ใช้ร ับร ู ้ถ ึงภัย
อันตรายนั้นๆ และสามารถแก้ไขสถานการณ์นั ้น ๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที  
 
คำสำคัญ -- ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน, 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 

ABSTRACT 
     This research is the application of Internet of Thing 
with the design and development for security system 
of house. The objective of this research is to manage 
our assets. The major tools consist Microcontroller and 
sensors, which detect various anomaly within the 

house such as flame sensor and motion sensor. User 
can control sensors and show data on the dashboard 
of Node-Red program. When sensors see anomaly, it 
will notify on LINE application. User can therefore 
aware of anomaly and solve promptly problems. 
 
Keywords -- Home security system, Internet of things 

 
1. บทนำ 

     ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตของ
มนุษย์ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่เสมอ เช่น 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื ่อสารระหว่างกัน
โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์ม ือถือเพราะส่วนใหญ่ต่างก ็ใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นการ
เพื่อความบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม สามารถทำได้ผ่าน
โทรศ ัพท ์ม ือถ ือ เพ ียง เคร ื ่ อง เด ียว ด ้ วยเหต ุน ี ้ จ ึ งทำให้
โทรศัพท์มือถือได้รับความนิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น 
ผ ู ้ ใหญ ่  หร ือคนชราท ั ้ ง ในเม ื องและในชนบทก ็ล ้ วนใ ช้
โทรศัพท์มือถือแต่ส่วนมากเป็นการใช้เพื่อความบันเทิงมากกว่า
การนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เราจึงนำแนวคิดการใช้
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาใช้ในการ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื ่อเป็นการอำนวยความ
สะดวกและเกิดความปลอดภัยภายในบ้าน ยกตัวอย่างเช่น 
เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน แล้วเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ หรือมีผู้บุกรุก
ลักลอบเข้ามาในบริเวณบ้าน หรือมีความผิดปกติภายบ้าน โดยที่
เจ้าของบ้านไม่ทันระวัง  
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     ดังนั้นเราจึงนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการสร้างออกแบบและ
พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านเพื่อช่วยในการ
สอดส่องดูแลและรายงานความผิดปกติผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์
ให้ผู้ใช้รับรู้ถึงภัยอันตรายนั้นๆ และสามารถแก้ไขสถานการณ์
นั ้นๆ ได้อย่างทันท่วงที และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้อีกด้วย   

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านในการ
ดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินภายในบ้าน 
     2.2 เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of things) ในการอำนวยความสะดวกของคนภายใน
บ้าน 
 

3. ขอบเขตการทำงานของระบบ 
     ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานดังน้ี 
     3.1 ระบบสามารถสั่งเปิด-ปิดไฟภายในบ้านซึ่งสั่งงานจาก 
Application Blynk เเละ Dashboard Node-Red เพื ่ออำนวย
ความสะดวกให้กับบุคคลภายในบ้าน 
     3.2 ระบบสามารถตรวจจับเปลวไฟจาก IR Flame ทำการ
ตรวจจับเปลวไฟเมื่อตรวจพบเปลวไฟ จะทำให้ Buzzer ทำงาน
โดยจะส่งเสียงเตือนและทำให้หลอดไฟ LED กระพริบและส่ง
ข้อความแจ้งเตือนไปยัง LINE Notify 
     3.3 ระบบสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตโดย
ใช้ PIR Sensor และ ESP32 cam ซึ่งจะทำการถ่ายภาพและส่ง
การแจ้งเตือนผ่านไปยัง Wi-Fi Routerซึ่งเชื ่อมต่อกับ Server 
ของ LINE ที ่เชื ่อมโยงกันด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และส่ง 
ข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่น LINE ให้แสดงข้อความ
และรูปภาพท่ี LINE Notify 
     3.4 ระบบสามารถทำการตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืน
ภายในบ้านแล้วนำขึ้นไปแสดงบนหน้า Dashboard Node-red 
พร้อมกับเก็บข้อมูลที่ได้ลง Database 
     3.5 ระบบสามารถตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สภายในบ้าน
ด้วย MQ2 LPG, Natural Gas เมื่อตรวจพบแก๊สจะส่งข้อความ
ไปแจ้งเตือนที ่ LINE Notify โดยจะส่งเสียงเตือนและทำให้
หลอดไฟ LED กระพริบ 

     3.6 ระบบเปิด-ปิดโรงรถโดยใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อเป็นการ
อำนวยความสะดวกเเละเกิดความปลอดภัย 
 
4.ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
4.1 Internet of Things 
     Internet of Things คือ เทคโนโลยีที่เชื ่อมต่อกับของวัตถุ 
อุปกรณ์ และสิ่งของอื่น ๆ ผ่านโพรโทคอลการสื่อสารทั้งแบบใช้
สายและแบบไร้สายที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซนเซอร์ 
และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถ
เก็บบันทึกและสื ่อสารแลกเปลี ่ยนข้อม ูลกันได ้ กล ่า วคือ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทำให้วัตถุควบคุมได้จากระยะไกลและ
สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมนั้น ๆ ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
โดย Kevin Ashton ได้ให้คำนิยามของสิ่งนี้ว่า “Internet-like” 
และใช้คำว่า “Things” ในการเรียกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
เหล่านั้น [1] 
4.2 Arduino IDE 
     Arduino IDE คือ ซอฟต์แวร์ open source ที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรมและอัปโหลด Source Code ลงบอร์ด IDE สามารถ
นำไปใช้งานได้ฟรีในการพัฒนางานหรือระบบต่าง ๆ ได้อย่างง่าย 
โดยภายในจะมีเครื ่องมือที่จะเป็นสำหรับติดต่อ Arduino IDE 
เช่น การค้นหา Arduino IDE ที่ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ การ
เลือกรุ ่น Arduino IDE ที ่ต่ออยู ่เพื ่อนตรวจสอบว่าขนาดของ
โปรแกรมที่เขียน หรือไรบรารี่ต่าง ๆ ให้ซับพอร์ตกับ Arduino 
IDE รุ ่นนั ้น ๆ อีกทั ้งยังมีโปรแกรมติดต่อผ่านซีเรียลโดยตรง
สำหรับคอมพิวเตอร์ [5] 
4.3 Line notify 
     LINE Notify คือบริการที่ผู้ใช้สามารถรับข้อความแจ้งเตือน
จากเว็บเซอร์วิสต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานสนใจได้ทาง LINE โดยหลังจาก
ทำการเชื ่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว ผู ้ใช้จะได้รับการแจ้ ง
เตือนจากบัญชีทางการของ “LINE Notify” ซึ่งให้บริการโดย 
LINE ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับบริการที่หลากหลาย และยัง
สามารถรับการแจ้งเตือนทางกลุ่มได้อีกด้วย ซึ่งบริการหลักๆ ที่
สามารถเชื่อมต่อได้แก่ GitHub, IFTTT หรือ Mackerel เป็นต้น 
[6] 
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4.4 Node red 
     Node-RED เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมในการ
เช ื ่ อมต ่ ออ ุปกรณ ์ ฮาร ์ ดแวร ์ เ ข ้ า ก ั บ  APIs (Application 
Programming Interface) ซึ ่งเป ็นการพัฒนาโปรแกรมแบบ 
Flow-Based Programming ที่มีหน้า UI สำหรับนักพัฒนาให้ใช้
งานผ่าน Web Browser ทำให้การเชื่อมต่อเส้นทางการไหลของ
ข้อมูลนั้นเป็นเรื่องง่าย 
     Node-RED สามารถรองรับการใช้งานโพรโทคอล Message 
Queuing Telemetry Transport (MQTT) เ ป ็ น  Protocol ที่
ออกแบบมาเพ ื ่ อการ เช ื ่ อมต ่อแบบ M2M (machine-to-
machine) คือ อุปกรณ์ติดต่อหรือสื ่อสารกับอุปกรณ์ โดยเป็น
ส ่วนหนึ ่งของเทคโนโลย ี IoT (Internet of Things) ซ ึ ่ งเป็น
เทคโนโลยีที่อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยหลักการ
ทำงานของ MQTT ประกอบด้วย 3 ส ่วนหลัก ๆ ค ือ ผ ู ้ส่ง 
(publish), ผู ้ร ับ (subscribe) และ ตัวกลาง (MQTT broker) 
โดยที่ผู้รับหรือผู้ส่งจะต้องมีโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่รอง MQTT 
ด้วย [3] 
4.5 Blynk 
     Blynk คือ แอพพลิเคชั่นสำเร็จรูปสำหรับงานด้าน Iot ในการ
ควบคุมหรือเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ Iot ซึ่งสามารถนำไปแสดงใน
รูปแบบต่างๆ ที่ต้องการ เช่น ตัวเลข ตัวอักษร กราฟ และอื่นๆ 
ตามความเหมาะสมของข้อมูล ที่สำคัญแอพพลิเคชั่น Blynk ยัง
สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และ รองรับทั ้งในระบบ IOS และ 
Android [4] 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น Blynk 
ที่มา: https://ar.pinterest.com/pin/724094446311056660 

4.6 PIR Motion Sensor 
     PIR Motion Sensor คือ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ชนิดหนึ ่งที ่ใช้

ตรวจจับคลื่นรังสี Infrared ที ่แพร่จากมนุษย์หรือสัตว์ที่มีการ

เคลื่อนไหว ซึ่งสามารถปรับระยะทางการตรวจจับได้ 3-7 เมตร 

[7] 

 

 

ภาพ 2 การทำงานของ PIR Senser 

     หลักการการทำงานของ PIR Senser คือ จะทำการตรวจจับ

คลื่นความร้อนจากสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ด้วย ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ใน

บริเวณระยะของเซ็นเซอร์หรือไม่ และส่งสัญญาณเพื่อส่งคำสั่ง

ต่างๆได้ เช่น การถ่ายภาพเมื่อมีสิ ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวใน

บริเวณระยะของเซ็นเซอร์ ซึ ่งเป็นการใช้งานคู่กับระบบความ

ปลอดภัยบ้าน ในการตรวจจับเมื่อมีผู้เคลื่อนไหวผ่านในจุดที่ไม่

ต้องการนั้น เพื ่อทำการแจ้งเตือนให้เจ้าของบ้านทราบอย่าง

ทันท่วงทีถึงการบุกรุกและด้วยการตรวจจับถึงคลื่นความร้อนจาก

สิ่งมีชีวิค ด้วยเหตุนี้ทำให้การตรวจจับนั้นไม่ได้ครอบคลุมถึงแค่

มนุษย์เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงการตรวจจับสัตว์ด้วย เช่น หาก

มีสุนัขหรือแมว ที่อยู่ห่างจากเซ็นเซอร์ มีความเป็นไปได้ที่อาจจะ

ไม่มีการตรวจจับสัตว์ที่อยู่ระยะไกลจากเซ็นเซอร์และสัตว์ขนาด

เล็กรวมถึงยุงหรือแมลงด้วย [8] 

4.7 MQ-2 Smoke Gas Sensor 
     เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดแก๊ส ที่ไวต่อแก๊สไวไฟในกลุ่ม LPG,    
I-butane, propane, methane ,alcohol, Hydrogen รวมไป
ถึงควันไฟที ่เกิดจากการเผาไหม้ด้วย จึงเป็นเซ็นเซอร์ที ่นิยม

https://ar.pinterest.com/pin/724094446311056660
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นำมาใช้ในการตรวจจับการรั ่วของแก๊สต่างๆ เพื ่อป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการรั่วไหลนั้นได้ [2] 

 
ภาพ 3 MQ-2 Smoke Gas Sensor 

 
5. วิธีการดำเนินงาน 

     วิธ ีการด าเนินงานของระบบรักษาความปลอดภัยบ ้าน

อัจฉริยะ ได้ประยุกต์ตามวัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (System 

Development Life Cycle : SDLC) โดยแบ่งออกเป็น 9 ขั้น

คอน ดังนี ้

     5.1 ทำการวิเคราะห์ปัญหาที ่เกิดขึ ้นโดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของที่อยู่อาศยั 
     5.2 ออกแบบโครงสร ้างวงจรต ่างๆของระบบโดยใช้
เทคโนโลยี Internet of Things 
    5.3 ใช้โปรแกรมวัดการจำลองการต่อเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ากับ
บอร์ด 
    5.4 เข้าสู่ระบบ Line notify เพื่อออก token ในการส่งข้อมูล
แจ้งเตือนความผิดปกติภายในบ้าน 
    5.5 ต ิดต ั ้ ง  Virtual Machine บน Google Cloud โดยใช้
ระบบปฏิบัติการ Debian 9 
    5.6 ทำการติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ  บน Server ซึ่งประกอบด้วย 
โปรแกรม Node-red, MySQL และ phpMyAdmin 
    5.7 ทำการติดตั้งและเขียนโค้ดในโปรแกรม Arduino ide 
โดยใช้ภาษา C เพื ่อกำหนดเงื ่อนไขในการทำงานต่างๆ ให้กับ
เซนเซอร์ 
    5.8 ออกแบบหน้าแดชบอร์ด ในโปรแกรม Node-red เพื่อ
แสดงผลข้อมูล และควบควบการทำงานของเซนเซอร์ 

    5.9 การทดสอบการทำงานของระบบ 
6.ผลการพัฒนาระบบและอภิปรายผล 

6.1 ผลการพัฒนาระบบ 
     1. การออกแบบหน้าแดชบอร์ด 

ภาพ 4 หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมลูอุณหภูมิ – ความชื้น 

 
 
ภาพ 5 หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมลูจากเซนเซอร์ Mq2 และการ

ควบคุมไฟ 

     หน้าแดชบอร ์ดของโปรแกรม Node-red จะแสดงค่า

อุณหภูมิความชื้น ค่าของแก๊สพิษต่างๆ ตามวันเวลาที่บันทึก และ 

หน้าควบคุมเปิด-ปิดไฟภายในบ้าน 

     2. ระบบการตรวจจับผู้บุกรุกและถ่ายภาพอัตโนมัติ 

 

ภาพ 6 ภาพจำลองหลักการทำงานของระบบการตรวจจับผู้บุก

รุกและถ่ายภาพอัตโนมัต ิ

     หลักการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุกและถ่ายภาพ

อัตโนมัติ จะเริม่จากที่ผู้ใช้สามารถควบคุบอุปกรณร์ะยะไกลได้

ผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk โดยสามารถควบคุมเปดิ-ปิดเซ็นเซอร์

ตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือควบคมุการถ่ายภาพระยะไกลได้ 

เมื่อ Pir Senser สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต 

ESP32 CAM จะทำการส่งการแจง้เตือนเป็นข้อความและรูปท่ี
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ถ่ายไดผ้่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line Notify) โดยในการส่ง

การแจ้งเตือนแตล่ะครั้งจะมดีีเลยป์ระมาณ 3 – 5 วินาที ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เนต็และขนาดของรูปภาพ   

 

ภาพ 7 หน้าควบคุมการทำงานของ ESP-32 Cam 

     การควบคุมการท างานเปิด-ปดิเซนเซอร์ผ่านแอพพลเิคชั่น 

Blynk ซี่งประกอบด้วย การควบคมุการตรวจจับการเคลื่อนไหว 

ควบคุมการถ่ายภาพ และควบคุมการเปิด-ปดิ LED Flash ของ

กล้อง 

 

ภาพ 8 หน้าแสดงการแจ้งเตือนการตรวจจับการเคลื่อนไหวผ่าน 

Line Notify 

     3. ระบบตรวจจับการร่ัวไหลของแก๊สภายในบ้าน 

 

ภาพ 9 ภาพจำลองหลักการทำงานของระบบตรวจจับการรั่วไหล

ของแก๊สภายในบ้าน 

     ระบบตรวจจับเเก๊สเเละควัน ลักษณะการทำงานของระบบ
เมื ่อเซนเซอร์  MQ2 ตรวจจับเเก๊สเเละควันได้ จะทำการส่ง
ข้อความไปไลน์เเอพพลิเคชั่นเเละเเสดงข้อมูลไปยังหน้าเเดช 
บอร์ด Node Red โดยจะทำการเเสดงค่าต่างๆได้เเก่  
ค่า LPG ซึ่งระดับความปลอดภัยของค่า LPG คือ  
     1) 0 ถึง 2000 อยู่ในระดับปกติ 
     2)2000 ขึ้นไป อยู่ในระดับไม่ปกติ  
     3)18000ขึ้นไป อยู่ในระดับสามารถติดไฟได้  
     4) 100000 ขึ้นไป อยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพ  
ค่า CO ซึ่งระดับความปลอดภัยของค่า CO คือ  
     1) 0 ถึง 50 PPM อยู่ในระดับปกติ  
     2) 50 PPM ขึ้นไป อยู่ในระดับไม่ปกติ  
     3) 400 PPM ขึ้นไป อยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพ  
ค่า SMOKE ซึ่งระดับความปลอดภัยของค่า SMOKE คือ 
     1) 0 ถึง 50 PPM อยู่ในระดับปกติ  
     2) 50 PPM ขึ้นไป อยู่ในระดับไม่ปกติ  
     3) 400 PPM ขึ้นไป อยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพ  
[9] [10] 
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ภาพ 10 หน้าแสดงการแจ้งเตือนการตรวจจับแก๊สผ่าน 

Line Notify 

     การแจ้งเตือนความผิดปกติภายในบ้านผ่าน Line Notify 

ประกอบด้วย การแจ้งเตือนการตรวจจับการเคลื่อนไหวและ

ถ่ายภาพอัตโนมัติ การแจ้งเตือนการตรวจจับแก๊สโดยมีค่า LPG, 

CO และ SMOK และการแจ้งเตือนการตรวจจับเปลวไฟ 

 

ภาพ 11 แบบจำลองโมเดลบ้าน 

6.2 การประเมินระบบ 

     การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบรักษาความ

ปลอดภัยบ้านอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

โดยการสำรวจจากผู ้ใช ้เป ็นกล ุ ่มต ัวอย่าง 30 คน โดยใช้

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตร

วัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินคำตอบโดยให้เลือกตอบ

เพียงคำตอบเดียว มีข้อคำถามทั้งหมด 6 คำถาม เกณฑ์การให้

คะแนนความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ช่วงดังนี ้

ความพึงพอใจมากท่ีสุด ให้ 5 คะแนน 
ความพึงพอใจมาก          ให้ 4 คะแนน 
ความพึงพอใจปานกลาง   ให้ 3 คะแนน 
ความพึงพอใจน้อย ให้ 2 คะแนน 
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด    ให้ 1 คะแนน 

 
     เกณฑ์การประเมินค่าคะแนนที ่ได้จากการวัดข้อมูลจาก
แบบสอบถามในส่วนนี้เป็นการวัดข้อมูลประเภทระดับช่วงมาตรา 
(Interval Scale) โดยมีความกว้างของอันตรภาคชั้นคือ 
       ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  (คะแนนสูงสุด – คะแนน
             ต่ำสุด)/จำนวนช้ัน (1) 

                       = (5 – 1)/5 
                 = 0.80 

 
     จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับ
คะแนนได้ดังนี ้
     คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด  
     คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับ
มาก 
     คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง 
     คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับ
น้อย 
     คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับ
น้อยที่สุด 
     การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย
ใช้โปรแกรมทางสถิติและสรุปผลออกมาในรูปแบบของตาราง
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดย
ภาพรวม 

รายการที่ใช้ในการประเมิน 𝒙 ̅ S.D. การแปล
ผล 

1.ความสะดวกในการใช้งาน
ระบบ 

4.00 0.871 มาก 

2.ความแม่นยำในการสั่งงาน
ระบบ 

4.07 0.785 มาก 

3.ความเร็วในการ
ประมวลผลระบบ 

3.70 0.877 มาก 

4.ความมีเสถียรภาพการ
ทำงานระบบ 

4.07 0.868 มาก 

5.ความสามารถการทำงาน
ของระบบโดยรวม 

3.97 0.809 มาก 

6.การออกแบบหน้าจอแดช
บอร์ด 

4.27 0.868 มากที่สุด 

รวม 4.01 0.309 มาก 

 
     จากตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ

การทำงานของระบบโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 
4.01, S.D. = 0.309) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที ่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การออกแบบหน้าจอแดชบอร์ด อยู่ในระดับ

มากที่สุด (𝑥 ̅= 4.27, S.D. = 0.868)    
 

7. สรุปผลการพัฒนาระบบและขอ้เสนอแนะ 

7.1 สรุปผลการพัฒนาระบบ 

     งานวิจัยเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะด้วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เป็นการพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยภายในบ้าน ซึ ่งมุ ่งเน้นการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยภายในบ้าน ประกอบด้วย การตรวจจับไฟไหม้ซึ่งเป็นสิง่
ที่อันตรายเป็นอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สิน การตรวจจับการ
เคลื่อนไหวและถ่ายภาพอัตโนมัติผ่าน Line Notify การควบคุม
เซนเซอร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk การควบคุมการเปิด-ปิดโรงรถ
โดยใช้เทคโนโลยี RFID และการแสดงข้อมูลหน้าแดชบอร์จาก
เซนเซอร์ของโปรแกรม Node-red และเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล
ท าให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับระบบรักษาความปลอดภัยบา้น
อัจฉริยะสามารถท างานได้อย่างถูกต้องและสามารถน าไปต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในการรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน 
7.2 ข้อเสนอแนะ 
     ในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะด้วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งจากการทดสอบเเล้วจะเห็น
ได้ว่า สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ สามารอำนวย
ความสะดวกให้กับบุคคลภายในบ้านเเละมีการเเสดงข้อมูลต่างๆ
ผ่านหน้าจอเเดชบอร์ด Node-red ค่าข้อมูลที่เเสดงค่อนข้างมี
ความเเม่นยำอยู ่ในระดับกลางเนื ่องจากระบบรักษาความ
ปลอดภัยบ้านอัจฉริยะ เป็นเพียงโมเดลที่ใช้ในการจำลองเท่านั้น 
ถ้าต้องการนำไปใช้จริง ควรมีการปรับปรุงในเรื ่องอุปกรณ์
เซนเซอร์ต่างๆให้มีความเเม่นยำสูงกว่านี้ เเละมีความเร็วในการ
ตอบสนองที่ดีกว่านี ้ เพราะเซนเซอร์ที ่ใช้ในโมเดลระบบรักษา
ความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะ เป็นเพียงเซนเซอร์ที่มีทั่วไปตาม
ท้องตลาด ราคาถูกเหมาะสมเเก่การมาทำเป็นโมเดลเเต่ไม่เหมาะ
เเก่การนำมาใช้จริงดังนั ้นควรมีการปรับปรุงในเรื ่องอุปกรณ์
เซนเซอร์ เพื่อให้มีการตรวจจับที่ถูกต้องเเละเเม่นยำมากยิ่งข้ึน 
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โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรดีอจัฉริยะ 
Smart Nursery Plants for Crickets 

 
 
 

บทคัดย่อ 
การเลี ้ยงจิ ้งหรีดเป็นการสร้างอาชีพเสริม การสร้าง

เวลาให้เป็นเงิน การทำเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ชาวบ้านที่มี
เวลาว่างที่ไม่มีอาชีพ หรือมีเวลาว่างบางส่วนก็จะเลือกอาชีพนี้มา
เป็นอาชีพเสริมในการสร้างอาชีพ ที่ไปศึกษาดูงานก็เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ประกอบอาชีพ เลี้ยงจิ้งหรีดเช่นเดียวกับกลุ่มอื่น 

จิ้งหรีดเป็นสัตว์ที่ชอบอาการร้อนและจะเจริญเติบโต
กินอาหารได้ดีในช่วงหน้าร้อนแต่หากอากาศเย็นจิ ้งหรีดจะ
เจริญเติบโตช้า และไม่ยอมกินอาหาร  อุณหภูมิที่ เหมาะสำหรับ
การเลี ้ยงจิ ้งหรีดคือ 27-30 องศา จิ ้งหรีดมีประโยชน์มาก 
ประกอบด้วย โปรตีนประมาณ 2.9 % ไขมัน 5.54 % และ
คาร์โบไฮเดรต 5.1 % นอกจากน้ีจิ้งหรีดยังเป็นแมลงที่ขยายพันธุ์
ได้อย่างรวดเร็วโดยแม่พัน 1 ตัว สามารถให้ลูกได้ถึง 1,000 ตัว 
ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 30-45 วัน ส่วนการจับจิ้งหรีดขายมีเทคนคิ
การจับที่ไม่ยุ่งยากเพียงแค่ใช้รังไข่กระดาษใส่ลงไปในบ่อเลี ้ยง
ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ รอเวลาจิ้งหรีดเข้าไปอาศัยอยู่ จากนั้นก็นำรัง
ไข่ข้ึนมาเคาะลงในถัง เท่าน้ีก็สามารถจับจิ้งหรีดออกขายได้แล้ว 
 เราจึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยประสิทธิภาพในการ
เจริญเติบโตของจิ้งหรีด คือ การควบคุมอุณหภูมิภายในบ่อหรือ
โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เพราะจิ้งหรีดจะมีการเจริญเติบโตได้ดีใน
หน้าร้อนหรือในภูมิอากาศ อุณหภูมิ 25-30 °C จะสามารถกินได้
วางไข่และ เพิ่มประชากรได้อย่างเต็มที่ ถ้าอุณหภูมิต่างจะไม่
สามารถผสมพันธุ ์ และวางไข่  อีกทั ้งย ังมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย เพื่อเพิ ่มความปลอดภัยให้กับโรงเพาะเลี ้ยงเพื่อลด
ความเสียหายหากเกิดความผิดพลาดหรือหากเกิดน้ำท่วม หรือ 
ไฟไหม้ ระบบก็จะแจ้งไปยังเจ้าของฟาร์มได้  
 
คำสำคัญ : โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะ, อินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่ง 

 
 

ABSTRACT 
 Raising crickets is an additional career building. Is to 
create time for money And making free time 
useful Villagers without occupation Or have free time, 
will choose this profession as an additional career to 
build a career. We went to study and see this work as 
part of our career. Raising crickets as well as other 
professional groups. 
 Crickets are hot animals and will eat well in the hot 
summer months. But if the weather is cool, the crickets 
grow slowly. And refused to eat The ideal temperature 
for raising crickets is 27-30 degrees. Crickets are very 
nutritious, containing approximately 2.9% protein, 
5.54% fat and 5.1% carbohydrates. In addition, crickets 
are fast-breeding insects, with one parent being able to 
give up to 1,000 offspring, taking about 30-45 days. Easy 
techniques for catching crickets for sale Just put the 
cardboard in the pond, stack it in layers, wait for the 
crickets to come in, then knock it into the bucket. That's 
it, you can catch crickets for sale. 
 We therefore develop innovations to help increase 
the efficiency of crickets. It is to control the 
temperature inside the pond or crickets culture house. 
This is because crickets will thrive in summer or 
climates at 20-30 degrees Celsius. This will help the 
crickets to eat a lot and to lay eggs well. And help 
increase the population fully If the temperature is not 
optimal, crickets cannot mate and lay eggs. There is 
also a security system. To increase the safety of raising 
crickets to reduce their damage. If a cricketer farm 
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crashes, such as a flood or a fire, the cricket farm owner 
will be notified. 
 
Keywords : Smart Nursery Plants for Crickets, Internet 
Of Things 

 
1. บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา  
ในปัจจุบันภาคเกษตรกรรมเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในดา้น

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจึงมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเรื่องการเกษตร การนำอุปกรณ์ IoT มาใช้ 
เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มผลผลิตในการทำเกษตรกรรม 
ซึ่งงานวิจัยนี้ได้นำอุปกรณ์ IoT มาใช้เพื่อสร้าโรงเพาะเลี้ยงจิง้หรดี 
โดยมีการควบ คุมอุณหภูมิและความชื้นและระบบรักษาความ
ปลอดภัยต่าง ๆ ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเพิ่มผลผลิตตาม
ความต ้องการของเกษตรกรและทำให ้ เกษตรกรม ีความ
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

 
1.2 วัตถุประสงคข์องการศึกษา 

1.2.1 เพื่อประยุกต์ใช้ IoT มาใช้ร่วมกบัการเลี้ยงจิ้งหรีดให้มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 
1.2.2 เพื่อประยุกต์ใช ้IoT ให้มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น 

1.2.3 เพื่อให้ระบบ IoT ช่วยในการเลี้ยงจิ้งหรีดให้มีรายได้มากขึ้น 

1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน 
1.3.1 สามารถควบคุมอุณหภูมิของโรงเพาะเลีย้งจิ้งหรีดและ

สามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัต ิ
1.3.2 สามารถควบคุมความชื้นของโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและ

สามารถควบคุมความชื้นได้โดยอัตโนมัต ิ
1.3.3 สามารถสร้างหมอก เพื่อสร้างความชื้นอยู่ในค่าที่กำหนด 

เพื่อให้จิ้งหรีดมีความสุขในการใช้ชีวิต 
1.3.4 สามารถแจ้งเตือนความปลอดภยัของโรงเพาะเลี้ยงแก่ผู้ดูแล

ระบบได้ 
1.3.5 สามารถส่งค่าต่าง ๆ ขึ้นแสดงบนหน้า Dashboard ได ้

1.3.6 สามารถควบคุมอุปกรณ์ IoT ผ่านหน้า Dashboard ได ้

1.3.7 สามารถแจ้งเตือนผ่าน Line ได ้

1.3.8 สามารถเก็บข้อมูลลง Database ได ้

1.4 กลุ่มเป้าหมายในการนำผลงานไปใช้ประโยชน ์
กลุ่มเป้าหมายสำหรับระบบโรงเพาะเลีย้งจิ้งหรีดอัจฉริยะ คือ  

1. เกษตรกร เกษตรกรมีอาชีพและช่องทางในการหารายได้

เพิ่มมากขึ้น 
2. อุสาหกรรม ด้านอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่ม

จำนวนการผลิตจิ้งหรีดได้ 
3. ธุรกิจ บุคคลที่ต้องการหารายได้เพิ่มโดยการเลี้ยงจิ้งหรีด 

สามรถนำไปใช้เพื่อลดจำนวนคนงานและยังสามรถควบคุม

ได้โดยอัตโนมัต ิ
4. ชุมชน ชุมชนที่สนใจการเลี้ยงจิ้งหรีดสามารถศึกษาและ

เล้ียงจิ้งหรีดได้ อีกทั้งยังบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ประจำหมูบ้าน

ได้ 
5. การศึกษา ผู้ที่สนใจ สามารถนำระบบเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

อัจฉริยะ ไปศึกษาและพัฒนาตอ่ยอดในอนาคตได้ 
6. ภาครัฐ หากมีการเลี้ยงจิ้งหรีดมากขึ้น ซ่ึงจิ้งหรีด

เป็นสัตว์แมลงที่มีการรับประทานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ การส่งออกไปยังต่างประเทศก็จะมากขึ้น

เช่นกัน 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. สามารถนำระบบ IoT มาใช้งานจริงและสามารถ

สร้างรายได้ที่มากขึ้นได ้
2. สามารถนำระบบ IoT มาใช้งานได้จริงและมาสารถ

ทำให้การเจรญิเติบโตของจิ้งหรดีดขีึ้น 
3. ช่วยลดแรงงานในการทำงาน 
4. สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ IoT ให้มีประสิทธิภาพ

และควบคมุอุปกรณผ์่านหน้า Dashboard ได ้
 5. เพิ่มช่องทางการหารายได้ของผูท้ี่สนใจได ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  ดร.ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์, 2559 : บทคัดย่อ 
บทความนี้จะกลา่วถึงเทคโนโลยีInternet of Things (IoT) ซึ่งถูก
คาดหมายว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เศรษฐกิจ และสังคม ใน
อนาคตโดยจะกล่าวถึงเฉพาะในดา้นการประยุกต์ใช้งาน 
สถาปัตยกรรม คณุลักษณะทางเทคนิคที่มี ผลต่อการใช้งานคลื่น
ความถี่การวิเคราะหค์วามพร้อมทางการกำกับดูแลของประเทศ
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ไทยต่อการพัฒนาระบบ IoT และข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการ
พิจารณากำหนดแผนการบริหารคลื่นความถีล่่วงหน้าในกรอบ
เวลา 5 และ 10 ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็น
เกี่ยวกับ IoT แก่สาธารณะและใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนภารกิจของ
สำนักงาน กสทช. ในการสร้างสภาวะแวดล้อมทางการกำกับดูแล
กำหนดทิศทางในการบริหารทรัพยากรคลื่นความถี่ท่ีมีอยู่อย่าง
จำกัดเพื่อรองรับความต้องการใช้งานท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วของ
การใช้งานเทคโนโลยี IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างกลไก
เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในการลงทุนและการจัดสรรคลื่น
ความถี่รวมถึงสร้างแนวทางให้ระบบใหม่ที่หลากหลาย สามารถ
เชื่อมต่อและทำงานสอดคล้องกันได้ 

เจษฎา ขจรฤทธิ์  , ปิยนุช ชัยพรแก้ว , หนึ่งฤทัย เอ้ง
ฉ้วน, 2561 : บทคัดย่อ ในปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of 
Things เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษยม์ากขึ้น 
เทคโนโลยี ดังกล่าวเชื่อมโยงอุปกรณ์อัจฉริยะตา่งๆ ส่งระบบ
อินเทอร์เน็ต ทำให้การควบคุมอปุกรณ์มคีวามเป็นอสิระมากข้ึน 
บ้านอัจฉริยะเป็นผลิตผลหนึ่งของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ ใน
งานวิจัยช้ินนี้ผู้เขียนได้พัฒนาระบบต้นแบบการควบคมุระบบ 
ส่องสว่างในครัวเรือนจากสมาร์ทโฟน ระบบดังกล่าว
ประกอบด้วยสามส่วนได้แก่ แอปพลิเคชัน Android, บริการ 
NETPIE และ หน่วยควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้ใช้สามารถ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟนได้จากทุกท่ี ที่ 
สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต การควบคุมสามารถทำได้ทั้ง
ระบบทัชสกรีนและการสั่งงานด้วยเสียง ผลงานวิจยัชิ้นนี้เป็น 
ต้นแบบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลติภัณฑส์ำหรับบ้านอัจฉรยิะและ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในยุคไทยแลนด์ 4.0 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2561 :  วันที่ 
22 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย 
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (สอว.) (Science Park Promotion Agency : SPA) 
ได้ลงพื้นที่เพ่ือตดิตามความก้าวหน้าโครงการวิจยัพัฒนาจิ้งหรีด
เพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคตแบบครบวงจร ที่อุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี ได้ร่วมสนับสนุน โดยนำจิ้งหรดีหนึ่งในแมลงกินได้
และได้รับความนิยมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมานาน 
ตลอดจนเริ่มมีการบริโภคกว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะในยุโรปท่ีมี

การเปิดรับ และนยิมบรโิภคจิ้งหรีดมากขึ้นมาก เพราะถือเป็น
แหล่งอาหารโปรตีนอีกแหล่งหนึ่งและจะเป็นแหล่งโปรตีนที่
สำคัญสำหรับมนุษยชาติในอนาคต โดยองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาตไิด้ให้การยอมรับแมลงกินได้เป็นแหล่ง
อาหารเสบียงสำรองที่สำคัญของมนุษย์ เนื่องจากแมลงกินไดเ้ป็น
แหล่งโปรตีนที่ถูกและสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือนั้นมีวัฒนธรรมการบริโภคแมลงอยู่
ก่อนแล้ว และปรากฏมีแมลงหลายชนิดที่ยังคงนิยมบริโภคใน
ปัจจุบัน 

 น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.สำนักงานเลขานกุาร
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) 
เปิดเผยว่า สอว.ให้การสนับสนุนการนำจิ้งหรีดมาเป็นแหล่ง
โปรตีน เพราะจิ้งหรีดมีประโยชน์มากมาย โดยประกอบด้วย
โปรตีนประมาณ 12.9% ไขมนั ประมาณ 5.54% และ
คาร์โบไฮเดรต ประมาณ 5.1% นอกจากน้ีจิ้งหรีดยังเป็นแมลงที่
ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยแมพ่ันธุ์หนึ่งตัว สามารถให้ลูกได้ถึง 
1,000 ตัว ใช้เวลาเลี้ยงไม่นาน คือ ประมาณ 30-45 วัน สามารถ
เพาะเลี้ยงในลักษณะฟาร์มเล็ก และขนาดใหญ่ได้ อีกทั้งในการ
เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นยังใช้พลังงานและทรัพยากรน้อยกว่าการ
เพาะเลี้ยงฟาร์มปศสุัตว์ทั่วไป และใช้แรงงานไม่มากอีกด้วย ที่
สำคัญคือผู้บรโิภคคุ้นเคยกับการบริโภคแมลงชนิดนี้อยู่แล้ว จึง
สามารถส่งเสริมและทำตลาดได้ไมย่ากนัก 

 รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ข้อมูลว่า 
โครงการพัฒนาจิ้งหรีดนี้ เป็นสว่นหน่ึงของโครงการบูรณาการ
ความรูสู้่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โดยมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ง ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีการวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง และแปรรูปจิ้งหรีด
เพื่อเป็นอาหารมาแล้วระยะหนึ่ง โดยกิจกรรมในโครงการมีทั้ง
ส่วนของการศึกษาพัฒนาสายพันธ์ุจิ้งหรีดเพื่อการเพาะเลี้ยง การ
พัฒนากระบวนการเลี้ยงจิ้งหรดีในลักษณะฟาร์ม โดยมุ่งไปสู่การ
เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ สำหรับจิ้งหรีด (Smart Farming for 
Cricket) การส่งเสริมให้กลุม่เกษตรกรเพาะเลี้ยงจิ้งหรดีเป็น
อาชีพหลัก และอาชีพเสริม ตลอดจนการวจิัยด้านการแปรรูป
จิ้งหรีดไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม รูปแบบการ
ดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนาจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต
แบบครบวงจร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาให้การสนับสนุน 
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ต่อยอดในส่วนของการยกระดับการวิจัยไปสู่ตลาดและการสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่จากผลติภณัฑแ์ปรรูปจากจิ้งหรีดนี ้

 ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเตมิว่าโครงการ
พัฒนาจิ้งหรีดนี้มีเปา้หมายเพื่อพัฒนาจิ้งหรีดให้เป็นสัตว์
เศรษฐกิจใหม่ในพ้ืนท่ี และสร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกร ในส่วน
ของการพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ได้พัฒนากระบวนการเลี้ยงจิ้งหรดีปลอดภัย และนำไปฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้แกเ่กษตรกร พร้อมทำการส่งเสริมให้เกษตรกร
เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม ปัจจุบันมีศนูย์ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด
กระจายอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี และศรสีะเกษ มีกลุ่มเกษตรกร
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรดีเพื่อการจำหน่าย
แล้วจำนวนหน่ึง โดยเลี้ยงในลักษณะฟารม์ขนาดเล็กในบ่อซีเมนต ์
บ่อหนึ่งบ่อสามารถเกบ็จิ้งหรีดได้ประมาณ 10 กิโลกรัม และราคา
จำหน่ายประมาณกิโลกรัมละ 150 – 200 บาท ทั้งนี้เกษตรกรที่
เข้าโครงการสามารถมรีายได้ตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาทต่อ
เดือน  ที่สำคัญ ยังได้เน้นการนำเทคโนโลยมีาสร้างมลูค่าเพิ่ม เช่น 
การพัฒนากระบวนการสกดัสารสำคัญ เช่น กรดอะมิโนแอซดิ 
โปรตีน ไขมันกลุ่มทีม่ีประโยชน์จากจิ้งหรีด เป็นต้น ทั้งนี้ได้มี
ผลิตภณัฑ์ต้นแบบท่ีพัฒนาขึ้นมาได้แล้วจำนวนหนึ่ง เช่น 
ผลิตภณัฑ์เวยโ์ปรตีนจากจิ้งหรดี ช็อคโกแลตจิ้งหรดี ผงโปรตีน
สกัดจากจิ้งหรีด เป็นต้น 

ชนม์ณัฐชา กังวานศภุพันธ์ , 2562 : บทคัดย่อ งาน
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบ
การ จัดการโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธรุกิจฟาร์มจิ้งหรีด
กรณีศึกษาจังหวัดสรุินทร์ โดยใช้แนวคิดตัวแบบอ้างอิงการ
ดำเนินงานโซ่อุปทาน วิธีวิจัยที่ใช้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพและ
กรณีศึกษาแบบหลายกรณโีดยเกบ็ข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจ 
ฟาร์มจิ้งหรดี 5 รายที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร์ และดำเนิน
ธุรกิจมาอย่างน้อย 2 ป ี เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก ่ แบบ
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง ตรวจสอบความ เชื่อถือได้และความ
เชื่อมั่นของข้อมูลแบบสามเส้า ผลการวิจัยพบว่าผูป้ระกอบการ 
ธุรกิจฟาร์มจิ้งหรีดมีการจำหนา่ยผลผลิตแบบเน้นการขายปลีก
และเน้นการขายส่ง รูปแบบการดำเนินงานมีทั้งฟาร์มที่ผลิตอย่าง
เดียว และฟาร์มทีผ่ลติและรวบรวมผลผลิต ลักษณะการ
ดำเนินงานมีทั้งที่เป็นฟาร์มเดี่ยว ฟาร์มเดีย่วและมีลูกฟาร์ม ฟาร์ม
เครือข่ายที่มลีูกฟาร์มจำนวนมาก ฟาร์มที่เป็นวสิาหกิจชุมชน 

และฟารม์ที่เป็น ลูกฟาร์ม ผู้ประกอบการทุกประเภทมีการจัดการ
กิจกรรมหลักตามองค์ประกอบใน โซ่อุปทานตามตามตัวแบบ
อ้างอิงการดำเนินงานโซ่อปุทาน ได้แก่ การวางแผน การ จัดหา
วัตถุดิบ การผลิต การจัดส่งและส่งมอบผลผลิต และการส่งคืน
ผลผลติ เมื่อ ประเมินแต่ละองค์ประกอบของการจัดการโซ่
อุปทานพบว่าผู้ประกอบการฟาร์ม ขายปลีกต้องปรับปรุงความ
น่าเชื่อถือ ความยืดหยุ่น และต้นทนุ ในเรื่องการวาง แผนการผลิต 
การจัดหาวตัถุดิบ การผลิต และการส่งมอบ ส่วนผู้ประกอบการ
ฟาร์ม ขายส่งควรปรับปรุงในเรื่องต้นทุนการจัดหาวตัถุดิบ การ
ผลิต การจัดส่งและส่งมอบ ผลผลติ 
 นันทยา จงใจเทศ , พิมพรวัช รางค์กุล , ปิยนันท์ เผ่า
ม่วง , เพ็ญพโยม ประภาศิริ , 2561 : บทคัดย่อ การบริโภค
แมลงของคนไทยและชาวต่างประเทศมีมานานแล้วปัจจุบันมี
ธุรกิจของคนไทยเพาะพันธุ์แมลงและผลิตแมลงกระป๋องส่งออก
ต่างประเทศการศึกษานี้ทำในแมลงที่นิยมบริโภค 8 ชนิดโดย
วิเคราะหห์าคณุค่าทางโภชนาการที่เป็นสารอาหารหลักและ
ศึกษาคุณภาพโปรตีนโดยหาค่า amino acid score เปรยีบเทียบ
กับโปรตีนอ้างอิงของ FAO/WHO 1973รวมทั้งศึกษาปริมาณกรด
ไขมันและคอเลสเตอรอลผลการศกึษาพบว่าในน้ำหนักสดของ
แมลง100 กรัม มีพลังงาน 98-231 กิโลแคลอรีโปรตีน 9.2-27.6 
กรัมไขมัน 1.8-20.4 กรัมคาร์โบไฮเดรต 1.0-4.8 กรัมแมลงที่มี
พลังงานและไขมันสูงสดุคือหนอนไม้ไผ่แมลงที่มีโปรตีนสูงสุดคือ
ตั๊กแตนปาทังก้า รองลงมาคือแมลงป่องคุณภาพโปรตีนในแมลงที่
ศึกษาครั้งพบว่า มีค่า amino acid score 34.2-100 ดักแด้ไหม
เป็นแมลงที่มีคณุภาพดีที่สุดเทียบเท่าโปรตีนอ้างอิงรองลงมาคือ
หนอนไม้ไผ่มีคา่amino acid score 77.5 ตั๊กแตนปาทังก้ามี
โปรตีนสูงสุดมีค่า amino acid score55.8 จิ้งหรีดตัวอ่อนของต่อ
แมลงป่อง และแมลงกินูน มีคา่ amino acid score68.7 59.4 
48.4 และ 34.2 ตามลำดับ Limiting amino acidในแมลงแตล่ะ
ชนิดแตกต่างกันไปผลการศึกษาปริมาณกรดไขมันพบว่าดักแด้
ไหมมีกรดไขมันอ่ิมตัวสูงที่สุดถึงรอ้ยละ 70.36 หนอนไม้ไผ่และตัว
อ่อนของต่อมีกรดไขมันอ่ิมตัวร้อยละ48.71 และ 45.98กรดไขมัน
ไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดยีวร้อยละ46.86 และ 40.39ซึ่งนับว่าสูงกว่า
กรดไขมันไม่อิม่ตัวหลายตำแหน่งมากแมลงป่องเป็นแมลงชนิด
เดียวท่ีมีปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวมากกว่ากรดไขมัน
อื่น จิ้งโกร่ง จิ้งหรีด ตั๊กแตนปาทังก้าและแมลงกินูนมีอตัราส่วน
ของ กรดไขมันอ่ิมตัว : กรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว :กรด
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ไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง ประมาณ 1:1:1 จิ้งหรีดมีปริมาณ
คอเลสเตอรอลมากทีสุ่ดคือ105 มลิลิกรมั / 100 กรัมรองลงมาคือ
แมลงป่อง97 มิลลิกรัม /100 กรัมแมลงแม้มโีปรตีนสูงและมี
คุณภาพโปรตีนในส่วนของกรดอะมิโนจำเป็นดีพอสมควรแต่
ปริมาณกรดไขมันส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันไม่จำเป็นและในการ
รับประทานแมลงโดยทั่วไปจะเป็นการทอดจึงเป็นการเพิ่มไขมัน
มากขึ้นดังนั้นในการบรโิภคควรคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนอกเหนือจาก
เรื่องสารพิษตกค้างท่ีอาจติดมากับแมลงเหล่านี ้
ตารางที่ 1 พลังงานและองค์ประกอบหลักของแมลงที่กินได้ ใน
น้ำหนักสด 100 กรัม 

 
 

3. วิธีการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานวิจัยจะแบ่งงานออกเป็น 8 ส่วนหลัก ๆ 
ส่วนแรกเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อนำมาทดลองในการทดสอบ
ตามหลักการทำงานและควบคุมการทำงานของตัวพ่นหมอกและ
หลอดไฟ ส่วนท่ีสองจะเป็นการสร้างชุดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อ
จะนำไปใช้ควบคุมการทำงานของชุดพ่นหมอกและหลอดไฟ ส่วน
ที่สามจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำโมเดล ส่วนที่สี่จัดทำโมเดล
และประกอบเซนเซอร์เข้ากับโมเดล ส่วนที่ห้าทดสอบเขียนโค้ด
ลงบอร์ดเพื่อทดสอบเซนเซอร์ของแต่ละเซนเซอร์ ส่วนที่หกเป็น
การออกแบบหน้าจอแสดงและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล เพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้มาแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรมและนำไปวิเคราะห์ ข้อมูล
และพัฒนาต่อไปขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดแบ่งออกเป็น 8 
ขั้นตอน ดังนี ้

1. ศึกษาระบบและวิเคราะห์ระบบการทำงานในปัจจุบัน 
2. การออกแบบเครือข่ายงานใหม่ 
3. การออกแบบระบบ 
4. การออกแบบการทำงานของอุปกรณ์ปลายทาง 
5. การออกแบบการพัฒนาระบบ 
6. การออกแบบหน้าจอแสดงผล 
7. การออกแบบจำลองโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรดี 
8. การประเมินระบบ 

9. สรุปผลการพัฒนาระบบและข้อเสนอแนะ 

3.1 ศึกษาระบบและวิเคราะห์ระบบการทำงานในปัจจุบนั 
 ระบบการทำงานเดิมของโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ยังไม่มี
การนำระบบ IoT มาช่วยในการทำงานต่าง ๆ การจัดการโรง
เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ทำด้วยเจ้าของโรงเพาะเลี้ยงเพียงคนเดียว ซึ่ง
การดูแลความปลอดภัยและควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้นของโรง
เพาะเลี้ยงน้ันไม่ทั่วถึง ซึ่งทำให้ลำบากในการดูแล ทำให้เกิดความ
ล่าช้าในการควบคุมอุณหภูมิ และไม่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้
การเจริญเติบโตของจิ้งหรีดไม่เต็มที่ ทำให้มีน้ำหนักท่ีเบาและขาย
ได้ในราคาต่ำ 
 

 
ภาพที่ 3.1 แสดงปัญหาของระบบงานเดิม 

3.2 ข้อเสนอแนะ 
 3.2.1 ควรมีระบบเพื่อควบคมุอุณหภูมิที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าน้ี 
 3.2.2 ควรใช้ระบบฐานข้อมูลช่วยในการจัดเก็บข้อมลู
เพื่อลดต้นทุนทางด้วนเอกสารต่าง ๆ และ สะดวกต่อการค้นหา
ข้อมูลและป้องกันข้อมูลสญูหาย 
 
3.3 การออกแบบเครือข่ายงานใหม่ 

 
ภาพที3่.2 เครือข่ายการทำงานของอุปกรณแ์ละการส่งคา่แบบไร้สาย 
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กระบวนการทำงานของระบบโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉรยิะ แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ 
 ส่วนท่ี 1 หากโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรดีมีความร้อน หรือ มี
อุณหภูมิทีสู่ง จะให้ให้จิ้งหรีดมีการเจรญิเติบโตที่ช้า ดังนั้นการนำ
ตัวพ่นหมอกเข้ามาช่วยในการควบคุมอุณหภูมิ จึงเป็นตัวช่วยท่ีดี
ในการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในค่าที่จิ้งหรีดเจริญเติบโตไดด้ ี
 ส่วนท่ี 2 คือ แผงหลอดไฟ ที่ทำหน้าท่ีทดแทนแสงและ
ความร้อนที่ส่งผลให้จิ้งหรดีเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ในกรณเีลีย้ง
จิ้งหรีดในสถานท่ีปิดที่แสงเข้าไม่ถงึ และ ในช่วงที่มีอากาศหนาว  
โดยกระบวกการทั้งหมดนี้มีการออกแบบโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อควบคุมการทำงานและเซนเซอร์ต่าง ๆ เพื่อส่งค่าข้อมลู ทำ
หน้าท่ีควบคุมอุณหภูมิ และแสงจากหลอด LED ให้เหมาะสม
สำหรับของโรงเพาะเลี้ยง โดยอัตโนมัตสิั่งการควบคุมและตรวจดู
ค่าข้อมูลระยะไกลไดผ้่าน แอปพลิเคชัน (Blynk) หรือหน้า 
Dashboard และมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชัน (Line) 
อีกด้วย หากค่าต่าง ๆ ที่วัดได้มีความ ผิดปกติไป 
 ส่วนท่ี 3 ประกอบไปด้วย ระบบ security คือ  

1. ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวและทำการถ่ายภาพ 

เพื่อรายงานแก่เจ้าของโรงเพาะเลี้ยงผ่านไลน์แอป

พลิเคชัน (Line) 

2. ระบบตรวจจับควันและเปรวไฟ หากพบเปลวไฟและ

ควันระบบจะรายงานแก่เจ้าของโรงเพาะเลี้ยงผ่าน

ไลน์แอปพลิเคชัน (Line) 

3. ระบบตรวจจับนำ้ท่วมของโรงเพาะเลี้ยง ด้วยปญัหา

การเลี้ยง อาจเลี้ยงในต่างที่จึงติดตั้งระบบป้องกันน้ำ

ท่วมเพื่อป้องกันการเสียทรัพย์สิน หากมรีะดับน้ำขึ้น

มาถึงระดับที่กำหนด ระบบจะรายงานแก่เจ้าของโรง

เพาะเลี้ยงผ่านไลน์แอปพลิเคชัน (Line) 

3.4 การออกแบบระบบ 
 การออกแบบระบบโรงเพาะเลี้ยงจิง้หรีดอัจฉริยะนี้ 
อธิบายด้วยแผนภาพบริบทและแผนภาพกระแสข้อมลู โดย
อธิบายถึงสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ ที่อยู่ในระบบความสามารถของ
กระบวนการต่าง ๆ ในระบบรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ 
โดยมรีายละเอียดดังนี ้

 
รูปที่ 3.3 แผนภาพบริบทของระบบ โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรดี

อัจฉริยะ 
 

จากแผนภาพบริบทของระบบ โรงเพาะเลี ้ยงจิ ้งหรีด
อัจฉริยะ ผู ้ดูแลระบบจะสามารถร้องขอดู ข้อมูลระดับน้ำ ค่า
อุณหภูมิและความชื้นโรงเรือน ข้อมูลเปลวไฟและควัน จากหน้า
จอแสดงผลว่า ณ เวลานั้นมีข้อมูลเป็นอย่างไรต่อวัน และสามารถ
เข้าเช็คข้อมูลควบคุมการทำงานของระบบ และนำข้อมูลไป
วิเคราะห์ผลหรือทำแผนการพัฒนาต่อไปได้ จากฐานข้อมูลที่
ทำงานแบบ Real-Time ได้ 
 

3.4.1 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล ระดับท่ี 1 
(Data Flow Diagram Level 1 ) 

 

 
รูปที่ 3.4 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล ระดับที่ 

1 (Data Flow Diagram level 1) 
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ระบบ โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะ 
3.4.2 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล ระดับท่ี 2 

(Data Flow Diagram level 2) 
 

 
รูปที่ 3.5 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล ระดับที่ 

2 (ระบบควบคุมอุณหภูมิ เปิด-ปิดไฟ) 
 

 
 

รูปที่ 3.6 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล ระดับที่ 
2 (ระบบควบคุมความชื้น เปดิ-ปิดตัวทำหมอก) 

 
รูปที่ 3.7 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล ระดับที่ 

2 (ระบบเตือนน้ำท่วม) 

 
 

รูปที่ 3.8 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล ระดับที่ 
2 (ระบบเตือนเปลวไฟ/ควัน) 

3.4.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
ตารางที่ 3.1 ตารางข้อมูลอุณหภูมิ/ความชื้น 

Attribute 
Name 

Description Data Type Data 
Size 

Key 
Type 

Reference 
Table 

ID รหัสค่า
อุณหภูมิ/
ความชื้น 

Int 6 PK  

Date วันที่ TIMESTAMP    

DHTsensor ค่าอุณหภูมิ/
ความชื้น 

Double 100   

 
ตารางที่ 3.2 ตารางข้อมูลระดับน้ำ 

Attribute 
Name 

Description Data Type Data 
Size 

Key 
Type 

Reference 
Table 

ID รหัสค่าระดับ
น้ำ 

Int 6 PK  

Date วันที่ TIMESTAMP    
Rain_sensor ค่าระดับน้ำ Double 100   

 
ตารางที่ 3.3 ตารางข้อมูลเปลวไฟ/ควัน 

Attribute 
Name 

Description Data Type Data 
Size 

Key 
Type 

Reference 
Table 

ID รหัสค่าเปลว
ไฟ/ควัน 

Int 6 PK  

Date วันที่ TIMESTAMP    
MQ2_sensor ค่าเปลวไฟ/

ควัน 
Double 100   

 
 
 
 

  

ค่าความช้ืน 

ขอ้มูลระดับน ้า 

ขอ้มูลความช้ืน  
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3.4.4 คำอธิบายกระบวนการทำงาน 

Process Description 
System : ระบบ โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉรยิะ 
DFD number : 1 
Process name : ระบบควบคุมอุณหภูมิ (เปดิ-ปิดไฟ) 
Input data flows : ร้องขอข้อมูลอุณหภูม ิ
Output data flows : ข้อมูลอณุหภมู ิ
Data stored used : ข้อมูลอุณหภูม ิ
Description : เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ (เปิด-ปดิไฟ) มีกระบวนการย่อย ๆ คือ 1. 
ตรวจสอบข้อมลูอุณหภูมิ 2. บันทึกข้อมูลอุณหภูม ิ

 
Process Description 
System : ระบบ โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉรยิะ 
DFD number : 2 
Process name : ระบบควบคุมความช้ืน (เปิด-ปิดตัวทำ
หมอก) 
Input data flows : ร้องขอข้อมูลความช้ืน 
Output data flows : ข้อมูลความชื้น 
Data stored used : ข้อมูลความชื้น 
Description : เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบระบบ
ควบคุมความช้ืน (เปิด-ปิดตัวทำหมอก) มีกระบวนการย่อย ๆ 
คือ 1. ตรวจสอบข้อมูลความช้ืน 2. บันทึกข้อมูลความช้ืน 

 
Process Description 
System : ระบบ โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉรยิะ 
DFD number : 3 
Process name : ระบบแจ้งเตือนน้ำท่วม 
Input data flows : ร้องขอข้อมูลระดับน้ำ 
Output data flows : ข้อมูลระดับน้ำ 
Data stored used : ข้อมูลระดบัน้ำ 
Description : เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบระบบ
แจ้งเตือนน้ำท่วม มีกระบวนการยอ่ย ๆ     
คือ 1. ตรวจสอบข้อมูลระดับน้ำ 2. บันทึกข้อมูลระดับน้ำ 

 

 
Process Description 
System : ระบบ โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉรยิะ 
DFD number : 4 
Process name : ระบบแจ้งเตือนเปลวไฟ/ควัน 
Input data flows : ร้องขอข้อมูลเปลวไฟ/ควัน 
Output data flows : ข้อมูลเปลวไฟ/ควัน 
Data stored used : ข้อมูลเปลวไฟ/ควัน 
Description : เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบระบบ
แจ้งเตือนเปลวไฟ/ควัน มีกระบวนการย่อย ๆ     
คือ 1. ตรวจสอบข้อมูลเปลวไฟ/ควัน 2. บันทึกข้อมูลเปลว
ไฟ/ควัน 

 
3.5 การออกแบบการทำงานของอุปกรณ์ปลายทาง 
 

3.5.1 ระบบควบคุมอุณหภูมิ(เปิด – ปิดไฟ) 

 
รูปที่ 3.11 ลักษณะและการเชื่อมต่อของอุปกรณ์

ปลายทางของระบบควบคมุอุณหภูมิ(เปิด-ปดิไฟ) 
 DHT11 Sensor คือ ตัววัดอุณหภมูิและความชื้น ผู้ดู
และสามารถควบคุมอุณหภูมผิ่านหน้า Dashboard หรือควบคมุ
แบบอัตโนมัติ โดยดูค่าจากการวัดค่าที่ได้ของ Sensor เพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ตอ้งการ 

 
รูปที่ 3.12 การทำงานของระบบควบคุมอหภูมิ (เปดิ-ปิดไฟ) 
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รูปที่ 3.13 Flow Chart ระบบควบคุมอุณหภูมิในโรงเพาะเลี้ยง 
อธิบายการทำงานของระบบวัดอุณหภมูิในน้ำ 

1. เร่ิมทำงาน 
2. รับค่าจาก DHT11 Sensor 

3. ส่งค่าเพื่อบันทึกค่า 
4. บันทึกข้อมูล 
5. แสดงผล 
6. ตรวจสอบปุ่มจากหนา้Dashboard 

6.1 ปุ่ม MANUAL สามาถสั่งเปิด-ปิดไฟดว้ยปุ่ม 

6.2 ปุ่ม AUTO ตรวจสอบค่าข้อมูลอุณหภมูิและ

ความชื้นที่วัดได้ 
- หากค่า อุณหภูม ิ>= 30 °C ระบบจะเปิดไฟอัตโนมัติ 

- หากค่า อุณหภูม ิ<= 27 °C ระบบจะปิดไฟอัตโนมัติ 

7. จบการทำงาน 

 

 

 

 

 

3.5.2 ระบบควบคุมความชื้น (เปิด – ปิดตัวทำหมอก) 
 

 
รูปที่ 3.14 ลักษณะและการเชื่อมต่อของอุปกรณ์

ปลายทางของระบบควบคมุความช้ืน(เปิด-ปิดตัวทำหมอก) 
ultrasonic mist maker fogger water fountain 

pond 12 led คือ อุปกรณส์รา้งหมอกท่ีสร้างหมอกจริง ๆ ไมม่ี
สารเคมีปนเปื้อน สามารถสรา้งกลุม่หมอกภายในโรงเพาะเลี้ยง 
ช่วยปรับอุณหภมูิและความชื้นใหอ้ยู่ในค่าท่ีกำหนดไว ้

 
รูปที่ 3.15 การทำงานของระบบควบคุมความชื้น (เปิด-ปิดตัวทำ

หมอก) 
 

 
 

รูปที่ 3.16 Flow Chart ระบบควบคุมความชื้นในโรงเพาะเลีย้ง 

Auto 
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อธิบายการทำงานของระบบวัดอุณหภมูิในน้ำ 
1. เร่ิมทำงาน 
2. รับค่าจาก DHT11 Sensor 

3. ส่งค่าเพื่อบันทึกค่า 
4. บันทึกข้อมูล 
5. แสดงผล 
6. ตรวจสอบปุ่มจากหนา้Dashboard 

6.1 ปุ่ม MANUAL สามาถสั่งเปิด-ปิดตัวทำหมอกดว้ยปุ่ม 

6.2 ปุ่ม AUTO ตรวจสอบค่าข้อมูลอุณหภมูิและความชื้นที่

วัดได้ 
- หากค่า อุณหภูม ิ>= 30 °C ระบบจะเปิดตัวทำหมอก

อัตโนมัติ 
- หากค่า อุณหภูม ิ<= 27 °C ระบบจะปิดตัวทำหมอก

อัตโนมัติ 
7. จบการทำงาน 

3.5.3 ระบบตรวจจับน้ำท่วม 

 
รูปที่ 3.17 ลักษณะและการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ปลายทางของ

ระบบตรวจจับน้ำท่วม 
Rain/Water Detection Sensor Module เป็นโมดูล

วัดความชื้นในอากาศและนำ้ฝน โดยค่าที่ได้ออกมาเป็นความ
ต้านทาน (ADC) เมื่ออยู่ในสภาพปกติหรือแม้จะมีความต้านทาน
สูง ในขณะที่มีความชื้นมาก ๆ  หรอืมีปริมาณน้ำฝนในปริมาณมาก 
ค่าความต้านทานท่ีได้จะลดลง ซึ่งสามารถปรับค่าความไวในการ
ตรวจจัดได้อีกด้วย และสามารถให ้Output ได้ทั้ง Analog (ADC) 
และ Digital 

 

 
รูปที่ 3.18 การทำงานของระบบตรวจจับน้ำท่วม 

 

 
 

รูปที่ 3.19 Flow Chart ระบบตรวจจับน้ำท่วม 
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อธิบายการทำงานของระบบวัดอุณหภมูิในน้ำ 
1. เร่ิมทำงาน 
2. รับค่าจาก Rain/Water Detection Sensor 

Module 

3. ส่งค่าที่ได้รับจาก Sensor 

4. บันทึกค่าที่ได้รับจาก Sensor 

5. แสดงผล 
6. ตรวจสอบการข้อมูลระดับน้ำทีว่ัดได้ 

6.1 หากระดับนำ้ >=0.15 เมตร ระบบจะแจ้ง

เตือนไปยังไลน์(LINE) และเปิดไฟสำหรับแจ้ง

เตือนน้ำท่วมอัตโนมัต ิ
6.2 หากระดับนำ้ <=0.15 เมตร ระบบจะปดิไฟ

สำหรับน้ำท่วม 
7. จบการทำงาน 

3.5.4 ระบบตรวจจับเปลวไฟ/ควัน 

 
รูปที่ 3.20 ลักษณะและการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ปลายทางของ

ระบบตรวจจับเปลวไฟ/ควัน 
(ที่มา: https://www.myarduino.net) 

 
MQ-2 Smoke Gas Sensor เซนเซอร์ตรวจจับควัน 

ส่งค่ากลับมาเป็น Analog กับ Digital สามารถปรับความไวได ้
 

 

 
 

รูปที่ 3.21 การทำงานของระบบตรวจจับเปลวไฟ/ควัน 
 
 

 
รูปที่ 3.22 Flow Chart ระบบตรวจจับเปลวไฟ/ควัน 
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3.6 การออกแบบการพัฒนาระบบ 
 การดำเนินการพัฒนาระบบจะแบง่เป็น 4 ส่วนด้วยกัน 
คือ ส่วนเครื่องแม่ข่าย ส่วนชุดอุปกรณ์ปลายทางส่วนของ
ฐานข้อมูล ส่วนหน้าจอแสดงผล 

3.6.1 ส่วนเคร่ืองแม่ข่าย 
การใช ้ในส ่วนของ Node-red ในการควบคุมการ

เชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ปลายทางกับฐานข้อมูล ซึ่ง Node-
RED จะทำงานอย ู ่บน Server ที ่ทำการสร ้างผ ่าน Google 
Cloud Platfrom ที ่อยู ่บนเครื ่องแม่ข่าย ซึ ่งจะมี  หน้า User 
Interface สำหรับผู้ดูแลระบบให้ใช้งานผ่าน Web Browser ทำ
ให้การเชื่อมต่อเส้นทางการไหลของข้อมูลนั้นเป็นเรื่องง่าย 

 

 
รูปที่ 3.23 Flow การเช่ือมต่อ MQTT Node 

 
3.6.2 ส่วนอุปกรณ์ปลายทาง 

ออกแบบอุปกรณ์มีการควบคุมโดยการเขียนโปรแกรม 
ผ่านโปรแกรม Arduino IDE ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ เขียนคำสั่งใน
การสั่งให้อุปกรณ์ปลายทาง (ESP8266) เก็บค่าจากตัว Sensor 
แล้วส่งค่าไปที่ Node-RED และ Blynk ซึ่งทำหน้าที่ในการส่ง
ข้อมูลต่อไปยังฐานข้อมูลต่อไป ตัวอย่างโค้ดดังนี้ 

 

 
รูปที่ 3.24 ภาพตัวอย่างโค้ดบางสว่นในโปรแกรม Arduino IDE 

 
3.6.3 ส่วนของฐานข้อมลู 
MySQL ถือเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management System (DBMS) ฐานข้อมูลมีลักษณะเป็น
โครงสร้างของการเก็บรวบรวมข้อมูล การที่จะเพิ่มเติม เขาถึงหรือ
ประมวลผลข้อมูลที่เกบ็ใน ฐานข้อมูลจําเป็นจะต้องอาศัยระบบ
จัดการ ฐานข้อมูล ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจดัการกับ
ข้อมูลใน ฐานข้อมูลทั้งสำหรับการใช้งานเฉพาะ และรองรับการ
ทำงานของแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ ที่ต้องการใช้งานข้อมูลใน 
ฐานข้อมูล เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการจัดการกับข้อมลู
จำนวนมาก MySQL ทำหน้าที่เป็นท้ังตัวฐานข้อมูล และระบบ
จัดการฐานข้อมลู 

 
รูปที่ 3.25 แสดง Table ในฐานข้อมูล MySQL 
3.6.4 ส่วนของหน้าจอแสดงผล 
มีการใช้ Node-RED เป็นบริการสร้างหน้า 

Dashboard โดยใช้ข้อมลูที่ส่งจาก MySQL การจะสร้างหน้า 
จากท่ีเราเก็บคา่จากอุปกรณ์ปลายทาง เพื่อนําค่าไปแสดงใน
รูปแบบของหน้าเว็บ Dashboard ให้ผู้ดูแลระบบได้ เห็น และ
ควบคุมได้ผ่านหนา้เว็บบอรด์ได้นัน้ ต้องมีการเตรียมข้อมลูไว้และ
ออกแบบให้เข้าใจง่าย 
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รูปที่ 3.26 แสดงหน้าจอแสดงผล dashboard 

 
3.7 การออกแบบหน้าจอแสดงผล 
การใช้งานระบบท้ังหมดนั้น สามารถควบคุมได้โดยผ่านหน้า 
dashboard ที่ออกแบบไว้ สำหรบัการใช้งาน สามารถดู
สถานะการทำงานท้ังหมดของระบบได้โดยมรีายละเอียดของ
หน้าจอการใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 3.27 แสดงหน้าจอแสดงผล dashboard 

 

 
รูปที่ 3.28 แสดงหน้าจอแสดงการออกแบบของหน้าแสดงผลบน

หน้า dashboard 
 

4. ผลการวิจัย 
การออกแบบและพัฒนาระบบโรงเพาะเลี ้ยงจิ ้งหรีด

อ ั จฉร ิ ยะ  ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ให ้นำหล ักการพ ัฒนา SDLC (System 
Development Life Cycle) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ
โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะ ท้ังหมด 5 ข้ันตอน คือ 

1. ศึกษาการพัฒนาระบบ 

2. การกำหนดปัญหาและความต้องการของ

ระบบ 
3. การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
4. การสร้างระบบ 
5. การทดสอบระบบ 

เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยผู้วิจัยได้ทำการสำรวจ
ข้อมูลจากงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องเรื ่องการศึกษาพฤติกรรมของ
เกษตรกรและการเลี้ยงจิ ้งหรีด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และ
ออกแบบให้สามารถรองรับและเพียงพอต่อการใช้งานในการ
ควบคุมอุปกรณ์ และกำหนดปัญหาเพื ่อที ่จะพิจารณาระบบ 
Internet of Things เข้าไปแก้ไขปัญหา โดยการสร้างฟังก์ชัน
การควบคุมบนหน้าเว็บ Dashboard การแจ้งรายงานผ่านทาง
แอปพลิเคชันไลน์ (Line)  
3.8 การประเมินระบบ 
        การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบถังขยะ
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ่งสำหรับผู้เลีย้ง
จิ้งหรีด จากการสำรวจจากกลุม่ตัวอย่าง 10 คน จาก
แบบสอบถามออนไลน์ โดยแบ่งเปน็ 3 ด้านคือ ด้านความสะดวก
ในการใช้งาน ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน และ ด้าน
ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ  เกณฑ์การให้คะแนนความ
พึงพอใจ แบ่งเป็น5ช่วงดังนี้ 
 ความพึงพอใจมากท่ีสุด     5 คะแนน 
 ความพึงพอใจมาก   4  คะแนน 
 ความพึงพอใจปานกลาง    3  คะแนน 
 ความพึ่งพอใจน้อย   2  คะแนน 
 ความพึ่งพอใจน้อยท่ีสุด     1  คะแนน 

   นำมาเทียบกับเกณฑ์การประเมนิผลซึ่งมีการแปลผล 
ตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชัน้ ดังนี้ 
คะแนน 4.50-5.00 ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
คะแนน 3.50-4.49 ความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนน 2.50-3.49 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 ความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนน 1.00-1.50 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สดุ 

       การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลโดยการประเมินด้วย
โปรแกรมทางสถิติและสรุปผลออกมาในรูปแบบของตาราง
ดังต่อไปนี ้



1060 

 

  

 ตารางท่ี 1 การประเมินด้านความสะดวกในการใช้งาน 
รายการทีใ่ช้ในการประเมิน �̅� S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 
1.ความง่ายในการใช้งาน 
2.ความเหมาะสมในการใช้งาน 
3.ความรวดเร็วในการใช้งาน 
4.สามารถลดงานของผู้ดูแล 
5.ขนาดของอุปกรณ์เหมาะสมกับ
การใช้งาน 

4.30 0.483 มาก 
4.80 0.422 มากที่สุด 
4.30 0.483 มาก 
4.70 0.483 มากที่สุด 
4.30 0.483 มาก 

รวม 4.48 0.193 มาก 

จากตารางที่1  แสดงระดับการประเมินด้านความสะดวกในการ
ใช้งานกลุ่มตัวอย่างจากการทำแบบสอบถามออนไลน์พบว่าความ
พึงพอใจโดยรวมด้านความสะดวกในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก  

(x̄ =  4.48 S.D = 0.193) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบข้อที่
มีค่าเฉลีย่สูงสุดคือ ความเหมาะสมในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (x̄ =  4.80 S.D = 0.422) 
 
ตารางที่ 2 การประเมินดา้นความปลอดภัยในการใช้งาน 

รายการทีใ่ช้ในการประเมิน �̅� S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1.การลดจำนวนการตายของจิ้งหรีด 
2.การแจ้งเตือนภัยสำหรับน้ำทว่ม
และไฟไหม้ 
3.ระบบทำงานได้ปกติไม่พบปัญหา 
 

4.40 0.516 มาก 
4.50 0.527 มากที่สุด 
4.40 0.516 มาก 

รวม 4.30 0.331 มาก 

จากตารางที่2  แสดงระดับการประเมินดา้นความปลอดภยัในการ
ใช้งานกลุ่มตัวอย่างจากการทำแบบสอบถามออนไลน์พบว่าความ

พึงพอใจโดยรวมความปลอดภัยในการใช้งานอยู่ในระดับมาก  (x̄ 
=  4.30 S.D = 0.331) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสดุคือ การแจ้งเตือนภัยสำหรับน้ำท่วมและไฟไหม้อยู่
ในระดับมากท่ีสุด  

 (x̄ =  4.50 S.D = 0.527) 
 
ตารางที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ 

รายการทีใ่ช้ในการประเมิน �̅� S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ความแม่นยำในการตรวจวัดเปลว
ไฟและน้ำท่วม 

4.00 0.471 มาก 
3.90 0.316 มาก 

2.ความรวดเร็วในการตอบสนองกบั
ผู้ใช้งาน 
3.ความรวดเร็วในการเปิด-ปิด
อุปกรณ์ผ่านหน้า Dashboard 
4.ความแม่นยำในการวัดอุณหภูม ิ
5.ความรวดเร็วในการแจ้งเตือนไป
ยังผู้ใช้งาน 

 
4.10 

 
0.876 มาก 

4.70 
 

0.483 มากที่สุด 

4.10 0.738 มาก 

รวม 4.08 0.491 มาก 

จากตารางที่3  แสดงระดับการประเมินประสิทธิภาพในการ
ทำงานของระบบกลุ่มตัวอย่างจากการทำแบบสอบถาออนไลน์
พบว่าความพึงพอใจโดยรวมด้านประสิทธิภาพในการทำงานของ

ระบบ อยู่ในระดับมาก  (x̄ =  4.08 S.D = 0.491) เมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความแม่นยำใน

การวัดอุณหภูมิ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ =  4.70 S.D = 0.483) 
3.9 สรุปผลการพัฒนาระบบและข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดสอบการใช้โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะ 
พบว่า ขอบเขตการทำงานสามารถวัดอุณหภูมิได้แม่นยำ และ
สามารถควบคุมผ่านหน้า Dashboard ได้ เมื่อผู้ใช้ทำการเปิด-ปิด
อุปกรณ์ การสั่งงานจะขึ้นอยู่กับความเสถียรของอินเตอร์เน็ต 
หากอินเตอร์เน็ตมีความเสถียรมากระบบจะเปิด-ปิดได้ทันที แต่
หากมีความเสถียรต่ำ อุปกรณ์จะดีเลย์ประมาณ 5-10 วินาที ถึง
จะทำงาน และระบบรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปตามที่ขอบเขต
กำหนดไว้ สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานได้ 

การวัดอุณหภูมิ จะใช้ Sensor DHT22 ซึ่งจะมี Sensor 
อยู ่  2 ต ัวค ือ DHT11 และ DHT22 ความแม่นยำและความ
แตกต่างอ่ืนๆ ดังน้ี 

 
ระบบโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรดีอัจฉริยะสำหรับผู้ที่ต้องการเลีย้ง
จิ้งหรีดสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามขอบเขตที่กำหนดไว้ 
สามารถเพิ่มความสะดวกสบายแกผู่้เลีย้งและช่วยลดปริมาณ
แรงงาน ลดปรมิาณการตายของจิ้งหรีด เพิ่มประสิทธิภาพในการ
เจริญเติบโตของจิ้งหรีด และสามารถนำไปใช้และต่อยอดได้ใน
อนาคต 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัย 
1.  ผู้ใช้งานควรศึกษาและทำความเขา้ใจขัน้ตอนการใช้งาน

ของ ระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน 
2. ความเร็วในการโต้ตอบระหวา่ง NodeMCU ESP8266 

กับ Server ขึ้นอยูก่ับสัญญาณและความเร็วของ

อินเทอร์เน็ตรวมถึงสถานที่ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ที่เลือกใช้

บริการ 
3. กระแสไฟที่เชื่อมเข้ากับบอร์ด NodeMCU ESP8266 

ควรมีกระแสไฟ ไม่เกิน 9V. 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ศึกษาวธิีการสร้างแอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับงานลักษณะ 

Internet of Things 

2. ศึกษาอุปกรณ์ที่สามารถนำมาต่อยอดกบังานวิจัยนี้ได้ 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ระบบโรง

เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะ (Smart Cricket) และขอขอบคุณคณะ
การบัญชีและการจดัการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให้ทุน
สนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี ้
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การพัฒนาระบบ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด สระแก้ว ด้วย  
Bootstrap framework และ Google Map API  

Developing a system for Travel Guiding in Sakaeo with 
Bootstrap framework and Google Map API 

 
พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์1, พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ 2  

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว  

Emails: 60410284@go.buu.ac.th1, damrongm@buu.ac.th2 

 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบัน Google Map API เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสำหรบั

นักพัฒนา เนื่องจากมีฟังก์ชันที่น่าสนใจและให้ใช้งานมากมาย 
ทางผ ู ้ จ ั ดทำจ ึ งม ีแนวค ิดในการนำ Google Map API มา
ประยุกต์ใช้กับ ระบบแนะนำการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ
ท่องเที่ยวที ่จังหวัดสระแก้ว โดยระบบมีการแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยว การให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที ่ยว การให้ข้อมูลที่พัก 
ร้านอาหาร บริเวณใกล้เคียง โดยมีการนำ Google Map API มา
ช่วยในการจัดการแผนที่สำหรับค้นหาข้อมูล และ มีการนำระบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก ็บข้อมูลของผู ้ใ ช ้งานและ
ประมวลผล ตัวอย่าง เช่น การเพิ ่ม-ลด แก้ไขข้อมูลสถานที่
ท่องเที ่ยวของผู ้ด ูแลระบบ เป็นต้น นอกจากนี ้ย ังมีการใช้ 
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธี SDLC อาทิ ในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล 
(HTML) และบูตแสตรป (Bootstrap) มาช่วยในการพัฒนาส่วน
ติดต่อผู้ใช้ให้มีความสวยงาม ใช้งานง่ายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
และมีการทำผลสรุปความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้
ระบบที ่ม ีความตรงต่อความต้องการของผู ้ใช้งานมากที ่สุด 
 

ABSTRACT 
 The Google Map API is now widely known to 
developers. As it has many interesting and functional 
functions The author has the idea to apply the Google 
Map API to System Travel Attraction in Sakaeo for the 

purpose of creating convenience for tourists interested 
in traveling to SaKaeo province which the system has 
recommended tourist attractions, providing tourist 
information, providing nearby accommodation and 
restaurant information by using the Google Map API to 
manage maps for searching.  Computer systems used 
to assist in user data storage and processing, for 
example, to adding - reducing administrator editing. 
attractions information. It is also using the process of 
developing information systems, SDLC method helps in 
analyzing, designing and developing systems using 
HTML and Bootstrap to help develop a beautiful user 
interface in term of easy to use and more attractive. 
 
คำสำคัญ : การท่องเที่ยว, กูเกิลแมพ, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว, 
บูตสแตรป 

 
1. บทนำ 

      เนื่องด้วยปัจจุบัน รัฐบาล มีนโยบายในการสนับสนุนการ
เที่ยวเมืองรอง เพื่อส่งเสริมและกระจายรายได้ จังหวัดสระแก้ว 
เป็นหนึ่งในเมืองรองที่มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย แต่สิ่งหนึ่งที่
ขาดไป คือ ระบบที่จะมาช่วยในการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยวให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ การเข้าไปค้นหาที่พัก 
ร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง ทางผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำ
ระบบแนะนำการท่องเที ่ยวขึ ้นเพื ่อมาทำให้การท่องเท ี ่ยว
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สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยที่ทางระบบจะมีข้อมูลของสถานที่
ท่องเที ่ยวเพื ่อทำให้สถานที ่ท่องเที่ยวนั ้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
เปรียบเสมือนมีไกด์นำทางตลอดเวลา และก็จะมีข้อมูลสำหรับท่ี
พักในบริเวณใกล้เคียง โดยรอบสถานที่ท่องเที่ยวนั้นโดยใช้กูเกิล
แมพ เอพีไอ เพื่อให้การท่องเที่ยวสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และยัง
เป็นการช่วยสนับสนุนผู้คนในพ้ืนท่ีหารายได้พิเศษจากการ 
มาเยือนของนักท่องเที่ยว 
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาและออกแบบการ
ทำงานของระบบแนะนำการท่องเที่ยว 2) เพื่อพัฒนาระบบที่เข้า 
มาช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล  
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
    ระบบแนะนำการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว ได้มีการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาระบบ โดยจะกล่าวถึง 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้
 
3.1 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC)  
     SDLC [1] เป็นวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ทำให้การ
ทำงานอย่างเป็นระบบมากยิ่งข้ึน โดยมีขั้นตอนดังนี้   
       1) การศึกษาและทำความเขา้ใจกับปัญหา   
       2) การวิเคราะห์ปัญหา 
       3) การออกแบบระบบ 
       4) การพัฒนาระบบ  
       5) การทดสอบและปรับแก้  
       6) การจัดทำเอกสารประกอบ 
       7) การนำเสนอระบบ 
 
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยเคร่ืองมือ (Unified 
Modeling Language : UML) 
     มีการนำ UML มาใช้ในระบบ โดยออกแบบหน้าท่ีสำหรับ
ผู้ใช้งานระบบ ด้านข้อมลู มีการนำ ER diagram มาใช้แสดงการ
ออกแบบ เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ระบบเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์   
 
3.3 ภาษาพีเอชพี (PHP) 
     ภาษาพีเอชพี [2] เป็นภาษาสคริปต์ (Scripting Language)      

คำสั่งต่าง ๆ จะเก็บในรูปของข้อความ (Text) อาจเขียนแทรกอยู่
ภายในภาษาเอชทีเอ็มแอลหรือใช้งานอิสระก็ได้ แต่ในการใช้งาน
จริงมักใช้งานร่วมกับภาษาเอชทีเอ็มแอล 
 คำสั่งในการเรยีกใช้ข้อมูลจาก mysql 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 คำสั่งการเรียกใช้ขอ้มูลจากฐานข้อมูล 

 
3.4 ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) 
     ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) [3] เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการ
สร ้ างไฟล ์ เว ็บ เพจ โดยม ีแนวค ิดจากการสร ้ าง เอกสาร
ไฮเปอร์เท็กซ์ ซึ ่งพัฒนาขึ ้นมาจากภาษา SGML (Standard 
Generalized Markup Language) เป ็นภาษามาตรฐานที ่ใ ช้
พัฒนาเอกสารในรูปแบบของเว็บเพจเผยแพร่บนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

คำสั่งในการสร้างตาราง โดยมีคำสัง่ในการสร้างดังภาพที่ 2  
 
 

ภาพที่ 2 คำสั่งในการสร้างตาราง 
 

คำสั่งในการจัดรูปแบบตัวอักษร เช่น สีของตัวอักษร ทำให้
ตัวอักษรลิงค์ไปยังหน้าเว็บอื่น ๆ 

 
 

ภาพที่ 3 กำหนดสีให้กับตวัอกัษร 
 

 
 
 

ภาพที่ 4 สร้างลิ้งค์ให้กับตัวอกัษร 

 
 
 

<?php 
$mysqli = 
mysqli_connect("localhost","root","12345678
","member"); 
 if(mysqli_connect_errno($mysqli)) { 
   echo "Failed to connect to MySQL: " . 
mysqli_connect_errn(); 
 } 
 $mysqli ->query("SET NAMES utf8"); 
 ?> 

<TABLE>......สร้างตาราง…….</TABLE> 

<body text="#รหัสสี">...........</body> 

<a href="ช่ือไฟล์ที่ต้องการจะลิ้งค์
ไป">……..</a> 
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3.5 กูเกิลแมพ เอพีไอ (Google Map API) 
     กูเกิลแมพ เอพีไอ [4] คือ Library ที่เป็นชุดคำสั่งของทาง กู
เกิล ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้แผนที่และ 
service ต่าง ๆ ของทางกูเกิลเพื่อให้นำมาใช้พัฒนาเว็บ และ แอป
พลิเคชัน โดยแผนท่ียังมีการทำงานต่าง ๆ ให้เรียกใช้ได้ เช่น  
       1) การปรับแต่งแผนท่ี (Styled map) 
       2) ชุดควบคุมแผนท่ี (Map control) 
       3) ชุดเครื่องมือวาดภาพบนแผนที่ (Drawing) 
       4) การนำทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Directions 
service) 
       5) การคำนวณความสูงของจุดพิกัด (Elevation service) 
       6) การแปลงที่อยู่เป็นพิกัด ละติจดู และ ลองจิจูด 
ตัวอย่างคำสั่ง  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 คำสั่งการเรียกใช้ขอ้มูลจากฐานข้อมูล 

 

จากภาพท่ี 5 โดยจากตัวอย่างคำสัง่   
     1) มีการอ้างอิงการใช้งาน กูเกิลแมพ เอพีไอ 
     2) การกำหนดขนาดของแผนที่  
     3) การกำหนดจุดสแีดงเพื่อมาร์คโดยใช้ฟังก์ชัน  
google.maps.marker และมีการกำหนด ละติจูด ลองจิจูด 
 
3.6 บูตแสตรป (Bootstrap)  
       บูตแสตรป [5] คือ กลุ่มโค้ดที่รวมชุดคำสั่งของ เอชทีเอ็ม
แอล (HTML) ซีเอสเอส (CSS) และ จาวาสคริปต์ (Javascript)  
ไว้ด้วยกัน ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อกำหนดกรอบหรือรูปแบบของการ
พัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้การพัฒนาเว็บไซต์ทำไดม้ากขึ้นและใช้
งานได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน รวมถึงการรองรับ สมาร์ทดี
ไว (Smart Device) หรือ โมบาย เฟิร์ส (Mobile Frist) เป็น 
เฟรมเวริ์ค (Framework) ตัวหนึ่ง ใช้สำหรับพัฒนาเว็บไซต์ส่วน

ของการแสดงผล 
3.7 ฐานข้อมลูมายเอสคิวแอล (MySQL) และ ภาษาเอสคิว
แอล (SQL)  
     มายเอสคิวแอล (MySQL)  [6] คือ โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL ab มีหน้าที่เก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL เป็นเครื ่องมือสำหรับเก็บ
ข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ หรือ โปรแกรมอื่นอย่างบูรณา
การ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่น 
ทำงานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web server) เพื่อให้บริการแก่
ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่งเครื่องบริการ (server-side script) เช่น 
ภาษาพีเอชพี ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือ
ทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น 
ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น 
โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่
หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนซอร์ซ (Open 
Source) ที่ถูกนำไปใช้งานมากท่ีสุด 
          ภาษาเอสคิวแอล (SQL) คือ ภาษาที ่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม เพื ่อจัดการกับฐานข้อม ูลโดยเฉพาะ เป็นภาษา
มาตราฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด 
(open system) หมายถึงเราสามารถใช้คำสั่ง SQL กับฐานข้อมูล
ชนิดใดก็ได้ และ คำสั ่งงานเดียวกันเมื ่อสั ่งงานผ่าน  ระบบ
ฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ ผลลัพธ์เหมือนกันทำให้เราสามารถ
เลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใดก็ได้ โดยไม่ติดยึดกับฐานข้อมูลใด
ฐานข้อมูลหนึ่ง 
ตัวอย่างคำสั่ง 

 
 

ภาพที่ 6 คำสั่งการเรียกใช้ขอ้มูลจากฐานข้อมูล 

 
 

ภาพที่ 7 คำสั่งในกรณีที่เราต้องการดึงข้อมูลทุก Column ข้อง Table นั้น
เราสามารถใช้ รูปแบบตามด้านล่างนี้ 

 
 

 
ภาพที่ 8 SQL insert into statement  เร่ิมจากใส่ขอ้มูลลงในตาราง ด้วย 
data type แต่ละคอลัมน์ที่ต้องกำหนดให้ถูกต้อง ข้อมูลที่เพิ่มลงจะไป จะ

อยู่ในรูปแบบทีละแถวข้อมูล   

3 

1 

2 

SELECT column1, column2, columnN  
FROM table_name; 

SELECT * FROM table_name; 

INSERT INTO TABLE_NAME (column1, column2, 
column3,...columnn)   
VALUES (value1, value2, value3,...value); 
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ภาพที่ 9 SQL update statement  มลีักษณะคล้ายกบั SQL select 
statement โดยเราต้องกำหนด table ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงก่อน ตาม
ด้วยค่าของขอ้มูลใหม่แต่ละ คอลัมน ์ซ่ึงถ้ามีหลายคอลัมน์เราสามารถใช้ 

คอมม่า (,) เป็นตัวขั้นแต่ละคอลัมน์ statement 

 
 

ภาพที่ 10 SQL delete query statement จะเป็นการลบขอ้มูลทั้ง
บรรทัดภายใต้ table ที่กำหนด เราใช้ where clause statement เป็นตัว

ระบุบรรทัดตามเงือนไขของผู้ใช้งาน 

 
3.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
1) ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้ข้อมูลจากเครือข่าย
สังคม [7] จากการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้จัดทำ
ได้นำงานวิจัย/โครงงานท่ีเกี่ยวข้องมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาระบบวิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบแนะนำข้อมลูการ
ท่องเที่ยวเฉพาะบุคคลบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยเีว็บ ซึ่งสามารถ 
ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์โดยมุ่งเนน้ไปที่การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเช็คอินบนเครือข่ายสังคมมาช่วยแก้ไขปัญหาโคลดส์ตาร์ทท่ี
มักเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ เข้าใช้งานระบบครั้งแรก และช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการแนะนำข้อมลูให้ดียิ่งข้ึน นอกจากน้ียัง
คำนึงถงึปัญหาสำคญัในส่วนของการใช้งาน คือ ความยุ่งยากใน
การให้ข้อมูลความสนใจจากการตอบคำถามหรือการทำ
แบบสอบถาม และความรวดเร็วในการประมวลของระบบในการ
ค้นหาความสนใจและแนะนำข้อมลูไปยังผู้ใช้มีวิธีท่ีได้รับความ
นิยม คือ content-based และ collaborative โดยวิธีการ 
content-based นั้นเป็นการแนะนำตามความต้องการหรือ
ความสนใจที่วิเคราะห์จากพฤติกรรมในอดีตของผู้ใช้เองส่วน
วิธีการ collaborative เป็นการแนะนำโดยอาศัยผู้ใช้อื่นที่มีความ
สนใจคล้ายกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการแบบผสมผสาน 
(hybrid) ทั้งสองวิธีข้างต้น เนื่องจากในการศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้งานบนเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค พบว่าส่วนหนึ่งของผู้ใช้ที่เข้าใช้
งานเฟสบุ๊คเป็นประจำไมไ่ด้ทำเช็คอินในทุกครั้งท่ีใช้งาน ซึ่งอาจ
ทำให้ผู้ใช้ไม่มีข้อมลูประวัติการเช็คอินท่ีมากเพียงพอในการบอก
ถึงความสนใจโดยใช้วิธีการแบบ content-based ได้หรืออาจ
เกิดปัญหาโคล์ดสตาร์ทขึ้นอีกนั่นเองดังนั้นผู้วิจัยจึงได้แบ่งปญัหา

โคลดส์ตาร์ทที่เกิดกับผู้ใช้ที่เริ่มต้นใช้งานระบบเป็น 2 ระดับและ
ใช้วิธีการทั้งสองแบบผสมผสานกนัเพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง 2 ระดับ 
คือ     
1) โคลด์สตาร์ทระดับท่ี 1 กรณีที่ระบบไม่มีข้อมูลความสนใจของ
ผู้ใช้ที ่เริ ่มใช้งานระบบ โดยใช้หลักการ user-based content 
filtering โดยหลักการของ user-based content filtering นั้น
คือ ดูจากความชอบของผู้ใช้งานที่คล้ายกับเรา ซึ่งจะนำข้อมูล
การเช็คอินในอดีตของผู ้ใช้งานในการค้นหาความสนใจ และ 
แนะนำข้อมูลไปยังผู้ใช้ 
2) โคลด์สตาร์ทระดับที่ 2 กรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลการเช็คอิน
ของผู้ใช้ในโคลด์สตาร์ทในระดับที่ 1 ได้โดยใช้หลักการ friend-
based collaborative filtering ซึ่งหลักการทำงานของ friend-
based collaborative filtering คือ จะใช้ข้อมูลการเช็คอินจาก
เพื่อนที่มีพฤติกรรม หรือ ความสนใจคล้ายกัน 
2) ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคลโดยใช้เทคนิคการ
จัดกลุ่มและกระบวนการลำดับชัน้เชิงวิเคราะห์ [8]   

 
ภาพที่ 11 องค์ประกอบของระบบแนะนำสถานที่ท่องเท่ียวรายบุคคลโดยใช้

เทคนิคการจัดกลุ่มและกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 

 
จากการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ผู ้จัดทำได้นำ
งานวิจัย/โครงงานที ่เกี ่ยวข้องมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาระบบ ซึ ่งม ีรายละเอียดดังน ี ้  ด ังภาพที ่  11  ซ ึ ่งมี
ส ่วนประกอบ ที ่สำคัญ  3  ส ่วน  ได ้แก่  ผ ู ้ ใช ้งานระบบ  
การเก็บรวบรวมข้อมูล และกระบวนการสร้างแบบจําลองการ 
จัดลำดับสถานที่ท่องเที ่ยว โดยผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย 
น ักท ่องเท ี ่ยว ผ ู ้ด ูแลระบบ น ักท ่องเท ี ่ยวเป้าหมาย และ 

UPDATE table_name 
SET column1 = value1, column2 = 
value2...., columnn = valuen 
WHERE [condition]; 

DELETE FROM table_name 
WHERE [condition]; 
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ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งนักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ท่องเที่ยวและสามารถให้ข้อมูลประวัติโดยย่อและความคดิเห็นท่ี
เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว ในขณะที่ผู้ดูแลระบบทำหน้าที่
สร้าง แบบจําลองการจัดลำดับสถานที่ท่องเที่ยว โดยแบบจําลอง
ที่สร้างขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการนําเข้าข้อมูล ใหม่
จากนักท่องเที่ยวส่วนผู้ใช้งานกลุ่มถัดไป คือ นักท่องเที่ยวที่
ต้องการให้ระบบแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว ซึ ่งในที ่นี ่เรียกว่า 
“นักท่องเที่ยวเป้าหมาย” และกลุ่มสุดท้าย คือ ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
การท่องเที่ยว ทำหน้าที่ในการให้คะแนนสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อ
เป็นคะแนนที ่นําไปใช้ในการ จัดลำดับ ร ่วมกับข้อมูลของ
นักท่องเที่ยวท่ีเก็บรวมไว ้

3) ระบบอัจฉริยะสำหรับวางแผนการท่องเที่ยวอัตโนมัติ [9]    
จากการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ผู ้จัดทำได้นำ
งานวิจัย/โครงงานที ่เกี ่ยวข้องมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาระบบ การพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับวางแผนการ
ท่องเที่ยวอัตโนมัติเริ่มจากระยะที่ 1) การรวบรวมข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวและจุดบริการต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีได้แก่ ที่พัก 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ปั๊มน้ำมัน ตู ้เอทีเอ็ม และสถานีตำรวจ 
จากนั้นทำการจำแนกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและได้มาตรฐาน 
ระยะที่ 2) การพัฒนาระบบอัจฉริยะต้นแบบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ส่วนประมวลผลที่สำคัญของระบบ คือ 
ส่วนเครื่องจักรอัจฉริยะการท่องเที่ยว (Tourism Intelligence 
Engine: TIE) ส่วน TIE นี ้จะทำงานในลักษณะ Data-driven 
Engine เป็นหลัก โดยติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อประมวลผลหา
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ และระยะที่ 3) การติดตั้ง
ระบบและทดลองใช้งานระบบอัจฉริยะต้นแบบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 12 การทำงานของระบบอัจฉริยะเพื่อวางแผนการท่องเท่ียวอัตโนมัติ 

                         4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
        1) ศึกษาข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน และ กำหนด
ปัญหา จากเทคโนโลยีที่ได้ศึกษาและสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน ทำให้ได้ขอบเขตของโครงงานที ่ช ัดเจนมากยิ ่งขึ้น  
        2) วิเคราะห์ปัญหา จากการวิเคราะห์ปัญหาของการ
ทำงานเดิมที่กล่าวมา ทำให้ผู ้พัฒนามีแนวคิดในการออกแบบ
ระบบให ้ ม ี ก ารทำงานท ี ่ ค รอบคล ุ มและสะดวกสบาย 
        3) ออกแบบระบบ มีการใช้หลักการออกแบบระบบและ
ขั้นตอนการทำงานโดยใช้ UML ประกอบด้วย 
3.1 ออกแบบยูสเคสไดอะแกรม (Use case diagram) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Use case diagram) 
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จากภาพท่ี 13 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม ที่แสดงถึงกิจกรรม
หลักของระบบ แสดงถึง บุคคลที่เข้าถึงการทำงานของระบบ มี
ผู้ใช้งาน (User) ผู้ดูแลระบบ (admin) ผู้ดูแลที่พัก 
 
3.2 ออกแบบแผนภาพกิจกรรม แบบเดิม (Activity diagram) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภาพที่ 14 แผนภาพกิจกรรม แบบเดิม (Activity diagram) 

 
3.3 ออกแบบแผนภาพกิจกรรม แบบใหม่ (Activity diagram) 

 
          ภาพที่ 15 แผนภาพกิจกรรม แบบใหม่ (Activity diagram) 

 
 

3.5 ออกแบบ ER Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ภาพที ่16 แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม (ER diagram) 

 
ภาพที่ 16 แผนภาพ ER diagram แสดงถึงองค์ประกอบภายใน
ของระบบจนไปถึงความสัมพันธ์ตา่ง ๆ  
    4) พัฒนาระบบ 
    5) ทดสอบแล้วปรับแก ้
    6) จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือการใช้งาน 
    7) นำเสนอระบบ               

 
                        5. ผลการดำเนินงาน  
การพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ผู้พัฒนาได้
เริ่มดำเนินงานการทำงาน ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 หนา้จอเร่ิมต้นของระบบ 

ภาพที่ 17 หน้าจอเริ่มต้นใช้งานของระบบ ก็จะมีเมนูต่าง ๆต่าง 
ระบบท่ีสามารถใหผู้้ใช้เข้าไปใช้งาน              
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ภาพที่ 18 หนา้จอแสดงข้อมูลภายในสถานที่ท่องเท่ียว 

 
ภาพที่ 18 เมื่อเราเลือกสถานท่ีแลว้ ระบบจะแสดงข้อมูลใน
สถานท่ีท่องเที่ยวนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 19 หนา้จอแสดงข้อมูลของการจองห้องพัก 
 

ภาพที่ 19 หน้าจอเมื่อผู้ใช้กดเข้ามายังค้นหาข้อมูลที่พัก ระบบ
จะแสดงข้อมลูที่พัก 
 

 
 
 
 
ฃ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 หนา้จอการจองที่พัก 
 

ภาพที่ 20 หน้าจอเมื่อผู้ใช้งานเลือกท่ีพัก และต้องการจองที่พัก 
 
5.1 ผลการประเมินการใช้งาน 
        จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนิสิต สาขา เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรมทางธุรกิจ ได้ผลการประเมินการใช้
งานดังน้ี 
ตารางที่ 1 ตารางประเมินประสิทธิภาพ 

 
ตารางที่ 1 คือตารางการสรุปค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างการใช้งาน จำนวน 10 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่ม
นิสิต สาขา เทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกจิ 
 
 

หัวข้อการประเมินระบบการพัฒนาระบบ 
แนะนำสถานที่ท่องเท่ียวจังหวัด สระแก้ว 
ด้วย Bootstrap framework และ 
Google Map API 

Mean 

(�̅�) 

S.D. ผล
ประเมิน 

1. ความสามารถของซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันการ
ทำงานตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้  4.1 0.43 

มาก 
2. ความสามารถของซอฟต์แวร์รกัษาการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ  

4.25 0.62 
มาก 

3. ความสามารถของซอฟต์แวร์ถกูเข้าใจและ
เรียนรูว้ิธกีารใช้งานได้ง่ายโดยผู้ใชร้ะบบ  4.45 0.58 

มาก 
4. ความสามารถของซอฟต์แวร์มี
ประสิทธภิาพทีเ่หมาะสมกับทรัพยากรทีถู่ก
ใช้ไป  

4.5 0.5 

มาก 
5. คุณภาพซอฟต์แวร์โดยภาพรวม 4.3 0.55 มาก 
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ตัวอย่าง 5 ด้านได้แก ่
    ด้านที่ 1 ความสามารถของซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันการทำงานตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 (�̅�=4.1 และ S.D. 0.43) 
    ด้านที่ 2 ความสามารถของซอฟต์แวร์รักษาการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 (�̅�=4.25 และ S.D. 0.62) 
     ด้านที่ 3 ความสามารถของซอฟต์แวร์ถูกเข้าใจและเรียนรู้
วิธีการใช้งานได้ง่ายโดยผู้ใช้ระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 (�̅�=4.45 และ S.D. 0.58) 
     ด้านที่ 4 ความสามารถของซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพที่
เหมาะสมกับทรัพยากรที่ถูกใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5 (�̅�=4.5 และ S.D. 0.5) 
    ด้านที่ 5 คุณภาพซอฟต์แวร์โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 (�̅�=4.3 และ S.D. 
0.55) 
5.2 สรุปผลการประเมิน 
การพัฒนาระบบ แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยวจังหวัด สระแก้ว 
ด้วย Bootstrap framework และ Google Map API  
ผลที่ได้ คือ ได้ทำระบบแนะนำการท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว 
สามารถนำมาใช้งานได้จริงสำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งจากการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ (กลุ่มตัวอย่างซึ่งเลือกแบบ
เจาะจง) มีกลุ่มผู้เข้าชมตัวอย่าง ที่ 10 คน แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการใช้งานภาพรวมของระบบ ในการใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ในการใช้ประเมินระบบนี้ ที่มีผลการประเมินภาพรวม

ของระบบในระดับที่มากที่สุด (�̅�=4.45) และ (�̅�=4.25) ซึ่งจาก
การประเม ินแล ้วม ีผลล ัพธ ์ไปในเกณฑ์ที ่ด ี เป ็นที ่ยอมรับ 
 
6. สรุปและเสนอแนะ 
การพัฒนาระบบ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด สระแก้ว ด้วย 
Bootstrap framework และ Google Map API ผ ู ้จ ัดทำได ้มี
การนำวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ มาช่วยในการวางแผน
ในการจัดทำระบบ มีการใช้ ภาษาพีเอชพี (PHP) และภาษา
เอชทีเอ็มแอล (HTML)  เป็นหลักในการพัฒนาระบบทำให้ระบบ
สามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูล ทั้งนี ้ยังมีการใช้ Bootstrap 
framework ในการทำงานช่วยทำให้ระบบมีความน่าสนใจ และ

เข้าใจง่าย มีการแสดงผลของข้อมูลแก่ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง และ 
ทางผู ้พัฒนามีการนำ Google Map API มาช่วยในการระบุ
ตำแหน่งของผู้ใช้งาน และระยะทาง 
6.1 ข้อเสนอแนะ 
หากผู้สนใจต้องการพัฒนาระบบ ทางผู้จัดทำมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
      1) เพื่อให้เจอความสมบูรณ์ของการทำสื่อเพื่อการท่องเที่ยว 
ผ ู ้จ ัดทำได ้ศ ึกษาการ ทำส ื ่อเสม ือนจร ิงแบบปฏิส ัมพ ันธ์   
( Augmented reality : AR ) เพ ื ่อนำมาทำให ้การนำ เสนอ
สถานท่ีท่องเที่ยวเป็นไปได้อย่างมีมิติที่หลากหลายขึ้น 
      2) การใช ้  location บน Google Map API อาจม ีความ
คลาดเคลื ่อน จึงควรจัดหาแนวทางแก้ไข เช่น Google Plus 
Code 
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การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของปศุสัตว์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
: กรณีศึกษาข้อมลูโคในจังหวัดมหาสารคาม 

The Development of Livestock Web Application on Android Operating Systems: A 
Case Study of Cattle Data in Maha Sarakham Province 

 
ณพรรธนนท์ ทองปาน1, พิกุล บุญสาร2 ,อภิชาติ เหล็กดี2 ,ทิพวิมล ชมภูคำ3และนภสินธุ์ ตุมพิทักษ์4 

 
1234สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

Email: naphattanon.th@rmu.ac.th  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

ของปศุสัตวบ์นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาข้อมูลโคใน
จังหวัดมหาสารคาม 2) ประเมินคุณภาพเว็บแอปพลิเคชันของปศุ
สัตวบ์นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ 3) สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันของปศุสัตว์บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย กลุ่ม
ผู ้เชี ่ยวชาญ คือ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที ่มีความ
เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จำนวน 3 ท่าน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เว็บแอปพลิเคชันของปศุสัตว์บน
ระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์  : กรณีศึกษาข้อมูลโคในจังหวัด
มหาสารคาม 2) แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเว็บแอปพลิเค
ชันปศุสัตว์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้งานเว ็บแอปพลิเคชันของปศุส ัตว์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) เว็บแอปพลิเคชันของปศุ
สัตว์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  : กรณีศึกษาโคในจังหวัด
มหาสารคาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่1 ผู ้ดูแลระบบ 
สามารถบริหาจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก ส่งออกข้อมูลและแสดง
รายงานข้อมูลโคได้ และ ส่วนที่ 2 ระบบสมาชิก สามารถเพิ่ม ลบ 
แก้ไข และบันทึกข้อมูลโคได้ สามารถนำไปใช้ในบริหารข้อมูลโค 
เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีระบบที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 2) ผลการประเมิน
คุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันของปศุสัตว์บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ โดยรวมอยู ่ในความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี ่ย (x)̅  

เท่ากับ 4.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.63 และ 
3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน
ของปศุสัตว์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรวมอยู่ในความพึง

พอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.69   

 
คำสำคัญ – เว็บแอปพลิเคชัน, ข้อมูลโค, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to 1) development 
of livestock web application on android operating 
systems: a case study of cattle data in maha sarakham 
province. 2) evaluate the quality of the development 
of livestock web application on android operating 
systems and 3) inquiring about the satisfaction of users 
the development of livestock web application on 
android operating systems.  The sample groups and 
expert groups the sample group was students of the 
department of computer technology and 
communication, consisting of 3 0  people, selected by 
simple random method. the expert group is teachers at 
the faculty of information technology. amount 3 
persons who have academic qualifications master's 
level up to evaluate quality. tools used in the research 
were expert evaluation form of the development of 

--------------------------------------------------------------------------- 
* naphattanon.th@rmu.ac.th* 
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livestock web application on android operating 
systems. The quality assessment form for of the 
development of livestock web application on android 
operating systems and satisfaction assessment form for 
the development of livestock web application via 
android operating systems. data analysis is the mean 
and standard deviation of the statistics used in the 
study. the study indicated that 1) the livestock web 
application on android operating systems: a case study 
of cattle data in  maha sarakham province 2) the result 
of quality evaluation of livestock web application on 
android operating systems, the overall level is high        

( x ̅  =4.06, S.D. = 0.63) and 3) the results of the 
questionnaire on the satisfaction of users on the web 
application of livestock web application on android 

operating systems, the overall is at a high level (x ̅=4.54, 
S.D. = 0.69 ) 
 
Keywords – Web Application, Cattle data, Android  

 
1. บทนำ 

โคเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
ความนิยมและความต้องการบริโภคโคภายในประเทศมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นรูปแบบการเลี้ยงโค
ภายในประเทศในปัจจุบันจึงปรับเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงแบบเชิง
ธุรกิจมากขึ้นและมีการเลี้ยงโคในทุกภาคของประเทศไทยแต่ใน
ทั้งนี้ผู้ศึกษาอยากศึกษาการเลี้ยงโคในจังหวัดมหาสารคาม และ
พื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอ
กันทรวิชัย และอำเภอเชียงยืน โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองมี
การเลี้ยงโคมากที่สุดซึ้งพันธุ์โคเนื้อที่มีการเลี้ยงมากที่สุดคือพันธุ์
ผสมฮินดูบราซิลนี้ มีลักษณะสวยงาม ใบหูหยิกยาว โครงสร้างล 
าตัวสูงใหญ่ จึงได้รับความนิยมจากผู้คนหลากหลายอาชีพ ทำให้
โคพันธุ์น้ีมีราคาสูงกว่าคนอื่น ๆ ในการเลี้ยงโค 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาออกมาอย่างต่อเนื ่องและ
รวดเร็วจึงจัดอยู่ในรูปแบบอันหลากหลาย โดยเทคโนโลยีของ
สมาร์ทโฟนและแทบเล็ต ซึ ่งระบบปฏิบัติการที ่นิยมใช้ มี 2 
ประเภท ค ือ แอนดรอยด ์ (Android) และ ไอโอเอส ( IOS) 

ตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเกษตรกร ได้แก่ 1. protect 
plants เป็น Application เกี่ยวกับโรคพืชไร่และศัตรูพืช 2.App 
OAE Ag Info: office of Agricultural Economics เป ็นแหล่ง
รวมข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร และ 3. 
App Smart Farm เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ เครื่องจักรที่มีความ
แม่นยำสูงมาช่วยในการทำงานโดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นต้น  

ทั ้งนี้ผ ู ้ศ ึกษาจึงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของปศุส ัตว์บน
ระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาข้อมูลโคในจังหวัด
มหาสารคาม นี้ขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านโค จัดเก็บข้อมูลการให้
อาหาร จัดเก็บข้อมูลการเกิด และ จัดเก็บการขายหรือการฆ่า 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ 
ไปยังหน่วยงานปศุสัตว์  

 
2. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  ราเชนทร์ นามวงศ์และคณะ[1] ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ส ําหร ับสน ับสน ุนการจ ัดการข ้อเสนอโครงงานในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน ผู้วิจัยนําเสนอการออกแบบ
และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานเว็บที ่พัฒนาขึ ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนและครูโรงเรยีนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ีจํานวน 33 
คน  ได้ทำการประเมินผล 3 ด้าน ได้แก่ การออกแบบเว็บ 
ประสิทธิภาพของระบบ และการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิจัย
เป็นฐานผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

โดยรวมอยู ่ในระดับดี ((X̄)  = 4.22, S.D.= 0.71) ซึ ่งด้านการ

สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( (X̄) = 
4.33, S.D.= 0.66) ดังนั้นสรุปได้ว่า เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
นี้สามารถนําไปใช้งานเพื่อสนับสนุนการจัดการข้อเสนอโครงงาน
สําหรับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐานได้เป็นอย่างด ี 
 มนต์ชัย สิขัณฑกะสมิตร[2] ได้พัฒนาระบบจัดการร้านอาหาร
บ้านสวนสเต็กเฮาส์ขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาระบบการสั่งซื้ออาหาร
ในร้านอาหาร โดยพัฒนาเป็นแอปพลิเคชั่นที่ทำงานบนวินโดวส์
แพลดฟอร์ม (Window Application) จัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมลู
เชิงส ัมพันธ ์ (Relational Database) เคร ื ่องม ือที ่ ใช้ ในการ
พัฒนา คือ Microsoft Visual Studio 2010 ด้วยภาษา Visual 
Basic .Net โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล คือ Microsoft 
SQL Server ผลจากการทดสอบโปรแกรม โปรแกรมสามารถ 
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บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง คำนวณค่าอาหารและพิมพ์ใบเสร็จได้ 
รวมถึงสามารถแสดงรายงานตามที่ ต้องการได้ถูกต้อง 
 ปุริม ชฎารัตนฐิตและคณะ[3] ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ระบบค้นหาร้านอาหารด้วยระบบแอนดรอยด์ผ่านจีพีเอส เป็น
การพัฒนาแอปพลิเคชันใช้ในสมาร์ทโฟนในระบบปฎิบัติการแอน
ดรอยด์ พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเค
ชันระบบค้นหาร้านอาหารด้วยระบบแอนดรอยด์ผ่านจีพีเอส ผล

การประเมินโดยรวมอยู ่ในระดับมาก (X̄) 4.32 และและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.12 ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวก 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาร้านอาหารให้มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว สามารถให้บริการแก่ผ ู ้ใช้บริการได้อย่างดี  และมี
ประสิทธิภาพ โดยตัวแอปพลิเคชันจะมีความสามารถทำงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเก็บบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของ
ร้านอาหาร แก้ไขร้านอาหาร การกำหนดการค้นหา และการ
แสดงความคิดเห็นของผู้ใช้ เป็นต้น 
 ธีรพงษ์ โพล้งศิริ และคณะ[4] ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ร้านอาหารผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  เพื ่อให้ล ูกค้า
สามารถสั ่งอาหารไปยังพ่อครัวโดยตรง โดยสั ่งอาหารผ่าน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้ทันที ระบบนี้ครอบคลุม 6 ระบบย่อย 1. 
การดูรายการอาหาร 2. การสั่งอาหาร 3. การปรับปรุงรายการสั่ง
อาหาร 4. การคำนวณยอดชำระเงิน 5. การออกใบเสร็จรับเงิน 
และ 6. การออกรายงานต่าง ๆ วิธีการพัฒนาระบบมี 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1. กำหนดปัญหา 2. วิเคราะห์และออกแบบ 3. เขียน
โปรแกรม  4. ทดสอบระบบ 5. นำไปใช้ ระบบนี้พัฒนาด้วยภาษา 
Java และ php ฐานข ้อม ูล  MySQL พ ัฒนาเป ็น Android 
Application มีการประเมินการใช้งาน 4 ด้าน ประกอบ ด้านการ
ทำงานได้ ตามฟังก์ชั ่นงานของระบบ (Functionality) ด้าน
ประสิทธิภาพ (Performance) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 
ระบบ (Usability) และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ในระบบ (Security) พบว่า ด้านการทำงานได้ตาม ฟังก์ชันงาน 

ของระบบได้ค่าเฉลี่ย(X̄) 4.15 ด้านประสิทธิภาพ ได้ค่าเฉลี่ย (X̄) 

3.70 ด้านความง่ายต่อการ ใช้งานระบบ ได้ค่าเฉลี่ย(X̄) 3.55 

ด้านการรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ได้ค่าเฉลี่ย(X̄) 

2.75 และความพึงพอใจโดยรวม ได้ค่าเฉลี่ย(X̄) 3.54 
 
 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างเครื ่องมือต่าง ๆ ตลอดจนนำไป

ทดลองใช้เพื ่อหาคุณภาพของเครื ่องมือ โดยใช้รูปแบบ SDLC      
5 ข้ันตอน โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. ขั้นตอนการวางแผนระบบ (Planning)  ผู้ศึกษาได้สำรวจ
ปัญหา และวางแผน จึงพบว่ามีปัญหาหลายประเด็นดังนี ้ 1) 
ข้อมูลภาพรวมของข้อมูลโคไม่เป็นปัจจุบัน 2) ข้อมูลเจ้าของโคไม่
สามารถระบุตัวตนได้ 3) ไม่ทราบสถานะของการเกิด ป่วย หรือ
ตายขแงโคได้ ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ผู้ศึกษาจึงรวบรวมปัญหา 
เพื่อนำไปวิเคราะห์ในข้ันตอนต่อไป 

2. ขั ้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) ผู้ศึกษาได้ดำเนินการ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของระบบ โดยวิเคราะห์
รายละเอียด แบ่งออกเป็น 2 ระบบงาน ได้แก่ 1) ระบบงานของ
ผู้ดูแลระบบ และ 2) ระบบงานสมาชิก  

3. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนการออกแบบ
รายละเอียดต่าง ๆ ของการดำเนินงานและสร้างกระบวนการ
ทำงานต่าง ๆ ได้แก่ Dataflow Diagram(DFD), ER-Diagram, 
Data dictionary และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX/UI) 
โดยแผนภาพการไหลของข้อมูลของระบบงานย่อย สามารถแบ่ง
ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามลักษณะการใช้งาน  

4. ข้ันตอนการพัฒนาระบบ (Systems Development) 
 ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากการออกแบบมาพัฒนาเว็บแอป

พลิเคชันของปศุสัตว์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษา
ข้อมูลโคในจังหวัดมหาสารคาม โดยภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 
PHP, Bootstrap ,JavaScript จากนั ้นตรวจสอบความถูกต้อง 
และทดสอบระบบ  

5. ติดตั้งและดำเนินการใช้ระบบ (Systems Implement) ผู้
ศึกษานำระบบที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์มาทดลองใช้
เพื่อหาข้อบกพร่องแล้วทำการปรับปรุง และทำการสร้างแบบ
ประเมินคุณภาพด้วยวิธี Backbox เพื ่อประเมินคุณภาพของ
ระบบ หลังจากนั้นนำระบบท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองกับกลุ่มตัวอยา่ง 
จำนวน 30 คน และสอบถามความพึงพอใจ เพื่อเก็บค่าสถิติและ
สรุปผล แล้วนำผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาประเมินผลด้วย
ค่าสถิติพื้นฐาน 
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4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการพัฒนาเว ็บแอปพลิเคชันของปศุส ัตว์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
         4.1.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ  
 

 
 

ภาพ 1 ส่วนเข้าใชง้านระบบสำหรับผู้ดแูลระบบ 
 

 
 

ภาพ 2 เมนูหลักสำหรับผู้ดูแลระบบ 

จากภาพที่ 2 เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้าหลัก 
คือ หน้าแผงควบคุม แสดงประวัติส่วนตัว admin มีแสดงกราฟิก
เชิงสถิติวัวแบบวงกลม รายการด้านขวามือจะแสดงสถิติอื่น ๆ 
แสดงสมาชิกในระบบ, แสดงการป่วย/การเกิดโรค, แสดงจำนวน
สายพันธ์ุโค 

  

 
ภาพ 3 แสดงการข้อมูลสายพันธุ์โค 

 

 จากภาพท่ี 3 สามารถค้นหาข้อมูลพันธุ์โค สามารถเพิ่ม
สายพันธุ์ใหม่ได้ ค้นหาชื่อสายพันธุ์โคได้ แก้ไขข้อมูลสายพันธุ์โค
ได้ ลบข้อมูลสายพันธ์ุโคได้ 
 

 
ภาพ 4 แสดงข้อมูลการเกิดโรค 

 

 จากภาพท่ี 4 สามารถดขู้อมูลโรค สามารถเพิ่มโรคของ
โคได้ ค้นหาช่ือโรคได้ แก้ไขโรคได้ ลบข้อมูลโรคได้ 
  
4.1.2 ส่วนของระบบสมาชิก(เกษตรกร) 
 

 

ภาพ 5 แสดงการเข้าสู่ระบบสมาชิก 

 

ภาพ 6 ส่วนแสดงหน้าหลักสมาชกิ 

จากภาพ 6 เมื่อสมาชิกเข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้าหลัก คือ 
หน้าแผงควบคุม แสดงประวัติส่วนตัว ข้อมูลเลี้ยงวัว ข้อมูลการ
ป่วย ประวัติการเลี้ยงวัว สถิติการขาย สถิติการฆ่า สถิติการตาย 
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ภาพ 7 ส่วนแสดงข้อมูลโค 

 
ภาพ 8 ประวัตกิารเลี้ยงโค 

จากภาพที่ 8 สมาชิกสามารถดูข้อมูลสายพันธุ์ของโค เพศ 
สถานะได้  

 
4.2 ผลประเมินคุณภาพเว็บแอปพลิเคชันของปศุสัตว์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 ผู้ศึกษาได้นำเว็บแอปพลิชันของปศุสัตวืท่ีพํฒนาขึ้น เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินหาคุณภาพ แสดงดังตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อเว็บแอปพลิเคชันของปศุสัตว์
บนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด ์
 

ที ่ รายการ 
ผลการประเมิน 

X̄ S.D. ระดับ 

1 
ด้านตรงตามความต้องการ 
ของผู้ใช้ระบบ (Functional 
Requirement Test) 

4.00 0.00 เหมาะสม
มาก 

2 
ด้านการทำงานได้ตาม
ฟังก์ชันงานของระบบ 
(Functional Test) 

4.14 0.76 เหมาะสม
มาก 

3 
ด้านประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบ 
(Performance Test) 

3.94 0.56 เหมาะสม
มาก 

4 
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ (Usability Test) 

3.67 0.58 เหมาะสม
มาก 

5 
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลูในระบบ 
(Security Test) 

4.67 0.52 เหมาะสม
มากที่สดุ 

6 

ด้านคู่มือการใช้งานและ
ติดตั้งระบบ
(Documentation and 
Installation) 

3.93 0.59 เหมาะสม
มาก 

รวม 
4.06 0.63 เหมาะสม

มาก 
  

 จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเว็บแอป
พลิเคชันของปศุสัตว์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรวมมี

คุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย (X̄) ทั้งหมดเท่ากับ 
4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.69   
 
4.3 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที ่มีต่อเว็บแอป
พลิเคชันของปศุสัตว์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 ผู้ศึกษาได้เก็บรวมรวมข้อมูล หลังจากทดลองใช้ระบบที่
พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเว็บแอป
พลิเคชันของปศุสัตว์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ผู้ศึกษา
พัฒนาขึ้น แสดงดังตาราง 2 
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ตาราง 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มตี่อเว็บแอปพลิเคชันของปศุสัตว์บน
ระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด ์
 

ที ่ รายการ 
ผลการประเมิน 

X̄ S.D. ระดับ 

1 การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ 4.80 0.41 
พึงพอใจ
มากที่สดุ 

2 
ขนาดและรูปแบบตัวอักษร
ในหน้าจอ 

4.60 0.51 
พึงพอใจ
มากที่สดุ 

3 
การแสดงคำอธิบาย
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

4.40 0.74 
พึงพอใจ

มาก 

4 การใช้งานเข้าใจง่าย 5.00 0.00 
พึงพอใจ
มากที่สดุ 

5 
รูปแบบเมนู ปุ่มคำสั่ง และ
แถบเครื่องมือ 

3.47 0.74 
พึงพอใจ
ปานกลาง 

6 
ขั้นตอนการทำงานของ
ระบบ 

4.45 0.00 
พึงพอใจ
มากที่สดุ 

7 
การเพิ่ม ลบ แกไ้ข และการ
บันทึกข้อมูล 

4.53 0.74 
พึงพอใจ
มากที่สดุ 

8 ความสะดวกในการใช้ระบบ 4.93 0.26 
พึงพอใจ
มากที่สดุ 

9 มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ 4.60 0.63 
พึงพอใจ
มากที่สดุ 

10 ค้นหาข้อมูลได ้ 4.07 0.59 
พึงพอใจ

มาก 

รวม 4.54 0.69 
พึงพอใจ
มากที่สดุ 

  

 จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บแอป
พลิเคชันของปศุสัตว์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรวมอยู่

ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X̄) ทั้งหมดเท่ากับ 4.54 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.69   

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันปศุสัตว์ กรณีศึกษาโคในจังหวัด
มหาสารคามบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่พัฒนาขึ้น เมื่อ
นำไปทดลองแล้วพบประเด็นที่นำมาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้   

1) เว็บแอปพลิเคชันของปศุสัตว์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
:กรณีศึกษาโคในจังหวัดมหาสารคาม ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และ ส่วนของระบบสมาชิก  ซึ่ง
สามารถนำไปใช้ในการจัดการเว็บแอปพลิเคชันปศุสัตว์ เพื่อให้
เกิดความเป็นระบบที ่มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น 2 ) ผลการ
ประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันปศุสัตว์ ที ่พัฒนาขึ้นมี
คุณภาพอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบที่พัฒนาขึ้น 
มีความสะดวกสบาย ต่อการใช้งาน และช่วยให้เป็นระบบที่ง่าย
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภูริวิชญ์ บัวบุญ และ
ปริญญ์ พันธ์สุวอ [5] ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ส่งเสริมการขายสำหรับร้านคาร์แคร์สู ่ตลาดดิจ ิทัล ผลการ

ประเมินคุณภาพโดยรวมอยู ่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี ่ย (X̄) 
เท่ากับ 4.35 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.55 
และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ที่มีผลต่อเว็บ
แอปพลิเคชันปศุสัตว์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย

(X̄) เท่ากับ 4.54 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 
0.69  ทั ้งนี ้อาจเนื ่องมาจากเว็บแอปพลิเคชันของปศุสัตว์ที่
พัฒนาขึ้นมีการใช้งานที่ง่าย สะดวก การแสดงผลมีความชัดเจน 
สีสันและรูปแบบมีความน่าสนใจ ตรงตามความต้องการของ
เกษตรกร สอดคล้องกับผลงานวิจัยของปริชาติ เรืองวิเศษ และ 
ทิพวรรณ โสเมืองฮาม[6] ได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบแปล
คำศัพท์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยรูปแบบ 4 ภาษาบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลการประเมินความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย(X̄) เท่ากับ 4.75 และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.14 
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การพัฒนาเวบ็แอปพลิเคชันเพ่ือการท่องเที่ยว “อำเภอรอ่นพิบูลย์”  
เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

Web application development for traveling “Ron Phibun District”  
for arts and cultural conservation 

 

วรารัตน์ ประสิทธิ์1, นิภาพร น้ำพ่วง2, นุชากร คงยะฤทธิ์2*,  
อภิชัย จนัทร์อุดม2 และ ธิรนันท์ วัฒนโยธิน2 

 
1สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
numphuingza@gmail.com, niparpon.2541@gmail.com, nuchakorn.ko@rmutsv.ac.th,  

apichai.c@rmutsv.ac.th and tiranan.w@rmutsv.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
วิจ ัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อสำรวจและเก็บข้อมูลสถานที่

ท่องเที่ยวในอำเภอร่อนพิบูลย์ เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อ
การท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” เพื่อประเมินการความพึง
พอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว “อำเภอร่อน
พิบ ูลย์” โดยสรุปผลจากการนำเว ็บแอปพลิเคชันเพื ่อการ
ท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” ไปทดลองใช้งาน ผู้ประเมินได้
สำรวจผลความพึงพอใจในการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือผ ู ้ ใช ้งานจำนวน 30 คน และผู ้ด ูแลระบบจำนวน 5 คน 
โดยรวมมีผู ้ใช้งานทั้งหมดจำนวน 35 คน พบว่ามีผู ้ใช้งานเพศ
หญิง จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 54.29 และเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน
เพศชาย จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 45.71 กลุ่มผู้ใช้งานส่วน
ใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวมากที่สุดจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.72 ค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมของ

ผู้ใช้งานระบบอยู่ในเกณฑ์ดีมากคือ (x̅ = 4.81, S.D. = 0.41) 
 

คำสำคัญ : เว็บแอปพลิเคชัน,การท่องเที่ยว,อำเภอร่อนพิบูลย์ 
 

ABSTRACT 
 Objective of this research is to survey and collect 
tourist information in Ron Phibun District.  To develop 

 
* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) 

travel web applications "Ron Phibun District"  to assess 
the satisfaction of users of tourism web applications. 
" Ron Phibun District"  summarizes the results from the 
web application for tourism "Ron Phibun District" to try 
out The assessors surveyed the satisfaction of use. 
Divided into 2 parts:  30 users and 5 administrators. 
Overall, with a total of 35 users, it was found that there 
were 19 female users, or 54. 29 percent.  16 active 
males, accounting for 45.71 percent. Most of the active 
users were 30, accounting for 85.72 percent. Mean and 
standard deviation. Overall, the system users were very 

good (x̅= 4.81, S.D. = 0.41) 
 
Keywords : WebA pplication,Tourism,Ron Phibun District 

 
1. บทนำ 

อำเภอร่อนพิบูลย์ เป็นอำเภอหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช ใน
แผ่นดิน รัชกาลที่5 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงจัดระเบียบการ
ปกครองแผ่นดิน เป็นแบบเทศาภิบาล อำเภอร่อนพิบูลย์เป็น
แขวงหนึ่งที ่จัดตั้งขึ้น ในมณฑลนครศรีธรรมราช โดยประกาศ
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จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเขตการปกครอง จาก
แขวงเป็นอำเภอ [1] 

อำเภอร่อนพิบูลย์ ได้ชื่อมาจาก "บ้านร่อน" ด้วยเหตุที่ราษฎร
ส่วนใหญ่มีอาชีพร่อนเร่ขาย เมื่อมีการจัดตั้งอำเภอข้ึน จึงได้ใช้ช่ือ
ว่าอำเภอร่อนพิบูลย์ มีความหมายบ่งบอกถึงดินแดนที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ ด้วยสินแร่ ซึ่งเดิมที การทำเหมืองแร่ เป็นประเภท
เหมืองขุดเจาะ โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 341.226 ตร.กม. ได้ตั้งอยู่ที่  
ม.12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ [1] 

อำเภอร่อนพิบูลย์ เป็นสถานที ่ท่องเที ่ยวอีกหนึ ่งแห่งที่
น่าสนใจ ซึ่งที่นี่เป็นที่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดีและมีจุดชมวิว
สวยๆ คือ เขารามโรม มีเป็นยอดเขาที่ส ูงจากระดับน้ำทะเล 
ประมาณ 986 เมตร มีเทือกเขาท่ีสลับซับซ้อน ทำให้มีวิวทิวทัศน์
ที่สวยงามสามารถมองเห็นได้ 360 องศา มีสภาพเป็นป่าดงดบิท่ี
สมบูรณ์มาก ม ีพ ันธ ์ไม ้เฟิร ์นล้านปี  มหาสะดำและดอกไม้ 
นานาพันธ์ เต็มไปทั่วพื้นที่และนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอร่อยๆ 
ราคาถูกอีกหลายร้าน ซึ่งที่นี่ยังมีวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ละวัดก็
จะมีชาวบ้านไปสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเอง
อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามอำเภอร่อนพิบูลย์แห่งน้ีก็ยังไม่เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายจากบุคคลในสังคมภายนอกอีกมาก [1] 

เว็บไซต์ เป็นหน้าเว็บเพจท่ีจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ 
ผ่านทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยจะมีหน้าเว็บเพจ
หลายๆ หน้าที่เช่ือมโยงเข้ากับไฮเปอร์ลิงค์ เพื่อให้สามารถเปิดไป
ยังหน้าเพจต่าง ๆ และสามารถอัพเดตการเคลื่อนไวต่าง ๆ ได้ 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว [2] 

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาผู ้จัดทำจึงมี
แนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการท่องเที่ยว “อำเภอ
ร่อนพิบูลย์” เพื่อแสดงข้อมูลรูปภาพ ตำแหน่งที่ตั้งของ สถานที่
จริง ให้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่สนใจทำให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูลจริงและเพิ่มความน่าสนใจ ในอำเภอร่อนพิบูลย์เป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสามารถไปท่องเที่ยวได้ง่าย 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 1.กเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยวในอำเภอร่อน
พิบูลย์ 
 2.กเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว “อำเภอ
ร่อนพิบูลย์” 

 3.กเพื่อประเมินการความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน
เพื่อการท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” 
 

3. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว “อำเภอร่อน

พิบูลย์” ทางผู้จัดทำได้ทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเทคโนโลยี
ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว
“อำเภอร่อนพิบูลย์” ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
3.1 ทฤษฎีการท่องเท่ียว  

การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานที่ซึ่ง
เป็นที่อาศัยอยู่ เป็นประจำไปยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราว และ
เดินทางกลับไปยังสถานท่ีอาศัยเดิม โดยการเดินทางนั้นไม่ใช่เพื่อ
ประกอบอาชีพโดยตรง แม้ว่ารูปแบบของการท่องเที ่ยวบาง
ประเภทจะมีเรื่องของอาชีพหรือธุรกิจ เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่บ้าง 
เช่น การท่องเที่ยวในรูปแบบของการจัดประชุม [3]  
3.2 เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบ  

โปรแกรม WordPress คือ โปรแกรมสำเร็จรปูท่ีมีไว้เพื่อสรา้ง
และจัดการเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต (Contents Management 
System หรือ CMS) กล่าวคือ แทนท่ีเราจะดาวน์โหลดโปรแกรม
มาทำการสร้างและออกแบบเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
เราอย่างเช่น Macromedia Dreamweaver, Microsoft FrontPage 
เป็นต้น แต่ CMS นั ้นถูกสร้างมาเพื ่อใช้งานบนอินเทอร์เน็ต
โดยตรง หมายความว่าเมื ่อคุณจะใช้งานโปรแกรมนี้  ค ุณก็
สามารถใช้ได้ทันทีผ่านอินเทอร์เน็ต เพียงแค่ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
จัดการของ CMS นั ้น ๆ เช่น simple machines, open cart, 
magneto [4] 
3.3 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ  

ภาษา Java Script คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียน
โปรแกรมระบบอินเทอร์เน็ต ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง 
Java Script เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" 
(script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) 
เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว [5] 

ภาษา HTML หรือ  Hypertext Markup Language เป็น
ภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัย
ตัวกำกับ (Tag) ควบคุมการแสดงผลข้อความ, รูปภาพ หรือวัตถุ
อื่นๆ ผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยายที่
เรียกว่า Attribute สำหรับระบุ หรือควบคุมการแสดงผลของเว็บ 
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HTML เ ป ็ น ภ า ษ า ท ี ่ ถ ู ก พ ั ฒน า โ ด ย  World Wide Web 
Consortium (W3C) จากแม่แบบของภาษา SGML (Standard 
Generalized Markup Language)  โ ด ย ต ั ด ค ว ามส ามา รถ
บางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย 
และด้วยประเด็นดังกล่าว ทำให้บริการ WWW เติบโตขยายตัว
อย่างกว้างขวาง [6] 
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

การจัดการแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่รวบรวมขอ้มูล
แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงสร้างเว็บไซต์ ในการนำเสนอฐานข้อมูล
ของแหล่งท่องเที่ยว และเสนอแนวทางการจัดการแหลง่ท่องเที่ยว
ของจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี [7] 

เว็บไซต์เพื่อบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 
โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบัน
การให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นปัจจัยที่สำคัญในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และจากมนุษย์สร้างขึ้น [8] 

Education and Information Systems Routes and 
Activity Patterns agro-tourism Surat Thani to study and 
gather information on agricultural tourism routes in 
Surat Thani, and to develop the information system in 
form and route of agricultural tourism in Surat Thani. 
From the interview using structured interviews, 
questionnaires, and shared observations, the samples 
used in this research were the main informants 
consisting of farmers engaged in agro-tourism activities, 
tourist attractions and other farmers who were involved 
in agro-tourism activities in each district. The results of 
the descriptive analysis were presented. From the basic 
information of agro- tourism in Surat Thani Province, 
there are currently 13 tourist. [9] 

The Potential of Logistics Management for 
Supporting Tourists:  A Case Study on Khao Soon in 
Chawang District Nakhon Si Thammarat Province.  The 
findings showed that tourists placed importance on the 
information flow including information service and 
maps showing tourist spots for tourists to access 

information.  From the perspective of public/ private 
agencies and entrepreneurs, the emphasis was on the 
physical flow with the development of routes to access 
tourist sites for more convenience in order to promote 
tourism and the information flow like promoting the 
public relations of tourist information to become more 
well- known via social media such as websites or 
Facebook. [10] 

 
4. วิธีการดำเนินงาน 

4.1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและการวิเคราะห์ปัญหา 
1. การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
การวิเคราะห์ระบบงานเป็นกระบวนการที ่สำคัญในการ

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์”
ให้ม ีความทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบันได้  ทางกลุ ่มจึงคิด
วิเคราะห์เพื่อการค้นหาข้อมูล แสดงข้อมูลรูปภาพ ตำแหน่งที่ตั้ง
ของสถานที่จริง ให้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ใน
เส้นทางการการท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” โดยผ่านการ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

 

 
ภาพ 1 ผังก้างปลาแสดงถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
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ภาพ 2 Use case Diagram การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเท่ียว 

“อำเภอร่อนพิบูลย์” 

 
4.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

1. ระบบงานใหม ่
ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และการ

ทำงานที่มีความเกี ่ยวข้องกับ ระบบงาน เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู ้ใช้โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ผู้ใช้งานท่ัวไป และส่วนของผู้ดูแลระบบ ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 สำหรับผู้ใช้งานท่ัวไป  
- สามารถค้นหาข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
- สามารถค้นหาข้อมูลร้านอาหาร 
- สามารถค้นหาข้อมูลวัด 
- สามารถค้นหาข้อมูลที่พัก 
- สามารถค้นหาข้อมูลสินค้า OTOP อำเภอร่อนพบิูลย์ 
- สามารถค้นหาข้อมูลเส้นทางการเดินทาง 

 ส่วนท่ี 2 สำหรับผู้ดูแลระบบ 
- สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข ้อม ูลสถานที่  
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 - สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลร้านอาหาร 
 - สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลวัด 
 - สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลที่พัก 

- สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้า OTOP 
อำเภอร่อนพิบูลย์ 
- สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเส้นทางการ 
เดินทาง 

2. การออกแบบระบบ (Site map) การพัฒนาเว็บแอป- 
พลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” 

 

 
ภาพ 3 การออกแบบระบบ Site map การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อ 

การท่องเท่ียว “อำเภอร่อนพิบูลย์” 

 
3. การออกแบบ Activity Diagram การพัฒนาเว็บแอป

พลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” 
 

 
ภาพ 4 ภาพตัวอย่างการออกแบบ Activity Diagram  

ของ U3 การเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่ 
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4. การออกแบบ Sequence Diagram การพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” 

 

 
ภาพ 5 ภาพตัวอย่างการออกแบบ Sequence Diagram  

U1 Login การเข้าเว็บไซต์ 
 

5. การออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อ
การท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” 

 

 
ภาพ 6 Entity Relationship Diagram 

   
 

4.3 ขั้นตอนและวิธกีารประเมินผล 
1. ประชากรที่ใช้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการพัฒนา

เว็บแอปพลิเคชันเพื ่อการท่องเที ่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” 
ประกอบด้วยตัวแทนอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และนักท่องเที่ยว  

2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอป- 
พลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” ประกอบด้วย 
ตัวแทนอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใช ้ แบบสอบถาม เพ ื ่ อประ เม ินความพ ึ งพอใจและ

ประสิทธิภาพในการใช้งานการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการ
ท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาหลักการรายละเอียดต่าง ๆ  จาก
เอกกสาร ตำราหนังสือ วิทยานิพนธ์ ตลอดจนผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการ
ท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี ่ย ร้อยละ และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว “อำเภอร่อน

พิบูลย์” ผู้จัดทำได้พัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ โดยจัดทำเว็บไซต์ 

 ผลการดำเนินงานของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการ
ท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ดังนี ้ 
5.1 ผลการสำรวจสถานที่ท่องเท่ียวอำเภอร่อนพิบูลย์ 
แบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ดังนี ้

1. สถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ
2. สินค้า OTOP อำเภอร่อนพิบลูย์ 
3. ร้านอาหาร 
4. วัด 
5. ที่พัก 

5.2 ผลการดำเนินงานตามขอบเขตของการศึกษา 
 ผลการดำเนินงานตามขอบเขตของการศึกษาของการพัฒนา

เว็บแอปพลิเคชันเพื ่อการท่องเที ่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้ 
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 1. ส่วนของผู้ใช้งานท่ัวไป 
สามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมด ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ,ร้านอาหาร,วัด,ที่พัก,สินค้า OTOP อำเภอร่อน
พิบูลย์และเส้นทางการเดินทาง 

2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลทั้งหมด ประกอบด้วย 

สถานที่ท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ,ร้านอาหาร,วัด,ที ่พัก,สินค้า 
OTOP อำเภอร่อนพิบูลย์และเส้นทางการเดินทาง 
 3. การออกแบบอินโฟกราฟิก 
 

 
ภาพ 7 เส้นทางการท่องเที่ยวรา้นอาหารอำเภอร่อนพบิูลย ์

 

 
ภาพ 8 เส้นทางการท่องเที่ยว  

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่ีพกั และวัด 
 4. วีดีโอแนะนำสถานที ่

การเพิ่มวิดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด ประกอบด้วย 
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สินค้า OTOP อำเภอร่อนพิบูลย์ 
ร้านอาหาร วัดและทีพ่ัก ลงบน YouTube 

 

 
ภาพ 9 วิดีโอแนะนำสถานที่ท่องเท่ียวทัง้หมดบน YouTube 

 5. QR-Code เส้นทางท่องเที่ยวอำเภอร่อนพิบูลย ์

 
ภาพ 10 แสดง QR-Code เส้นทางท่องเที่ยวอำเภอร่อนพิบูลย์ 
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5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 การประเมินครั ้งนี ้ ผู ้ประเมินได้สำรวจความพึงพอใจ  ผู้
ทดสอบในการใช้เว็บไซต์การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการ
ท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” โดยมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน 35 คน โดยแบ่งเป็น เจ้าหน้าท่ีของอำเภอร่อนพิบูลย์เป็น
ผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ชุด ประชากรในพื ้นที ่ และ
นักท่องเที ่ยวที ่มาท่องเที ่ยวในอำเภอร่อนพิบูลย์ เป็นผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 30 ช ุด  โดยการส ุ ่ มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ยึดหลักตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตาราง 1 แสดงจำนวนร้อยละของเพศกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ 

ประเภทกลุ่มผู้ใช้งาน จำนวน N=35 ร้อยละ 

ชาย 16 45.71 

หญิง 19 54.29 

รวม 35 100 

  
  
จากตารางที่ 1 พบว่าเพศของกลุ่มผู ้ใช้งานที่ให้ข้อมูลทั้งหมด 
จำนวน 35 คน เป็นกลุ่มผู้ใช้งานเพศหญิง จำนวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.29 และเป็นกลุ่มผู้ใช้งานเพศชาย จำนวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.71 
ตาราง 2 แสดงจำนวนร้อยละของกลุ่มผู้ใช้งานระบบ 

ประเภทกลุ่มผู้ใช้งาน 
จำนวน 
N=35 

ร้อยละ 

เจ้าหน้าท่ีของอำเภอร่อนพิบูลย ์ 5 14.28 

นักท่องเที่ยว 30 85.72 

รวม 35 100 

  
จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานที่ให้ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 35 
คน เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นผู้ใช้งานมากที่สุด จำนวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.72 และเจ้าหน้าที ่ของอำเภอร่อนพิบูลย์ 
จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 

ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งาน 
 เว็บไซต์ 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การใช้งานเว็บไซต์ 

รายการประเมิน 

ประสิทธิภาพ 

x̅ S.D. 
การแปล

ผล 

1. ด้านเนื้อหา  4.84 0.37 ดีมาก 

2. ด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบเว็บไซต์  

4.80 0.43 ดีมาก 

3. ด้านประโยชน์และการ
นำไปใช้  

4.79 0.43 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.81 0.41 ดีมาก 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับดีมาก (คะแนน เฉลี ่ยเท่ากับ 4.81 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
ด้านเนื ้อหา มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.84 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37) ด้านการ
ออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก (คะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ 4.80 และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.43) ด้านประโยชน์และการนำไปใช้อยู่ในระดับดีมาก 
(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.43)  
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ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่มีต่อการใช้
งานเว็บไซต์ 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่มีต่อ
การใช้งานเว็บไซต ์

รายการประเมิน 
ประสิทธิภาพ 

X̅ S.D. 
การแปล

ผล 
1. ด้านการตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้งาน  
4.76 0.47 ดีมาก 

2. ด้านการทำงานได้ตาม
ฟังก์ชันงานของระบบ 

4.76 0.44 ดีมาก 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้
งานระบบ 

4.78 0.45 ดีมาก 

4. ด้านประสิทธิภาพการ
ทำงานระบบ 

4.74 0.48 ดีมาก 

5. ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลูระบบ 

4.79 0.43 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.77 0.45 ดีมาก 
  
 จากตารางที่ 4 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับดีมาก (คะแนน เฉลี ่ยเท่ากับ 4.77 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 และ ค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.47) ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของ
ระบบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.76 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.44) ด้านความง่ายต่อ
การใช้งานระบบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.78 และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45) ด้าน
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก (คะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ 4.74 และ ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.48) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.43) 
 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผล 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว “อำเภอร่อน
พิบูลย์” วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยว
ในอำเภอร่อนพิบูลย์ ผลการสำรวจสถานที ่ท่องเที ่ยว พบว่า 
สามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ดังนี้ สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ, สินค้า OTOP, ร้านอาหาร, วัด และ ที่พัก 

เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว “อำเภอร่อน
พิบูลย์” การดำเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ สังเกตุ และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อทราบถึง
ความต้องการของผู้ใช้ ผู ้พัฒนาจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว “อำเภอ
ร่อนพิบูลย์” ในการดำเนินงาน โดยใช้โปรแกรมสำเร ็จรูป 
WordPress ในการออกแบบ website และได้จดชื่อโดเมนเนม
โดย เ ช ่ า  Host ของ เ ว ็ บ  Bangmodhosting. com และ ใ ช้
โปรแกรม Adobe Illustrator CC ในการออกแบบแผนที่อินโฟ
กราฟิก และยังใช้ Google Map เพื่อใช้ในการรับเส้นทางจาก
แผนที ่ เพื ่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื ่อการท่องเที ่ยว 
“อำเภอร่อนพิบูลย์”  

เพื่อประเมินการความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชันเพื่อ
การท่องเที ่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” ด้านระดับความคิดเห็น
เกี ่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์  พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับดีมาก (คะแนน 
เฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41) ด้าน
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับประสิทธิภาพที ่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับดีมาก 
(คะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.45) 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องเว็บไซต์การจัดการการท่องเที่ยว 
ในส่วนของการออกแบบและวิเคราะห์ระบบเพื่อจัดทำเว็บไซต์ 
และสอดคล้องกับงานวิจ ัยเร ื ่อง Education and Information 
Systems Routes and Activity Patterns agro-tourism Surat 
Thani. ในส่วนของการเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนำมาสร้าง
เป็นเส้นทางใน Google My Map  
6.2 ปัญหาและอุปสรรค  
     1. ปัญหาในการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล 
     2. ปัญหาในการเริ่มต้นการเรียนรู้ของเว็บ 
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     3. ปัญหาในการย้าย Hosting ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ใช้งาน 
     4. ปัญหาเรื่องเว็บไซต์ Not secure 
 
6.3 ข้อเสนอแนะในการนำปริญญานิพนธ์ไปใช้งาน  

1. ผู้ใช้งานโปรแกรมควรศึกษาคู่มือขั้นตอนการใช้งานอย่าง
ละเอียดก่อนการใช้งานโดยศึกษา ได้จากภาคผนวก  

2. ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาเพิ่มความ
สนใจให้กับตัวระบบงานให้มีรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจ
มากขึ้น และควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6.4 ข้อเสนอแนะในการนำปริญญานิพนธ์ไปพัฒนาต่อ  

1. ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาเพิ่มความ
สนใจให้กับตัวระบบงานให้มีรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจ
มากขึ้น และควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่สม่ำเสมอ 
จึงต้องมีการบันทึกข้อมูลอยู่ เป็นประจำเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอยีด
มากขึ้น ควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านในคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ให้ข้อแนะนำ
ในการดำเนินงานตลอดจนการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้อง สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ ที่ได้
ให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน จนทำให้เกิดเว็บแอปพลิเคชัน
เพื ่อการท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” ในครั ้งนี ้จนประสบ
ผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาเว็บไซต์แหล่งท่องเที ่ยวชุมชนหนองแวงภูปอมี
วัตถุประสงค์เพื ่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนหนองแวงภูปอ เพื่อขายสินค้าบนเว็บไซต์ และเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองแวงภูปอ 
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาเว็บไซต์เป็นโปรแกรม VS Code ภาษาที่ใช้ HTML และ 
PHP จัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม MySQL ผลการวิจัย
พบว่าสามารถเพิ ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของสถานที่
ท่องเที่ยว โฮมสเตย์ เมนูอาหาร กิจกรรม การสั่งซื้อสินค้า OTOP 
และสามารถแสดงแผนที่รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ด้านการออกแบบ Web Site ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (�̅� = 4.93) ด้านประสิทธิภาพของ Web Site ความ

พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.93) และด้านการ

ใช้งานระบบความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 
4.93) 
 
คำสำคัญ: การพัฒนาเว็บไซต์, แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองแวง 
ภูปอ 
 

ABSTRACT 

The development of the Nong Waeng Phu Por 
community tourism site website aims to design and 
develop the Nong Waeng Phu Por community tourism 
site website. To sell products on the website And to 
assess the effectiveness of the Nong Waeng Phu Por 

community tourism site website Evaluated by 3 web 
experts, web development tool is VS Code, a language 
based on HTML and PHP, manages databases using 
MySQL The results of the research showed that it could 
increase the accessibility channels of tourist attractions, 
homestays, food menus, OTOP ordering activities, and 
able to display maps, including access to various 
information about web site design, overall satisfaction. 

At the highest level ( �̅� = 4.93)  In terms of web site 

performance, overall satisfaction was the highest ( �̅� = 

4.93) and overall system usability was the highest (�̅� = 
4.93)  
 

Keywords: Website development, Nong Waeng 
Phu Por community tour 
 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญกับ

ส ังคมไทยเป็นอย่างมาก ไม ่ว ่าจะเป็นการท่องเที ่ยว การ
ติดต่อสื่อสาร การค้าขายเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะการรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสารที ่ไม่ต้องอาศัยการอ่านหนังสือพิมพ์ในตอนเช้าหรือ 
หนังสือ วารสาร ตำราที่เป็นรูปเล่มในห้องสมุด แต่ช่องทางการ
รับรู้ในโลกอินเทอร์เน็ตหรือโลกที่ไร้พรมแดนนั้น เป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที ่คนในสังคมนั้นใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื ่องจากมีความ
ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว ทำให้การร ับรู ้ข ่าวสารนั ้นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  เว็บไซต์ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งของระบบ

mailto:604422022006-7@ksu.ac.th
mailto:604422022010-9@ksu.ac.th
mailto:suksun.pr@ksu.ac.th
mailto:kamonwan.ku@ksu.ac.th
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อินเทอร์เน็ต ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทันกับยุคสมัยกับ 
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันที่ต้องมีการแข่งขันกันทุกรูปแบบ  
ทำให้องค์กรทั ้งภาครัฐและเอกชน รวมทั ้งอุตสาหกรรมการ
ท่องเที ่ยว ต่างหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาออกแบบ
เว็บไซต์ในระบบอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น เพราะเป็นช่องทางที่
สามารถสื ่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผ ู ้บร ิโภค
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้
อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวได้ใช้เว็บไซต์ เป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที ่ยวทำให้มีจำนวน
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น 
       ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวใน
ชุมชนบ้านหนองแวงภูปอ ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้เป็นแหล่งค้นหาข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่
ให้เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยว ซึ่งจัดเป็นกรรมวิธีในการสร้างและ
พัฒนาโปรแกรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู ้ใช้งานสามารถ
บันทึกและปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ ประวัติความ
เป็นมา สัญลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่และ
สภาพทาง ภูมิศาสตร์ ที่สามารถนำมาเสนอเพื่อการท่องเที่ยว
ผ่านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน 
โดย กระบวนการแบบมีส่วนร่วม เป็นการเพิ ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองแวงภูปอ 
2.2 เพื่อให้ผู ้ที่สนใจเข้าถึงสินค้าที่นำเสนอขายบนเว็บไซต์ได้
สะดวกขึ้น 
2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
หนองแวงภูปอ 

3.ขอบเขตงานวิจัย 
การดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองแวงภู
ปอครั้งนี้ เป็นโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิชาระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะ
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้แก่ 
3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรวจ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองแวงภูปอ ตำบลภูปอ อำเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

3.2 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมา
วิเคราะห์ในการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองแวงภู
ปอ ใช้เวลา 1 ภาคเรียน เป็นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
3.3 ขอบเขตด้านผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลระบบร่วม 
สามารถ Login เข้า เพื ่อเพิ ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล และตรวจสอบ
รายการสั ่งซื ้อสินค้าในเว็บไซต์ได้ ผ ู ้ด ูแลระบบหลักจะเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 คนดูแล
ร่วมกัน และผู้ดูแลระบบร่วมจะเป็นเจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบลภูปอ 
จำนวน 1 คน 

4. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1) การท่องเที่ยว  คือการพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อความ
สนุกสนาน ตื่นเต้น หรือเพื่อหาความรู้  องค์กรการท่องเที่ยวของ
สหประชาชาติกำหนดไว้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทาง
โดยระยะทางมากกว่า 80 กิโลเมตรจากบ้าน เพื่อจุดประสงค์ใน
การพักผ่อน  การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักชนิดหนึ่งของ
ประเทศไทย  ซึ่งนำรายได้จากประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ
เข้าสู่ประเทศ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
มองเห็นถึงความสำคัญที ่จะนำเทคโนโลยีการสื ่อสารและ
สารสนเทศมาพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ก้าวหน้า จึงได้
ผลักดันการนำร่องการสร้างพื้นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
นับเป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อ
ขยายโอกาสทางการค้าที่ช่วยเพิ่มรายได้สู่หน่วยธุรกิจ[1] 

2) โฮมสเตย์ เป็นรูปแบบท่ีพักประเภทหน่ึงของการท่องเที่ยว
แบบชนบทและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านพักที่อยู ่ใน ชุมชน
ชนบทที่มีประชาชนเป็นเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือนที่
อาศัยอยู่เป็นประจำ และหมู่บ้านนั้นจะต้องเป็นสมาชิกหรืออยู่ใน
รูปแบบของกลุ่ม ชมรม หรือว่าสหกรณ์ที่ร่วมจัดกันเป็นโฮมสเตย์
ในชุมชน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักกับเจ้าของบ้าน และผู้
ที่เป็นเจ้าของบ้านเองก็ยินดีในการที่จะให้บริการ รับรองเรื่อง
ห้องพัก อาหาร แก่นักท่องเที่ยว และมีการถ่ายทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันทาง
รัฐบาลได้ส่งเสริมให้นักท่องเที ่ยวมาพักโฮมสเตย์กันมากขึ้น 
เพราะเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว[2] 

3) สินค้า OTOP  คือ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็น
โครงการที ่กระตุ ้นธุรกิจประกอบการของท้องถิ ่น โครงการ
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ดังกล่าวมีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะที่
ผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่นแต่ละตำบล โดยได้รับผลตอบรบัที่ดี
จากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการ OTOP เป็น
การกระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและการตลาด 

4) WordPress คือโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีไว้เพื่อสร้างและ
จ ัดการเน ื ้อหาบนอ ินเทอร ์ เน ็ต  Contents Management 
System หรือ (CMS) กล่าวคือ แทนท่ีจะดาวน์โหลดโปรแกรมมา
ทำการสร ้างและออกแบบเว ็บไซต์บนเครื ่องคอมพิวเตอร์
อย่างเช่น Macromedia Dreamweaver, Microsoft Fontpage 
เป็นต้น แต่ CMS นั ้น ถูกสร้างมาเพื่อใช้งานบนอินเทอร์เน็ต
โดยตรง ซึ่งหมายความว่า เมื่อจะใช้งานโปรแกรมนี้ สามารถใช้ได้
ทันทีผ่านอินเทอร์เน็ต เพียงแค่ Login เข้าสู่ระบบจัดการหลัง
บ้านของ CMS นั้น ข้อดีของ CMS คือ สะดวกต่อการใช้งาน ไม่
ต้องเริ่มสร้างเว็บจาก 0 ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางโปรแกรมเมอร์
มาก เพราะระบบมีไว้ให้ทุกอย่าง ผู้จัดการระบบมีหน้าที่เพียงใส่
เนื ้อหาที่ต้องการเข้าไป ข้อเสียของ CMS คือ บางครั้งระบบ
อาจจะมีมากเกินความจำเป็น 

5) XAMPP เป ็ น โปรแกรม  Apache Web Server ไ ว้
จำลอง Web Server เพื ่อไว้ทดสอบสคริปท์หรือเว็บไซต์บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ
ไม่ต ้องม ีค ่าใช้จ ่ายใด ๆ ง ่ายต ่อการติดตั ้งและการใช้งาน 
โปรแกรม XAMPP จะมาพร้อมกับ PHP ซึ่งเป็นภาษาท่ีใช้สำหรบั
การพัฒนาเว็บไซต์จะทำหน้าที่เป็น Web Server 

6) ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดย
ไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล
เดียวกันหรือแยกเก็บหลายแฟ้มข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลจะ
ประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู ้ใช ้งาน
สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      ชาญณรงค์ แก้วกระจ่าง (2558) ได้ศึกษาเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ให้มีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ดีขึ้นไป และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็ปไซต์
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 6 ท่านและผู้เข้าชม
เว็บไซต์ที ่ทำแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์จนเสร็จ
สมบูรณ์ จำนวน 35 คน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือคา่
ร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดกระบี่ มีคุณภาพจากการประเมินของผู้เชี ่ยวชาญ และ
ด้านสื่อประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับดี สำหรับการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
      งอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง (2559) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดนนทบุรี ภายใต้การจัดการและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า ศักยภาพและทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่วิจัย 4 แหล่งมีคะแนนประเมินศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ
เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดีเท่าที่ควร มีความต้องการพัฒนา
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกด้านอยู่ในระดับสูง มีข้อเสนอแนะ
ถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดนนทบุรี  
ภายใต้การจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่วิจัย 
4 แหล่งใน 4 ด้าน คือ กลยุทธ์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กล
ยุทธ์ในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว กลยุทธ์ในการส่งเสริม
และสนับสนุนการให้ความรู้แก่ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ 
      ว ิว ัฑฒน์ สมตน (2560) ได ้ศ ึกษาเพื ่อพัฒนาเว ็บไซต์
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้เว็ปไซต์ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่กลุ่มผู ้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 6 คน คือ นิสิต
บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ และผู้สนใจที่เข้าชม
เว็บไซต์ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 
135 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบ
ประเมินคุณภาพเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
และแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. วิธีดำเนินงานวิจัย 
ในการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
หนองแวงภูปอ ผู้วิจัยได้วางแผนดำเนินการในการพัฒนาเวบ็ไซต์ 
ดังนี ้
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5.1 การกำหนดปัญหา 
5.1.1 การศึกษาปัญหา พบว่าแหล่งท่องเที่ยวในเขตชุมชนหนอง
แวงภูปอ อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดและการเดินทางที่ยากต่อการ 
เดินทางไปยังสถานที่นี ้ และยังคงขาดการประชาสัมพันธ์บน
อินเทอร์เน็ตทำใหไ้ม่เป็นท่ีรู้จักแก่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่เปน็
เจ้าของโฮมสเตย์หรือกลุ่มแม่บ้านที่ทำสินค้า OTOP ขาดรายได้
เสริม เพราะสินค้า OTOP ไม่เป็นท่ีรู้จักแก่บุคคลภายนอกชุมชน 
5.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนบ้านหนองแวงภูปอ  ผู้วิจัยได้ลง
พื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากประชากรในหมู่บ้าน  ทั้งการสอบถาม
เรื่องสถานท่ีท่องเที่ยว การสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางมาเที่ยว
ยังชุมชนหนองแวงภูปอ  การสอบถามข้อมูลที่พัก  อาหาร   และ
อื ่น ๆ ซ ึ ่งการสำรวจเพื ่อเก็บข้อม ูลเป็นการสอบถามแบบ
สัมภาษณ์จากประชากรในชุมชน และนำเสนอการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว โฮมสเตย์ และสินค้า 
OTOP และยังช่วยลดความผิดพลาดในการเดินทางได้ 
5.2 การวิเคราะห ์
5.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการศึกษาข้อมูลขั ้นตอนการทำงาน
ภายในระบบ (Flowchart) เป็นแผนภาพที ่แสดงถึงขั ้นตอน
เริ่มต้นการทำงานของระบบว่าเริ่มจากส่วนใดของระบบงานและ
ไปยังระบบงานใด เพื ่อให้เห็นภาพสิ ่งที ่เกิดขึ ้นและให้เข้าใจ
กระบวนการทำงานและช่วยหาข้อบกพร่องภายในระบบงานอีก
ด ้วย ซ ึ ่ งจะใช ้ประเภทของผ ังงาน แบบผั งงานโปรแกรม 
(Program Flowchart) เป็นผังงานแสดงถึงขั้นตอนในการทำงาน
ของโปรแกรม 
5.2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
5.2.1.1 เว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองแวงภูปอ 
5.2.1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนหนองแวงภูปอ 
5.3 ออกแบบระบบ 
ผ ู ้ ว ิจ ัยใช ้แผนภาพ UML ได ้แก่  Use Case Diagram, Class 
Diagram และ Sequence Diagram ซึ ่ง UML เป็นสัญลักษณ์
อันเป็นหนึ่งเดียวกันที่ใช้อธิบาย แสดงรายละเอียด จำลองการ
สร้าง และจัดการกับเอกสารต่าง ๆ ในระบบการทำงาน และ
ปรับปรุงวิธีการทำงานท่ีมีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น มักใช้เป็นการอธิบาย

และนำเสนอแนวความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุก่อน
นำไปเขียนโปรแกรมจริง 
5.3.1 ออกแบบแผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (Use 

Case Diagram) 
ภาพที่ 1. ออกแบบแผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ  

5.3.2 ออกแบบผังงาน (Flowchart) กระบวนการทำงาน
ของแอปพลิเคชัน 

 

ภาพที่ 2. Flowchart ขั้นตอนการทำงานของเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนหนองแวงภูปอ 
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5.3.3 Class Diagram แผนภาพที่ใช้แสดง Class ความสัมพันธ์

ระหว่าง Class ของระบบ 
 

ภาพที่ 3. แผนภาพที่ใช้แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง Class ของระบบ 
 

5.3.4 Sequence Diagram แผนผังการทำงานที ่ใช้เพื ่อแสดง
ลำดับเวลาและแสดงกิจกรรมที่เกิดขึ ้นจากคลาสหรือวัตถุใน
แผนผังการทำงานภายในระบบ 

 

ภาพที่ 4 Sequence Diagram แผนผังการทำงานลำดับเวลาและ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น 

5.3.5 ออกแบบหน้าจอเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองแวงภู
ปอ จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ออกแบบการใช้งานของผู้ใช้
โดยมีระบบการทำงาน การแสดงข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานท่ีท่องเที่ยว   

6. ผลดำเนินงานวิจัย 
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงาน ได้นำมาพัฒนา
เว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองแวงภูปอ ได้ผลลัพธ์ต่าง ๆ 
ดังนี ้

 

ภาพที่ 5. หน้าจอเร่ิมต้นของเว็บไซต์ 
 

ภาพที่ 6. หน้าจอหลักของเว็บไซต์ แสดงหน้าแรก 
 

 

ภาพที่ 7. หน้าจอหลกั แสดงรายชือ่ของสถานที่ท่องเท่ียว 
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ภาพที่ 8. หน้าจอหลกั หนา้จอแสดงข้อมูลโฮมสเตย์ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9. หน้าจอหลกั หนา้จอแสดงเมนูอาหารทีมีในชุมชน 

 

ภาพที่ 10. หนา้จอหลกั หนา้จอแสดงสินค้า OTOP 

 

ภาพที่ 11. หนา้จอหลกั หนา้จอแสดงกจิกรรมที่ทำในชุมชน 
 

      

ภาพที่ 12. หนา้จอหลกั หนา้จอแสดงข้อมูลการติดต่อ 

 

ภาพที่ 13. หนา้จอหลกั หนา้จอแสดงปุ่มค้นหาสินค้า 

      

ภาพที่ 14. หนา้จอหลกั หนา้จอสำหรับแสดงรายการสินค้าที่เพิ่มไปยัง
รถเข็น 

 
7. การทดสอบระบบ 

7.5.1 หาค่า IOC (Index of Objective Congruence) 
ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสำหรับการศึกษาวิจัยไปทำ
การทดสอบหาค่าความเที ่ยงตรงและความเชื ่อมั ่น  โดยนำ
แบบสอบถามที่สร้างขึ ้นไปตรวจสอบเนื ้อหาจากผู ้เชี ่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่าน หลังจากนั้นนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) 
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7.5.2 ทำแบบประเมินประสิทธิภาพ 
ตารางที่ 1 ด้านการออกแบบ Web Site 

ด้านการออกแบบ Web 
Site �̅� S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การออกแบบ Web Site 
มีความเหมาะสม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ข้อมูลเหมาะสมและ
ถูกต้อง 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3. การใช้สีและรูปมีความ
เหมาะสม 

4.66 0.70 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.93 0.30 มาก 
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 
Web Site พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นที่มีค่ามาก
ที่สุดคือการออกแบบ Web Site, ข้อมูลเหมาะสมและถูกต้อง มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 
และการใช้สีและรูปมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 
 

ตารางที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของ Web Site 
ด้านประสิทธิภาพของ Web 

Site �̅� S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. Web Site สามารถสั่งซื้อ
สินค้าได ้

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. Web Site สามารถ
ค้นหาสินค้าได ้

5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ความถูกต้องในการเพิ่ม 
ลบ แก้ไข ข้อมูล 

4.66 0.70 มากที่สุด 

4. ระบบฐานข้อมูลมีความ
ถูกต้อง 

5.00 0.00 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.93 0.30 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านประสิทธิภาพ
ของ Web Site พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที ่สุด ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นที่มีค่า
มากที ่ส ุดค ือ Web Site สามารถสั ่งซ ื ้อสินค้าได้ , Web Site 

สามารถค้นหาสินค้าได้, ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 5.00 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 และ 
ความถูกต้องในการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านการใช้งานระบบ 

ด้านการประเมินการใช้งาน
ระบบ �̅� S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. Web Site ใช้งานง่ายไม่
ซับซ้อน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. มีความเสถยีรในการใช้
งานของระบบ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมใน
รูปแบบการแสดงข้อมูล 

4.66 0.70 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.93 0.30 มาก 
 

จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านผลการประเมิน
การใช้งานระบบ พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที ่สุด ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.30 เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีค่า
มากที่สุดคือ Web site ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน, มีความเสถียรใน
การใช้งานของระบบ ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 5.00 ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.30 และความเหมาะสมในรูปแบบการแสดง
ข้อมูล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 
7.5.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั ้งนี ้ใช้สถิติเชิงพรรณา 
(Descriptive Statistics) ในการวัดค่ากลางของข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือค่าเฉลี่ย (Mean : �̅�)
เพื ่อแปลความหมายของการทดสอบ และวัดการกระจายของ
ข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
S.D.) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูล 

8. การนำไปใช้ 
การใช้งานเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองแวงภูปอ ทำให้การ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว การค้นหาสินค้า 
OTOP การค้นหาโฮมสเตย์ การค้นหาเมนูอาหารสะดวกมากข้ึน
และยังสามารถนำทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้สะดวก
และแม่นยำ  
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9. การบำรุงรักษา 
หลังจากระบบงานที ่ได ้พ ัฒนาขึ ้นได้ถ ูกนำไปใช้งานเป ็นที่
เรียบร้อย จะต้องมีการบำรุงรักษา ปรับปรุง แก้ไขให้ระบบมี
ประสิทธิภาพดียิ ่งขึ ้น (Perfective Maintenance) อาจมีการ
เพิ่มคุณสมบัติใหม่ (Feature) หรือปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 
9.1 การทดสอบเว็บไซต์เป็นระยะ เพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ของเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองแวงภูปอ และทำการ
ปรับปรุง แก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ๆ 
9.2 นำคำแนะนำหรือข้อติชมไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองแวงภูปอให้ดียิ่งข้ึน 

10. สรุปผลการดำเนินงาน 
ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนอง
แวงภูปอ งานวิจัยนี้มีการนำขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาการ
ใช้งานของเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความสะดวกและช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ของสถานที ่ท่องเที ่ยว โฮมสเตย์ เมนูอาหาร 
กิจกรรม การสั่งซื้อสินค้า OTOP และยังสามารถแสดงแผนที่ของ
จุดที่ตั้งพร้อมการนำทาง รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ที่มีในเว็บไซต์ อาทิ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวกิจกรรม ปฏิทิน
การจัดทัวร์ลงไปยังชุมชนหนองแวงภูปอ เป็นต้น 
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หลีกเลี่ยงการสัมผัส ไวต่อเสียง ส่วนด้านการใช้ร่างกายพบว่าเด็ก
ออทิสติกมีปัญหาการสั่งการกล้ามเนื้อ ที่เรียกว่าการทำงานเป็น
ขั้นตอน และมีความแตกต่างจากเด็กปกติในด้านบกพร่องการ
ประสานความสัมพันธ์ของการใช้ร่างกาย การพัฒนาเด็กออทิ
สติกจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องส่งเสริมทักษะการใช้
ชีวิตประจำวัน โดยเน้นส่งเสริมพื้นฐานโครงสร้างสมอง ทั้งในส่วน
ของระบบประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของร่างกาย  

ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเกมโดยใช้ท่าทางโต้ตอบเพื่อเพิ่มทักษะของ
กล้ามเนื ้อมัดเล็กและการรับรู ้ของเด็กออทิสติก ด้วยเกมที่
พัฒนาขึ้นด้วยภาษา HTML5 ภาษาไพธอน และ โมดูล OpenCV 
เป็นการฝึกการควบคุมการเคลื่อนที่ของนิ้วมือผ่านทางกล้องเว็บ 
และการนำเทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนที่ในรูปของเกม
ผสมผสานก ับการออกกำล ั งกาย  จากการเปร ียบเท ียบ
ประสิทธิภาพก่อนและหลัง พบว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมที่
ใช้ท่าทางสัมผัสได้ร ับการปรับปรุงอย่างมากช่วยปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในเรื่องทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายและการ
จดจำได้ดี 
คำสำคัญ -- เกมคอมพิวเตอร์ , ท่าทางโต ้ตอบ , ทักษะของ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก,การรับรู้, ออทิสติก, ออทิซึ่ม 
 

ABSTRACT 
Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) 

perform poorly in sensory system and motor system. 
The autistic child has a problem. Such as hypersensitive 
to touch, auditory hypersensitivity. The body problems 
with the musculature found motion planning and 
sequencing. There are differences from normal children 
in the Motor coordination. The development of 
children with autism needs to foster daily skills, focus 
on the basic structure of the brain Both in the sensory 
system and motor system.  

The researcher has developed the Interactive 
Gesture-Based Games in Enhancing the Fine Motor Skills 
and Autistic Children's Recognition.  With games 
developed with HTML5, Python and OpenCV. A practice 
controls the movement of fingers through a webcam, 
motion sensing technology combined with exercise. By 
comparing performance before and after, we found 
that performance in playing the gesture-based games 
improved greatly helped improve their performance 
regarding fine motor skills and recognition. 
Keywords -- Interactive Gesture-Based Games, Fine 
Motor Skills, Recognition, Autistic, Autism 
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1. บทนำ 
กลุ ่มอาการภาวะออทิซ ึ ่ม-เอเอสดี (Autism Spectrum 

Disorder, ASD) หรือเรียกว่า ออทิสติก เป็นภาวะ บกพร่อง
ตลอดชีวิต เกิดตั้งแต่แรกคลอดหรือหลังคลอดได้ไม่นาน ภาวะออ
ทิซึ่มมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และการ ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว [1] เป็นโรคที่มีความผิดปกติของพัฒนาการ
และระบบประสาท (Neurodevelopmental Disorder) โดย
เด็กจะมีพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ การสื่อสารล่าช้า และมี
ลักษณะพฤติกรรม ความสนใจที่แคบ ซ้ำๆ ไม่ยืดหยุ่น [2] เด็ก
ออทิสติกมีระบบประสาทที่บกพร่องตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน คือ ระบบ
ประสาทส ัมผ ัส (Sensory System) ระบบการเคล ื ่อนไหว
ร่างกาย (Motor System) จากการบกพร่องดังกล่าวทำให้เด็ก
ออทิสติกมีพฤติกรรมที ่ด ูแปลก เช่น หลีกเลี ่ยงการสัมผัส 
(Hypersensitive to Touch) กระโดดไปมา (Proprioceptive) 
ไวต ่อ เส ียง (Auditory Hypersensitivity) ส ่วนด ้ านการใ ช้
ร่างกายพบว่าเด็กออทิสติกมีปัญหาการสั ่งการกล้ามเนื ้อ ที่
เ ร ี ยกว ่ าการทำงานเป ็นข ั ้ นตอน  (Motion Planning and 
Sequencing) [3] และมีความแตกต่างจากเด ็กปกติในด้าน
บกพร่องการประสานความสัมพันธ์ของการใช้ร่างกาย (Motor 
Coordination) [4] การพัฒนาเด็กออทิสติกจึงมีความจำเป็น
อย่างมากที่จะต้องส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเน้น
ส่งเสริมพื้นฐานโครงสร้างสมอง ทั้งในส่วนของระบบประสาท
สัมผัสและการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งจากการเน้นแต่ทักษะ
วิชาการ จะพบปัญหาคือ เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ช้า ลืมง่าย ไม่
อยากเรียน แม้ว ่าลักษณะดังกล่าวของเด็กออทิสติก จะไม่
สามารถร ักษาให้หายขาดได้ แต ่ถ ้าหากได ้ร ับการกระตุ้น
พัฒนาการแบบถูกวิธ ีการปรับพฤติกรรม ความเข้าใจ ไปพร้อมๆ 
กับการเคลื่อนไหว เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตประจำวัน
ด้วยตัวเอง หรือสามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมได้ 

จากแนวคิดดังกล่าว เพื ่อเป็นการส่งเสริมทักษะและการ
เรียนรู้ การช่วยเหลือตัวเองของเด็กออทิสติกในชีวิตประจำวัน 
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเกมโดยใช้ท่าทางโต้ตอบเพื่อเพิ่มทักษะของ
กล้ามเนื ้อมัดเล็กและการรับรู ้ของเด็กออทิสติก  ด้วยเกมที่
พัฒนาขึ้นด้วยภาษา HTML5 แบบ WebGL ซึ่งสนับสนุนการใช้
งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม การใช้ท่าทางโต้ตอบ ได้แก่ การ
คลิกเม้าส์ (Click) การลากเม้าส์ (Drag) พัฒนาด้วยภาษาไพธอน 
(Python) และ โมดูล OpenCV ซึ่งเป็นการฝึกการควบคุมการ

เคลื ่อนที ่ของนิ ้วมือผ่านทางกล้องเว็บแคม ซึ ่งเป็นการนำ
เทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนที่ในรูปของเกมผสมผสานกับ
การออกกำลังกายช่วยกระตุ้นพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก รวมทั้งการวางแผนการสั่งการกล้ามเนื้อของ
ระบบประสาท 

 
2. วัตถุประสงค ์

เพื่อการพัฒนาเกมโดยใช้ท่าทางโต้ตอบเพื่อเพิ่มทักษะของ
กล้ามเนื้อมัดเล็กและการรับรู้ของเด็กออทิสติก 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กออทิสติกที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี จำนวน 3 คน ในศูนย์

การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยเลือกแบบ
เจาะจง 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

3.2.1 ฮาร์ดแวร์ 
1) กล้อง Webcam ความละเอียด 2 ล้าน Pixel ขึ้นไป 
2) CPU: Ryzen5 2600, Ram: 16GB, GPU: RX570 

3.2.2 ซอฟต์แวร์ 
1) เกมแบบ 2 มิติ ทีพ่ัฒนาขึ้นด้วยภาษา HTML5  
2) การใช้ท่าทางโต้ตอบ ได้แก่ การคลิกเมาส์ การลาก

เมาส์ ทีพ่ัฒนาด้วยภาษาไพธอน และ โมดูล OpenCV 
3.3 ฐานของระบบงาน 

Windows 10 
3.4 ข้อจำกัดของระบบ 

3.3.1 การเล่นเกมฝึกทักษะการคลิกเมาส์และเกมฝึกทักษะ
การลากเมาส์  ผู้เล่นต้องติดเทปสีเขียวไว้บริเวณปลายนิ้วชี้และ
ปลายนิ้วกลาง  

3.3.2 ใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows 10 ข้ึนไป 
3.3.3 ใช้กล้อง Webcam ความละเอียด 2 ล้าน Pixel ขึ้นไป 

 
4. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) เสริมสร้างการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีความสำคัญต่อการ
เตรียมความพร้อมในการเขียน ซึ่งต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างสายตากับมือ ตลอดจนการควบคุมกล้ามเนื้อมือและ
แขน 
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2) ฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไวของการใช้กล้ามเนื้อมือ  
3) เสริมสร้างความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของ

กล้ามเนื้อมือและตาให้สัมพันธ์กัน การบังคับกล้ามเนื้อทั้งสอง
ส่วนน้ีจะพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการหยิบจับสิ่งของต่างๆ 
ได้ 

4) การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้คล่องแคล่ว แข็งแรง จะช่วย
พัฒนาสมองของเด็ก ๆ พร้อมเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้กับเด็ก 
ในหลากหลายด้าน 

 
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน  

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนใน
การดำเนินงาน ดังนี ้
5.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา โดยสอบถามกับครูผู้ดูแล ตำรา งานวิจัย และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาเครื่องมือและโปรแกรมสำหรับพัฒนา รวบรวม
ความต้องการของเกม  จะเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของ
เกม ทำการออกแบบเกม และพัฒนาด้วยภาษา HTML5 แต่ง
รูปภาพให้สวยงามกระตุ้นความสนใจในเนื้อหาท่ีนำเสนอ ก่อนนำ
เกมไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย 
5.2 การออกแบบระบบ 

5.2.1 การออกแบบเกม 
1) ลักษณะเกมที่ออกแบบเป็นการสอนให้เด็กออทิสติก

รู้จักการใช้เงินในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 
2) ผู ้เล่นเริ ่มเล่นเกม ซึ่งประกอบไปด้วย เกมเงินตก 

เกมรวมเงิน เกมหยอดเงิน เกมทอนเงิน 
3) ผู้เล่นจะต้องฝึกเล่นเกมที่เลือก โดยมีเวลาในการฝึก

คือ 30 วินาที โดยสามารถเล่นซ้ำได้ 

 
ภาพ 1 การทำงานของระบบเกม 

 

5.2.2 การออกแบบการควบคุมเกมผ่านกล้องเว็บแคม 
การทำงานของการควบคุมเกมผ่านกล้องเว็บแคม โดย

เมื่อรับภาพเข้ามาผ่าน ระบบจะทำการดึงข้อมูลภาพจากกล้อง
เว็บแคม USB เข้าไปที่โมดูลกล้องจากนั้นประมวลผล โดยใช้
เทคนิคการประมวลผลภาพ เพื่อตรวจจับวัตถุจากนั้นส่งข้อมูลไป
ยังโมดูลอินเตอร์เฟส เพื่อเริ่มการควบคุมและส่งให้แอพลิเคชัน
เกม ต่อไป 

 
ภาพ 2 การทำงานของการควบคุมเกมผ่านกล้องเว็บแคม 

 

1) โมดูลกล้อง ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้กล้องเว็บแคม 
USB ที่มีราคาประหยัดและมีตามเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ
ผู้ใช้งานทั่วไป แทนกล้องเฉพาะด้านที่มีความลึก เช่น Kinect 
เนื่องจากมีราคาสูง แต่ได้พบกับปัญหา เนื่องจากกล้องเว็บแคม
นั้นไม่มีการแบ่งส่วนมือจากพื้นหลัง มีความละเอียดและอัตรา
เฟรมที ่ต ่ำ จึงต้องทำการปรับ Smooth binary image ตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี ้

 
ภาพ 3 บล็อกไดอะแกรมการทำงานของโมดูลกล้อง 

2) โมด ูลการตรวจจ ับว ัตถุ  หล ังจากที ่ ได ้ทำการ 
Smooth binary image เร ี ยบร ้อยแล ้วจะเข ้ าสู่ โมด ูลการ
ตรวจจับวัตถุซึ่งมีหน้าที่หาตำแหน่งในการอ้างอิงต่างๆ เช่น พิกัด
ของวัตถุ และสามารถสร้างกรอบ หรือ รูปร่างครอบไปที่วัตถุ
เพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ภาพ 4 บล็อกไดอะแกรมการทำงานของโมดูลการตรวจจับวัตถ ุ

 

-  Contour extraction แ ล ะ  Approximation 
method จะทำหน้าที่หาวัตถุที่กำลังสนใจโดยนำข้อมูลภาพจาก 
โมดูลกล้องที่ถูกส่งมาทำการทำ Contour extraction มีหน้าที่
หาว ัตถ ุและสก ัดร ูปร ่างออกมาโดยจะทำงานควบค ู ่ กับ 
Approximation method ที่มีหน้าท่ีการหาขอบเขตของรูปร่าง 

-  Max inscribed rectangle and radius จะทำ
หน้าที่กำหนดขอบเขตของรูปร่างที่จะสร้างขึ้นเพื่อบอกตำแหน่ง
การ Detection โดยมีค่า Rectangle และ ค่า Radius ของเส้น
ทแยงมุมของสี่เปลี่ยมผืนผ้า 

- Set Region of interest ทำหน้าที่สร้างขอบเขต
ของวัตถุให้มีรูปร่างขึ้นมา โดยตัวโปรแกรมนั้นตั้งให้สร้างเป็น
แบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า(rectangle) และ กำหนดความกว้างและ
ยาว โดยอ้างอิงจากเส้นทแยงมุม 

- Bounding rect - conts[0]/conts[1] ทำหน้าที่
วาดเส้นของขอบเขตขึ้นมา โดย conts[0]/conts[1] คือจำนวณ
วัตถุท่ีจะวาดกรอบข้ึนมา 

- Line between 2 objects ทำหน้าที ่วาดเส้น
เชื่อมระหว่าง 2 วัตถุเพื่ออ้างอิงว่า 2 วัตถุได้เข้าหากันหรือไม่ 

- Reference mouse position ทำหน้าที่ วาดจุด
สีแดงลงบนจุดกึ่งกลางของเส้นเชื่อมระหว่าง 2 วัตถุ เพื่อที่จะได้
ทำการอ้างอิงตำแหน่งของเมาส์ และใช้เป็นตำแหน่งอ้างอิงการ
เคลื่อนที่ของเมาส์ 

3) โมดูลอินเตอร์เฟส โมดูลส่วนนี้มีหน้ารับคำสั่งที่ส่งมาจาก 
Module pynput ของ Python  

 
ภาพ 5 บล็อกไดอะแกรมการทำงานโมดูลอินเตอร์เฟส 

 

- การ Click ในโปรแกรมนั้นได้กำหนดไว้ว่าหาก
เจอวัตถุ 2 ช้ินและวัตถุ 2 ช้ินนั้นได้เข้าใกล้จนชิดกันและออกห่าง
กันทันที จะถือว่าการคลิกเริ ่มขึ้น และ จะทำการรวมการวาด
สี่เหลี่ยมของ 2 วัตถุให้เหลือแค่ 1 สี่เหลี่ยม และวาดวงกลมขึ้นว่า
เพื่อแสดงว่ามีการคลิกเกิดขึ้น  

- การ Move ในโปรแกรมนั้นได้กำหนดไว้ว่าหาก
เจอว ัตถ ุ  2 ช ิ ้นท ี ่อย ู ่ ใกล ้ก ันและมีจ ุด Reference mouse 
position ขึ้น Process การ Move จะทำงานทันทีและเมาส์จะ
เคล ื ่อนที ่ตามจ ุด Reference mouse position ตลอดเวลา
จนกว่าจุด Reference mouse position จะหายไป 

- การ Drag นั้นจะเป็นการผสมระหว่าง การ Click 
และ Move แต่การคลิกที่ว่านั้นต้องเป็นการที่ผู้ใช้ได้ทำการนำ
วัตถุมาใกล้กันค้างไว้ และทำการเคลื่อนที่ไปด้วย จะทำให้เกิด
การ Drag ขึ้น 

 
5.4 การพัฒนาระบบ 

5.4.1 ระบบเกม 
การพัฒนาเกมประกอบไปด้วย เกมเงินตก เกมรวมเงิน 

เกมหยอดเงิน เกมทอนเงิน แสดงผลในรูปแบบเกมสองมิติ  
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ภาพ 6 เกมเงินตก (ซ้ายบน) เกมรวมเงิน (ขวาบน) 
เกมหยอดเงิน (ซ้ายลา่ง) เกมทอนเงิน (ขวาล่าง) 

 

5.4.2 การควบคุมเกมผ่านกล้องเว็บแคม 
ผลลัพธ์ของ Output ที่ผ่าน Process  โดยจะมีขั้นตอน

ในการทำงานและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ภาพ 7 ผลลัพธ ์Process การทำงานของ โมดูลกล้อง 

 

1) Convert HSV จะเป็นการ  Convert สีจากเดิมที่
เป็นระบบสี BGR ให้เป็น ระบบสี HSV เพื่อให้การประมวลผล
ภาพนั ้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที ่ส ุด โดยคำสั ่งที่ 
cv2.COLOR_BGR2HSV เมื ่อทำการ Convert เสร็จสิ ้นแล้วจะ
ถูกส่งไปยัง Process ต่อไป 

 
ภาพ 8 ทำการ Convert จากระบบสี BGR เป็น HSV 

 

2) Lower_g และ Upper_g ทำหน้าที่กำหนดสีที่เรา
สนใจ ซึ่งในงานวิจัยนี้ถูกกำหนดให้โปรแกรม มีความสนใจไปที่ 
(สีเขียว) โดยมีการกำหนดค่า HSV ดังต่อไปนี้ 

Lower_g [33,70,30] 
Upper_g [102,255,255] 

3 )  Background subtraction ท ำ ห น ้ า ที่ ตั ด 
Background ที่ไม่ต้องการออกท้ังหมด โดยจะทำการตัดพื้นหลัง
ออกทั้งหมดเหลือไว้แค่สีเขียว ที่ถูกส่งเข้ามา เมื่อเสร็จแล้วภาพ

จะกลายเป็น รูปแบบ Binary image หรือก็คือจะเหลือแค่ขาว 
และ ดำ โดยกำหนดให้จุดที่สนใจหรือจุดสีเขียว=สขีาว และ จุดที่
ไม่ได้สนใจ=สีดำ  

 
ภาพ 9 การลบพื้นหลังและเปลี่ยนภาพเป็นรูปแบบ Binary 

 

4) Morphology – open คือการทำ Smooth binary 
image หรือการทำให้ ภาพ Binary ที ่ถ ูกส่งมา Smooth ขึ้น
เพื่อที่จะทำให้การ Detection นั้นง่ายและแม่นยำมากขึ้น โดย 
Morphology แบบ open นั้น จะทำการลด Noise ที่อยู่รอบ ๆ
วัตถุที ่โปรแกรมกำลังสนใจออก โดยใช้คำสั ่งของ Module 
python ช่ือ OpenCV ดังนี ้

cv2.morphologyEx(mask,cv2.MORPH_OPEN,
kernelOpen) 

 
ภาพ 10 ภาพที่เกิดจากการใช้คำสั่ง Morphology – open 

 

5)  Morphology – close จะคล ้ ายๆก ับ  การทำ 
Morphology – open เ ป ็ นการทำ  Smooth binary image 
เช่นกัน แต่ Morphology แบบ close นั้น จะทำการลด Noise 
ที่อยู่ภายในวัตถุที่โปรแกรมกำลังสนใจออก โดยการใช้งานจะใช้
คำสั่ง 

cv2.morphologyEx(mask,cv2.MORPH_CLOSE
,kernelOpen) 

 
ภาพ 11 ภาพที่เกิดจากการใช้คำสั่ง 
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ภาพ 12 ภาพที่ผ่านการ Morphology แล้ว 

 

6)  Detection module ภาพที่ การทำ Detection 
module เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
ภาพ 13 การทำ Detection module เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

 
ภาพ 14 การทำ Detection module เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

5.5 การทดสอบระบบ 
5.5.1 การทดสอบระบบ 

จากการทดสอบระบบ พบว่า การใช้ท่าทางการควบคุม
ของการเล่นเกม สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ แต่การ
ทดลองใช้ในสถานที่จริง หากไม่ได้มีการควบคุมแสงและพื้นหลัง 
ส่งผลให้กล้องโฟกัสช้า ทำให้การตอบสนองของเกมช้า  ควร
ควบคุมการใช้สีพื้นหลังของผู้เล่นให้เป็นสีเดียวกัน การใช้ปลอก
นิ้วสี เป็น marker ทำให้มีข้อจำกัดเรื่องความเข้มของแสง และสี
รบกวนในฉากหลังทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเป็นบางครั้ง  

 
ภาพ 15 การแสดงท่าทางของผู้เล่นในการเลื่อนตำแหน่งเมาส ์

 

 
ภาพ 16 การแสดงท่าทางของผู้เล่นในการใช้คลิกเมาส์ 

 

 
ภาพ 17 การแสดงท่าทางของผู้เล่นในการใช้ลากเมาส ์

5.5.1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบใช้ว ิธี ส ังเกต

พฤติกรรมของเด็กก่อนเล่นเกมและหลังเล่นเกมว่ามีพัฒนาการที่
ดีขึ้นหรือไม่ ร่วมกับครูผู้ดูแล และสอบถามความพึงพอใจของเด็ก
ออทิสติสด้วยวาจา 
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6. ผลการวิจัย 
จากการทดลองใช้งานเกมโดยใช้ท่าทางโต้ตอบเพื่อเพิ่มทักษะ

ของกล้ามเนื้อมัดเล็กและการรับรู้ของเด็กออทิสติก โดยทำการ
อธิบายการเล่นเกมฝึกทักษะการคลิกเมาส์ และการแดรกเมาส์ 
และ พบว่า ผู้เล่นมีความพึงพอใจมาก การเล่นเกมโดยใช้กล้อง
ควบคุมนั้น ทำให้เด็กได้ขยับส่วนต่างๆ มากขึ้นและ สามารถ
เรียนรู้และเข้าใจวิธีการควบคุมได้ไว ทำให้มีความสนุกการเล่น
ควบคู่กับการใช้มือเสริมสร้างพัฒนาการ 

 
ภาพ 16 ทดสอบการเล่นเกมฝึกทักษะการคลิกเมาส ์

 

 
ภาพ 17 ทดสอบการเล่นเกมการแดรกเมาส์ 

 
8. สรุปและอภิปรายผล 

เกมโดยใช้ท่าทางโต้ตอบเพื่อเพิ่มทักษะของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และการรับรู้ของเด็กออทิสติก จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ก่อนและหลัง พบว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมที ่ใช้ท่าทาง
สัมผัสได้รับการปรับปรุงอย่างมากช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพใน
เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายและการจดจำได้ดี การ
จำลองปฏิสัมพันธ์เชิงกายภาพได้ผลลัพธ์และความถูกต้องเป็นท่ี
น่าพอใจ การเล่นเกม ช่วยให้การทำงานประสานของมือและตา 
ทักษะการเรียนรู้และการสื่อสารของเด็กออทิสติกมีพัฒนาการ

ในทางที่ดี โดยเมื่อประยุกต์ให้การเล่นเกมโดยใช้กล้องควบคุม
แทนการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดนั้น ทำให้น้องได้ขยับส่วนต่างๆ 
ของร่างกายมากขึ้นและน้องๆ สามารถเรียนรู้และเข้าใจวิธีการ
ควบคุมได้ไว ทำให้มีความสนุกการเล่นควบคู ่กับการใช้มือ
เสริมสร้างพัฒนาการ งานวิจัยนี้ยังได้นำความรู้ทางด้าน Digital 
image processing และ Computer vision มาประยุกต์ใช้เข้า
ด้วยกัน โดยใช้เทคนิคหลายๆอย่าง จึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ที่ศึกษาการทำงานงานวิจัยนี ้

เกมโดยใช้ท่าทางโต้ตอบเพื่อเพิ่มทักษะของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และการรับรู ้ของเด็กออทิสติกสามารถจำลองปฏิสัมพันธ์เชิง
กายภาพได้ผลลัพธ์และความถูกต้องเป็นที่น่าพอใจซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นายวรเศรษฐ์ อาเขต [5] ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการฟื้นฟูเด็กสมองพิการซึ่งเกม
ให้ผลการรักษา ด้านการทำงานประสานของมือและตา การฝึก
การทรงตัว พิสัยการทำงานของข้อ ทักษะการเรียนรู ้และการ
สื่อสาร และใช้กล้องควบคุมแอพพลิเคชันโดยใช้ท่าทาง มือ และ
นิ้ว ในการควบคุมแทนการใช้เม้าส์และคีย์บอร์ดซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Yeo, HS., Lee, BG. & Lim [6] ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
H. Hand tracking and gesture recognition system for 
human-computer interaction using low-cost hardware 
ออกแบบและพ ัฒนาแอพพล ิ เคช ันท ี ่ ใ ช ้ ในการควบคุม
คอมพิวเตอร์แทนการใช้เมาส์และคีย์บอร์ด 

 
9. ข้อเสนอแนะ 

1) การหาปลายนิ ้ว สามารถใช้ Algorithm ที ่ซับซ้อนขึ้น
เพื่อท่ีจะหาปลายนิ้วโดยไม่ต้องอาศัย Marker  

2) กล้องสามารถเพิ่มความถูกต้องของตำแหน่งปลายนิ้วจาก
สองกล้อง ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น, สอดคล้องกันเชิงเวลามากยิ่งขึ้น 
(Synchronized) และมีอัตราการรับภาพท่ีเร็วยิง่ขึ้น (frame per 
sec) ได้ด้วยการใช้กล้องที่ดียิ่งข้ึน 

3) การแสดงผล สามารถพัฒนา User interface แบบสาม
มิติเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น สามารถ
แสดงผลด้วยจอภาพแบบ Head mounted display ซึ่งจะทำให้
ระบบมีความสมจริงมากยิ่งขึ ้น สามารถพัฒนาให้แสดงผลใน 
Virtual reality หรือใช้ในงานควบคุมคอมพิวเตอร์แทนได้ 



1102 

 

  

4) สามารถนำเอาไปต่อยอดในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือเกม
ที่มีการพัฒนาร่วมกับ Motion Sensor ที่ใช้สำหรับการจับการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย 
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เว็บแอปพลิเคชันเพือ่สง่เสริมการขายกลุม่วิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวาน 
Web application for Promote Kanom Thai Kailwan Community Enterprise 

Group System 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อ 

เว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ขนมไทยไกลหวาน  มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า 
รายการสั่งซื้อ ค้นหาตรวจสอบการสั่งจอง และคำนวณราคา 
สินค้า ทำรายงานสรุปใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน 
รวมทั้งสรุปรายการสั่งซื้อรายเดือนออดมาเป็นสถิติว่ามียอดขายที่
เพิ่มขึ้น การพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP JavaScript HTML 
และจัดการฐานข้องมูลด้วย MySQL หลังจากนั้นได้ทำการ 
ประเมินความพึงพอใจ ด้านการออกแบบและการใช้งานระบบ 
และด้านประสิทธิภาพของระบบ ผลการประเมินพบว่า มีความ
พึงพอใจในภาพรวม อยู่ ในระดับมาที่สุด  (  𝑥 ̅=4.69 , S.D 
=0.49) ผลการประเมิน สรุปว่า ระบบสามารถจัดเก็บ เพิ่ม ลบ
แก้ไข ข้อมูลได้อย่างดี และระบบสามารถนำไปใช้งานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ  

 
คำสำคัญ :เว็บแอปพลิเคชัน, การประเมินความพึงพอใจ 

 
ABSTRACT 

 The research is a web application to promote the 
sales of dessert Thai Kailwan community enterprise. 
Have a purpose to store customer database Order list 
Search, review, reserve and calculate product prices, 
make summary reports, purchase orders, quotes, 
receipts. Including a summary of monthly orders, it is 
a statistic that there is an increase in sales. Developing 
a system using PHP JavaScript and HTML database  

 
management with MySQL. Assess satisfaction Design 
and operation of the system and system performance 
the evaluation results showed that were satisfied as  

a whole at the highest level ( 𝑥 ̅=4.69, S.D =0.49) the 
results of the evaluation concluded that the system 
was able to store, add, delete, modify data very well. 
And the system can be used as Efficient 
 
Keywords: web application, satisfaction assessment 

 
1. บทนำ 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวาน ตั้งอยู่ เลขที่ 32/1 
หมู่  1 ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

13120 อาจารย์ประเสริฐ จรรยชาติ ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจขนม
ไทยไกลหวานเป็นคนผักไห่โดยกำเนิด ร้านขนมไทยไกลหวาน 
เป็นระบบงานท่ีมีทั้งหน้าร้าน  และมีการจองคอสสำหรับเรียนทำ

ขนมพร้อมจองที่พักสำหรับคอสเรียนทำขนม แต่ก็ไม่มีการเก็บ
ข้อมูลการสั่งซื้อและการจองที่พักสำหรับทำขนม อาจทำให้มีการ
ส่ง สินค้าผิดพลาด หรือไม่ตามจำนวนที่สั่งได้แล้วอีกหนึ่งปัญหา
หลัก คือการคำนวณยอดซื้อสินค้า ที่ต้องคำนวณเองโดยใช้เครื่อง
คิดเลขอาจทำให้การคำนวณมีการผิดพลาดได้ และยังเป็นการ
สร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อ
ความ ต้องการของตลาด เสริมสร้างความมั่นคงในการสร้าง
อาชีพ สร้าง รายได้ ความอยู่ดีกินดี เป็นแนวทางในการส่งเสริม 
สนับสนุน     
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Web application (เว็บแอปพลิเคชัน )Application ที่ถูก
เขียนขึ้นมาเพื่อเป็น Browser (บราวเซอร์( สำหรับการใช้งานเว็บ
เพจต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนท่ีจำเป็น เพื่อเป็นการ
ลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ 
แท็บเล็ต ทำให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยัง
สามารถใช้งานผ่าน อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ในความเร็วตํ่า
ได้ 

 
       ดังนั้น  จึงมีแนวคิดที่จะนำ ระบบระบบเว็บแอปพลิเค

ชัน เพื่อส่งเสริมการขายขนมไทยไกลหวานโดยใช้คอมพิวเตอร์
เข้ามาจัดการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจะพัฒนาระบบการแสดง
สินค้า เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บ เอกสารการซื้อขาย
สินค้า เพราะทุกอย่างอยู่ในระบบเรียบร้อย ข้อมูลอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการซื้อขายขนมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และ
สามารถออกรายงานต่าง ๆ ท่ีจำเป็นสำหรับการขายและผู้ซื้อ ซึ่ง
ระบบนี้จะสามารถช่วยในการทำงานของผู้ดูแลหน้าร้าน รวมถึงผู้
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน     

 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

    2.1 เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขาย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวาน 

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบเว็บแอปพลิเคชันท่ี
พัฒนาขึ้น 

 2.3 ประเมินประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และยอดขาย
ของชุมชนขนมไทยไกลหวานและประเมินประสิทธิภาพ เว็บไซต ์

 
3. เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทฤษฎีหลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มี  
รายละเอียดดังนี้  
 Visual Studio Code [1] VS Code เป็นโปรแกรม
Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโคด้ โดยมาจากค่าย
ไมโครซอฟท์ ที่มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ OpenSource 
จึงสามารถนำมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ทีต้องการความเป็นมือ
อาชีพ  ซึ่ง  Visual Studio Code  นั้น เหมาะสำหรับนักพัฒนา
โปรแกรมที่ต้องการใช้งานกับแพลตฟอร์ม มีการรองรับการใช้
งานท้ังบน  Windows ,  macOS และ  Linux มีการสนับสนุน

ทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถ
เชื่อมต่อกับ  Git ได้ สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซบัซ้อน มี
เครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เราเลือกใช้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น 
1.การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ท้ัง ภาษา  C++ , C# ,  Java 
, Python , PHP  หรือ Go 2.Themes  3.Debugger 4. 
Commands เป็นต้น 
 โปรแกรม Photoshop [2] เป็นโปรแกรมสร้างและ 
แก้ไขรูปภาพอย่างมืออาชีพโดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงการ 
ย่อมรู้จักโปรแกรมตัวนี้ดี โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที ่
มีเครื่องมือมากมายเพื่อสนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์ 
งานวิดีทัศน์ งานนำเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบ 
และพัฒนาเว็บไซต์  
 XAMPP [3] เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้ 
จำลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต์ในเครื่อง 
ของเรา โดยที่ไม่ต้องเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต และไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย 
ใด ๆ ง่ายต่อการติดตั้งใช้งาน และโปรแกรม XAMPP จะมา 
พร้อมกับ PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันท่ีเป็นที่นิยม 
 โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL [4] ที่พัฒนา 
โดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่ เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
รองรับ คำสั่ง SQL เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้
ร่วมกับ เครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้
ระบบงานที่ รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่น การทำงาน
ร่วมกับเครื่อง บริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษา
สคริปต์ที่ ทำงานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น 
ภาษา PHP ภาษา ASP.net หรือ ภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือ
ทำงานร่วมกับ โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น 
ภาษาวิชวล เบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น 
โปรแกรม ถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่ 
หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open 
Source) ที่ถูกนำไปใช้งานมากท่ีสุด  
 โปรแกรม PHP [5] PHP เป็นภาษาสำหรับที่ใช้ในด้าน 
ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ (server-side scripting) ถูกออกแบบมาเพื่อ 
สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์และภาษา PHP เป็นภาษาเขียน 
โปรแกรมที่ใหม่ แต่เติบโตและเผยแพร่อย่างรวดเร็ว  
 CSS [6] ย่อมาจาก Cascading Style Sheet มักเรียก 
โดยย่อว่า "สไตล์ชีต "เป็นภาษาที่ใช้ในส่วนของการจัดรูปแบบ  
การแสดงผลของภาษา HTML โดยที่ CSS ได้กำหนดกฏเกณฑ์ 
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ในการระบุรูปแบบ (หรือ " Style") ของเนื้อหาในเอกสาร 
 ชลาวัล วรรณทอง , สุพรรณี ชะโลธร และจุมพล วิเชียร
ศิลป์ [7] ได้พัฒนาระบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัด 
บุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม 
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงสร้างเว็บแอปพลิเคชัน ในการ 
นำเสนอฐานข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว และเสนอแนวทางการ 
จัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับวิธีการวิเคราะห์ 
ข้อมูลได้ใช้วิธีการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลอื่น ๆ 
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลร้านอาหาร โรงแรมและสถานีบริการ นํ้า
มั น  แล้ วสร้ างเว็บ แอปพลิ เค ชันจากความต้ อ งการของ 
นักท่องเที่ยว รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ที่มีต่อโปรแกรมและเสนอแนวทางการท่องเที่ยวหรือจัดทำเป็น 
แพ็กเกจทัวร์ ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 22 
แห่ง ข้อมูลร้านอาหารจำนวน 207 แห่ง โรงแรมจำนวน 95 แห่ง 
และสถานีบริการนํ้ามันจำนวน 252 แห่ง สำหรับโปรแกรมเว็บ 
แอปพลิเคชันสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้ทันที ซึ่งผู้ใช้งาน 
สามารถเพิ่มข้อมูล แก้ ไขข้อมูล ลบข้อมูล ได้อย่างอิสระ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการท่องเที่ยวหรือแพ็กเกจ 
ทัวร์ออกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ แพ็กเกจทัวร์ประเพณีแข่งเรือ 
อำเภอสตึก ถึงอนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แพ็กเกจทัวร์ 
งานแข่งว่าวอำเภอห้วยราช ถึงอนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬา 
โลก และแพ็กเกจทัวร์อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งถึงเขื่อน 
ลำนางรอง ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
 เพ็ญนภา จุมพลพงษ์ , พันธ์ศักดิ์ พ่ึงงาม และสุธิษา เชญ
ชาญ [8] การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ของ จังหวัดลพบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ เก็บ 
ข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริม 
การท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยเก็บข้อมูลและ 
สำรวจแหล่งท่องเที่ยวภาพรวมในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
ประกอบด้วย 24 ตำบล ซึ่งแบ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร 
ร้านเครื่องดื่ม โรงแรม /ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยวเทศกาลประเพณี  
การท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกและข้อมูลการเดินทางโดย 
นำข้อมูลมากำหนดความต้องการของระบบงาน มีการกำหนด 
โครงสร้างข้อมูลภายในเว็บไซต์ กำหนดการสืบทอดข้อมูล การ
สร้างแผนที่เว็บไซต์และการวางผังหน้าเว็บเพจต่าง ๆ มี ระบบ
บริหารจัดการเว็บไซต์ ซึ่งภายในเว็บไซต์จะมีปฏิสัมพันธ์กับ 
นักท่องเที่ยว มีการออกแบบเนื้อหาท่ีโดนใจ ซึ่งภายในเว็บไซต์จะ 

มีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวโดยใช้งานง่าย สะดวกรองรับการ 
แสดงผลบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ 
 

4. วิธีดำเนินงานวิจัย 
 4.1 การวางแผนโครงการ (Planning)  
 - กำหนดปัญหา  :มีการก ำหนดปัญหาเกี่ยวกับวิสาหกิจ ชุมชน

ขนมไทยไกลหวาน เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวานมี
เว็บไซต์สำหรับ จำหน่ายสินค้าอยู่แล้ว แต่เป็นการโพสขายสินค้า
แบบข้อความธรรมดา และเว็บไซต์ไม่รองรับการแสดงผลทาง
โทรศัพท์หรือไม่ responsive ทางผู้จัดทำจึงได้มีการช่วยพัฒนา
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น  

 - ศึกษาความเป็นไปได้  :โดยศึกษาจากทฤษฏีและ  งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาระบบเว็บแอปพลิเคชัน ศึกษาการโปรโมท 
เว็บไซต์ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ศึกษาการประชาสัมพันธ์  
เว็บไซต์ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อให้งานวิจัยออกมาตาม
วัตถุประสงค์ 

 
4.2 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) 
  - วิเคราะห์ระบบเว็บแอปพลิเคชัน :เว็บแอปพลิเคชันที่ถูก

เขียนขึ้นมาเพื่อเป็น Browser (บราวเซอร์( สำหรับการใช้งานเว็บ
เพจต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนท่ีจำเป็น เพื่อเป็นการ
ลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ 
แท็บเล็ต ทำให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยัง
สามารถใช้งานผ่าน อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ในความเร็วตํ่า
ได้ 

4.3 การออกแบบระบบ (Design Phase)  
 - ด้านสื่อของระบบเว็บแอปพลเิคชัน  :เนื้อหาท่ีจะน ำมา

พัฒนาสื่อ เราก็มีการใช้โซเชียลในหลายช่องทางเพื่อเพ่ิมช่องทาง
ของการติดต่อสินค้าต่าง ๆ เราจงึพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน
เพื่อสงเสริมการขายขนมไทยไกลหวานให้มีการใช้งานท่ีง่าย  

 - ด้านพัฒนาเว็บไซต์  :ท ำการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมา โดยใช้ ช่ือ
เว็บไซต์ว่า www.kanomthaikaiwhan.com เพื่อใช้เป็น
สื่อกลาง ในการเผยแพร่ข้อมูลขนมไทยมงคลและขนมไทย
โบราณผู้วิจยัได้ ดำเนินงานเป็นข้ันตอนของการพัฒนาระบบ 
SDLC ดังนี ้
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 4.3.1. CONTEXT DIAGRAM ระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อ
ส่งเสริมการขายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวาน 
 

 
 

ภาพที่ 1 CONTEXT DIAGRAM 

 
 4.3.2. DATA FLOW DIAGRAM LEVEL 0 ระบบเว็บแอป
พลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกล
หวาน 
 

 
 

ภาพที่ 2 DATA FLOW DIAGRAM LEVEL 0 

 
 
 4.3.3. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ENTITY 
RELATIONSHIP DIAGRAM แ บ บ  CROW’S FOOT MODEL 
ของ ระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนขนมไทยไกลหวาน 

 
ภาพที่ 3 ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM 

 
5. ผลการดำเนินงาน  

 ในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวาน ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนา
ระบบให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานระบบ โดยนำเทคโนโลยีเครอข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ ทำให้สามารถ บันทึกข้อมูลได้ เพิ่มข้อมูลได้ 
แก้ไขข้อมูลได้ ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอได้อย่างสะดวกมี
ประสิทธิภาพและ ง่ายต่อการใช้งาน แสดงตัวอย่างรูปภาพ
ตัวอย่างผลการพัฒนา และการดำเนินงานของระบบ ดังนี้ 
 
5.1 ส่วน Front-end 
 

 
ภาพ 4 หน้าหลักระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนขนมไทยไกลหวาน 

ลูกคา้ 
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ภาพ 5 หน้าโปรโมทข้อมูลข่าวสารระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการ

ขายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวาน 
 

 
ภาพ 6 หน้าโปรโมทสินค้าใหม่ของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการ

ขายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวาน 
 
 

 
ภาพ 7 หน้าโปรโมทสินค้าแนะนำของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริม

การขายกลุ่มวิสาหกจิชุมชนขนมไทยไกลหวาน 
 
 

 
ภาพ 8 หน้าโปรโมทสินค้าขายดีของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการ

ขายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวาน 

 
 

 
 
ภาพ 9 หน้าสินค้ารวมของระบบเวบ็แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายกลุ่ม

วิสาหกจิชุมชนขนมไทยไกลหวาน 
 

5.2 ส่วนของ Back-end 
 

 
ภาพ 10 login เข้าสู่ระบบ 

 

 
ภาพ 10 หนา้แสดงสถิติยอดบายของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริม

การขายกลุ่มวิสาหกจิชุมชนขนมไทยไกลหวาน 
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ภาพ 11 หนา้จัดการผู้ใช้ของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขาย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหว 

 
ภาพ 12 หนา้จัดหมวดหมู่สินค้าของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการ

ขายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวาน 

 

 
ภาพ 13 หนา้จัดการสินค้าของระบบเวบ็แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขาย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวาน 

 
ภาพ 14 หนา้รายงานการสั่งซ้ือของสินค้าของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อ

ส่งเสริมการขายกลุ่มวิสาหกจิชุมชนขนมไทยไกลหวาน 

 
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึงพอใจ 
เกี่ยวกับรูปแบบรายการและในข้อรายการ โดยเกณฑ์ในการ 
วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้ [8]  
 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 อยู่ในเกณฑ์ มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 
ผลการประเมินพบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมา

ที่สุด  (  𝑥 ̅4.69-0.49) 
 
 

 
 
ภาพ 15 เพศของผู้การทำประเมินระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการ

ขายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวาน 

 
ภาพ 16 สถานะภาพของผู้ทำประเมินระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริม

การขายกลุ่มวิสาหกจิชุมชนขนมไทยไกลหวาน 

 

 
ภาพ 17 ผลการประเมินของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขาย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวาน 
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6. กิตติกรรมประกาศ 
 ในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการ
ขายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวาน  ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานหลายขั้นตอนทำให้ผู้จัด  ประสบกับปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ดังนั้นในการจัดทำโครงงาน ฉบับนี้จึง ต้องได้รับ
ความช่วยเหลือ และคำแนะนำจากบุคคล หลายท่านซึ่งทุกท่านก็
ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือเป็น อย่างดี ดังนั้นผู้จัดทำ
โครงงานจึง ขอกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ
ทางเจ้าหน้าที่ในชุมชน ที่พักและ การต้อนรับที่ดีในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนขนมไทยไกลหวานที่ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ขอขอบคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจาราย์สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศทุก
ท่าน ที่ได้ให้ความเมตตากรุณาต่อผู้จัดทำในการให้  คำปรึกษา
แนะแนวทางในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี มีการ ตรวจสอบ
โปรแกรมทุกข้ันตอนตลอดจนเอกสารจนเสร็จสมบูรณ์ 

 
7. ข้อสรุป 

  จากกการพัฒนา เว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวานชุมชนขนมไทยไกล
หวาน พบว่าเว็บไซต์สามารถทำงานได้ดี ไม่พบปัญหาใด ๆ เป็นที่
น่าพอใจกับกลุ่มผู้ทดสอบ คือ นักศึกษาช้ันปีที่  4  สาขา
เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ  จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา และ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนขนมไทยไกลหวานชุมชนขนมไทยไกลหวาน โดยรวมแล้ว
การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเว็บไซต์จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีมาก 

 
7.1ปัญหาท่ีพบขณะการทำงาน 

  ปัญหาที่พบขณะ พัฒนาเว็บไซต์จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวานชุมชนขนม
ไทยไกลหวานมีดังนี ้
  7.1.1 เนื่ องจากในระยะเวลาที่ ได้มีการ
พัฒนาเว็บไซต์ ตรงกับช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ 
COVID-19 ทำให้การลงสำรวจพื้นที่ ที่ใช่ในการพัฒนาเว็บไซต์
ต้องเว้นระยะไปช่วงขณะหนึ่ง             ทำให้เกิดการล่าช้า ใน
การรวบรวมข้อมูลมาเพื่อนำมาพัฒนาเว็บไซต์ และเกิดการ
ระบาดของไวรัส         ในช่วงสุดท้ายของการพัฒนาเว็บไซต์ ทำ
ให้เกิดปัญหาในเรื่องการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ 

  7.1.2 เนื่องจากทางผู้พัฒนาได้ประสบปัญหา
ที่เกิดจากอุปกรณ์ของผู้พัฒนาเอง คือ แล็ปท็อปของผู้พัฒนาเป็น
รุ่นที่ค่อนข้างเก่า ทำให้เกิดการล่าช้าในการพัฒนา  

 
7.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากการพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนขนมไทยไกลหวานชุมชนขนมไทยไกลหวาน จึง
ทราบว่าเว็บไซต์ยังไม่สมบูรณ์มากนักสำหรับการนำไปใช้งานจริง 
เนื่องจากเว็บไซต์ควรมีการรักษาความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น 
และควรเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้มากยิ่งข้ึนกว่านี้ 
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การพัฒนาเว็บไซต์ผลติภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน 
Development of community members at Baan Ko Rian 

 
 
 
  

บทคัดย่อ 
ระบบการพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน 
ทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ ในการเผยแพร่ข้ อมู ล  และการดำเนิ นการขาย  ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา
ระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน 2) เพื่อ
พัฒนาเว็บไซต์ ในการโปรโมทผลิตภณัฑชุ์มชนคุณธรรมบ้านเกาะ
เรียน 3) ประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์ ว่าทางชุมชนยอดขาย
เพิ่มขึ้นและสร้างรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น โดยวัดจากสถิติยอดขาย
ในเว็บไซต์ว่ามียอดขายที่ เพิ่มขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์เพื่อให้มีคนสนใจเข้ามาใช้เว็บไซต์มากขึ้น ระดับความ

ประเมินความพ่ึงพอใจอยู่ที ่(𝑥 ̅=4.45 , S.D= 0.63) 
 

คำสำคัญ – ระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะ
เรียน,การพัฒนาเว็บไซต์  
 

ABSTRACT 
The website development, products, community, 
moral, Baan Ko Rian the organizer can realize the 
importance of using technology to disseminate 
information. And sales operations to be more 
effective, this research aims 1) to develop a system to 
promote products of the Baan Ko Rian Moral 
Community 2) to develop a website To promote 
products, community, virtue, home island study. That 
the community has increased sales and Generating 
more income for the community By measuring from 
the statistics of sales on the website that there is an 
increase in sales And the website is promoted to 

make more people interested in using the website 

The satisfaction rating was (𝑥 ̅=4.45 ,S.D= 0.63) 
Keywords -- Ban Kohrean Moral Community Products 
 

1. บทนำ 
ชุมชนบ้านคุณธรรมบ้านเกาะเรียน ตั้งอยูตำบลเกาะเรียน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000 ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน ตำบล
เกาะเรียน เป็นชุมชนคุณธรรมหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของ
อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้งขึ้นมาหลายปีแล้ว อาณาเขต
ของตำบลบางส่วนอยู่บนเกาะ  ต้องอาศัยเรือข้ามไปเกาะเรียน 
เนื่องจากตำบลเกาะเรียนนี้มีการคมนาคมที่สัญจรไปมาสะดวก 
ทำให้ราษฎรจากถิ่นอื่นอพยพมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจาก
ตำนานเก่าแก่ โดยคุณป้ามะลิ ถือเป็นหนึ่งในผู้สืบทอดชุมชน
เครือญาติท้าวทองกีบม้า ปัจจุบันได้ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขนม
ไทย ต้นตำรับท้าวทองกีบม้า มีสมาชิกท่ีเป็นเครือญาติช่วยกันทำ
ขนมทั้งหมด 12 คน ซึ่งการผลิตขนมยังยึดแบบเดิม ทองหยอด
ต้องหยอดด้วยมือ ที่จะสามารถกำหนดขนาดของทองหยอดได้
อย่างสม่ำเสมอ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ การสืบค้นทาง
ประวัติศาสตร์และการสืบทอดเรื่องเล่าของคนเก่าแก่ มีความว่า
ในสมัยอยุธยามีพ่อค้าจากเมืองจีนเข้ามาติดต่อค้าขายกับชาว
อยุธยา เมื่อเห็นว่าเกาะเรียนนี้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับ
ตั้งถ่ินฐานที่อยู่อาศัย จึงได้มีการตั้งรกรากบนเกาะแห่งนี้  
  ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มี
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน การผลิต อีกทั้งเป็นงานหตัถ
กรรมพื้นบ้านที่ ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ ในท้องถิ่นมาพัฒนา 
โดยมาก เป็นงานที่ทำด้วยมือ (Hand Made) และผู้ผลิตชุมชนมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะในการผลิตสินค้า นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์
ชุมชนยังมีความหลากหลายสามารถตอบสนองลูกค้าได้หลาย
ระดับ แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ยังขาดการบริหาร
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จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถ ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐาน อีกทัง้มีการจัดการด้านวัตถุดิบไมด่ีพอ ส่งผลให้สินค้ามี 
คุณ ภ าพ ไม่ ส ม่ ำ เสม อ  จึ งท ำ  ให้ ไม่ ส าม ารถแข่ งขั น กั บ
ผู้ประกอบการโรงงานได้ 
  ดังนั้น การจัดทำเว็บไซต์ก็เป็นส่วนสำคัญในการโป
รโมทสินค้า ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมา คือ ผลิตภัณฑ์
ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน .com เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่
อํานวยความสะดวก ต่อการจัดซื้อสินค้าในชุมชนและมี  การ
จําหน่ายสินค้า โดยต้องการให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากข้ึน และทํา
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยมีข้อมูลแบบ
การซื้อขายออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านเกาะเรียน เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อเพิ่มยอดผลผลิตเพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชน นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ชุมชนยังมีความหลากหลาย
สามารถตอบสนองลูกค้าได้หลายระดับ  แต่อย่างไรก็ตาม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ยังขาดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่สามารถ ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งมีการจัดการ
ด้านวัตถุดิบไม่ดีพอ ส่งผลให้สินค้ามี คุณภาพไม่สม่ำเสมอ จึง
พัฒนาเว็บไซต์มาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านเกาะเรียน 
เพื่อเป็นช่องทางการตลาดได้มากข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะ
เรียน เพื่อส่งเสริมการขาย 

2.2 เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้า 
2.3 ประเมินประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และยอดขาย

ของชุมชนและประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์ 
 

3. เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทฤษฎีหลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มี  
รายละเอียดดังนี้  
 Visual Studio Code [1] VS Code เป็ น โป ร แ ก ร ม
Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด โดยมาจากค่าย
ไมโครซอฟท์ ที่มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ OpenSource 
จึงสามารถนำมาใช้งานได้แบบฟรี  ๆ ที่ต้องการความเป็นมือ
อาชีพ  ซึ่ง  Visual Studio Code  นั้น เหมาะสำหรับนักพัฒนา
โปรแกรมที่ต้องการใช้งานกับแพลตฟอร์ม มีการรองรับการใช้
งานทั้งบน  Windows ,  macOS และ  Linux มีการสนับสนุน

ทั้ งภ าษ า  JavaScript, TypeScript และ  Node.js สามารถ
เช่ือมต่อกับ  Git ได้ สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มี
เครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เราเลือกใช้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น 
1.การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ ง ภาษา   C++ , C# ,  Java 
, Python , PHP  หรือ Go 2.Themes  3.Debugger  
4. Commands เป็นต้น 
 โปรแกรม Photoshop [2] เป็นโปรแกรมสร้างและ 
แก้ไขรูปภาพอย่างมืออาชีพโดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงการ 
ย่อมรู้จักโปรแกรมตัวนี้ดี โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที ่
มีเครื่องมือมากมายเพื่อสนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์ 
งานวิดีทัศน์ งานนำเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบ 
และพัฒนาเว็บไซต์  
 XAMPP [3] เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้ 
จำลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต์ในเครื่อง 
ของเรา โดยที่ไม่ต้องเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต และไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย 
ใด ๆ ง่ายต่อการติดตั้งใช้งาน และโปรแกรม XAMPP จะมา 
พร้อมกับ PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันท่ีเป็นที่นิยม 
 โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL [4] ที่พัฒนา 
โดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่ เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
รองรับ คำสั่ง SQL เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้
ร่วมกับ เครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้
ระบบงานที่ รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่น การทำงาน
ร่วมกับเครื่อง บริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษา
สคริปต์ที่ ทำงานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น 
ภาษา PHP ภาษา ASP.net หรือ ภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือ
ทำงานร่วมกับ โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น 
ภาษาวิชวล เบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น 
โปรแกรม ถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่ 
หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open 
Source) ที่ถูกนำไปใช้งานมากท่ีสุด  
 โปรแกรม PHP [5] PHP เป็นภาษาสำหรับที่ใช้ในด้าน 
ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ (server-side scripting) ถูกออกแบบมาเพื่อ 
สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์และภาษา PHP เป็นภาษาเขียน 
โปรแกรมที่ใหม่ แต่เติบโตและเผยแพร่อย่างรวดเร็ว  
 CSS [6] ย่อมาจาก Cascading Style Sheet มักเรียก 
โดยย่อว่า "สไตล์ชีต "เป็นภาษาที่ใช้ในส่วนของการจัดรูปแบบ  
การแสดงผลของภาษา HTML โดยที่ CSS ได้กำหนดกฏเกณฑ์ 
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ในการระบุรูปแบบ (หรือ " Style") ของเนื้อหาในเอกสาร 
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ศราวุฒิ แช่มชื่น และ คณะผู้จัดทำ [7] ได้พัฒนา เว็บไซต์
ร้านขายชุดผ้าไหมออนไลน์ กรณีศึกษาร้านจรูญไพศาล แพรวา
กาฬสินธุ์ที่จำหน่ายชุดผ้าไหมและผ้าไหมแพรวา โดยทางร้านมี
การเก็บชุดผ้าไหมไว้ในตู้และมีการนำมาวางเพื่อให้เลือกดู แค่
บางส่วนและการเก็บชุดผ้าไหมไว้ในตูท้ำให้เสียเวลาในการ ค้นหา 
และทางร้านยังไม่มีระบบเว็บไซต์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า ผู้วิจัยจึง
ออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อให้ทางร้านทำการจัดเก็บ ข้อมูล
ของสินค้าและข้อมูลของลูกค้าได้สะดวกมากขึ้น  
 สุรเชษฐ์ พุ่มพวง และ นงเยาว์ ในอรุณ ได้พัฒนาระบบ อู่
ซ่อมรถยนต์สมชายการช่าง [8] โดยอู่ซ่อมรถยนต์สมชายการ 
ช่างจะแบ่งงานให้ช่างแต่ละคนทำตามความชำนาญ ซึ่งระบบงาน 
เดิมของอู่ซ่อมรถยนต์สมชายการช่าง ยังประสบปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในระบบงานเดิมได้แก่ (1) หาเอกสารข้อมูลต่างๆไม่พบหรือสูญ 
หาย (2) เอกสารข้อมูลลูกค้ากระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ (3) 
การคำนวณอัตราค่าบริการในเครื่องคิดเลขอาจทำให้มีความ 
ผิดพลาด (4) ไม่สามารถรู้วันนัดหมายได้ล่วงหน้าซึ่งอาจทำให้  
ลูกค้ารอนาน (5) ใช้เวลานานมากในการสรุปยอดการซ่อมรถของ 
อู่สมชายการช่าง ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิด 
ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศอู่ซ่อมรถยนต์สมชสยการช่าง 
ออนไลน์ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอาการของรถที่จะนำมา 
ซ่อม การคำนวณราคา และการจองคิดล่วงหน้าของอู่ซ่อม
รถยนต์ สมชายการช่างโดยจัดทำระบบฐานข้อมูลอู่ว่อมรถยนต์
สมชาย การช่างออน์ไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มค้นหา
แก้ไข และจัดเก็บข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญหายของ
ข้อมูล รวมทั้งทำให้สะดวกในการคำนวณราคาในการซ่อมรถการ
ติดตาม  งานรถของลูกค้าผ่านหน้าเว็บไซต์และก่อให้ เกิด
ผลประโยชน์ต่อ การดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. วิธีการดำเนินงาน 
ระบบการพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน 
ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้  
4.1. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์คุณธรรมบ้านเกาะ
เรียน ได้มีการขายขนมไทยที่หลากหลาย เช่น ฝอยทอง 
ทองหยอด เม็ดขนุนถั่ว เม็ดขนุนเผือก เป็นต้น มีการจัดคอร์ส 
เรียนทำขนมไทยกับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยป้ามะลิ และ

ก็ยังมีการจัดนำรางนำเที่ยวของตำบลเกาะเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน
คุณธรรมบ้านเกาะเรียน มีการทำขนมไทย แต่การซื้อขายยังมี
น้อย เพราะขายแค่คนในกลุ่ม พื้นที่ บ้านใกล้เรือนเคียง จาก
รวบรวมข้อมูลเพื่อไปพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม
บ้านเกาะเรียน ได้รวบรวมข้อมูลจาก หลายแห่ง เช่น จากการ
สอบถามผู้นำชุมชนและบุคลากรของชุมชน เพื่อนำมาวิเคราะห์
และออกแบบระบบต่อไป โดย (1) ศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ
ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน และนำมาประยุกต์ใช้งานบน
เว็บไซต์ (2) สืบค้นข้อมูลจากงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องและนำมา
ประยุกต์ใช้ในระบบงานตัวเอง  
4.2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ออกแบบของ เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
คุณธรรมบ้านเกาะเรียน ผู้วิจัยได้ดำเนินงานเป็นขั้นตอนดังน้ี  
  3.2.1. Context Diagram ระบบการพัฒนาเว็บไซต์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน 
 

 
ภาพที่ 1 Context Diagram 

 
  3.2.2. Data flow Diagram Level 0 ร ะ บ บ ก า ร
พัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน 

 
ภาพที่ 2 Data flow Diagram Level 0 
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  3.2.3. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
Entity Relationship Diagram แ บ บ  Crow’s foot Model 
ของระบบการพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะ
เรียน 
 

 
ภาพที่ 3 Entity Relationship Diagram 

 
5. ผลการดำเนินงาน  

ในการพัฒนาระบบการพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ ชุมชน
คุณธรรมบ้านเกาะเรียน ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนา ระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตรงตามความต้องการของ ผู้ใช้งานระบบ 
โดยนำเทคโนโลยีเครอข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ใน การพัฒนาระบบ 
ทำให้สามารถ บันทึกข้อมูลได้ เพิ่มข้อมูลได้  แก้ไขข้อมูลได้
ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอได้อย่างสะดวกมี ประสิทธิภาพ
และ ง่ายต่อการใช้งาน แสดงตัวอย่างรูปภาพ ตัวอย่างผลการ
พัฒนา และการดำเนินงานของระบบ ดังน 
 
5.1 ส่วน Front-end 

 
ภาพที่ 4 หน้าหลักของระบบการพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม
บ้านเกาะเรียน 
 

 
ภาพที่ 5 หน้าประวัติของระบบการพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม
บ้านเกาะเรียน 
 

 
ภาพที่ 6 หน้ารายการขนมของระบบการพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
คุณธรรมบ้านเกาะเรียน 
 

 
ภาพที่ 7 การติดต่อของระบบการพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม
บ้านเกาะเรียน 

 
5.2 ส่วนของ Back-end 

 
ภาพที่ 8 หน้า login เข้าสู่ระบบ 
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ภาพที่ 9 หน้าแสดงยอดสินค้าของระบบการพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
คุณธรรมบ้านเกาะเรียน 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าการจัดการข้อมูลผู้ใช้ 
 

 
 

ภาพที่ 11 หน้าจัดการสินค้าสามรถเพิ่มลบแก้ไขได้ 
 

 
ภาพที่ 12 หน้ารายงานสินค้าการสั่งซ้ือและ สถานะ การซ้ือ 

 

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  
การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึงพอใจ 
เกี่ยวกับรูปแบบรายการและในข้อรายการ โดยเกณฑ์ในการ 
วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้ [9]  

คะแนนเฉลีย่ 4.50 - 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 อยู่ในเกณฑ์ มาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด ผล

การประเมินพบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมา

มาก  ( 𝑥 ̅4.45-0.63) 
 

 
ภาพที่ 13 สถิติการประเมินระบบการพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
คุณธรรมบ้านเกาะเรียน 
 
 

ความพึงพอใจ �̅� (S.D.
) 

ระดับ 

1.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอา่น
และการใช้งาน 4.44 0.64 

มาก 

2.สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
ต่อการอ่าน 4.52 0.57 

มาก 

3.หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความ
ทันสมัย น่าสนใจ 4.44 0.64 

มาก 

4.ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอกัษร มี
ความสวยงามและอา่นได้ง่าย 4.20 0.63 

มาก 

5.เนื้อหามีประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งาน และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 4.52 0.64 

มาก 

6.มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและ
ทำความเข้าใจ 4.32 0.61 

มาก
ที่สุด 

7.ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกบัความต้องการ 
4.44 0.64 

มาก
ที่สุด 

8.ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา 
และไวยากรณ์ 4.44 0.64 

มาก 

9.สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความ
เหมาะสม 4.36 0.56 

มาก 

10.สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ 4.64 0.62 มาก 
รวม 

4.45 0.62 
มาก
ที่สุด 
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 6. กิตติกรรมประกาศ 
 ในการพัฒนาระบบการพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

คุณธรรมบ้านเกาะเรียนขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน
ทำให้ผู้จัด ประสบกับปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ ดังนั้นในการ
จัดทำโครงงาน ฉบับนี้จึง ต้องได้รับ  ความช่วยเหลือ และ
คำแนะนำจากบุคคล หลายท่านซึ่งทุกท่านก็ ให้ความร่วมมือและ
การช่วยเหลือเป็น อย่างดี ดังนั้นผู้จัดทำ โครงงานจึง ขอกราบ
ขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณ ทางเจ้าหน้าที่ในชุมชน 
ที่พักและ การต้อนรับที่ดีในกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนคุณธรรมบ้าน
เกาะเรียนที่ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆขอขอบคุณ  อาจารย์ที่
ปรึกษาและคณาจาราย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทุก ท่าน ท่ีได้
ให้ความเมตตากรุณาต่อผู้จัดทำในการให้คำปรึกษา แนะแนวทาง
ในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี มีการ ตรวจสอบ โปรแกรมทุก
ขั้นตอนตลอดจนเอกสารจนเสร็จสมบูรณ 
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ระบบการพัฒนาเว็บไซต์ร้านเหล็กดัด ณเรศดไีซน์ 
Website development system Wrought iron shop Naret Design 

 
ชัยวัฒน์ ฆ้องงาม1, และ รงรอง แรมสิเยอ2 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
Email: 16032200@aru.ac.th, rongrong@aru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาระบบร้านเหล็กดัด ณเรศ

ดีไซน์ โดยสามารถใช้งานได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การทำ
โครงงานเริ่มมาจากปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระบบโดยใช้
การจัดเก็บข้อมูลลงในกระดาษไม่มีการเก็บข้อมูลป้องกนัการสูญ
หาย อีกทั้งปัญหาความสะดวกของผู้ใช้บริการ ผู ้วิจัยจึงต้อง
พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้โปรแกรม Visual Studio 
Code , Brackets , Xmapp ในกา รพ ัฒนา ระบบ  และ ใ ช้
โปรแกรม phpMyAdmin ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อความสะดวก
ในการบันทึกและค้นหาข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล 
รวมถึงการคำนาณราคาต่างๆได้รวดเร็วมากขึ ้น จากผลสรุป
ระบบดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้มาติดต่อและเจ้าของร้าน  
ระบบประเมินพบว่ามีความประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
มากมีค่าเฉลี่ย 4.70  

 
คำสำคัญ – การเก็บข้อมูลลูกค้า,การเก็บข้อมูลการสั่งทำ 
 

ABSTRACT 
This project is designed to develop a curved steel shop 
system at Naret Design that can be used on the 
Internet. This project started with an unsystematic 
storage problem, using document paper storage, which 
has no data storage to prevent loss also the 
convenience of the user issue. Therefore, the 
researcher must develop the system and make it more 
efficient by using Visual Studio Code, Brackets, Xmapp 
in this project development. Along with phpMyAdmin 
to store data for easy recording and searching. 

Including, the information security and various price 
predictions more quickly. As a result, the system is 
beneficial to both customers and shopkeepers. The 
evaluation system found that the satisfaction was at a 
very good level with an average of 4.70.  
   
Keywords – data storage, order storage 
 

1. บทนำ 
   ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมาก
โดยคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่แทบจะมีอยู่ในทุก ๆ บ้านสามารถ
ใช้สืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายและยัง
สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเว็บเบราเซอร์ 
   ร้านฌเรศดีไซน์ปัจจุบันใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูลขอลูกค้า
การสั่งทำเหล็กดัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง จึงอาจทำใข้อมูล
สูญหายหรือชำรุดและการค้นหาข้อมูลของลูกค้าจะทำได้ยาก
เพราะเนื่องจากข้อมูลถูกเก็บลงในกระดาษเมื่อใช้แล้วอาจลืมทิ้ง
และทับซ้อนกันจนค้นหาไม่เจอ ทำให้เวลาที่ต้องการหาข้อมูล
อาจทำให้เกิดปัญหาได้ 
    โครงงานระบบสารสนเทศ ร้านณเรศดีไซน์มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบของร้านให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
จัดทำระบบสารสนเทศ ร้านณเรศดีไซน์ขึ้นมาเพื่อใช้เทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลชนิดเหล็ก ข้อมูล
ของลูกค้า และข้อมูลการสั่งทำเหล็กดัดได้ สามารถค้นหาข้อมูล
ได้ง่ายกว่าค้นหาจากกระดาษสามารถใช้คำนวณราคาได้ ทำให้
ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลการดำเนินงานเริ่มจากการศึกษาและ
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รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานโดย พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้วย Mysql และภาษาพีเอชพี 
2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
2.1 เพื่อจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและข้อมลูการสั่งทำ
เหล็กดดั 
2.2 เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมลูไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพื่อให้ระบบสามารถคำนวณราคา 
2.4 เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของกระบวนการทำเหล็กดดั 
2.5 เพื่อสามารถออกใบนัดตดิตั้งเหล็กดัดและออกใบเสร็จ 
2.6 เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมลู 

 
3. เอกสารและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในด้านซอฟต์แวร์ (Software) 
   ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
ซ อ ฟ ต ์ แ ว ร ์ ร ะ บ บ ( SystemSoftware)แ ล ะ ซ อ ฟ ท ์ แ ว ร์
แอพพลิเคชั่น (Application Software) เป็นชุดคําสั่งที่เรียงเป็น 
ลําดับขั ้นตอนมีหน้าที ่ส ั ่งให้เครื ่องคอมพิวเตอร์ทํางานตาม
วัตถุประสงค์ และประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ 
ภาษา (PHP) 
   พ ี เอชพ ี (PHP) [1]  ค ือ ภาษาคอมพ ิว เตอร ์ ในล ักษณะ
เซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส 
ภาษาพีเอชพีใช้สําหรับจัดทําเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาใน
รูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคําสั ่งมาจากภาษา 
ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อ
การเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์
สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว พีเอชพีรุ่น
ล่าสุดคือ PHP 7.0.10 
ฐานข้อมูล (Database) 
   ฐานข้อมูล คือ กลุ ่มของข้อมูลที ่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์ซึ ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้
จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ 
แฟ้มข้อมูลระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูล 
จะประกอบด้วยแฟ้มขอ้มูลหลายแฟ้มท่ีมีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีซอฟต์แวร์ที ่ เปรียบเสมือนสื ่อกลางระหว่างผู ้ใช้และ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบ
จัดการฐานข้อมูล หรือ(data basemanagement system)มี
หน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไข
ฐานข้อมูล หรือการตั้งคําถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่
จ ําเป็นต้องรับรู ้ เก ี ่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล 
3.2ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
คอมพิวเตอร์ (Computer) 
   คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง 
การนับ หรือ การคํานวณ ดังนั้นถ้ากล่าวอย่างกว้าง ๆ เครื่อง
คํานวณที่มีส่วนประกอบเป็นเครื่องกลไกหรือเครื่องไฟฟ้า ต่างก็
จัดเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั ้งสิ ้น ลูกคิดที่เคยใช้กันในร้านค้า ไม้
บรรทัด คํานวณ (sliderule) ซึ ่งถือเป็นเครื ่องมือประจําตัว
วิศวกรในยุคยี่สิบปีก่อน หรือเครื่องคิดเลข ล้วนเป็นคอมพิวเตอร์
ได ้ท ั ้งหมดในปัจจุบันความหมายของคอมพิวเตอร์จะระบุ
เฉพาะเจาะจง หมายถึงเครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
ทํางานคํานวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคําสั่งด้วยความเร็ว
สูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ พจนานุกรมฉบัราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 ได้ให้คําจํากัดความของคอมพิวเตอร์ไว้ค่อนข้ าง
กะทัดรัดว่า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทําหน้าที่เสมอืน
สมองกล ใช้สําหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธี
ทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่
ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทํางานแทนมนุษย์ ในด้านการคิด คํานวณและ
สามารถจําข้อมูล ทั้งตัวเลข และ ตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งาน
ในครั้งต่อไปนอกจากนียังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วย
ความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์
ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบ
ทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่อง
และสามารถประมวลผลจากข ้อม ูลต ่างๆ ได ้ฮาร ์ดแวร์
คอมพิวเตอร์จําลองเป็นเครื่องแม่ข่ายและใช้สําหรับพัฒนาแอปลิ
เคชั่น 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผล รุ่น Intel Pentium 
G4560 ข้ึนไป 
- หน่วยความจําสํารอง (Hard Disk) 80 GB ขึ้นไป 
- หน่วยความจําภายใน (RAM) 4 GB ขึ้นไป 
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- จอแสดงผลขนาด 15 น้ิวข้ึนไป 
- ระบบปฏิบัติการ Windows 7, 8, 8.1, 1 
 

4. วิธีการดำเนินงาน 
4.1 การวิเคราะห์ปัญหา 
 ในการวิเคราะห์ระบบต้องทำตามความต้องการที่ผู ้ใช้นั้น
กำหนดมาโดยความต้องการต้องตรงกับขอบเขตที่วางไว้ ผู้ทำ
ระบบจึงสร้างระบบสาระสนเทศของร้านณเรศดีไซน์ เพื่อนำมา
ให้ลูกค้าได้เลือกแบบและขนาดของเหล็กดัดได้ตรงตามความ
ต้องการ โดยข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลชอง
ลูกค้าและข้อมูลของเหล็กดัดที่เป็นแบบและลายต่างๆ และลูกค้า
สามารถติดตามงานและรู้วันที่นัดติดตั้งอีกด้วย โดยคาดว่าระบบ
สารสนเทศน ี ้ จะทำให ้ล ูกค ้ าตามพ ื ้นท ี ่ ต ่ างๆในจ ั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาสนใจร้านณเรศดีไซน์ มากยิ่งขึ้น 

4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ 
ยูเอ็มแอล (UML) 
   ยูเอ็มแอล(UML)[2] ย่อมาจาก Unified Modeling Language 
เป็นภาษาที่ใช้อธิบายแบบจําลองต่างๆ หรือเป็นภาษาสัญลักษณ์
รูปภาพมาตรฐานสําหรับใช้ในการสร้างแบบจําลองเชิงวัตถุโดย
ยูเอ็มแอลเป็นภาษามาตรฐานสําหรับสร้างแบบพิมพ์เขียวให้แก่
ระบบงานสามารถใช้ยูเอ็มแอลในการสร้างมุมมอง กําหนด
รายละเอียด สร้างระบบงานและจัดทําเอกสารอ้างอิงให้แก่
ระบบงานได้ 
ประโยชน์ของยูเอ็มแอล (UML Advantage) 
1) วงจรการพัฒนาท่ีสั้นท่ีสุด (Shortest Development life 
cycle) 
2) เพิ่มผลผลิต (Increase productivity) 
3) ปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ (Improve software quality) 
4) สนับสนุนระบบสืบทอดมรดก (Support legacy system) 
ไมโครซอฟต์ วิซิโอ (Microsoft Visio) 
   ไมโครซอฟต์วิซิโอ[3]เป็นซอฟต์แวร์ที ่ช่วยสร้างภาพกราฟิก
และแผนภูมิต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้าง
กราฟิก แผนภูมิ แผนผังและตารางต่างๆ เช่น แผนผังContext 
Diagram, Data Flow Diagram เป็นต้น 
บูสแทรป (Bootstrap) 
   Bootstrap[4]  คือชุดคําสั่งที่ประกอบด้วยภาษา CSS, HTML 
และ Javascript เป็นชุดคําสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกําหนดกรอบ

หรือรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับ
ผ ู ้ ใช ้ งานเว ็บไซต ์ (  User Interface ) เราจ ึงสามารถเร ียก 
Bootstrapว่าเป็น Front-end framework คือใช้สําหรับ พัฒนา
เว็บไซต์ส่วนการแสดงผล ซึ่งแตกต่างจากภาษา PHP, Python 
หรือภาษาอ่ืน ๆ 
เอ็กซ์แซ๊มป์ (xampp) 
   เป ็นโปรแกรม Apache web server[5]  ไว ้จ ํ าลอง web 
server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยที่
ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อ
การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ ภาษา
สําหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยม , MySQL ฐานข้อมูล, 
Apache จะทําหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์, Perl อีกทั้งยังมาพร้อม
ก ับ OpenSSL , phpMyadmin (ระบบบร ิหารฐานข ้อม ูลที่
พัฒนาโดย PHP เพื ่อใช้เชื ่อมต่อไปยังฐานข้อมูล สนับสนุน
ฐานข้อมูล MySQL และ SQLite โปรแกรม Xampp จะอยู่ใน
รูปแบบของไฟล์ Zip, tar, 7z หรือ exe 
4.3แผนภาพแสดงความส ั มพ ันธ ์ ของข ้ อม ูล  ( Entity 
Relationship Diagram(Crow’s Foot)) 

 
4.4แผนผังบริบท (CONTEXT DIAGRAM) 
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4.5แผนผังกระแสข้อมลู 

 
 

5. ผลการดำเนินงาน  
ในการพัฒนาระบบการพัฒนาเว็บไซต์ร้าน ณเรศดีไซน์ ผู้วิจัย

ได้ออกแบบและพัฒนา ระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงตาม
ความต้องการของ ผู้ใช้งานระบบ โดยนำเทคโนโลยีเคร ือข่าย
อินเตอร์เน็ตมาใช้ใน การพัฒนาระบบ ทำให้สามารถ บันทึก
ข้อมูลได้ เพิ ่มข้อมูลได้ แก้ไขข้อมูลได้ประมวลผลข้อมูลและ
นำเสนอได้อย่างสะดวกมี ประสิทธิภาพและ ง่ายต่อการใช้งาน 
แสดงตัวอยา่งรูปภาพ ตัวอย่างผลการพัฒนา และการดำเนินงาน
ของระบบ ดังน้ี 

 
5.1 ส่วน Front-end 

 
ภาพที่ 1 หน้าหลักของระบบการพัฒนาเว็บไซต์ร้านณเรศดีไซน์ 

 

 
ภาพที่ 2 หน้าลายระเอียดเหล็กดัด 

 
ภาพที่ 3 หน้ารายชื่อข้อมูลลูกค้าที่สั่งทำ 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าการอัพเดตข้อมูลต่างๆของทางร้าน 

 

5.2 ส่วนของ Back-end 

 
ภาพที่ 5 หน้าการอัพเดตข้อมูลทางร้านของแอดมิน 
 

 
ภาพที่ 6 หน้าบันทึกข้อมูลลูกค้าที่สั่งทำ 
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ภาพที่ 7 หน้ารายชื่อลูกค้าของแอดมิน 
 

 
ภาพที่ 8 หน้าเพิ่มข้อมูลเหล็กดัด 
 

 
ภาพที่ 9 หน้าเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลเหล็กดัด 
 

 
ภาพที่ 10 หน้าการบันทึกข้อมูลาการสั่งทำเหล็ก 

 
ภาพที่ 11 หน้าข้อมูลลูกค้าที่สั่งทำของแอดมิน 
 

 
ภาพที่ 12 หน้าสรุปการสั่งทำประจำปี 
 

 
ภาพที่ 13 หน้าแสดงรายยอดนิยมของเหล็กดัดและผู้สั่งทำ 
 

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  
การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึงพอใจ 
เกี ่ยวกับรูปแบบรายการและในข้อรายการ โดยเกณฑ์ในการ 
วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้   

คะแนนเฉลีย่ 4.50 - 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 อยู่ในเกณฑ์ มาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
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คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด ผล
การประเมินพบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมา

มาก (𝑥 ̅4.77-0.34) 
 
กราฟข้อมูลความคิดเห็น 

 
 

 ในการพัฒนาระบบการพัฒนาเว็บไซต์ร้านณเรศดีไซน์
ขั ้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอนทำให้ผู ้จัด ประสบกับ
ปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ ดังนั้นในการจัดทำโครงงาน ฉบับนี้จึง 
ต้องได้รับ ความช่วยเหลือ และคำแนะนำจากบุคคล หลายท่าน
ซึ่งทุกท่านก ็ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลอืเป็น อย่างดี ดังนั้น
ผ ู ้ จ ัดทำ  โครงงานจ ึง ขอกราบขอบพระค ุณ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ทางเจ้าของร้านและช่าง ในการต้อนรับที่ดีใน
การเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา
และคณาจาราย์สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทุก ท่าน ท่ีได้ให้ความ
เมตตากรุณาต่อผู้จัดทำในการให้คำปรึกษา แนะแนวทางในการ
เขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี มีการ ตรวจสอบ โปรแกรมทุกข้ันตอน
ตลอดจนเอกสารจนเสร็จสมบูรณ์ 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] PHP สืบค้น HTTP://PASAPHP.BLOGSPOT.COM/, (วันท่ี 
6 ตุลาคม 2563). 
[2] UML สืบค้น 
HTTPS://BLOG.SOGOODWEB.COM/ARTICLE/ DETAIL/, 
(วันท่ี 6 ตุลาคม 2563).  
[3] MICROSOFT VISIO สืบค้น หนังสือสร้างงานไดอะแกรม
อย่างง่ายถึงระดับสากลด้วย VISIO 2010 ฉบับสมบูรณ์ +CD-
ROM /, (วันท่ี 8 ตุลาคม 2563). 
[4] Bootstrap สืบค้น
HTTPS://KRUPIYADANAI.WORDPRESS.COM, (วันท่ี 8 
ตุลาคม 2563).  
[5] XAMPP สืบค้น HTTPS://WWW.MINDPHP.COM/, (วันท่ี 
25 ตุลาคม 2563).  
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เว็บไซต์จัดการการจองคิวใช้บริการอู่รถยนต์ 
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บทคัดย่อ 
 เว็บไซต์จัดการการจองคิวใช้บริการอู ่รถยนต์ ทำขึ ้นเพื่อ
จัดการ การจองคิวลูกค้า ให้มีการจัดการคิวของลูกค้าที่ถูกต้อง
มากขึ้น จุดประสงค์ของเว็บไซต์นี้คือทำให้มีประโยชน์สูงสุดต่อ
การดำเนินธุรกิจของอู่รถยนต์ และเพื่อทำใหเ้ป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น 
เว็บไซต์จัดการการจองคิวใช้บริการอู ่รถยนต์  ช่วยให้ล ูกค้า
สามารถวางแผน เวลา ในการที่จะจองคิวเข้าใช้บริการอู่รถยนต์
ได้ง่ายมากขึ้น ประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลการ ประเมิน

พบว่ามีความพึงพอใจระบบอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅  = 3.65, 
S.D.= 1.13)       ผลการพัฒนาระบบ พบว่ามีผู้ประเมินความพึง
พอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
คำสำคัญ – อู่รถยนต์, การจองคิว, 
 

ABSTRACT 
 Booking management website for car garage service 
Made to handle Customer queue booking To have 
more accurate customer queue management The 
purpose of this website is to make the most of the car 
garage business operations. And to make it known even 
more Booking management website Helping customers 
to free up a schedule in order to book a queue for 
access to a car garage more easily. System 
development results Found that there was a 
satisfaction rating At the highest level 
 Keywords –  
 

 

1. บทนำ 
เว็บไซต์ )Web Site) เป็นสิ่งที่รวบรวม ข้อมูลสิ่งต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นรูปภาพ วีดีโอและเสียง หรือข้อมูลที่เป็นเอกสาร ข้อความ 
ไว้บนโลกออนไลน์ เพื่อให้ผู้คนที่เข้าชมโลกออนไลน์ได้เข้าใช้งาน 
อ่านหรือดูสื่อวีดีโอเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้หรือการตัดสิน
ในในการเข้าใช้สถานที่ ที่ให้บริการตามเว็บไซต์ได้ลงไม่ว่าจะเป็น
รูปภาพ ข้อความ ข้อมูลการติดต่อต่างๆ 

เว็บไซต์ยังสามารถตอบสนองและครอบคลุมผู้บริโภค  หรือ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เพราะสามารถเข้าเยี่ยม ชม
ข้อมูลเว็บไซต์จากอินเตอร์เน็ตได้ทั่วโลก สามารถช่วยให้ผู้บริโภค
หาข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น และเป็นการโฆษณาเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก
ในโลกออนไลน์ เป็นการทำให้ผู้คนรู้จักเว็บไซต์และเพิ่ม จำนวนผู้
เข้าชมเว็บไซต์ให้ได้มากที่สุด และเพื่อเป็นการเพิ่ม  โอกาสให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 

การทำเว็บไซต์จัดการการจองคิวใช้บริการอู่รถยนต์ เป็นการ
ทำให้ผู ้ใช้บริการอู่รถยนต์สามารถเข้าถึงข้อมูลอะไหล่ในการ
ซ่อมแซมได้ตลอดเวลา สามาตรวจสอบสถานะในการซ่อมว่ามี
การซ่อมบำรุงเสร็จแล้วหรือไม่ มีการแบ่งการจำซ่อมบำรุง
ออกเป็นหลายแบบ ตามอาการและเคสของรถยนต์ที่นำเข้ามา
ซ่อมบำรุงในอู่ ซึ ้งการจัดคิวในการซ่อมก็จะช่วยให้ลูกค้ารู ้ถึง
ระยะเวลาในการซ่อมบำรุงได้ชัดเจนหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์เพื ่อเข้าติดตามสถานะการซ่อมได้
ตลอดเวลา 

 
 
 
 

 

mailto:t-t2541@live.com
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์จัดการการจองคิวใช้บริการอู่รถยนต์ 

 
3. เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3.1เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
อดิศร อินทรทูต พฤติกรรมการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ของ

ผู้ใช้บริการ(2548).[1] อู่การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ลักษณะประชากรศาสตร์ ความคดิเป็นด้านปจัจัยส่วนประสม
การตลาดและพฤติกรรมการใช้บรกิารอู่ซ่อมรถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้
บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ของผู้ใช้อู่ซ่อมรถยนตต์ามความคิดเห็นด้าน
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการอู่
ซ่อมรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน ได้จากการ
สุ่มตัวอย่าง กระจายในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครเครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ข้อมูลทางด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ความคดิ
เป็นเกี่ยวกับปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้อู่ซ่อมรถยนต์วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า t-test และ F-
test ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการอูซ่่อมรถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่ทีน่ำรถยนต์เขา้อู ่เพือ่รับบริการมากกวา่ 1 
ประเภท ไดแก ่เปลี่ยนนำมันเครื่อง ตรวจเช็คตามระยะเวลา 
ซอ่มท่ัวไปเช็คระบบช่วงล่าง ทำสี ซ้อมตัวถัง ลำดับ โดยเลือกอู่
ซอ่มรถยนต์ของศนูย ์ผู้ใช้บริการตดัสินใจด้วยตวเองและเขา้อู่
ทันทีทีร่ถเสีย เขา้รับบริการปีละครั้งมากทีส่ดุโดยจะเลือกอูใ่กล้
บ้านท่ีซ่อมเป็นประจำ ผู้ใช้บริการอูซ่่อมรถยนต์ทีม่ี เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และความรเกี่ยวกบัรถยนต์แตกต่าง
กันให้ความสำคญัตอ่ปัจจยส่วนประสมการตลาดของอู่ซ่อม
รถยนต์ไม่แตกต่างกนั ยกเว้น รายได้ ความคดิเห็นเกียวกบัปัจจ
ยส่วนประสมการตลาดมผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการอู่ซอม
รถยนต ์

ปรียาภรณ์ ฤทธาพรม การแก้ปัญหาและส่งเสริมธุรกจิบริการ
อู่ซ่อมรถยนต์เชิงพุทธ (2560) [2]. ผลการวจิัยพบว่า สภาพ
ปัจจุบันของอู่ซ่อมรถยนต์ ในอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
ดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว มีเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ให้บริการทั้งเฉพาะอยา่งและครบวงจรภายในอู่ซ่อม
รถยนต์แห่งเดียว อู่ซ่อมรถยนต์มหีลายขนาด อู่ซ่อมรถยนตส์่วน

ใหญ่ให้บริการด้วยตนเองมีหลักพุทธธรรมสำหรับแก้ปัญหาธุรกจิ
บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ได้แก่ อริยสจั ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 
น้อมหลักธรรมเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักบริหาร
ทรัพยากร คน เครื่องจักร เงินทุน การบริหารจัดการ หลักพุทธ
ธรรมสำหรับส่งเสริมธรุกิจอู่ซ่อมรถยนต์ประกอบด้วย หลัก ๓ 
ประการ ได้แก่ ๑) หลัก, จักร ๔, ๒) หลักอิทธิบาท ๔, ๓) หลัก
หัวใจเศรษฐี ๔ สภาพปัญหาของอู่ซ่อมรถยนตเ์กิดจากปจัจัย
สำคัญ ๔ ส่วน คือ ๑) ทรัพยากรบคุคลภายในอู่ ๒) เครื่องจักร
และวัสดุภายในอู่ ๓) เงินทุน ๔) การบริหารจัดการภายในอู่ ซึง้มี
สาเหตุมาจากปจัจัย ๒ ส่วน ๑) บคุลากรภายในอูซ่ึง้เป็นผู้
ใหบ้ริการและผู้บริหาร ๒) ลูกคา้ทขาดความรับผิดชอบ มีการ
แก้ปัญหาด้วยวธีิเฉพาะหน้า เช่น ผิดแล้วว่ากล่าวตักเตือน ยงัไมม่ี
การนำหลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทางในการป้องกนัปัญหาใน
ระยะยาว 
3.2 ภาษา PERSONAL HOME PAGE 

PHP [3] นั้นเป็นภาษาสําหรับใช้ ในการเขียนโปรแกรม
บนเว็บไซต์ สามารถเขียนได้หลากหลายโปรแกรมเช่นเดียวกับ
ภาษาทั่วไป อาจมีข้อสงสัยว่า ต่างจาก HTML อย่างไร คําตอบ
คือ HTML นั้นเป็ นภาษาที่ใช้ ในการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ จัด
ตําแหน่งรูป จัดรูปแบบตัวอักษร 

หรือใส่สสี นั ให้ กบั เว็บไซต์ของเรา แต่ PHP นั้นเป็ นส่วนที่
ใช้ ในการคํานวน ประมวลผล เก็บค่าและทําตามคําสั ่งต่างๆ 
อย่างเช่น รับค่าจากแบบ form ที่เราทํา รับค่าจากช่ องคําตอบ
ของเว็บบอร์ด และเก็บไว้เพื่อนํามาแสดงผลต่อไปแม้ แต่กระทั่ง 
ใช้ในการเขียน CMS ยอดนิยมเช่นDrupal , Joomla พูดง่ายๆ
คือเว็บไซต์จะโต้ ตอบกับผู้ใช้ ได้ ต้ องมีภาษา PHP ส่วน HTML 
หรือJavaScript ใช้ เป็นเพียงแค่ตวั ควบคุมการแสดงผลเท่านั้น 
PHP เป็นภาษาที่สามารถศึกษาได้ ง่าย ทํางานได้ มีประสิทธิภาพ 
ทําให้ เป็นที่นิยมอย่างยิ่งในปั จจุบัน รวมทั้งมีชุมชนคนใช้ งาน 
และคู่มือท่ี ดีมาก และสําคัญสุดคือฟรีครบั การใช้งานภาษา PHP 
ไม่ต้องมีค่าใช้ จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทุกคนสามารถเข้ าถึงได้ 
3.3 ฐานข้อมูล MySQL 

SQL [4] จัดเป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้ อมูล
เชิงสัมพันธ์ ซึ ่งเป็ นภาษาที่สามารถใช้งานได้ในคอมพิวเตอร์
หลายระดับด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นระดับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์
จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ชุดคําสั่งหรือ ภาษาSQL นั้นถูกพัฒนา
จากแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ คือRelational Algebra และ 
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Relation Calculus ตามแนวคิดของเทคโนโลยีฐานข้ อมูลเชิง
สัมพันธ์ ท่ีE.F. Codd เป็ นผู้คดิ ค้ นขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 และ
ต่อมาบริษัท IBM จึงเริ่มทําการวิจัยพัฒนาเมื่อปี ค.ศ. 1974 โดย
ใช้ ช่ ือว่า “SEQUEL” (Structured English Query Language) 
จากนั้นจึงมีการปรับปรุงและเปลี่ยนช่ือมาเป็ น SQL 
3.4 บูสแทรป (BOOTSTRAP)  

BOOTSTRAP [5] คือชุดคำสั ่งที ่ประกอบด้วยภาษา CSS, 
HTML และ JAVASCRIPT เป็นชุดคำสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อ
กำหนดกรอบหรือรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการ 
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ (USER INTERFACE) เราจึง ส า 
มารถเรียก BOOTSTRAP ว่าเป็น FRONT-END FRAMEWORK 
คือใช้สำหรับ พัฒนาเว็บไซต์ส่วนการแสดงผล ซึ่ง แตกต่างจาก
ภาษา PHP, PYTHON หรือภาษาอ่ืน ๆ 
3.5  สไตล์ชีต (CASCADING STYLE SHEETS (CSS))  

CSS [6] ย่อมาจาก CASCADING STYLE SHEET มัก เรียก
โดยย่อว่า "สไตล์ชีต" คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการ จัดรูปแบบ
การแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS กำหนด กฎเกณฑ์ในการ
ระบุรูปแบบ (หรือ "STYLE") ของเนื้อหาใน เอกสาร อันได้แก่ สี
ของข้อความ สีพื ้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวาง
ข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ STYLE นี้ใช้ หลักการของ
การแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั่งที่ใช้ The 9 Asia 
Undergraduate Conference on Computing (AUC2 ) 2021 
ในการจัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้ร ูปแบบของการ 
แสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อ 
การจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML 
3.6 เอ็กซ์แซมป์ (Xampp)  

Xampp [7] เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้ จำลอง 
web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปต์หรือเว็บไซต์ในเครื่อง ของ
เรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไมต่้องมีค่าใช้จ่าย ใด ๆ 
ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อม กับ 
ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชันที ่เป็นที ่น ิยม , MySQL 
ฐานข้อมูล, Apache จะทำหน้าที่เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์, Perl อีก 
ทั ้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL , phpMyAdmin (ระบบบริหาร 
ฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื ่อใช้เชื ่อมต่อไปยังฐานข้อมูล 
สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite โปรแกรม Xampp 
จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Zip, tar, 7z หรือ exe 
3.7 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)  

Activity Diagram หรือแผนภาพกิจกรรม  [8] ใช้อธ ิบาย 
ขั้นตอนการทำงานของระบบที่เกิดขึ้นในลักษณะกระแสการไหล 
ของการทำงาน (Workflow) โดยเน้นการทำงานไปที่การทำงาน 
ย่อย ๆ ของกิจกรรมนั้น ๆ ว่ามีสถานการณ์ทำงานอย่างไรบ้าง ซึ่ง 
จะมีลักษณะเดียวกับ Flowchart โดยขั้นตอนในการทำงานแต่ 
ละขั้นจะเรียกว่า Activity  

การใช้งาน Activity Diagram 1.อธิบายกระแสการไหล
ของการทำงาน (Workflow) 2.แสดงขั ้นตอนการทำงานของ
ระบบ  

ล ั ก ษ ณ ะ ข อ ง  Activity Diagram Activity Diagram 
จะต้องมีจุดเริ ่มต้นกับจุดสิ ้นสุด และในระหว่างจุดเริ่มต้นกับ
จุดสิ้นสุดจะ มีขั้นตอนหรือ Activity ต่าง ๆ ของระบบ 

 
4. วิธีการดำเนินการวิจัย 

4.1 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
 เนื่องจากเว็บไซต์จัดการการจองควิใช้บริการอู่รถยนต์ ไม่
มีการจัดการข้อมลูของลูกค้าท่ีดีมาก ใช้การจัดเก็บทั่วไปโดยการ
ใช้การเขียนเป็นสมุดบันทึก ซึ้งทำให้การค้นหาข้อมลูของลูกค้า
นั้นทำยากขึ้น จึงได้มีการนำเอาการทำงานของคอมพิวเตอร์เข้า
มาช่วยจัดการ ทำให้การจัดเกบ็ข้อมูลของอู่รถสามารถจัดเก็บได้
ง่ายและสามารถดูข้อมูลลูกค้าย้อนหลังไดส้ะดวกสบายขึ้น 
4.2. วิเคราะห์ระบบและออกแบบ 
       4.2.1 แผนผังกรณี (Use Case Diagram) ของเว็บไซต์
จัดการการจองคิวใช้บริการอู่รถยนต์ 
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       4.2.2 แผนภาพแสดงความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูล (Crow’s 
Foot Model) ของ เว็บไซตจ์ัดการการจองคิวใช้บริการอู่รถยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 แผนภาพแสดงปฏสิัมพันธ์ของระบบ (Sequence  
Diagram) ของ เว็บไซต์จัดการการจองคิวใช้บริการอู่รถยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4 การออกแบบหน้าเว็บไซต์  
 สำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไมไ่ดล้็อกอินเข้าใช้ระบบ ผู้เข้า
ชมเว็บไซตส์ามารเข้าดูลายละเอียดอะไหล่ของอู่รถได้ สามารถ
สมัครสมาชิกเข้าใช้ระบบการจองคิวของเว็บไซต์ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.5 หน้าการ login เข้าใช้ระบบ 
 เป็นหน้าที่ให้ผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ได้ login 
เข้าใช้ระบบเพื่อการใช้งาน การจองและการดูรายการย้อนหลัง
การซ่อมบำรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.6 หน้าการสมัครสมาชิก 
 เป็นหน้าให้ผู้ใช้เข้าทำการสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้ระบบการ
จองและการดูข้อมูลการซ่อมย้อนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.7 หน้าการจองคิวของลูกค้า 
 การจองคิวลูกค้าจะมีการให้ลูกค้าใส่ข้อมูลเบื่องต้นของลูกค้า
และข้อมูลอาการรถยนต์ที่จะนำมาซ่อมแซมที่อู่รถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.8 หน้าดูขอ้มูลย้อนหลังการซ่อม 
 เป็นหน้าที ่ให้ลูกค้าสามารถดูข้อมูลย้อนหลังการซ่อมได้
ทั้งหมดและสามารถดาวโหลดใบเสร็จของแต่ละการซ่อมได้ 
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4.2.9 หน้าข้อมูลอะไหล่ที่ใช้ซ่อมภายในอู่รถยนต์ 
 เป็นหน้าที่ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกสามารถเข้าดูลาย
ระเอียดอะไหล่ ยี่ห้อของอะไหล่ ราคา และข้อมูลของอะไหล่อื่น
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของ ความพึง
พอใจ เกี่ยวกับรูปแบบรายการและในข้อรายการ โดย เกณฑ์ใน
การ วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้  

คะแนนเฉลีย่ 4.50 - 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 อยู่ในเกณฑ์ มาก 

คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อย 

คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด ผลการ 
 

ประสิทธิภาพของแอป
พลิเคชัน 

 

𝑥̅  
 

S.D. 
 

แปลผล 

1. เว็บไซต์มคีวาม
เข้าใจง่ายในการใช้

งาน 

 

4.25 
 

0.83 
 

มาก 

2. การจองคิวของ
เว็บไซต์ใช้งานได้จริง 

 
4.00 

 
1.10 

 
มาก 

3. เว็บไซตส์ามารถ
บอกสถานะในการ
ซ่อมบำรุงได้ชัดเจน 

 
 

3.35 

 
 

1.31 

 
 

ปาน
กลาง 

4. วันเวลาในการซ่อม
บำรุงเสร็จตรงตามที่

เว็บไซต์แสดง 

 
3.50 

 
1.02 

 
ปาน
กลาง 

 
5. การตอบสนองของ
เว็บไซตม์ีความรวดเร็ว 

 
3.15 

 
1.39 

 
ปาน
กลาง 

รวม 3.65 1.13 มาก 
ผลประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันในภาพ รวมอยู่ใน

ระดับ มาก (𝑥̅  =3.65) โดยด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ย สูงทีสดุคือ มี

เว็บไซตม์ีความเข้าใจง่ายในการใช้งาน (𝑥̅  = 4.25) รองลงมาคือ 

การจองคิวของเว็บไซต์ใช้งานไดจ้ริง(𝑥̅  = 4.00) ส่วนด้าน ที่มี
คะแนนเฉลีย่ต่ำสุดคือ เว็บไซตส์ามารถบอกสถานะในการซ่อม

บำรุงได้ชัดเจน(𝑥̅  =3.35) 
 

6. สรุปผลการอภิปรายผล 
 ในการจัดทำเว็บไซต์จดัการการจองคิวใช้บริการอู่รถยนต์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มศึกษา ข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงาน ต่าง ๆ ของ
อู่รถยนต์ ซึ่งเจ้าของร้านไม่มเีว็บไซต์ช่วยให้เพิ่มช่อง ทางการ
แนะนำอู่รถยนต์และวิเคราะห์ปัญหารที่เกิดขึ้นเพ่ือจะนำมา
พัฒนา ระบบสารสนเทศ เพ่ือเพิ่มรายได้ให้กับทางอู่รถยนต์ และ
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การใช้งานระบบผลการ ประเมินพบว่ามีความพึงพอใจระบบอยู่

ในระดับปานกลาง (𝑥̅  = 3.65, S.D.= 1.13) 
 

7. บรรณานุกรม 
[1] อดิศร อินทรทูต พฤติกรรมการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ [ออนไลน์]  (2548) [สืบค้นวันที่ 20 เมษายน 2563]
จาก 
HTTP://WWW.THAITHESIS.ORG/DETAIL.PHP?ID=1092549
000159 
[2] ปรียาภรณ์ ฤทธาพรม การแก้ปัญหาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
อู ่ซ ่อมรถยนต์เชิงพุทธ [ออนไลน์] (2560) [สืบค้นวันที ่ 20 
เมษายน 2563]จาก 



1127 

 

  

HTTP://LP.MCU.AC.TH/SITE/THESISCONTENT_DESC.PHP
?CT=1&T_ID=3089 
[3] สร้างเวปเพจด้วย PHP ฉบับป1ระยุกต์ เล่ม 1 . กรุงเทพ:
สํานักพิมพ์ บี อี แอนด์ ซี กอบเกียรติ สระอุบล. (2544) 
[3] ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา. (2550). โคตรเซียน PHP. กรุงเทพ: 
สํานักพิมพ์ บริษัทโอเอวัน จํากัดปราลี มณีร ัตน์. (2545). 
ADVANCE JAVA PROGRAMING. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซัค
เซส มีเดียจํากัด 
[4] นวรัตน์ ธนะรุ่งรักษ์. (2550). SQL พื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์คอนซัลท์ จํากัด. [สืบค้นวันที่ 20 
เมษายน 2563] 
[5] CHAWISH TILAKUL.BOOTSTRAP [ออนไลน์] 2556  
[สืบค้นวันท่ี 20 เมษายน 2563] 
จากHTTPS://DEV.CLASSMETHOD.JP 
[6] ( CASCADING STYLE SHEETS (CSS)) [ออน ไ ล น์ ] 2559 
[สืบค้นวันท่ี 20 เมษายน 2563] จาก https://www.wynnsoft-
solution.net/th/article/view/80/ 
[7] XSAMPP [ออนไลน์] 2556 [สืบค้นวันที่ 20 เมษายน 2563]
จาก HTTP://1AB.IN/ZST 
[8] Activity Diagram [ออนไลน์] 2559 [สืบค้นวันท่ี 20 เมษายน 
2563] จาก 
HTTPS://WWW.GLURGEEK.COM/EDUCATION/WHATISAC
TIVITYDIAGRAM/ 

https://dev.classmethod.jp/
http://1ab.in/ZST


1128 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้ได้นำเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการช่วยหาที่อาศัยสำหรับสัตว์เลี้ยง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ที่
ต้องการหาที่อยู่ใหม่ให้กับสัตว์ต่าง ๆ กับผู้ที่ต้องการรับอุปการะ
สัตว์และเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยหาที่อาศัยใหม่
สำหรับสัตว์เลี้ยง ช่วยประชาสัมพันธ์ในการหาที่อาศัยใหม่และผู้
อุปการะที่สนใจอยากจะรับเลี้ยง จึงใช้ความรู้ในการทำเว็บไซต์  
โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบคือ Visual Studio Code มา
ช่วยสร้างเว็บไซต์ศูนย์กลางในการช่วยเหลือและหาบ้านให้กับ
สัตว์จรจัดที่ไม่มีเจ้าของ เช่น สุนัขจรจัด หรือสุนัขที่เจ้าของไม่
สามารถเลี้ยงได้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการช่วยประกาศหาบ้านให้
สัตว์จรจัดผ่านเว็บไซต์ ให้สามารถช่วยเหลือสัตว์ ให้มีชีวิตใหม่ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยลดประชากรสัตว์จรจัดให้น้อยลง ระบบนี้
สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการ มีความถูกต้องและ
อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ซึ่งผลที่ได้รับจากการประเมินความ
พึงพอใจ ประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลการประเมินพบว่ามี

ความพึงพอใจระบบอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅  = 3.43, S.D.= 
0.80) 

 
คำสำคัญ – หาที่อยู่ใหม่ให้สัตว์เลี้ยง 
 

ABSTRACT 
 This project presents about the development of 
information systems by applying technology to help us 
find homes for pets. The purpose of this project is a 
communication way between the people who are 
looking for a new home for their different pets and 
those who are looking to adopt a pet. There is also 

another way to help us find a new home for the pets 
with public relations in finding new homes and 
sponsors who are interested in adopting pets. 
Therefore, we can make a website using a development 
tool, Visual Studio Code, to help create a centralized 
website for helping and finding homes for homeless 
animals such as stray dogs or dogs that their owners 
cannot raise, to provide additional ways to provide 
accommodations for homeless animals through the 
website. To be able to help animals give them a new  
better quality of life also, to reduce the population of 
homeless animals. This system can work as needed is 
accurate and convenient to the user. The results are 
gathered from satisfaction rating performance, the 
evaluation results showed that the system satisfaction 

was at a moderate level (𝑥̅  = 3.43, S.D. = 0.80). 
 
Keywords: Find a new home for pets. 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันปัญหาสัตว์จรจัด ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ ถูกทอดทิ้ง หรือ
ถูกทำร้ายก็ยังมีให้เห็นในทั่วทุกที่ บ้างก็ต้องอาศัยอยู่ริมทาง 
สวนสาธารณะ ไม่มีใครเหลียวแล สัตว์บางตัวมีอาหารกินที่ดี มี
บ้านอยู่ที่อบอุ่นอยู่ มีเจ้าของคอยดูแลเอาใจใส่ แต่ในทางกลับกัน
สัตว์จรจัดหลายแสนตัวที่ยังเป็นสัตว์ไร้บ้าน บางตัวมีเจ้าของแต่
เจ้าของไม่สามารถเลี้ยงต่อไปได้ จึงอยากจะหาที่อยู่และเจ้าของ
ใหมใ่ห้กับสัตว์เหล่านี้ เจ้าของสัตว์บางคนเห็นว่าสัตว์ป่วยไม่น่ารัก
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เหมือนตอนแรก จึงนำมาปล่อยให้เร่ร่อนอยู่ตามข้างถนน ตาม
สถานท่ีต่าง ๆ 

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสัตว์จรจัดยังเป็นปัญหาที่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะผู้เลี้ยงขาดความรับผิดชอบ 
ปล่อยปละละเลยในการดูแล และกลายเป็นสัตว์จรจัดไปในที่สุด 
สัตว์จรจัดเหล่านี้อาจจะไปสร้างปัญหาให้กับผู้คน เช่น สุนัขจรจัด
ถูกมองว่าเป็นปัญหาสังคมที่สร้างผลกระทบด้านต่าง ๆ  มากมาย 
ทั้งเห่าหอนสร้างมลภาวะทางเสียง วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถเสี่ยงทำ
ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน คุ้ยขยะสกปรกเรี่ยราด ขับถ่ายไม่
เป็นที่เป็นทางส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่สำคัญยังถูกมองเป็นพาหะ
ทำให้เกิดโรคระบาด โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าและช่องทางการ
ช่วยเหลือสัตว์จรจัดยังมีอยู่น้อย โดยมีการประกาศหาบ้าน แต่ยัง
ไม่ค่อยมีคนสนใจมากนัก และยังมีเว็บไซต์ที ่เป็นช่องทางการ
ช่วยเหลือสัตว์จรจัดน้อย ผู ้ว ิจัยมีความประสงค์จะเพิ ่มช่อง
ทางการหาที่อยู่ให้กับสัตว์เหล่านี้ จึงจัดทำ“ระบบช่วยหาที่อาศัย
สำหรับสัตว์เลี้ยง” และอยากจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วย
สัตว์จรจัด เชื่อว่าจะมีคนจิตใจงามอีกหลายคนที่เห็นใจอยากจะ
ร่วมดูแลพวกสัตว์ที่ไม่มีบ้านอยู่กลุ่มนี้ด้วย  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดทำ “ระบบช่วยหาที่อาศัยสำหรับสัตว์เลี้ยง”
เพื่อเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการ ช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ไม่
มีที่อยู่ ช่วยประชาสัมพันธ์ไม่มากก็น้อยในการหาที่อาศัยและผู้
อุปการะที่อยากจะรับเลี้ยง จึงใช้ความรู้ในการทำเว็บไซต์มาช่วย
สร้างเว็บไซต์ศูนย์กลางในการช่วยเหลือและหาบ้านให้กับสัตวจ์ร
จัดที่ไม่มีเจ้าของ เช่น สุนัขจรจัด หรือสุนัขที่เจ้าของไม่สามารถ
เลี้ยงได้ และเพื่อเพิ่มช่องทางในการช่วยประกาศหาบ้านให้สัตว์
จรจัดผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือสัตว์ไร้บ้านท่ีเป็นสัตว์
ที ่ถูกทอดทิ้งเคยเป็นสัตว์ข้างถนน หรือสัตว์ที ่เจ้าของเดิมไม่
สามารถเลี ้ยงดูได้ให้มีชีวิตใหม่ มีที่อยู ่อาศัย มีอาหารกิน มี
เจ้าของคอยดูแลรักษายามเจ็บป่วย และช่วยลดประชากรสัตว์จร
จัดให้น้อยลง เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  จัดเก็บข้อมูลของสัตว์จรจัด ขอ้มูลผู้ประกาศหาบ้านสตัว์จร
จัด และข้อมลูผูร้ับเลี้ยงสตัว์จรจดั 
2.  เพิ่มช่องทางในการหาบ้านให้สัตว์จรจัด 
3.  ช่วยเพิ่มโอกาสให้สัตวจ์รจดัไดบ้้านมากขึ้น 

4.  เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการช่วยหาที่อาศัย
สำหรับสัตว์จรจัด 

 
3. เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยทำการศึกษาทฤษฎีหลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มี
รายละเอียดดังนี้ 

 
3.1 Personal Home Page Tool (PHP) 
 PHP [1] ย่อมาจากคำว่า “Personal Home Page Tool” 
(ปัจจุบันได้เพิ่มเติมคำย่อใหม่โดยรวมกับตัวย่อเป็น PHP : PHP 
Hypertext Preprocessor) ซ ึ ่ ง เป ็นภาษาประเภท Script –
Language ที ่ทำงานแบบ Server Side Script กระบวนการ
ทำงานจะทำงานแบบโปรแกรมแปลคำสั ่ง interpreter คือ
แปลภาษาทุกครั ้งที ่มีคนเรียกสคริปต์ ข้อดี  คือ ไม่ต้องนำไป
ประมวลผลใหม่ (Compiler) เมื่อจะนำโปรแกรมไปใช้งานหรือ
จะอัพเดตเวอร์ชันของโปรแกรมสามารถอัพโหลดขึ้นไปทับไฟล์
เดิมแล้วใช้งานได้ทันที ข้อเสียที่ต่างกันอย่างชัดเจนก็ คือ กรณี 
Syntax ผิดจะรู้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้งานเจอบั๊ก 
 
3.2 ฐานข้อมูล (Database)    
 ฐานข้อมูล (Database)  [2] คือ กลุ ่มของข้อมูลที ่ถูกเก็บ
รวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่ได้บังคับว่าข้อมูล
ทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย 
ๆ แฟ้มข้อมูลระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูล 
จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีซอฟต์แวร์ที่ เปรียบเสมือนสื ่อกลางระหว่างผู ้ ใช้และ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบ
จัดการฐานข้อมูล หรือ  (data base management system) มี
หน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไข
ฐานข้อมูล หรือการตั ้งคำถามเพื ่อให้ได้ข้อมูลมาโดยผู ้ใช้ไม่
จำเป็นต้องรับรู ้ เก ี ่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล 
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3.3 HTML  
 HTML [3] คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ 
Tag ในการกำหนดการแสดงผล HTML ย ่อมาจากคำว่ า 
Hypertext Markup Language โ ด ย  Hypertext ห ม า ยถึ ง 
ข้อความที่เช่ือมต่อกันผ่านลิงค์ (Hyperlink) Markup language 
หมายถึงภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลสิ่งต่าง ๆ ที่
แสดงอยู่บนเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag 
ในการกำหนดการแสดงผลเว ็บเพจที ่ต ่างก ็เ ช ื ่อมถึงก ันใน 
Hyperspace ผ่าน Hyperlink 
 
3.4 Cascading Style Sheet  (CSS)  
 CSS  [4] ย่อมาจาก Cascading Style Sheet  มักเรียกโดย
ย่อว่า "สไตล์ชีต" คือ ภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการ
แสดงผลเอกสาร  HTML โดยที่ CSS กำหนดกฎเกณฑ์ในการ
ระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สี
ของข้อความ สีพื ้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวาง
ข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของ
การแยกเนื ้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั ่งท ี ่ ใช ้ในการ
จัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผล
เอกสารไม่ขึ ้นอยู ่ก ับเนื ้อหาของเอกสารเพื ่อให้ง ่ายต่อการ
จัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML 
 
3.5  เอ็กซ์แซมป์ (Xampp)  
 Xampp [5] เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จำลอง 
web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปต์ หรือเว็บไซต์ในเครื่องของ
เรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ
ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชัน ที่เป็นที่นิยมคือ MySQL 
ฐานข้อมูล Apache จะทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ Perl  อีกทั้ง
ย ั งมาพร ้อมก ับ OpenSSL, phpMyAdmin (ระบบบร ิหาร
ฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื ่อใช้ เชื ่อมต่อไปยังฐานข้อมูล  
สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite  โปรแกรม Xampp 
จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Zip, tar, 7z หรือ exe 
           
3.6 Visual Studio Code (วิชวล สตูดิโอ โค้ด)      
Visual Studio Code [6] หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code 
Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ดจากค่ายไมโครซอฟท์ มี

การพัฒนาออกมาในรูปแบบของ Opensource จึงสามารถ
นำมาใช้งานได้แบบฟรีและที ่ต้องการความเป็นมืออาชีพซึ่ง 
Visual Studio Code นั้นเหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่
ต ้องการใช้งาน ข้ามแพลตฟอร์มรองรับการใช้งาน ทั ้งบน 
Windows, macOS และ Linux สนับสนุนท้ังภาษา JavaScript, 
TypeScript และ Node.js สามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้นำมาใช้
งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื ่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้
อย่างมากมากไม่ว่าจะเป็น 1. การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง 
ภาษา  C++, C#, Java, Python, PHP หร ือ  Go  2.Themes 
3.Debugger  4.Commands เป็นต้น 
   
3.7 บูสแทรป (Bootstrap)    
 Bootstrap [7] ค ือช ุดคำส ั ่ งท ี ่ประกอบด้วยภาษา CSS, 
HTML และ JavaScript เป็นชุดคำสั ่งที ่ถูกพัฒนาขึ ้นมาเพื่อ
กำหนดกรอบหรือรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการ 
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ (User Interface) เราจึงสามารถ
เรียก Bootstrap ว่าเป็น Front-end framework คือ ใช้สำหรบั 
พัฒนาเว็บไซต์ส่วนการแสดงผลซึ ่งแตกต่างจากภาษา PHP, 
Python หรือภาษาอ่ืน ๆ  
 
 3.8แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) 
 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) [8] 
เป็นเครื่องมือเชิงโครงสร้างที่ใช้บรรยายภาพรวมของระบบโดย
แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบหรือโพรเซส (Process) ระบุ
แหล่งกำเนิดของข้อมูล การไหลของข้อมูล ปลายทางข้อมูล การ
เก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล กล่าวง่าย ๆ คือ DFD จะ
ช่วยแสดงแผนภาพว่าข้อมูลมาจากไหนจะไปไหนเก็บข้อมูลไว้ที่
ไหนมีอะไรเกิดขึ้นกับข้อมูลระหว่างทางเรียกว่าแผนภาพกระแส
ข้อมูลหรือแผนภาพแสดงความเคลื่อนไหวของข้อมูลโดย DFD  
 
3.9 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล 
 ประกอบด้วย 4 สัญลักษณ์ ที ่แสดงถึงการประมวลผลการ
ไหลของข้อมูล ส่วนท่ีใช้เก็บข้อมูลและสิ่งที่อยู่นอกระบบโดยได้มี
การศึกษาคิดค้นพัฒนาวิธีการอยู่หลายแบบแต่ที่เป็นมาตรฐานมี 
2 กลุ่ม คือกลุ่มที่คิดค้นโดย Gane and Sarson (1979) และ
กลุ่มของ DeMarco and Yourdon (DaMarco,1979; Yourdon 
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and Constantine, 1979) โดยในงานวิจัยนี้ ผู ้วิจัยได้เลือกใช้
แผนภาพกระแสข้อมูลของ Gane and Sarson 
 Process ขั ้นตอนการดำเนินงาน คือ งานที ่ดำเนินการ/
ตอบสนองข้อมูลที่รับเข้า หรือดำเนินการ/ตอบสนองต่อเง่ือนไข/
สภาวะใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าขั้นตอนการดำเนินงานนั้นจะกระทำ
โดยบุคคล หน่วยงาน หุ่ นยนต ์ เคร ื ่องจ ักร หร ือ เคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์ก็ตาม โดยจะเป็นกริยา (Verb) 
 Data Store แหล่งจัดเก็บข้อมูล เป็นแหล่งเก็บ/บันทึกข้อมูล 
เปรียบเสมือนคลังข้อมูล (เทียบเท่ากับไฟล์ข้อมูล และฐานข้อมูล) 
โดยอธิบายรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งที่ต้องการ
เก็บ /บันทึก สัญลักษณ์ที่ใช้อธิบายคือสี่เหลี่ยมเปิดหนึ่งข้าง แบ่ง
ออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ทางด้านซ้ายใช้แสดงรหัสของ 
Data Store อาจจะเป็นหมายเลขลำดับหรือตัวอักษรได้ เช่น D1, 
D2 เป็นต้น สำหรับส่วนที ่ 2 ทางด้านขวา ใช้แสดงชื ่อ Data 
Store หรือช่ือไฟล์ 
 Data Flows เส้นทางการไหลของข้อมูล เป็นการสื ่อสาร
ระหว่างขั้นตอนการทำงาน (Process) ต่าง ๆ และสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกหรือภายในระบบ โดยแสดงถึงข้อมูลที่นำเข้าไปในแต่ละ 
Process และข้อมูลที่ส่งออกจาก Process ใช้ในการแสดงถึงการ
บันทึกข้อมูล การลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ สัญลักษณ์ที่ใช้
อธิบายเส้นทางการไหลของข้อมูลคือ เส้นตรงที่ประกอบด้วยหัว
ลูกศรตรงปลายเพื่อบอกทิศทางการเดินทางหรือการไหลของ
ข้อมูล 
 External Entity ตัวแทนข้อมูล หมายถึง บุคคล หน่วยงาน
ในองค์กร องค์กรอื ่น ๆ หรือระบบงานอื่น ๆ ที ่อยู ่ภายนอก
ขอบเขตของระบบ แต่มีความสัมพันธ์กับระบบ โดยมีการส่ง
ข้อมูลเข้าสู ่ระบบเพื ่อดำเนินงาน และรับข้อมูลที ่ผ ่านการ
ดำเนินงานเรียบร้อยแล้วจากระบบ สัญลักษณ์ที่ใช้อธิบาย คือ 
สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในจะต้องแสดงชื่อของ 
External Entity โดยสามารถทำการซ้ำ (Duplicate) ได้ด้วยการ
ใช้เครื่องหมาย \ (back slash) ตรงมุมล่างซ้าย 
 
 
 
 
 

 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวอย่างเว็บไซต์ของ เว็บไซต์ อาสามัครหาบ้านให้หมา โดย

เว็บไซต์ของร้านนี้ได้ทำการจัด หมวดหมู่ของงานต่าง ๆ เอาไว[้9] 

 
ภาพที ่4.1 ตัวอย่างเว็บไซต์ ช่วยหาที่อาศัยสำหรับสัตว์เล้ียง 

 
ผู้วิจัยจะเพิ่มการโพสต์หาบ้าน ให้คนที่ต้องการหาบ้านมา

โพสต์ และสามารถโพสต์สัตว์ได้หลายชนิด 

ภาพที ่4.2 ตัวอย่างเว็บไซต์ ช่วยหาที่อาศัยสำหรับสัตว์เล้ียง 

 
5. วิธีการดำเนินงาน 

5.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
 ผู้วิจัยค้นหาข้อมูล ระบบงานเดิมจะมีการหาบ้านให้แค่ สุนัข
กับแมว แต่สัตว์ชนิดอื่นจะยังไม่มี และยังไม่มีให้บุคคลอื่นมาร่วม
โพสต์หาบ้านด้วย ผู้วิจัยจึงคิดท่ีจะสร้างเว็บไซต์ช่วยหาท่ีอยู่อาศัย
สำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งช่องทางการหาบ้านใหม่ให้กับสัตว์เลี้ยงยงัมี
น้อย ยังไม่มีการหาบ้านให้กับสัตว์ชนิดอื่น ๆ  
 
5.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ออกแบบระบบของระบบช่วยหาที่อาศยั
สำหรับสัตว์เลี้ยง ผู้วิจัยได้ดำเนินงานเป็นขั้นตอนดังน้ี 
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 5.2.1. Context Diagram แผนภาพบริบทของระบบช่วยหา
ที่อาศัยสำหรับสัตว์เลี้ยง ดังนี ้
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รูปที่ 5.1 Context Diagram 

 
5.2.2. Data Flow Diagram level 0  ของระบบช่วยหาที่

อาศัยสำหรับสตัว์เลีย้ง ดังนี้ 
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รูปที่ 5.2  Data Flow Diagram level 0 

 
6. ผลการเนินงาน 

ผลการดำเนินงานในการจัดทำระบบช่วยหาที่อาศัยสำหรับ
สัตว์เลี้ยง แสดงหน้าจอเมื่อเริ่มเข้าสู่โปรแกรม ดังนี ้

 

 
รูปที่ 6.1 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบ 

 

 
รูปที่ 6.2 หน้าจอแสดงหน้าหลักเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์หาที่อาศัย

สำหรับสัตว์ แสดงสัตว์เล้ียงแนะนำ และ ช่วยประชาสัมพันธ์และแนะนำ
สถานสงเคราะห์สัตว์ 

 

 
รูปที่ 6.3 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มสัตวเ์ลี้ยงและสถานะของสัตว์เล้ียง  

 

 
รูปที่ 6.4 หน้าจอแสดงการเพิ่มสัตว์เล้ียงโดยเลือกตามประเภทของสัตว์

เล้ียง เพิ่มรูปและเพิ่มรายละเอยีดของสตัว์เล้ียง 
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รูปที่ 6.5 หน้าจอแสดงรายละเอยีดของสัตว์เล้ียงโดยสามารถกดปุ่มรับ
อุปการะ แต่ต้องสมัครสมาชิกกอ่นถึงจะรับอุปการะได้หนา้จอแสดง

รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้รับอุปการะที่ต้องการับเลี้ยง 
 

 
รูปที่ 6.6 หน้าจอแสดงการแสดงความคิดเห็น 

 

 
รูปที่ 6.7 หน้าจอแสดงสถิติการเพิ่มสัตวเ์ล้ียง และ การรับอุปการะสัตว์

เล้ียง 

 

7. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั ้งในภาพรวมของ

ความพึงพอใจ เกี่ยวกับรูปแบบรายการและในข้อรายการ โดย
เกณฑ์ในการ วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้   

คะแนนเฉลีย่ 4.50 - 5.00   อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49  อยู่ในเกณฑ์ มาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49  อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49  อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อยทีสุ่ด ผล

การประเมินพบว่า มคีวามพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมา

มาก (𝑥̅  = 3.43, S.D.= 0.80)  
 

ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน  S.D

. 
แปลผล 

1.ออกแบบหน้าจอท่ีเหมาะสม 
เรียบง่าย 

3.50 0.8
7 

ปานกลาง 

2.สามารถช่วยหาที่อาศัยสำหรับ
สัตว์ได้จริง 

3.50 0.6
5 

ปานกลาง 

3.รูปภาพและข้อความมีความ
ชัดเจนและอ่านได้ง่าย 

3.25 1.0
1 

ปานกลาง 

4.ระบบและการแสดงผล 2.83 0.9
9 

ปานกลาง 

5.เว็บไซต์ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก 4.17 0.5
5 

มาก 

6.สามารถนำเว็บไซต์ไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 

3.33 0.7
5 

ปานกลาง 

รวม 3 . 4
3 

0.8
0 

ปาน
กลาง 

 

ผลประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันในภาพรวมอยู่ใน

ระดับ ปานกลาง (𝑥̅  = 3.43 โดยด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงทีสุดคือ 

เว็บไซต์ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก (𝑥̅  = 4.17) รองลงมาคือ ออกแบบ
หน้าจอท่ีเหมาะสม เรียบง่าย และสามารถช่วยหาที่อาศัยสำหรับ

สัตว์ได้จริง (𝑥̅  = 3.50)  ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ 

ระบบและการแสดงผล (𝑥̅  = 2.83) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทำเพิ่มช่องทางในการหาที่พักอาศัยให้กับสัตว์

เพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันช่องทางการหาที่พักอาศัยสำหรับสัตว์ยังมี
อยู่น้อย 

2. เพิ่มเติมข้อมลูส่วนของศูนย์พักพึงสัตว์ ในเว็บไซต์   
 

8. สรุปและอภิปรายผล 
ในการจัดทำวิจัยระบบช่วยหาที่อาศัยสำหรับสัตว์เลี้ยงผู้วิจัย

ได้เริ่มทำการศึกษา ข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ การ
หาที่อาศัยสำหรับสัตว์เลี ้ยง การจัดทำวิจัย ในการจัดทำวิจัย
ก่อนท่ีจะนำมาพัฒนาระบบงาน และ วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อมาพัฒนา เป็นระบบที่มีการใช้งานหลายขั้นตอนที่ทำ ให้การ
ทำงานของระบบใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ สะดวกในการ
ใช้งาน ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบช่วยหาที่อาศัยสำหรับสัตว์
เลี้ยง เป็นศูนย์กลางการกรจายข่าวเพื่อเพิ่มโอกาสให้สัตว์จรจัดได้
มีบ้านมากขึ้น ช่วยเพิ่มช่องทางการหาบ้านให้สัตว์จรจัด สามารถ
ลดปัญหาสัตว์จรจัดตามสถานที่ต่าง ๆ ให้น้อยลง และผู้ประกาศ
สามารถหาบ้านให้สัตว์จรจัดได้ทุกท่ี 
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แพลตฟอร์มสำหรับการฝากขายสินค้าท้องถิ่นออนไลน ์
Platform for selling local products online 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องแพลตฟอร์มสำหรับการฝากขายสินค้าท้องถิ่น

ออนไลน์เป็นเว็บไซต์สำหรับการฝากขายสินค้าท้องถิ่นภายใต้
โครงการของสำนักว ิทยบร ิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ
ยกระดับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับแหล่งชุมชน 
โดยเพิ่มช่องทางการขายให้กับผู ้ที ่ต้องการจะขายสินค้าและ
อำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อและผู้ขายสามารถดูผลวิเคราะห์
การขาย ออกใบเสร็จรับเงิน เลือกช่องทางการชำระเงิน ดูประวัติ
การสั่งซื้อ และติดตามสถานะได้ ผู ้วิจัยได้พัฒนาระบบโดยใช้
ภาษา PHP JavaScript HTML และจ ัดการฐานข ้อม ูลด ้วย
โปรแกรม MySQL เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล หลังจาก
นั้นได้ทำการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจำนวน 10 ท่าน 

ผลประเมินพบว่ามีภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 
4.32, S.D.= 0.68) จากผลการดำเนินงานสรุปว่าเว็บไซต์นี้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกฝ่ายและนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี 
คำสำคัญ –- แพลตฟอร์ม; สินคา้ท้องถิ่นออนไลน์; การฝากขาย 

 
ABSTRACT 

 The Research on Local Consignment Platform 
Online is a website for local consignment under the 
project of the Office of Service and Information 
Technology. Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University aims to enhance the product and promote 
the quality of life in the community. By increasing sales 
opportunities for those who want to sell products and 
facilitate for buyers and sellers along with  viewing sales 
analysis results, printing the receipt, choosing a 
payment method, viewing order history and being able 

to track the status of their products. The researcher has 
developed a system using PHP JavaScript and HTML 
database and database management with MySQL to 
prevent data loss. After that, 10 users' satisfaction was 
assessed. The results showed that the overall 

satisfaction was at a high level (𝑥̅  = 4.32, SD = 0.68). 
Users of all parties and are able to be used very well. 
Keywords -- platform; Online local products; 
Consignment 

 
1. บทนำ 

โครงการด้านการพัฒนาอาชีพ คือโครงการในพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระราชประสงค์ เพื ่อให้
ประชาชนในถิ่นทุรกันดารรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพ ผลิตสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ขึ้นมาเพื่อนำไปจำหน่ายซึ่งจะทำให้ครอบครวั
ของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้า
มามีบทบาทเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการแข่งขันด้านการจำหน่าย
สินค้าผ่านการโฆษณาและทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงได้ง่าย แต่กลับกันใน
เขตชุมชนบางพื้นที่การต้องการโฆษณาหรือลงขายผลิตภัณฑ์ของ
ท้องถิ ่นนั ้นย ังเป ็นส ิ ่งท ี ่ทำได ้ยากและค่อนข้า งไม ่สะดวก
เนื่องมาจากระบบที่ช่วยส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
โดยที่มีส่วนกลางในการช่วยดูแลระบบนั้นยังมีอยู่ไม่มากนัก ซึ่ง
เป็นการเจาะจงแบบเฉพาะกลุ่มจึงทำให้ผู้วิจัยมองเห็นถึงปัญหา
และความต้องการที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่าง
สะดวกมากขึ้น 

จากปัญหาข้างต้นจึงทำให้เกิดการสร้าง “แพลตฟอร์มสำหรับ
การฝากขายสินค้าท้องถิ่นออนไลน์” ภายใต้โครงการของสำนัก
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ว ิทยบร ิการมหาวิทยาล ัยราชภัฏพระนครศร ีอย ุธยาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะมาเป็นส่วนกลางในการเข้าถึงระหว่าง
ชุมชนและผู้ที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ของชุมชน แต่เดิมนั้นใน
เขตชุมชนหรือในท้องถิ่นต่างก็มีผลิตภัณฑ์ที ่ทำโดยสมาชิกใน
ชุมชนนั้น ไม่ว่าจะเป็นของขึ้นช่ือ ผลิตภัณฑ์ OTOP หรืองานฝีมือ
อีกหลากหลายที่ผู้คนภายนอกยังไม่รับรู ้ และอาจยังไม่ทราบ
แหล่งจำหน่ายหรือแหล่งผลิตนั่นจึงเป็นปัญหาของบางชุมชนใน
บางพื้นที่ ชุมชนบางกลุ่มนั้นมีท้ังฝีมือแรงงานแต่ขาดทุนทรัพย์ใน
การผลิตจึงทำให้ต้องยกเลิกทำผลิตภัณฑ์นั้นไปและทำให้ผู้สงูอายุ 
กลุ่มแม่บ้าน หรือสมาชิกในชุมชนขาดรายได้เพียงเพราะไม่เป็นที่
รู ้จัก ไม่มีช่องทางการจำหน่ายที่แน่ชัด ขาดการประชาสัมพันธ์  
ซึ่งเป็นสิ่งน่าเสียดายจึงทำให้ผู้วิจัยมีต้องการที่จะเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในการช่วยพัฒนาระบบเพื่อกลุ่มชุมชนต่อไป 

ระบบฝากขายสินค้าท้องถิ่นออนไลน์นี้ผู้จัดทำมีจุดประสงค์ที่
จะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการดูแลระบบให้ทางชุมชนได้เข้ามาใช้ได้
อย่างสะดวกโดยสามารถใส่ข้อมูล ราคาสินค้า เลือกช่องทางการ
ชำระเงินได้ครบจบในเว็บเดียวเพราะผู้จัดทำได้คำนึงถึงความ
สะดวกในการใช้งานทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขาย อีกทั้งยังเป็นการช่วย
ส่งเสริมชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักมีรายได้เพิ่มขึ้น 

 
2.วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการฝากขาย
สินค้าท้องถิ่นออนไลน์ 
 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้ภายในชุมชนที่มีต่อ
แพลตฟอร์มสำหรับการฝากขายสินค้าท้องถิ่นออนไลน์ 

 
3. ทฤษฎีและโครงงานที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ทฤษฎี 
สินค้า หมายถึง การนำเอาวัตถุดิบ(Raw Material ) หรือ

ผลิตผล ( Produce ) อันเป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น แร่
ธาตุ เนื้อไม้ น้ำ ผัก ผลไม้ พืชสมุนไพร เนื้อสตัว์ ฯลฯ มาเข้าสู่
กระบวนการผลติทั้งแบบ ผ่านมือคนงาน หรือ เครื่องจักร จน
ออกมาเป็นสินค้าสำหรับส่งออก [1] 

PHP ย่อมาจาก Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมา
จาก Personal Home Page Tools PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์
จำพวก Scripting Language ภาษาจำพวกนี้คำสั่งต่าง ๆ จะเก็บ
อยู่ในไฟล์ที ่เรียกว่า Script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปร

ชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริป ก็เช่น JavaScript Perl เป็น
ต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืน ๆ คือ 
PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใช้งานในการสร้าง
เอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้
โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า Server-
Side หรือ HTML-Embedded Scripting Language นั้นคือใน
ทุก ๆ ครั ้งก่อนที ่เครื ่องคอมพิวเตอร์ซึ ่งให้บริการเป็น Web 
Server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา จะทำการ
ประมวลผลตามคำสั่งที่มีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผล
ลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือเว็บเพจที่เราเห็น ถือได้ว่า 
PHP เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง 
Dynamic Web Pages (เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น PHP เป็นผลงานที่เติบโตมา
จากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ Open 
Source ด ังน ั ้น PHP จ ึงม ีการพัฒนาไปอย่างรวดเร ็ว และ
แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ ่งเมื ่อใช้ร ่วมกับ Apache Web 
Server ระบบปฏิบัติอย่างเช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นต้น ใน
ปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆ ตัวบน
ระบบปฏิบัติการ [2] 

JavaScript ค ือ ภาษาคอมพ ิว เตอร ์สำหร ับการเข ียน 
โปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตที่กาลังได้รับความนิยมอย่างสูง 
Java JavaScript เป ็น ภาษาสคริปต์เช ิงว ัตถุ ท ี ่ เร ียกกันว่า 
"สคริปต์"(script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ 
HTML) เพื ่อให้เว ็บไซต์ของเราดูมีการเคลื ่อนไหว สามารถ 
ตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการท างานในลักษณะ "แปล 
ความและดำเนินงานไปทีละคำสั ่ง" (interpret) หรือเรียกว่า 
อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด ( Object Oriented Programming) ที่มี 
เป ้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบ 
อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เขียนด้วยภาษาHTML สามารถทำงานข้าม 
แพลตฟอร์มได้ โดยทำงานร่วมกับ ภาษา  HTML และภาษา 
Java ได้ทั ้งทางฝั ่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั ่งเซิร์ฟเวอร์ 
(Server) [3] 

Structured Query Language (SQL) คือ ภาษาที่ ใช้ในการ
เขียนโปรแกรม เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็น ภาษา
มาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปดิ 
(open system) หมายถึงเราสามารถใช้คำสั่ง SQL กับฐานข้อมลู 
ชนิดใดก็ได ้ และคำสั ่งงานเดียวกันเมื ่อสั ่งงานผ่านระบบ 
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ฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน ทำให้เราสามารถ 
เลือกใช้ฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้โดยไม่ติดยึดกับฐานข้อมูลใด 
ฐานข้อม ูลหนึ ่ง นอกจากนี ้แล้ว SQL ยังเป ็นชื ่อโปรแกรม 
ฐานข้อมูล ซึ ่งโปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที ่มี 
โครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการ 
ทำงานสูง สามารถทำงานท่ีซับซ้อนได้โดยใช้คำสั่งเพียงไม่กี่คำสั่ง 
โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
และเป็นภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
[4] 
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กานน ภู ่ระหงษ์(2542) ศึกษาวิจัยเรื ่อง “ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต สำหรับธุรกิจการขายตรง” ได้
นำเสนอการพัฒนาต้นแบบของระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เข ้ามาช่วยในการดำเนินธ ุรก ิจการขายตรงแบบเครือข่าย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อท่ีจะ ศึกษาคิดค้นพัฒนาและเลือก
ระบบที่เหมาะสมในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยระบบ 
ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกของธุรกิจขายตรงและระบบ
การจัดการฐานข้อมูลภายใน บริษัทและข้อมูลต่างๆที่อยู่บนเว็บ
ไซด์การรวบรวมแนวความคิดและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ 
รวมถึงการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการพัฒนา
ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ เริ่มขึ้นเพื่อที่จะสนองความ
ต้องการของการใช้อินเทอร์เน็ตที่แท้จริงของสมาชิกของธุรกิจ
ขาย ตรงการพัฒนาและการวิจัยต่าง ๆ ถูกนำเสนอในรูปของ
แผนผังของข้อมูลประโยชน์ใช้สอยต่างๆที่ อยู่บนเว็บไซด์และ
แผนผังของการทำงานของระบบการจัดการฐานข้อมูลภายใน
เพื่อท่ีจะให้เกิด ความเข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นซอฟต์แวร์สำเร็จรปู
ได้ถูกนำมาใช้ในการศึกษาและพัฒนาต้นแบบ ของระบบจัดการ
ฐานข้อมูลภายในเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปใน
อนาคตผลที่ได้ 11 จากการศึกษาวิจัยได้แก่ต้นแบบของระบบ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินธุรกิจ การขายตรง
แบบเครือข่ายระบบค้นหาข้อมูลของสมาชิกเช่นการค้นหา
จำนวนเครือข่ายและ โบนัสของสมาชิกรวมถึงระบบจัดการ
ฐานข้อมูลภายในของการแสดงสินค้าบนเว็บไซด์อีกด้วย การรวม
ข้อดีของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการดำเนินธุรกิจการขาย
ตรงแบบเครือข่ายเป็น ประโยชน์ให้การดำเนินการต่าง ๆ ภายใน
บริษัทตลอดจนการขยายธุรกิจเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพมาก
ขึ้นทั้งนี้ประโยชน์ที่จะได้รบั ข ึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้านเช่น

จำนวนของผู้ ใ ช้ อินเทอร ์ เน ็ตและความเช ื ่อถ ือของผ ู ้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตที่มีต่อระบบจากความคิดเห็นของผู้บริหาร  บริษัท
พบว่าระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้จะช่วยให้การทำงาน
ภายในบริษัทมีประสิทธิภาพ มากขึ ้นและจะช่วยให้บริษัท
สามารถขยายธุรกิจไปสู่ตลาดโลกได้ในอนาคต [5] 

 
4.วิธีดำเนินการวิจัย 

4.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
เนื่องจากเว็บไซต์การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการฝากขาย

สินค้าท้องถิ่นออนไลน์นั้นเป็นระบบงานใหม่ภายใต้โครงการของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื ่องด้วยทาง
โครงการได้เล็งเห็นความสำคัญของชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
แต่ประสบปัญหาด้านการจัดจำหน่ายที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู ้บริโภคได้เท่าที ่ควรทำให้บางชุมชนนั้นต้องยกเลิกการผลิต
สินค้าไปเพียงเพราะขาดทุนทรัพย์ในการผลิต จึงได้ศึกษาปัญหา
และนำมาสู่ “การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการฝากขายสินค้า
ท้องถิ่นออนไลน์” ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วนกลางในการเข้าถึง
ระหว่างชุมชนและผู้ที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
4.2 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 

การวิเคราะห์และออกแบบแพลตฟอร์มสำหรับการฝากขาย
สินค้าท้องถิ ่นออนไลน์นั ้น ผู ้ว ิจ ัยใช้หลักการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเช ิ งว ั ตถ ุ ด ้ วย Use Case Diagram : Main 
System และ Sequence Diagram 
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<<uses>>
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รูปที่ 4.1 Use Case Diagram : Main System 
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รูปที่ 4.2 Sequence Diagram 

 
5. ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานในการจัดทำระบบแพลตฟอร์มสำหรับการ
ฝากขายสินค้าท้องถิ่นออนไลน์แสดงหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนี ้

 

 

รูปที่ 5.1 

รูปที่ 5.1 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์คือหน้ารายการสินค้า 
สามารถเลือกดูสินค้าและค้นหาประเภทสินค้าที่ต้องการได้ 

 

 

รูปที่ 5.2 

รูปที่ 5.2 หน้าสมัครสมาชิก ผู้ที่ต้องการจะซื้อสินค้าหรือขาย
สินค้าต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนทำการซื้อขาย 

 

 
รูปที่ 5.3 

รูปที่ 5.3 หน้าเข้าสู่ระบบ เมื่อผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้าสมัคร
สมาชิกแล้วจะสามารถล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบได้ 

 

 

รูปที่ 5.4 

รูปที่ 5.4 หน้าร้านค้า แสดงรายชื่อร้านค้าทั้งหมดที่ทำการ
ลงทะเบียนกับระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหารายชื่อร้านค้าที่
ต้องการได้ 
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รูปที่ 5.5 

 

รูปที่ 4.5 แสดงแบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมธุรกิจหรือผู ้ที่
ต้องการลงทะเบียนขายสินค้า โดยกรอกข้อมูลตามที่กำหนด 
 

 
รูปที่ 5.6 

 

รูปที่ 5.6 หน้าข้อมูลสินค้า ผู้ซื้อสามารถดูรายละเอียดและทำ
การสั่งซื้อสินค้าได้ภายในจำนวนคงเหลือของสินค้า 

 

 
รูปที่ 5.7 

 

รูปที่ 5.7 ตะกร้าสินค้า ผู้ซื้อจะเห็นรายการสินค้าที่เพิ่มลง
ตะกร้าสินค้าไว้ก่อนหน้านี้ สามารถเพิ่ม-ลดจำนวนสินค้าหรือลบ
สินค้าออกจากตะกร้าได้ 

 
รูปที่ 5.8 

 

รูปที่ 5.8 เมื่อยืนยันการสั่งซื้อผู้ซื้อต้องทำการชำระเงินและ
แนบหลักฐานการโอนเงิน 

 
รูปที่ 5.9 

 

ร ูปท ี ่  5.9 หน ้าประว ัต ิการส ั ่ งซ ื ้อ สามารถตรวจสอบ
สถานะการจัดส่งและออกใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้าได้ 

 

รูปที่ 5.10 
 

รูปที ่ 5.10 หน้าออกใบเสร็จสินค้า ผู ้ซ ื ้อสามารถพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินได้ 

 
6. สรุปผลการดำเนินงาน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู ้ใช ้งานเป็นผู้
ประเมินจำนวน 10 ท่าน การประเมินใช้เกณฑ์วิเคราะห์และแปล
ผล ดังนี้ 
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     คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 อยู่ในเกณฑ์ มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด [6] 
 

ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 𝑥̅  S.D. แปลผล 
1.มีการออกแบบท่ีเหมาะสม 4.30 0.64 มาก 
2.การดีไซด์ท่ีใช้งานง่าย 4.30 0.78 มาก 
3.ความเร็วในการแสดงผลของ
เว็บไซต ์

4.10 0.83 มาก 

4.การ บำร ุงร ักษา และการ
ปรับแต่ง (MAINTENANCE) 

4.40 0.49 มาก 

5.การใช้ ในรูปแบบ 
RESPONSIVE 
(MOBILES,TABLETS) 

4.50 0.67 มาก 

รวม 4.32 0.68 มาก 

 จากตารางที ่ 1 ผลการประเมินระบบแพลตฟอร์ม
สำหรับการฝากขายสินค้าท้องถิ่นออนไลน์จากการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน

ระบบอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.32)  
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เว็บไซต์จัดจำหน่ายผลติภัณฑ์จากหมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก 
Website to sell the products from Aranyik Knife village 
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1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

Emails: 16032041@aru.ac.th, suphaphon_na@aru.ac.th 
 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก 2) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้าน
หัตถกรรมมีดอรัญญิก ซึ่งเว็บไซต์ได้ใช้โปรแกรม Visual Studio 
Code ในการพัฒนาเว็บไซต์  โดยใช้ภาษา HTML, PHP, CSS 
และอื่น ๆ และใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลของเว็บไซต์  
 ผลจากการพัฒนาเว็บไซต์จัดจำหน่ายสินค้จากหมู่บ้าน
หัตถกรรมมีดอรัญญิก จากการทำแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานจำนวน 12 คน พบว่ามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ  (�̅� = 4.56, 𝑆. 𝐷. = 0.56)  
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ABSTRACT 
 The purpose of this project for developing the 
website to sell products of Aranyik knife village. To 
know the satisfaction of using the selling product from 
Aranyik knife village's website. This website uses the 
Visual Studio Code. Use HTML, PHP, CSS language, etc. 
And use MySQL for arranging the database of the 
website. 
 The result of developing a website to sell 
products of Aranyik village. The satisfaction of 12 users 

is at the most level. (x ̅=4.56,S.D.=0.56) 
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1. บทนำ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน และแพร่หลายออกเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ 
ทั้งในด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการอำนวยความ
สะดวกในด้ านต่ าง ๆ  จึ งทำให้ เกิดข้อได้ เปรียบระหว่าง
ผู้ประกอบการ ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ประกอบการไดน้ำระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เพื่อทำให้มี
ความสะดวกสบาย และมีการเข้าถึงสินค้าจากผู้ใช้ได้จาก หลาย
แหล่ง ในหมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก ก็สมควรที่จะมีระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน หมู่บ้ านหัตถกรรมมีด
อรัญญิก ตั้ งอยู่ที่  ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้ทำการผลิตมีดที่ใช้ภายในครัวเรือน สิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ               เช่น ช้อน ส้อม เคียวเกี่ยวข้าว มีด
สำหรับจัดแสดง และยังรวมไปถึง สิ่งของอีกหลายประเภท ที่ทำ
มาจาก เหล็ก สแตนเลส             และเงิน  

หมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก ในปัจจุบันได้มีการ
ดำเนินธุรกิจโดยการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านหน้าร้านโดยลูกค้า
ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวและลูกค้าประจำเท่านั้น ซึ่งเป็นไป
ได้ยากสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จะได้เยี่ยมชมสินค้าที่ต้องการ 
และอาจทำให้ เสียรายได้ไปเป็นอย่างมากจากการที่จะจัด
จำหน่ายมีด ไปยังพื้นที่อื่นที่อยู่ห่างไกล และเนื่องจากปัจจุบัน
ทางหมู่บ้านหัตถกรรมมีด อรัญญิก ได้มีการจดบันทึกจำนวนของ
ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายและ
อาจเกิดความเสียหายกับเอกสารได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่ อพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้ าน
หัตถกรรมมีดอรัญญิก 
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2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก 
 

3. ทฤษฏีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและงายวิจัยที่เกี่ยวข้องมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

อาทิตยา ทรรศนสฤษด์).2561 .)ได้ทำการวิจัยเรื่อง
แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการสู่ธุรกิจค้าปลีกรูปแบบ
ให ม่  โด ย ใช้ วิ ธี ก ารศึ กษ าวิ จั ย เชิ งคุณ ภ าพ  (Qualitative 
Research) เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
ร้านค้าปลีกอย่างแท้จริง ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำให้ ทราบ
ประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมและได้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าใช้การวิจัย
เชิงปริมาณ )Quantitative Research) ซึ่งจะทำให้ได้ซึ่งข้อมูล        
ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของ
ร้านค้า Ref. code: 25616002031729RKI 21 ซึ่งพิจารณาจาก
พฤติกรรมของลูกค้ามาปรับกับประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ ให้ ได้มาซึ่งร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์
ลูกค้ า โดยใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก )In-depth interviews)                  
เป็ น เค รื่ อ งมื อ ใน การ เก็ บ ข้ อ มู ล  การสั ม ภ าษ ณ์ เชิ งลึ ก                                    
)In-depth interviews) โดยการแลกเปลี่ ยนข้อมูลกับกลุ่ ม 
ตัวอย่าง เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทำให้ผู้ทำวิจัยได้
ทราบมุมมองของผู้ประกอบการและทัศนคตขิองลูกค้า ต่อร้านค้า 
โดยการสัมภาษณ์ ได้มีการบันทึกข้อมูล )Recording) เสียง
สนทนาของผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อป้องกันการตกหล่นของข้อมูล 
การสัมภาษณ์เชิงลึก )In-depth interviews) กับกลุ่มตัวอย่าง 
[1]  

อารย า  เสื อ เด ช ).2 5 59  .)ได้ ท ำก ารวิ จั ย เรื่ อ ง
กระบวนการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางระบบ
พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา  :วิสาหกิจชุมชนสายบัว  
กรณีศึกษา ผู้ศึกษาได้คัดเลือกกรณีศึกษาโดยมีขั้นตอนดังนี้  
ขั้นตอนแรกค้นหา ข้อมูลสินค้าชุมชนในเว็บ google โดยมีคีย์
เวิร์ดคำว่า topotop จะปรากฎรายชื่อกิจการที่ได้รับรางวัล TOP 
OTOP จึงได้เข้าไปดูในเว็บของแต่ละกิจการพบว่ากิจการที่ได้รับ
การคัดเลือกส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชน ขั้นตอนที่สองคันหาใน 
google คันหาจากคีย์ เวิร์ด otopselect จะปรากฎรายช่ือ
กิจการที่ได้รับรางวัล OTOP SELECT และเข้าไปดูในเว็บของแต่

ละกิจการเพื่อหาดูกิจการที่น่าจะเป็นกรณศีึกษาได้ ขั้นตอนท่ีสาม 
ค้นหาจากเว็บ www.thaitambon.com เลือกผู้ผลิตที่มีสินค้า
มากกว่า 20 รายการขึ้นไป แล้วจึงเข้าไปดูเว็บไซต์ของแต่ละร้าน 
ขั้นตอนที่สี่  ค้นหาจากเว็บระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมช 
www.smce.doae.go.th โดยมีเง่ือนไขว่า อยู่ในจังหวัดกรุงเทพ 
และได้ 5 ดาว ซึ่งจะพบวิสาหกิจชุมชนสายบัวเท่านั้น เพราะ
ต้องการศึกษาปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นพื้นที่
ระบบติดต่อออนไลน์สะดวกทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อ จากนั้นได้เข้าไป
ศึกษาดูเว็บไซต์และความเคลื่อนไหวของเว็บไชต์วิสาหกิจชุมชน
สายบัวซึ่งพบว่า วิสาหกิจชุมชนสายบัวมีความน่าสนใจในส่วน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การเพิ่มช่องทางการตลาด
โดยนำพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวช่วยและประสบ
ความสำเร็จซึ่งเห็นได้จากรางวัลที่ได้รับ คือรางวัลการจัดการ
ร้านค้าออนไลน์ดีเด่น โดยกระทรงอุตสาหกรรม ปี 2552 และ
เมื่อศึกษาข้อมูลเบื้องตัน [2] 

ศศิชา สำเภาเจริญ .)2561 .)ได้ทำการวิจัยเรื่องแผน
ธุรกิจต่อยอดเสื้อผ้าแบรนด์ Cheeva ออนไลน์ ประกอบด้วย 
รูปแบบของธุรกิจปัจจุบัน การวิ เคราะห์ปัจจัยภายในที่มี
ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเสื้ อผ้ า Cheeva ออนไลน์                 
การวิเคราะห์คู่แข่งการวิเคราะห์ลูกค้าและช่องทางตลาด               
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสื้อผ้า เพื่อเป็นแนวทางในการขยายธุรกิจ           
ในอนาคต โดยเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ธุรกิจมีดั งนี้                
ลักษณะของธุรกิจในปัจจุบัน  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ               
ภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย SWOT Analysis การวิเคราะห์คู่แข่ง 
)Competitor Analysis) ก ารวิ เค ราะห์ สภ าพ ตลาดอื่ น  ๆ 
)Market Environment Analysis) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสื้อผ้า
แฟช่ันออนไลน์ การวิเคราะห์ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ )Key 
Success Factor) [3]  
3.2 ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ 

ภ า ษ า  PHP [4]  ย่ อ ม า จ า ก  Hypertext 
Preprocessor            คือภาษาคอมพิวเตอร์จำพวก Scripting 
language ภาษาจำพวกนี้คำสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า 
script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง ตัวอย่างของ
ภาษาสคริปเช่น JavaScript, Perl ลักษณะของ PHP ที่แตกต่าง
จากภาษาสคริปต์แบบอื่น ๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและ
ออกแบบมา   เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดย
สามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึง
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กล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-
embedded scripting language นั้นคือในทุก ๆ ครั้งก่อนที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเป็น Web server จะส่งหน้าเว็บ
เพจที่เขียนด้วย PHP ให้ จะทำการประมวลผลตามคำสั่งที่มีอยู่
ให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือ
เว็บเพจ 

HTML5 [5] คือ ภาษามาร์กอัป ที่ ใช้สำหรับเขียน 
website ซึ่ง HTML5 นี้เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาต่อมาจากภาษา 
HTML และพัฒนาขึ้นมาโดย WHATWG (The Web Hypertext 
Application Technology Working Group) โดยได้มีการปรับ
เพิ่ม Feature หลาย ๆ อย่างเข้ามาเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถใช้
งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

JavaScript (JS) [6]  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับ
การเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต Java JavaScript เป็น
ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ ซึ่งใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ )ใช ้
ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ สามารถตอบสนองผู้ ใช้งาน
ได้มากข้ึน มีวิธีการทำงานในลักษณะ “แปลความและดำเนินงาน
ไปทีละคำสั่ง”  ) interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด 
)Object Oriented Programming) ที่ มี เป้ า ห ม า ย ใน ก า ร
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับ
ผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดย
ทำงานร่วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ทั้ งทางฝั่ ง
ไคลเอนต์ )Client) และ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ )Server)  

CSS [7] ย่ อม าจ าก  Cascading Style Sheet  มั ก
เรียกโดยย่อว่า "สไตล์ชีต" คือ ภาษาที่ ใช้เป็นส่วนของการ
จัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร  HTML โดยที่ CSS กำหนด
กฎเกณฑ์ ในการระบุรูปแบบ )หรือ  " Style") ของเนื้อหาใน
เอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร 
และการจัดวางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้
หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั่งที่ใช้
ในการจัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการ
แสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อ
การจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการ
ควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของ
ความสม่ ำ เสมอทั่ วกั นทุ กหน้ า เอกสารภาย ใน เว็บ ไซต์
เดียวกัน  โดยกฎเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบ )Style) เอกสาร 

HTML ถูกเพิ่มเข้ามาครั้งแรกใน HTML 4.0  เมื่อปีพ  .ศ . 2539 
ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่กำหนด
โดย องค์กร World Wide Web Consortium หรือ W3C 

ภ า ษ า  SQL [8] ย่ อ ม า จ า ก  structured query 
language คือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการกับ
ฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์และเป็นระบบเปิด )open system) หมายถึงเราสามารถ
ใช้คำสั่ง SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และ คำสั่งงานเดียวกัน
เมื่อสั่งงานผ่าน ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ ผลลัพธ์
เหมือนกัน ทำให้เราสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใดก็ได้โดยไม่
ติดยึดกับฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว SQL ยัง
เป็นช่ือโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรม SQL เป็นโปรแกรม
ฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มี
ประสิทธิภาพการทำงานสูง สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้โดยใช้
คำสั่งเพียงไม่กี่คำสั่ง โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

 
4. วิธีการดำเนินการ 

 การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
จากหมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิ ก ได้มีการดำเนินการเป็น
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
4.1 ศึกษาและรวบรวมความพึงพอใจ 
 ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจความต้องการของผู้จำหน่ายสินค้า
จากหมู่บ้านอรัญญิก ที่ต้องการให้มีต่อเว็ปไซต์ และเมื่อพัฒนา
เสร็จสมบูรณ์ จึงสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการใช้เว็ปไซต์ 
4.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์จัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิกด้วย               
Use Case Diagram : Main System แ ล ะ  Sequence 
Diagram 
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ผู้ใช้

การสมัครสมาชิก

การเข้าสู่ระบบ

การส่ังซ้ือสินค้าของสมาชิก

การยืนยันการช าระเงินค่าสินค้า

Main System

uses
การสมัครสมาชิก
การเข้าสู่ระบบ

การส่ังซ้ือสินค้าของสมาชิก
การยืนยันการช าระเงินค่าสินค้า

<<uses>>

<<uses>>

<<uses>>

<<uses>>

 
 

ภาพที่ 1 Use Case Diagram : Main System 
 

ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ท ั่วไป สินค้า ระบบ ฐานข้อมูลสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบข้อมูล

ข้อมูลซ้ าซ้อนแจ้งผู้ใช้ให้ใส่ข้อมูลใหม่

ข้อมูลไม่ซ้ าซ้อน

บันทึกข้อมูลแจ้งสมัครสมาชิกเสร็จส้ิน

ตรวจสอบข้อมูล

พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูลแจ้งให้เข้าสู่ระบบใหม่

แจ้งเข้าสู่ระบบส าเร็จ

สมัครสมาช ิก

ซ้ือสินค้า
รายละเอียด
การส่ังซ้ือ

บันทึกข้อมูลการซ้ือ

ตรวจสอบสินค้าที่ส่ังซ้ือ ตรวจสอบข้อมูล

แสดงรายการส่ังซ ื้อ พบข้อมูล

เข้าสู่ระบบ ตรวจสอบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

พบข้อมูล

แจ้งให้เข้าสู่ระบบใหม่

แจ้งเข้าสู่ระบบส าเร็จ

แก้ไขข้อมูล บันทึกข้อมูล

 
ภาพที่ 2 Sequence Diagram 

  
 Entity Relationship Diagram แ บ บ  crow’s foot 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ของเว็บไซต์จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก 
 

 
ภาพที่ 3 Entity Relationship Diagram 

5. ผลจากการดำเนินงาน 

5.1 ส่วน Front-end  
 

 
 

ภาพที่ 1  
 หน้าหลักของเว็ปไซต์ เป็นหน้าที่รวมสินค้าของทางเว็ปไซต์ไว้ สามารถ
ลิงค์เพื่อไปยังหน้าอื่น ๆ จากหน้านี้ได ้

 
 

 
 

ภาพที่ 2  
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 หน้าแสดงรายละเอียดสินค้า จะมีการแสดงชื่อ สถานะการจัดส่ง ราคา 
และประเภทสินค้า เพื่อง่ายต่อการซ้ือ สามารถเพิ่มสินค้าลงไปยังตะกร้า
สินค้าได้ จากหน้านี้เท่านั้น 
 

 
 

ภาพที่ 3  
 หน้าแสดงตะกร้าสินค้า หน้านี้จะเป็นหน้าตะกร้าสินค้า สามารถเพิ่ม
จำนวนสินค้า หรือลบสินค้าออกจากตะกร้าได้ ภายในหน้านี้ 

 
 

ภาพที่ 4  
 หน้าแสดงการยืนยันสินค้าในตะกร้า และรายละเอียดการจัดส่งสินค้า
หน้านี้ทางผู้ซ้ือจะสามารถแก้ไขที่อยู่เพื่อจัดส่ง และอัพโหลดหลักฐานการ
ชำระเงินค่าสินค้าได้ 

 
 

ภาพที่ 5  
 หน้าแก้ไขข้อมูลสมาชิก สมาชิกจะสามารถทำการแก้ไขข้อมูลของ
ตนเอง ได้จากภายในหน้านี้ 

 
 

ภาพที่ 6  
 หน้าแก้ไขรหัสผ่าน สมาชิกจะสามารถทำการแก้ไขรหัสผ่านของตนเอง 
ได้จากภายในหน้านี้ 

 

 
 

ภาพที่ 7  
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 หน้าตรวจสอบประวัติการสั่งซ้ือ สมาชิกจะสามารถทำการประวัติการ
สั่งซ้ือสินค้าของตนเอง ได้จากภายในหน้านี้ 

 
5.2 ส่วน Back-end  
 

 
 

ภาพที่ 1  
 หน้าจัดการผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลสามารถดูรายละเอียดของผู้ดูแลคนอื่น
และ เพิ่มผู้ดูแลระบบเข้าไปใหม่ได้ 

 

 
 

ภาพที่ 2  
 หน้าจัดการสมาชิก ผู้ดูแล สามารถดูข้อมูลของสมาชิกได้ ยกเว้น
รหัสผ่าน 

 

 
 

ภาพที่ 3  
 หน้าจัดการประเภทสินค้า ผู้ดูแล สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ประเภท
สินค้าได ้

 

 
 

ภาพที่ 4 
 หน้าจัดการสินค้า ผู้ดูแล สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และตรวจสอบจำนวน
คงเหลือของสินค้าได้ 

 

 

 
 

ภาพที่ 5  
 หน้าจัดการบัญชีธนาคาร ผู้ดูแล สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข บัญชีธนาคาร 
สำหรับการโอนเงิน ชำระค่าสินค้าได้ 

 

 
 

ภาพที่ 6 
 หน้าจัดการคำสั่งซ้ือสินค้าผู้ดูแล สามารถตรวจสอบสินค้าที่สั่งซ้ือมาได้ 
ดูข้อมูลการจัดส่ง หลักฐานการโอนเงิน อัพเดตสถานการณ์จัดส่ง และลบ
คำสั่งซ้ือได ้
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6. สรุปผลการศึกษา 
ตารางที่ 1 ตารางประเมินความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจ �̅� )S.D.) ระดับ 
1.ความน่าสนใจของเว็บไซต ์ 4.42 0.49 มาก 
2.การจัดวางตำแหน่งตา่ง ๆ 
ภายในเว็บไซต์เหมาะสม
หรือไม ่

4.42 0.64 มาก 

3.เว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
หรือไม ่

4.83 0.37 มากที่สุด 

4.สีของเว็บไซตม์ีความ
เหมาะสมหรือไม ่

4.50 0.50 มาก 

5.ข้อมูลภายในเว็บไซต์
เพียงพอหรือไม ่

4.50 0.65 มาก 

6.การเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของ
เว็บไซตย์ากเกินไปหรือไม ่

4.58 0.64 มากที่สุด 

7.โดยรวมท่านมีความพึง
พอใจอยู่ที่ระดับใด 

4.67 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.56 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินเว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
จากหมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก จากการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ  
(�̅� = 4.56, 𝑆. 𝐷. = 0.56)  
 

7. สรุปอภิปรายผล 
จากกการพัฒนา เว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้าน
หัตถกรรมมีดอรัญญิก พบว่าเว็บไซต์สามารถทำงานได้ดี ไม่พบ
ปัญหาใด ๆ เป็นที่น่าพอใจกับกลุ่มผู้ทดสอบ คือ นักศึกษาช้ันปี         
ที่  4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าจากหมู๋บ้านอรัญญิก 
โดยรวมแล้วการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จึงอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ดีมาก 
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ระบบการจองพ้ืนที่ขายของ กรณีศึกษา ตลาดดีดแีลนด์ 
Space reservation system Case study at DD market 
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บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจอง

พื้นที่ขายของ กรณีศึกษา ตลาดดีดีแลนด์ โดยให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การศึกษานี้เริ่มมาจากปัญหา
การเช่าจองพื้นที่ที่ไม่เป็นระบบโดยใช้การจองแบบจดบันทึกลง
กระดาษไม่มีการเก็บข้อมูลป้องกันการสูญหายอย่างถูกวิธี อีกทั้ง
ปัญหาความไม่สะดวกต่อผู้ใช้บริการ  ผู้วิจัยจึงยกประเด็นนี้ข้ึนมา
เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยใช้โปรแกรม 
Visual Studio Code ในการพัฒนาระบบ  และใช้โปรแกรม 
phpMyAdmin ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การบันทึกและค้นหาข้อมูล รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
จากผลการดำเนินงานสรุปว่าระบบดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้
จองและเจ้าของตลาด ซึ่งผลที่ได้รับจากการประเมินความพึง
พอใจ ระบบผลการประเมินพบว่ามีความประเมินความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.34, S.D.= 0.94) และสามารถนำไปใช้
และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
คำสำคัญ – การจองพื้นที่ขายของ 
 

ABSTRACT 
 This project has an objective to design and develop 
a Space reservation system Case study at DD market by 
allowing users to use it on the internet. This study 
began with the problem of unsystematic rental 
reservations using bookings on notes, without proper 
storage protection. In addition, the problem of 
inconvenience to service users which caused the 
researcher to raise this issue and develop the system 
to be more efficient. Using Visual Studio Code program 

for system development and use phpMyAdmin to store 
data for the convenience of saving and searching for 
history including the data and security. As in a result, 
we conclude that the system is beneficial to both 
bookers and market owners. The results are gathered 
from the satisfaction assessment the evaluation results 
system showing that the satisfaction was at a high level 

(𝑥̅  = 4.34, S.D. = 0.94) was able to apply and solve 
business problems more effectively. 
 
Keywords -- Reservation of sales territories 

 
1. บทนำ 

 ตลาดดีดีแลนด์ ตั ้งอยู ่ในเขตพื้นที่ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 ตลาดนี้อยู่ภายในหมู่บ้านดีดี
แลนด์ เป็นแหล่งการค้าชุมชนที่มีขนาดใหญ่และมีร้านค้าอยู่
มากมาย มีพื ้นที ่การขายสินค้าทั ้งหมด 1 ,322 ล็อก ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือพื้นที่สำหรับผู้เช่ารายเดือน และผู้เช่ารายวัน 
ในส่วนของผู้เช่ารายเดือนนั้นมีพื้นท่ีทั้งหมด 322 ล็อก เป็นส่วนที่
ถูกจัดตั้งในพื้นที่ที่มีหลังคา ในส่วนของผู้เช่ารายวันมีพื้นที่การ
ขายสินค้า 1,000 ล็อก ซึ่งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง และยังคงประสบ
ปัญหาในการจับจองพื้นที่ในการขายสินค้าในแต่ละวัน ทำให้
ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ พอสมควร 

ตลาดดีด ีแลนด์เป ็นแหล่งการค้าชุมชนที ่ ใกล ้เขตสวน
อุสาหกรรมโรจนะ และมีพื้นท่ีในการขายค่อนข้างมาก จึงทำให้มี
พ่อค้าแม่ค้ามาทำการจับจองพื้นที่ในทุก ๆ วัน เนื ่องจากเป็น
ตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีพื้นที่ในการขายถึง 1,322 ล็อก แต่ทาง
ตลาดยังคงใช้การจองแบบจดบันทึกลงกระดาษทำให้พ่อค้าแม่ค้า
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นั้นไม่สามารถทราบไดว้่าในแต่ละวันจะมพีื้นที่คงเหลือเท่าไหร ่ไม่
สามารถเลือกพื้นที่ท่ีตนต้องการจองได้ทำให้ต้องย้ายตำแหน่งการ
ตั ้งร้านไปในแต่ละวัน หากพื ้นที ่เต็มก็ทำให้เสียเวลาในการ
เดินทางมาจองด้วยตนเองและไม่ได้มีปัญหาเฉพาะทางฝ่ายพ่อค้า
แม่ค้า อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางตลาดคือทางเจ้าของตลาด
ต้องมาเดินเก็บค่าเช่าที่ด้วยตนเองทุกวันมีการเดินเก็บเพียงรอบ
เดียว ซึ่งมีบางร้านค้าที่ฉวยโอกาสโดยอาศัยการมาตั้งร้านทีหลัง
โดยไม่มีการจองและไม่ถูกเก็บค่าเช่าที เนื่องจากทางตลาดไม่มี
การตรวจสอบซ้ำแต่อย่างใด 

ดังนั ้น ผู ้ว ิจ ัยจึงยกประเด็นนี ้ข ึ ้นมาเพื ่อที ่จะแก้ไขและ
พัฒนาการจัดสรรส่วนของพื้นที่การขายให้เป็นระบบระเบียบและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำ “ระบบการจองพื้นที่ขาย
ของ กรณีศ ึกษา ตลาดด ีด ีแลนด ์” และได ้ใช ้ เทคโนโล ยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบระบบที่สามารถทำการ
เลือกจองได้ทั ้งแบบรายเดือนและรายวัน สามารถเลือกโซน 
เลือกล็อกพื้นที่ที่ต้องการจะตั้งร้านขายของเลือกวันที่และเวลาที่
ต้องการจองได้ และมีการเก็บค่ามัดจำในการจองแต่ละครั้งเพื่อ
ลดปัญหาในด้านต่าง ๆ และเพื่อให้สะดวกต่อทุกฝ่าย จึงทำให้
ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่คอยมาช่วยเหลือเราใน
ชีว ิตประจำวัน และแน่นอนไม่ว ่าจะธุรกิจแบบไหนก็ต้องมี
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดทำเว็บไซต์ระบบการจองพื้นที่ขายของ กรณีศึกษา 
ตลาดดีดีแลนด์ 
2. เพื่อประเมินคุณภาพความพึงพอใจในการใช้งานระบบการจอง
พื้นที่ขายของ กรณีศึกษา ตลาดดีดีแลนด์ 

 
3. ทฤษฎีและโครงงานที่เกี่ยวข้อง 

 
3.1 ภาษาและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทฤษฎีหลักการและเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

การเช่า คือการซื้อสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น
การชั่วคราว สิทธิ์ที่ว่านี้หมายถึงการได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
จากสิ ่งของที่เช่านั ้น การเช่าสามารถทำได้กับข้าวของหลาย
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นของเล็ก ๆ เช่นเช่าหนังสือ เช่าชุด ไปจนถึง

ของขนาดใหญ่อย่างการเช่าบ้าน ซึ่งของชิ้นเล็ก ๆ ขั้นตอนการ
เช่าไม่ซับซ้อนเท่าของชิ้นใหญ่ โดยเฉพาะบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่
ต้องมีความรอบคอบท้ังการเช่าและการให้เช่า [1] 

Structured Query Language (SQL) คือ ภาษาที่ ใช้ในการ
เขียนโปรแกรม เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็น ภาษา
มาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด 
(open system) หมายถึงเราสามารถใช้คำสั่ง SQL กับฐานข้อมลู 
ชนิดใดก็ได ้ และคำสั ่งงานเดียวกันเมื ่อสั ่งงานผ่านระบบ 
ฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน ทำให้เราสามารถ 
เลือกใช้ฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้โดยไม่ติดยึดกับฐานข้อมูลใด 
ฐานข้อม ูลหนึ ่ง นอกจากนี ้แล้ว SQL ยังเป ็นชื ่อโปรแกรม 
ฐานข้อมูล ซึ ่งโปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที ่มี 
โครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการ 
ทำงานสูง สามารถทำงานท่ีซับซ้อนได้โดยใช้คำสั่งเพียงไม่กี่คำสั่ง 
โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
และเป็นภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
[2] 

PHP (Personal Home Page) PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์
จำพวก Scripting Language ภาษาจำพวกนี้คำสั่งต่าง ๆ จะเก็บ
อยู่ในไฟล์ที ่เรียกว่า Script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปร
ชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริป ก็เช่น JavaScript Perl เป็น
ต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืน ๆ คือ 
PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใช้งานในการสร้าง
เอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้
โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า Server-
Side หรือ HTML-Embedded Scripting Language นั้นคือใน
ทุก ๆ ครั ้งก่อนที ่เครื ่องคอมพิวเตอร์ซึ ่งให้บริการเป็น Web 
Server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา จะทำการ
ประมวลผลตามคำสั่งที่มีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผล
ลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือเว็บเพจที่เราเห็น ถือได้ว่า 
PHP เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง 
Dynamic Web Pages (เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น PHP เป็นผลงานที่เติบโตมา
จากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ Open 
Source ดังนั ้น PHP จึงม ีการพัฒนาไปอย่างรวดเร ็ว และ
แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ ่งเมื ่อใช้ร ่วมกับ Apache Web 
Server ระบบปฏิบัติอย่างเช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นต้น ใน
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ปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆ ตัวบน
ระบบปฏิบัติการ [3] 

HTML5 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาจากภาษา HTML 
ที่มีจุดเด่นมากกว่าเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ HTML 4.01 และ XHTML 
1.1 แต่รูปแบบลักษณะของการใช้งานจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน
กับ HTML 4 ถึงแม้ว่า HTML5 จะเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกพัฒนาให้มี
การทำงานท่ีหลากหลายมากกว่ารุ่นอ่ืนแล้ว แต่กแต่ก็ยังเป็นเวอร์
ช่ันท่ียังไม่สมบูรณ์แบบซะทีเดียว สาเหตุมาจากหน่วยงานหลัก 2 
หน่วยงานนั้นมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน หน่วยงานหลัก 2 หน่วย
ท ี ่ ว ่ าน ี ้ ค ื อ W3C (World Wide Web Consortium)     จะมี
หน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาเทคโนโลยี HTML อย่างเป็นทางการ 
แต่หลังจากออก HTML4 ออกมาก็เกิดความล่าช้าในการพัฒนา 
HTML4 ของ W3C จึงทำให้ตัวแทนของบริษัทไอทีรายใหญ่ เช่น 
แอปเปิล โอเปร่า มอซซิลลา ได้จับมือกันเป็นกลุ่ม WHATWG 
(Web Hypertext Application Technology Working Group) 
พ ัฒนาส เป ็ คของ  HTML5 ออกมาทาง  WHATWG (Web 
Hypertext Application Technology Working Group) 
ต้องการให้มาตรฐาน HTML5 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
สม่ำเสมอไม่ตายตัว ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และ
ความต้องการทางด้านเทคโนโลยี ผ ิดกับทาง W3C (World 
Wide Web Consortium) ที่ต้องการพัฒนามาตรฐาน HTML5 
ให้มีความสำเร็จก่อน  ซึ ่งในปัจจุบันก็ยังไม่สมบูรณ์ นี ่คงเป็น
สาเหตุที่ทำให้ HTML5 ยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่สมบูรณ์นั้นเองแม้ว่า 
HTML5 ยังไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่ผู้ที่พัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อม
ทั้ง Browser ต่าง ๆ ก็เริ่มที่จะมาสนับสนุนการใช้งาน HTML5 
กันมากขึ้นแล้ว แม้กระทั่งผู้ที่พัฒนาเว็บเพจก็เริ่มที่จะศึกษาและ
พัฒนา HTML5 กันมากขึ ้นเพราะเร ิ ่มมีการใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายมากยิ่งขึ้นนั้นเอง [4] 

XAMPP ม า จ า ก  X = Cross Platform (Windows, MAC 
OS X, Solaris and Linux), A = Apache, M = MySQL, P = 
PHP, P = Perl คือโปรแกรม Apache web server ไว้จำลอง 
Web Server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา 
โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอเน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ง่าย
ต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม XAMPP จะมาพร้อมกับ PHP 
ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั ่นที ่เป็นที ่นิยม MySQL 
ฐานข้อมูล Apache จะทำหน้าที่เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์  Perl  อีก
ทั ้งย ังมาพร้อมกับ OpenSSL phpMyAdmin (ระบบบริหาร

ฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื ่อใช้เชื ่อมต่อไปยังฐานข้อมูล  
สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite โปรแกรม XAMPP 
จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Zip หรือ exe โปรแกรม XAMPP อยู่
ภายใต ้ ใบอน ุญาตของ GNU General Public License แต่
บางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของลิขสิทธิ์ในการใช้งาน 
จึงควรติดตามและตรวจสอบโปรแกรม โปรแกรม XAMPP ที่
ผู้วิจัยเลือกใช้คือ XAMPP Control Panel v3.2.1 [5] 

Cascading Style Sheets (CSS) ภาษา  CSS ย ่อมาจาก 
Cascading Style Sheet  มักเร ียกโดยย่อว่า "สไตล์ชีต" คือ
ภาษาที ่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร  
HTML โดยที่ CSS กำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ 
"Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลงั 
ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ 
หรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออก
จากคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบ
ของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้
ง ่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML 
โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง 
หรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มี
ลักษณะของความสม่ำเสมอท่ัวกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์
เดียวกันโดยกฎเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร 
HTML ถูกเพิ่มเข้ามาครั้งแรกใน HTML 4.0  เมื่อปีพ.ศ. 2539 
ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที ่กำหนด
โดย องค์กร World Wide Web Consortium หรือ W3C [6] 

 
3.2 โคงงานที่เกี่ยวข้อง 

นางสาวเจนจิรา แจ่มศิริ และ นายคัชรินทร์ ทองฟัก ได้จัดทำ
ระบบการพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานมากขึ้น การนำสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ การจองห้องประชุม การทำงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน 
มีความเป็นระบบในการจัดเก็บ แก้ไข ลบ และค้นหา และช่วย
เพิ่มความมั่นใจในการจองห้องประชุม สามารถทำการจองห้อง
ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อมูลมีความปลอดภัยไม่มี
การสูญหาย ซึ่งระบบงานที่พัฒนาออกมานั้น มีการจัดการทำงาน
ดังต่อไปนี้ 
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1.1 ผู้ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา ข้อมูล
ห้องประชุม ข้อมูลการจองข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูล
ประเภทการจอง และข้อมูลผู้ใช้ระบบ รวมไปทั้งสามารถแสดง
รายงานการจองห้องประชุมประจำเดือน ได้อย่างรวดเร็ว 

1.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจองห้องประชุม
ออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก พบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถ
ในการจองห้องต่าง ๆ ของระบบและระบบมีความปลอดภัยมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ ระบบออกแบบ
สามารถใช้งานได้ง่าย ความรวดเร็วของระบบ แบบอักษรที่ใช้
อ่านง่ายและเหมาะสม ความสวยงามของระบบ ความครบถ้วน
ถูกต้องของข้อมูล และสีที่ใช้มีความเหมาะสมตามลำดับ [7] 

นันทนา พรมวันนา, วัชริทร์ พรกุณา, จารุกิตติ์ สายสิงห์ และ 
ว ีระพน ภาน ุร ักษ์  ได ้จ ัดทำระบบเช ่าพ ื ้นท ี ่ขายส ินค้าใน
ห้างสรรพสินค้า มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาคุณภาพและพัฒนา
ระบบเช่าพื้นที่ขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า การศึกษาครั้งนี้ ได้
พัฒนาระบบตามทฤษฎี SDLC และวิเคราะห์ระบด้วย UML ใน
ด้านการพัฒนาโปรแกรมใช้ภาษา VB.NET และบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Serer 2008 R2 กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพระบบมี จำนวน 3 คนโดยคัดเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือในการศึกษา ได้แก่ ระบบเช่าพื้นที่ขาย
สินค้าในห้างสรรพสินค้า แบบประเมินคุณภาพระบบเช่าพื้นที่
ขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ

ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ผลการศึกษา
พบว่าระบบช่าพื้นที่ขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า สมารถใช้งาน
ได้อย่างมีคุณภาพ [8] 

 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 
4.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมลู 

ผู ้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องการของทาง
เจ้าของตลาดและผู้เช่าจึงได้เข้าถึงปัญหาที่ชัดเจน ทั้งด้านความ
ไม่สะดวกในการจองพื้นที่ ด้านการจัดเก็บข้อมูลของเจ้าของ
ตลาดที่ยังคงเป็นปัญหา 
 
 
 

4.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจองพื ้นที ่ขายของ 

กรณีศึกษา ตลาดดีดีแลนด์นั้น ผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุด ้วย  Context Diagram และ Data Flow 
Diagram  
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ภาพที ่3.1 Context Diagram 
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ภาพที ่3.1 Data Flow Diagram level 0 

 
5. ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานในการจัดทำระบบจองพื ้นที ่ขายของ 
กรณีศึกษา ตลาดดีดีแลนด์ แสดงหน้าจอเมื่อเริ่มเข้าสู่โปรแกรม 
ดังนี ้

 
ภาพที ่5.1 
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ภาพที่ 5.1 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์เพื่อบอกขั้นตอนของ
การทำรายการและเข้าสู่ระบบ 
 

 
ภาพที ่5.2 

ภาพที่ 5.2 เข้าสู่ระบบเพื่อทำการจองพื้นที่หากยังไม่มีบัญชี
ผู้ใช้ให้ทำการสมัครสมาชิก 

 

 
ภาพที ่5.3 

ภาพที่ 5.3 สมัครสมาชิกเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ 
 

 
ภาพที ่5.4  

ภาพที่ 5.4 เมื ่อเข้าสู ่ระบบแล้วสามารถเลือกโซนพื ้นที ่ที่
ต้องการได้ โซน A แบบรายเดือน โซน B รายวัน 
 
 

 
ภาพที ่5.5 

ภาพที่ 5.5 แสดงผังตลาดเพื่อให้ผู้เช่าได้ทำการจองพื้นที่ที่
ต้องการและกรอกข้อมูลวันที่จอง เลือกการชำระได้ว่าต้องการ
จ่ายมัดจำหรือเต็มจำนวน 
 

 
ภาพที ่5.6 

ภาพที่ 5.6 เมื่อทำการยืนยันพื้นที่แล้วจะเข้าสู่การชำระเงิน
และแนบหลักฐานการโอนเงิน 

 

 
ภาพที ่5.7 

ภาพที่ 5.7 หน้าจอแสดงประวัติการจอง ผู ้จองสามารถดู
ประวัติการจองและออกใบเสร็จได้ 
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ภาพที ่5.8 

ภาพที่ 5.8 หน้าการออกใบเสร็จเพื่อบันทึกภาพหรือพิมพ์
ใบเสร็จมาให้กับเจ้าหน้าที่ในวันเข้าขายสินค้า 

 
6. สรุปผลการดำเนินงาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึง
พอใจเกี่ยวกับรูปแบบรายการและในข้อรายการ โดยเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 อยู่ในเกณฑ์ มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด [9] 

ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 𝑥̅  S.D. แปลผล 
1.การออกแบบหน้าจอ จ ัดวาง 
องค์ประกอบต่าง ๆ เหมาะสม 

4.36 0.98 มาก 

2.ขนาดและรูปแบบตัวอักษรมี
ความชัดเจน อ่านง่าย 

4.18 1.03 มาก 

3.การเลือกใช้สี สวยงาม มีความ
เหมาะสม 

4.00 1.13 มาก 

4.การใช้งานง่ายสะดวกไม่ซับซ้อน 4.45 0.89 มาก 
5.การ ใช ้ คำหร ื อข ้ อคว า ม ใ น
เว็บไซต์มีความเหมาะสม 

4.45 0.66 มาก 

6.เพ ิ ่มความสะดวกในการจอง
พื้นท่ี 

4.64 0.77 มากที่สุด 

7.ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล 4.36 0.98 มาก 
8.ระบบช่วยป้องกันให้เอกสารไม่
สูญหาย 

4.27 1.05 มาก 

รวม 4.34 0.94 มาก 

จากตารางที่ 1 การประเมินผลความพึงพอใจประสิทธิภาพ
การใช้งานระบบจากกลุ่มผู้ขายสินค้าเป็นผู้ประเมินจำนวน 11 
ท่าน ผลการประเมินพบว่ามีความพึงพอใจระบบอยู่ในระดับมาก 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 
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เว็บไซต์สำหรับการนิมนต์พระสงฆ ์
Website for invitation of monks 

 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้เป็นออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ

นิมนต์พระสงฆ์ โดยใช้โปรแกรม Visual studio code  และ 
phpMyAdmin ในการออกแบบเว็บไซต์และในการจัดเก็บข้อมูล
ในด้านของทางวัด และ ข้อมูลทางพระสงฆ์ ของวัดสุทธิรุจิราราม 
วัดขนอนเหนือ และ วัดขนอนใต้ ในตำบลบ้านกรด อำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อการทำงานที่สะดวกสบายเป็นระเบียบในด้านข้อมูลต่างๆ 
และ ยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่จะทำการนิมนตพ์ระสงฆ์หรือผู้ที่จะทำ
การติดต่อกับทางวัดเกี่ยวกับเรื่องการทำพิธีทางศาสนา และ ยัง
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆจากทางวัด ได้อย่างถูกต้อง 
และแม่นยำ ผลที่ได้รับจากการประเมินความพึงพอใจ ระบบ
ประเมินพบว่ามีความประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย 4.38 จากคะแนนเต็ม 5 
 
คำสำคญั – นิมนต์พระสงฆ์ ; เว็บไชต์ 

 

                          Abstract  
 This project is a design and development website 
for the invitation of monks. Using Visual studio code 
and phpMyAdmin to design and to store temples and 
monk’s information. Especially, Suthiruchiraram 
Temple, Kanonneua Temple, Kanontai Temple, in Ban 
Krot Subdistrict, Bang Pa-in District Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province. The objective of this project is to 
provide a comfortable, organized and informative 
information which is also useful for those who are 
inviting monks or those who are inviting the monks for 
religious ceremonies. Along with having more accurate 

information and updates from various measures the 
result of this project is the website system is useful. It 
is valuable for users and service providers. The effect 
of the satisfaction survey is at a high level. The full 
score is 5. The average is 4.38. 
 
Keywords: invitation of monks; website 

 
1. บทนำ 

         ปัจจุบันมีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำ
ให้มีการคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตเป็น
อ ันมาก เทคโนโลย ี ได ้ม ีส ่ วนเข ้ ามาเสร ิมป ัจจ ัย ในการ
ชีว ิตประจำวันเป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้คุณภาพชีว ิตมี
มาตรฐานมากขึ้น สามารถให้บริการต่าง ๆ เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการบริการ
พัฒนาข ึ ้นมากทำให ้ เก ิดความสะดวกสบายมากข ึ ้น และ 
เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื ่อสารกันได้สะดวก การเดินทาง
เชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้
ตลอดเวลา 
 เนื่องจากในปัจจุบันน้ีมีการก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
มากขึ้น ซึ่งการนิมนต์พระสงฆ์ไปงานมงคล หรือ งานอื่นๆ ก็เป็น
เรื ่องหนึ่งที ่อยู ่คู ่กันคนไทยมานาน ผู้วิจัยจึงได้จัดทำเว็บไซต์
สำหรับการนิมนต์พระสงฆ์ เป็นเว็บไซต์เกี ่ยวกับการนิมนต์
พระสงฆ์มางานมงคล หรือ งานอื่นๆ โดยปกติการที่จะนิมนต์
พระสงฆ์เราก็ต้องเดินทางไปที่วัด ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่พระสงค์
ไม่อยู่ หรือ ได้จำนวนพระสงฆ์ไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการจาก
วัดเดียว อาจจะต้องเดินทางไปหลายวัด และ อาจมีปัญหาในการ
เดินทางเพื่อไปที่วัดโดยตรง ไม่สะดวกในการเดินทางไปที่วัดจึง
จัดทำระบบนี้ข้ึนมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะติดต่อกับ
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ทางวัด เพื่อให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ ้น และระบบนี้
สามารถติดต่อแอดมินเพื่อทำการติดต่อนิมนต์พระสงฆ์ แอดมินก็
จะทำการใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไชต์ว่าวันนี้มีพระสงฆ์องค์ไหนไป
งานที่ไหน เวลากี่โมง เป็นงานอะไร และ ถ้ากรณีที่ไม่ได้จำนวน
พระสงฆ์ที่ต้อง ทางแอดมินก็จะติดต่อวัดในเครือข่ายเพื่อนิมนต์
พระสงฆ์มาเพิ่มให้ได้ครบจำนวน   จากที่ผู้วิจัยลงพื้นที่ที่วัดสุทธิ
รุจิราราม ทางวัดก็ทำงานร่วมกับวัดอื่นอยู่แล้ว เช่น วัดขนอน
เหนือ วัดขนอนใต้ และ วัดอื่นๆ โดยที่ให้ลูกวัดไปติดต่อกัน 
           ผ ู ้ว ิจ ัยหวังว่าการจัดทำ เว็บไซต์สำหรับการนิมนต์
พระสงฆ์ นี้จะสามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้กับบุคคลที่จะ
นิมนต์พระสงฆ์ทางวัดและวัดในเครือข่าย ได้เนื่องจากสามารถ
เพิ่มช่องทางการติดต่อ อีกทั้งยังเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้ใช้งานได้
อย่างสะดวกยิ่งข้ึน  
 
2 .ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1  เพื่อให้สามารถใช้เว็บไซต์ในการนิมนต์แทนการไปหาที่วัด  
1.2.2  เพื่อเก็บข้อมูลของแต่ละวันว่าถูกนิมนต์ไปท่ีไหนงานอะไร 
1.2.3  เพื่อทำให้การทำงานกับวัดในเครือข่ายเป็นระบบมากข้ึน 
 
3. ทฤษฎีและโครงงานที่เกี่ยวข้อง 
3.1 Personal Home Page (PHP) 
 PHP ย่อมาจาก Hypertext Preprocessor แต่เดมิย่อมา
จาก Personal Home Page Tools PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์
จำพวก Scripting Language ภาษาจำพวกนี้คำสั่งต่าง ๆ จะเก็บ
อยู่ในไฟล์ที่เรยีกว่า Script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปร
ชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript Perl เป็นต้น 
ลักษณะของ PHP ที่แตกตา่งจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืน ๆ คือ 
PHP ไดร้ับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใช้งานในการสร้าง
เอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้
โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า Server-
Side หรือ HTML-Embedded Scripting Language นั้นคือใน
ทุก ๆ ครั้งก่อนท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเป็น Web 
Server จะส่งหน้าเว็บเพจท่ีเขียนด้วย PHP ให้เรา จะทำการ
ประมวลผลตามคำสั่งที่มีอยู่ใหเ้สรจ็เสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผล
ลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่ได้นั้นกค็ือเว็บเพจท่ีเราเห็น ถือได้ว่า
PHP เป็นเครื่องมือท่ีสำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามาสร้าง 
Dynamic Web Pages 

3.2 โปรแกรม XAMPP  
 XAMPP มาจาก X = Cross Platform (Windows, MAC 
OS X, Solaris and Linux), A = Apache, M = MySQL, P = 
PHP, P = Perl คือโปรแกรม Apache web server ไว้จำลอง 
Web Server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา 
โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอเน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ง่าย
ต ่อการต ิดต ั ้ งและใช ้งานโปรแกรม XAMPP จะมาพร ้อม
กับ PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั ่นที ่เป็นที ่นิยม 
MySQL ฐานข้อมูล Apache [3] 
 
3.3 Visual Studio Code  

Visual Studio Code หรือ 
VSCode เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ ในการ
แก้ไข และปรับแต่งโค้ด จากคา่ยไมโครซอฟท์ มีการพัฒนา
ออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถ นำมาใช้งานได้
แบบฟรี ๆ ทีต่้องการความเป็นมืออาชีพ ซึ่ง Visual Studio 
Code นั้น เหมาะสำหรับ นักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน
ข้ามแพลตฟอรม์ รองรับการใช้งานท้ังบน Windows, macOS 
และ Linux สนับสนุนท้ังภาษา JavaScript, TypeScript และ 
Node.js สามารถเช่ือมต่อกับ Git ได้ นำมาใช้งานได้ง่ายไม่
ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายตา่ง ๆ ให้เลือกใช้อย่างมากมาก ไม่
ว่าจะเป็น 1. การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, 
Java, Python, PHP หรือ Go 2.Themes 3.Debugger 
4.Commands เป็นต้น 2.4.4 บูสแทรป (Bootstrap) Bootstrap 
คือชุดคำสั่งที่ประกอบด้วยภาษา CSS, HTML และ Javascript 
เป็น ชุดคำสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกำหนดกรอบหรือรูปแบบการ
พัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการ ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ( 
User Interface ) เราจึงสามารถเรียก Bootstrap ว่าเป็น Front-
end framework คือใช้สำหรับ พัฒนาเว็บไซตส์่วนการแสดงผล 
ซึ่งแตกต่าง จากภาษา PHP, Python หรือภาษาอื่น ๆ 
3.4 Personal Home Page (PHP) 
 PHP ย่อมาจาก Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อ
ม า จ า ก  Personal Home Page Tools PHP คื อ
ภาษาคอมพิวเตอร์จำพวก Scripting Language ภาษาจำพวกนี้
คำสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า Script และเวลาใช้งาน
ต้องอาศัยต ัวแปรชุดคำส ั ่งต ัวอย่างของภาษาสคร ิปก็เช่น 
JavaScript Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษา
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สคริปต์แบบอ่ืน ๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อ
ใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรก
หรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั ้นจึงกล่าวว่า PHP เป็น
ภ า ษ า ท ี ่ เ ร ี ย ก ว ่ า  Server-Side ห ร ื อ  HTML-Embedded 
Scripting Language น ั ้นค ือในท ุก ๆ คร ั ้ งก ่อนท ี ่ เคร ื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเป็น Web Server จะส่งหน้าเว็บเพจที่
เขียนด้วย PHP ให้เรา จะทำการประมวลผลตามคำสั่งที่มีอยู่ให้
เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็
คือเว็บเพจที่เราเห็น ถือได้ว่า PHP เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิด
หนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web Pages (เว็บเพจ
ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมาก
ขึ้น PHP เป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิง
เปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ Open Source ดังนั้น PHP จึงมีการ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้
ร่วมกับ Apache Web Server ระบบปฏิบัติอย่างเช่น Linux 
หรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web 
Server หลายๆ ตัวบนระบบปฏิบัติการ [2] 
3.5 Hyper Text Markup Language, version 5 (HTML5) 
 HTML5 เป็นภาษาคอมพิวเตอรท์ี่พัฒนามาจากภาษา 
HTML ที่มีจุดเด่นมากกว่าเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ HTML 4.01 และ 
XHTML 1.1 แต่รูปแบบลักษณะของการใช้งานจะเป็นมาตรฐาน
เดียวกันกับ HTML 4 ถึงแม้ว่า HTML5 จะเป็นเวอร์ชั่นท่ีถูก
พัฒนาให้มีการทำงานท่ีหลากหลายมากกว่ารุ่นอ่ืนแล้ว แต่
กระนั้นก็ยังเป็นเวอร์ชั่นท่ียังไม่สมบูรณ์แบบซะทีเดยีว สาเหตุมา
จากหน่วยงานหลัก 2 หน่วยงานนั้นมีมาตรฐานไมเ่หมือนกัน 
หน่วยงานหลัก 2 หน่วยท่ีว่านี้คอื W3C (World Wide Web 
Consortium)     จะมหีน้าท่ีรับผิดชอบการพัฒนาเทคโนโลย ี
HTML อย่างเป็นทางการ แต่หลังจากออก HTML4 ออกมาก็เกิด
ความล่าช้าในการพัฒนา HTML4 ของ W3C จึงทำให้ตัวแทนของ
บริษัทไอทีรายใหญ่ เช่น แอปเปิล โอเปร่า มอซซลิลา ได้จับมือกัน
เป็นกลุ่ม WHATWG (Web Hypertext Application 
Technology Working Group) พัฒนาสเป็คของ HTML5 
ออกมาทาง WHATWG (Web Hypertext Application 
Technology Working Group) ต้องการให้มาตรฐาน HTML5 
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสม่ำเสมอไม่ตายตัว ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยี ผิดกับทาง W3C (World Wide Web Consortium) 

ที่ต้องการพัฒนามาตรฐาน HTML5 ให้มีความสำเร็จก่อน  ซึ่งใน
ปัจจุบันก็ยังไมส่มบรูณ์ นี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้ HTML5 ยังไม่ใช่
เวอร์ช่ันท่ีสมบูรณ์นั้นเองแม้ว่า HTML5 ยังไม่สมบรูณ์ก็ตามแต่ผู้ที่
พัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมท้ัง Browser ต่าง ๆ ก็เริ่มที่จะมา
สนับสนุนการใช้งาน HTML5 กันมากข้ึนแล้ว แม้กระทั่งผู้ที่พัฒนา
เว็บเพจก็เริม่ที่จะศึกษาและพัฒนา HTML5 กันมากข้ึนเพราะเริ่ม
มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนั้นเอง[1] 
3.6 Cascading Style Sheets (CSS) 
 
 ภาษา  CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet  มัก
เรียกโดยย่อว่า "สไตล์ชีต" คือภาษาท่ีใช้เป็นส่วนของการ
จัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร  HTML โดยที่ CSS กำหนด
กฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร 
อันได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัด
วางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของ
การแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั่งท่ีใช้ในการ
จัดรูปแบบการแสดงผล [5] 
 
3.7 Structured Query Language (SQL) 
 ภาษา SQL ย่อมาจาก structured query language คือ
ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการกับฐานข้อมลู
โดยเฉพาะ เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมลูเชิงสัมพันธ์
และเป็นระบบเปิด (open system) หมายถึงเราสามารถใช้คำสั่ง 
SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และ คำสั่งงานเดียวกันเมื่อสั่งงาน
ผ่าน ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกนัจะได้ ผลลัพธ์เหมือนกัน ทำให้
เราสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใดก็ไดโ้ดยไมต่ิดยดึกบั
ฐานข้อมูลใดฐานข้อมลูหนึ่ง นอกจากน้ีแล้ว SQL ยังเป็นช่ือ
โปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมลูที่
มีโครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการ
ทำงานสูง สามารถทำงานท่ีซับซอ้นได้โดยใช้คำสั่งเพียงไม่กี่คำสั่ง 
โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมลูเชิงสัมพันธ์         
                       4.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
นายอนวัช  กาทอง  ได ้จ ัดทำระบบการจองห้องประชุม : 
กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระบบงานเดิมในการให้บริการห้อง
ประชุม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2) พัฒนา
ระบบการจองห้องประชุม ที่สามารถตรวจสอบสถานะของห้อง
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ประชุม ผ่านทาง ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการพัฒนา
ระบบใช้ภาษาเอเอสพี (ASP) และภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) 
ใช้ระบบ การจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access และระบบ 
ปฏ ิบ ัต ิ  การ Microsoft Windows XP ผลการศ ึกษาพบว่า 
ระบบงานใหม่ที ่ทำการพัฒนานั ้นมีความเหมาะสมมากกว่า
ระบบงานเดิมโดยการนําระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช่ เพื่อ
อํานวยความสะดวกต่อการให้บริการผู้มาใช้บริการ การพัฒนา
ระบบการจองห้องประชุม ในส่วนของการค้นหา ห้องประชุม 
การตรวจสอบห้องว่าง การจัดการห้องประชุม ซึ่งทำให้สามารถ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ ้น ในการ
ทดสอบประสิทธ ิภาพของระบบฯ ใช ้ว ิธ ีการทดสอบแบบ
แบล๊คบ็อกซ์ (Black-Box Testing) ซึ่งพบว่าจากการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบฯ โดยผู้เชี่ยวชาญผลปรากฏว่าผลการ
ประเมิน จากเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบฯ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และ
ผลการประเมินจากผู้รับบริการได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 แสดงให้
เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี 
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 

5 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
 แผนภาพท่ีแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (User) และ
ความสัมพันธ์กับระบบย่อย (Sub Systems) ภายในระบบใหญ ่
การใช้ Activity Diagram แสดงขั้นตอนการ ทำงานของระบบ 
แผนภาพ กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram-DFD) เป็น
เครื่องมือเชิงโครงสร้างที่ใช้ บรรยายภาพรวมของระบบ โดย
แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบหรือโพรเซส (Process) ระบุ
แหล่งกำเนิดของข้อมูลการไหลของ ข้อมูล ปลายทางข้อมูลการ
เก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลในการออกแบบระบบนี้ 
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการออกแบบ มีดังน้ี 
  
5.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 
ภาพที ่1 Context Diagram  แผนภาพบริบทของระบบการจองนิมนต์ 

5.2แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram: 
DFD) 

ภาพที่ 2 Data Flow Diagram level 0 
 

5.3 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล (Crow’s 
Foot Model) 

ภาพที ่3 การเขียน ER-Diagram  
 

6.ผลการดำเนินงาน 
เว็บไซต์สำหรับนิมินต์พระสงฆ์ที ่พัฒนาขึ้น สามารถทำงานได้
ทำงานได้ตามขอบเขตที่กำหนดเอาไว้ ดังรูปภาพต่อไปนี้ 
 

 
                       
                       ภาพที่ 4 หน้าเว็บไซต์                      
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                          ภาพที่  5 หน้าแสดงข้อมูลของวัด 
 

 
 

                          ภาพที่  6 หน้าจองกิจนิมนต์ 
  

 
                                              

                               ภาพที ่7 หน้าแสดงข้อมูลที่ตั้งของวัด      
                

 
 

                            ภาพที ่8 หน้าแสดงบทสวดมนต์ 

 

 
 
                            ภาพที ่9 หน้าแสดงข้อมูลสมาชิก 
 

 
 
                      ภาพที่ 10 หนา้แสดงข้อมูลพระสงฆ์ 
 

 
 
                     ภาพที่ 11 หน้าแสดงข้อมูลวัด 

 
6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  

ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ทำแบบสอบถามเป็นเพศชาย 
ร้อยละ 56.30 และเพศหญิง ร้อยละ 43.80 ในส่วนของประเภท
ใช้งานเว็บไซต์ผู้ทำแบบสอบถาม มีนักเรียน-นักศึกษา ร้อยละ 
50.00 พ่อค้า-แม่ค้า ร้อยละ 18.80 พนักงานบริษัท ร้อยละ 
18.80ข้าราชการ ร้อยละ 12.50 และ ในส่วนอายุผู้ใช้งาน อายุ 
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10-19 ปี ร้อยละ 12.50 อายุ 20-29 ปี ร้อยละ 56.30 ปี อายุ 
30-39 ปีร้อยละ 18.80 อายุ 40 ปีขึ ้นไป ร้อย 12.50 ผู ้สอบ
แบบสอบถามพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพของเว็บไชต์ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅=4.38, S.D.=0.62) 
ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต ์
ประสิทธิภาพของเว็บไชต์  S.D. แปลผล 
1.ความสะดวกสบายในการใช้
งานเว็บไซต ์

4.69 0.58 มากที่สุด 

2.มีการออกแบบเว็บไซต์ที่
สวยงาม 

4.25 0.66 มาก 

3.มีการออกแบบกระบวนการ
การใช้งานเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการ
ใช้งาน 

3.94 0.75 มาก 

4.ความเร็วในการตอบสนอง
ของเว็บไซต ์

4.56 0.50 มากที่สุด 

5.ประโยชน์ท่ีได้รับจากเว็บไซต์
นี ้

4.44 0.61 มาก 

รวม 4.38 0.62 มาก 

 
         การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความ
พึงพอใจ เกี่ยวกับรูปแบบรายการและในข้อรายการ โดยเกณฑ์ใน
การ วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้   

คะแนนเฉลีย่ 4.50 - 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 อยู่ในเกณฑ์ มาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด ผล

การประเมินพบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมา

มาก (𝑥 ̅=4.38, S.D.=0.62)                 
 
            7.บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
7.1 สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตผ์ู้วิจัยจึง มี

แนวคิดในการพัฒนาเว็บไซตส์ำหรบัการนิมนต์พระสงฆ์ 1.ศึกษา
ข้อมูล 2.วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3.พัฒนาโปรแกรม 4. 
ทดสอบ 5. เว็บไซต์ 6.ปรึกษาอาจารย์ จนได้ทำงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพในการทำงานตามวตัถุประสงค์ที่ตั้งเปา้ได้ทุก

ประการ ได้แก่ 1. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะทำการนิมนต์
พระสงฆ์ 2. ข้อมูลท่ีมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ได้ข้อมูลการ
จัดเก็บข้อมลูของการนิมนต์ และขอ้มูลของพระสงฆ์ ใน
ฐานข้อมูล. 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ในการพัฒนาครั้งต่อไปควรเพิ่มให้เว็บไชต์ เพิ่มความ
สะดวกสบายและความเร็วในการตอบสนอง 
2) ในการพัฒนาครั้งต่อไปควรเพิ่มให้เว็บไชต์ ข้อมูลต่างๆอีกมาก
ขึ้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] HTML. [ออนไลน์]. [สืบค้นวันท่ี 12 สิงหาคม 2563]. จาก
HTTPS://WWW.M-CULTURE.GO.TH/IT 
[2] PHP. [ออนไลน]์. [สืบค้นวันท่ี 12 สิงหาคม 2563]. จาก
HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/SITE/KANPATTANAWEBDO
UYPASAPEASPE/  
[3] XAMPP. [ออนไลน์]. [สืบค้นวันท่ี 16 สิงหาคม 2563]. จาก 
HTTPS://WWW.DCRUB.COM/,  
[4] Bootstrap4. [ออนไลน์]. [สบืค้นวันท่ี 28 สิงหาคม 2563]. 
จาก HTTPS://WWW.DESIGNIL.COM/, 
[5] CSS. [ออนไลน์]. [สืบค้นวันท่ี กันยายน 2563]. จาก 
HTTPS://WWW.W3SCHOOLS.COM/CSS/, 
 

 



1160 

 

  

ระบบโมบายแอปพลิเคชันสำหรับให้ความรู้เกีย่วกับผู้พิการทางการได้ยิน 
Mobile Application for educating the hearing impaired 
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บทคัดย่อ 
 ระบบโมบายแอปพลิเคชันสำหรับให้ความรู้ เกี ่ยวกับผู้
พิการทางการได้ยินนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อออกแบบและพัฒนา
ระบบแอปพลิเคชันสำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการทางการได้
ยิน โดยให้บุคคลทั่วไปสามารถศึกษาความรู้เกี ่ยวกับผู้พิการ
ทางการได้ยินได้มากขึ้นจากเดิม การศึกษานี้เริ่มมาจากปัญหา
ของผู้วิจัยมีญาติเป็นผู้พิการทางการได้ยิน ทำให้เกิดการสื่อสารที่
ลำบากไม่เกิดความไม่เข้าใจกัน ผู้วิจัยจึงยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อ
พัฒนาแอปพลิเคชันนี ้ให้ม ีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น โดยใช้
โปรแกรม Thunkable ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน จากผล
การดำเนินงานสรุปว่าระบบแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งผลที่ได้รับจากการประเมินความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก (𝑥̅  = 3.90, S.D.= 0.55) และสามารถนำไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คำสำคัญ – แอปพลิเคชันสำหรับให้ความรู้ 
 
 

ABSTRACT 
  Mobile Application for educating the hearing 
impaired aims to design and develop an application 
system for educating the hearing impaired, by which 
the general public are allowed to learn more about the 
hearing impaired. This study began with the problem of 
the researcher having a relative with a hearing 
impairment, who was causing communication difficulty 
and misunderstood the researcher, therefore raised this 
issue in order to develop this application to be more 
effective by using Thunkable program in application 

development. From its performance, it was concluded 
that the aforementioned application system was 
beneficial to general users, which the results obtained 
from the satisfaction assessment were at a high level 

(�̅�̅ = 3.90, S.D. = 0.55) and could be used effectively. 

Keywords – educational app 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการนําเอาเทคโนโลยี 
ของสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน มากขึ้น และได้
มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลแหล่งต่าง ๆ ได้ง่าย รวมไปถึง การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง Augmented reality (AR) เป็นประเภทหนึ่งของ
เทคโนโลยีความจริง เสมือนที่มีการนําระบบความจริงเสมือนมา
ผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพื่อสร้างสิ่งที่เสมือนจริง ให้กับผู้ใช้และ
เป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีมาตั้งแต่ปี ค  .ศ . 2004 ซึ่งมีการ
ประยุกต์นําไปใช้อย่างแพร่หลายในด้านศิลปะ ด้านการแพทย์ 
การศึกษา และการพานิช ที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
วิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลประกอบด้วย การอ่าน การฟัง การได้
สัมผัส เป็นกระบวนการที่ทําให้ได้รับรู้ข้อมูลเหลา่นั้น แต่สําหรับผู้
พิการทางการได้ยิน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นั้นมี ได้ 2 วิธี 
คือการได้มองเห็น ได้สัมผัส เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ด้วยวิธีจากการได้ฟัง เพราะฉะนั้นเรื่องการได้ฟัง โดยใช้หูจึงเป็น
เรื่องยากมากในการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชัน
เพื่อรองรับสําหรับผู้พิการทางการได้ยิน สําหรับการสื่อสารจะ
ดำเนินการโดยภาษามือ และใช้การสัมผัสเป็นส่วนใหญ่  

ในประเทศไทยม ีผ ู ้พ ิการทางการได ้ย ินหร ือสื่อ
ความหมาย จำนวน 375,680 คน คิดเป็น ร้อยละ18.41 ของ
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จํานวนประชากรทั้งหมด (สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, 
2561) มีโอกาสในการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ได้น้อยกว่าคนปกติ จาก
กลุ่มประชากรโลกท่ีมี ความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ
เนื่องจากความผิดปกติของรางกาย คือ  อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้

ไพิการทางการ ด้ยิน  ขาดโอกาสทางการสืบค้นและการเข้าถึง
ข้อมูลมาจาก ปัจจัยทางด้านการได้ยิน ซึ่งนับเป็นปัจจัยหลัก ที่
ส ่ งผลให ้ผ ู ้พ ิการทางได ้ย ิน  ไม ่สามารถร ับข ่ าวสาร ซึ่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ให้คํา
นิยามความหมาย ของว่า “ผู้พิการทางการได้ยิน” ข้อจํากัดหรือ
บกพร่องทางการได้ยิน ถึงแม้ว่าจะมีหลายๆ หน่วยงานที่มีการ
วิจัยพัฒนา สื่อต่างๆ เพื่อออกมารองรับผู้พิการทางการได้ยินนั้น
ก็ยังมีไม่เพียงพอ จึงทําให้ผู้วิจัยได้เข้ามาจัดทําโมบายแอปพลิเค
ชันสำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการทางการได้ยิน การสัมภาษณ์
คนท่ัวไปทําให้ทราบว่าเทคนิคในการเรียนรู้ของผู้พิการทางการได้
ยิน มีทักษะ 2 อย่าง เช่น การมองเห็น กับภาษามือ 

 
2. ทฤษฎีและโครงงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชนั 
    2.1.1 ความเป็นมาของแอปพลิเคชัน  

 ผู้พิการทางการได้ยินในประเทศไทยมีจำนวนมากเป็น
อันดับสองของประเทศไทย และผู้พิการทางการได้ยินส่วนใหญ่
นอกจากบกพร่องทางการได้ยินแล้วยังอาจเป็นใบ้ด้วย ทำให้การ
สื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้มีความยากมากขึ้น บวกกับผู้วิจัยมีญาติ
เป็นผู้พิการทางการได้ยินและไม่สามารถพูดได้ ทำให้ในบางครั้ง
การสื่อสารเป็นไปได้ยากมาก ยิ่งบวกกับผู้วิจัยไม่มีความรู้เกี่ยวกบั
ภาษามือและไม่รู้ว่า ผู้พิการต้องการจะสื่อสารอะไร ยิ่งตัวผู้พิการ
เอง ไม่เคยได้เรียนภาษามือเลย ยิ่งทำให้การสื่อสารต่างฝ่ายทั้งไม่
เข้าใจกันยิ่งขึ้นไปอีก ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับผู้พิการ
ทางการได้ยิน และเรียนรู้เกี่ยวกับภาษามือและโรงพยาบาลของผู้
พิการแห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุด เพื่อใช้ใน
กรณีฉุกเฉิน  

 
2.2 Thunkable 

   Thunkable เป็นเครื่องมือสร้างโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อ
ติดตั ้งบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android, iOS โดย
เครื่องมือท่ีใช้ในการสร้างนั้น นอกจากเครื่องมือพ้ืนฐานแล้ว ยังมี
การเช ื ่อมต่อไปยังผล ิตภัณฑ์จาก Google, Twitter   และ 

Microsoft โดยชุดคำสั่งหลังจากท่ีออกแบบหน้าจอด้วยเครื่องมือ
ต่าง ๆ (1) 

 
2.3 ภาษามือ 

ภาษามือ (sign language) เป็นอวัจนภาษาอย่างหนึ ่ง ที่
ประกอบด้วย การสื่อสารด้วยมือ, การสื่อสารด้วยร่างกาย และ
การใช้ริมฝีปากในการสื่อความหมายแทนการใช้เสียงพูด การ
สื่อสารจะใช้ลักษณะของมือที่ทำเป็นสัญลักษณ์ การเคลื่อนไหว
มือ แขนและร่างกาย และการแสดงความรู้สึกทางใบหน้าเพื่อ
ช่วยในการสื่อสารความคิดของผู้สื่อ ภาษาสัญลักษณ์ส่วนใหญ่มัก
ใช้ในกลุ่มผู้พิการทางหู ซึ่งรวมทั้งผู้พิการทางหูเอง ผู้ตีความหมาย
(interpreter) ผู้ร่วมงาน เพื่อน และครอบครัวของผู้พิการทางหู
ซึ่งอาจจะพอได้ยินบ้างหรือไม่ได้ยินเลย (2) 

 
2.4 Google Maps 

 แผนที่ คือ รูปภาพอย่างง่ายซึ่งจำลองบริเวณบริเวณหนึ่ง 
และมีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น 
วัตถุ หรือบริเวณย่อย ๆ ที่อยู่ในบริเวณนั้น แผนที่มักเป็นรูปสอง
มิติซึ่งแสดงระยะห่างระหว่างจุดสองจุดในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
ได้อย่างถูกต้องตามหลักเรขาคณิต ยกตัวอย่างเช่น แผนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้เรายังสามารถวาดแผนที่แสดงคุณสมบัติ
ของบริเวณต่างๆ (3) 
 

2.5 Adobe Photoshop 
Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สำหรับ

ตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ได้อย่างมีประสิทธิ ์ภาพ 
ตกแต่งภาพภาพ การใส่ Effect ต่างๆให้กับภาพและตัวหนังสือ 
การทำภาพขาวดำและการทำภาพถ่ายเป็นภาพเขียน เป็น
โปรแกรมสร้างและแก้ไขรูปภาพได้ มีเครื ่องมือมากมายเพื่อ
สนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์ งานวิดีทัศน์ งานนำเสนอ 
งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โฟโตช
อปสามารถทำงานกับระบบสี RGB, CMYK, Lab และ Grayscale 
และสามารถจัดการกับไฟล์รูปภาพที่สำคัญได้ เช่น ไฟล์นามสกุล 
JPG, GIF, PNG, TIF, TGA โดยไฟล์ที่โฟโตชอปจัดเก็บในรูปแบบ
เฉพาะของตัวโปรแกรม (4) 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
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3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
      ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลของผู้พิการทางการได้ยิน ทั้งภาษา
มือทั้งแผนที่โรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อ
นำมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ โดย
ทำการศึกษามาจาก เว็บไซต์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชัน 
      การออกแบบแอปพลิเคชันผู ้ว ิจัยได้ออกบบโดยการใช้ 
หลัการระบบเชิงวัตถุด้วย Context Diagram และ Data Flow 

Diagram และ Activity Diagram 

 
3.3 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram( 
      Activity Diagram หรือแผนภาพกิจกรรมใช้อธิบายขั้นตอน
การทำงานของระบบที่เกิดขึ้นในลักษณะกระแสการไหลของการ
ทำงาน )Workflow) โดยเน้นการทำงานไปที่การทำงานย่อย ๆ 
ของกิจกรรมนั้น ๆ ว่ามีสถานการณ์ทำงานอย่างไรบ้าง ซึ่งจะ
มีลักษณะเดียวกับ Flowchart โดยขั้นตอนในการทำงานแต่ละ
ขั้นจะเรียกว่า Activity 
การใช้งาน Activity Diagram  
- อธิบายกระแสการไหลของการทำงาน (Workflow) 
- แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ 
ลักษณะของ Activity Diagram 
 - Activity Diagram จะต้องมีจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสดุ และใน
ระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสดุจะมีขั้นตอนหรือ Activity ต่าง ๆ 
ของระบบ 
 
สัญลักษณ์ของแผนภาพกจิกรรม 
การแทนข้อมูลทั้งหมดลงในสัญลักษณ์ของแผนภาพกิจกรรม เพื่อ
บอกถึงการทำงานภายในระบบจะมีสัญลักษณ์ทีส่ามารถแสดงได้
หลายส่วน 
  3.4 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
       คอนเท็กซ์ไดอะแกรม เป็นแผนภาพการไหลของข้อมูล
ระดับสูงสุดที่แสดงถึงขอบเขตของระบบสารสนเทศนั้น โดยเป็น
ม ุมมองระด ับส ูง)Top-Level( ที ่ ไม ่ม ีการแสดงส ัญล ักษณ์
ดาต้าสโตร์ เนื่องจากเป็นการเขียนแผนภาพระบบในภาพรวม 
เพื่อแสดงการเชื่อมต่อกันของสัญลักษณ์เอ็กซ์เทอร์นัลเอนทิตีกับ

สัญลักษณ์โปรเซส โดยเชื ่อมด้วยสัญลักษณ์ดาต้าโฟลว์ทำให้
สามารถเห็นภาพรวมของการไหลของข้อมูลทั้งระบบได้ง่ายพรอ้ม
ทั้งยังเป็นการกำหนดขอบเขตของระบบนั้นในการวิเคราะห์ความ
ต้องการของระบบนั้นด้วย  
ตัวอย่างการเขียนแผนภาพบริบท 

 
 

ภาพที ่1 ตัวอย่างการเขียนแผนภาพบริบท  
ที่มา การวิเคราะห์ระบบปรับปรุงจาก , 2559 
 
3.5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity 
Relation Diagram( 
     การออกแบบฐานข้อมูลด้วยอีอาร์โมเดล)E-R model( เป็น
เพียงวิธีหนึ่งที่ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูล และได้รับความ
นิยมอย่างมาก นำเสนอโดย Peter ซึ ่งว ิธ ีการนี ้อยู ่ในระดับ
แนวคิด)Conceptual level) และมีหลักการคล้ายกับฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์)Relational model(เพี ย งแต่ อีอาร์โมเดลจะแสดง
ในรูปแบบกราฟิก บางระบบจะใช้อีอาร์โมเดลได้เหมาะสมกว่า 
แต่บางระบบจะใช้ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้เหมาะสมกว่าเป็นต้น 
ซึ ่งแล้วแต่การพิจารณาของผู ้ออกแบบว่าจะเลือกใช้แบบใด 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหมายถึง แผนภาพที่
ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับจำลองข้อมูล ซึ่ งจะประกอบไปด้วย
เอนทิตี  อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้องแทนกลุ่มของข้
กันและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Relationship) ที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในระบบแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล จะ
แสดงชนิดของความสัมพันธ์ว่าเป็นชนิดหนึ่งต่อหนึง่ 
(One to One) หนึ่งต่อหลายสิ่ง (One to Many) หรือ หลายสิ่ง
ต่อหลายสิ่ง (Many to Many) 
3.6 พจนานุกรมข้อมูล )Data Dictionary)  
     พจนานุกรมข้อมูลเป็นเอกสารที่ใช้อธิบายรายละ เ อี ยด
ของข้อมูลที ่จำเป็นต้องใช้ในระบบ โดยอ้างอิงจากแผนภาพ
กระแสข้อมูล ดังนั้น การจัดทำพจนานุกรมข้อมูลจึงเป็นกิจกรรม
ที่สำคัญมาก เพราะนอกจากจะรวบรวมรายละเอียดของข้อมูล
ต่าง ๆ แล้ว นักวิเคราะห์ระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลในระบบ

System 
Name 

Entity 1 

Entity 2 

Input A 

Input B Entity 3 
Output C 
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ว่า อาจจะมีข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกัน มีคุณลักษณะเหมือนกัน 
แต่ถูกเรียกด้วยคำที่แตกต่างกัน เพื่อลดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่
ซ้ำซ้อนในระบบข้อมูล 
พจนานุกรมข้อมูลของแหล่งจัดเก็บข้อมูล 
     พจนาน ุกรมข ้อม ูลของแหล ่งจ ัดเก ็บข ้อม ูล จะแสดง
รายละเอียดของข้อมูลที ่จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล ซึ ่งจะต้อง
สอดคล้องกับพจนานุกรมข้อมูลของกระแสข้อมูลที่ได้กำหนดไว้
แล้วก่อนหน้านี้ และสอดคล้องกับแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่ปรากฏอยู่
ในแผนภาพกระแสข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1 . Data Store Name เป็นการกำหนดชื่อแฟ้มข้อมูล 
โดยต้องใช้ช่ือเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในแผนภาพกระแสข้อมูล 
 2. Element Name เป็นการกำหนดชื่อส่วนย่อยของ
ข้อมูล ซึ่งจะต้องกำหนดเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการสร้างเป็น
แอททริบิวท์ในระบบฐานข้อมูลต่อไป 
 3 . Description เป็นการกำหนดคำอธิบายส่วนย่อย
ของข้อมูลในข้อที่ 2 ด้วยภาษาไทย เพื่อให้ผู้ใช้งานพจนานุกรม

มเข้าใจที่สอดคล้องกันข้อมูลมีควา  
 4 . Data Type เป็นการกำหนดชนิดของข้อมูล เช่น 
ตัวอักษร ตัวเลข หรือวันที่ พร้อมทั้งกำหนดค่าความกว้างของ
ข้อมูลว่ารับค่าได้สูงสุดกี่หลัก 

5 . Permission Value เป็นการกำหนดรูปแบบหรือ
เงื่อนไขของส่วนย่อยของข้อมูล 

 
3.7 วงจรการพัฒนาระบบ )System Development Life 
Cycle: SDLC) 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค ์กรจะต ้องม ีการ
วิเคราะห์กระบวนการทำงานขององค์กร เราเรียกว่า System 
Development Life Cycle (SDLC) การพัฒนาระบบในองค์กร
เป็นหน้าที ่ของนักวิเคราะห์ระบบที ่จะต้องทำการติดต่อกับ
หน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ว่าการทำงานมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง เช่นขนาดขององค์กร รายละเอียดการ
ทํางาน ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่นักวิเคราะห์จะต้องเข้าใจให้
ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการทํางาน กระบวนการทำงานวัฎจักร
การพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : 
SDLC) หมายถ ึง ข ั ้นตอนหร ือกระบวนการในการพ ัฒนา
ระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการทํางานและจุดสิ้นสุดของการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามปกติแล้วจะประกอบไปด้วย

กล ุ ่มก ิจกรรม  3 ส ่วนหล ักๆ  ด ้วยก ัน ค ือ การว ิ เคราะห์  
(Analysis) ก า ร อ อ ก แ บ บ (Design) แ ล ะ ก า ร น ำ ไ ป ใ ช้  
Implementation ซึ่งกิจกรรมทั้งสามนี้สามารถใช้งานได้ดีกับ
โครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ในขณะที่โครงการซอฟต์แวร์ขนาด
ใหญ่ มักจำเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร ์ตาม
แนวทางของ SDLC จนครบทุกกิจกรรมวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) ระบบสารสนเทศ
ทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตายวงจรนี้จะเป็น
ขั้นตอน ที่เป็นลำดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย เป็นระบบที่ใช้
งานได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละ
ขั้นตอนจะต้องทำอะไร และทำอย่างไร ขั ้นตอนของวงจรการ
พัฒนาระบบ 

 
4.ผลการดำเนินการ 

 
ผลการดำเนินงานแอปพลิเคชันสำหรับให้ความรู้สำหรับผู้

พิการทางการได้ยินในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1. หน้าแรก 
รูปที่ 1. หน้าแรก เป็นหน้าก่อนเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันสำหรับ
ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการทางการได้ยิน 
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รูปที่ 2. หน้าเมน ู
รูปที่ 2. หน้าเมนูหลัก เป็นหน้าเมนูให้ผู้ใช้เลือกใช้งานมีเมนู

ให้เลือกได้หลากหลายเช่น เมนูแผนที่โรงพยาบาล ,เมนูหนังสือ
แนะนำ,เมนูหน้ามูลนิธิ เป็นต้น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3. หน้าภาษามือ 

รูปที่ 3. หน้านี้จะมีให้เลือก ฝึกพูดหรือฝึกท่าทางภาษามือและ
เว็บไซตม์ูลนิธิคนหูหนวกและเกม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4. หน้าฝึกท่าทางภาษามือ 

รูปที่ 4. หน้าฝึกท่าทางภาษามือ มีวิดีโอฝึกภาษามือให้ฝึกตาม 
และมีคำอธิบายท่าทางและความหมายของท่าทางฝึกนั้น 

 
 

 
 

รูปที่ 5. หน้าเว็บไซต์มูลนิธิคนหูหนวก 
รูปที่ 5. หน้าเว็บไซต์มูลนิธิคนหูหนวก เป็นเว็บไซต์ของมูลนิธิ
อนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์  
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รูปที่ 6. หน้าหนังสือแนะนำ 

รูปที่ 6. หน้าหนังสือแนะนำ เป็นการแนะนำหนังสือที่รวบรวม
การให้กำลังใจสำหรับคนท่ีกำลังท้อกับชีวิตและเป็นทุกข์  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 7. หน้าหนังสือแนะนำ(กดเขา้มาดูข้อมลู) 

รูปที่ 7. หน้านี้มีข้อมูลหนังสือ ช่ือผู้แต่ง , หมวดหมู่ , และอธิบาย
เกี่ยวกับเนื้อหาคร่าวๆ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8. หน้าเว็บไซต์เกี่ยวกับมลูนธิิต่างๆในประเทศไทย 

รูปที่ 8. เป็นเว็บไซต์ที่รวมมูลนิธิต่างๆในประเทศไทย เพื่อกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ศูนย์รวมมูลนิธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9. หน้าแผนที่โรงพยาบาลสำหรับผู้พิการ 
รูปที ่ 9. หน้าแผนที ่โรงพยาบาลสำหรับผู ้พิการเพื ่อค้นหา
โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงหรือใกล้บ้านผู้พิการโดยการปักหมุดไว้ที่ 
My Location  
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รูปที่ 10. หน้าเกม (จากหน้าภาษามือ) 

รูปที่ 10. หน้าเกม เป็นเกมที่มาจากท่าทางภาษามือ โดยนำ
ท่าทางภาษามือมาให้เล่นเกมตอบคำถามแต่ละข้อ 

 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 11. หน้า Score ของเกม 

รูปที่ 11. หน้า score ของเกมในแต่ละข้อ รวมคะแนนของเกม
ทุกข้อและโชว์คะแนนว่า ตอบถูกตอบผิดข้อใดบ้าง และมปีุ่มเริ่ม
เล่นใหม่อีกครั้ง  

5.ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานเป็นผู้ประเมิน การ

ประเมินใช้เกณฑ์วิเคราะห์และแปลผล ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย               หมายถึง 
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ระดับความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
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1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแอปพลิเคชันสำหรับให้
ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการทางการได้ยิน  
 จากการสำรวจด ้วยแบบสอบถาม พบว ่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายเป็นร้อยละ 41.7 และเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 58.3 ในส่วนของผู้ทำแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้
ทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 91.7 และผู้ทำแบบสอบถามที่เป็นผู้พิการ
คิดเป็นร้อยละ 8.3  
2.ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสำหรับให้
ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการทางการได้ยิน  
 

ตารางที่ 1. ตารางแสดงผลการประเมิน 
 

ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน  S.D. แปลผล 

1.ด้านเนื้อหา 
4.08 

0.49 

มาก 

2.ด้านการนำเสนอรูปแบบแอป
พลิเคชัน 

3.92 

0.49 

มาก 

3.ด้านภาพประกอบและตัวอักษร 
3.75 

0.60 

มาก 

4.ด้านระบบและการแสดงผล 
3.92 

0.64 

มาก 

5 .ด้านการทำงานของระบบ  
3.83 

0.55 

มาก 

รวม 3.90 0.55 มาก 

 
ผลประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

พบว่าอยู่ในระดับ มาก (𝑥̅  = 3.90)  
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน  S.D. แปลผล 

1.ด้านเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย 4.10 0.30 มาก 

2.รูปแบบของแอปพลิเคชันมีความ
น่าสนใจ 4.00 0.63 มาก 

3.ภาพประกอบมีความน่าสนใจ 4.00 0.00 มาก 

4.แอปพลิเคชันใช้งานไม่ซับซ้อน 4.90 0.30 มากที่สุด 

5 .มีแอปพลิเคชันให้ความรู้
ประโยชน ์ 4.10 0.30 มาก 

6.สามารถนำเอาเนื้อหาความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ได ้ 4.10 0.30 มาก 

7.ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอป
พลิเคชันโดยรวม 4.10 0.30 มาก 

รวม 4.22 0.32 มาก 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.22) โดยด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสงูที่สุดคอื การ

ใช้งานที่ไม่ซับซ้อน (𝑥̅  = 4.90) รองมาคือ ด้านเนื้อหาและแอป

พลิเคชันให้ความรู้มีประโยชน์ (𝑥̅  = 4.10) ส่วนต่ำสุดคือ รูปแบบ

แอปพลิเคชันและรูปภาพเนื้อหา (𝑥̅  = 4.00) 
 

ข้อเสนอแนะ 
      1.รูปภาพในเนื้อหาและรูปภาพในตัวเกมไม่ค่อยสวยหรือรูป
มีน้อยเกิน 
      2.เพิ่มเติมข้อมูลของเนื้อหาเกี่ยวกับอาการและท่าทางภาษา
มือเพิ่มมากกว่าเดิม 
      3.วิดีโอไวเกินไป ทำให้ดูไม่ทันหรือทำตามไม่ทัน 
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ระบบจัดการโครงการอาหารกลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง 
Lunch Project Management System Case Study of  

Wat Keeree Wong School 
 

วัชรักษ์ ประชาบาล1*, อารีรตัน์ ชูพันธ์2*, สุพัชชา คงเมือง2, และเสาวคนธ์ ชูบัว2 

 
บทคัดย่อ 

     งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาระบบจัดการโครงการอาหาร
กลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง เป็นการวิจัยเพื่อให้จัดการ
ข้อมูลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าอาหาร
กลางวันได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และประเมินความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบจัดการโครงการอาหารกลางวัน กรณีศึกษา 
โรงเรียนวัดคีรีวง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เช่ียวชาญ
ด้ านการวิจัยทางระบบสารสนเทศ  จำนวน  3 ท ่านและ 
ผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนวัดคีรีวง อำเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช จำนวน 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ระบบจัดการโครงการอาหารกลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียน 
วัดคีรีวง และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 

สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = 4.41, S.D.= 0.56) และ ผลการประเมินพึง

พอใจในการใช้งานระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅  =4.36, 
S.D.= 0.48) ดังนั้นสรุป  ได้ว่า ระบบจัดการโครงการอาหาร
กลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง สามารถนําไปใช้เพื่อจัดการ
ข้อมูลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ได้เป็นอย่างดี 
 
คำสำคัญ— โครงการอาหารกลางวัน 

 
ABSTRACT 

This research aimed at develop a lunch project 
management system:  a case study of Wat Keeree 
Wong School, Khanom, Nakhon Si Thammarat in order 
to manage the lunch project operation data to 

progress in the effective way, to check the lunch 
payment data via the Internet, and to study the 
satisfaction of usage of lunch project management 
system : a case study of Wat Keeree Wong School The 
sample in this study were 3 information technology 
research experts, 1 school director, and 5 teachers 
who worked in Wat Keeree Wong School.  The 
research instruments were a lunch project 
management system and the system usage 
satisfaction assessment form. The researcher analyzed 

the data obtained in terms of mean score ( x̅)  and 
standard deviation (S.D.). The results revealed that the 
lunch project management system:  a case study of 
Wat Keeree Wong School, Khanom, Nakhon Si 
Thammarat performance evaluation was at a high 

level ( x̅ =  4.41, S.D.= 0.56)  and the overall system 

satisfaction assessment was at the highest (x̅ =  4.36, 
S.D.= 0.48).   It can be concluded that the lunch project 
management system can be used to manage the lunch 
project operation data to progress in the effective way 
and to check the lunch payment data. 
 
Keyword — lunch project 
 

1. บทนำ  
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน หมายถึง โครงการ

อาหารกลางวันซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (คนละ 20 บาทต่อวัน) เพื่อสนับสนุนให้
โรงเรียนประถมศึกษา จัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคน
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ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ
โดยโครงการอาหารกลางวันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
ทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนของชาติ ในระดับก่อน
ประถมศึกษาและประถมศึกษาให้มีพัฒนาการด้านสุขภาพและ
อนามัยที่ดี [1] 

โรงเรียนวัดคีรีวง ตั้งอยู่ที่  ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด สพฐ พื้นที่กํารศึกษาเขต 4 
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา 
จำนวนนักเรียนระดับช้ันอนุบาลจำนวน 20 คน และระดับช้ัน
ประถมศึกษาจำนวน 50 คน ซึ่งโรงเรียนวัดคีรีวงต้องดำเนินการ
โครงการอาหารกลางวัน ใน โรงเรี ยน  แก่นั ก เรี ยนระดั บ
ประถมศึกษา กระบวนการดำเนินงานต้องอ้างอิงการทำงานตาม
ระเบียบที่กำหนดรวมถึงคณะครูมีภาระงานด้านการสอนและการ
ดูแลนักเรียนค่อนข้างมากเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านกำลังคนใน
สถานศึกษาทำให้การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน ทั้งในด้านการกำหนดเมนูอาหารต่อวัน ด้าน
การจัดการข้อมูลค่าใช้จ่าย ด้านการควบคุมเงินและด้านการ
รายงานผลโครงการเป็นงานที่มาก ส่งผลให้การทำงานอาจล่าช้า
และเอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
มีจำนวนมาก อีกทั้งข้อมูลหรือเอกสารมีการชำรุดและสูญหาย 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบจัดการโครงการ
อาหารกลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง ในรูปแบบ Web 
Application เพื่อบริหารจัดการข้อมูลโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดคีรีวง สามารถลดระยะเวลาของการทำงานของคุณครู 
ให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงานยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดเพื่อให้การดำเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และอาจเป็นต้นแบบ
เพื่อการพัฒนาให้แก่โรงเรียนอื่นๆ สามารถนำไปใช้งานได้ 

 
2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เริ่มต้นจากภาระงานที่

มากของคุณครูโดยเฉพาะด้านการสอนและการดูแลนักเรียน ท้ัง
ยังต้องรับผิดชอบประถมศึกษา ดำเนินการโครงการอาหาร
กลางวัน ในโรงเรียน แก่นั ก เรียนระดับประถมศึกษา ซึ่ ง
กระบวนการดำเนินงานต้องอ้างอิงการทำงานตามระเบียบที่
กำหนด ทั้งในด้านการกำหนดเมนูอาหารต่อวัน ด้านการจัดการ

ข้อมูลค่าใช้จ่าย ด้านการควบคุมเงินและด้านการรายงานผล
โครงการเป็น จากภาระงานที่มากส่งผลให้การทำงานอาจล่าช้า
และ อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงมีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบจัดการโครงการอาหารกลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง 
เพื่ อลดระยะเวลาของการทำงานของคุณครู  เพื่ อ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดเพื่อให้การดำเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 

 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
2.2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     2.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
     1) การจัดการโครงการอาหารกลางวัน 
          การจัดการโครงการอาหารกลางวัน หมายถึง การนำ
ขั้นตอนกระบวนการทำงานและรวบรวมทฤษฎี นำมาวิจัยหาและ
หาหนทางในการพัฒนาระบบเพื่อที่จะแก้ปัญหาในโลกของความ
เป็นจริง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการ
จัดการ ให้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการทำงานด้านต่าง ๆ 
          การนำการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจาก
โรงเรียนได้รับงบประมาณตามโครงการที่เสนอขอและดำเนินการ
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงก้าวสู่
ขั้นตอนการดำเนินงานโดยใช้วงจรพัฒนาคุณภาพงาน PDCA 
ของเดมมิ่ง 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน (Plan : P) 
การปฏิบั ติ (Do : D) การตรวจสอบ (Check : C) และการ
ปรับปรุงแก้ไข (Action : A) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. การวางแผนการดำเนินงาน (Plan: P) 
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       ครูผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการ ทำหน้าที่จัดหาแหล่ง
วัตถุดิบเพื่อนำมาสนับสนุนโครงการ กำหนดรูปแบบการจัดหา
อาหารกลางวันบริการนัก เรียน  และผู้อำนายการอนุมัติ
งบประมาณและให้ดำเนินกิจกรรม 
   2. การปฏิบัติ (Do : D) 
       ครูผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการ ทำหน้าที่กำหนด
เมนูอาหารกลางวัน จัดทำเอกสารการเงินและบัญชีและบริหาร
งบประมาณและผู้อำนายการกำกับ ติดตาม 
   3. การตรวจสอบ (Check : C) 
       ครูผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการ ทำหน้าที่รวบรวมผล
การดำเนินงาน เอกสาร จัดทำแบบประเมินผลและผู้อำนายการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและแบบประเมิน กำกับ 
ติดตาม 
   4. การตรวจสอบ (Check : C) 
       ครูผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการ ทำหน้าที่สรุปรายงาน
ผลการดำเนินโครงการและผู้อำนายการประเมินผลการจัด
กิจกรรม [1] 
 
     2) วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

     วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle :  SDLC)  ห รื อ  ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า แ อ ป พ ลิ เค ชั น 
(Application Development Life Cycle) เป็นกระบวนการ
วางแผน สร้าง ทดสอบ และปรับใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อ
แก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ภายใน
วงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phases) ได้แก่ 
1) ระยะการวางแผน (Planning Phase) เป็นขั้นตอนการการ
วางแผนงานโดย กำหนดรูปแบบของซอฟต์แวร์ แนวทางของการ
พัฒนาระบบ 2) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) เป็น
ขั้นตอนของการค้นหาความต้องการของระบบ และวิเคราะห์
ความต้องการ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและหน้าที่การทำงานของ
ระบบ 3) ระยะการออกแบบ (Design Phase) เป็นขั้นตอนการ
ออกแบบส่วนประกอบต่างๆของซอฟต์แวร์ เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว 4) ระยะการสร้างและพัฒนา 
(Implementation Phase)เป็นขั้นตอนการสร้างระบบโดยการ
เขียนโปรแกรม ตามแนวทางการออกแบบจากขั้นตอนที่ผ่านมา
การทดสอบ (Testing) การนำระบบที่พัฒนามาทดสอบการใช้
งาน ว่าทำงานถูกต้องตามความต้องการที่ได้หรือไม่และประเมิน 

(Evaluate) ระบบที่ผ่านการทดสอบเหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน
ได้หรือไม่ [2] 

2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
        ชนก แสนติยศ และคณะ ได้วิจัยเรื่องการบริหารงาน

โครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนที่พิเศษ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานโครงการ
อาหารกลางวันและหาแนวทางการ บริหารงานโครงการอาหาร
กลางวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่พิ เศษพื้นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่พบมากคือด้านการนิเทศและการ
ประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอน
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการไม่เพียงพอและยังขาดความ
ชำนาญ [3] 

ณัฐวรรณ ตรวจนอก ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาการ
บริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและ
แนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนควรมีการวางแผนและ
กำหนดรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะกับสภาพของโรงเรียน 
งบประมาณที่ได้รับให้เหมาะกับสภาพบริบทของโรงเรียน ด้าน
การนิเทศและติดตามผล พบว่า โรงเรียนมีการนิเทศและติดตาม
ผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่โรงเรียนต้องการและเอื้อ
ประโยชน์ต่อโครงการและสามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกำหนด [4] 
 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     1) ประชากร คือ ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการวิจัยทางระบบ
สารสนเทศ  
     2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจัยทางระบบ
สารสนเทศ จำนวน 3 คน และผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียน
วัดคีรีวง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 ท่าน 
โดยวิธีการ เลื อกกลุ่ มตั วอย่ าง แบบ เจาะจง (Purposive 
Sampling) 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
    1) แบบสัมภาษณ์ 
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    2) แบบสอบถาม 
    3) ภาษา PHP  ฐานข้อมูล MySQL โปรแกรมบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล phpMyAdmin ออกแบบและพัฒนาระบบ โดย 
Bootstrap และ VS code 
3.3 เคร่ืองมือการวิจัย 
    1) ระบบจัดการโครงการอาหารกลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดคีรีวง 
    2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจัดการ
โครงการอาหารกลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง 
     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( x̅)และ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์กำหนดความหมายตาม
ขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์  John W.Best [5] 
ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
3.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
    ผู้วิจัยพัฒนาระบบตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ(System 
Development Life Cycle หรือ SDLC) มีลำดับการดำเนินงาน
ดังนี ้
    1) ศึกษารวบรวมข้อมูลของโครงการอาหารกลางวัน เก็บ
รวบรวมความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
    2) วิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้เครื่องมือ ผังกระแส
ข้ อ มู ล  (Data Flow Diagram)  แ ล ะ  Entity Relationship 
Diagram (ER-Diagram)  
    3) พั ฒ น าระบ บ ด้ วยภ าษ า PHP และ  phpMyAdmin 
ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดย Bootstrap 
 
 
 
 
 
 
 

    3.4.1 ผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
 

 
 

ภาพ 2  Data Flow Diagram Level 0  

จากภาพ 2 Data Flow Diagram ระบบจัดการโครงการ
อาหารกลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง ประกอบด้วย 
กระบวนการทำงาน 9 กระบวนการ ดังน้ี  

1) กระบวนการเข้าสู่ระบบ เป็นส่วนของการตรวจสอบการ
เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้งานระบบ  
     2) กระบวนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน เป็นส่วนของการ
จัดการข้อมูลพื้นฐานระบบ 
     3) กระบวนการขออนุมัติค่าอาหารกลางวัน เป็นส่วนของการ
การจัดการข้อมูลบันทึกข้อความขออนุมัติค่าอาหารกลางวันต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

4) กระบวนการอนุมัติงบประมาณ เป็นส่วนของการจัดการ
ข้อมูลการอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการอาหารกลางวัน 
     5) กระบวนการตรวจสอบข้อมูลอนุมัติ/ค่าใช้จ่าย เป็นส่วน
ของการตรวจสอบการอนุมัติงบประมาณและข้อมูลค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในการดำเนินงาน 
     6) กระบวนการบันทึกรูปแบบรายการอาหาร เป็นส่วนของ
การจัดทำเมนูรายการอาหารต่อวันของโครงการอาหารกลางวัน 
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     7) กระบวนการบันทึกรายการค่าใช้จ่าย เป็นส่วนของการ
บันทึกค่าใช้จ่าย หลักฐานการจ่ายเงิน ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
     8) กระบวนการควบคุมการรับเงิน เป็นส่วนการบันทึกข้อมูล
และจัดการการควบคุมเงินของโครงการอาหารกลางวัน 

9) กระบวนการออกรายงาน เป็นส่วนของการพิมพ์เอกสาร 
รายงานที่เกี่ยวข้อง 
 
3.4.2 Entity Relationship Diagram (ER-Diagram) 
        วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาระบบจัดการโครงการ
อาหารกลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง สามารถออกแบบ
ตารางข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินงานโครงการ 
ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลบันทึกข้อความขออนุมัติเงิน
ค่าอาหารกลางวัน ข้อมูลบันทึกควบคุมการรับเงิน ข้อมูลข้อมูล
ใบรายการค่าใช้จ่าย/เมนูรายการต่อวัน ข้อมูลค่าใช้จ่ายและ
หลักฐาน ข้อมูล เมนู รายการอาหารกลางวัน  และข้อมู ล
รายละเอียดเมนูรายการอาหารต่อวัน 
 

 
 

ภาพ 3  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอนทิตี ้(E-R Diagram) 

 
4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการพัฒนาระบบจัดการโครงการอาหารกลางวัน 
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง 

ระบบจัดการโครงการอาหารกลางวัน กรณีศึกษา 
โรงเรียนวัดคีรีวง ประกอบด้วยระบบการทำงาน 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนระบบผู้อำนวยการ 
ส่วนระบบผู้อำนวยการเป็นส่วนการทำงานสำหรับ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดคีรีวง 
1) หน้าหลักของระบบโครงการอาหารกลางวัน กรณีศึกษา 
โรงเรียนวัดคีรีวง 
 

 
 

ภาพ 4 หน้าหลักเข้าสู่ระบบ 

 
2) หน้าเข้าสู่ระบบโครงการอาหารกลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดคีรีวง 
 

 
 

ภาพ 5 หน้าหลักเข้าสู่ระบบ 
 

3) หน้าแสดงรายการบันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ 
 

 
 

ภาพ 6 แสดงรายการบันทึกขอ้ความ 
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4) หน้าการอนุมัติบันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ 
 

 
 

ภาพ 7 การจัดการอนุมัต ิ

 
 

 
 

ภาพ 8 แสดงการอนุมัต ิ

 
5) หน้าจัดการตรวจสอบการควบคุมเงิน 
 

 
 

ภาพ 9 จัดการตรวจสอบการควบคุมเงิน 

 
5) หน้าพิจารณาตรวจสอบการควบคุมเงิน 
 

 
 

ภาพ 10 จัดการตรวจสอบการควบคุมเงิน 

 
 
 

ส่วนระบบผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส่วนระบบผู้รับผิดชอบโครงการเป็นส่วนการทำงาน

สำหรับคุณครูผู้ดูแลรับผิดชอบ โครงการตามรอบที่กำหนด
โรงเรียนวัดคีรีวง 
1) การจัดการข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลบุคลาการ 
 

 
 

ภาพ 11 จัดการข้อมูล 

 
2) การเพิ่มข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลบุคลาการ 

 
 

ภาพ 12 จัดการเพิ่มข้อมูล 

 
3) การแก้ไขข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลบุคลาการ 
 

 
 

ภาพ 13 จัดการแก้ไขขอ้มูล 
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3) ส่วนการออกแบบบันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ 
 

 
 

ภาพ 14 ออกแบบบันทึกขอ้ความขออนุมัติงบประมาณ 

 
4) ส่วนจัดรายการอาหารประจำวัน 
 

 
 

ภาพ 15 จัดรายการอาหารประจำวัน 

 
5) ส่วนการบันทึกค่าใช้จ่ายประจำวันตามเมนูรายการอาหาร 
 

 
 

ภาพ 16 การบันทึกค่าใช้จา่ยประจำวันตามเมนูรายการอาหาร 

 

 
 

ภาพ 17 การบันทึกหลกัฐานตามเมนูรายการอาหาร 

 
6) ตรวจสอบผลการตรวจการควบคุมเงิน 
 

 
 

ภาพ 18 ผลการตรวจการควบคุมเงิน 

 
4.2 ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการโครงการอาหาร
กลางวนั กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง 
     ผลประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการโครงการอาหาร
กลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง โดยผู้ เช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์ด้านงานวิจัยทางระบบสารสนเทศ จำนวน 3 ท่าน 
ดังตาราง 1  
 

ตาราง 1 ประสิทธิภาพระบบจัดการโครงการอาหารกลางวัน กรณีศึกษา 
โรงเรียนวัดคีรีวง 

ด้านการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 x̅  S.D. แปลผล 
1) ด้านการออกแบบระบบ 4.33 0.72 มาก 
2) ด้านความถูกต้องของระบบ 4.56 0.19 มากที่สุด 
3) ด้านการใช้งานระบบ 4.33 0.38 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.41 0.56 มาก 

 
    จากตาราง 1 พบว่า ผลประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการ
โครงการอาหารกลางวัน กรณี ศึกษาโรงเรียนวัดคี รีวง  มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x̅ ) = 4.41 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.56จึงสามารถสรุปได้ว่า 
จัดการโครงการอาหารกลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวงที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุดสามารถนำไปใช้
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ประโยชน์เพื่อจัดการข้อมูลโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
คีรีวง สามารถลดระยะเวลาของการทำงานของคุณครู ได้ 
 
4.3 ผลประเมินพึงพอใจในการใช้งานระบบจัดการโครงการ
อาหารกลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง 
     ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบจัดการโครงการ
อาหารกลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง โดยผู้อำนวยการ
และคุณครูโรงเรียนวัดคีรีวง ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 ท่าน ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 ผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบจัดการโครงการอาหาร
กลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง 

ด้านการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 x̅  S.D. แปลผล 

1) ด้านการบริการข้อมูล 4.11 0.19 มาก 
2) ด้านการออกแบบระบบ 4.44 0.58 มาก 
3) ด้านประสิทธิภาพของระบบ 4.33 0.58 มาก 
4) ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ 4.56 0.58 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.36 0.48 มาก 
 

จากตาราง 2 พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.36, S.D.= 0.48)  โดยด้านการ
นำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงที่สุด คือ 4.56 อยู่ในระดับมากท่ีสุด จึงสามารถ
สรุปได้ว่า ระบบโครงการอาหารกลางวันที่พัฒนาขึ้นสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการข้อมูลโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดคีรีวง สามารถลดระยะเวลาของการทำงานของคุณครู 
ได้เป็นอย่างดี 
 

5.สรุปผลการวิจัย 
    งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาระบบจัดการโครงการอาหาร
กลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง ตำบลท้องเนียน อำเภอขน
อม จังหวัดนครศรีธรรมราช และประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน
ระบบ ในการใช้งานระบบโครงการอาหารกลางวันที่พัฒนาขึ้น
เพื่อจัดการข้อมูลโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดคีรีวง 
สามารถลดระยะเวลาของการทำงานของคุณครู ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการทำงานยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การทำงานสูงสุดเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่าง

ถูกต้องตามระเบียบ และจัดทำฐานข้อมูลโครงการอาหาร
กลางวัน ผลการวิจัย พบว่า ระบบจัดการโครงการอาหาร
กลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง ที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับ
ทำงานตามกระบ วนการ โครงการอาห ารกล างวัน  อั น
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลบันทึกข้อความขออนุมัติ
ค่าอาหารกลางวัน การอนุมัติงบประมาณ การตรวจสอบการ
อนุมัติงบประมาณและข้อมูลค่าใช้จ่าย การจัดทำเมนูรายการ
อาหารต่อวันของโครงการอาหารกลางวัน การบันทึกค่าใช้จ่าย
หลักฐานการจ่ายเงิน การบันทึกข้อมูลและจัดการการควบคุมเงิน
และการออกรายงาน    เป็นต้น อยู่ในระดับมากและความพึง
พอใจต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก ดังนั้นสรุป  ได้ว่า 
โครงการอาหารกลางวันที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อจัดการข้อมูลและรองรับการทำงานตามกระบวนการจัด
โครงการอาหารกลางวัน และลดภาระงาน ระยะเวลาการทำงาน 
ได้เป็นอย่างดี และสร้างความ พึงพอใจในการใช้งานระบบให้แก่
ผู้ใช้งานระบบในระดับมาก ในส่วนของการทดลองใช้งานระบบ
แต่อาจต้องมีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของกฎระเบียบทางด้าน
การเงินของสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 

     งานวิจ ัยนี ้เป็นการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล ็กทรอนิกส์
ผล ิตภ ัณฑ์ว ิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู  โดยเน้นการวิจ ัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการศึกษาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชน การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการ
ของวิสาหกิจชุมชน เพื ่อเพิ ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู ตำบลควน
ทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และประเมินความพึง
พอใจในการใช้งานระบบพาณิชย์อิเล ็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางระบบสารสนเทศ จำนวน 3 ท่าน
และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู  จำนวน 5 ท่าน 
เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย คือ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู และ แบบประเมินความพึง

พอใจในการใช้งานระบบ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.44, S.D.= 0.51) 
และ ผลการประเมินพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด  (x̅  = 4.55, S.D.= 0.52) ดังนั ้นสรุป  ได้ว่า 
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู
สามารถนําไปใช้เพื ่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ว ิสาหก ิจช ุมชนบ ้านบางค ู  ตำบลควนทอง  อำเภอขนอม                
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นอย่างดี 
 
คำสำคัญ— ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชน  

 
 

ABSTRACT 
This research aimed at develop an electronic-

commerce (e-commerce) system of local products of Ban 
Bang khoo group small and micro community enterprise, 
Khanom, Nakhon Si Thammarat by emphasizing on a 
participatory action research process.  The researcher 
studied the local products of small and micro community 
enterprise and developed e-commerce system to meet 
the needs of the group in order to increase distribution 
channels and to publicize local products of Ban Bang 
khoo group small and micro community enterprise and 
to study the satisfaction of e-commerce system of local 
products of Ban Bang khoo group small and micro 
community enterprise The sample in this study was 3 
information technology research experts and 5 
members of Ban Bang khoo group small and micro 
community enterprise.  The research instruments were 
e-commerce system and the system usage satisfaction 
assessment form.  The researcher analyzed the data 

obtained in terms of mean score ( �̅�)   and standard 
deviation (S.D. ) .  The results revealed that the system 

performance evaluation was at a high level ( �̅�=  4. 44, 
S. D.  =  0. 51)  and the overall system satisfaction 

assessment was at the highest (�̅� = 4.55, S.D. = 0.52). 
It can be concluded that the e- commerce system of 
local products of Ban Bang khoo group small and micro 
community enterprise can be used to increase 
distribution channels for Ban Bang Khoo community 
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enterprise products, KhuanThong, Khanom, Nakhon Si 
Thammarat. 

  
Keywords -  e- commerce system, local products of 
small and micro community enterprise 
 

1. บทนำ 
วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) หมายถึง กิจการ

ของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่นๆ ที่
ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและ
รวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการ
พึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน [3] 

วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู ตำบลควนทอง อำเภอขนอม 
จังหวัดนครศร ีธรรมราช เป็นว ิสาหกิจชุมชนที ่มีม ีการนำ
ทรัพยากร และภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเองมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการที ่มีคุณภาพ เช่น ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม 
สมุนไพร ผลไม้ตามฤดูการแปรรูป และการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์
ธรรมชาติ เช่น กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติ กิจกรรมลองเรือหา
หอยกัน สำหรับช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นการจำหน่าย
กับลูกค้าโดยตรงและวางจำหน่ายตามร้านค้าผลิตภัณฑ์ตำบล 
ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าค่อนข้างน้อยและไม่เป็นท่ีรู้จักต่อนักท่องเที่ยว
แม้ว่าในแต่ละปี อำเภอขนอมจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากก็ตาม  

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู เพื ่อเพิ ่มช่องทางการจัด
จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู 
ในรูปแบบ Web Application เพื ่อให้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้
มากขึ้น ลูกค้ามีความสะดวกในการเลือกชมและสั่งซื้อผลิตภณัฑ์
วิสาหกิจชุมชน และเพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์และการทำงานที่เพิ ่มขึ้นของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

 
 
 
 
 

 

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

       

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
   จากภาพ 1 กรอบแนวคิดที ่ใช้ในการวิจัย เริ ่มต้นจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู เป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ แต่จำนวนกลุ่มลูกค้าที่ทราบถึงผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชนบ้านบางคคู่อนข้างน้อยและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นการ
จำหน่ายกับลูกค้าโดยตรงหรือวางจำหน่ายตามร้านค้าผลติภัณฑ์
ตำบล ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถ
ขยายตลาดได้กว้าง จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจ ัดจำหน่าย การประชาสัมพ ันธ ์และขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู 
 
2.2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     2.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
     1) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
         พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) หรือท่ี
เรียกวา อีคอมเมิรซ (e-Commerce) เป็นการดำเนินการซื้อขาย
สินค้าและบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข าย
คอมพิวเตอร หรืออินเทอรเน็ต เข้าใจง่ายๆ คือการซื้อขายกัน
แบบออนไลน  การคาในรูปแบบ e-Commerce นั้น จะชวยให
การด ําเน ินธ ุรก ิจเป นไปได อย ่างรวดเร ็ว ลดต ้นท ุนและ
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กระบวนการดำเนินงานให้น้อยลง เพิ ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการลูกคาไดอยางทั่วถึง ขยายตลาดไดกวาง สามารถซื้อ
ขายไดทุกที่ ทุกเวลา [2] 
 ช่องทางการขายบน e-Commerce การขายในร ูปแบบ
ออนไลน์นั้น ผู ้ขายไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเป็นของตัวเองก็
สามารถขายส ินค ้าได ้  เพ ียงแค ่ม ีพ ื ้นท ี ่สำหร ับแสดงรูป 
รายละเอียดสินค้า และข้อมูลให้ติดต่อซื ้อขาย เพียงเท่านี ้ก็
สามารถประกาศขายสินค้าได้แล้ว โดยช่องทางการขายใน
รูปแบบออนไลน์หรือ e-Commerce นั้น สามารถทำได้โดยเปิด
เว็บไซต์เพื่อไว้เป็นที่สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ต่างๆ ให้เป็นท่ีรู้จักและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มาก
ที่สุดทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจได้อีกด้วย 
     2) วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

     วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle : SDLC) หรือ วงจรการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application 
Development Life Cycle) เป็นกระบวนการวางแผน สร้าง 
ทดสอบ และปรับใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ
และตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้ ภายในวงจรนี ้จะแบ่ง
กระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phases) ได้แก่ ระยะการ
วางแผน (Planning Phase) ระยะการว ิเคราะห ์ (Analysis 
Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) และระยะการสรา้ง
และพัฒนา (Implementation Phase) 

ลำดับวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนการการวางแผนงาน

โดย กำหนดรูปแบบของซอฟต์แวร์ แนวทางของการพัฒนาระบบ  
การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) เป็นขั้นตอนของการ

ค้นหาความต้องการของระบบ และวิเคราะห์ความต้องการ 
เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและหน้าที่การทำงานของระบบ 

การออกแบบ (Design)  เ ป ็ นข ั ้ นตอนการออกแบบ
ส่วนประกอบต่างๆของซอฟต์แวร์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่
ได้วิเคราะห์มาแล้ว 

การเขียนโปรแกรม (Development) เป็นขั้นตอนการสร้าง
ระบบโดยการเขียนโปรแกรม ตามแนวทางการออกแบบจาก
ขั้นตอนท่ีผ่านมา 

การทดสอบ (Testing) เป็นขั้นตอนการนำระบบที่พัฒนามา
ทดสอบการใช้งาน ว่าทำงานถูกต้องตามความต้องการที ่ได้
หรือไม่ 

การประเมิน (Evaluate) เป็นขั้นตอนการประเมินว่าระบบที่
ผ่านการทดสอบเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานได้หรือไม่ [7] 
 

2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
กรกมล ซุ้นสุวรรณ และคณะได้วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มแม่บ้านควนน้าใส จังหวัดสตูล  มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบ
และพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มช่องทางการ
จัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านควนน้าใส จังหวัดสตูล 
โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมเวิร ์ดเพรส ร่วมกับการโปรโมท
เว็บไซต์ ผลการวิจัยพบว่า ระบบสามารถเพิ่มช่องทางในการ
จัดจ้าหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์และสามารถเพิ ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
ควนน้าใส มากขึ้น [1] 

พรรณธิภา เพชรบุญมี และจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี ได้วิจัยเรื่อง 
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์บ้านโฮง่ 
ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผลการวิจัย พบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ 1) ประสิทธิภาพของเว็บไซต์และการ
นำเสนอสินค้า 2) ผลิตภัณฑ์ 3) ความภักดีในตราสินค้า 4) ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ และราคา 5) การส่งเสริมการตลาด 6)  
การรักษาความเป็นส่วนตัว 7) การรับรู ้ถึงแบรนด์ 8) ส ิทธิ
ประโยชน์ของส ินค ้า  การเพ ิ ่มช ่องทางการตลาดโดยการ
ประยุกต ์ใช ้ระบบตลาดกลางพาณิชย ์ควรมีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และผลิตภัณฑ์ของชุมชน นำ
เทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ เช่น การใช้ระบบคิวอาร์โค๊ด (QR 
Code) เพื่อนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาระบบซื้อ
ขายผ่าน Application เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และดึงดูดลูกค้า
ให้เขา้มาซื้อสินค้ากับทางชุมชนมากขึ้น[4] 

เยาวลักษณ์ ศรีมาตและณปภัช วรรณตรง ได้วิจัยเรื่องระบบ
ซื้อ-ขายออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมบ้าน
หนองบอน ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาระบบซื้อ-ขายออนไลน์ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้ตาลบ้านหนอง
บอน ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ เจ้าของร้านสามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไช ช้อมูลสินค้า ตรวจสอบสถานการณ์สั่งสินค้า ออก
รายงานการขาย และระบบสามารถแจ้งเตือนลูกค้าไปทางอีเมล
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ได้ ทำให้ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจต่อระบบโดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก [5] 
 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1.1 ประชากร คือ ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านการวิจ ัยทางระบบ
สารสนเทศ และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู ตำบล
ควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการวิจัยทางระบบ
สารสนเทศ จำนวน 3 คน และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนบ้าน
บางคู ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 5 คน โดยวิธ ีการเล ือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง          
(Purposive Sampling) 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
    1) แบบสัมภาษณ ์
    2) แบบสอบถาม 
    3) ภาษาPHP  ฐานข้อมูล MySQL และ Bootstrap สำหรับ
ส่วนแสดงผล  
 
3.3 เคร่ืองมือการวิจัย 
    1) ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภณัฑ์วสิาหกิจชุมชนบ้าน
บางคู  
    2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสผ์ลติภณัฑ์วสิาหกิจชุมชนบ้านบางคู 

     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าเฉลีย่ (x̄ )และ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์กำหนดความหมายตาม
ขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคดิของเบสท์ John W.Best [6] 
ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
 
 

3.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
    ผู้วิจัยพัฒนาระบบตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ(System 
Development Life Cycle หรือ SDLC) ดังนี ้
    3.4.1 ผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

 

ภาพ 2  Data Flow Diagram Level 0  

       
จ า ก ภ า พ  2 Data Flow Diagram ร ะ บ บ พ า ณ ิ ช ย์

อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู ประกอบด้วย 
กระบวนการทำงาน 7 กระบวนการ และรวมถึง กระบวนการเข้า
สู ่ระบบ เป็นส่วนของการตรวจสอบการเข้าสู ่ระบบสำหรับ
เจ้าหน้าท่ีวิสาหกิจชุมชน  
     1) กระบวนการจัดการข้อมูลพื ้นฐาน เป็นส่วนของการ
จัดการข้อมูลพื้นฐานระบบ 
     2) กระบวนการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ รองรับการทำงานทั้ง
ในส่วนการสั่งซื้อของลูกค้าและการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อของ
เจ้าหน้าที่วิสาหกิจชุมชน รวมถึงการปรับสถานะต่างๆที่เกี่ยวกับ
การสั่งซื้อ  

3) กระบวนการจัดการข้อมูลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เป็นส่วน
ของการจัดการข้อมูลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า  

4) กระบวนการจัดการข้อมูลการชำระเงิน เป็นส่วนของการ
แจ้งข ้อม ูลการชำระเง ินผ่านระบบ และการปร ับสถานะที่
เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน 
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     5) กระบวนการตรวจสอบสถานะการส่งผลิตภัณฑ์เป็นส่วน
ของการตรวจสอบสถานะการจัดส่งผลิตภัณฑ์ 

6) กระบวนการแจ้งเตือนการสั่งซื้อ เป็นส่วนของการจัดการ
ข้อมูลการแจ้งเตือนข้อมูลการสั่งซื้อไปยังลูกค้า 

7) กระบวนการออกรายงาน เป็นส่วนของการพิมพ์เอกสาร 
เช่น ใบสั่งซื้อ และรายงานที่เกี่ยวข้อง 
 
3.4.2 Entity Relationship Diagram (ER-Diagram) 
         

 
 

ภาพ 3  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอนทิตี ้(E-R Diagram) 
 

   จ า ก ภ า พ  3 Entity Relationship Diagram (ER-Diagram) 
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู 
เป็นการออกแบบตารางข้อมูลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ใน
การดำเนินงานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย
ตารางข้อมูลจำนวน 7 ตาราง ดังนี ้ 1) ตารางข้อมูลลูกค้า 2)
ตารางข้อมูลเจ้าหน้าที ่ว ิสาหกิจ 3) ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน 4) ตารางข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 
5) ตารางข้อมูลสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 6) ตารางข้อมูล
รายละเอียดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 7) ตารางข้อมูล
การชำระเงิน 

4. ผลการวิจัย 
4.1) ผลการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู 
 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้าน
บางคู ประกอบด้วยระบบการทำงาน 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนการทำงาน
สำหรับลูกค้าวิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู  
1) หน้าหลักของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงข้อมูล
วิสาหกิจชุมชน ให้เลือกเพื่อเข้าสู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

ภาพ 4 หน้าหลักของระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์
 

2) หน้าแสดงผลิตภัณฑ์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 
 

 
 

ภาพ 5 ผลิตภัณฑ์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

3) หน้าแสดงผลิตภัณฑ์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
 

 
 

ภาพ 6 แสดงรายการแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
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4) หน้าแสดงระบบตะกร้าของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 

 
 

ภาพ 7 แสดงรายการผลิตภัณฑ์สั่งซ้ือ 
 

 

 
 

ภาพ 8 แสดงระบบตะกรา้ 

 
5) หน้าแสดงการสั่งซื้อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 

 
 

ภาพ 9 การสั่งซ้ือระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 

ส่วนการจัดการระบบ  
ส ่วนการจ ัดการระบบเป ็นส ่วนการทำงานสำหรับ

เจ้าหน้าที่วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู เพื่อการจัดการระบบในสว่น
ของ Back End ตามที่ออกแบบระบบ 
1) หน้าหลักของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนของ Back 
End เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิเข้าใช้งานระบบ   
 

 
 

ภาพ 10 แสดงเข้าสู่ระบบ 

 
2) หน้าการจัดการข้อมลูผลิตภัณฑ์ 

 
 

              
 ภาพ 11 การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

 
 

 ภาพ 12 เพิ่มขอ้มูลผลิตภัณฑ์ 
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 ภาพ 13 การปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

 
3) จัดการรายการสั่งซื้อ 

 
 

 ภาพ 14 จัดการรายการสั่งซ้ือ 
 

 
 

 ภาพ 15 รายละเอยีดรายการสั่งซ้ือ 

4) หน้าจัดการการชำระเงิน 
 

 
 

 ภาพ 16 แจ้งการชำระเงิน 

 
4.2. ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์
ผลิตภัณฑ์วิสาหกจิชมุชนบ้านบางค ู
     ผลประเมินประสิทธิภาพระบบพาณิชย์อิเล ็กทรอนิกส์
ผล ิตภ ัณฑ์ว ิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู โดยผู ้ เช ี ่ยวชาญที ่มี
ประสบการณ์ด้านงานวิจัยทางระบบสารสนเทศ จำนวน 3 ท่าน 
ดังตาราง 1.  
 
ตาราง 1 ประสิทธิภาพระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชนบ้านบางคู 

ด้านการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 x̅  S.D. แปลผล 
1) ด้านการออกแบบระบบ 4.56 0.58 มากที่สุด 
2) ด้านความถูกต้องของระบบ 4.33 0.38 มาก 
3) ด้านการใช้งานระบบ 4.44 0.58 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.44 0.51 มาก 
 

จากตาราง 1 พบว่า ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( x̅ ) = 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.51
จึงสามารถสรุปได้ว่า ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการจำหน่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนบางคู ตำบลควนทอง 
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ 
 
4.3 ผลประเมินพึงพอใจในการใช้งานระบบพาณิชย์เล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู 
     ผลประเม ินความพึงพอใจในการใช้งานระบบพาณิชย์
อ ิ เล ็กทรอนิกส ์ผล ิตภ ัณฑ์ว ิสาหก ิจช ุมชนบ้านบางคู โดย
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คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู ตำบลควนทอง อำเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 5 คน ดังตาราง 2. 
ตาราง 2 ผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู 

ด้านการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 x̅  S.D. แปลผล 

1) ด้านการบริการข้อมูล 4.40 0.51 มาก 
2) ด้านการออกแบบระบบ 4.60 0.51 มากที่สุด 
3) ด้านประสิทธิภาพของระบบ 4.53 0.55 มากที่สุด 
4) ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ 4.67 0.51 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.55 0.52 มากที่สุด 
 

จากตาราง 2 พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.55, S.D.= 0.52)  โดยดา้น
การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงที ่สุด คือ 4.67 จึงสามารถสรุปได้ว่า ระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อ
เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย การประชาสัมพันธ์และขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู ตำบลควนทอง อำเภอขนอม   
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นอย่างดี 
 

5.สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช และประเมินความพึงพอใจคณะกรรมการ
ว ิสาหก ิจช ุมชนบ ้านบางค ู  ในการใช ้งานระบบพาณ ิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย การ
ประชาสัมพันธ์และขยายตลาดผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านบาง
คู และจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู 
ผลการวิจัย พบว่า ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภ ัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคทูี่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับกระบวนการ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู อันประกอบด้วย   การ
จัดการข้อมูลระบบ การจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ จัดการข้อมูลการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ การจัดการข้อมูลการชำระเงิน    การตรวจสอบ
สถานะการจัดส่งผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสั่งซื้อ เป็นต้น อยู่
ในระดับมากและคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู มีความ
พึงพอใจต่อการใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับ
มากที ่ส ุด ดังนั ้นสรุป  ได้ว่า ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่

พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื ่อเพิ ่มช่องทางการจัด
จำหน่าย การประชาสัมพันธ์และขยายตลาดผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ช ุมชนบ ้านบางค ู  ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จ ังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้เป็นอย่างดี และสร้างความพึงพอใจอย่าง
มากที่สุดในการใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ใช้งาน 
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ระบบจัดการร้านรับซื้อ-ขายผ้าอเนกประสงค์  
Shop Management System for Buying-Selling Multipurpose Fabrics 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาระบบจัดการร้านรับซื้อ-ขายผ้าอเนกประสงค์ มี
การพัฒนาระบบในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ใน
ดำเนินงานในธุรกิจการรับซื้อ-ขายผ้าอเนกประสงค์ วัตถุประสงค์
ในการพัฒนา 1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการร้านรับ
ซื้อ-ขายผ้าอเนกประสงค์ 2) เพื่อพัฒนาระบบจัดการร้านรับซื้อ-
ขายผ้าอเนกประสงค์ ระบบพัฒนาตามแนวคิดวงจรการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล MariaDB ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา PHP, Typescript, 
HTML การระบุตำแหน่ งด้ วย Google Map API และแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ฟังก์ชันการทำงานของระบบ
ประกอบด้วย จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน จัดการข้อมูลผู้ขาย จัดการ
ข้อมูลผ้า จัดการข้อมูลราคารับซื้อ  รับซื้อผ้า ขายผ้า ค้นหา
เส้นทางการเดินทางผ่าน Google Map API และออกรายงาน 
 ผลการพัฒนาพบว่า 1) ได้ระบบจัดการร้านรับซื้อ-ขายผ้า
อเนกประสงค์ และ 2) การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย
ผู้เช่ียวชาญ พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  ( X = 
3.64, S.D. = 0.51) โดยผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าระบบสามารถ
นำไปใช้งานจริงได ้
คำสำคัญ -- เว็บแอปพลิเคชัน, การรับซื้อ-ขายผ้า, ระบบการ
จัดการ 
 

ABSTRACT 
 Development of the Shop Management System for 
Buying-Selling Multipurpose Fabrics. The system is 
developed as a web application in order to use in 
business operations of buying-selling multipurpose 
fabrics. Development Objectives are 1) To analyze and 
design the Shop Management System for Buying-

Selling Multipurpose Fabrics, 2) To develop the Shop 
Management System for Buying-Selling Multipurpose 
Fabrics. The system is developed according to the 
SDLC (System Development Life Cycle) concept 
framework. The development tools are MariaDB 
database management system, development Languages 
are PHP, Typescript, HTML, positioning with Google 
Map API, and the system performance assessment 
form. System functionality consists of manage user 
information, manage seller information, manage fabric 
information, manage purchase price information, 
buying and selling fabrics, find the travel route via 
Google Map API, and issue reports.  
 The development results showed that1) There is 
the Shop Management System for Buying-Selling 
Multipurpose Fabrics and2) Efficiency evaluation of 

system performance by experts is at a good level ( X

= 3.64, S.D. = 0.51). The experts’ opinion is that the 
system can be practical use. 
Keywords -- web application, buying-selling fabrics, 
management system 

 
1. บทนำ 

 จากการสำรวจตัวเลขทางสถิติของสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แสดงให้เห็นถึงจำนวนช่ัวโมงการใช้
งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันของคนไทยที่มีอัตราการใช้งานอยู่ใน
ระดับสูง และสถิติการทำธุรกรรมทางออนไลน์และอีคอมเมิร์ช 
(e-Commerce) พบว่าการซื้อของผ่านทางออนไลน์ของคนไทย
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ติด 1 ใน 5 ของกิจกรรมที่นิยมใช้งานมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ต 
และยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในความนิยมที่มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น 
[1] ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการซื้อขายสินค้าที่ทำให้เกดิ
การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อท่ีมีมูลค่าทางการตลาดที่สูง 
ระบบธุรกิจจึงต้องปรับตัวให้ เข้ากับยุคของเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันกับคู่แข่งได้ การใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกและการบริหาร
จัดการจึงเป็นอีกหนึ่ งกลยุทธ์ที่ ระบบธุรกิจต้องหันมาให้
ความสำคัญและนำมาใช้งาน โดยเฉพาะในด้านการค้าขายใน
ระบบอีคอมเมิร์ชที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำการตลาด
ระหว่างผู้ค้ากับลูกค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย 
การประชาสัมพันธ์ร้านค้า และการสร้างความสมัพันธ์กับลกูค้าได้
อีกด้วย อีคอมเมิร์ช [2-3] คือ การดำเนินธุรกรรมทางการค้าผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อ-
ขายสินค้า จัดส่งสินค้า การชำระเงิน การแลกเปลี่ยนสินค้า/
บริการ หรือสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้กระบวนการ
ดำเนินงานทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา
การทำงาน ลดค่าใช้จ่ายและทำให้เกิดรายได้ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว 
 การดำเนินธุรกิจรับซื้อ-ขายผ้าอเนกประสงค์ เป็นธุรกิจที่
เกี่ยวกับการซื้อ-ขายผ้าชนิดต่างๆ เช่น ผ้าฝ้าย (Cotton), ผ้าโพลี
เอสเตอร์ (Polyester), ผ้า TC (Tetron Cotton ) เป็นต้น การ
ดำเนินงานของธุรกิจจะเป็นลักษณะที่เป็นตวักลางในการไปรับซือ้
ผ้าจากสถานท่ีต่างๆ แล้วนำผ้าที่ได้จากการซื้อนำมาขายต่อให้กับ
ลูกค้า ปัญหาที่เกิดขึ้นกบัระบบงานในปัจจุบัน เช่น การจดบันทึก
ข้อมูล ซึ่งผู้เขียนอาจจะเขียนไม่ชัดเจนทำให้ผู้อ่านเกิดการเข้าใจ
ผิด การจดบันทึกน้ำหนักผ้าผิดพลาด การคำนวณราคาการรับซื้อ
และราคาขายผิดพลาด การเกิดการชำรุดหรือสูญหายของข้อมูล
การรับซื้อ-ขายผ้า การตรวจสอบน้ำหนักผ้าคงเหลือแต่ละชนิดใน
โกดังต้องใช้เวลานาน การค้นหาข้อมูลลูกค้าทำได้ยาก เนื่องจาก
ต้องค้นหาจากข้อมูลที่จดบันทึกไว้ 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ
จัดการร้านซื้อ-ขายผ้าอเนกประสงค์ โดยให้ระบบสามารถทำงาน
ในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถทำงานได้ทุกที่ทุก
เวลาที่ต้องการใช้งานหรือต้องการเรียกดูข้อมูล นอกจากนี้เพ่ือให้
การทำงานมีความถูกต้องแม่นยำ มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นแบบ

แผน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการร้านซื้อ-ขายผ้า
อเนกประสงค์  
2.2 เพื่อพัฒนาระบบจัดการร้านซื้อ-ขายผ้าอเนกประสงค์ 

 
3. ขอบเขตการพัฒนา 

 ในการพัฒนาระบบจัดการร้านซื้อ-ขายผ้าอเนกประสงค์ ครั้ง
นี้ มีขอบเขตของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่  ลูกค้า เจ้าของร้าน และพนักงาน โดยแต่ละกลุ่มมี
ความสามารถในการใช้งานระบบ ดังนี้  
(1) ลูกค้า สามารถทำงานกับระบบ ได้ดังนี้ 
 - ล็อคอินเข้าสูร่ะบบ 
 - สั่งซื้อผ้าผ่านระบบ  
 - เรียกดูประวัติการสั่งซื้อ  
 - จัดการข้อมลูส่วนตัว 
 - เรียกดูข้อมูลผ้าที่ขาย 
(2) พนักงาน สามารถทำงานกับระบบ ได้ดังนี้ 
 - ล็อคอินเข้าสู่ระบบ 
 - ตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งผ้า 
 - ยืนยันข้อมูลการจัดส่งผ้า 
 - จัดการสถานะการจัดเตรียมผ้า 
 - ตรวจสอบเส้นทางและระยะทางการจัดส่งผ้าโดยการ
เรียกใช้งาน API จาก Google Map ได้ 
(3) เจ้าของร้าน สามารถทำงานกับระบบ ได้ดังนี้ 
 - ล็อคอินเข้าสู่ระบบ 
 - จัดการข้อมูลผู้ขาย 
 - บันทึกข้อมูลการรับซื้อผ้า 
 - ตรวจสอบราคาผ้า 
 - ตรวจสอบข้อมูลน้ำหนักผ้าแต่ละชนิด 
 - จัดการข้อมูลราคารับซื้อ-ราคาขายผ้า 
 - เรียกดูรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อของลูกค้า 
 - ยืนยันการสั่งซื้อผ้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ 
 - ตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งผ้า 
 - เรียกดูรายงาน 
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4. ขั้นตอนและวิธกีารดำเนินงาน 
 ขั้นตอนการพัฒนาระบบจัดการร้านซื้อ-ขายผ้าอเนกประสงค์ 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
4.1 การศึกษาและวิเคราะหร์ะบบงานเดิม 
 การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ เป็นการศึกษาทฤษฏีการ
พัฒนาระบบ ซึ่ งมีการอ้างอิงทฤษฏี วงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle: SDLC) [4] ศึกษาระบบ
การทำงานเดิมและปัญหาที่เกิดขึ้น ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สำหรับนำมาพัฒนาระบบและ
เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ 
 การหาความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 
เพื่อนำมากำหนดเป็นขอบเขตความสามารถของระบบและ
ผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม นำเสนอการวิเคราะห์ระบบด้วยแผนภาพ 
ด้ วยแผนภาพ โครงสร้างการทำงานของระบบ (System 
Architecture) แผนภาพบริบท (Context Diagram) และทำ
การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลระดับแนวคิด นำเสนอด้วย
แผนภาพ อีอาร์ (ER-Diagram) 
4.3 การพัฒนาระบบงาน 
 การพัฒนาระบบจัดการร้านซื้อ-ขายผ้าอเนกประสงค์ พัฒนา
ด้วยภาษา PHP, HTML, TypeScript เครื่องมือสำหรับพัฒนา
โปรแกรม คือ Visual Studio Code ระบบจัดการฐานข้อมูล คือ 
MariaDB และระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ คือ Nginx 
4.4 การทดสอบและประเมินระบบ 
 การทดสอบระบบแบบแบล็คบ็อกซ์ (Black Box Testing) 
แบ่งเป็นการทดสอบระบบด้วยตัวผู้พัฒนาระบบเองเพื่อทดสอบ
การทำงานและหาข้อผิดพลาดของระบบ และการทดสอบเพื่อหา
ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ จัดการร้านซื้ อ -ขายผ้ า
อเนกประสงค์ ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความสามารถในการทำงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
(Functional Requirement Test) ด้ านการทำงานตรงตาม
หน้าที่ของระบบ (Functional Test) ด้านการใช้งาน (Usability 
Test) และด้านความปลอดภัย (Security Test) 
4.5 จัดทำคู่มือการพัฒนาระบบและคู่มือการใช้งาน 
 หลังจากดำเนินการพัฒนาระบบตามขั้นตอนข้างต้นเรียบร้อย

แล้ว ผู้พัฒนาจึงได้จัดทำเป็นคู่มือการพัฒนาระบบฉบับสมบูรณ์ 
และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานทั้ง 3 กลุ่ม คือ 
ลูกค้า พนักงาน และเจ้าของร้าน 
 

5. สรุปผลการดำเนินการวิจัย 
 ผลการพัฒนาระบบจัดการร้านซื้อ-ขายผ้าอเนกประสงค์ มี
รายละเอียด ดังน้ี 
5.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ระบบ  
 ผู้พัฒนาได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบงานด้าน
เทคนิค คือ วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, Typescript 
และ HTML ศึกษาการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล MariaDB 
ระบบการเรียกใช้งานแผนที่ด้วย Google Map API และศึกษา
การทำงานของระบบงานเดิม พบปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงาน
เดิม สามารถแสดงปัญหาในระบบงานเดิม ดังภาพ 1 
 

 
 

ภาพ 1 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุและผลลัพธ์ของการเกิดปัญหา 
 

 จากภาพ 1 แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการทำงานของระบบ
การรับซื้อ-ขายผ้าเอนกประสงค์ โดยมีสาเหตุหลักเกิดจาก
กระบวนการทำงาน เอกสารในระบบงาน และพนักงาน ซึ่งส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ เช่น การค้นหาข้อมูลมี
ความล่าช้า การคำนวณราคาขายทำได้ยาก การสูญหายของ
เอกสาร และการคำนวณราคาซื้อ-ขายผิดพลาด เป็นต้น 
5.2 ผลการออกแบบระบบงาน 
 ผู้พัฒนาได้วิเคราะห์โครงสร้างการทำงานของระบบ วิเคราะห์
การจัดเก็บข้อมูลของระบบในรูปแบบของแผนภาพอี-อาร์ และ
วิเคราะห์ขอบเขตการทำงานของระบบระดับบนสุดในรูปแบบ
ของแผนภาพบริบท เพื่ออธิบายการทำงานของระบบ ได้ดังนี้ 
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 1) แผนภาพแสดงสถาปัตยกรรมการทำงานของระบบ ใน
การพัฒนาระบบสารสน เทศการจัดการร้านซื้ อ -ขายผ้ า
อเนกประสงค์ พัฒนาให้ทำงานบนระบบเครือข่ายในรูปแบบของ 
Client/Server สามารถแสดงสถาปัตยกรรมการทำงานของ
ระบบ ดังภาพ 2 
 

 
 

ภาพ 2 สถาปัตยกรรมการทำงานของระบบ 
 

  1. ส่วนของการให้บริการ (Sever-Side) เป็นส่วนการ
ทำงานในฝั่งของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ถูกประมวลผลโดยเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์เพื่อแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของ HTML แล้วส่ง
ผลลัพธ์ที่ได้ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ไปยังผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ 
  2. ส่วนของการรับบริการ (Client-Side) เป็นการทำงานในที่
ฝั่งของไคล์เอนต์ถูกประมวลผลด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้ 
และแสดงผลเป็นเว็บเพจ เป็นส่วนของผู้ใช้งานทั้งหมด ได้แก่ ลูกค้า 
พนักงาน และเจ้าของร้าน ซึ่งจะเรียกใช้งานผ่านเครื่องไคล์เอนต์ 
 2) แผนภาพอีอาร์ เป็นแผนภาพแบบจำลองเชิงแนวคิด ใช้
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบงาน [5] 
แผนภาพอี-อาร์ ของระบบ แสดงดังภาพ 3 
 

 
 

ภาพ 3 ER-Diagram ระบบจัดการซ้ือ-ขายผ้าเอนกประสงค์ 
 

 จากภาพ 3 แสดง ER-Diagram ของระบบจัดการร้านซื้อ-
ขายผ้าอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 9 แฟ้มข้อมูล ได้แก่ ผู้ใช้ 
(user) ประเภทผู้ใช้ (user_type) การขาย (order) รายละเอียด
การขาย (order_detail) การขนส่ง (shipping) ข้อมูลผ้า (rag) 
ข้อมูลราคารับซื้อผ้า (rag_price) การรับซื้อผ้า (ordersupp) 
และรายละเอียดการรับซื้อผ้า (ordersupp_detail) 
 3) แผนภาพบริบท (Context Diagram) [2] เป็นแผนภาพ
กระแสข้อมูลระดับบนสุดที่แสดงภาพรวมการทำงานของระบบท่ี
มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกระบบ ซึ่งจะแสดงให้
เห็นขอบเขต และเส้นแบ่งเขตของระบบที่ศึกษาและพัฒนา 
แผนภาพบริบทของระบบจัดการซื้อ-ขายผ้าเอนกประสงค์ แสดง
ดังภาพ 4 
 
 

 
 

ภาพ 4 Context Diagram ระบบจัดการซ้ือ-ขายผ้าเอนกประสงค์ 
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 จากภาพ 4 แสดงให้เห็นถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ลูกค้า พนักงานและเจ้าของร้าน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีการรับส่ง
ข้อมูลตามสิทธิที่ได้รับ 
5.3 ผลการพัฒนาระบบ 
 การทำงานของระบบมีการออกแบบและพัฒนาให้ระบบแบ่ง
การทำงานตามสิทธิการใช้งาน โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 
 1) ลูกค้า เมื่อเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ จะแสดงให้เห็น
รายการสินค้าที่ขายในร้าน ถ้าลูกค้ายังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกจะ
มีฟังก์ชันการสมัครสมาชิกให้ลูกค้าใช้งาน และเมื่อลูกค้าล็อคอิน
เข้าสู่ระบบจะพบกับเมนูการใช้งาน ได้แก่ รายการสั่งซื้อ ข้อมูล
ส่วนตัว ตะกร้าสินค้าและออกจากระบบ ดังภาพ 5-9 
 

 
 

ภาพ 5 หน้าแรกของระบบ 
 

 จากภาพ 5 แสดงหน้าแรกของระบบงานในส่วนของลูกค้า 
เมื่อลูกค้าเข้ามายังระบบงาน จะเห็นข้อมูลผ้าที่ขายภายในร้าน
และเมนูการทำงานหลักในส่วนของลูกค้า 
 

 
 

ภาพ 6 หน้าการสมัครสมาชิก 
 

 จากภาพ 6 แสดงหน้าจอในส่วนของการสมัครสมาชิก เมื่อ
ลูกค้าต้องการซื้อสินค้ากับทางร้านค้าจะต้องสมัครเป็นสมาชิก

ก่อน โดยจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ ช่ือผู้ใช้ รหัสผ่าน ช่ือจริง 
นามสกลุจริง เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ในการติดต่อ จากนั้นให้
คลิกท่ีปุ่ม Register 
 

 
 

ภาพ 7 หน้าจอแสดงแผนที่ที่ให้พนกังานไปส่งผ้าให้กับลูกค้า 
 

 จากภาพ 7 แสดงหน้าจอประวัติของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถ
เข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนตัวเพื่อจัดการประวัติของลูกค้าเองได้ ระบบ
จะแสดงข้อมูลของผู้ใช้ต่างๆ เช่น username, password, ช่ือ, 
นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, ละติจูด, ลองจิจูด โดยสามารถ
แก้ไขละติจูดและลองจิจูดได้ โดยการคลิกที่  Open Google 
Map เมื่อเข้ามาที่หน้าแผนท่ีแล้ว ให้เลือกสถานที่ท่ีต้องการให้ไป
จัดส่งผ้า เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ SAVE LOCATION 
 

 
 

ภาพ 8 หน้าจอแสดงตะกร้าสินค้า 
 

 จากภาพ 8 แสดงข้อมูลสินค้าในตะกร้าที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อ 
โดยจะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ ช่ือสินค้า ราคาขาย 
จำนวนที่ลูกค้าต้องการสั่ง (สามารถระบุตัวเลขเองได้) ราคา
รวมทั้งสิ้น และยังสามารถยกเลิกการสั่งซื้อแต่ละรายการได้ แต่
ถ้าต้องการสั่งซื้อให้คลิกท่ีปุ่มยืนยันการสั่งซื้อ 
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ภาพ 9 หน้าจอแสดงรายการสั่งซ้ือของลูกค้า 
 

 จากภาพ 9 แสดงหน้าจอรายการสั่งซื้อของลูกค้าที่มีการ
สั่งซื้อสินค้ากับทางร้านค้า โดยลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลการ
สั่งซื้อที่เคยสั่งซื้อได้ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบสถานการณ์
สั่งซื้อแต่ละรายการได้ว่าอยู่ในสถานะใด เช่น รอการตรวจสอบ 
จัดส่งสินค้าแล้ว เป็นต้น โดยคลิกดูข้อมูลได้ที่ปุ่มรายละเอียด 
นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อได้โดยการคลิกที่
ปุ่มยกเลิกออเดอร์ 
 2) พนักงาน การทำงานของพนักงานเมื่อล็อคอินเข้าสู่ระบบ
แล้วจะพบกับฟังก์ชันการทำงาน ได้แก่ ข้อมูลการสั่งซื้อผ้า ข้อมูล
ผ้าที่ต้องจัดส่ง เรียกดูข้อมูลแผนที่เส้นทางการจัดส่งผ้า ดังภาพ 
10 – 13 
 

 
 

ภาพ 10 ข้อมูลคำสั่งซ้ือผ้าของลูกค้าที่รอจัดเตรียมผ้า 
 

 จากภาพ 10 แสดงข้อมูลการสั่งซื้อผ้าจากลูกคา้ โดยพนักงาน
จะเรียกดูข้อมูลการสั่งซื้อและกำหนดวันที่จะจัดส่งผ้าให้กับลูกค้า 

และยังเป็นการเปลี่ยนสถานะเพื่อแจ้งให้พนักงานจัดเตรียมสินค้า
ทำการจัดเตรียมผ้าที่จะส่งให้กับลูกค้า 
 

ภาพ 11 ข้อมูลรายละเอยีดคำสั่งซ้ือ 

 

 จากภาพ 11 เป็นการเรียกดูรายละเอียดคำสั่งซื้อสินค้าจาก
ลูกค้า เพื่อให้พนักงานจัดเตรียมสินค้าที่จะต้องจัดส่งให้กับลูกค้า 
เมื่อจัดเตรียมสินค้าเรียบร้อยแล้วจะคลิกท่ีปุ่มยืนยันการจัดผ้า 
 

 
 

 

ภาพ 12 ข้อมูลคำสั่งซ้ือผ้าของลูกค้าที่ต้องจัดส่งให้ลูกค้า 
 

 จากภาพ 12 แสดงข้อมูลการสั่งซื้อผ้าของลูกค้าที่ร้านจะต้อง
ดำเนินการจัดส่งให้ โดยจะมีการระบุวันท่ีที่ต้องจัดส่ง นอกจากนี้
ยังสามารถเรียกดูแผนท่ีเส้นทางการจัดส่งผ้าได้อีกด้วย 
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ภาพ 13 การแสดงแผนที่เส้นทางการจดัส่งผ้า 
 

 จากภาพ 13 การแสดงแผนที่เส้นทางการจัดส่งผ้าให้กับ
ลูกค้า โดยพนักงานสามารถคลิกเพื่อดูแผนที่การเดินทางไปยัง
สถานที่จัดส่งผ้าได้ผ่านการทำงานในระบบ ระบบเรียกใช้ API 
ของ Google Map เพื่อแสดงแผนที่ 
 3) เจ้าของร้าน ส่วนการทำงานของเจ้าของร้านมีฟังก์ชันการ
ทำงาน ได้แก่ จัดการข้อมูลผ้า จัดการข้อมูลพนักงาน จัดการ
ข้อมูลผู้ขาย จัดการข้อมูลราคาการรับซื้อผ้า รับซื้อผ้าเข้าร้าน 
เรียกดูข้อมูลการคำนวณราคาเฉลี่ยในการับซื้อผ้า ข้อมูลการซื้อ-
ขายผ้า ข้อมูลรายรับ และข้อมูลอื่นๆ ได้ โดยส่วนของเมนูการ
ทำงานหลักของระบบจะแสดงทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ แสดง
ตัวอย่างการเข้าใช้งานระบบได้ดังภาพ 14-18 
 

 
 

ภาพ 14 การจัดการขอ้มูลผ้า 
 

 จากภาพ 14 เจ้าของร้านสามารถเข้ามาจัดการข้อมูลของผ้า
ที่ขายในร้านได้ โดยสามารถเพิ่มข้อมูลชนิดของผ้าที่ขายในร้าน 
แก้ไขข้อมูลผ้า และเปลี่ยนสถานะของข้อมูลผ้าในระบบได้ 
 
 

 
 

ภาพ 15 หนา้จอการจัดการข้อมูลผู้ขาย 
 

 จากภาพ 15 ระบบมีส่วนให้เข้าไปจัดการข้อมูลผู้ที่ขายผ้า
ให้กับร้านได้ โดยสามารถเข้าไปเพิ่มผู้ขาย แก้ไขข้อมูลผู้ขาย หรือ
เปลี่ยนสถานะของผู้ขายได้  
 

 
 

ภาพ 16 การรับซื้อผ้าจากผู้ขาย 
 

 จากภาพ 16 ส่วนของการรับซื้อผ้าจากผู้ขาย ระบบจะแสดง
รายชื่อผู้ขายทั้งหมดเพื่อให้เลือกช่ือผู้ขาย จากนั้นจะให้เลือกชนิด
ผ้าที่จะซื้อ และให้ระบุจำนวนการรับซื้อ โดยราคารับซื้อผ้าจะถูก
ดึงมาจากฐานข้อมูล ที่มีการตั้งราคาการรับซื้อผ้ากับผู้ขายไว้แล้ว 
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ภาพ 17 การแสดงราคาเฉลี่ยในการรับซ้ือผ้าจากผู้ขาย 
 

 จากภาพ 17 เจ้าของร้านสามารถเรียกดูราคาเฉลี่ยในการรับ
ซื้อผ้าจากผู้ขายท้ังหมดได้ เนื่องจากผู้ขายแต่ละรายมีการตั้งราคา
ขายไม่เท่ากัน ระบบจะช่วยคำนวณหาราคาเฉลี่ยในการรับซื้อ
เพื่อเป็นข้อมูลในการตั้งราคาขาย 
 

 
 

ภาพ 18 รายงานการขายผา้ให้กับลกูค้าของร้าน 
 

 จากภาพ 18 รายงานการขายผ้าที่ได้จากระบบงาน โดยผู้ใช้
สามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการเรียกดูข้อมูลการขายผ้าได้ 
รายงานแสดงข้อมูลวันที่ขาย รหัสลูกค้า ช่ือลูกค้า ผ้าที่ขาย 
จำนวนที่ขาย ราคาที่ขายและยอดรวมการขาย 
 
5.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
 หลังจากที่ผู้พัฒนาได้พัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อน
นำไปใช้งานจริงได้มีการประเมินความถูกต้องในการทำงานและ
ประสิทธิภาพของระบบ ดังนี ้

 1) ผลการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบโดยผู้พัฒนา 
เพื่อทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงานหลัก จำนวน 7
ฟังก์ชัน โดยการนำข้อมูลทดสอบเข้าสู่ระบบเพื่อทดสอบการ
นำเข้าและการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้จากระบบว่ามีความ
ถูกต้องหรือไม่ ผลการทดสอบการทำงานของฟังก์ชันของระบบ 
พบว่าสามารถทำงานตามฟังก์ชันการทำงานของระบบได้อย่าง
ถูกต้อง ดังตาราง 1 
ตาราง 1 ผลการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบโดยผู้พัฒนา 

ฟังก์ชันการทำงาน ผลการ
ทดสอบ 

ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ ✓ 

จัดการข้อมูลพื้นฐาน (เพิ่ม แก้ไข และค้นหา) ✓ 

จัดการข้อมูลราคารับซื้อผ้า ✓ 

รับซื้อผ้าเข้าสต๊อก ✓ 

ขายผ้าระบบออนไลน์ ✓ 

ตรวจสอบเส้นทางและระยะทางการจัดส่งผ้า
โดยการเรียกใช้งาน API จาก Google Map 

✓ 
 

การแสดงรายงานจากระบบ ✓ 

* หมายเหตุ ✓ ทำงานได้ถูกต้อง   ทำงานไม่ถูกต้อง 

 
 2) การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ โดย
การนำระบบไปให้ผู้เช่ียวชาญทดสอบการใช้งานระบบและตอบ
แบบสอบถาม ผลการประสิทธิภาพ แสดงดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD. การแปลผล 
การทำงานตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน  

3.62 0.50 ระดับดี 

การทำงานตรงตามหน้าที่ของ
ระบบ 

3.62 0.50 ระดับดี 

ด้านการใช้งาน 3.61 0.50 ระดับดี 
ด้านความปลอดภัย 3.73 0.59 ระดับดี 
ประสิทธิภาพโดยรวม 3.64 0.51 ระดับด ี

 
6. การอภิปรายผล 

 จากผลการพัฒนาระบบจัดการร้านซื้อ-ขายผ้าอเนกประสงค์ 
นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 



1194 

 

  

6.1 การพัฒนาระบบ 
 การพัฒนาระบบจัดการร้านซื้อ -ขายผ้าอเนกประสงค์  
ผู้พัฒนาดำเนินการพัฒนาระบบตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยอ้างอิงตามหลักการของ อรยา ปรีชาพาณิช [4] 
เริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่การศึกษาปัญหา การศึกษาความ
เป็นไปได้ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาระบบ การ
ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ เมื่อดำเนินการตาม
ทฤษฎีนี้แล้ว ผู้พัฒนาสามารถพัฒนาระบบได้เสร็จสมบูรณ์ตามที่
ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ จากนั้นจึงได้นำระบบที่พัฒนาเสร็จ
เรียบร้อยแล้วนำไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านคอมพิ วเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศทำการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของ
ระบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานของ อรรถพล พรหมทอง 
และ ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร [6] ที่พัฒนาระบบจัดการการซื้อ
ขายยางพารา กรณีศึกษา กิจการควนใหม่การยาง ตามกรอบ
แนวคิด SDLC (System Development Life Cycle) ผลการ
พัฒนาสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบโดยการนำวงจรการพัฒนา
ระบบมาเป็นแนวทางการพัฒนาทำให้ได้ ระบบสารสนเทศที่
สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง สามารถทำงานตามฟังก์ช่ันหน้าท่ี
ได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากมีการสอบถามความต้องการจาก
ผู้ใช้งานแล้วนำมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบโดยใช้
แผนภาพต่างๆ นำเสนอสิ่งที่ วิเคราะห์และออกแบบแล้วนำ
กลับไปให้ผู้ใช้งานตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือความถูกต้องของระบบท่ี
กำลังจะพัฒนา ทำให้ได้ระบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานของ [3] ที่พัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบการ
ขายสินค้าแบบอีคอมเมิร์ช  โดยกระบวนการพัฒนาระบบ
ประกอบด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบ  การพัฒนา
ระบบและสุดท้ายเป็นการทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชัน 
สรุปผลที่ได้จากการพัฒนาและทดสอบระบบ ระบบสามารถ
ทำงานได้ตามขอบเขตการวิจัยที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้
นอกจากนี้ยังช่วยให้การดำเนินการพัฒนาไปอย่างเป็นขั้นตอน
และพัฒนาเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 
6.2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 การประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการร้านซื้อ-ขายผ้า
อเนกประสงค์ ผู้พัฒนานำระบบไปให้ผู้เช่ียวชาญทดสอบการใช้
งานและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.64 แสดงว่าระบบ
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า

ระบบสามารถนำไปใช้งานจริงได้ ระบบมีการใช้งานที่ ง่าย 
สามารถรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้อย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบ
สถานะการดำเนินการได้ว่าอยู่ในการขั้นตอนใด มีการแจ้งเตือน
เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในระบบ เช่น การระบุข้อมูลผิดพลาด 
ระบบมีความถูกต้องในการจัดเก็บและเรียกดูข้อมูล ผู้ใช้งาน
สามารถเรียกดูรายงานสรุปต่างๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานการ
พัฒนาระบบงานของ อัคคพล วิศิษฎ์ชัยนนท์ [7] พัฒนาระบบซื้อ
ขายสินค้าการเกษตรออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่ง 
ระบบมีขอบเขตการทำงานครอบคลุมฟังก์ชันการทำงาน ดังนี้ 
การสมัครสมาชิก จัดการข้อมูลสมาชิก จัดการข้อมูลสินค้าและ
พิกัดของสินค้า การค้นหาพิกัดของสินค้า สั่งซื้อสินค้า การ
เรียกใช้บริการขนส่งจากผู้ขนส่งในระบบ เป็นต้น และสอดคล้อง
กับงานของ [6] ผลการประเมินระบบสรุปได้ว่าระบบทำให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการและการบริการมากขึ้น โดยมีระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้ระบบอยู่ในระดับมาก สรุปการ
อภิปรายผลเห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการ
ทำงานตามที่ผู้ใช้งานต้องการ และสามารถนำไปใช้งานได้ แต่ใน
ส่วนของผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพิ่มเติม ควรให้
ระบบสามารถจัดเส้นการจัดส่งผ้าให้แบบอัตโนมัติ โดยคำนวณ
จากเส้นทางตามแผนที่ใน Google Map API เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการช่วยตัดสินใจให้กับพนักงานจัดส่งผ้าว่าควรจะไปส่ง
ที่ใดก่อนจึงจะดีที่สุด เร็วที่สุด และประหยัดค่าใช้จ่ายมากท่ีสุด 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาระบบจัดการซื้อ -ขายผ้าอเนกประสงค์  
ผู้พัฒนาระบบมีข้อเสนอแนะสำหรับผู้ต้องการนำระบบไปใช้ดังนี้  
7.1 ด้านการออกแบบหน้าระบบ ควรปรับปรุงให้มีความสวยงาม 
น่าสนใจ  
7.2 เพิ่มความสามารถให้กับระบบงาน เพิ่มในส่วนของรายงาน
ให้หลากหลายมากข้ึน  
7.3 เพิ่มเติมฟังก์ชันการทำงานการวางแผนการขนส่งแบบ
อัตโนมัติ (Vehicle Routing) 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้กล่าวถึงการทำงานของระบบสารสนเทศเพื่อ

จัดการอู่ซ่อมรถยนต์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานแบบ
ออนไลน์ ครอบคลุมผู้ใช้งาน 2 กลุ่ม คือ เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ 
และลูกค้ า  โดยใช้ โปรแกรมภาษา MariaDB, JavaScript, 
TypeScript, HTML, NodeJS, AngularCLI และ Bootstrap 4 
ระบบที่พัฒนาประกอบด้วย 8 ฟังก์ชันหลัก และฟังก์ชันพื้นฐาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยทุกฟังก์ชันสามารถทำงานได้ถูกต้องจากการ
ทดสอบด้วยข้อมูลทดสอบโดยผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าระบบ
มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 นอกจากนี้  ผลการสอบถามความ
คิดเห็นของตัวแทนอู่ซ่อมรถยนต์ 5 แห่ง พบว่า ระบบที่พัฒนามี
ความสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของอู่ซ่อมรถยนต์ที่ 0.80 
– 1.00  และตัวแทนอู่ซ่อมรถยนต์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่ค่าเฉลี่ย 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 จึงสรุปได้ว่า 
ระบบที่พัฒนาสามารถนำไปใช้สนับสนุนการทำงานของอู่ซ่อม
รถยนต์ที่มีการดำเนินกิจการคล้ายกันได้อีกด้วย  

 
คำสำคัญ -- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, อู่ซ่อมรถยนต์ 
 

ABSTRACT 
This article discusses the functionality of Car 

Garage Management Information System developed to 
support working online, covers 2  groups of users: car 
garage owners and customers, using MariaDB, 
JavaScript, TypeScript, HTML, NodeJS, AngularCLI, and 
Bootstrap 4 . In which all functions can work properly 
from testing with test data by the researcher and 
experts opinioned that the system had overall 
performance at a very high level with an average of 
4.17, standard deviation of 0.87. In addition, the 

results of the inquiry for opinion of 5 car garage 
agents, the developed systems were consistent with 
the working processes of the car garage at 0.80 - 1.00. 
And satisfaction of car garage representatives is at a 
high level with an average of 4.26, standard deviation 
at 0.45. So it can be concluded that the developed 
system can also be used to support the operations of 
similarly operated car garages. 

 
Keywords -- Management Information Systems, car 
garage 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันรถยนต์ ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อการดำเนิน

ชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จึงมีการจัดซื้อรถยนต์มาใช้ในการเดินทาง
ของตนเองจำนวนมาก เห็นได้จากสถิติของกรมการขนส่งทางบก
ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 มีรถจดทะเบียนใหม่ทั่ว
ประเทศ ทั้งสิ้น 1,615,524 คัน [1], [2] ทั้งนี้ จากปริมาณรถที่
เพิ่มมากขึ้นทำให้ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์เกิดขึ้นจำนวนมากพร้อมกับ
การแข่งขันทางธุรกิจที่ เพิ่มมากขึ้นด้วย จากความต้องการ
ยกระดับของธุรกิจเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ใช้รถยนต์ที่มีความ
ใส่ใจและต้องการดูแลรักษารถยนต์มากขึ้น [3] ธุรกิจอู่ซ่อม
รถยนต์จึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก ดังนั้น ผู้ที่จะสามารถอยู่รอดใน
ธุรกิจนี้ได้นอกจากจะต้องมีการบริการที่ได้คุณภาพ และราคาที่
เหมาะสมแล้ว ยังต้องมีการจัดการงานของร้านท่ีดีด้วย [4]  

เว็บ แอปพลิ เค ชัน  (Web Application) คื อ  โป รแกรม
เฉพาะที่ทำงานผ่านเว็บเบราเซอร์ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานแอป
พลิเคชันไปพร้อมกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ธุรกิจส่วนใหญ่จึง
มีการนำเว็บแอปพลิเคชันมาเป็นช่องทางหนึ่งของการให้บริการ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงธุรกิจได้
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ตลอดเวลา  อีกทั้ง ปัจจุบันประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่มัก
ทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านเว็บแอปพลิเคชันทำให้ได้รับความ
สะดวกและรวดเร็วจากการบริการเพิ่มมากขึ้น [5] ดังนั้น เพื่อ
ยกระดับการจัดการงานของอู่ซ่อมรถยนต์ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ ที่มีการทำงานเป็นเว็บแอป
พลิเคชัน จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
ให้กับอู่ซ่อมรถได้  

บทความนี้ นำเสนอรายละเอียดของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ เพื่อสนับสนุนการทำงาน
แบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 2) การพัฒนาระบบ และ 3) การประเมินความสอดคล้อง
ของระบบจากตัวแทนอู่ซ่อมรถ ที่ใช้เป็นต้นแบบของระบบ
สารสนเทศเพื่อจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป โดยการศึกษาจาก
กระบวนการทำงานของอู่ซ่อมรถยนต์ขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระบบที่พัฒนาจะช่วยจัดการข้อมูล
ของลูกค้า จัดการรายการซ่อมรถยนต์ของลูกค้า และจัดการ
ข้อมูลอะไหล่รถยนต์ของลูกค้า ที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบ
รายการซ่อมรถยนต์ของตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ตลอดเวลา  สอดคล้องกับความต้องการใช้งานระบบเพื่อช่วย
จัดการงานด้านบริการและงานภายในของอู่ซ่อมรถได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ ใน
ครั้งนี้ มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงรวบรวมข้อมูลจากอู่ซ่อมรถยนต์ขนาดเล็ก ดังนี ้
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ขจรศักดิ์ เซี่ยงฉิน, ธานี ภาคีชีพ และธีรพงษ์ ฉันทะ [6] ได้
พัฒนาระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์อนันท์ การช่าง โดยมี
การออกแบบระบบให้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล MySQL 
และพัฒนาระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP ที่ช่วยให้
การบริหารงานของอู่ สามารถจัดทำประวัติลูกค้า การจัดการ
รายการซ่อม และการจัดการอะไหล่รถยนต์สำหรับซ่อม ทำให้
ข้อมูลมีความเป็นระเบียบ เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ 

รัตนาภรณ์ พยอม และ ประจวบ วาณิชชัชชวาล [7] ได้
จัดทำวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ กรณีศึกษา: 
ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ อาร์ เอ เค ออโต้เซอร์วิส โดยได้นำเอา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการบริหารการ
จัดการดำเนินงาน และการบริการลูกค้า ทำให้เกิดความรวดเร็ว 
ถูกต้อง และมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ 

จันจิรา ขาวผ่อง [8] ได้จัดทำวิจัยเรื่อง ระบบบริหารจัดการอู่
ซ่อมรถยนต์ ธีรเดชการช่าง โดยมีการออกแบบระบบเป็นเว็บ
แอปพลิเคชัน พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP และเก็บข้อมูล
ลงฐานข้อมูล ซึ่งระบบสามารถเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรถยนต์ 
ข้อมูลการเข้ารับบริการ ได้อย่างถูกต้องและสามารถลด
ระยะเวลาการทำงาน และปัญหาด้านกระบวนการทำงานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บก ารแจ้ งซ่ อม  และอื่ น ๆ  ได้ ร วม เร็ วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

จากการรายงานของเว็บไซต์ Digital WOW Marketing [9] 
แสดงให้เห็นว่าข้อมูลภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความ
นิยมมากในปี 2016 – 2017 โดยผลการสำรวจข้อมูลของ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 50,000 รายทั่วโลก พบว่า ภาษาที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดคือภาษา JavaScript, SQL, Java และ 
C# เรียงลงมาตามลำดับ ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจในการศึกษา
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

2.1.1 JavaScript เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูงสุด เป็น
ภาษาข้ามแพลตฟอร์มที่ทำให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบน
เดสก์ท็อป เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ 

2.2.2 TypeScript เป็น Open Source มีโครงสร้างของ
ภ าษ าต าม ห ลั กขอ ง JavaScript มี ค วาม ยื ด ห ยุ่ น แ ละมี
ประสิทธิภาพ มี Feature หลายตัวไว้ให้เลือกใช้ และรองรับการ
ทำงานของ ES6  

2.2.3 Node.js เป็น Runtime ของภาษา JavaScript ซึ่ง
เปรียบเสมือนล่ามที่ช่วยให้ภาษา JavaScript สามารถทำงานได้
บนระบบ Windows และ MaxOS ได้  ทำให้สามารถสร้าง      
แอปพลิเคชันท่ีสามารถทำงานข้ามแพรตฟอร์มได้ [10] 

2.2.4 Angular เป็ นFront-end JavaScript Framework 
ฝั่ ง  Client ท ำ ให้ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง  Reactive Single Page 
Applications (SPA) ซึ่งผู้ใช้จะรู้สึกเสมือนว่าโปรแกรมไม่มีการ
โหลดเปลี่ยนหน้าในระหว่างการทำงาน นอกจากนี้ Angular ยัง
เป็น Model-View-Controller (MCV) และเป็น Model-View-
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View Model (MVVM) มีการเช่ือมระหว่าง JavaScript กับ 
DOM Element ของ HTML อีกด้วย [11] 

 
2.3 บริบทของอู่ซ่อมรถยนต์ 

กรณีศึกษาอู่ซ่อมรถยนต์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
จำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์ขนาด 1–2 คูหา โดยเปิด
ให้บริการรับซ่อมรถยนต์ และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์  เนื่องจาก
เป็นอู่ซ่อมรถยนต์ขนาดเล็ก ทำให้มีเงินทุนจำนวนไม่มากนัก ทาง
อู่ซ่อมรถยนต์ จึงมีการสำรองอะไหล่รถยนต์ไว้ในร้านเพียง
บางส่วน และอะไหล่รถยนต์บางรายการจะใช้วิธีการไปหาซื้อดว้ย
ตนเองจากร้านขายอะไหล่รถยนต์ทั่วไป แต่หากเป็นอะไหล่
รถยนต์เฉพาะ ทางอูซ่่อมรถยนต์จะสั่งซื้อผ่านตัวแทนขายอะไหล่
รถยนต์จากบริษัทพันธมิตรทางการค้าเพื่อนำมาเปลี่ยนให้กับ
ลูกค้า ในการดำเนินกิจการของอู่ซ่อมรถยนต์ มีผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ พนักงานซ่อมบำรุง และ
ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

จากการศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวิจัยพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะทำ
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการจัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล 
และพัฒนาระบบด้วยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ NodeJS, JavaScript, TypeScript และ 
Angular เป็นต้น ทำให้ระบบที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้
สามารถรองรับการทำงานแบบข้ามแพรตฟอร์มได้เป็นอย่างดี 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ มี
การกำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยตามแนวทางการพัฒนาระบบ
ของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development 
Life Cycle: SDLC) [12] ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี ้
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยทำการศึกษาการทำงานในระบบงานเดิมของอู่ซ่อม
รถยนต์ จำนวน 3 แห่ง โดยกำหนดประเด็นที่สนใจไว ้4 ประเด็น 
คือ รูปแบบการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์ การจัดการข้อมูล
ลูกค้า การจัดการอะไหล่รถยนต์สำหรับซ่อมบำรุง และขั้นตอน
การนำรถเข้าใช้บริการของลูกค้าและการแจ้งผล และทำการ
รวบรวมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการงานภายในของอู่
ซ่อมรถยนต์ ทั้ง 3 แห่ง หลังจากนั้น ผู้วิจัยจึงทำการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ใหม่ต่อไป 
 
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ขั้นตอนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อ
จัดการอู่ซ่อมรถยนต์ [12] มีดังนี ้
 3.2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ เป็นการนำผลการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลจากระบบงานเดิมมาออกแบบระบบงานใหม่ 
โดยการออกแบบภาพรวมของระบบด้วยแผนภาพบริบท 
แผนภาพกระแสข้อมูล และออกแบบฐานข้อมูลของระบบที่
พัฒ นาขึ้ น ใหม่  รวมถึ งวิ ธี ก ารของระบบที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการกำหนดราคาขายอะไหล่รถยนต์ และวิธีการจัดการ
ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม เป็นต้น 
  3.2.2 ขั้นตอนการออกแบบระบบ เป็นขั้นตอนการออกแบบ
ส่วนประสานงานระหว่างผู้ใช้งานกับการทำงานของระบบเพื่อให้
เหมาะสมกับสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ในระบบ การออกแบบ
หน้าจอการทำงาน เมนูรายการ ปุ่มกดต่างๆ และคำอธิบาย
ปุ่มกดที่สอดคล้องและมีรูปแบบเดียวกัน เป็นต้น 
3.3 การพัฒนาระบบ 
 เป็นขั้นตอนการนำเอาผลการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบ รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมได้มาทำการสร้างระบบสารสนเทศ
เพื่อจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ เพื่อสนับสนุนการทำงานแบบออนไลน์  
ตามรายละเอียดที่ได้ทำการศึกษาไว้ โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ โดย
กำหนดประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควรมี
ต่ำสุด คือ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 4 Core หรือเทียบเท่า 
หน่วยความจำหลัก (RAM) ความจุ 4 GB และหน่วยความจำ
สำรองขนาด 500 GB 
 ซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ คือ ระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows 10 โดยผู้ วิจัยจะพัฒนาระบบโดยใช้
โปรแกรมฐานข้อมูล MariaDB เว็บเซิร์ฟเวอร์ Node JS ภาษาที่
ใ ช้ คื อ  JavaScript, TypeScript, HTML เฟ ร ม เวิ ร์ ค ที่ ใ ช้  
AngularCLI, BootStrap 4 และเครื่องมือสำหรับการพัฒนา
โปรแกรมคือ Visual Studio Code 
3.4 การทดสอบคุณภาพของระบบ 
 การทดสอบคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อจัดการอู่ซ่อม
รถยนต์ ด้วยข้อมูลทดสอบโดยผู้วิจัย ทำการทดสอบฟังก์ชันการ
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ทำงานทั้งฟังก์ชันพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและฟังก์ชันหลัก และการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบล็คบล็อก จากข้อคำถามในแบบประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบที่พัฒนา ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการ
ทำงานตามระบบของผู้ใช้ ด้านการใช้งานได้ของระบบ ด้าน
ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ และด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของระบบ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากนั้นทำการติดตั้งระบบที่พัฒนาซึ่ง
ผ่านการทดสอบจนสามารถใช้งานได้จริงให้กับอู่ซ่อมรถยนต์ 
จำนวน 5 แห่ง แบ่งเป็น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 3 แห่ง 
และไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ศึกษา จำนวน 2 แห่ง เพื่อประเมินความ
สอดคล้องของระบบจากตัวแทนอู่ซ่อมรถ ในข้ันตอนต่อไป 
3.5 การประเมินความสอดคล้องของระบบ 
 การประเมินความสอดคล้องของระบบสารสนเทศเพื่อจัดการ
อู่ซ่อมรถยนต์จากตัวแทนอู่ซ่อมรถยนต์ เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของระบบกับการทำงานจริงจากตัวแทนอู่ซ่อมรถยนต์ 
ทั้งหมด 5 แห่ง แบ่งเป็น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 3 แห่ง 
และไม่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 2 แห่ง โดยใช้แบบ
ประเมินความสอดคล้องของระบบ แบ่งข้อคำถามเป็น 2 ด้าน 
คือ ด้านความสามารถของระบบกับการทำงานจริง และ ด้าน
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
คือ การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
3.6 การจัดทำคู่มือ 
 ภายหลังจากระบบพร้อมใช้งานแล้ว ผู้วิจัยจึงจัดทำคู่มือติดตั้ง
ระบบ และคู่มือการใช้งานระบบ ประกอบด้วย คำแนะนำการ
เตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งโปรแกรม 
คำแนะนำวิธีการใช้งานระบบ หน้าจอของระบบ และตัวอย่าง
การใช้งานระบบ เป็นต้น 
 

4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ 
สามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ผลการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ผลการพัฒนาระบบ และผลการ
ประเมินความสอดคล้องของระบบ มีรายละเอียด ดังนี ้
4.1 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

 4.1.1 ผลการวิเคราะห์ระบบ จากกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง ใน
ประเด็นที่ผู้วิจัยให้ความสนใจทั้ง 4 ประเด็น และประเด็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการจัดการงานภายในของอู่ซ่อมรถยนต์ ทั้ง 3 แห่ง 
จากการศึกษา สามารถสรุปรายละเอียดได้ (ตาราง 1) ดังนี้  
 
ตาราง 1 ผลการศึกษาระบบงานเดิมของอู่ซ่อมรถทั้ง 3 แห่ง 

ประเด็นท่ีศึกษา 
อู่ซ่อมรถยนต์ (ร้านท่ี) 

1 2 3 
รูปแบบการให้บริการ    
ค่าบริการซ่อมรถยนต์ 30–500 บ. 50-800 บ. 50-600 บ. 
บริการซ่อมรถยนต์ ทุกยี่ห้อ บางยี่ห้อ ทุกยี่ห้อ 
การจัดการข้อมูลลูกค้า    
ข้อมูลลูกค้า เก็บข้อมูล เก็บข้อมูล เก็บข้อมูล 
ข้อมูลรถยนต์ของลูกค้า เก็บข้อมูล เก็บข้อมูล เก็บข้อมูล 
ข้อมูลประวัติการซ่อมรถ ไม่เก็บข้อมูล เก็บข้อมูล ไม่เก็บข้อมูล 
การจัดการอะไหล่รถยนต์สำหรับการซ่อมบำรุง  
อะไหล่รถยนต์สำหรับ
ซ่อมบำรุงรถยนต์ 

มีสำรอง
บางส่วน 

มีสำรอง 
บางส่วน 

มีสำรองบางส่วน 

กรณีอะไหล่รถยนต์ไม่มี
สำรองในร้าน 

หาซื้อจาก
ร้านอะไหล่

รถยนต์ 

หาซื้อจากร้าน
อะไหล่รถยนต์

และตัวแทนขาย 

หาซื้อจากร้าน
อะไหล่รถยนต์

และตัวแทนขาย 
ข้ันตอนการนำรถเข้าใช้บริการของลูกค้าและการแจ้งผล  
การทำรายการรถส่งซ่อม แจ้งปาก

เปล่า 
แจ้งเป็นเอกสาร แจ้งเป็นเอกสาร 

การตรวจสอบผลการ
ซ่อมบำรุงรถยนต์ 

โทรศัพท ์ โทรศัพท์  
และ Line  

โทรศัพท์  

ซ่อมไม่ทิ้งรถไว้ มี มี มี 
ซ่อมทิ้งรถไว้ไม่ค้างคืน มี มี มี 
ซ่อมทิ้งรถไว้ค้างคืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

  1) ผลการศึกษารูปแบบการให้บริการ พบว่า อู่ซ่อม
รถยนต์มีรูปแบบของการให้บริการ คือ เปิดให้บริการซ่อมรถยนต์
ทุกยี่ห้อ และมีอัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 30 – 800 บาท  
  2) ผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลลูกค้า พบว่า อู่
ซ่อมรถยนต์มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลรถยนต์ของลูกค้า
ไว้ท้ัง 3 แห่ง แต่มีการจัดเก็บประวัติการซ่อมรถยนต์ของลูกค้าไว้
เพียงแห่งเดียว (33%)  
  3) ผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการอะไหล่รถยนต์สำหรับ
การซ่อมบำรุง พบว่า อู่ซ่อมรถยนต์มีการสำรองอะไหล่รถยนต์
สำหรับซ่อมบำรุงรถยนต์ไว้เพียงบางส่วนเพื่อเปลี่ยนให้กับลูกค้า 
ในกรณีที่อะไหล่รถยนต์ไม่มีสำรองไว้ในร้าน วิธีการดำเนินการ
ของอู่คือจะทำการหาซื้อจากร้านอะไหล่รถยนต์หรือจากตัวแทน
ขายอะไหล่รถยนต์ที่เป็นบริษัทพันธมิตรทางการค้า 
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  4) ผลการศึกษาขั้นตอนการนำรถเข้าใช้บริการของลูกค้า 
และการแจ้งผลการซ่อม พบว่า ทางอู่ซ่อมรถยนต์มีการแจ้ง
รายการรถส่งซ่อมในรูปแบบปากเปล่าและแจ้งเป็นเอกสาร โดย
ลูกค้าสามารถตรวจสอบผลการซ่อมบำรุงได้ด้วยการโทรศัพท์
สอบถาม และผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยลูกค้าที่มาใช้บริการมี
ทั้งการซ่อมรถแบบไม่ทิ้งรถไว้ และแบบท้ิงรถไว้แต่ไม่ค้างคืน  
  5) ผลการศึกษาประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการจัดการ
งานภายในของอู่ซ่อมรถยนต์ ทั้ง 3 แห่ง  สามารถสรุปเป็น
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ (ภาพ 1) ดังนี้ 

 
ภาพ 1 แผนภูมกิ้างปลาแสดงปัญหาในระบบงานเดิมของอู่ซ่อมรถยนต ์

 ภายหลังการศึกษาการทำงานของอู่ซ่อมรถยนต์ ใน 4 
ประเด็นที่สนใจ และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน
กิจการของอู่ซ่อมรถยนต์แล้ว ผู้วิจัยจึงทำการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลรถยนต์ของลูกค้า ข้อมูล
อะไหล่รถยนต์ ข้อมูลอะไหล่สำหรับสั่งซื้อ ข้อมูลรายการส่งซ่อม 
ข้อมูลสถานะการซ่อม และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำงานภายในอู่ซ่อมรถยนต์ มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานใหม่ 
 

 
ภาพ 2 แผนภาพบริบทระบบสารสนเทศเพื่อจัดการอู่ซ่อมรถยนต ์

 4.1.2 ผลการออกแบบระบบ จากผลการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบระบบโดยมี
ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบเพียง 2 กลุ่ม คือ เจ้าของอู่ซ่อม
รถยนต์ และลูกค้าที่มาใช้บริการ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับพนักงานซ่อม
บำรุงรถยนต์ เนื่องจากพนักงานซ่อมบำรุงจะทำหน้าที่ซ่อมบำรุง
รถยนต์เพียงอย่างเดียวไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ  
ดังนั้น ผลการออกแบบภาพรวมของระบบด้วยแผนภาพบริบท 
(ภาพ 2) ผลการออกแบบการไหลของข้อมูลในระบบด้วย
แผนภาพกระแสข้อมูล (ภาพ 3 - 5) ผลออกแบบกระบวนการ
จัดการข้อมูลอะไหล่ซ่อมรถยนต์สำหรับซ่อมบำรุงรถยนต์ให้กับ
ลูกค้า (ภาพ 6) และผลการออกแบบฐานข้อมูลของระบบที่
พัฒนาขึ้นใหม่ (ภาพ 7) และผลการออกแบบส่วนประสานงาน
ระหว่างผู้ใช้งานกับการทำงานของระบบ (ภาพ 8) ดังนี ้
 

 
ภาพ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลของระบบในกระบวนการเข้าสู่ระบบ จัดการ

ข้อมูลรุ่นรถ ข้อมูลอะไหล่รถ ข้อมูลรถลกูค้า และข้อมูลลูกค้า 
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ภาพ 4 แผนภาพกระแสข้อมูลของระบบในกระบวนการจัดการข้อมูล 
รายการซ่อม ยืนยันสถานการณ์ซ่อม และออกรายงาน 

 

ภาพ 5 แผนภาพกระแสข้อมูลในกระบวนการจัดการข้อมูลรายการซ่อมใหม่ 
 
 

 
ภาพ 6 แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการข้อมูลอะไหล่ซ่อมรถยนต์ให้กับ

ลูกค้าแยกตามรายการอะไหล่ที่ต้องหาซ้ือจากแหล่งต่างๆ

 

 
ภาพ 7 การออกฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศเพื่อจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ 
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ภาพ 8 โครงร่างองค์ประกอบบนหนา้จอของระบบ 

 
ภาพ 9 โครงสร้างภาพรวมการทำงานของระบบที่พัฒนา 

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้มีการออกแบบวิธีการตั้งราคาขาย
อะไหล่รถยนต์สำหรับการทำงานของระบบ โดยให้เจ้าของอู่ซ่อม
รถยนต์สามารถกรอกข้อมูลเพื่อกำหนดราคาขายได้เองโดยตรง 
แต่เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนดราคาขาย
ไม่ถูกต้อง ที่หน้าจอดำเนินการของระบบจะแสดงราคาต้นทุน
ของอะไหล่ช้ินนั้นไว้ด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดราคาขาย
อะไหล่ช้ินนั้นให้กับเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ด้วย  

  สรุปผลการออกแบบระบบในการวิจัยครั้งนี้ ระบบ
สามารถทำงานได้แบบออนไลน์ โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ และลูกค้าที่มาใช้บริการ ผลการออกแบบ
แบ่งเป็น ส่วนจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ และส่วนจัดการ
ข้อมูลในฟังก์ชันหลัก 8 ฟังก์ชัน ประกอบด้วย ส่วนจัดการเข้าใช้
งานระบบ จัดการข้อมูลรุ่นรถ จัดการข้อมูลอะไหล่ จัดการข้อมูล
รถลูกค้า จัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลรายการซ่อม การ
ยืนยันสถานะการซ่อม และการออกรายงาน และเก็บข้อมูลใน

ฐานข้อมูลอู่ซ่อมรถ ที่จัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของอู่ซ่อม
รถยนต์ ทั้งหมด 11 ตารางข้อมูล โดยระบบมีการออกแบบให้
ผู้ใช้สามารถเพิ่ม แก้ไข ค้นหา ยกเลิก คืนค่า และลบ ที่กำหนดให้
ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ตามสิทธ์ิการเข้าใช้งานระบบ (ภาพ 9) 
4.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ 
 ระบบสนับสนุนการทำงานแบบออนไลน์ ที่ผู้ใช้สามารถ
ดำเนินการกับระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา มี
การกำหนดหน้าจอการทำงานออกตามกลุ่มของผู้ใช้งาน 2 กลุ่ม  
คือ เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ และลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ดังนี้ 
 4.2.1 ผลการพัฒนาระบบในส่วนเจ้าของอู่   เจ้าของอู่
รถยนต์สามารถจัดการข้อมูลภายในระบบได้ โดยการเพิ่ม แก้ไข 
ค้นหา ยกเลิก คืนค่า และลบข้อมูล ใน 8 ฟังก์ชัน ตัวอย่าง
หน้าจอระบบ (ภาพ 10 - 12)  
 

 
ภาพ 10 แผงควบคุมแสดงข้อมูลภาพรวมการประกอบการของระบบ 

 
ภาพ 11 หนา้จอการเพิ่มรายการซ่อมและอะไหล่ซ่อมบำรุงใหม่ 

 

 
ภาพ 12 หนา้การออกรายงานของระบบ 
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 4.2.2 ผลการพัฒนาระบบในส่วนลูกค้าท่ีมาใช้บริการ  
โดยลูกค้าที่มาใช้บริการกับอู่ซ่อมรถยนต์สามารถตรวจสอบ
สถานะการซ่อมบำรุงรถยนต์ และแสดงประวัติการซ่อมรถยนต์
ของลูกค้าจากระบบได้ (ภาพ 13 - 14) 
 

 
ภาพ 13 หนา้จอแสดงผลประวัตกิารซ่อมรถยนต์ของลูกค้า 

 

 
ภาพ 14 หนา้จอแสดงข้อมูลรายการซ่อมรถยนต์และปรับสถานะการซ่อม 

 4.2.3 ผลการทดสอบคุณภาพของระบบ 
  1) ผลการทดสอบด้วยข้อมูลทดสอบโดยผู้วิจัย โดยผู้วิจัย
ทำการเพิ่มข้อมูลการทำรายการซ่อมรถของลูกค้า 10 รายการ
จากลูกค้า 7 คน โดยมีลูกค้าบางส่วนมีรถท่ีใช้บริการกับอู่ซ่อมรถ
ได้มากกว่า 1 คัน ผลการทดสอบระบบด้วยข้อมูลทดสอบพบว่า 
ระบบสามารถจัดการข้อมูลได้ถูกต้องครบทุกฟังก์ชัน  
  2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ด้วยแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อจัดการอู่
ซ่อมรถยนต์ 4 ด้าน พบว่า โดยรวมผู้เช่ียวชาญเห็นว่าระบบมี
ประสิทธิภาพสามารถทำงานได้ในระดับมากท่ีค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87  
4.3 ผลการประเมินความสอดคล้องของระบบ 
 ผลการประเมินความสอดคล้องของระบบจากตัวแทนอู่ซ่อม
รถยนต์ ทั้งหมด 5 แห่ง แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 3 
แห่ง และไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 2 แห่ง พบว่า 

ด้านความสามารถของระบบกับการทำงานจริง มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างกระบวนการทำงานของอู่ซ่อมรถยนต์กับระบบ
ที่พัฒนาอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 (ตาราง 2) และด้านความ       
พึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 
4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 (ตาราง 3) 
 

ตาราง 2  ผลการประเมินความสอดคล้องของระบบ ด้านความสามารถ
ของระบบกับการทำงานจริง  

รายการประเมิน 
ตัวแทนอู่ซ่อมรถยนต์ (ร้านที่) คะแนนความ

สอดคล้อง 1 2 3 4 5 
จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
จัดการข้อมูลพื้นฐานของอู่ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
จัดการข้อมูลประเภทอะไหล่รถ +1 +1 +1 0 +1 0.80 
จัดการข้อมูลรุ่นของรถยนต์ +1 0 +1 +1 +1 0.80 
จัดการข้อมูลรถยนต์ของลูกค้า +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
จัดการข้อมูลอะไหล่รถยนต์ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
การทำรายการซ่อมรถยนต์ลูกค้า +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
จัดการข้อมูลรายการสั่งซื้ออะไหล่
รถยนต์ของลูกค้า 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

การแก้ไขสถานะรถซ่อม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
ตรวจสอบข้อมูลรถส่งซ่อมโดยลูกค้า +1 +1 +1 +1 0 0.80 
การรออกรายงานในส่วนเจ้าของร้าน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
การออกรายงานในส่วนลูกค้า +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 
 
ตาราง 3  ผลการประเมินความสอดคล้องของระบบ ด้านความพึงพอใจใน

การใช้งานระบบ 

รายการประเมิน 
ค่า 

เฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การ 

แปลผล 
ระบบใช้งานง่ายแม้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์น้อย 4.40 0.55 มาก 
ระบบช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญหายของข้อมูล 4.20 0.45 มาก 
ระบบช่วยให้ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการได้รวดเร็วข้ึน 4.20 0.45 มาก 
ระบบช่วยยกระดับมาตรฐานการทำงานของอู่ได้ 4.20 0.45 มาก 

ระบบช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเข่งขันได้ 4.40 0.55 มาก 
ระบบช่วยลดความผิดพลาดจากการกำหนดราคา
ขายอะไหล่รถยนต์ได้ 

4.00 0.00 มาก 

ระบบช่วยให้สามารถตรวจสอบรายการสำรอง
อะไหล่ของร้าน และอะไหล่ท่ีต้องหาซื้อได้ 

4.40 0.55 มาก 

ระบบช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ 4.40 0.55 มาก 
ระบบมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 4.20 0.45 มาก 
ระบบมีความน่าเชื่อถือ 4.20 0.45 มาก 

รวม 4.26 0.44 มาก 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการอู่ซ่อม
รถยนต์ ครั้งนี้ สนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ 2 กลุ่มคือ เจ้าของอู่
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ซ่อมรถยนต์ และลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ 
สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และทำงานในฟังก์ชัน
หลัก 8 ฟังก์ชัน คือ จัดการเข้าใช้งานระบบ จัดการข้อมูลรุ่นรถ 
จัดการข้อมูลอะไหล่ จัดการข้อมูลรถลูกค้า จัดการข้อมูลลูกค้า 
จัดการข้อมูลรายการซ่อม การยืนยันสถานะการซ่อม และการ
ออกรายงาน ที่ผู้ใช้สามารถเพิ่ม แก้ไข ค้นหา ยกเลิก คืนค่า และ
ลบข้อมูลได้  และลูกค้ าที่ มาใช้บริการสามารถตรวจสอบ
สถานะการซ่อมบำรุงรถยนต์ และประวัติการซ่อมบำรุงรถยนต์
ของตนเองได้ ผลการทดสอบระบบด้วยข้อมูลทดสอบโดยผู้วิจัย
ระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องทุกฟังก์ชันและผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า
ระบบมีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.17 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 จึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาสามารถ
นำไปใช้ได้จริ ง นอกจากนี้  ตั วแทนอู่ ซ่ อมรถยนต์ เห็นว่า
กระบวนการทำงานของอู่ซ่อมรถยนต์กับระบบที่พัฒนามีความ
สอดคล้องกันที่ 0.80 – 1.00 สร้างความพึงพอใจให้กับตัวแทนอู่
ซ่อมรถยนต์ เป็นอย่างมากที่ค่ าเฉลี่ย  4.26 ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.44 จึงสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการอู่ซ่อม
รถยนต์ที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับกระบวนการ
ทำงานของอู่ซ่อมรถยนต์ ดังนั้น จึงอาจนำไปใช้กับอู่ซ่อมรถยนต์
ขนาดเล็กท่ีมีการดำเนินกิจการคล้ายกันได้อีกด้วย 

6. การอภิปรายผล  
 1. การวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ 
ในครั้งนี้ เป็นการนำระบบสารสนเทศซึ่งเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล
มาช่วยจัดการข้อมูลภายในของอู่ และระบบสามารถทำงานได้
แบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถ
จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ รัตนาภรณ์ พะยอม และประจวบ วานิชชัชวาล [7] เรื่อง 
การบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ กรณีศึกษา : ศูนย์บริการซ่อม
รถยนต์ อาร์ เค เอ ออโต้เซอร์วิส โดยนำระบบสารสนเทศที่มีการ
จัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้
ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ มงคล ขจรเกียรติ [4] เรื่อง ระบบสารสนเทศ
สำหรับธุรกิจจำหน่ายอะไหล่และซ่อมรถจักรยานยนต์ ที่มีการ
พัฒนาระบบให้สามารถให้บริการลูกค้าได้แบบออนไลน์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงทำให้สามารถให้บริการลูกค้าของ
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบระบบให้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ 2 กลุ่ม
คือ เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ และลูกค้าที่มาใช้บริการ แต่ไม่มีการ
ออกแบบระบบให้เกี่ยวข้องกับพนักงานซ่อมบำรุง เนื่องจาก
พนักงานซ่อมบำรุงไม่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ ด้วยเหตุผลคือ 
ที่ตั้งของอู่ซ่อมรถยนต์เป็นอาคารพาณิชย์ขนาด 1 – 2 คูหา และ
มีพนักงานซ่อมบำรุงในแต่ละแห่งไม่เกิน 3 คน นอกจากน้ี ยังไม่มี
ลูกค้าที่มาใช้บริการแบบทิ้งรถไว้ค้างคืน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงไม่มีการ
ออกแบบการทำงานในส่วนของพนักงานซ่อมบำรุงไว้ในระบบ 
 3. จากผลการประเมินความสอดคล้องของระบบ ด้านความ
พึงพอใจในการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00 – 4.40
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ใช้มีความพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.40) ในเรื่องระบบใช้งานได้ง่ายแม้ผู้ใช้จะมีทักษะทาง
คอมพิวเตอร์น้อย และสามารถช่วยตรวจสอบรายการสำรอง
อะไหล่ของร้านและอะไหล่ที่ต้องหาซื้อได้อย่างดี ผู้ใช้จึงเห็นว่า
การนำระบบมาใช้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับอู่ จึงทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจากการบริการของอู่ได้ 
แต่หลังจากพิจารณาเป็นรายข้อแล้วยังพบว่า ผู้ใช้ยังขาดความ
เช่ือมั่นว่าระบบจะช่วยลดความผิดพลาดจากการกำหนดราคา
ขายอะไหล่รถยนต์ให้กับทางอู่ (ค่าเฉลี่ย 4.00) อาจเป็นเพราะ
วิธีการกำหนดราคาขาย ระบบกำหนดให้เจ้าของร้านสามารถ
กรอกราคาขายอะไหล่ที่ต้องการได้โดยตรง (ระบบมีการแสดง
ราคาทุนของอะไหล่เป็นแนวทางการกำหนดราคาขายไว้) ทำให้
ผู้ใช้อาจกำหนดราคาขายของสินค้าชนิดเดียวกันแต่ละครั้งไม่
เท่ากัน ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยอาจมีการออกแบบ
วิธีการกำหนดราคาขายอะไหล่รถยนต์ที่เหมาะสมและสามารถ
นำไปใช้กับการดำเนินการกิจการของอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไปได้   
 

7. ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
 1. เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานของกิจการอู่ซ่อมบำรุงรถยนต์ 
ผู้วิจัยอาจต้องทำการออกแบบระบบให้ครอบคลุมผู้ใช้งานทุก
กลุ่ม ซึ่งจะทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้กับ
อู่ซ่อมรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลางได้ 
 2. การออกแบบวิธีการตั้งราคาขายอะไหล่รถยนต์ เนื่องจากอู่
ซ่อมรถยนต์แต่ละแห่งมีการดำเนินกิจการที่แตกต่างกัน ดังนั้น
การกำหนดวิธีการตั้งราคาขายอะไหล่รถยนต์อาจต้องมีการศึกษา
เฉพาะเพื่อให้อู่ซ่อมรถยนต์ที่นำระบบไปใช้งานสามารถตั้งราคา
ขายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาและวิเคราะห์
ออกแบบระบบการพัฒนาแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์จองคิวนวด
แผนไทย กรณีศึกษาร้านกชมณจังหวัดนครสวรรค์   2. พัฒนา
ระบบแอปพลิเคชันจองคิวนวดแผนไทย กรณีศึกษาร้านกชมณ 
จังหวัดนครสวรรค์ และ 3) . ประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอป
พลิเคชันจองคิวนวดแผนไทย กรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัด
นครสวรรค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการจองคิว
นวดแผนไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 ระบบดังนี้ 1. ระบบหน้าร้าน
พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์  เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้ลูกค้าสามารถจองคิดนวดแผนไทย โดยลูกค้า
สามารถระบุเวลา ระบุหมอนวด ซึ่งระบบจะมีการแจ้งเตือนเป็น
ข้อความส่งไปถึงลูกค้าล่  ชั ่วโมงเพื่อให้ลูกค้ายืนยันวงหน้า 1               
การจองคิวนวดของลูกค้า และสามารถยกเลิกการจองคิวหาก             
ไม่สะดวกแต่ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด 2. ระบบหลังร้านทาง
ผู้จัดทำได้พัฒนาเว็บไซต์ให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการรายการ
จองคิวนวดของลูกค้า จัดเก็บข้อมูลการทำงานและค่าตอบแทน
ของหมอนวดในแต่ละวันได้ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการประเมินผล  ผู้ศึกษาวิจัยได้สำรวจความพึงพอใจในการใช้
ระบบงานโดยมีผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ลูกค้า และบุคคล
ทั่วไป จำนวน 400 คน ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบงาน  ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจ
ในประสิทธิภาพการใช้งานของระบบในเกณฑ์ ดี มีค่าเฉลี่ย 4.47  
 
คำสำคัญ : แอปพลิเคชัน นวดแผนไทย การจองคิว 
 

 

Abstract 
 The purposes of this study were to:  1.  study and 
analyze the design of the application development system 
and website for booking Thai massage queue at Kodchamon 
Thai Massage Shop in Nakhon Sawan, 2.  develop an 
application system for booking a Thai massage queue at 
Kodchamon Thai Massage Shop in Nakhon Sawan, 3. assess 
the satisfaction of the application of the Thai massage 
queue at Kodchamon Thai Massage Shop in Nakhon Sawan. 
In addition, to facilitate customers in booking a Thai 
massage queue that can specify the time of the masseur 
and can check massage times.  The system will send a 
message to the customer 1 hour in advance for the 
customer to confirm the customer's massage queue 
reservation, which will develop applications in the style of 
the Android operating system. Moreover, e-commerce, the 
organizer can develop the website for the admin to manage 
the customer's massage queue reservation.  The daily work 
and compensation of the masseuse stores statistics for each 
masseuse's massage queue booking.  The users include 
administrators, customers and general public. There are 400 
people by using a satisfaction questionnaire for 
evaluation.The researcher surveyed the satisfaction of using 
the system. The evaluation results showed that users were 
satisfied with the system's performance well.  An average is 
4.47. 
 
Keywords: Application, Thai Massage, Queue Booking 
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1. บทนำ 
       ร้านกชมณนวดแผนไทยเป็นร้านนวดที่ตั้งร้านอยู่ที่บริเวณ 
เลขที่ 73/1 ถนนวงศ์สวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
60000 โดยมี นางสาวกชมณ พลลา เป็นเจ้าของกิจการ จาก
ปัญหาข้างต้นที่ผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันจองคิว
นวดแผนไทย กรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการจองคิวนวดแผนไทยที่
สามารถระบุเวลา ระบุหมอนวด และสามารถตรวจเช็คเวลานวด
ได้ซึ่งระบบจะมีการแจ้งเตือนเป็นข้อความส่งไปถึงลูกค้าล่วงหน้า 
1 ชั ่วโมงเพื่อให้ลูกค้ายืนยันการจองคิวนวดของลูกค้า และ
สำหรับระบบหลังร้านทางผู้จัดทำได้พัฒนาเว็บไซต์ให้ผูดู้แลระบบ
สามารถจัดการรายการจองคิวนวดของลูกค้า จัดเก็บข้อมูลการ
ทำงานและค่าตอบแทนของหมอนวดในแต่ละวันเก็บสถิติการ
จองคิวนวดของหมอนวดแต่ละท่านได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

        1.   เพื ่อศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบระบบการพัฒนา
แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์จองคิวนวดแผนไทย กรณีศึกษาร้าน
กชมณ จังหวัดนครสวรรค์  
        2.   เพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชันจองคิวนวดแผนไทย 
กรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัดนครสวรรค์ 
        3.   เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชัน
จองคิวนวดแผนไทย กรณีศึกษา ร้านกชมณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

3. ขอบเขตของโครงงาน 
        โครงงานครั้งนี้ มีขอบเขตของโครงงานดังน้ี 
        1.  ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย เจ้าของกิจการ 
พนักงาน ลูกค้า และบุคคลทั่วไปท่ีสนใจจองคิวนวดกับทางร้าน 
        2.   ขอบเขตด้านการพัฒนาระบบ 

 

4. แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 วงจรการพัฒนาระบบ 
        การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่หรือการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้

ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการทำงาน การพัฒนาระบบ
หนึ ่งๆ มักทำในรูปแบบของโครงการพัฒนาระบบ )System 
Development Project)  ภายใต ้แผนการดำเน ินงานและ
แผนการใช้ทรัพยากรที่ได้กำหนดไว้ โดยมีทรัพยากรหลักคือ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบนั้น ๆ ซึ่งต้องเสียสละ
เวลาเข้าร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาระบบเพื่อให้ได้
ระบบสารสนเทศที่สอดคล้องต่อความต้องการใช้งานขององค์กร 
และมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ ่งขั ้นตอน
แรกเริ่มจากการศึกษากระบวนการทางธุรกิจของระบบงานนั้น
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิม จากนั้นจึงต้องดำเนินการ
ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆจนกระทั่งได้มีโครงการ
ริเริ่มนำซอฟต์แวร์มาใช้งาน และเมื่อมีการนำซอฟต์แวร์มาใช้งาน
ไปตามกาลเวลา สิ ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีก็อาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจไม่สามารถ
ตอบสนองการใช้งานที่ดีอีกต่อไป ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่
จะต้องดำเนินการปลดระหว่างซอฟต์แวร์เหล่านี้ออกไปเมื่อถึง
เวลาที่สมควร และดำเนินการวางแผนเพื่อเริ่มต้นศึกษาถึงปัญหา
ใหม่ด้วยการพัฒนาระบบใหม่หรือนำซอฟต์แวร์ใหม่ที่เหมาะสม
มาใช้งานแทน และด้วยเหตุดังกล่าวซอฟต์แวร์จึงมีลักษณะเป็น
วงจรชีวิตเช่นเดียวกันจึงเรียกว่าวงจรการพัฒนาระบบ )System 
Development Life Cycle)  หร ื อม ั ก เ ร ี ยกส ั ้ นๆว ่ า  SDLC 
ประกอบด้วย 7 ระยะด้วยกัน ) โอภาส เอี ่ยมสิริวงศ์, 2558 : 
หน้า 30 ) 
 การพัฒนาซอฟแวร์ ตามปกติแล้วจะประกอบด้วย
กิจกรรม 3 ส่วนหลักๆคือ วิเคราะห์ )Analysis) การออกแบบ 
)design) และการนำไปใช้ )Implementation) ซึ่งกิจกรรมทั้ง 3 
นี้สามารถใช้งานได้ดีกับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ในขณะที่
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้แบบฝ่ายการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทาง SDLC จนครบทุกกิจกรรมโดย
ประกอบด้วย 7 ระยะ ดังนี้  
ระยะที่ 1 : การศึกษาปัญหา )Problem Recognition Phase)
ระยะที ่ 2 : การวิเคราะห์ระบบ )Systems Analysis Phase)
ระยะที่ 3 : การออกแบบระบบ )Systems Design Phase) 
ระยะที่ 4 : การพัฒนาระบบ )Systems Development Phase)
ระยะที่ 5 : การทดสอบระบบ )Systems Testing Phase) 
ระยะที ่ 6 : การนำระบบไปใช้ )Systems Implementation 
Phase) 
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ระยะที ่ 7 : การบำรุงร ักษาระบบ )Systems Maintenance 
Phase) 
 

5. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
        ศิวพร เพชรวิลัยและนันทนา ศรีพรมทอง )2561) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบการจองคิวและจัดการร้านทำผมออนไลน์
แฮร์ทูสไตล์ เพื่อจองคิวและจัดการร้านทำผมออนไลน์แฮร์ทูสไตล 
โดยผลสรุปการดำเนินงาน คือระบบระบบการจองคิวและจัดการ
ร้านทำผมสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในการจองคิวทำผมจาก
ลูกค้าลดความยุ่งยากในการจองคิวอีกทั้งมีการจัดการข้อมูลการ
จอง และข้อมูลพนักงานได้อย่างสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้
ระบบยังช่วยให้ร้านทำผมแฮร์ทูสไตล์ จัดการกับข้อมูลได้อย่าง
เป็นระเบียบและถูกต้องในการจองคิวของลูกค้าในแต่ละครั้งอีก
ด้วยเป็นการนำทฤษฎีการวิจัยดำเนินการมาช่วยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ เพื่อให้ ระบบมีประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม 
        ประภัสสร ศรีเผด็จและคณะ )2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาระบบการจองคิวบนสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาการจอง
คิวร้านสักเพื่อศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื ่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์
ปัญหาของร้านสักเพื่อออกแบบแอพพลิเคชั่น Tattoo Studio 
และเพื ่อสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นระบบจองคิวสัก )Tattoo 
Studio) โดยผลสรุปการดำเนินงาน คือ ในการพัฒนาครั้งนี้เพื่อ
เป็นการศึกษาและจัดทำระบบจองคิวสักบนสมาร์ทโฟน ซึ่งการ
จัดทำครั้งนี้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ช่วยให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ลูกค้าร้าน Tattoo Studio ที่ต้องการจอง
คิวสัก หรือต้องการที่จะดูโปรโมชั่นของทางร้านและยังสมาชิกดู
ลายส ักตามหมวดหม ู ่ต ่ าง ๆ ได ้ โดยผ ู ้พ ัฒนาจ ัดทำเป็น
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและเกิด
ความรวดเร็วในการจองคิว ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการจอง
คิวสักและติดตามโปรโมชั่น ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้สามารถแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัวได้ ดูรูปสักได้ ดูโปรโมชั่นได้ จองคิวสักได้และสามารถดู
ประวัติการสักได้ 

 
 
 
 

6.  วิธีดำเนินโครงงาน 
        การดำเนินโครงงานครั้งนี้ มีกระบวนการในการดำเนินการ
ที่ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้  
        1.  ศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และ
งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง จากการค้นคว้าหาข้อมูลตามห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ต  
         2.  ศึกษา และสำรวจข้อมูลร้านนวดแผนไทยในจังหวัด
นครสวรรค์ และการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้มีความรู้เกี่ยว กับการ
นวดแผนไทย  
         3.  ศึกษาความต้องการ โดยการการสัมภาษณ์พูดคุยกับ
เจ้าของกิจการร้านนวดแผนไทย กรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัด
นครสวรรค์ เพื ่อรวบรวมข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากท่ีสุด  
         4.  การออกแบบ และพัฒนาระบบแอปพลิเคชันจองคิว
นวดแผนไทย กรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัดนครสวรรค์ 
          5.  ทดสอบ และนำแอปพลิเคชันไปใช้งานจริงที่ร ้าน
กชมณนวดแผนไทย   
          6.  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอป
พลิเคชันจองคิวนวดแผนไทย กรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัด
นครสวรรค์ 
          7.  ทำการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเค
ชันจองคิวนวดแผนไทย กรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัดนครสวรรค์
โดยสุ่มกลุ่ม ตัวอย่าง 400 คน  
          8.   นำแบบประเม ินความพึงพอใจที ่ ได ้มาทำการ
วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาก 
มาตราส่วนประมาณค่า เพื่อศึกษามุมมองความเปลี่ยนแปลงของ
การใช้งานแอปพลิเคชันจองคิวนวดแผนไทย กรณีศึกษาร้าน
กชมณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

7.  ผลการดำเนินโครงงาน 
        1.  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบระบบการพัฒนา
แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์จองคิว นวดแผนไทย กรณีศึกษา
ร้านกชมณ จังหวัดนครสวรรค์ 
ผู้จัดทำได้ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจองคิว
นวดแผนไทย ร้านกชมณผ่านแอปพลิเคชัน ตามขั้นตอน การวิจัย 
โดยนำข้อมูลจากผลสอบถามความพึงพอใจและรวบรวมข้อมูลมา
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วิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันระบบการจองคิวนวดแผน
ไทย ร้านกชมณผ่านแอปพลิเคชัน โดยมีวิธีการดังนี้ 
         1.1  การวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analysis 
and Design) 
                1.1.1    การออกแบบแผนการทำงานของแอป
พลิเคชัน )Use Case Diagram)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  แสดงรายละเอียดการทำงานของการพัฒนาระบบจองคิวนวดแผน
ไทย กรณีศึกษาร้านกชมณจังหวัดนครสวรรค์ )Use Case Diagram) 

 

จากภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดการทำงานหลักของระบบการ
จองคิวนวดแผนไทย กรณีศึกษา ร้านกชมณ จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยเริ่มต้นที่ผู้ใช้งานเข้าสู ่แอปพลิเคชัน )Open Application) 
จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน สร้างการจอง ดูข้อมูลรายงาน ดูข้อมูลการ
จอง และดูข้อมูลประวัติการใช้บริการ 
 
 
 

    1.1.2   การออกแบบผังงาน )Flow Chart) 

ภาพ 2 ขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชัน 
 

        จากภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการทำงานโดยรวมของแอป
พลิเคชันจองคิวนวดแผนไทย กรณีศึกษา ร้านกชมณ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยเริ ่มจากเปิดแอปพลิเคชันระบบจะเปิดและ
หน้าจอจะแสดงเงื่อนไขในการจองคิวนวด ลูกค้าสามารถเลือก
บริการ เลือกเวลาและระบบจะแสดงรายช่ือหมอนวดที่ว่างให้กับ
ลูกค้า และระบบทำการยืนยันการจองของลูกค้า 
   1 . 1. 3   ก า ร ก ำ ห น ด บ ร ิ บ ท  ) Context 
Description)  เป ็นการกำหนดผ ู ้ ใช ้ งาน )List of External 
Entities) ข ้อม ูล )List of Data) และ กระบวนการ )List of 
Processes)  ของการพ ัฒนาเว ็บไซต ์จองค ิวนวดแผนไทย 
กรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัดนครสวรรค์ ดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงการกำหนดบริบท )Context Description) 

    

เริ่ม

แสดงหน้าแอปพลิเคชัน
มีเงื่อนไขการจอง

เลือกประเภทบริการ

เลือกหมอที่ต้องการ

ยืนยันการจอง

เวลาที่ว่าง
ให้บริการ

ไม่ใช่

ใช่

จบ

เจ้าของกิจการ 

)Website) 

ลูกค้า 

)Application) 

Application จองคิวนวด 

จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 

การจอง 

ดูข้อมูลการจอง 

ดูข้อมูลประวัติการใช้บริการ 

ข้อมูลค่าตอบแทน 

รายได้ 
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          1. 1.4   แผนภาพบริบท )Context Diagram) 
        จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู ้ใช้แล้ว ผู ้จ ัดทำ
โครงงานได้ทำการออกแบบ การพัฒนาเว็บไซต์จองคิวนวดแผน
ไทย กรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นระบบงาน
ใหม่โดยเขียน เป็นแผนภาพบริบท ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 แสดงแผนภาพบริบท )Context Diagram) 

 
           1.1.5   แผนภาพกระแสข้อมูล )Data Flow Diagram 
: DFD) 

 
ภาพที่ 6 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูล 0  

)Data Flow Diagram : DFD) 

  1.1.5   แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
)Entity – Relationship Diagram: E-RD) ดังภาพท่ี 7 
 

 
ภาพ 7 แผนภาพความสัมพันธ์ระหวา่งข้อมูล )Entity – Relationship 
Diagram : E-RD) แสดงแบบจำลองขอ้มูลของการเว็บไซต์จองคิวนวด    

แผนไทยกรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัดนครสวรรค์ 

 
          2.   เพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชันจองคิวนวดแผน
ไทย กรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัดนครสวรรค์ 
        2.1   การออกแบบหน้าต่างของแอปพลิเคชัน 
เป็นหน้าออกแบบหน้าจองการจองคิวนวดโดยผู้จัดทำได้จัดทำ
เพื่อให้ลูกค้าอ่านเงื่อนไขในการจองคิวนวดแผนไทย ดังภาพท่ี 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอขั้นตอนการใช้งานของแอปพลิเคชัน 

ผู้ดูแลระบบ

0

ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเค
ชันจองคิวนวดแผนไทย

ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ
ประเภทบริการนวดแผนไทย
ข้อมูลหมดนวด
รายชื่อลูกค้าที่จองคิว
ข้อมูลจ านวนเงินค่าตอบแทนหมอนวด
ข้อมูลจ านวนรายได้ของร้าน
รายงานการจองคิว
รายงานข้อมูลหมอนวด
รายงานรายได้
รายงานค่าตอบแทน

ชื่อผู้ใช้ - รหัสผ่าน
รายละเอียดประเภทบริการ

รายละเอียดหมอนวด
รายละเอียดการจองคิว

รายละเอียดรายได้
รายละเอียดค่าตอบแทน

ข้อมูลจ านวนเงินที่ได้รับจากการบริการ

ลูกค้าชื่อผู้ใช้ - รหัสผ่าน
รายละเอียดลูกค้า
รายละเอียดการจองคิว
ข้อมูลยืนยันการจองคิว

ข้อมูลเข้าใช้งานระบบ
ชื่อผู้ใช้ - รหัสผ่าน

ข้อมูลสถานะการจองคิว

ผู้ดูแลระบบ

1

เข้าสู่ระบบ

ช่ือผู้ใช้ - รหัสผ่าน ช่ือผู้ใช้ - รหัสผ่าน
ลูกค้า

ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ

D1 ข้อมูลผู้ดูแลระบบ

D2 ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลผู้ดูแลระบบ

2

สมัครสมาชิก
ข้อมูลลูกค้า

รายละเอียดลูกค้า

ช่ือผู้ใช้ - รหัสผ่าน

3

จัดการประเภท
บริการ

D3 ข้อมูลประเภทบริการ

ข้อมูลประเภทบริการ

รายละเอียดประเภทบริการ

ประเภทบริการนวด

4

จัดการข้อมูล
หมอนวด

รายละเอียดข้อมูลหมอนวด

ข้อมูลหมอนวด
ข้อมูลประเภทบริการ

D4 ข้อมูลหมอนวด

D2 ข้อมูลลูกค้า

5

จัดการข้อมูล
การจองคิว

ข้อมูลหมอนวด

D5 ข้อมูลการจองคิว

ข้อมูลหมอนวด
ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลการจองคิว

รายละเอียดการจองคิว
ข้อมูลยืนยันการจองคิว

ข้อมูลสถานะการจองคิว

6

จัดการรายรับ
รายจ่าย

ข้อมูลจ านวนเงินที่ได้จากการบริการ

รายชื่อลูกค้าที่จองคิว

D4 ข้อมูลหมอนวด

D6 ข้อมูลค่าตอบแทน

D7 ข้อมูลรายได้

ข้อมูลหมอนวด

ข้อมูลค่าตอบแทน

ข้อมูลรายได้

7

รายงาน

รายละเอียดการจองคิว
รายละเอียดข้อมูลหมอนวด
รายละเอียดรายได้
รายละเอียดค่าตอบแทน

รายงานการจองคิว
รายงานข้อมูลหมอนวด
รายงานรายได้
รายงานค่าตอบแทน

ข้อมูลรายได้

ข้อมูลค่าตอบแทน

D3 ข้อมูลประเภทบริการ

D5 ข้อมูลการจองคิว

ข้อมูลประเภทบริการ

ข้อมูลการจองคิว

ข้อมูลประเภทบริการ

ประเภทบริการ

หมอนวด

ค่าตอบแทน

ลูกค้า

รายได้ร้าน

ได้

สามารถสามารถ

ได้

รหัสจองคิว

รหัสลูกค้า

เวลา

วันที่

ราคา

จ านวนชั่วโมง

รหัสหมอนวด

ชื่อ ชื่อเล่น

เพศ

อายุ รูปภาพหมอนวด

เลขใบอนุญาติ
ประกอบวิชาชีพ

รหัสลูกค้า

ชื่อ - นามสกุล

อายุ

เพศ

สัญชาติ

น้ าหนัก

ส่วนสูง ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านผู้ใช้

เบอร์โทรศัพท์

รหัสรายได้

ราคา

รหัสประเภทบริการ

รหัสหมอนวด

จ านวนชั่วโมง

วันที่ราคารหัสประเภท
การนวด

รหัสหมอนวด

รหัสค่าตอบแทน

รหัสประเภทบริการ ชื่อประเภทการนวด

ค่าตอบแทน

รายได้

รหัสการจอง

วันที่

1

M1

1

M

1

1 ผู้ดูแลระบบ

สามารถ

1

ได้

รหัสผู้ดูแลระบบ
ชื่อ - นามสกุล

เพศ

อายุ รหัสผ่าน

เบอร์โทรศัพท์

11

1

M

วันเดือนป เกิด

จองคิว

ชื่อผู้ใช้

วันเดือนป เกิดนามสกุล

จ านวนชั่วโมง
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        2.2   การออกแบบหน้าจอเมนูข้อมูลประเภทการนวดของ
เว็บไซต์ ดังภาพท่ี 9 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอเมนูข้อมูลประเภทการนวดของเว็บไซต ์

 
        3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชัน
จองคิวนวดแผนไทย กรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัดนครสวรรค์ 

 ประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันจอง
คิวนวดแผนไทย กรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัดนครสวรรค์                 
ในครั ้งนี ้ เพื ่อให้ทราบถึงความพึงพอใจ ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของบุคคลภายนอกที่เข้าใช้การใช้งานการพัฒนา
ระบบจองคิวนวดแผนไทยกรณีศ ึกษาร ้านกชมณ จังหวัด
นครสวรรค์จึงมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิก
บุคคลที่เข้าชมและทดลองใช้การพัฒนาระบบจองคิวนวดแผน
ไทยกรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัดนครสวรรค์โดยสรุปผลการ
ดำเนินงานศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ก 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 แสดงผลแบบประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย                       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของ 
ข้อมูลความคิดเห็นในโครงงาน 

 
     ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ข้องมูลชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดนผลการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังน้ี 
         ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประเมินผลระบบเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 57 .5  
ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 29.25 จากผู้
ประเมินผลระบบทั้งหมด และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นกับโครงงานการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน
จองคิวนวดแผนไทย กรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัดนครสวรรค์  
ในด้านประโยชน์ และการนำไปใช้ภาพรวมอยู่ในระดับ 4.55 มี
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 เมื่อจำแนกเป็นราย
ข้อพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ระบบใช้งานได้จร ิงและมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4 .49 มีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ  0 .65 รองลงมาคือ ระบบประมวลผล และ
แสดงผลได้รวดเร็ว มีค ่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4 .47  มีค่าเฉลี ่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 และระบบไม่ซับซ้อนใช้งานง่าย  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4 .43  มีค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 

ผลประเมินความพึง
พอใจ x   S.D. 

1)dความพึงพอใจด าน
ประโยชน และการนำไปใช  

4.55 0.60 

1.1 ระบบไม่ซับซ้อนใช้งานง่าย 4.43 0.68 
1.2 ระบบใช้งานได้จริงและมี
ประสิทธิภาพ 

4.49 0.65 

1.3 ระบบประมวลผลและ
แสดงผลได้รวดเร็ว 

4.47 0.48 

2)d ความพึงพอใจด าน
การออกแบบและการ
จัดร ปแบบเว็บไซต  

4.49 0.60 

2.1 การจัดรูปแบบระบบง่ายต่อ
การอ่านและการใช้งาน 

4.51 0.62 

2.2 ความถูกต้องและแม่นยำ
ของระบบ 

4.44 0.60 

2.3ความเหมาะสมโดยรวมของ
ข้อความรูปภาพและพื้นหลัง 

4.52 0.59 

3)d ความพึงพอใจด าน
ความสวยงาม 

4.46 0.64 

3.1 ขนาดและสีตัวอักษรมีความ
เหมาะสมต่อการอ่าน 

4.41 0.65 

3.2 สีสันของระบบสบายตามี
ความน่าสนใจ 

4.45 0.64 

3.3 การจัดหมวดหมู่เมนูต่าง ๆ 
ของระบบมีความเป็นระเบียบ 

4.51 0.62 

รวม 4.47 0.61 
 



1212 

 

0 .68 ตามลำดับ   ในด้านการออกแบบ และการจัดรูปแบบ
ภาพรวมอยู่ในระดับ  4.49 มีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.60 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความเหมาะสมโดยรวมของข้อความ รูปภาพ และพื้นหลัง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 มีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.59 รองลงมาคือการจัดรูปแบบระบบง่ายต่อการอ่าน และการ
ใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 มีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.62 และความถูกต้อง และแม่นยำของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.44 มีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.60 ตามลำดับ
ในด้านความสวยงามภาพรวมอยู่ในระดับ 4.46 มีค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้การจัดหมวดหมู่เมนูต่าง ๆ ของระบบมี
ความเป็นระเบียบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 มีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท ่ าก ั บ  0.62 รองล งมาค ื อ  ส ี ส ั นของระบบ                
สบายตา มีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 มีค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 และขนาด และสีตัวอักษรมี
ความเหมาะสมต่อการอ่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 มีค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ตามลำดับ จากตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 400 คน เมื่อจำแนก ผู้ที่ออกความคิดเห็น
และเสนอแนะ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 98.00 
และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวน 8 คน คิดเป็น                  
ร้อยละ 2.00 โดยมีความต้องการ ให้พัฒนาแอปพลิเคชันให้
รองรับการใช้งานระบบไอโอเอส )IOS)  
           

8.  การอภิปราย 
 จากผลการวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาแอป
พลิเคชันจองคิวนวดแผนไทย กรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัด
นครสวรรค์ ได้ศึกษาประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ของระบบ 
วิเคราะห์และออกแบบระบบ และทดสอบระบบ โดยการพัฒนา
แอปพลิเคชันจองคิวนวดแผนไทย กรณีศึกษาร้านกชมณ จังหวัด
นครสวรรค์ แบ่งการทำงานได้ ดังนี้ ผู้ใช้งานสามารถจองคิวจาก
แอปพลิเคชัน และผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลการจองคิว 
ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลประเภทบริการนวด ข้อมูลหมอนวด ข้อมูล
ค่าตอบแทน และข้อมูลรายได้ รวมถึงนำรายงานที่ออกมาจาก
ระบบ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ดูแลระบบได้ดี ในส่วนของลูกค้า สามารถสมัครสมาชิก 

สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สามารถเลือกหมอนวด และเวลา 
เลือกประเภทการบริการได้ สามารถรู้ราคาของการบริการได้ 
สามารถแจ้งการข้อความในการยืนยันการจองคิว สอดคล้องกับ
งานวิจัย ศิวพร เพชรวิลัยและนันทนา ศรีพรมทอง )2561) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบการจองคิวและจัดการร้านทำผมออนไลน์
แฮร์ทูสไตล์ เพื่อจองคิวและจัดการร้านทำผมออนไลน์แฮร์ทูสไตล์ 
โดยผลสรุปการดำเนินงาน คือระบบระบบการจองคิวและจัดการ
ร้านทำผมสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในการจองคิวทำผมจาก
ลูกค้าลดความยุ่งยากในการจองคิวอีกทั้งมีการจัดการข้อมูลการ
จอง และข้อมูลพนักงานได้อย่างสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้
ระบบยังช่วยให้ร้านทำผมแฮร์  ทูสไตล์ จัดการกับข้อมูลได้อย่าง
เป็นระเบียบและถูกต้องในการจองคิวของลูกค้าในแต่ละครั้งอีก
ด้วยเป็นการนำทฤษฎีการวิจัยดำเนินการมาช่วยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานได้ดีมากยิ่งขึ้น และยังได้สอดคล้องกับงานวิจัย 
ประภัสสร ศรีเผด็จและคณะ )2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การ
พัฒนาระบบการจองคิวบนสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาการจองคิว
ร้านสักเพื่อศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื ่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์
ปัญหาของร้านสักเพื ่อออกแบบแอพพลิเคชั ่นและเพื ่อสร้าง           
โมบายแอพพลิเคชั่นระบบจองคิวสัก โดยผลสรุปการดำเนินงาน 
คือ ในการพัฒนาครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาและจัดทำระบบจองคิว
สักบนสมาร์ทโฟน ซึ่งการจัดทำครั้งนี้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ ช่วยให้ผู ้ใช้งานสามารถใช้ได้ลูกค้าร้าน 
Tattoo Studio ที ่ต ้องการจองค ิวส ัก หร ือต ้องการที ่จะดู
โปรโมช่ันของทางร้านและยังสมาชิกดูลายสักตามหมวดหมู่ต่าง ๆ 
ได้โดยผู้พัฒนาจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อให้ง่าย
ต่อการใช้งานและเกิดความรวดเร็วในการจองคิว ซึ ่งเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งของการจองคิวสักและติดตามโปรโมช่ัน ซึ่งพอสรุป
ได้ดังนี้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ดูรูปสักได้ ดูโปรโมชั่นได้ 
จองคิวสักได้และสามารถดูประวัติการสักได้ 
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บทคัดย่อ 

 ในการจัดทำโครงงานการออกแบบและพัฒนาระบบ
การจองรถ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี
ราชา สภากาชาดไทย ผู้จัดทำได้เริ่มทำการศึกษาข้อมูล 
และขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
เพ่ือนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำโครงงาน ก่อนที่
จะนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้างและ
ออกแบบ วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือนำมาพัฒนา
ระบบการจองรถ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
ศรีราชา สภากาชาดไทย ผลที่ได้รับจากโครงงาน การ
ออกแบบการจองรถ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช
เทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โดยการ ใช้ภาษา PHP 
และ HTML ในการออกแบบหน้าเว็บและใช้ภาษาSQL 
ในการดึ งข้ อมู ลจากฐานข้ อมู ล โดย ใช้ โป รแกรม 
Dreamweaver CS6 เขียนโปรแกรม และการเก็บข้อมูล
ในฐานข้อมูลใช้  MySQL ในการจัดการและเชื่อมต่อ
ระบบฐานข้อมูลและเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา
ระบบ ที่สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมได้ตลอดเวลา ผลที่ได้รับจากความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบของผู้ใช้ระบบพบว่า ผลที่ได้รับจากการ
พัฒนาระบบการจองรถ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช
เทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  

ผลของการพัฒนาระบบพบว่าผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบในด้านการทดสอบระบบด้านฟังก์ชันการ
ทำงานต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

 (  = 4.28, S.D. = 0.54) ด้านความสามารถในการใช้

งานของระบบ อยู่ระดับดีมาก (  = 4.28, S.D. = 0.51) 
 
คำสำคัญ : ระบบขอใช้รถยนต์,ขอใช้ 
 

ABSTRACT 
 This project designing and developing a car 
reservation system Somdet Phraboromratchathewi 
Hospital, Sriracha, Thai Red Cross. And the 
operating procedures of Somdet Phra 
Borommaratchathewi Hospital in Sriracha, the 
Thai Red Cross, to be used as a database for 
project preparation. Before the introduction of 
computer systems to help create and design 
Analyze the problems In order to develop the 
car reservation system Somdet 
Phraboromratchathewi Hospital Sriracha Thai 
Red Cross, the result of the project Car booking 
design Somdej Phraboromratchathewi Hospital, 
riracha, Thai Red Cross, using Dreamweaver 
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CS6, using PHP to extract data from the 
database And store data in the Appserv 
database to manage and connect to the 
database and be the main tool for system 
development. That can proceed to make 
improvements to be ppropriate at all times 
The results of the atisfaction of the users of 
the system found that The results of the 
development of the car reservation system 
Somdet Phra rommaratchathewi Hospital 
Sriracha Thai Red Cross 

The results Memorial Hospital has 
performance and appropriate for working 
process. The Results of user of system function 

at an excellent level (  = 4.28, S.D. = 0.54) and 

the system ability at an excellent level   (  = 
4.28, S.D. = 0.51) 

 
Keyword : Car request system, Request 
 
1. บทนำ 
 ในปัจจุบันระบบการขอใช้รถยนต์เพ่ือใช้เดินทางของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ  ศรีราชา 
สภากาชาดไทย เป็นการจองโดยการใช้การจองรูปแบบ
กระดาษ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญหายและยังส่งผลให้
เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษอีกด้วย นอกจากนี้
แล้วเมื่อต้องการจองยานพาหนะจะต้องมาทำการจอง
ด้วยตัวเอง ยังหน่วยงานอาคารสถานที่เท่านั้น ซึ่งไม่
สามารถทราบได้ล่วงหน้าว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา
หรือไม่ และบางครั้งวันเวลาที่จองก็ไม่สามารถทราบได้
เช่นกันว่ามีบุคคลอื่นจองไปแล้วหรือไม่ จึงได้จัดทำระบบ
การขอใช้รถยนต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 

ศรีราชา สภากาชาดไทย โดยการ ใช้ภาษา PHP และ 
HTML ในการออกแบบหน้าเว็บและใช้ภาษาSQL ใน
ก า รดึ ง ข้ อ มู ล จ าก ฐ าน ข้ อ มู ล โด ย ใช้ โป ร แ ก รม 
Dreamweaver CS6 เขียนโปรแกรม และการเก็บข้อมูล
ในฐานข้อมูลใช้  MySQL ในการจัดการและเชื่อมต่อ
ระบบฐานข้อมูลและเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา
ระบบ เพ่ือใช้ภายในองค์กรเพ่ือช่วยประสิทธิภาพและลด
ขั้นตอนการทำงานของระบบเดิมและสรุปรายงาน  
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน  
1. เพ่ือการพัฒนาระบบขอใช้รถยนต์โรงพยาบาล

สมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบขอใช้

รถยนต์ โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา 
สภากาชาดไทย 
 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 วรณัฐธุรเสนและคณะ(2559) ได้ทำการศึกษาวิจัย
เรื่อง “ระบบจองห้องพักโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษา โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา” ระบบการ
จองห้องพักโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สนับสนุนการ
พัฒนาระบบการ จองห้องพักออนไลน์ โดยระบบที่
พัฒนาให้ความสะดวกในการบริการทั้งในส่วนของระบบ
การจองห้องพัก ข้อมูลของโรงแรมและข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยว และเป็นเครื่องมือช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้
บริการต่าง ๆ ของโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้การ 
ดำเนินการวิจัยกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ ลูกค้าและพนักงาน เป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยตรง กับการออกแบบและพัฒนาระบบการ
จองห้องพักโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ต ของโรงแรมเกทเวย์ 
จังหวัดพะเยา โดยในการพัฒนาเว็บไซต์ผู้จัดทำได้พัฒนา
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ด้วยภาษา PHP และ ระบบฐานข้อมูล MySQL เพ่ือให้
เป็นเว็บไซต์ที่ประสิทธิภาพต่อผู้ใช้งานมากที่สุด และ 
ผู้จัดทำสามารถปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการPHP, 
HTML และ SQL โดยมี  Oracle เป็ นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ผลจากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ ใช้งานระบบสรุปได้ว่า ระบบที่ พัฒนาขึ้น
สามารถนำไปประยุกต์ ใช้สำหรับบริหารกองงาน 
ยานพาหนะได้เป็นอย่างด ี 
 
3.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 หลักการออกแบบเว็บไซต์  
 การออกแบบและพัฒ นาระบบขอใช้ รถยนต์  
โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา พัฒนาขึ้นโดยใช้
โปรแกรม Adobe Dreamweaver และเก็บฐานข้อมูล
โดย ใช้  MySQL และใช้แผนภาพบริบท  (Context 
Diagram) แ ผ น ภ า พ ก ร ะ แ ส ข้ อ มู ล  (Data Flow 
Diagram) ความสัมพันธ์ฐานข้อมูล (E-R Diagram) ใน
การวิ เค ราะห์ แล ะ  ออกแบ บ ระบ บ  เพ่ื อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูง 

     
3.3 เครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
- Intel® Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz 4.10 
GHz 
 -  Memory Corsair Vengeance Lpx 
16GB(8GBx2) Ddr4/2400  
 -  GPU Galax GTX 1650 EX [1-CLICK 
OC] 4GB 
 -  Mainboard Gigabyte B365 M Aorus 
Elite 
 -  Power Supply Corsair Cv650 650w 
(80+ Bronze) 

 -  Storage 250 Gb Ssd Samsung 970 
Evo Plus Pcie/nvme M.2  
 -  Case Antec Nx200 
 -  Monitor  Msi Optix G241vc 23.6" Va 
75hz 

 -  Printer Epson L365 
 
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 ภาษาที่นำมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม
ต่อการทำงาน คือ PHP (Professional Home Page: 
PHP)    
โปรแกรมท่ีใช้ในการออกแบบและจัดทำเอกสาร 
 1.  Microsoft Word 2019 คือ โปรแกรมที่เหมาะ
กับงานด้านการพิมพ์เอกสารทุกชนิด สามารถพิมพ์
เอกสารออกมาเป็นชุด ๆ ซึ่งเอกสารอาจเป็นจดหมาย 
บันทึกข้อความ รายงาน บทความ ประวัติย่อและยัง
สามารถตรวจสอบ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ความ
ถูกต้องในการพิมพ์เอกสารได้  
 2. Adobe Photoshop CC คื อ  โป รแกรมที่ ใช้
สำหรับการตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และงานด้านมัลติมีเดีย เราสามารถใช้
โปรแกรม Photoshop ในการแต่งภาพ การใส่ Effect 
ต่าง ๆ ให้กับภาพและตัวหนังสือ 
 3. Microsoft Project 2019 คือ  โปรแกรม เป็ น
เครื่องมือการจัดการ การวางแผน และการติดตาม
โครงการที่จะช่วยให้สามารถจัดการโครงการ จัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ โดยสามารถคำนวณระยะเวลาที่
สัมพันธ์กันตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันสิ้นสุดของ 
 4. Microsoft Visio 2019 คือ โปรแกรมที่
ช่ วยสร้างกราฟฟิกและแผนภูมิ ได้ ง่ายดายและมี
ประสิทธิภาพเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับองค์กรที่ต้อง
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ใช้กราฟฟิก แผนภูมิ แผนผัง และตารางต่าง ๆ ในการ
นำเสนองาน  
 5. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2019 เป็น
โปรแกรมที่ ใช้ในการนำเสนอข้อมูลโดย สามารถใส่
รูปภาพ เสียง และวีดีโอได้ เช่น การสร้าง Slide Show  
   
 

4. วิธีการดำเนินงาน 
 การปฏิบัติงานศึกษาเรื่อง การออกแบบระบบการ
ขอใช้รถยนต์ โรงพยาบาลราชเทวี  ณ  ศรีราชา  มี
รายละเอียดการดำเนินการโครงงานดังนี้  
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 ระบบการขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี 
ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มีวงจรการพัฒนาระบบแบบ 
System Development Life Cycle หรือ SDLC ซึ่งมี 
6 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 
 1. การกำหนดและเลื อก โครงการ (System 
Identification and Selection) เป็นขั้นตอนที่ผู้จัดทำ
ได้ทำการค้นหาและเลือกโครงการที่ต้องการพัฒนา และ
ได้เลือกโครงการการออกแบบระบบ ขอใช้รถยนต์
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ  ศรีราชา 
สภากาชาดไทย เนื่องจากทางโรงพยาบาลสมเด็จพระ
บรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้มีการใช้
รถยนต์มีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลทางด้านค่าใช้จ่าย การ
รายงานข้อมูล ทางโรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวี ณ 
ศรีราชา สภากาชาดไทย จึงขอให้ช่วยออกแบบระบบ 
ขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี
ราชา สภากาชาดไทย เพ่ือให้เกิดการทำงานที่ดีมากขึ้น
และลดต้นทุน และ เพิ่มประสิทธิภาพ และความทันสมัย
ให้กับระบบ 
 2. การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (System 
Initiation and Planning) เป็นขั้นตอนในการเริ่มต้น

จัดทำโครงงาน วางแผนจัดทำโครงงาน  กำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินโครงงานศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงงาน โดยกำหนดปัญหาที่ เกิดขึ้นและตั้งชื่อ
ระบบ คือ ระบบการจองรถ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ ศรีราชา จากนั้นเริ่มเก็บรวมรวมข้อมูลทำ
การสอบถามข้อมูลและทำการศึกษาข้อมูลนั้นอย่าง
จริงจังพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนำไปใช้ใน
โครงงาน และกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของ
โครงงาน 
 3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็น
ขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ของระบบงานเดิมเพ่ือ
ทราบว่าระบบงานเดิมนั้นมีความผิดพลาดอะไรบ้าง เพ่ือ
นำความผิดพลาดนั้นมาพัฒนาระบบและรวบรวมความ
ต้องการในระบบใหม่ โดยศึกษาขั้นตอนการทำงานของ
ระบบเดิมและความต้องการของผู้ ใช้ระบบ ทำการ
วิเคราะห์ระบบงานตามขอบเขตที่ได้เขียนความสัมพันธ์
ของระบบการทำงานโดยการสัมภาษณ์ผู้ดูแลระบบ 
 4. การออกแบบระบบ (System Design) เป็นการ
กำหนดรูปแบบของระบบการปฏิบัติงานรวมถึงการ
ทำงานทั้งหมด ตั้งแต่ติดตั้ง โปรแกรม ภาษาที่นำมา
เขียน โปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูล โดยเริ่มจากจุด
แรกในการสอบถามผู้ใช้หรือเจ้าของระบบเสียก่อนจึงจะ
ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปตามความต้องการ 
 5. ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ  (System 
Implementation) ขั้นตอนพัฒนาระบบตามผลการ
วิเคราะห์ระบบงานเดิมที่ได้มา ให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้และทำการทดสอบระบบเพ่ือตรวจสอบความ
ผิดพลาดของโปรแกรมเพ่ือให้โปรแกรมทำงานได้ตาม
ขอบเขตและตามความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ ์
 6. การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) 
ขั้นตอนของส่วนการปรับปรุงระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่ได้
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จัดทำขึ้นการทำงานต่าง ๆ ของระบบศึกษาว่ามี
ข้อผิดพลาดในการทำงานหรือมีการทำงานไม่สมบูรณ์
หรือไม่ ซึ่งจะทำให้โปรแกรมทำงานไม่ตรงความต้องการ
ของผู้ใช้งาน โดยผ่านการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้งานของผู้ใช้ระบบ 
 
 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ขอบเขตการดำเนินงาน 

ระบบการขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลสมเด็จบรมราช
เทวี ณ ศรีราชา มีขอบเขตการดำเนินงานไปประกอบไป
ด้ วย  ค วาม เป็ น ม าและความ ส ำคัญ ขอ งปั ญ ห า 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
และแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
ขอบเขตโครงงาน  
 การพัฒนาระบบการจองรถ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
บรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีขอบเขตการดำเนินงานของ
โครงงาน ดังนี้ 

1. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน 

- ข้อมูลจังหวัด 

- ข้อมูลแผนก 

- ข้อมูลพนักงาน/เจ้าหน้าที่ 

- ทะเบียนรถยนต์ 

- ข้อมูลประเภทรถยนต์ 

- ข้อมูลยี่ห้อรถยนต์ 

- ข้อมูลพนักงานขับรถยนต์ 

- ข้อมูลประเภทใบขับข่ี 

- ข้อมูลประกันรถยนต์ 

- ข้อมูลรถยนต์ 
2. การขอใช้รถยนต์/คืนรถยนต์ 

- ข้อมูลการขอใช้รถยนต์ 

- ข้อมูลการอนุมัติจากหน่วยงาน 

- ข้อมูลการกำหนด พนักงานขับรถ/รถยนต์ 

- ข้อมูลการคืนรถยนต์ 

- ข้อมูลการบันทึกการใช้รถ/(EMS) 
3.  การบนัทึกค่าใช้จ่าย 

- ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการใช้รถ 

- ข้อมูลค่าซ่อมบำรุง 
4.  การวิเคราะห์และออกรายงาน 

- รายงานข้อมูลสมาชิก 

- รายงานข้อมูลพนักงานขับรถยนต์ 

- รายงานประกันรถยนต์ 

- รายงานข้อมูลรถยนต์ 

- รายงานการขอใช้รถยนต์ 

- รายงานการใช้รถยนต์(EMS) 

- รายงานประกันรถยนต์ 

- รายงานข้อมูลค่าใช้จา่ย 

- รายงานข้อมูลการซ่อมบำรุง 
แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 แผนภาพบริบท หมายถึง แผนภาพกระแสข้อมูล
ระดับบนสุดที่แสดงภาพรวมการทำงานของระบบ  

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการ
จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน การแก้ไขข้อมูล การเก็บข้อมูลและ
บั นทึ กข้ อมู ลต่ าง ๆ เพ่ื อเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินงาน 
 2. ผู้ ใช้งาน คือ ผู้ที่สามารถเข้าจองรถยนต์ ได้
สามารถดูข้อมูลสถานะการจองประวัติการจองรถยนต์  
 3. พนักงานขับรถยนต์ คือ ผู้ที่ได้รับใบสั่งงานการขอ
ใช้รถยนต์และทการบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

4. ผู้บริหาร คือ ผู้ที่ ได้รับรายงานข้อมูลสมาชิก 
รายงานข้อมูลพนักงานขับรถยนต์ รายงานประกัน
รถยนต์ รายงานข้อมูลรถยนต์ รายงานการขอใช้รถยนต์ 
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รายงานการใช้รถยนต์ (EMS) รายงานประกันรถยนต์ 
รายงานข้อมูลค่าใช้จ่าย รายงานข้อมูลการซ่อมบำรุง 
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ภาพที่ 4.2 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) 
แผนภาพกระแสข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการไหลของ

ข้อมูลระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ในระบบซึ่งใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการทำงานใน
ระบบการจัดการข้อมูลการขอใช้รถยนต์ โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยซึ่ง
กระบวนการทำงานด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล ซึ่งมีการ
แบ่งข้ันตอนการทำงานเป็น 4 กระบวนการดังนี้ 

กระบวนการ 1 .0  การจัดการข้ อมู ล พ้ื นฐาน 
กระบวนการ 2.0 การขอใช้รถยนต์/คืนรถยนต์   

 กระบวนการ 3.0 บันทึกค่าใช้จ่าย 
 กระบวนการ 4.0 การวิเคราะห์และออกรายงาน 
 
ความสมัพันธ์ของฐานข้อมูล (E-R diagram) 
 แสดงถึงความสัมพันธ์ของตารางข้อมูลที่เกิดขึ้นใน
ระบบการจัดการข้อมูลและขอใช้รถยนต์ โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้
มีโครงการตารางข้อมูล และแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตารางข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้  
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ภาพที่ 4.4 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (E-R diagram) 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
ผลการพัฒนาระบบ 

 
 หน้าจอหลัก Login 
 

 เป็นหน้าจอloginเข้าสู่ระบบโดยสิทธิเข้าถึงจะมี 3 
ฝ่าย ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝ่าย
อาคารสถานที่ และผู้บริหาร 
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หน้าจอส่งคำขอใช้รถยนต์ 

 
 หน้าจอแสดงสถานะการขอใช้รถยนต์ 
เป็นหน้าจอสำหรับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่เข้ามา
ตรวจสอบสถานะคำขอใช้รถยนต์  โดยสามารถค้นหา
ข้อมูลได้โดยกรอกชื่อหรือนามสกุลและกดปุ่ม Search  
 

 
แสดงหน้าจอสถานการณ์ขอใช้รถยนต์ 

 
 หน้าจอจัดการคำขอใช้รถยนต์ที่อนุมัติแล้ว 
เป็นหน้าจอสำหรับให้ผู้บริหารเข้ามาตรวจสอบถานะการ
อนุมัติขอใช้รถยนต์และเลือกพนักงานขับรถยนต์/
รถยนต์  โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยรอกชื่อหรือ
นามสกุลและกดปุ่ม Search 
 
 
 

 

 
แสดงหน้าอคำขอใช้รถยนต์ที่อนุมัติแล้ว 

 
 หน้าจอจัดการคืนรถยนต์ 
เป็นหน้าจอสำหรับฝ่ายอาคารสถานที่ เข้ามาจัดการ
สรุปผลการใช้งานขอใช้รถยนต์  โดยสามารถค้นหา
ข้อมูลได้โดยกรอกชื่อหรือนามสกุลและกดปุ่ม Search 

 
แสดงหน้าจอการคืนรถยนต์ 

  
การบันทึกค่าใช้จ่าย 

 
แสดงหน้าจอการบันทึกค่าใช้จ่าย 
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แสดงหน้าจอค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ 

 
การวิเคราะห์และออกรายงาน 

หน้าจอรายงานพนักงาน/เจ้าหน้าที่ 
เป็นหน้าจอสำหรับให้ผู้บริหาร ออกรายงานข้อมูล
สมาชิก โดยสามารถเลือกแสดงข้อมูล และสามารถพิมพ์
ข้อมูลได้โดยกดปุ่ม Print 

 
แสดงหน้าจอรายงาน 

 
เป็นหน้าจอสำหรับให้ผู้บริหาร ออกรายงานข้อมูล
สมาชิก โดยสามารถเลือกแสดงข้อมูล และสามารถพิมพ์
ข้อมลูได้โดยกดปุ่ม Print 
 

6.ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรให้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์ม
สมาร์ทโฟนเพ่ือให้พนักงานสามารถใช้งานได้ในทุกที่และ
เพ่ือความสะดวกกับพนักงานมากที่สุด 
 2.  ควรเพ่ิมระบบติดตามรถยนต์เพ่ือตรวจสอบว่า
รถยนต์ดังกล่าวอยู่ที่ไหนและสภาพเป็นอย่างไรเพื่อความ
สะดวกในการติดตามและเพ่ือตรวจสอบว่ารถยนต์คัน
ดังกล่าวพร้อมที่จะใช้ในแผนงานครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและติดตั้งระบบ
เครือข่าย กรณีศึกษา บริษัท ซียู.ดับบลิว. โลจิสติกส์ จำกัด ทำให้
ระบบเครือข่ายภายในบริษัทสามารถใช้งานได้ดีมากขึ้นและ
สำรองข้อมูลตามความต้องการของบริษัท รวมถึงสัญญาณ WIFI 
สำหรับพนักงานและแขกที่มาใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้ครอบคลุม
พื้นที่ในบริษัท พร้อมกันนี้ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบเครือข่าย 
เพื่อให้พนักงานที่ใช้งานเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และยังจัดทำ
เอกสารในรูปแบบหนังสื่ออิเล็กทรอนิกสร์ หรือ E-Book เพื่อง่าย
ต่อการเก็บรักษาและการใช้งาน 
 

Abstract 
 This project aims to design and install a network 
system, a case study of CUW. Logistics Co., Ltd. makes 
network systems within the company more usable 
and backups according to company needs, including 
WIFI for employees and guests using the Internet. Has 
covered an area in the company At the same time, a 
network user manual was created. To make it easier 
for employees to use it. It also provides documents in 
the form of movies, electronic media or E-Book for 
easy storage and use 
 

คำสำคัญ : การออกแบบและตดิตั้งระบบเครือข่าย, ระบบ
เครือข่าย 
 

1.  บทนำ 
ประวัติความเป็นมาของสถานประกอบการ 
 จุดกำเนิดของ บริษัท ซียู.ดับบลิว. โลจิสติกส์ จำกัด มาจาก
การศึกษาหาความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จริง จาก
จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ บริษัทค่อย ๆ พัฒนาเติบโตขึ้นจากการศึกษา 
เรียนรู้การบริการอย่างทุ่มเทและซื่อสัตย์ทำให้สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ประกอบการจนเกิดความมั่นใจและเช่ือมั่นในศักยภาพ
ของบริษัทฯ แนะนำต่อเนื่องกันปากต่อปากในการเป็นตัวแทน
นำเข้าส่งออกสินค้า การให้บริการในพิธีการศุลกากร การขนส่ง 
และการให้บริการด้านโลจิสติกส์ อย่างรวดเร็ว ฉับไว ซื่อสัตย์
สุจริตเสมอมา จวบจนปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงพัฒนาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อจะได้นำ
ความรู้เหล่านั้นมาให้บริการแก่ลูกค้า สนับสนุนผู้นำเข้า-ส่งออก 
ทั้งในนามบุคคล และเป็นบริษัท  
 บริษัทฯ มีระบบควบคุมการทำงานอย่างเป็นระบบ บริหาร
การขนส่งและให้บริการแบบรายเที่ยว รายเดือน บริหารจัดการ
คลังสินค้า บริการขนส่งสินค้าทุกประเภททั่วประเทศ บริการรถ
ทุกประเภทตามนโยบายทลูกค้า ลูกค้าเป็นผู้ตั้งโจทย์ให้ทางเรา
แก้โจทย์ บริการงานทุกประเภท งานอุตสาหกรรม ให้โอกาสเรา
ช่วยแก้ปัญหาการขนส่งและลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าและการ
กระจายสินค้าของผู้ประกอบการ 
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2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปิยวัฒน์ ด้วงผึ้ง และคริษฐ์ สุวรรณประพิศ (2560 ) จาก
การศึกษาและปฏิบัติงานสหกิจในโรงแรมชลอินเตอร์ ของบริษัท 
ชลบุรีอินเตอร์ จำกัด ได้รับมอบหมายงานให้ ออกแบบและติดตั้ง
ระบบเครือข่ายภายในองค์กรดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข 
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตลอดจน 
Software และ Hardware ขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี และ
พร้อมใช้งานอยู่ตลอด พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ผู้รับผิดชอบสามารถดูแลซ่อมแซม
เคลื่อนย้าย เปลี่ยนสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (UTP) และ
อุปกรณ์  กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Acess Point) 
ภายในองค์กรได้ถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการ ปรับปรุง 
ติดตั้งระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น [1] 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 ระบบ เครือข่ ายคอมพิ วเตอร์  (Computer Network) 
หมายถึงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเช่ือมต่อเข้าด้วยกัน โดย
อาศัยช่องทางกรสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบ
ร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้น ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบที่สำคัญ เพื่อการเช่ือมต่อเป็น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File Server) 
ช่องทางการสื่อสาร (Communication Chanel) สถานีงาน 
(Workstation or Terminal) แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ใน เค รื อ ข่ า ย 
(Network Operation System) (ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ออนไลน์ 2563) [2] 
 อุปกรณ์ในเครือข่าย 
 การ์ดเช่ือมต่อเครือข่าย (Network Interface Card: NIC) 
หมายถึง แผงวงจรสำหรับ ใช้ในการเช่ือมต่อสายสัญญญาณของ
เครือข่าย ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแม่ข่าย และ 
เครื่องที่เป็นลูกข่าย หน้าที่ของการ์ดนี้คือแปลงสัญญาณจาก
คอมพิวเตอร์ส่งผ่านไปตามสายสัญญาณทำให้คอมพิวเตอร์ใน
เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ โมเด็ม (Modem : 
Modulator Demodulator) หมายถึ ง อุปกรณ์ สำหรับการ
แปลงสัญญาณดิจิตอล (Digital) จากคอมพิวเตอร์ด้านผู้ส่ง เพื่อ
ส่ งไปยั งส ายสัญ ญ าณ ข้ อมู ลอน าล็ อก  (Analog) เมื่ อถึ ง

คอมพิวเตอร์ด้านผู้รับ โมเด็มก็จะทำหน้าที่แปลงสัญญาณ
อนาล็อกให้เป็นดิจิตอล นำเข้าสู้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการ
ประมวลผลโดยปกติจะใช้โมเด็มกับระบบเครอืข่ายระยะไกล โดย
การใช้สายโทรศัพท์เป็นสื่อกลาง เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฮับ 
(Hub) คื อ  อุ ป กรณ์ เ ช่ือมต่ อที่ ใช้ เป็ น จุ ด รวม  และ  แยก
สายสัญญาณเพื่อให้ เกิดความสะดวก ในการเช่ือมต่อของ
เครือข่ายแบบดาว (Star) โดยปกติใช้เป็นจุดรวมการเช่ือมต่อ 
สายสัญญาณระหว่าง File Server กับ Workstation ต่าง ๆ  
 โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเช่ือมต่อกันเพื่อประโยชน์ของ
การสื่อสารนั้น สามารถกระทำได้หลายรูปแบบซึ่งแต่ละแบบก็มี
จุดเด่นที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างของเครือข่าย 
 ประเภทของระบบเครือข่าย 
 ระบบเครือข่ายระยะใกล้ (LAN - Local Area Network) 
ระบบ เครื อข่ ายระดั บ เมื อ ง (MAN - Metropolitan Area 
Network) ระบบ เครือข่ ายระยะไกล  (WAN - Wide Area 
Network) 
 ประเภทเครือข่ายในองค์กร  
 ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ระบบอินทราเน็ต (Intranet) 
ระบบเอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) [3] 

DHCP 
DHCP ย่ อ ม า จ า ก  Dynamic Host Configuration 

Protocol คือโพรโทคอลที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน
แบบแม่ข่ายกับลูกข่าย โดย DHCP ได้รับการยอมรับเป็น
มาตราฐานในการใช้งานในเครือข่ายแทน BOOTP ซึ่งเป็นโพรโท
คอลรุ่นเก่า ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1993 โดยใน ปัจจุบันนี้ DHCP 
ได้มีการพัฒนามาถึงเวอร์ช่ัน DHCPv6 ใช้กับงานร่วมกับโพรโท
คอล IPv6 และได้รับ  มาตรฐานในการใช้งานตั้ งแต่ เดือน
กรกฎาคม ค.ศ.2003 
 ประโยชน์ของ DHCP นั้นจะช่วยในเรื่องระบบการจัดการ
เครือข่ายเป็นส่วนสำคัญ โดยมี การบริหารและจัดการระบบ
หมายเลขไอพีที่ไม่ซ้ำกันไม่ว่าจะมีเครื่องลูกข่ายมากขนาดไหนก็
ตามเพราะถ้าไม่มี DHCP เข้ามาช่วยในเรื่องนี้การจัดแจงและจ่าย
หมายเลขไอพีจะเป็นเรื่องยากถ้า เครือข่ายนั้นเป็นเครือข่ายที่มี
ขนาดใหญ่  DHCP เป็ น โพรโทคอลที่ นิ ยม ใช้ ใน โครงข่ าย
อินเตอร์เน็ต และ โครงข่ายขนาดใหญ่ที่มีลูกข่ายเข้ามาทำการ
เช่ือมต่อกับ Server อยู่ตลอดเวลาและ DHCPยังช่วยให้ไม่ต้อง
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เสียเวลาในการกำหนดค่าต่าง ๆ ให้กับเครื่องลูกข่ายเพราะว่า 
DHCP จะทำการการตั้งค่าระบบเครือข่ายแบบอัตโนมัตินั่นเอง 
(DHCP คืออะไร,ออนไลน์, 2563) [4] 

VLAN 
VLAN เป็นความสามารถของอุปกรณ์สวิตช์ที่สามารถ

กำห น ด ขอบ เขต  ของ Broadcast Domain บ น  Layer 2 
หมายความว่า บน Switch 1 ตัวสามารถแยก broadcast 
domain ได้หลายๆวงหรือ แยก subnet ได้นั่นเอง ประโยชน์
ของการทำ VLAN  

1. ลดจำนวน broadcast traffic ลงในเครือข่าย  
2. ลดความเสี่ยง ป้องกันการ flooding ภายใน network 

ให้จำกัดภายใน VLAN เดียว  
3. เพิ่มความปลอดภัย เพราะแต่ละ VLAN ไม่สามารถ

สื่อสารกันได้  
4. มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เพียงแค่เปลี่ยนการตั้งค่าบน 

port ของ switch 
Broadcast Domain  

 Broadcast Domain คื อ  ข อ บ เข ต ห รื อ บ ริ เ ว ณ ที่  
Broadcast Traffic สามารถส่งกระจายไปถึงได้ถูกแบ่งได้จาก
อินเตอร์เฟสของอุปกรณ์ L3 ขึ้นไปถ้ามีการใช้งานมาก ๆ บน 
LAN ก็จะทำให้ traffic แบบ broadcast ยิ่งมีมากขึ้นไปด้วย จะ
ส่งผลให้ Network ทำงานได้ช้าลง นอกจากจะทำให้ Network 
ทำงานช้าแล้ว ยังส่งผลต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ (VLAN คืออะไร , 
ออนไลน์, 2563) [5] 
 

ไมโครติก (MikroTik) 
 MikroTik (ไมโครติก) หรือ เร้าเตอร์บอร์ด คือ อุปกรณ์
อัจฉริยะที่มีความสามารถในการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบทั้ง
ยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือสามารถดัดแปลงการตั้งค่าต่าง ๆ ได้
ค่อนข้างอิสระจึงทำให้ในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายใน
การนำไปใช้งานในระบบเครือข่ายทั้งในระดับบุคคลหรือองค์กร 
ซึ่ งอุปกรณ์ ของ MikroTik ก็มี ให้ เลือกหลากหลายรุ่นตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้งานหรือการรองรับการใช้งานที่แตกต่าง
กันไป โดยจุดเด่นที่ส ำคัญของ MikroTik คือ ผู้ ใช้สามารถ
ปรับแต่ง และตั้งค่าฟังช่ันต่าง ๆ ได้อย่างอิสระตัว MikroTik 
Router มีการออกแบบให้รองรับกับงานด้านบริหารจัดการด้าน 
Network โดยตัว MikroTik Router มีราคาถูก ด้านการใช้งาน

ไม่จำเป็นต้องพึ่ง Sever PC ทำให้ประหยัดไฟและประหยัดพื้นท่ี
การใช้งาน นอกจากนี้ยังมีขนาด ที่เล็กสะดวกต่อการ  ติดตั้ง 
รวมทั้ งมีฟังก์ ช่ัน Authenticate ที่ทำให้ก่อนการเข้าใช้งาน 
Hotspot wifi ต้ อ ง มี ก า ร  Login ด้ ว ย  Username แ ล ะ 
Password เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือเรียกง่ายๆว่าต้องล็อกอินเพื่อ
ออกเน็ตก่อนเพื่อ ความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน Internet wifi 
ในองค์กรต่าง ๆ (Mikrotik คืออะไร, ออนไลน์, 2563) [6] 
2.3 เคร่ืองมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 Winbox 
 Winbox 3.23 คื อ  ยู ทิ ลิ ตี้ ตั วหนึ่ งที่ ใ ช้บ ริห ารจั ดการ 
MikroTik RouterOS ผ่าน GUI ที่เข้าใจง่ายและทำงานรวดเร็ว
รันใน Microsoft Windows Linux หรือ Mac OSX ได้  
 Web Browser 
 Web Browser คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถดู
ข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลข่าวสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้า
เว็บไซต์ที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ 
 Flip PDF 
 Flip PDF Professional 2.4.9.1 คือ โปรแกรมสำหรับการ
ทำหนังสืออิเล็กทรอนิก (E-book)  
 

3.  วิธีการดำเนินงาน 
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย กรณีศึกษา บริษัท 
ซียู .ดับบลิว. โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อให้ เกิดความเสถียรและ
ปลอดภัยในการใช้งานโดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1.  ศึกษาปัญหาปัญหาในบริษัท ก่อนที่จะมีการออกแบบ
ระบบจะต้องมีการสอบถามข้อมูลจากองค์กรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง และตรงตามความต้องการของบริษัท 
 2.  การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อทำการสอบถาม
ข้อมูลจากบริษัทแล้ว พร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
นำมาใช้ในโครงงาน 
 3.  การวิเคราะห์ปัญหา เมื่อเข้าใจระบบงานเดิมของ บริษัท 
ซียู.ดับบลิว. โลจิสติกส์ จำกัด ว่ามีกระบวนการในการทำงาน
อย่างไร 
 4.  การออกแบบระบบ จากปัญหาที่พบในขั้นตอนการ
วิเคราะห์ระบบ คณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบระบบเครือข่ายพร้อม
นำเสนอผู้บริหาร 
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 5.  ตั้ งค่าและทดสอบระบบ ก่อนทำการติดตั้ งระบบ 
จำเป็นต้องทดสอบระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดของระบบว่ามีจุด
ไหนบ้างที่บกพร่อง แล้วจึงหาทางแก้ไขปรับปรุง 
 6.  ดำเนินการตามแผนงาน เมื่อถึงขั้นตอนการดำเนินงาน
ติดตั้งระบบเครือข่ายตามแผนงานท่ีวางเอาไว้ 
 7.  จัดทำคู่มือการใช้งานและจัดทำรายงาน เมื่อได้ระบบที่
สมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือ การจัดทำคู่มือการใช้งานและ
จัดทำเอกสารเข้ารูปเล่มการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย  
กรณีศึกษา บริษัท ซียู.ดับบลิว. โลจิสติกส์ จำกัด 
 
3.2 ขอบเขตการดำเนินงาน 
 เพื่อศึกษาปัญหาระบบเครือข่ายเดิมจากนั้นจึงทำการ
ออกแบบระบบเครือข่ายให้กับบริษัทใหม่ โดยทำการแบ่ง VLAN 
เป็นส่วน ๆ ไปในแต่ละแผนก และผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแยก
จาก LAN ของพนักงานและไฟล์เซิร์ฟเวอร์  พร้อมทั้งตั้งค่า
อุ ป ก ร ณ์  Router , Switch , Access Point , Wireless 
Controller , NAS Storage และทำการทดสอบระบบเครือข่าย
ก่อนทำการติดตั้ง และทำการติดตั้งระบบเครือข่าย จากนั้นจึง
จัดทำคู่ มื อการใช้งานระบบเครือข่ าย ในรูปแบบหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของ
พนักงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึงมีขอบเขตการ
ดำเนินงานดังน้ี 

 1.  ศึกษาปัญหาในบริษัท 
 2.  เก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.  การวิเคราะห์ปัญหา  
 5.  ออกแบบระบบ 
 6.  ตั้งค่าและทดสอบระบบ 
 7.  ติดตั้งระบบเครือข่าย  
 8.  จัดทำคู่มือและเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ผลการดำเนินงาน 
 เป็นรายละเอียดแผนผังระบบเครอืข่ายหลังจากทำการ
ออกแบบ

 
ภาพที ่1 แสดงแผนผังระบบเครือข่าย 

 

 
ภาพที ่2 แสดงภาพอุปกรณ์ที่ทำการติดตั้ง 

 
 เมื่อถึงขั้นตอนการดำเนินงานติดตั้งระบบเครือข่ายตาม
แผนงานท่ีวางเอาไว ้

 
ภาพที ่3 แสดงภาพการติดตั้งอุปกรณ์ 

 
 ได้ทำการจัดสายและติด Label เพื่อเป็นระเบียบและ
เรียบร้อยต่อการดูแล 

 



1226 

 

 
ภาพที ่4 แสดงภาพหลังจากการติดตั้ง 

 
 เป็นรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย และวิธีการใช้
งานอุปกรณ์ NAS Synology โดยจัดทำขึ้นมาเป็น E-Book  

 
ภาพที ่5 คู่มือ E-Book 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
 จากการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
กรณีศึกษา บริษัท ซียู.ดับบลิว. โลจิสติกส์ จำกัด ทำให้ระบบ
เครือข่ายภายในบริษัทสามารถใช้งานได้ดีมากขึ้นและสำรอง
ข้อมูลตามความต้องการของบริษัท รวมถึงสัญญาณ WIFI 
สำหรับพนักงานและผู้ ใช้บริการอิน เทอร์ เน็ตที่มาใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ได้ครอบคลุมพื้นที่ในบริษัท พร้อมกันนี้ได้จัดทำ

คู่มือการใช้งานระบบเครือข่าย เพื่อให้พนักงานที่ใช้งานเข้าใจได้
ง่ายมากยิ่ งขึ้ น  และยั งจั ดทำเอกสารในรูปแบบหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book เพื่อง่ายต่อการเก็บรักษาและการ
ใช้งาน  
 การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย กรณีศึกษา บริษัท 
ซียู.ดับบลิว. โลจิสติกส์ จำกัด ผลที่ได้รับจากการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้งานของผู้ใช้ระบบพบว่า มีผลความพึงพอใน
ของการใช้งานระบบเครือข่าย ในภาพรวมอยู่ระดับดี  ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ย (𝑋) เท่ากับ 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.60 
5.2 ปัญหา 
 1.  เนื่ องจากไวรัส โควิด  19 ทำให้ ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานนั้นมีเวลาจำกัด เนื่องจากต้องรีบดำเนินงานทดสอบ
และติดตั้งให้เสร็จก่อนจะย้ายไปทำงานท่ีบ้าน หากระบบมีปัญหา
ทำให้ไม่สามารถอยู่แก้ไขหน้างานได้ 
 2.  ปัญหาในการเดินสายแลนขึ้นช้ัน 2 ของบริษัทที่มีความ
ยากกว่าจุดอื่น ๆ เพราะว่าที่บริษัทได้ทำการต่อเติมอาคารและ
ตกแต่งเสร็จหมดแล้วก่อนที่จะทำการเดินสาย โดยทำการ
แก้ปัญหาด้วยการเจาะกําแพงเพื่อร้อยสายแลนขึ้นไปใหม่ 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรจะคำนึงถึงการออกแบบระบบว่าควรที่จะมีการแบ่ง 
VLAN เป็นส่วน ๆ ไปในแต่ละแผนก และลูกค้าที่มาใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตควรแยกจาก LAN ของพนักงานและไฟล์เซิร์ฟเวอร์ 
เพื่อไม่ให้ลูกค้าเห็นข้อมูลภายใน และ สามารถป้องกัน ไวรัสหรือ 
Ransomware ไม่ให้ติดข้าม VLAN ไปได้ 
 2.  เรื่องของการอัพเดทเฟิร์มแวร์ให้กับอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดจุดบกพร่อง หรือ บั๊กของ
ซอฟต์แวร์ 
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 การพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัตดิ้วยไดอล็อกโฟลสำหรับเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
Developing an automated interactive system  

with Dialogflow for Facebook fan page 
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บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 2)เพื่อหาประสิทธิภาพระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 3)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการ
ทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด บ้าน
ด่านเหนือ  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำเทคโนโลยีระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติ เพื่อพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
และลดข้อผิดพลาดในการตอบคำถามลูกค้าเพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด บ้าน
ด่านเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด บ้านด่านเหนือ 

 
คำสำคัญ --ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ, ไดอล็อกโฟล, เฟซบุ๊กแฟน
เพจ,  
 

ABSTRACT 
This research project Intended to 1) To develop an 
automated interaction system on the Facebook fan 
page. 2) To find the efficiency of the automatic 
interaction system on Facebook fan page 
3) To increase efficiency for the work of the Mudmee 
and Pillow Khit weaving community enterprise. Ban 
Dan Nuea The researcher is interested in 
implementing interactive automation technology. To 
develop an automatic interaction system on the 
Facebook fan page And reduce errors in answering 
customer questions for 

Facilitating the community enterprise of mudmee and 
pillow khit weaving Ban Dan Nuea To increase 
efficiency for the work of community enterprises, 
weaving mudmee and pillow khit Ban Dan Nuea 
 
Keywords -- Automatic response system, Dialogflow, 
Facebook fan page 

 
1. บทนำ 

 วิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด บ้านด่านเหนือ 
ได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่  28 เดือน
กุมภาพันธ์ พ  .ศ . 2549 โดยร่วมมือกันผลิตสินค้า  ผ้าขาวม้า ผ้า
ห่มฝ้ายทอมือ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง งานแปรรูปผ้าขาวม้า
ไม่ว่าจะเป็น หมวกผ้าขาวม้า ถุงผ้าลดโลกร้อน ผ้ากันเปื้อน 
ตุ๊กตาไดโนเสาร์ พวกกุญแจ  และรับผลิตของชำร่วย ของรับไหว้ 
ของสมนาคุณ ของที่ระลึก ของแจก ของฝาก พร้อมออกแบบ
ข้อความ กราฟฟิกส์ ทำแพคเก็จ สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชมทอผ้า
มัดหมี่และหมอนขิด บ้านด่านเหนือได้รับเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) และได้รับการการันตีเป็น OTOP 5 ดาว
ถึง 15 ผลิตภัณฑ์ 

วิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด บ้านด่านเหนือ ได้
จำหน่ายสินค้าในนามแบรนด์ด่านเหนือแพรฝ้าย ในการจัด
จำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด 
บ้านด่านเหนือ มีการจัดจำหน่ายที่หน้าร้านท่ีวิสาหกิจชุมชนและ
ที่ศูนย์โอทอปจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกบูธจำหน่ายสินค้าตามงาน
ต่างๆที่ทางหน่วยราชการจัดขึ้น มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า
ออนไลน์โดยใช้ เว็บไซด์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ไลน์ทางการ(LineOA) 
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มีลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางดังกล่าว สอบถาม
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้าหรือข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนทอ
ผ้ามัดหมี่และหมอนขิด บ้านด่านเหนือผ่านช่องทางออนไลน์เป็น
จำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาในการตอบคำถามลูกค้าไม่สามารถ
ตอบคำถามแก่ลูกค้าได้หรือในบางครั้งกรณีที่พนักงานติดภารกิจ
ต้องไปจำหน่ายสินค้าตามบูธงานต่างๆไม่มีเวลาที่จะตอบคำถาม
ที่ลูกค้าสอบถามมาทางช่องทางออนไลน์ เพราะจะต้องดูแลลูกค้า
ที่หน้าร้านพร้อมทั้งต้องทำงานหลายอย่าง ทำให้ตอบคำถาม
ลูกค้าไม่ทันและทำให้ต้องเสียลูกค้าไป เพราะฉะนั้นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดจึงต้องการเครื่องมือที่ ช่วย
ทำงาน ในตอนที่ติดภารกิจหรือมีงานอื่นๆ ลูกค้าที่สอบถามเข้า
มาจะถามแต่คำถามซ้ำๆ แชทบอทสามารถตอบโจทย์กับปัญหา
เหล่านี้ได้  เช่น ลูกค้าถามว่ามีสินค้าอะไรบ้างหรือลูกค้าถามถึง
ราคาส่ง แต่ไปตอบราคาขาย  ตอบคำถามลูกค้าผิดหรือให้ข้อมูล
ผิดพลาด ลูกค้าบางกลุ่มเป็นช่วงเวลากลางคืนหรือหลังเที่ยงคืน
ไปท่ีสอบถามเข้ามาทางแชท เป็นช่วงเวลาที่พนักงานพักผ่อนแล้ว
ไม่สามารถให้คำตอบได้ ทำให้ลูกค้าบางท่านไม่ประทับใจในการ
บริการของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด จึง
อยากให้แชทบอทเข้ามาช่วยตอบคำถามของลูกค้า  เนื่องจาก
การใช้บุคคลคอยตอบคำถามลูกค้านั้นสิ้นเปลืองแรงงานและเวลา 

ด้วยปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำเทคโนโลยีระบบ
โต้ตอบอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติบนเฟซบุ๊กแฟน
เพจ และลดข้อผิดพลาดในการตอบคำถามลูกค้าเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด 
บ้านด่านเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของ
วิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด บ้านด่านเหนือ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติบนเฟซบุ๊กแฟน

เพจ 
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพระบบระบบโต้ตอบอัตโนมัติ

บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
2.3 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการทำงานของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนทอผ้ามดัหมี่และหมอนขิด บ้านด่านเหนือ 
 
 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ระบบโต้ตอบอัตโนมตัิ (Chatbot) สามารถทำงาน

ในเฟสบุ๊กแฟนเพจได้         
3.2 สามารถโต้ตอบ กล่าวคำทักทาย ได้อัตโนมัต ิ
3.3 สามารถโต้ตอบ บอกตำแหน่งที่ตั้งของวิสาหกิจ

ชุมชนทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด บ้านด่านเหนือ ได้อัตโนมัต ิ
3.4 สามารถโต้ตอบ เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า ได้อัตโนมัติ 
3.5 สามารถโต้ตอบ ราคาสินค้า ได้อัตโนมัติ 

 
4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

4.1  Dialogflow  เป็นระบบที่ใช้ในการสร้างแชทบอท 
โดยได้รับการพัฒนาจาก Google 

4.2  Google chrome เป็ น โป รแกรม เข้ า ใช้ งาน 
Dialogflow และใช้ในทดสอบระหว่างการพัฒนา 

4.3  เฟซบุ๊กแฟนเพจ ด่านเหนือแพรฝ้าย ใช้ในการ
ทดสอบและใช้งานแชทบอท  

4.4 แบบประเมินประสิทธิภาพของ ระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติด้วยไดอล็อกโฟลสำหรับเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 มีระบบโต้ตอบอัตโนมัติมาใช้ในกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด บ้านด่านเหนือ 
5.2 ข้อผิดพลาดในการทำงานน้อยลงทำให้ลูกค้าเกิด

ความประทับใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือ บริการของวิสาหกิจ
มากขึ้นทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ 

    5.3 เจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกในการทำงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

 5.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด บ้านด่านเหนือ 
 

6.ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการค้นคว้าศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องเรื่อง การพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติด้วยไดอล็อกโฟล
สำหรับเฟซบุ๊กแฟนเพจกรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่
และหมอนขิด บ้านด่านเหนือเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 
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6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทความวิจัยที่ชานนท์ อรรคนิตย์[1] (2555, น.1-2( 

ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรม
และความพึงพอใจต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาต่างสาขากน มี
พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 

บทความวิจัยที่ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ์[2] (2553) 
ได้ศึกษาปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความต่อใจในการซื้อสินค้าหรือ
บริการออนไลน์ในมิติของการรับรู้ถึงความเสี่ยงและความเช่ือมั่น
ไว้วางใจของผู้บริโภคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามตัวอย่างเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ใน
การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีอายุ
ตั้งแต่ 18-35 ปีผู้มีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็น
นักศึกษาและกลุ่มคนวัยทํางานเป็นส่วนมากโดยให้ความเห็นว่า
เกิดจากทัศนคติส่วนบุคคลรวมถึงปัจจยัการรบัรู้ได้รบัอิทธิพลจาก
ทัศนคติของบุคคลนั้นด้วย โดยเห็นว่าการมีช่ือเสียงที่ดีของ
เว็บไซต์และการบอกต่ออย่างแพร่หลายในเชิงบวกช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและหากผู้บริโภคจะทําให้มีแนวโน้ม
การซื้อสินค้าออนไลน์ท่ีสูงขึ้น 

บทความวิจัยที่ธนพัฒน์ ชิตโสภณดิลก[3] (2558) ได้
ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์ิการสื่อสารบน Facebook Fanpage  
Goal Thailand ที่มีผลต่อการเข้าชมเว็บไซต Goal.com/th/” 
พบว่า กลยุทธิ์การสื่อสารเนื้อหาได้รับความนิยมจากความ
น่าสนใจและมีความแตกต่าง มีการใช้คําแสดงภาพลักษณ์และคํา
ร่วมสมัย ในส่วนการสร้างเนื้อหารูปแบบกราฟิกที่ทางเว็บ Goal 
Thailand ผลิตขึ้นจะได้รับกระแสการตอบรับที่ดีกว่าการใช้
ภาพกราฟิกแบบอื่น ๆ เนื่องจากมีความเป็นแบบฉบับของตัวเอง 
เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย และมีความร่วมสมัย 
นอกจากนี้การโพสรูปหรือข้อมูลของนักฟุตบอลที่มีช่ือเสียงหรือมี
ความโดดเด่นก็ทําให้ได้รับความสนใจจากแฟนเพจเพิ่มมากขึ้น 
 บทความวิจัยที่Brandtzaeg และ Folstad[4] (2017( 
ได้ศึกษาพบว่ามนุษย์ใช้ Chatbot เพื่อวัตถุประสงค์ทางการให้
ความบันเทิงและสังคม ซึ่งทำให้แนวคิดการกำหนดคุณลักษณะ 

 ความเป็นมนุษย์ให้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในท่ีจะเช่ือมโยงผู้ใช้กับเทคโนโลยี Chatbot ได้ 

7. วิธีการออกแบบระบบ 
7.1รูปแบบการทำงานของ Chatbot 

ผู้ใช้สามารถที่จะสอบถามผ่าน Facebook  Messenger ผา่นตัว 
Dialog Flow ทำงานได้โดยผ่าน Node.js สามารถเช่ือมต่อกับ
ฐานข้อมูลได้  
Intent  คือ แชทบอทที่หาความตอ้งการ(Intent)ของผู้ใช้จาก
ข้อความพิมพ์มา แล้วหาคำตอบท่ีเหมาะสมสำหรบั Intent นั้นๆ 

 

 
 

เมื่อเราไดเ้จตนาแล้วเราก็สามารถสร้างกลุม่คำตอบที่เหมาะสม
ด้วยการไปดึงคำตอบท่ีกำหนดไว้ในแต่ละ Intent โดยในระบบ
แชทบอทของเราได้แบ่ง Intent ออกมาทั้งหมด 5 กลุ่ม  

 
         ภาพ 1 Context: ควบคุมการเลือก Intent 
แชทบอทสามารถทำงานกับIntentที่เกี่ยวกับการสอบถามได้จาก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทักทาย 

สอบถามข อม ลสินค า 

 สอบถามช่องทาง
การช าระเงิน 

สอบถามตำแหน่งที่ตั งร าน 
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ภาพที่ 2 Intent การทักทาย 
      สอนบอทให้โดยเราตั้งใจจะให้ Intent นี้โต้ตอบกับผู้ใช้งาน
เวลาที่ผู้ใช้ต้องการที่จะทักทายกับแชทบอท ที่เราสร้างขึ้นมา
ประโยคที่ เราจะให้แชทบอทเข้าใจว่า  ถ้าพูดด้วยประโยค
ประมาณนี้ แสดงว่าผู้ใช้งานตั้งใจจะสื่อถึง Intent นี ้  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 Intent สอบถามข้อม ลสินค้า 
 
สอนบอทให้ทราบการสอบถามข้อมูลสินค้าโดยเราตั้งใจจะให้ 
Intent นี้โตต้อบกับผู้ใช้งานเวลาที่ผู้ใช้ต้องการที่จะทักทายกับแช
ทบอท ที่เราสร้างขึ้นมาประโยคทีเ่ราจะให้แชทบอทเข้าใจว่า ถ้า
พูดด้วยประโยคประมาณนี้แสดงวา่ผู้ใช้งานตั้งใจจะสื่อถึง Intent 
นี ้  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 ภาพที่ 4 Intent สอบถามตำแหน่งท่ีตั งร้าน 

สอนบอทให้รู้คำถามเกีย่วกับตำแหน่งที่ตั้งร้านโดยเราตั้งใจจะให้ 
Intent นี้โตต้อบกับผู้ใช้งานเวลาที่ผู้ใช้ต้องการที่จะทักทายกับแช
ทบอท ที่เราสร้างขึ้นมาประโยคทีเ่ราจะให้แชทบอทเข้าใจว่า ถ้า
พูดด้วยประโยคประมาณนี้แสดงวา่ผู้ใช้งานตั้งใจจะสื่อถึง Intent 
นี ้  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 5 Intent สอบถามช่องทางการชำระเงิน 
สอนบอทให้รู้คำถามเกีย่วกับการสอบถามช่องทางการชำระเงิน
โดยเราตั้งใจจะให้ Intent นี้โต้ตอบกับผู้ใช้งานเวลาทีผู่้ใช้
ต้องการที่จะทักทายกับแชทบอท ที่เราสร้างขึ้นมาประโยคที่เรา
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จะให้แชทบอทเข้าใจว่า ถ้าพูดด้วยประโยคประมาณนี้ แสดงว่า
ผู้ใช้งานตั้งใจจะสื่อถึง Intent นี ้  

 
8. สรุปผลการศึกษา 

ระบบโต้ตอบอัตโนมัติบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ  เป็นระบบที่มี
ประโยชน์เพราะสามารถช่วยในการตอบคำถามลูกค้ากรณีลูกค้า
เข้ามาสอบถามเนื่องจากบุคลากรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
มัดหมี่และหมอนขิดมีทักษะในการตอบคำถามทางช่องทาง
ออนไลน์มีน้อย ทำให้ไม่สามารถตอบคำถามแก่ลูกค้าได้หรือใน
บางครั้งกรณีที่พนักงานติดภารกิจต้องไปจำหน่ายสินค้าตามบู
ธงานต่างๆไม่มีเวลาที่จะตอบคำถามที่ลูกค้าสอบถามมาทาง
ช่องทางออนไลน์ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติสามารถให้ข้อมูลลูกค้า
โดยกำหนด เราก็สามารถสร้างกลุ่มคำตอบที่เหมาะสมด้วยการ
ไปดึงคำตอบที่กำหนดไว้ในแต่ละ Intent โดยในระบบแชทบอท
ของเราได้แบ่ง Intent ออกมาทั้งหมด 4 กลุ่มมีดังนี้ กล่าวคำ
ทักทาย สอบถามข้อมูลสินค้า สอบถามช่องทางการชำระเงิน 
สอบถามตำแหน่งที่ตั้งร้าน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการ
ทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด 
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บทคัดย่อ 
      การพัฒนาระบบการจัดการการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน

โคกสารท่า ผู้จัดทำได้ศึกษาระบบงานเดิมจากนั้นนำปัญหาและ
ความต้องการของผู้ใช้มาพัฒนาระบบงานใหม่โดยนำเทคโนโลยี
และฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้  

ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อพ ัฒนาระบบการจ ัดการการก ู ้ยืม
เงินกองทุนหมู่บ้านโคกสารท่า ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน นอกจากน้ียังช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลและ
ความผิดพลาดในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้
ถูกต้องมากขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือ Microsoft 
Visual Studio 2019 (C#) และ Microsoft SQL Server 2019 
จัดการฐานข้อมูล ผลการทดสอบระบบและความพึงพอใจในการ
ใช้ระบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.333  

จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้จัดท าจึงพัฒนาระบบการจัดการ
การกู ้ยืมเงินกองทุนหมู ่บ้านโคกสารท่า โดยมีการท างานใน
รูปแบบโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการ
ข้อมูล  
 
คำสำคัญ – การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน, โคกสารท่า 
 

ABSTRACT 
Development of borrowing management system for 

Khoksantha village fund. The organizer can study the 
original work system then bring the problems and 
needs of users to develop a new system. By applying 
technology and database to apply. The objective is to 
develop a management system for borrowing money 
from Khoksantha village fund. To be convenient and 

fast and safer. It also reduces the complexity of data 
and errors in operation and increase the efficiency of 
work to be more accurate. System development tools 
are Microsoft Visual Studio 2019 (C #) and Microsoft SQL 
Server 2019 managed databases. System test results 
and satisfaction in using the system very level The 
average is 4.333 

From the above problem Therefore, the authors 
developed a money management system for the Khok 
San Tha Village Fund By working in a package program 
to increase the convenience of data management. 

 
Keywords--Borrowing money village funds, 
Khoksantha 
 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันระบบการจัดการการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านโคก

สารท่า ยังเป็นระบบการเขียนด้วยมือจึงทำให้มีการดำเนินงาน
อย่างล่าช้าและทำให้ข้อมูลของสมาชิกสูญหาย และการค้นหา
ข้อมูลของสมาชิกเกิดความยุ่งยาก จากปัญหาดังกล่าวจึงนำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน
โคกสารท่า เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกในหมู่บ้านโคกสารท่า 

บ้านโคกสารท่าตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโคกสารท่า ตำบลโคกสาร 
อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมี
จำนวนทั้งหมด 70 ครัวเรือน สมาชิกประมาณ 150 คน การกู้ยืม
เงินทุนหมู่บ้านสามารถกู้ยืมได้ครัวเรือนละ 1 คน ซึ่งทางหมู่บา้น
โคกสารท่ายังขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการ
กองทุนหมู่บ้าน [1] 
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จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้จัดทำจึงพัฒนาระบบการจัดการ
การกู ้ยืมเงินกองทุนหมู ่บ้านโคกสารท่า โดยมีการทำงานใน
รูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการ
ข้อมูล  

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื ่อพัฒนาระบบการจัดการการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน 
โคกสารท่า 

 
3.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ทฤษฎีฐานข้อมูล [2] 
Database หรือฐานข้อม ูลค ือกล ุ ่มของข ้อม ูลที ่ถ ูกเก็บ

รวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่า
ข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บ
หลายๆ แฟ้มข้อมูล 

ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกันเข ้าไว ้ด ้วยกันอย่า งมีระบบมี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูล
จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มท่ีมีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีซอฟต์แวร์ที ่ เปรียบเสมือนสื ่อกลางระหว่างผู ้ใช้และ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบ
จัดการฐานข้อมูล 

3.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ [3] 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบมีความสำคัญ เพราะเป็น

ปัจจัยในการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์
ระบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะนักวิเคราะห์ระบบต้องติดต่อกับ
คนหลายคน ได้รู้ถึงการจัดการและการทำงานในองค์การ ทำให้
เรามีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หลายแบบมากขึ้น ผู้ที่
สามารถวิเคราะห์ระบบได้ดี ควรมีประสบการณ์ในการเขียน
โปรแกรม มีความรู้ทางด้านธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
และฐานข้อมูล ซึ่งใช้เป็นความรู้ในการออกแบบระบบที่มีความ
แตกต่างกันออกไปตาม สภาพงาน ซึ่งการทำงานทั้งหมดต้องมี
ลำดับขั้นตอนและการศึกษาวิธีการวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบในแต่ละขั้นตอน ทำให้เข้าใจการวิเคราะห์ระบบนั้น ๆ ดียิ่ง 
และสามารถออกแบบระบบใหม่โดยไม่ยากเย็นนัก โดยสามารถ

ตัดสินใจว่า ระบบใหม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ประเภทไหน ใช้
โปรแกรมอะไร ออกแบบ Input/output อย่างไรเป็นต้น 

3.3 Microsoft Visual Studio 2019 [4] 
เป็นซอฟต์แวร์ประเภท IDE (Integrated Development 

Environment) ซึ่งเป็นการนำแนวความคิดการทำงานแบบรวม
ศูนย์มาใช้ คือ การทำให้วงจรการพัฒนาระบบทั้งหมดทำงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย เริ ่มตั ้งแต่การวิเคราะห์ 
ออกแบบจนถึงการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นๆ 

3.4 Microsoft SQL Server 2019 [5] 
เป็นเครื ่องมือสำหรับจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะเป็น 

SQL ภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็น
ระบบเปิด (open system) หมายถึงเราสามารถใช้คำสั่ง sql กับ
ฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้และคำสั ่งงานเดียวกันเมื ่อสั ่งงานผ่าน  
ระบบฐานข้อมูลที ่แตกต่างกันจะได้ ผลลัพธ์เหมือนกัน ซึ่ง
โปรแกรม Microsoft SQL Server 2019 เป็นโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูลที่มีการทำงานที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพ
การทำงานสูง ซึ่งแบ่งการทำงานได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. Select query ใช้สำหรับดึงข้อมูลที่ต้องการ 
2. Update query ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูล 
3. Insert query ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
4. Delete query ใช้สำหรับลบข้อมูลออกไป 

3.5 ภาษา C# [6] 
ภาษา C# (ซี-ชาร ์ป) เป ็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระดับสูงที่ใช้สาหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับความ
นิยมเพิ่มมากขึ้นเรื ่อยๆ ในปัจจุบัน และเป็นภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสาหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจที่จะเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาษา C# ถูกพัฒนามาจากภาษา 
C++ (ซี-พลัสพลัส) และมีโครงสร้างแบบเชิงวัตถุ (object-
oriented programming) โ ด ย ใ ช ้  MS Visual Studio เ ป็ น
เครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 
4. วิธีการดำเนินการวิจัย 

4.1.เครื่องมือในการพัฒนา 
1 ) โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019  (C#) 

สำหรับพัฒนาระบบ  
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2) โปรแกรม Microsoft SQL Server 2019 สำหรับการ
จัดการฐานข้อมูล  

3) ระบบปฏิบัติการ Windows 10 
4.2.กลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านโคกสารท่า ตำบลโคกสาร จำนวน 

60 คน ในระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ.2563 
4.3.ขั้นตอนการดำเนินการ ผู้จัดทำได้ดำเนินการเป็น 3 ระยะ 

ดังนี้คือ 
ระยะที ่  1 ศ ึกษาเอกสารและงานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข้องและ

วิเคราะห์องค์ประกอบในการพัฒนาระบบการจัดการการกู้ยืม
เงินกองทุนหมู่บ้านโคกสารท่า จากสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน  

ระยะที ่ 2 พัฒนาระบบการจัดการการกู้ ย ืมเงินกองทุน
หมู่บ้านโคกสารท่า ผู้จัดทำนำผลการศึกษาและการวิเคราะห์ที่
ผ่านการสอบถามความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เกี่ยวข้อง
กับการกู้ยืมเงิน เป็นแนวทางในการออกแบบ โดยการดำเนินการ
ตามกระบวนการ SDLC 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาความเปน็ไปได้ 
2) การวิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ 4) การนำระบบไป
ใช้ 5) การบำรุงดูแลรักษาและทบทวนระบบ  

การพัฒนาระบบงานครั้งนี้ ระบบสามารถทำงานได้ดังนี้ 
1) สามารถตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกในหมู่บ้านได้   
2) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของสมาชิกในหมู่บ้านได้  
3) สามารถคำนวณดอกเบี้ยเงินกู ้ ที ่ต ้องชำระของแต่ละ 

ผู้กู้ได้ 
4) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลการกู้ยืมเงินกองทุน

หมู่บ้านได้ 
5) สามารถออกรายงานข้อมูลการกู้ยืมได้ 
6) สามารถรายงานการชำระเงินได้ 
7) สามารถพิมพ์ใบสัญญาเงินกู้ได้ 
8) สามารถพิมพ์ใบเสร็จชำระเงินกู้ได ้
หลังจากนั้นนำระบบที่พัฒนาขึ้นทดสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการจัดการการ
กู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านโคกสารท่า   

ระยะที ่ 3 ทดสอบ/ปรับปรุง ระบบการจัดการการกู ้ยืม
เงินกองทุนหมู่บ้านโคกสารท่า 

1) เตร ียมการทดลองการใช้งานระบบจัดการการกู ้ยืม
เงินกองทุนหมู่บ้านโคกสารท่า 

2) เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผล 
3) ปรับปรุงและสรุปผลการทดสอบการใช้งานระบบ  

5. ผลการพัฒนาระบบ 
1) หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 
 

ภาพที ่1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

ผูดู้แลระบบจะต้องกรอก Username และ PASSWORD ใหถู้กต้อง 
เพื่อที่จะเข้าใช้งานในระบบการจัดการเช่าแผงสินค้าตลาดชุมชนบ้านโคก

สารในกรณีที่กรอก Username หรือ PASSWORD ไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้ง
เตือนว่า “ยินดีต้อนรับ” มีปุ่มเขา้สู่ระบบ 

2) หน้าจอเมนูการจัดการระบบกองทุนหมู่บ้าน 

 
 

ภาพที ่2 หน้าจอเมนูการจัดการระบบกองทุนหมู่บ้าน 
โดยส่วนหนา้จอจะมีเมนูข้อมูลต่าง ๆ สว่นบนขวาแสดงปุ่มออกจากระบบ 

ซ่ึงมีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงได้ 

3) หน้าจอข้อมูลสมาชิก 

 
 

ภาพที ่3 หน้าจอขอ้มูลสมาชิก 
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แสดงฟอร์มรายชื่อผู้กูย้ืมเงิน และปุ่มเพิม่ ลบ แก้ไข บันทึก ส่วนบนขวา
แสดงปุ่มข้อมูลสัญญาเงินกู้ โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข 

บันทึกได้ 
 
 

4) หน้าจอข้อมูลสัญญาเงินกู ้

 
 

ภาพที ่4 หน้าจอขอ้มูลสัญญาเงินกู ้
แสดงฟอร์มรายชื่อผู้กูย้ืมเงิน และปุ่มเพิม่ ลบ แก้ไข บันทึก ส่วนบนขวา
แสดงปุ่มใบสัญญาเงินกู้ โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข 

บันทึกได้ 
 

5) หน้าจอใบสัญญาเงินกู ้

 
 

ภาพที ่5 หน้าจอใบสัญญาเงินกู้ 
แสดงฟอร์มรายชื่อผู้กูย้ืมเงิน โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นสามารถ สร้าง ยกเลิก 

บันทึก พิมพ์ได้ 
 

6) หน้าจอพิมพ์ใบสัญญาเงินกู ้

 
 

ภาพที ่6 หน้าจอพิมพ์ใบสัญญาเงินกู ้
โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นสามารถ พิมพ์ได้ 

7) หน้าจอข้อมูลการกู้ยืมเงิน 

 
 

ภาพที ่7 หน้าจอขอ้มูลการกูย้ืมเงิน 
แสดงฟอร์มรายชื่อผู้กูย้ืมเงิน และปุ่มเพิม่ ลบ แก้ไข บันทึกสว่นล่างขวา

แสดงปุ่มรายงานการค้างชำระเงิน โดยผูดู้แลระบบเท่านั้นสามารถ เพิ่ม ลบ 
แก้ไข บันทึกได ้

 

8) หน้าจอข้อมูลการชำระเงินกู้ 

 
 

ภาพที ่8 หน้าจอขอ้มูลการชำระเงินกู้ 
แสดงฟอร์มรายชื่อผู้กูย้ืมเงิน และปุ่มเพิม่ ลบ แก้ไข บันทึกสว่นล่างขวา
แสดงชำระเงิน โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข บันทกึได้  
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9) หน้าจอรายงานการชำระเงิน 

 
 

ภาพที ่9 หน้าจอรายงานการชำระเงิน 
แสดงฟอร์มรายชื่อผู้กูย้ืมเงิน และปุ่มเพิม่ ลบ แก้ไข บันทึกสว่นล่างขวา
แสดงชำระเงิน โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข บันทกึได้  

10) หน้าจอใบเสร็จชำระเงินกู้เงินกู้ 

 
 

ภาพที ่10 หน้าจอใบเสร็จชำระเงินกู้เงินกู้ 
แสดงฟอร์มรายชื่อผู้กูย้ืมเงิน โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นสามารถ สร้าง ยกเลิก 

บันทึก พิมพ์ได้ 

11) หน้าจอพิมพ์ใบสัญญาเงินกู ้

 
 

ภาพที ่11 หน้าจอพิมพ์ใบสัญญาเงินกู ้
โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นสามารถพิมพ์ได้ 

 

6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละ
ข้อแล้ว นำมาเทียบกับเกณฑ์ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 
3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
7. ผลการวิจัย 

7.1 ผลการพัฒนาระบบการจัดการการกู ้ยืมเงินกองทุน
หมู่บ้านโคกสารท่า 

 
 

ภาพที ่12  องค์ประกอบการทำงานของระบบการจัดการการกู้ยืม
เงินกองทุนหมู่บ้านโคกสารท่า 

 

7.2 ผลการทดลองใช้ระบบการจัดการการกู้ยืมเงินกองทุน
หมู่บ้านโคกสารท่า  

ผู ้จ ัดทำดำเนินการทดลองใช้ระบบการจัดการการกู ้ยืม
เงินกองทุนหมู ่บ ้านโคกสารท่าที ่พัฒนาขึ ้นกับผู ้ด ูแลการกู้
เงินกองทุนหมู่บ้าน ในการทดลองจัดการข้อมูลผู้กู้เงินกองทุน 
จำนวน 60 คน ในหมู่บ้านโคกสารท่า โดยใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้กู้ จากนั้นนำผลงานผลการตอบแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล 

7.2.1 ผลการทดลองใช้ระบบการจัดการการกู ้ยืมเงิน 
กองทุนหมู่บ้านโคกสารท่า 
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1) สามารถตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกในหมู่บ้านได้   
2) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของสมาชิกในหมู่บ้านได้  
3) สามารถคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ต้องชำระของแต่ละผู้กู้ได้ 
4) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลการกู้ยืมเงินกองทุน

หมู่บ้านได้ 
5) สามารถออกรายงานข้อมูลการกู้ยืมได้ 
6) สามารถรายงานการชำระเงินได้ 
7) สามารถพิมพใ์บสัญญาเงินกู้ได้ 
8) สามารถพิมพ์ใบเสร็จชำระเงินกู้ได้ 

7.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบการ
จัดการการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านโคกสารท่า 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินการใช้งานระบบ 

รายการประเมิน x̅ S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. ความเหมาะสมในการ
ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกใน
หมู่บ้านได้ 

4.433 0.500 มาก 

2. ความเหมาะสม เพิ่ม ลบ 
แก้ไขข้อมูลของสมาชกิใน
หมู่บ้านได้ 

4.333 0.475 มาก 

3. ความเหมาะสมในการค้นหา
ข้อมูลต่างๆ 

4.267 0.446 มาก 

4. ความเหมาะสมในการ
คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ตอ้ง
ชำระของแต่ละผู้กู้ได ้

4.400 0.494 มาก 

5. ความเหมาะสมในการค้นหา 
เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลการกู้ยืม
เงินกองทุนหมู่บ้านได้ 

4.300 0.462 มาก 

6. ความเหมาะสมในการออก
รายงานข้อมูลการกูย้ืมได้ 

4.350 0.481 มาก 

7. ความเหมาะสมของรายงาน
การชำระเงินได ้

4.333 0.475 มาก 

8. ความเหมาะสมในการพิมพ์
ใบสัญญาเงินกู้ได้ 

4.217 0.415 มาก 

9. ความเหมาะสมในการพิมพ์
ใบเสร็จชำระเงินกู้ได้ 

4.400 0.494 มาก 

10. ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร และสีที่ใช ้

4.350 0.481 มาก 

11. ความเหมาะสมในการ
ออกแบบหน้าจอโปรแกรม
โดยรวม 

4.333 0.475 มาก 

12. ความพึงพอใจในการใช้
ระบบโดยรวม 

4.283 0.454 มาก 

ผลการประเมินโดยรวม 4.333 0.472 มาก 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบการจัดการการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านโคกสารท่า จากผู้ใช้
จำนวน 60 คน พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 4.333, S.D. = 0.472 )  
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
ระบบการจัดการการกู้ยืมเงินกองทุนหมู ่บ้านโคกสารท่า 

ผู ้จ ัดทำแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะคือ 1) ศึกษาและ
วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบการจัดการการกู้ยืมเงินกองทุน
หม ู ่บ ้านโคกสารท่า 2) พ ัฒนาระบบการจ ัดการการกู้ ยืม
เงินกองทุนหมู ่บ้านโคกสารท่า 3) ทดสอบและนำระบบการ
จัดการการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านโคกสารท่าไปใช้ ผลการพัฒนา
ระบบครั้งนี้ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ อยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 4.333, S.D. = 0.472 ) มีผลการทดสอบ ดังนี้ 

1. ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว 
แม่นยำ อย่างถูกต้อง 

2. ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลการจ่ายคืนเงินกู้ได้ 
3. ระบบสามารถสรุปการกู้ยืมเงินได้ 
4. ระบบสามารถลดปัญหาเอกสารหายหรือเอกสารไม่ตรงกนั

ได้ 
5. ระบบสามารถช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในแหล่งข้อมูล

เดียวกันไว้อย่างเป็นระบบ 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาระบบการจัดการการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน

โคกสารท่า ผู้จัดทำมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบใน
ครั้งต่อไป ควรปรับปรุงเรื่องของรูปแบบเอกสารสัญญาการกู้ การ
จัดการประวัติการกู้เงินในแต่ละครั้งของผู้กู้ ตลอดจนการติดตาม
การชำระเงินกู ้
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ระบบการจัดการเช่าแผงขายสินค้าตลาดชุมชนบ้านโคกสาร 
Rental management system for the Bankhoksan Community Market 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาระบบการจัดการเช่าแผงขายสินค้าตลาดชุมชน
บ้านโคกสาร ผู้จัดทำได้ศึกษาระบบงานเดิม จากนั้นนำปัญหา
และความต้องการของผู้ ใช้มาพัฒนาเป็นระบบใหม่ โดยนำ
เทคโนโลยีและฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบการจัดการเช่าแผงขายสินค้าตลาดชุมชนบ้านโคก
สาร ให้มีความสะดวกรวดเร็ว.และปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง
ช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลและความผิดพลาดในการทำงาน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ถูกต้องมากขึ้นเครื่องมือทีใช้
พัฒนาระบบ คือ Microsoft Visual Studio 2019 (C#) และ 
Microsoft SQL Server 2019 จัดการฐานข้อมูล ผลการทดสอบ
ระบบและความพึงพอใจในการใช้ระบบอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.311  

 
คำสำคัญ – การเช่าแผงตลาด, บา้นโคกสาร 

 
ABSTRACT 

Development of a rental management system for 
the Bankhoksan community market The organizer can 
study the original work system. Then bring problems 
and needs of users to develop a new system. By 
applying technology and database to apply. It aims to 
develop a management system for selling stalls for 
the Bankhoksan community market. To be more 
convenient, faster and safer. It also reduces the 
complexity of data and errors in operation. And 
increase the efficiency of the work to be more 
accurate. System development tools are Microsoft 

Visual Studio 2019 (C#) and Microsoft SQL Server2019 
Database Management. System test results and 
satisfaction in using the system very in the system. 
The average is 4.311. 

 
Keywords -- Rental of market stalls, Bankhoksan 

 
1  .บทนำ  

ในปัจจุบันระบบจัดการตลาดชุมชนบ้านโคกสารยังเป็นระบบ
การเขียนด้วยมือจึงทำให้มีการดำเนินการอย่างล่าช้าและทำให้
ข้อมูลผู้เช่าแผงสูญหายและทำให้เกิดการวุ่นวายและเกิดปัญหา
เกี่ยวกับผู้ที่จะมาเช่าแผงเกิดการตกหล่นจึงนำเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการจัดการระบบการจัดการเช่าแผงขายสินค้าตลาดสินค้า
ชุมชนโคกสารเพื่อใช้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่จะเข้ามาจองแผงขาย
สินค้าได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

ตลาดชุมชนบ้านโคกสารตั้งอยู่หมู่ที่1 ตำบลโคกสาร อำเภอ
ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นตลาดขนาดกลางมีพื้นที่
ประมาณ 25 แผง แบ่งโซนออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่โซนอาหารสด 
โซนผักสดและผลไม้ โซนเสื้อผ้าและเครื่องประดับ โซนแม่ค้า
รายวัน ถ้าเช่ารายวัน 30 บาท/วัน รายเดือน 3,000 บาท/เดือน 
รายปี 10,000 บาท/ปี 

จากปัญหาดังกล่าว จึงทำให้ผู้พัฒนาระบบมีแนวคิดในการที่
จะพัฒนาระบบการจัดการเช่าแผงขายสินค้าตลาดชุมชนบ้านโคก
สารสำหรับผู้เช่าแผงที่ยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้
เป็นระบบอัตโนมัติ โดยการทำงานในโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการจัดการข้อมูล[1] 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเช่าแผงขายสินค้าตลาดชุมชน

บ้านโคกสาร 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
3.1 ทฤษฎีฐานข้อมูล [2] 

Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บ
รวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่า
ข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บ
หลายๆ แฟ้มข้อมูล 

ระบบฐานข้อมูล  (Database System) คือ ระบบที่
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูล
จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มท่ีมีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีซอฟต์แวร์ที่ เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ ใช้และ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบ
จัดการฐานข้อมูล 

3.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ [3] 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบมีความสำคัญ เพราะ

เป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์
ระบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะนักวิเคราะห์ระบบต้องติดต่อกับ
คนหลายคน ได้รู้ถึงการจัดการและการทำงานในองค์การ ทำให้
เรามีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หลายแบบมากขึ้นผู้ที่
สามารถวิเคราะห์ระบบได้ดีควรมีประสบการณ์ในการเขียน
โปรแกรม มีความรู้ทางด้านธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
และฐานข้อมูล ซึ่งใช้เป็นความรู้ในการออกแบบระบบที่มีความ
แตกต่างกันออกไปตาม สภาพงาน ดังนั้น หน้าท่ีของนักวิเคราะห์ 
ก็คือการศึกษาระบบ แล้วให้คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบนั้นจนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งการทำงานทั้งหมดต้องมีลำดับ
ขั้นตอนและการศึกษาวิธีการวิเคราะห์และการออกแบบระบบใน
แต่ละขั้นตอน ทำให้เข้าใจการวิเคราะห์ระบบนั้น ๆ ดียิ่ง และ
สามารถออกแบบระบบใหม่โดยไม่ยากเย็นนัก โดยสามารถ
ตัดสินใจว่า ระบบใหม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ประเภทไหน ใช้
โปรแกรมอะไร ออกแบบInput/output อย่างไรเป็นต้น 

3.3 Microsoft Visual Studio 2019 [4] 

Microsoft Visual Studio 2019 เ ป็ น ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
ประเภท IDE (Integrated Development Environment) ซึ่ง
เป็นการนำแนวความคิดการทำงานแบบรวมศูนย์มาใช้ คือ การ
ทาให้วงจรการพัฒนาระบบทั้งหมดทางานได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ ออกแบบจนถึงการนำไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นั้น ๆ 

3.4 Microsoft SQL Server 2019 [5]  
Microsoft SQL Server2019 คือภาษาที่ใช้ในการเขียน

โปรแกรม เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษา
มาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด 
(open system) ห ม าย ถึ ง เร าส าม ารถ ใช้ ค ำสั่ ง  SQL กั บ
ฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และ คำสั่งงานเดียวกันเมื่อสั่งงานผ่าน 
ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ ผลลัพธ์เหมือนกัน ทำให้เรา
สามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใดก็ได้โดยไม่ติดยึดกับฐานข้อมูล
ใดฐานข้อมูลหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว SQL ยังเป็นช่ือโปรแกรม
ฐานข้อมูล ซึ่ งโปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มี
โครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการ
ทำงานสูง สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้โดยใช้คำสั่งเพียงไม่กี่คำสั่ง 
โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
และเป็นภาษาหนึ่ง ซึ่งแบ่งการทำงานได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้  

1. Select query ใช้สำหรับดึงข้อมูลที่ต้องการ 
2. Update query ใช้สำหรับแกไ้ขข้อมูล  
3. Insert query ใช้สำหรับการเพิม่ข้อมูล  
4. Delete query ใช้สำหรับลบขอ้มูลออกไป 

3.5 ภาษา C# [6] 
ภาษา C# (ซี-ชาร์ป) เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระดับสูงที่ใช้สาหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับความ
นิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน และเป็นภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสาหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจที่จะเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาษา C# ถูกพัฒนามาจากภาษา 
C++ (ซี-พลัสพลัส) และมีโครงสร้างแบบเชิงวัตถุ (object-
oriented programming) โ ด ย ใ ช้  Visual Studio (วิ ช ว ล -
สตูดิโอ) เป็นเครื่องมือสาหรับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง 
Visual Studio เป็นเครื่องมือที่คอยอำนวยความสะดวกในการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ไม่ยากนัก 
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4. วิธีการดำเนินการวิจัย 
4.1 เครื่องมือการวิจัย 

1) โป รแ ก รม  Microsoft Visual Studio 2019 (C#) 
สำหรับพัฒนาระบบ  

2) โปรแกรม Microsoft SQL Server 2019 สำหรับเป็น
ฐานข้อมูล  

3) ระบบปฏิบัติการ Windows 10 
4.2 กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าของและผู้เช้าแผง ตลาดชุมชนโคกสารที่เปิดกิจการใน

ตำบลโคกสารจำนวน 25 คน ในระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 

4.3.ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ผู้จัดทำได้แบ่งการดำเนินการ
เป็น 3 ระยะ ดังนี้คือ 

ระยะที่  1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องและ
วิเคราะห์องค์ประกอบในการพัฒนาระบบการจัดการเช่าแผงขาย
สินค้าตลาดชุมชนบ้านโคกสาร จากสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับการเช่าแผงตลาด 

ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการเช่าแผงขายสินค้าตลาด
ชุมชนบ้านโคกสาร ผู้จัดทำนำผลการศึกษาและวิเคราะห์ที่ผ่าน
การสอบถามความเหมาะสมจากเจ้าของตลาดชุมชนโคกสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบตามที่ออกแบบ
ไว้โดยดำเนินการตามกระบวนการ SDLC 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) 
ศึกษาความเป็นไปได้ 2) การวิเคราะห์ 3) การออกแบบระบบ  
4) การนำระบบไปใช้ 5) การดูแลบำรุงรักษาและทบทวนระบบ  
การพัฒนาระบบงานครั้งนี้ ระบบสามารถทำงานได้ ดังนี ้

1) จัดการข้อมูลผู้เช่าแผงได้ (ค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข) 
2) สามารถดูข้อมูลการเช่าแผงขายสินค้าได้ 
3) สามารถพิมพ์ใบสญัญาการเช่าแผงได ้
4) สามารถทำรายการชำระค่าเช่าแผงได ้
5) สามารถออกรายงานการชำระค่าเช่าแผงได้  
6) สามารถค้นหา เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลแผงขายสินค้าได ้
7) สามารถพิมพ์ใบเสร็จชำระเงินค่าเช่าแผงได้ 
หลังจากนั้นนำระบบที่พัฒนาขึ้นทดสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือผู้เกีย่วข้อง เพื่อประเมินคณุภาพของระบบการจัดการเช่า
แผงขายสินค้าตลาดชมุชนบ้านโคกสาร 

ระยะที ่ 3 ทดสอบและนำระบบระบบการจดัการเช่าแผงขาย
สินค้าตลาดชุมชนบ้านโคกสาร 

1) เตรียมการทดลองการใช้งานระบบการจัดการเช่าแผงขาย
สินค้าตลาดชุมชนบ้านโคกสาร 

2) เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และวิเคราะห์ 
3) สรุปผลการทดลองการใช้งานระบบการจดัการเช่าแผง

ขายสินค้าตลาดชุมชนบ้านโคกสาร 
 

5. ผลการพัฒนาระบบ 
1) หน้าเขา้สู่ระบบ 

 
 

ภาพที ่1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
 

2) หน้าจอเมนู 

 
 

ภาพที ่2 หน้าจอเมนูสำหรับจัดการขอ้มลู 
 
แสดงเมนูส ำหรับเจ้ำของตลำด โดยส่วนบนจะแสดงชื่อยอ่ของระบบ 

ส่วนบนแสดงปุ่มออกจำกระบบ ซ่ึงมีเพยีงเจ้ำของตลำดเท่ำนั้นที่มีสิทธิ์
เข้ำถึงได้ 
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3) หน้าจอจัดการข้อมูลแผง 

 
 

ภาพที ่3 หน้าจอจัดการข้อมูลแผง 
แสดงฟอร์มการกรอกรายชือ่ข้อมูลแผง ด้านบนจะมีปุ่ม เพิ่ม ลบ 

แก้ไข บันทึก และดา้นล่างขวามีปุ่มจอง โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก รายชือ่ได้ 
 

4) หน้าจอจองแผง 

 
 

ภาพที ่4 หน้าจอจัดการจองแผง 
แสดงสถานการณ์จองแผง ถ้าสแีดง จะเป็นสถานะจองถ้าขึ้นสีเขียวเป็น

สถานะแผงว่าง 
 

5) หน้าจอจัดการข้อมูลคนเช่าแผง 

 
 

ภาพที ่5 หน้าจอจัดการข้อมูลคนเช่าแผง 
 

แสดงฟอร์มการกรอกรายชือ่ข้อมูลคนเช่าแผง ด้านบนจะมีปุ่ม เพิ่ม 
ลบ แก้ไข บันทึก และด้านล่างขวามีปุ่มใบสัญญา โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก รายชื่อได้ 

6) หน้าจอจัดการใบสญัญาเช่าแผง 

 
 

ภาพที ่6 หน้าจอจัดการข้อมูลใบสัญญาเช่าแผง 
 

แสดงฟอร์มการกรอกข้อมูลรายชื่อคนทำสัญญาเช่า ปุ่มด้านบน
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก และปุ่มดา้นล่างขวาปุ่มพิมพ์ใบสัญญา โดย
ผู้ดูแลระบบเท่านั้นสามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข บันทึก รายชื่อได ้

 
7) หนา้จอใบสัญญาเช่าแผง 

 
 

ภาพที ่7. หน้าจอใบสัญญาเช่าแผง 
 

แสดงฟอร์มข้อมูลรำยชื่อคนท ำสัญญำเช่ำ โดยผู้ดแูลระบบเท่ำนั้น
สำมำรถสร้ำง ลบ บันทกึ พิมพ์ รำยชื่อได้ 

  

8) หน้าจอพิมพ์ใบสัญญา 

 
 

ภาพที ่8 หน้าจอพิมพ์ใบสัญญาเช่าแผง 
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หน้าจอออกใบเสร็จเช่ำแผงให้แก่คนมำท ำสัญญำเช่ำแผง 
คนเช่ำแผง 
 

9) หน้าจอรายงานข้อมูลคนเช่าแผง 

 
 

ภาพที ่9 หน้าจอรายงานข้อมูลคนเช่าแผง 
 

แสดงฟอร์มรายชื่อขอ้มูลคนเช่า โดยผู้ดแูลระบบเท่านั้นที่สามารถ ดู
รายชื่อได้ 

 

10) หน้าจอรายงานชำระเงินค่าเชา่แผง 

 
 

ภาพที ่10 หน้าจอรายงานชำระเงินค่าเช่าแผง 
 

แสดงฟอร์มการกรอกรายชือ่คนชำระเงิน ด้านบนจะมปีุ่ม เพิ่ม ลบ 
แก้ไข บันทึก และดา้นขวามีปุ่มชำระเงิน โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก รายชือ่ 
 

11) หน้าจอจัดการทำรายการชำระเงินค่าเช่า 

 
 

ภาพที่11 หนา้จอจัดการทำรายการชำระเงินค่าเช่า 

แสดงฟอร์มการกรอกรายชือ่คนชำระเงิน ด้านบนจะมปีุ่ม เพิ่ม ลบ แก้ไข 
บันทึก และดา้นขวามีปุ่มชำระเงิน โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเพิ่ม ลบ 
แก้ไข บันทึก รายชื่อได้ 

 

12) หน้าจอใบเสร็จชำระเงิน 

 
 

ภาพที ่12 หน้าจอใบเสร็จชำระเงิน 
 

แสดงฟอร์มข้อมูลรายชื่อคนชำระเงิน โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นสามารถ
สร้าง ลบ บันทึก พิมพ ์รายชือ่ได้ 
 

12) หน้าจอพิมพ์ใบเสร็จชำระเงิน 

 
 

ภาพที ่13 หน้าจอพิมพ์ใบเสร็จชำระเงิน 
 

หน้าจอออกใบเสร็จให้แก่คนมาชำระเงินค่าเช่าแผง 
 

6. สถิตที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต( �̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละ
ข้อ นำมาเทียบกับเกณฑ์ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.01 - 1.50 ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
1.51 - 2.50 ระดับความพึงพอใจ น้อย 
2.51 - 3.50 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
3.50 - 4.49 ระดับความพึงพอใจ มาก 
4.50 - 5.00 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
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7. ผลการวิจัย 
7.1 ผลการพัฒนาระบบการจัดการเช่าแผงขายสินค้าตลาด

ชุมชนบ้านโคกสาร 
 

 
ภาพที ่14 องค์ประกอบการทำงานของระบบการจัดการ 

เช่าแผงขายสินค้าตลาดชุมชนบา้นโคกสาร 

 
7.2 ผลการทดลองใช้ระบบการจัดการเช่าแผงขายสินค้า

ตลาดชุมชนบ้านโคกสาร 
ผู้จัดทำดำเนินการทดลองใช้ระบบการจัดการเช่าแผงขาย

สินค้าตลาดชุมชนบ้านโคกสารพัฒนาขึ้น กับเจ้าของตลาดชุมชน
โคกสาร ในการทดลองจำนวน 25 คน โดยใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ จากนั้นนำผลการตอบแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิตพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล 

7.2.1 ผลการทดสอบระบบการจัดการเช่าแผงขายสินค้า
ตลาดชุมชนบ้านโคกสาร  

1) จัดการข้อมูลผู้เช่าแผงได้ (ค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล) 
2) สามารถดูข้อมูลการเช่าแผงขายสินค้าได้ 
3) สามารถพิมพ์ใบสัญญาการเช่าแผง 
4) สามารถทำรายการชำระค่าเช่าแผงของได้      
5) สามารถออกรายงานชำระค่าเช่าแผงได้ 
6) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลแผงขายสินค้าได้ 
7) สามารถพิมพ์ใบเสร็จชำระเงินค่าเช่าแผงได้ 

7.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของของผู้ใช้ระบบ
การจัดการเช่าแผงขายสินค้าตลาดชุมชนบ้านโคกสาร 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินการใช้งานระบบ 

รายการ x̅ S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมการจัดการข้อมูล
ผู้เช่าแผงได้ (เพิ่ม ลบ แก้ไขและ
บันทึกข้อมูล) 

4.320 0.476 มาก 

2.ความเหมาะสมในการพิมพ์ใบ
สัญญาการเช่าแผง 

4.320 0.476 มาก 

3.ความเหมาะสมในการทำรายการ
ชำระค่าเช่าได้ 

4.440 0.507 มาก 

4. ความเหมาะสมของรายงานการ
ชำระค่าเช่าแผงได้ 

4.320 0.476 มาก 

5.ความเหมาะสมในการเพิ่ม ลบ
แก้ไขข้อมูลแผงขายสินค้าได้ 

4.240 0.436 มาก 

6.ความเหมาะสมของใบเสร็จชำระ
เงินค่าเช่าแผง 

4.320 0.476 มาก 

7.ความเหมาะสมการออกแบบ
หน้าจอโดยรวม 

4.280 0.458 มาก 

8.ความเหมาะสมในการใช้สี 
รูปแบบตัวอกัษรและขนาดตัวอกัษร 

4.280 0.458 มาก 

9.ความพึงพอใจในการใช้ระบบโดย
ภาพรวม 

4.280 0.458 มาก 

ผลการประเมินโดยรวม 4.311 0.464 มาก 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบการจัดการเช่าแผงขายสินค้าตลาดชุมชนบ้านโคกสาร จาก
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 25 คน พบว่า ระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ใจระดับมาก (.x̅ = 4.311, SD. 0.464)  
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
ระบบการจัดการแผงขายสินค้าตลาดชุมชนบ้านโคกสาร  

ผู้จัดทำแบ่งขั้นตอนการดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ 1) ศึกษา
และวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบการจัดการเช่าแผงตลาด
ชุมชนบ้านโคกสาร 2) พัฒนาของระบบการจัดการเช่าแผงตลาด
ชุมชนบ้านโคกสาร 3) ทดสอบและนำระบบการจัดการเช่าแผง
ตลาดชุมชนบ้านโคกสารไปใช้ ระบบครั้งนี้ พบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.311 และ S.D. =. 
0.464)  

1. ระบบสามารถตรวจสอบข้อมลูได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ 
และถูกต้อง 
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2. ระบบสามารถจัดการข้อมูลการเช่าจองแผงได้  
3. ระบบสามารถสรุปยอดการเช่าและการชำระค่า

เช่าได้ ง่ายขึ้น 
4. ระบบสามารถลดปัญหา เ งินหาย หรือไม่มี

หลักฐานการจ่ายค่าเช่าได้  
5. ระบบสามารถช่วยในการเกบ็รวบรวมข้อมูลไว้ใน

แหล่งข้อมูลเดียวกันไว้อยา่งเป็นระบบ 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
จากการพัฒนาระบบการจัดการเช่าแผงขายสินค้ าตลาด

ชุมชนบ้านโคกสาร ควรพัฒนาให้ระบบสามารถทำงานบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลการ
ชำระค่าเช่าแผงและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น  
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บทคัดย่อ 
ท่ามกลางช่วงเวลาชีวิตที่เร่งรีบ การจัดการเรื ่องเสื ้อผ้าก็เป็น
ปัญหาหนึ่งในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าหรือการ
เลือกเสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้เสื้อผ้าใส่ในชีวิตประจำวัน งานช้ินนี้พัฒนา
โปรแกรมที่สามารถช่วยในการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่กำลังจะซื้อ และ
สามารถจับคู่กับเสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้เสื้อผ้าช่วงบนกับช่วงล่างให้มี
ความเหมาะสม นอกจากนั้นแล้วการจัดระบบการส่งซักรีดก็เป็น
ปัญหาหนึ ่ง ดังนั ้นจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันแอนดรอยด์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเลือกซื้อเสื ้อผ้า 
และจับคู่เสื้อผ้าได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถถ่ายรูปภาพเสื้อผ้าเพื่อ
ทำการหาเสื้อผ้าที่สามารถเข้าคู่กับเสือ้ผ้าที่กำลังจะตดัสนิใจเลือก
ซื้อ และสามารถค้นหาเสื้อผ้าภายในตู้เสื้อผ้าเพื่อทำการจับคู่โทน
สีทั้งเสื้อผ้าส่วนบนและเสื้อผ้าส่วนล่างได้ ทั้งนี้ได้ทดสอบความพึง
พอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก 
คำสำคัญ -- โทนสี, แอนดรอยด์, จับคู่เสื้อ, ค้นหา 
 

ABSTRACT 
During a rush of life, dressing up clothing is a problem 
in life. Either it is the decision to buy clothes or the 
selection of clothes available in the wardrobe to put 
on in everyday life. This work develops programs that 
can help you choose the clothes you are going to buy. 
And it can be matched with existing clothes in the 
wardrobe, upper and lower to be suitable. Besides, 
----------------------------------------------------------------------------------------  
* Corresponding Author 

organizing the laundry delivery system is one of the 
problems. So we have developed an Android 
application on a mobile device. Users can decide to 
buy clothes and comfortable to match clothes. You 
can take pictures of dresses to find clothes that can fit 
with the user's clothes. That user will decide to buy. 
Users can search for clothes within the wardrobe to 
match the tone of both upper and lower clothes and 
manage the personal laundry system, which tests the 
users' satisfaction at a very satisfying level. 
Keywords - -  Color Tones, Android, Match Clothes 
Color, Search Clothes, DSS 
 

1. บทนำ 
ในสังคมปัจจุบันนั้นเป็นสังคมที่จะต้องดำรงชีวิตโดย

แข่งขันกับเวลาเป็นอย่างมาก ในส่วนของการเลือกเสื้อผ้าที่จะ
นำมาสวมใส่ในแต่ละวันเพื่อให้ถูกกาลเทศะ และเหมาะสมกับ
งานนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในการเลือกเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย เพราะเนื่องจากในตู้เสื้อผ้าของแต่ละคนนั้นมีเสื้อผ้าอยู่
เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าปัจจุบันภายในตู้
เสื ้อผ้ามีเสื ้อผ้าแบบใด สีใดอยู่บ้าง ซึ ่งอาจจะทำให้การเลือก
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในแต่ละครั้งนั้นใช้เวลานาน ซึ่งในสื่อสังคม
ออนไลน์ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าจะมีการแบ่งปันวิธีการเลือก
เสื้อผ้าไว้อย่างมากมาย โดยวิธีการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าส่วนใหญ่จะ
เป็นวิธีการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่แบบเป็นชุดเซต ซึ่งวิธีซึ่งวิธีนี้นี้ทำ
ให้การเลือกสวมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนั้นมีระยะเวลาในการเลือก

mailto:sitdhisanguan_k@su.ac.th
mailto:chaowalit_o@su.ac.th
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ที่ลดลง แต่ยังมีผู้คนบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถนำวิธีนี้มาใช้เพื่อลด
ระยะเวลาในการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าได้  

จากปัญหาข้างต้นทำให้เห็นถึงปัญหาเป็นสองปัญหาคือ 
1 ปัญหาการเลือกเสื้อผ้าให้เข้าชุด รวมถึงการเลือกซื้อเสื้อผ้าให้
เข้ากับชุดที่มีอยู่แล้ว 2 ปัญหาการจัดการเสื้อผ้า ว่าสถานะพร้อม
ใช้หรือไม่พร้อม ซึ่งปัญหาการเลือกเสื้อผ้าให้เข้าชุดกัน หรือการ
เลือกซื้อเสื้อผ้าให้เข้ากับชุดที่มีอยู่แล้วภายในตู้เสื้อผ้า นั้นเป็น
ปัญหาอย่างมากเนื่องจาก การเลือกเสื้อผ้าให้เข้าชุดกันนั้นจะต้อง
คำนึงถึงความเหมาะสม และถูกกาลเทศะในการสวมใส่ด้วย ส่วน
ปัญหาการจัดการเสื้อผ้า ว่าสถานะพร้อมใช้หรือไม่พร้อมใช้งาน 
เป็นปัญหาเนื่องจากปริมาณเสื้อผ้ามีจำนวนมากทำให้ไม่สามารถ
ทราบว่าในขณะนี้เสื้อผ้าพร้อมใช้งานหรือไม่ เพราะเสื้อผ้าอาจจะ
นำส่งซักรีดอยู่หรืออยู่ในตะกร้าผ้า จึงทำให้เกิดปัญหาในส่วนของ
การจัดการเสื้อผ้า 

โครงการนี้จึงมีแนวคิดที่จะทำการนำเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโดยการสร้างแอปพลิเคชัน ที่ช่วยในส่วนของการ
เลือกเสื้อผ้าให้เข้าชุด รวมถึงช่วยตัดสินใจการเลือกซื้อเสื้อผ้าให้
เข้าคู่กับชุดที่มีอยู ่แล้วในตู้เสื ้อผ้า โดยการจับคู่กันจะคำนึงถึง 
โทนสีของเสื้อผ้าที่จะนำมาจับคู่กับ เพื่อให้การเลือกเสื้ อผ้าทั้ง
ส่วนบนและส่วนล่างของเครื่องแต่งกายมีโทนสีที่เข้าคู่กันอย่าง
เหมาะสม และอีกทั้งยังช่วยในการจัดการสถานะเสื้อผ้าว่า ณ 
ตอนนี้เสื้อผ้าที่มีสถานะพร้อมใช้งาน กำลังใช้งาน อยู่ในตะกร้า
เสื้อผ้า หรือส่งซักรีด เพื่อลดระยะเวลาในการจัดการเสื้อผ้า และ
การเลือกเสื้อผ้าให้เข้าชุดกันได้อย่างเหมาะสม 

 
2. ลักษณะและขอบเขต 

2.1 จัดการฐานข้อมูลระบบ : ข้อมูลเสื้อผ้า 
 - เพิ่มข้อมูล 
 - ลบข้อมูล 
 - แก้ไขข้อมูล 
2.2 การจัดการตู้เสื้อผ้า 

- โปรแกรมสามารถจัดประเภทข้อมูลได้เช่น เสื้อยืด 
กางเกง กระโปรง เป็นต้น 

- แสดงรายการข้อมูลเสื ้อผ้า ประเภทเสื้อผ้า โทนสี 
และสถานะการใช้งาน 

- สามารถก าหนดสถานะของเสื้อผ้าก าลังใช้งาน อยู่ใน
ตะกร้าผ้า และส่งซักรีด 

2.3 การแนะนำเสื้อผ้า 
- โปรแกรมสามารถหาเสื้อท่ีมีโทนสีเช้ากัน 
- โปรแกรมสามารถจับคู่เสื ้อผ้าให้เข้าชุดตามความ

ต้องการของผู้ใช้ 
- โปรแกรมช่วยเลือกตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้า 

2.4 การแจ้งเตือน 
- โปรแกรมสามารถแจ้งเตือนสถานะการส่งซักรีดของ

เสื้อผ้าแต่ละชิ้น และการรับเสื้อผ้าเข้าตู้เสื้อผ้า โดย
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ว่าเสื้อผ้าชิ้นไหนก าลังส่งซัก
รีดอยู ่

 
3. ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

3.1 Smart Closest – Fashion Style 
แอปพลิเคชัน Smart Closet – Fashion Style [1] 

เป็นแอปพลิเคชันท่ีช่วยจัดการตู้เสือ้ผ้า โดยสามารถจัดเก็บข้อมูล
เสื้อผ้าในรูปแบบของรูปภาพ และสามารถกำหนดวันท่ีสวมใส่
เสื้อผ้าชุดนั้นได ้

 

 
ภาพ 1 ตัวอยา่งแอปพลเิคชัน Smart Closet – Fashion Style 

 
ข้อเด่น 

- สามารถระบุประเภทของเสื้อผ้าได้ 
- สามารถระบุสีของเสื้อผ้าได้ 

ข้อด้อย  
- ไม่สามารถแสดงสถานะการส่งซักรีดได้ 
- ไม่มีการเก็บรายละเอียดของเสื้อผ้า 
- ไม่มีการเก็บเสื ้อผ้าไว้เป็นหมวดหมู่ แสดงเสื ้อผ้า

ทั้งหมดที่เพ่ิมเข้าไปเป็นหน้าเดียวกัน 
- ไม่สามารถนำเสื้อผ้ามาเลือกหาชุดที่เหมาะสมได้ 
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- ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดเสื้อผ้าได้ 
3.2 DEPOSIT YOUR CLOSET 

แอปพลิเคชัน DEPOSIT YOUR CLOSET [2] เป็นแอป
พลิเคชันที่ช่วยจัดการตู้เสื ้อผ้า โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลของ
เสื้อผ้าในรูปแบบของรูปภาพ และสามารถกำหนดวันเวลาที่จะ
สวมใส่เสื้อผ้าชุดนั้นได้ 

 

 
ภาพ 2 ตัวอยา่งแอปพลเิคชัน DEPOSIT YOUR CLOSET 

 
ข้อเด่น 

- สามารถระบุประเภทของเสื้อผ้าได้ 
- สามารถระบุสีของเสื้อผ้าได้ 

ข้อด้อย  
- ไม่สามารถแสดงสถานะการส่งซักรีดได้ 
- ไม่มีการเก็บรายละเอียดของเสื้อผ้า 
- ไม่มีการเก็บเสื ้อผ้าไว้เป็นหมวดหมู่ แสดงเสื ้อผ้า

ทั้งหมดที่เพ่ิมเข้าไปเป็นหน้าเดียวกัน 
- ไม่สามารถนำเสื้อผ้ามาเลือกหาชุดที่เหมาะสมได้ 
- ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดเสื้อผ้าได้ 

3.3 My Wardrobe 
แอปพลิเคชัน My Wardrobe [3] เป็นแอปพลิเคชันท่ี

ช่วยจัดการตูเ้สื้อผ้า โดยสามารถจดัเก็บข้อมูลของเสื้อผ้าใน
รูปแบบของรูปภาพ และสามารถวางแผนการแต่งกายล่วงหน้าได้ 
 

 

     
ภาพ 3 ตัวอยา่งแอปพลเิคชัน My Wardrobe 

 
4. ทฤษฎีและความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 การประมวลภาพ (Image Processing) 
การประมวลภาพ (Image Processing) [4] เป็นการ

นำภาพถ่าย หรือ ภาพวิดีโอ มาประมวลผลหรือคำนวณด้วย
คอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง และทิศทางการเคลื่อนของวัตถุใน
ภาพ 

หลักการประมวลผลภาพแบบ Raster หรือ แบบ
บิตแมป(Bitmap) [5] เป็นการเรียงตัวของช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก
จำนวนมาก โดยใช้หลักการประมวลผลแบบอาศยัการอ่านค่าสใีน
แต่ละช่อง โดยเก็บค่าข้อมูลเป็นค่า 0 และ 1 ซึ่งในแต่ละช่องจะมี
การเก็บค่าสีที ่เจาะจงลงไปในแต่ละตำแหน่ง ซึ ่งช่องสี่เหลี่ยม
ขนาดเล็กจำนวนมากนั้นเรียกว่า พิกเซล (Pixel) ซึ่งจะมีข้อดีคือ 
เหมาะสำหรับภาพท่ีต้องการสร้างสีหรือกำหนดสีที่ต้องการความ
ละเอียดและสวยงาม และมีข้อเสียคือ หากย่อขยายรูปภาพ หรือ
ทำการแก้ไข ดัดแปลง จะทำให้เกิดการสูญเสียความละเอียดของ
ภาพ ทำให้ภาพน้ันไม่คมชัด 

หลักการประมวลผลภาพแบบ Vector [5] เป็นภาพที่มี
การประมวลผลในลักษณะ ให้แต่ละส่วนในภาพเป็นอิสระต่อกัน 
โดยแยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นรูปแบบของเส้นตรง 
รูปทรง หรือส่วนโค้ง โดยอาศัยการคำนวณความสัมพันธ์ทาง
คณิตศาสตร์ สีและตำแหน่งของสีที ่แน่นอน ซึ ่งจะมีข้อดีคือ 
เหมาะสำหรับการออกแบบ วาด เขียน ลงสี ค่าสีที่คมชัด ควบคุม
ได้ การเคลื่อนย้ายหรือย่อขยายภาพ ก็ไม่เสียความละเอียดของ
ภาพ และข้อเสียคือ การออกแบบและเขียน กราฟิกเป็นประเภท
Vector จำเป็นต้องมีตวามเชี ่ยวชาญทางโปรแกรม เนื่องจาก
โปรแกรมมีความซับซ้อน 
4.2 การแต่งตัวเพ่ือเสริมบุคลิกภาพ 
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หลักสำคัญในการแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ [6] การ
แต่งกายให้ถูกกาลเทศะ เป็นการแต่งกายให้เหมาะกับสถานที่
รวมถึงกิจกรรมที่กำลังจะทำ  

- การแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคลิกของตน ต้อง
พิจารณารูปร่างของตนเองก่อนว่ามีลักษณะอย่างไร
จึงจะทำการเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมมาสวมใส่ 

- การแต่งกายให้เหมาะสมกับวัยและตามยุคสมัย การ
แต่งตัวให้เหมาะสมกับวัยและยุคสมัยนั้นเป็นการบ่ง
บอกอีกอย่างว่าเป็นคนที่มีความสมัย มีความคิดที่
ก้าวไกล 

- การแต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ เพื่อเป็น
การเสริมความน่าเชื่อถือให้กับอาชีพน้ัน ๆ 

- แต่งกายให้สะอาด เป็นสิ่งที่สำคัญกับการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพมาก เพราะถ้าสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่สะอาด มี
กลิ่นจะทำให้บุคลิกภาพนั้นไม่ดีไปด้วย 

- การเล ือกสวมใส ่ เคร ื ่ องประด ับให ้ เหมาะสม 
เครื่องประดับที่เลือกนำมาสวมใส่นั้นจะบ่งบอกถึง
ฐานะและกาละเทศะด้วย 

4.3 การจับคู่สีเสื้อผ้า 
หลักการจับคู่สีเสื้อผ้าแต่ละสีให้เหมาะสม [7]   

- สีขาว ดำ แมทช์ได้กับทุกสี จับคู่กันเองก็ได้ หรือจะ
ใช้สีเดี่ยวในการมิกซ์ ก็จะได้อารมณ์มินิมอล พยายาม
อย่าแมทช์สีดำกับสีกรมท่าหรือน้ำตาลเข้ม หรือสีขาว
กับสีครีม 

- สีแดง แมทช์ได้กับสีเขียวและสีในโทนแดงที่ระดับ
ความเข้มลดหลั่นกันไป แต่ไม่เหมาะกับสีฟ้าและสี
เหลือง 

- สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน แมทช์ได้กับกับสีเขียว สีม่วง และสี
ส้ม ถ้าต้องการความเรียบง่ายกว่านั้น ให้เลือกจับคู่
กับสีโทนเดียวกันหรือสีกลางอย่างขาว ดำ เทา แต่ไม่
เหมาะกับสีแดงและสีเหลือง 

- สีเขียว แมทช์ได้ดีกับ สีฟ้า สีเหลือง และสีแดง แต่ก็
ต้องคำนึงถึงความเข้ม ความสว่างของสีที่มาแมทช์กัน
ด้วย ว่าไปกันได้หรือไม่ ไม่เหมาะกับสีม่วงและส้ม 

- สีม่วง แมทช์ได้ดีกับสีเหลือง หรือสามารถแมทช์กับสี
น้ำเงินหรือแดงก็ได้ แต่ไม่เหมาะกับสีเขียวและส้ม 

- สีส้ม แมทช์ได้ดีกับสีในตระกูลสีแดงและเหลือง แต่
ต้องแมทช์กับสีที ่เป็นเป็นเฉดอ่อน หรือจะเป็นสี
ตรงกันข้ามอย่างสีน้ำเงินและสีฟ้า 

- สีเหลือง แมทช์ได้ดีกับสีม่วงและสีข้างเคียงอย่างสี
เขียวและสีส้ม 

4.4 MVC (Model View Controller Architectural) 
 

 
ภาพ 4 MVC (Model View Controller Architectural) 

 
MVC (Model View Controller Architectural) [8] เ ป็ น
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ง ใช้เพื่อแยกส่วนซอฟต์แวร์ใน
ส่วน ตรรกะเนื้อหา ได้แก่ตวามเข้าใจในระบบของผู้ใช้งาน และ
ส่วนการป้อนข้อมูลและแสดงผล ช่วยให้การพัฒนา ทดสอบ และ
แลรักษาซอฟต์แวร์แยกออกจากกัน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คือ  

1) ส่วนท่ีจัดการเกี่ยวกับข้อมูลในฐานข้อมูล (Model) 
เป็นส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลการทำงานของระบบ 

ไปยังสิ่งท่ีระบบซอฟต์แวร์ได้ถูกออกแบบ 
2) ส่วนการออกแบบหน้าตา (View) 
แสดงผลค ่าในโมเดลในร ูปแบบท ี ่ เหมาะสมต ่อกา ร

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ในแต่ละโมเดลสามารถมีวิวได้หลายแบบ เพื่อ
ใช้ในจุดประสงค์ที่ต่างกัน 

3) ส่วนจัดการข้อมูล คำนวณประมวลผล สั่งการทำงาน 
หรือหารเขียนโค้ดหลัก ๆ (Controller) 

รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้ามา แล้วดำเนินการตอบสนองต่อข้อมูล
นั้น และส่งข้อมูลผลลัพธ์นั้นกลับไปยังส่วนแสดงผล เพื่อตอบ
กลับไปยังผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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5. องค์ประกอบของระบบ 
 แอปพลิเคชันพัฒนาการจัดการตู้เสื้อผ้าและการจัดการการ
แต่งกายประจำวัน จะแบ่งโครงสร้างการทำงานของแอปพลิเคชัน
เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ส่วนประมวลผลขอ้มลู
ที่ได้รับจากผู้ใช้งาน และส่วนแสดงผลลัพธ์ 
5.1  การคำนวณหาค่าสีจากรูปภาพ  
การคำนวณหาสีจากรูปภาพ [9] โดยผู้ใช้เป็นผู้ touch จดุบรเิวณ
ที่ต้องการจากรูปภาพ โดยการคำนวณการ touch ลงบน 
หน้าจอโทรศัพท์ใช้ Android APIs  
การคำนวณสีจากรูปภาพเมื่อผู้ใช้ทำการ touch ที่จุดบนรูปที่
ต ้ อ ง ก า ร  The colors cod is in RGB format with values 
from 0 to 255  
1.Find the value 
 Calculation -> x , y – image space 
 

 
ภาพ 5 อาร์เรย์ลิสต์ของสีทั้งหมด  

2.คำนวณหาค่าสีที่ใกล้เคยีงท่ีสุดของค่า RGB เมื่อผู้ใช้ทำการ 
touch จดุบนรูปภาพกับค่า RGB ของสีในอาร์เรยล์ิสต์ โดยการ
สร้างอารเ์รยล์ิสต์ของสีทั้งหมด ตัวอย่างเช่น  

 

 
ภาพ 6 อาร์เรย์ลิสต์ของสีทั้งหมด 

 
และทำการคำนวณสมการหาระยะที ่ใกล้เคียงที ่ส ุดของค่า 
redvalue , greenvalue , bluevalue ในอาร์เรย์ลิสต์กับ ค่า 
redvalue , greenvalue , bluevalue ของค่าจุดที่ผู ้ใช้ทำการ
processเข้ามา โดยค่าที่ใกล้เคียงจะกำหนดให้เป็นสีนั้น คือ 
 

 
ภาพ 7การคำนวณสมการหาระยะที่ใกล้เคียงที่สุดของค่าที่ touch จุดลง

บนภาพ กับค่าสีในอาร์เรย์ลิสต์ 

5.6 การทำงานโดยภาพรวมของการได้มาซ่ึงโทนสี 

 
ภาพ 8 การทำงานโดยภาพรวมของการได้มาซ่ึงโทนสี  
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   5.7 การทำงานโดยภาพรวมของการจับคู่โทนสีเสื้อผ้า [10] 
 

 
 

ภาพ 9 การทำงานโดยภาพรวมของการจับคู่โทนสีเสื้อผ้า  

 

 

 
 

ภาพ 10 การทำงานโดยภาพรวมของการจับคู่โทนสีเสื้อผ้า (ต่อ)  
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6. ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินงานแอปพลิเคชันพัฒนาการจัดการตู้เสื้อผ้าและ
การเลือกการแต่งกายประจำวัน โดยโปรแกรม Android Studio 
เพื่อช่วยเลือกตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้า และจับคู่เสื้อผ้าภายในตู้
เสื้อผ้าให้มีโทนสีเข้าคู่กันอย่างเหมาะสมทั้งเสื้อผ้าส่วนบนและ
เสื้อผ้าส่วนล่าง มีดังต่อไปนี้ 
6.1 หน้าการเพ่ิมข้อมูลเสื้อผ้า 
โดยผู้ใช้จะต้องทำการเพิ่มรูปเสื้อผ้า โดยสามารถเลือกวิธีการเพิ่ม
รูปเสื้อผ้าได้ 2 วิธี คือ 1. เพิ่มโดยการถ่ายภาพ 2. เพิ่มโดยการ
เลือกภาพจากอัลบั้ม เมื่อผู้ใช้งานเพิ่มเสื้อผ้าเข้ามาแล้ว ระบบจะ
ทำการแสดงค่าสีจากภาพออกมาได้มากสุด 3 สีและถ้าหากสีที่
ออกมาไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสีได้ 
โดยการกดปุ ่มเปลี ่ยนสี หลังจากนั ้นให้ผู ้ใช้ทำการเลือกสีที่
ต้องการใหม่ที่รูปภาพ และกดปุ่มถัดไป จะไปสู่หน้าการกรอก
รายละเอียดของเสื้อผ้า โดยข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องกรอกประกอบด้วย 
ประเภทเสื้อผ้า วันท่ีเพิ่มเสื้อผ้า สถานะเสื้อผ้า และโทนสี ใหผู้ใช้
ทำการกรอกประเภทเสื้อและสถานะเสื้อผ้า หลังจากนั้นกดปุ่ม
บันทึกข้อมูล 
 

      
ภาพ 11 ตัวอย่างหนา้การเพิ่มข้อมูลเสื้อผ้า 

 
6.2 หน้าแสดงข้อมูลเสื้อผ้าภายในตู้เสื้อผ้า 
จะมีการแบ่งการเก็บเสื้อผ้าออกเป็น 12 ประเภท คือ คือ เสื้อยืด
แขนสั้น เสื้อยืดแขนยาว เสื้อเชิ้ตแขนสั้น เสื้อเชิ้ตแขนยาว เสื้อ
ไหมพรม ชุดเดรส กางเกงขาสั ้น กางเกงขายาว กระโปรง 
แจ๊คเก็ต เสื้อโปโลแขนสั้น เสื้อโปโลแขนยาว 

      
ภาพ 12 ตัวอย่างหนา้แสดงข้อมูลเสื้อผา้ภายในตู้เส้ือผ้า 

 
6.3 หน้าการจัดการสถานะเสื้อผ้า 
ระบบจะแสดงฟังก์ชัน 4 ฟังก์ชัน คือ พร้อมใช้งาน กำลังใช้งาน 
ตะกร้าผ้า ส่งซักรีด ถ้าหากผู้ใช้ต้องการจะทำการเปลี่ยนสถานะ 
ให้ผู้ใช้ทำการเลือกเสื้อผ้าที่ต้องการจะเปลี่ยนและกดที่ปุ่มจัดการ
สถานะเสื้อผ้า และทำการเลือกสถานะท่ีต้องการจะเปลี่ยน 
 

      
ภาพ 13 ตัวอย่างหนา้การจัดการสถานะเสื้อผ้า 

 
6.4 หน้าช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้า 
โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการเพิ่มรูปภาพเสื้อผ้าที่กำลังจะทำการ
เลือกซื้อ และทำการระบุประเภทเสื้อผ้า โดยเมื่อกดปุ่มถัดไป
ระบบจะทำการแสดงผลเสื้อผ้าที่มีโทนสีเข้าคู่กันออกมา โดยถ้า
หากผู้ใช้ทำการระบุประเภทเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าส่วนบน ผลลัพธ์ที่
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แสดงออกมาจะเป็นเสื ้อผ้าส่วนล่าง หรือหากผู้ใช้ทำการระบุ
ประเภทเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าส่วนล่าง ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาจะเป็น
เสื้อผ้าส่วนบนท่ีมีโทนสีเข้าคู่กันได้อย่างเหมาะสม 

 

    
ภาพ 14 ตัวอย่างหนา้ช่วยในการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อผ้า 

 
6.5 หน้าเลือกจับคู่เสื้อผ้าภายในตู้เสื้อผ้าให้มีโทนสีเข้าคู่กัน
อย่างเหมาะสม 
โดยผู้ใช้งานจะต้องทำต้องทำการระบุโทนสีเสื้อผ้า และประเภท
เสื้อผ้าที่ต้องการจะค้นหา หลังจากที่ระบบแสดงเสื้อผ้าที่มีโทนสี
และประเภทที่ผู้ใช้ระบุแล้ว ให้ผู้ใช้ทำการเลือกเสื้อผ้าที่ต้องการ
จะจับคู่ เมื่อกดปุ่มจับคู่แล้วจะบบจะแสดงเสื้อผ้าที่มีโทนสีที่เข้าคู่
กับเสื ้อผ้าที ่ผู ้ใช้ทำการเลือกออกมา โดยผู้ใช้สามารถเลือกดู
ตัวอย่างการจับคู่กันก่อนจะกดใช้งานได้ 
 

     

 
ภาพ 15 ตัวอย่างหนา้จับคู่เส้ือผ้าภายในตู้เส้ือผ้าให้มีโทนสีเข้าคู่กันอย่าง

เหมาะสม 

 

7. สรุปผลการดำเนินงาน 
 จากผลการดำเนินงานพบว่า ผู ้ใช้สามารถเพิ ่มข้อมูล
รูปภาพโดยการเพิ่มจากการถ่ายภาพ หรือเลือกจากอัลบั้มรูปได้ 
และมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นประเภท สามารถช่วยค้นหาเสื้อผ้าที่
เข้าคู่กันได้อย่างเหมาะสม สามารถค้นหาตามโทนสีและประเภท
เสื้อผ้าตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ และสามารถช่วยในตัดสินใจการ
เลือกซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ให้กับผู้ใช้งานได้ รวมทั้งการจัดการสถานะ
ของเสื้อผ้าแต่ละตัวได้ว่าขณะนี้เสื้อผ้า พร้อมใช้งาน กำลังใช้งาน 
อยู่ในตะกร้าผ้า หรือส่งซักรีดได้ 
 จากการให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 10 คน 
ทดลองใช้แอปพลิเคชันพัฒนาการจัดการตู้เสื้อผ้าและการจัดการ
การแต่งกายประจำวัน และทำแบบสอบถามได้ดังตารางที่ 1 
โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งออกเป็น 
 ระดับการประเมิน 1.00 - 1.79 หมายถึง ปรับปรุง 
 ระดับการประเมิน 1.80 - 2.59 หมายถึง พอใช้ 
 ระดับการประเมิน 2.60 – 3.39 หมายถึง ปานกลาง 
 ระดับการประเมิน 3.40 – 4.19 หมายถึง ดี 
 ระดับการประเมิน 4.20 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 
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ตาราง 1 การวัดระดับความพึงพอใจ 

 
 
 
 

ตาราง 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึง
พอใจ 

1. แอปพลิชันใช้ง่ายไม่
ซับซ้อน 

4.55 ดีมาก 

2. สีของแอปพลิเคชันมีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน 

4.15 ด ี

3. ตัวอักษรมีความเหมาะสม
ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป 

4.55 ดีมาก 

4. มีประโยชน์ในการใช้งาน 4.35 ดีมาก 
5. แอปพลิเคชันเหมาะสมกับ
ผู้ใช้งาน 

4.25 ดีมาก 

รวม 4.37 ดีมาก 
 
จากตารางที่ 2 หลังจากได้ทำการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้
แล้วสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 

- โปรแกรมสามารถใช้ง่ายไม่ซับซ้อนอยู่ใน ระดับดีมาก 
- สีของแอปพลิเคชันมีความเหมาะสมกับการใช้งานอยู่

ใน ระดับดี 
- ตัวอักษรมีความเหมาะสมไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปอยู่ใน 

ระดับดีมาก 
- แอปพลิเคชันมีประโยชน์ในการใช้งานอยู่ใน ระดับดี

มาก 
- แอปพลิเคชันมีความเหมาะสมกับผู้ใช้อยู ่ใน ระดับดี

มาก 
-  

เอกสารอ้างอิง 
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ประเด็น
การ

ประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช้ ปรับปรุง 

1. แอป
พลิเคชันใช้

ง่ายไม่
ซับซ้อน 

11 
(55%) 

9 
(45%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2. สีของ
แอปพลิเค
ชันมีความ
เหมาะสม
กับการใช้

งาน 

7 
(35%) 

10 
(50%) 

2 
(10%) 

1 
(5%) 

0 
(0%) 

3. 
ตัวอักษรมี

ความ
เหมาะสม
ไม่เล็กไม่

ใหญ่
จนเกินไป 

11 
(35%) 

9 
(45%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4. มี
ประโยชน์
ในการใช้

งาน 

10 
(50%) 

8 
(40%) 

1 
(5%) 

1 
(5%) 

0 
(0%) 

5. แอป
พลิเคชัน
เหมาะสม
กับผู้ใช้งาน 

8 
(40%) 

9 
(45%) 

3 
(15%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 
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ต้นแบบการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยเทคนิคการรู้จำใบหน้า 
Safety Monitoring Prototype With Face Recognition Technologies 
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บทคัดย่อ 
โครงงานวิจัยนี้ม ีว ัตถุประสงค์ในการพัฒนาต้นแบบการ

ตรวจสอบความปลอดภัยด้วยเทคนิคการร ู ้จำใบหน้า เพื่อ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ห้องและสถานที่ต่าง ๆสามารถ
ตรวจสอบบุคคลที ่เข้า-ออกหรือผ่านสถานที ่นั ้น ๆได้ โดยใน
งานวิจ ัยจะนำเสนอในส่วนของการพัฒนาต้นแบบซึ ่งมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานจากเทคนิค Histogram Of 
Oriented Gradient (HOG) ในการตรวจจับใบหน้า ให้มีความ
แม่นยำขึ้นด้วยการปรับปรุงสมดุลฮิสโทแกรมของภาพใบหน้า 
และนำมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคของการรู้จำใบหน้าด้วยเทคนิคที่
มีชื่อว่า Residual Neural Network (ResNet) 

จากการศึกษาได้ใช้กลุ่มตัวอย่างใบหน้าในการทดสอบจำนวน 
19 คนใช้ภาพใบหน้าจำนวน 95 ภาพใบหน้าพบว่าระยะห่างของ
ใบหน้าที่เหมาะสมอยู่ที่ 1 เมตร จำนวนภาพใบหน้าที่เหมาะสม
ในการจัดเก็บคือ 5 ภาพใบหน้า จำนวนใบหน้าที ่สามารถ
ตรวจจับได้พร้อมกันสูงสุดที่จำนวน 3 ใบหน้า และจากจากการ
ปรับสมดุลฮิสโทแกรมของภาพใบหน้านั้นทำให้ประสิทธิภาพของ
การตรวจจับใบหน้าได้ดีเพิ่มขึ้น 

 
คำสำคัญ -- ระบบรู ้จำใบหน้า , การตรวจจับใบหน้า, ความ
ปลอดภัย 
 

ABSTRACT 
The objective of the study was to develop 

Safety Monitoring Prototype With Face Recognition 
Technologies, they can monitor the person entering or 
passing through the premises. The research will be 
presented in the prototype development section, 
which improves performance from the Histogram of 

Oriented Gradient (HOG) in facial detection to be more 
accurate by improving the histogram balance of facial 
images. And applied it to the technique of facial 
recognition using a technique called Residual Neural 
Network (ResNet). 

This study found that use a face sample to test 19 
people, take pictures of 95 faces that result revealed 
that the appropriate distance is one meter, and the 
number of five faces stored in the appropriate image 
can be detected. Maximum number of three faces and 
by balancing the histogram of the face image, the 
efficiency of the face detection has been improved. 

 
Keywords – face recognition, face detection, safety 
 

1. บทนำ 
การตรวจสอบการเข้า-ออก ห้องสำคัญหรือสถานที่ต่าง ๆ ใน

ปัจจุบันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการตรวจสอบ ทำให้เวลาเกิด
เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ของหาย จะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า 
บุคคลใดที่เข้ามาหยิบไป ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนบ้านกกจั่น 
ปัจจุบันนี้ใช้วิธีการดูแลความปลอดภัยของห้องต่าง ๆคือการใช้
บุคลากรช่วยกันดูแลแต่เนื่องจากโรงเรียนนี้มีบุคลากรที่น้อยจำ
ทำให้ไม่มีเวลาที่มาดูแลห้องต่าง ๆได้ครบถ้วนในเวลางาน 

ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาไปอย่าง
มาก โดยเฉพาะทางด้านการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า ได้มีการ
ค้นคว้าพัฒนาเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยงานวิจัยการ
ค้นหาหน้าคนจากภาพนั้น มีผู้ศึกษาและค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้มา
มากกว่า 20 ปีแล้วอย่างเช่น ตัวอย่างเช่นงานวิจัย ระบบบันทึก
การปฏิบัติงานออนไลน์ด้วยใบหน้า[1] โดยการวิจัยนี้เป็นการช่วย
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ให้การเซ็นชื่อเข้างานในโรงงานใหญ่ ๆ ได้รวดเร็วขึ้นด้วยการ
สแกนใบหน้า หรืองานวิจัยการพัฒนาระบบตรวจสอบนักศึกษา
เข้าเรียนด้วยวิธีการรู ้จำใบหน้า[2] ที ่นำระบบรู้จำใบหน้ามา
ตรวจเช็คการเข้าเรียนของนักศึกษาเพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความรวดเร็วในการเข้าช้ันเรียน  เป็นต้น 

จากความสำคัญจึงได้เกิดแนวคิดที่จะแก้ปัญหาและพัฒนา
ต้นแบบตรวจสอบการเข้า-ออกด้วยเทคนิคการยืนยันตัวตนด้วย
ใบหน้า ซึ่งเป็นระบบที่จะยืนยันความแตกต่างของตัวบุคคลจาก
ความแตกต่างของใบหน้า โดยเปรียบเทียบจากภาพถ่ายใบหน้าที่
เก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่ห้องหรือสถานท่ีนั้น ๆ  

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 เทคนิคการรู้จำใบหน้า (Face Recognition)   

การรู้จำใบหน้า คือ กระบวนการที่นำภาพใบหน้าที่ตรวจจับ
ได้และประมวลผลแล้วจากขั ้นตอนการตรวจจับใบหน้า มา
เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้าเพื ่อระบุว ่าใบหน้าที่
ตรวจจับได้ตรงกับบุคคลใด จะทำงานโดยการเปรียบเทียบ
ใบหน้าจากภาพถ่ายหรือภาพจากกล้องวีดีโอของบุคคลที่เรา
สนใจกับฐานข้อมูลใบหน้าที่มีอยู่ และเมื่อเปรียบเทียบเสร็จก็จะ
แสดงผลใบหน้าที่อยู ่ในฐานข้อมูลที่มีใบหน้าเหมือนกับภาพที่
นำมาเปรียบเทียบออกมา โดยเทคนิคการรู้จำใบหน้ามีอยู่หลาย
เทคนิคเช่น Eigenface, Fisherfaces, LBHP และ ResNet ดัง
แสดงการเปรียบเทียบในแต่ละเทคนิค[3] ในตาราง 1 

ซึ่งผู้วิจัยได้นำเทคนิค ResNet มาใช้ในการพัฒนาต้นแบบฯ 
การรู้จำใบหน้าโดยเทคนิค ResNet เกิดจากโครงสร้างที่เรียกว่า 
Residual Block นำมาต่อกันหลายๆชั้นจนเกิดเป็นโครงสร้าง 
โดย ResNet ดังภาพ 1 ซึ ่งสามารถนำมาใช้ในการทำการสอน
การเรียนรู้เชิงลึก และสามารถมีได้มากกว่า 100 ช้ัน[4] 

 

 
ภาพ 1 ตัวอย่างการ Residual Block ของ ResNet 

ตาราง 1 เปรียบเทียบเทคนิคการรูจ้ำใบหน้า 

เทคนิค 
การรู้จำใบหน้า 

ข้อดี ข้อเสีย 

Eigenface 

-มีความแม่นยำ 
-เหมาะกับงานท่ี
ใช้ใบหน้าจำนวน

มาก 

-มีความซับซ้อนใน
การหาค่า Vector 

-ใช้เวลาในการ
คำนวณมาก 

Fisherfaces -มีความแม่นยำ 
-มีวิธีคิดซับซ้อน 
-ใช้เวลาในการ
คำนวณมาก 

LBHP 

-ทำงานได้ดีแม้
ความสว่างของ
แสงในห้องจะไม่

แน่นอน 

-ผลลัพธ์ต้องอยู่กับ
แสง ถ้าแสงเข้ามา
ตำแหน่งท่ีต่างกันมี
ผลต่อความแม่นยำ 

ResNet 

-มีความแม่นยำ
สูง 

-สามารถทำงาน
แบบ Real Time 

ได้ด ี

-ใช้ทรัพยากรของ
เครื่องเป็นจำนวน

มาก 

  
2.1.2 เทคนิคการตรวจจับใบหน้า (Face Detection)   

การตรวจจับใบหน้าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำไปใช้งานอย่าง
แพร่หลายที่พัฒนาขึ้น มาเพื่อเอาไว้ใช้ระบุหน้าของมนุษย์จาก
ภาพถ ่ายด ิจ ิตอล การตรวจจ ับใบหน ้า  หมายรวมไปถึง
กระบวนการทางจิตวิทยา โดยที ่มนุษย์สามารถที ่จะเข้าใจ
ความหมายของแต่ละ อารมณ์ที ่แสดงออกมาได้ การตรวจจับ
ใบหน้ามีหลายเทคนิคเช่น Haar - like Feature, HOG และ 
CNN Face Detactor ดังแสดงการเปรียบเทียบ[5] ในตาราง 2 

ผู ้วิจัยได้นำเทคนิค HOG มาใช้ ซึ ่งทฤษฏีของ HOG เป็น
วิธีการดึงลักษณะเด่นของภาพโดย Navneet Dalal  และ Bill 
Triggs  อธิบายว่าหน้าต่างในการตรวจจับจะเรียงต่อกันเป็นแผ่น
ที่ทับซ้อนกัน ซึ่งใช้ค่าความถี่ตามทิศทาง เกรเดียนท์ (Gradient) 
มาเป็นคุณสมบัติในการจำแนกคุณลักษณะเฉพาะ การรวมตัวกัน
ของเวกเตอร์จะใช้ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (SVM) จำแนก
ประเภทที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุ หน้าต่างในการตรวจจับจะถูก
สแกนทุกตำแหน่งและขนาดของภาพ Navneet  Dalal และ Bill  



1259 

 

  

Triggs มุ่งเน้นไปที่ข้ันตอนในการสกัดคุณลักษณะเฉพาะของภาพ 
เมื่อรับภาพเข้ามาในระบบโดยมีขั้นตอนการทำงานดังน้ี  

ขั้นตอนแรก ทำการนอร์มอไลซ์จากค่าความสว่าง (Gamma) 
และสี (Colour)  

ขั้นตอนท่ีสอง ทำการคำนวณหาค่าเกรเดียนท ์ 
ขันตอนที่สาม ทำการโหวตหาค่าถ่วงน้ำหนักของระยะห่างที่

สอดคล้องกันของเซลล์ (Cells)  
ขั้นตอนที่สี่ ทำการนอร์มอไลซ์พื้นที่ที่ซับซ้อนกันของบล๊อค 

(Block)  
ขั้นตอนที่ห้า ทำการรวบรวมหน้าต่างของ HOG สำหรับการ

ตรวจจับท้ังหมด  
ขั้นตอนที่หก ทำการจำแนกคุณลักษณะเฉพาะด้วยซัพพอร์ต

เวกเตอร์แมชชีนแบบเชิงเส้น(Linear)  
ค่าความถี ่ของทิศทางตามค่าเกรเด ียนท์เป ็นวิธ ีการดึง

คุณลักษณะเฉพาะของวัตถุ ซึ่งสามารถดึงรูปร่างภายในภาพโดย
ใช้การกระจายตัวของความเข้มเกรเดียนท์หรือทิศทางของเส้น
ขอบ การดึงคุณลักษณะของ HOG จะทำได้โดยการแบ่งภาพ
ออกเป็นส่วนย่อยขนาดเล็ก หรือ เรียกว่าเซลล์ โดยแต่ละเซลลจ์ะ
รวบรวมฮิสโทแกรม ของทิศทางเกรเดียนท์หรือทิศทางของขอบ
ภายในเซลล์ที่มีขนาดหนึ่งมิติ (1-D) โดยที่จะมีการรวมฮิสโตรแก
รมนั้นเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุที่สนใจ 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพของความถูกต้องเพิ่มมากขึ้น สามารถนำ
ฮิสโตรแกรมมาทำนอร์มอไลซ์ด้วยการคำนวณตัวชี ้วัดของค่า
ความเข้มทั่วทั ้งพื ้นที่ขนาดใหญ่ของภาพหรือเรียกอีกอย่างว่า
บล๊อค การทำนอร์มอไลซ์ ต้องทำทุกเซลล์ภายในบล็อกดังภาพ 2 

ผลลัพธ์จากการทำนอร์มอไลซ์จะทำให้ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของแสงสว่างและเงาน้อยลง และสามารถหาคุณ
ลักษณะเฉพาะของวัตถุได้ดีมากข้ึน[6,7] 

 

 
ภาพ 2 แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนภาพRGBเป็น BlockของHOG 

ตาราง 2 เปรียบเทียบเทตนิคการตรวจจับใบหน้า 

เทคนิคในการ
ตรวจจับใบหน้า 

ข้อดี ข้อเสีย 

Haar - like 
Feature 

-มีความเร็วใน
การทำงาน 

-มีโครงสร้างที่ไม่
ซับซ้อน 

- ความแม่นยำใน
การตรวจจับน้อย 

HOG 

-สามารถทำงาน
ได้รวดเร็วหาใช้ 

CPU 
ประมวลผล 

-มีความแม่นยำ
สูงมาก 

-ในกรณีที่ตรวจจับ
ใบหน้าไดไ้ม่ครบ 
เช่น เห็นดวงตา
เพียงข้างเดียวจะ

ไม่สามารถ
ตรวจจับใบหน้าได ้

CNN Face 
Detactor 

-สามรถตรวจจับ
ใบหน้าได้ใน
กรณีที่เห็น

ใบหน้าไม่ครบ 

-ไม่สามารถ
ตรวจจับใบหน้าท่ี

อยู่ไกลได ้
-ทำงานได้ช้าหาก

ใช้ CPU 
ประมวลผล 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จีรศักดิ ์ หมวดโพธิ์กลาง และ วัชรพงศ์ เกตุปาน พัฒนา
อุปกรณ์ตรวจจับวัดอุณหภูมิบุคคลด้วยระบบจดจำและบันทึก
ใบหน้าโดยอัตโนมัติ โดยการนำอุปกรณ์วัดอุณหภูมิบุคคลมา
ทำงานร่วมกับเทคนิค HOG มาช่วยในการช่วยตรวจจับใบหน้า
และวัดอุณหภูมิพร้อมกัน โดยไม่มีการสัมผัส เพื่อช่วยลดการ
สัมผัสเชื้อจากคนสู่คน เป็นการคัดกรอง ลดการแพร่ระบาดของ
เชื้อ COVID-19 และช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากร
ทางการแพทย์[8] 

ธัญญาวุฒิ ว่องวุฒิไกร อัจฉรา แน่นหนา ศิริรัตน์ พรหมดวง
และ มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ พัฒนาระบบโดยการนำภาพจากกล้องวงจร
ปิดมาประมวลผลโดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน Image Processing 
เพื ่อทำการตรวจจับใบหน้าบุคคลและทำการร ู ้จำใบหน้า
เปรียบเทียบภาพคนร้ายในระบบ และดำเนินการแจ้งเตือนกรณี
ระบบพบว่าลักษณะตรงกับคนร้าย[9] 
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3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
ต้นแบบการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยเทคนิคการรู้จำ

ใบหน้า ประกอบไปด้วยขั้นตอนการทำงาน 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 
คือการเก็บรูปภาพใบหน้าลงฐานข้อมูล ระยะที่ 2 คือการทดสอบ
การรู้จำใบหน้า โดยจะแสดงภาพรวมของขั้นตอนการดำเนินการ
วิจัยดังภาพ 3 และรายละเอียดของวิธีดำเนินการวิจัยแต่ละ
ขั้นตอนจะถูกกล่าวในเนื้อหาต่อไป 

 

 
ภาพ 3 ภาพการแสดงองค์ประกอบทั้งหมดของการทำงานของระบบ 

 

3.1 ระยะที่1 การเก็บรูปภาพใบหน้าลงฐานข้อมูล 
การเก็บรูปภาพใบหน้าของนักเรียน หรือ บุคลากรที่เรา

ต้องการนำมาใช้ในการรู้จำใบหน้านั้นจำเป็นต้องถ่ายในสภาวะ
แสงน้อยไม่มีแสงสว่าง หรือสว่างจนเกินไปควรจัดพื้นที่ในการเกบ็
ภาพให้มีความเหมาะสมและพยายามถ่ายให้เห็นใบหน้าครบทั้ง
ใบหน้าและเป็นภาพสีเพื่อให้ความแม่นยำในการรู้จำใบหน้ามี
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โดยรายละเอียดลักษณะของภาพที่เกบ็จะ
มีดังตาราง 3 
ตาราง 3 ลักษณะของภาพที่ใช้ในการรู้จำใบหน้า 

ลักษณะของภาพ ค่าที่ใช้ 

ขนาดของภาพ 200X200 Pixel 

โมเดลของส ี Color 

ลักษณะท่าทาง 
หน้าตรง ไม่ใส่แมส หรือ
อุปกรณ์ปิดบังใบหน้า 

ระยะห่างจากกล้องและ
ใบหน้า 

1 เมตร 

ระยะห่างของกล้องจากพ้ืน 1.25 เมตร 
 

โดยการเก็บรูปภาพใบหน้านั้นจะเก็บคนละ 5 ภาพใบหน้าต่อ 
1 บุคคล โดยผู้จัดทำได้ทำระบบการจัดเก็บภาพใบหน้าท่ีสามารถ
ตรวจจับหน้า ในขนาดภาพ 200X200 Pixel ให้โดยอัตโนมัติ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

 
ภาพ 4 ตัวอย่างการเก็บภาพใบหนา้ 

 

 
ภาพ 5 ภาพการแสดงองค์ประกอบทั้งหมดของการทำงานของระบบ 

 
จากภาพ 5 เมื่อผู้ใช้เริ่มการทำงานของโปรแกรม ตัวโปรแกรม

จะนำภาพที่ได้มาจากกล้องทำการค้นหาใบหน้าโดยใช้เทคนิค 
HOG ในการค้นหาใบหน้า โดยจะทำการหาส่วนที่คล้ายคลึงกับ
รูปภาพใบหน้าแล้วจะทำการตัดส่วนเฉพาะของใบหน้าที่มีขนาด 
200X200 Pixel ออกมา ดังภาพ 6  

  

 
ภาพ 6 ตัวอย่างภาพที่ได้จากขั้นตอนการเก็บรูปใบหน้า 
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โปรแกรมจะแสดงรูปภาพใบหน้าตัวอย่างให้ผู้ใช้เห็น โดยที่
ผู้ใช้สามารถพิจารณาว่ารูปนั้นตรงความต้องการหรือไม่ ถ้าผู้ใช้
ต้องการรูปภาพใบหน้านั ้น ให้ทำการกดตกลง และพิมพ์ช่ือ
รูปภาพตามต้องการแล้วกดบันทึกรูปภาพจะเข้าไปยังแฟ้มเก็บ
รูปภาพทันทีดังภาพ 7 

 

 
ภาพ 7 ตัวอย่างโปรแกรมจัดเก็บใบหนา้ 

 

 
ภาพ 8 ตัวอย่างขั้นตอนการเก็บรูปใบหน้า 

 
จากภาพ 8 เป็นขั ้นตอนในการเก็บรูปภาพใบหน้าของ

บุลคลากรและนักเรียนของโรงเรียนบ้านกกจั่น โดยใช้กล้องเว็บ
แคมของ Logitech รุ่น B525 ในการจับเก็บภาพใบหน้าโดยใน
ขั้นตอนการเก็บใบหน้า จะต้องมีระยะห่างจากกล้องไม่ต่ำและไม่
เกิน 1 เมตร ความสูงของกล้องเว็บแคมจากพื้นเป็น 1.25 เมตร  

 
 
 
3.2 ระยะที่2 การทดสอบการรู้จำใบหน้า 

 

  
ภาพ 9 ขั้นตอนการทดสอบ 

 

จากภาพ 9 ในส่วนของการค้นหาและจับใบหน้าผู้วิจยัได้เพิ่ม
เทคนิคการปรับฮิสโทแกรมของภาพให้เกิดความสมดุลโดยไม่ให้
ภาพนั้นสว่างเกินไป หรือมืดเกินไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ค้นหาใบหน้าโดยใช้ไลบรารี่ Python-OpenCV จะมีฟังก์ชัน 
cv2.equalizeHist() มาปรับฮิสโทแกรมให้มีความเหมาะสมโดย
ที่กราฟของฮิสโทแกรมนั้นมีการเรียงตัวกันอย่างสม่ำเสมอ 
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ภาพ 10 ตัวอย่างภาพที่ถกูปรับฮิสโทแกรมแล้ว 

 

จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจจับใบหน้าโดยเทคนิคที่ใช้
คือ HOG ทำการแยกใบหน้าออกจากพื้นหลังและกำหนดจุดบน
หน้าทั้งหมด 68 จุด และดึงลักษณะใบหน้าออกมาเป็นชุดตัวเลข
ทั้งหมด 128 ชุด และจึงเข้าสู่กระบวนการรู้จำใบหน้า โดยถ้าพบ
ใบหน้าบนฐานข้อมูลจะแสดงสถานะ True และขึ้นชื ่อใบหน้า
ของบุคคลนั ้น ส่วนสถานะ False แสดงว่าไม่พบใบหน้าบน
ฐานข้อมูลจะไม่ขึ้นชื่อของใบหน้านั้นแต่จะขึ้นสัญลักษณ์ ----- 
แทน ดังภาพ 12-13 

 

 
ภาพ 11 ตัวอย่างชุดตัวเลข 128 ชุด 

 
ภาพ 12 ตัวอย่างเมื่อพบใบหน้าที่รู้จำแล้ว 

 

 
ภาพ 13 ตัวอย่างเมื่อพบใบหน้าทีย่ังไม่ทำการรู้จำ 

 

จากภาพ 11 จะมีชุดตัวเลข 1 ชุด โดยชุดตัวเลขนี้จะได้จาก 
Face_distances โดย Face_distances คือค่าที ่ไว้บอกความ
เหมือนของใบหน้าแต่ละรูปภาพที่ใช้เปรียบเทียบจะเห็นว่าเมื่อ
พบใบหน้าที่รู ้จำแล้วข้อมูลค่าของ Face_distances จะต่ำกว่า 
0.6 และแสดงช่ือของใบหน้านั้นๆ จากฐานข้อมูลดังภาพ12 และ
จากภาพ 13 เมื่อพบใบหน้าแต่ไม่ได้ทำการรู้จำ จะเห็นว่าค่าของ 
Face_distances นั้นมีมากกว่า 0.6 และจะแสดงสัญลักษณ์ ----
- ขึ้นมา โดยระบบนั้นได้ทำการบันทึกรูปภาพเมื่อพบว่ามีใบหน้า
เดินผ่านพื้นท่ีนั้น ๆ จะเก็บไว้ในแฟ้มช่ือ “nonefacedata” และ
บันทึกลงบนไฟล์ Excel  โดยจะบันทึกชื่อ วันที่และเวลาที่ผ่าน
พื้นที่น้ัน ๆ และจะบันทึกทุกคนท่ีมีใบหน้าบนฐานข้อมูลด้วยเพื่อ
ความปลอดภัย 

ในการนำเสนอการทำงานของต้นแบบนั้น จะอธิบายโดยใช้
แผนภาพยูสเคสเพื่อบอกส่วนประกอบการทำงานของต้นแบบ
การตรวจสอบความปลอดภัยด้วยเทคนิคการรู้จำใบหน้าและเป็น
การแสดงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบกับผู้ใช้ซึ่งในงานนี้จะมี
ผ ู ้ใช้งานอยู ่ 2 ประเภทคือ ผู ้ด ูแลและผู ้ใช้งานทั ่วไป โดย
รายละเอียดจะแสดงในภาพ 14 
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ภาพ 14 Use Case Diagram 

 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ของภาพ 14 ในการ

ทำงานของระบบจะทำการอธิบายไว้ใน Use Case Scenario ใน
ตาราง 4 และ 5  
ตาราง 4 Use Case Scenario การเรียกดู 

ชื่อยูสเคส : การเรยีกด ู

ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง : ผู้ดูแลระบบ บุคลากร 

เง่ือนไขการทำงาน : ไม่มเีงื่อนไขในการเรียกด ู

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น : 

ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลการ
เข้า-ออกสถานท่ีนั้นได้โดย
คลิกท่ี แท็บรายงานและคลิก
ที่ปุ่มเปิดตารางรายงานผล 

จบการทำงาน : คลิกปิดหน้าต่างการทำงาน 

 
 
 
 

ตาราง 5 Use Case Scenario การจัดการ 

ชื่อยูสเคส : การจัดการ 

ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง : ผู้ดูแลระบบ บุคลากร 

เง่ือนไขการทำงาน : ไม่มเีงื่อนไขในการเรียกด ู

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น : 

ผู้ใช้สามารถจัดการใบหน้าใน
ฐานข้อมูลได้โดยสามารถเพิม่
ใบหน้า ลบใบหน้าและแก้ไข
ช่ือของใบหน้านั้น ๆ 

จบการทำงาน : คลิกปิดหน้าต่างการทำงาน 

 
น อ ก จ า ก แ ผ น ภ า พ  Use Case Diagram ท ี่แ ส ด ง ถึ ง

ความสามารถหรือหน้าที่การทำงานของระบบรวมถึงการโต้ตอบ 
และความสัมพันธ์ในการทำงานของระบบกับผู ้ใช้งานแล้ว
รายละเอียดขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้งาน และการปฏิสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้นสามารถแสดงให้เห็นจาก Sequence Diagram ดังภาพ 
15 และ Activity Diagram ดังภาพ 16 
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ภาพ 15 Sequence Diagram แสดงการทำงานของผู้ใช้งานระบบ 

จากภาพ 15 แสดงถึงตัวอย่างในการทำงานของผู ้ใช้งาน
ระบบท่ีทำงานโต้ตอบกับการทำงานของระบบโดยต้องทำการยืน
หน้ากล้องเว็บแคม เพื่อให้ระบบตรวจจับใบหน้าแล้วทำการรู้จำ
ใบหน้าเมื่อพบใบหน้าจะแสดงชื่อใบหน้า และเก็บวันที่และเวลา
ที ่พบใบหน้าลงฐานของมูล หากตรวจพบใบหน้าที ่ไม ่ม ีบน
ฐานข้อมลูจะทำการบันทึกภาพ ลงฐานข้อมูลและแสดงผล 

 

 
ภาพ 16 Activity Diagram แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ 

จากภาพ 16 แสดงถึงตัวอย่างขั้นตอนการทำงานของระบบที่
ทำงานโดยมีระบบที่ทำงานมีการทำงานในส่วนต่าง ๆ นอกจากนี้
การออกแบบสถาปัตยกรรมของต้นแบบการตรวจสอบความ
ปลอดภัยด้วยเทคนิคการรู ้จำใบหน้า ซึ่งแสดงดังภาพ 17 โดย
แบ่งการทำงานของระบบออกเป็น 3 ส่วน คือ 
1.Presentation Tiered เป ็นส ่วนของผ ู ้ ใช ้งานต้นแบบการ
ตรวจสอบความปลอดภัยด้วยเทคนิคการรู้จำใบหน้าผ่านทางจอ 
Monitor 
2.Logic Tiered เป็นส่วนของระบบ โดยมีระบบตรวจจับใบหน้า 
ที่ใช้ในการตรวจจับใบหน้าและระบบรู้จำใบหน้า ที่ใช้ในการระบุ
ตัวตน 
3.Database Tiered เป ็นส ่วนของการเก ็บภาพใบหน้าและ
ตารางรายงานผล 
 

ภาพ 17 Deployment Diagram แสดงการทำงานของต้นแบบ 
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4.ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบโดยการใช้กลุ่มตัวอย่างใบหน้าของ

นักเรียนจาก โรงเรียนบ้านกกจั่นจำนวน 19 คน ใช้ภาพใบหน้า
จำนวน 95 ภาพใบหน้าในการทดสอบต่าง ๆ ดังนี้ 
4.1 การทดสอบระยะห่างของการตรวจจับใบหน้า 

การทดสอบเพื่อหาระยะที่เหมาะสมระหว่างใบหน้าและ
กล้องที่สามารถตรวจจับได้ดีที่สุด คือระยะที่ 1 เมตร ดังแสดง
ข้อมูลทดสอบในตาราง 6 ซึ่งเป็นระยะที่ดีที่สุดที่จะนำไปใช้ใน
การรู้จำใบหน้า  
ตาราง 6 การทดสอบระยะห่างของการตรวจจับใบหนา้ 

ระยะ 
จำนวน
คร้ังท่ี

ทดสอบ 

ตรวจพบ
ใบหน้า 

ค่าเฉลี่ย
ความถูกต้อง

(ร้อยละ) 
0.5 เมตร 20 0 0% 

1 เมตร 20 20 100% 
1.5 เมตร 20 13 65% 
2 เมตร 20 3 15% 

2.5 เมตร 20 0 0% 
3 เมตร 20 0 0% 

3.5 เมตร 20 0 0% 
4 เมตร 20 0 0% 

 
4.2 การทดสอบความเหมาะสมในการเก็บภาพใบหน้า 

การทดสอบเทคนิคการรู้จำใบหน้า ResNet เพื่อหาจำนวน
ภาพใบหน้าท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดในการจัดเก็บ คือจำนวน 5 ภาพ
ใบหน้าดังแสดงข้อมูลทดสอบดังตาราง 7  
ตาราง 7 การทดสอบความเหมาะสมในการเก็บภาพใบหนา้ 

จำนวน
ภาพ

ใบหน้า 

จำนวน
คร้ังท่ี

ทดสอบ 

รู้จำ
ใบหน้า
ถูกต้อง 

ค่าเฉลี่ย
ความถูกต้อง

(ร้อยละ) 
3 25 19 76% 
5 25 22 88% 
10 25 20 80% 
20 25 21 84% 
30 25 19 76% 

 

4.3 การทดสอบจำนวนใบหน้าท่ีตรวจจับได้ 
การทดสอบเพื่อหาจำนวนใบหน้าที่สามารถจับได้มากที่สุด

ใน 1 เฟรมโดยใช้ระยะห่างของการตรวจจับที่ 1 เมตร จากการ
ทดสอบเพื่อหาระยะที่เหมาะสมที่สุดโดยทำการทดสอบจำนวน
ใบหน้าที ่ตรวจจับได้ พบว่าจำนวนใบหน้าที ่มี ่ค่าเฉลี ่ยความ
ถูกต้องมากที่สุดจาดการทดสอบอยู่ระหว่าง 1 – 3 ใบหน้าดัง
แสดงผลการทดสอบในตาราง 8 
ตาราง 8 การทดสอบจำนวนใบหน้าที่ตรวจจับได้ 

จำนวน
ใบหน้า 

จำนวนคร้ัง
ที่ทดสอบ 

ตรวจพบ
ใบหน้า 

ค่าเฉลี่ย
ความถูกต้อง

(ร้อยละ) 
1 25 25 100% 
3 25 25 100% 
5 25 0 0% 
7 25 0 0% 
9 25 0 0% 

 
4.4 การทดสอบก่อน-หลังการปรับสมดุลฮสิโทแกรมภาพ
ใบหน้า 

การทดสอบเพื่อหาความแตกต่างเมื่อเพิ่มเทคนิคการปรับ
สมดุลแสงของภาพใบหน้าโดยการปรับฮิสโทแกรมแล้วจึงนำภาพ
ใบหน้าเข้าไปสู่กระบวนการรู้จำใบหน้าโดยใช้เทคนิค ResNet ใน
การรู้จำใบหน้าพบว่า ค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการรู้จำใบหน้ามี่
ค่าเพิ่มขึ้นดังแสดงในตาราง 9 
ตาราง 9 การทดสอบการปรับสมดุลฮิสโทแกรมของภาพใบหนา้ 

การ
ทดสอบ 

จำนวนคร้ัง
ที่ทดสอบ 

รู้จำใบหน้า
ถูกต้อง 

ค่าเฉลี่ย
ความถูกต้อง

(ร้อยละ) 
ก่อน 25 20 80% 
หลัง 25 22 88% 

 
โดยการทดลองในครั้งนี ้ใช้คอมพิวเตอร์ Acer An515-51-

57ce และกล้อง Logitech B525 HD ในการทดสอบ 
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4.5 การทำงานในส่วนของเมนูกล้อง 
หน้าหลักของต้นแบบการตรวจสอบความปลอดภัยด้วย

เทคนิคการรู้จำใบหน้า ในส่วนของเมนูกล้อง จะเป็นเมนูสำหรับ
การเริ่มใช้การตรวจจับใบหน้าโดยกดปุ่ม “จับใบหน้า” โปรแกรม
ก็จะทำการเปิดกล้องและเริ่มทำการตรวจจับใบหน้าดังภาพ 18  

 

 
ภาพ 18 หนา้ต่างของการตรวจจบใบหน้า 

 

4.6 การทำงานในส่วนของเมนูจดัเก็บ 
ในส่วนของเมนูจัดเก็บ จะเป็นเมนูสำหรับการจัดเก็บใบหน้า

ผ่านกล้องโดยโดยจะทำการถ่ายรูปใบหน้าและบันทึกภาพใบหน้า
ลงแฟ้มข้อมูลโดยกดที่ปุ่ม “จัดเก็บใบหน้าผ่านกล้อง” ในส่วน
ของปุ่มจัดการใบหน้าเป็นปุ่มท่ีแสดงรูปใบหน้าบนแฟ้มข้อมูลโดย
ผู้ใช้ดังภาพ 19 

 

 
ภาพ 19 หนา้ต่างของเมนูกล้อง 

 

4.7 การทำงานในส่วนของเมนูรายงาน 
เป็นเมนูสำหรับรายงานผลว่าตรวจพบใบหน้าในช่วงเวลาใน

วันที ่เท่าไหร่โดยจะแสดงผลเป็นตารางโดยใช้ผ่านโปรแกรม 

Excel ในการแสดงโดยกดที ่ปุ ่ม “เป ิดตารางรายงานผล”
โปรแกรม Excel จะถูกเปิดขึ้นมาโดยทันที ปุ่มตรวจสอบบุคคลที่
ไม่รู้จักทำหน้าท่ีในการเปิดแฟ้มแสดงใบหน้าที่ตรวจจับได้แต่ไม่มี
ว่ามีใบหน้าบนฐานข้อมูลระบบจะทำการเก็บภาพใบหน้านั้นไว้
บนแฟ้มนี้ดังภาพ 20 

 
ภาพ 20 หนา้ต่างของเมนูรายงาน 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยพบว่า เมื่อได้ทำการทดสอบระยะหา่งในตรวจจบั
ใบหน้าที่ดีที่สุดอยู่ที่ 1 เมตร การจัดเก็บจำนวนภาพใบหน้าที่
เหมาะสำหรับการใช้เทคนิค ResNet เพื่อการรู้จำใบหน้า อยู่ที่ 5 
ภาพใบหน้าโดยมีความแม่นยำอยู ่ที ่ 88% จำนวนใบหน้าที่
สามารถตรวจจับได้พร้อมกันสูงสุดอยู่ที่ระหว่าง 1 - 3 ใบหน้า 
และจากการทดสอบการปรับสมดุลฮิสโทแกรมของภาพใบหน้า
นั้นมีความแม่นยำมากกว่าก่อนการปรับสมดุลฮิสโทแกรมของ
ภาพใบหน้าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรศักดิ์ หมวดโพธ์ิกลาง 
และ วัชรพงศ์ เกตุปาน[8] 
 จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาต้นแบบการตรวจสอบความปลอดภัย
ด้วยเทคนิคการรู้จำใบหน้า โดยใช้เทคนิคการตรวจในหน้า HOG 
และเทคนิคการรู้จำใบหน้า ResNet มีความถูกต้อง ซึ่งสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่สถานที่
ต่าง ๆที่ต้องการได้ ซึ่งต้นแบบฯที่พัฒนาขึ้นนี้ มีการจัดเก็บเวลา
การเข้า-ออกของบุคคล และสามารถบันทึกภาพใบหน้าที่ไม่มีบน
ฐานข้อมูลได้ทำให้สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง
เพื่อตามหาบุคคลดังกล่าวได้ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยพบว่า ต้นแบบการตรวจสอบความปลอดภัยดว้ยเทคนคิ
การรู้จำใบหน้า ยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิมได้โดยการเพิ่ม
ความสามารถในการแจ้งเตือนเมื่อพบบุคคลแปลกปลอมผ่าน 
แอปพลิเคชัน LINE ซึ ่งจะช่วยให้ผู้ เกี ่ยวข้องที ่ใช้งานมีความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 
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ระบบการจัดการห้องเช่าออนไลน ์
Online Rental Room Management System 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบการจัดการห้องเช่า 2) พัฒนาระบบการจัดการห้องเช่า 
และ 3) ประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น ระบบที่
พัฒนาขึ้นเป็นแบบเว็บแอปพลิเคชัน ในการพัฒนาระบบใช้วงจร
การพัฒนาระบบ (SDLC) เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยใช้
ขั้นตอนการพัฒนาแบบ Waterfall Model เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบ คือ PHP ทำงานร่วมกับ Angular JS ระบบการแจ้งเตือน
การชำระเงินด้วย Line Notify และแบบประเมินประสิทธิภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 ผลการวิจัย พบว่า ได้ระบบการจัดการห้องเช่าออนไลน์ ซึ่ง
ระบบสามารถจัดการข้อมูลห้องเช่า จัดทำสัญญาเช่า คำนวณค่า
เช่า เรียกดูข้อมูลค่าเช่า แจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชันให้ชำระ
เงินค่าเช่า แจ้งเตือนเมื่อมีการแจ้งชำระเงินค่าเช่าและจัดการขอ
ย้ายออกจากห้องเช่าได้ การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย
ผู้เช่ียวชาญ พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  ( X

=3.92, S.D. = 0.68) 
 
คำสำคัญ  -- ระบบการจัดการห้องเช่า , การแจ้งเตือนผ่าน 
LineNotify, เว็บแอปพลิเคชัน 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) Analyze and design the 
Rental Room Management System, 2) Develop the 
Rental Room Management System and3) Evaluate the 
performance of the developed system. The System 
developed as web applications. System development 
using the System Development Life Cycle (SDLC) as a 

development guide is the Waterfall Model. The tools 
used are MySQL database management system; 
system development language: PHP working with 
Angular JS; payment notification via Line Notify; and 
performance evaluation form by experts. 
 The results of the research showed that the Online 
Rental Room Management System which can manage 
room rent information, prepare leasing, calculate rent 
rate, view room rent information, payment notify via 
LINE application, notify for rent payment and, can 
manage moving out of the rental room. The 
evaluation of the system performance from experts 
found that the system performed at a good level ( X

= 3.92, S.D. = 0.68). 
 
Keywords -- rental room management system, 
notification via Line Notify, web application. 

 
1. บทนำ 

 วิสัยทัศน์เชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อ
ก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 มีความมุ่งเน้นในการปรับเปลี่ยนเป็น 
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) 
[1] หนึ่งในแนวความคิดในการปรับเปลี่ยนคือการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี เน้นการให้บริการในภาคของการ
ให้บริการมากขึ้น โดยให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุนและสร้าง
โอกาสในการแข่งขัน โดยเฉพาะธุรกิจด้านการให้บริการซึ่งเป็น
ธุรกิจที่มีรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความพึงพอใจ
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และความคาดหวังของลูกค้า ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจที่
เกี่ยวกับที่พัก ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการให้บริการจำเป็นต้อง
พัฒนาระบบการให้บริการของตนเอง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้
บริการได้ตลอดเวลา เพราะยิ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะส่งผลดีกับธุรกิจของตนเองทำให้ธุรกิจมี
อัตราการอยู่รอดและการเติบโตสูงขึ้น 
 จากระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการขยายการจ้าง
งานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงในระบบการศึกษาที่มีการย้าย
เข้ามาเพื่อศึกษาในสถาบันต่างๆ ธุรกิจการให้บริการห้องพักจึง
เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งในตัวเมืองและชานเมือง [2] เช่น 
หอพักของมหาวิทยาลัย หอพักบริเวณของมหาวิทยาลัย หรือ
แหล่งธุรกิจต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้าพักอาศัยของบุคคลที่มี
ความจำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตในบริเวณนั้น การประกอบธุรกิจ
ให้บริการห้องเช่า หมายถึง ที่พักอาศัยที่ให้เช่าโดยให้เข้าพัก
อาศัยและเรียกเก็บค่าตอบแทน ที่พักอาศัยให้เช่ามีหลากหลาย
รูปแบบทั้งแบบที่เป็นห้องเช่า อาคารอาศัยรวมในลักษณะของ 
อะพาร์ตเมนต์ แฟลต คอนโดมิเนียม ล้วนแล้วแต่เป็นทางเลือก
ให้กับกลุ่มแรงงาน นักเรียนและนักศึกษาได้เลือกพักอาศัยตาม
ความต้องการ และจากการเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากของห้องพัก
ส่งผลต่อการแข่งขันกันในธุรกิจห้องพักที่ต้องการหาลูกค้าเข้ามา
พักอาศัยในห้องพักของตนเอง การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาจึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ผู้
ให้บริการห้องเช่านำมาใช้ ซึ่งรูปแบบการให้บริการของระบบห้อง
เช่าแบบเดิมปัญหาที่พบมากคือ ผู้เช่าไม่สามารถตรวจสอบ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายของห้องพักได้ล่วงหน้า การจัดเก็บข้อมูลที่
ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการกระจัดกระจายของข้อมูล 
ข้อมูลมีความซ้ำซ้อน มีความผิดพลาดในการคำนวณค่าเช่า การ
ออกใบเสร็จ และการเรียกดูข้อมูลทำได้ยาก จึงจำเป็นต้องนำ
เครื่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการห้องเช่าจึง
เป็นหนึ่งแนวทางที่ถูกเลือกนำมาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก
ในการทำงาน ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ข้อมูลที่ได้มีความ
ถูกต้อง ลดความผิดพลาด ลดระยะเวลาในการทำงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานและเมื่ อนำมาใช้งานร่วมกับ
เทคโนโลยี LINE Notify หรือการแจ้งเตือนข้อความอัตโนมัติผ่าน 
Line Application ที่จะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังบัญชีส่วนตัว 
ผ่าน API ของ LINE โดยตรงจะช่วยทำให้การแจ้งเตือนเป็นเรื่อง

ที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ในการวิจัยนี้ได้นำเทคโนโลยี LINE Notify 
มาใช้ในการแจ้งเตือนผู้เช่าให้ชำระค่าเช่าห้อง รวมถึงแจ้งเตือนไป
ยังเจ้าของห้องเช่าเมื่อลูกค้ามีการแจ้งชำระเงินค่าเช่าเข้ามา หรือ
แจ้งเตือนการยืนยันการชำระเงินค่าเช่ากลับไปยังลูกค้า 
 จากปัญหาและความสำคัญของเทคโนโลยีดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบการจัดการห้องเช่าออนไลน์ เพื่อ
ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่า ผู้ดูแลห้องเช่าและเจ้าของห้อง
เช่า ทั้งยังช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล ลดความผิดพลาดใน
การทำงาน เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ใช้ 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการห้องเช่า
ออนไลน ์
 2. เพื่อพัฒนาระบบการจดัการห้องเช่าออนไลน ์
 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น 

 
3. นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

 ห้องเช่า หมายถึง ห้องเช่าที่สร้างขึ้นเป็นห้องพักที่เปิดให้
บุคคลมาเช่าพักอาศัยและมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้ที่มา
เข้าพักอาศัยเป็นรายเดือน 
 ผู้เช่า หมายถึง ผู้ที่เข้ามาพักอาศัยในห้องเช่าโดยมีการทำ
สัญญาเช่าอย่างเป็นทางการ 
 เจ้าของห้องเช่า หมายถึง ผู้ที่ก่อสร้างห้องพักและเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการห้องพัก 
 ผู้ดูแลห้องเช่า หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการกิจการของ
ห้องพัก ประกอบด้วยการดูแลจัดเก็บค่าเช่าห้อง การบำรุงรักษา
ห้องพัก การทำสัญญาเช่าห้อง และอื่นๆ 

 
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

4.1 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการให้เช่าที่พักอาศัย 
 อานนท์ ภาคมาลี [3] กล่าวถึง การเรียกช่ือของที่พักต่างๆ ทั้งที่
สร้างขึ้นเพื่อขายหรือเพื่อให้เช่า ต่างก็มี ช่ือเรียกที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น คอนโดมิเนียม อะพาร์ตเมนต์ แฟลต ห้องเช่า หอพัก 
เป็นต้น ซึ่งเราสามารถแบ่งแยกเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ ดังนี้ 
  1) คอนโดมิเนียม (Condominium) หมายถึง อาคารที่
แบ่งการถือกรรมสิทธิ์ออกเป็นส่วนๆ คือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
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ส่วนบุคคลและกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินส่วนกลาง กล่าวคือ ผู้ที่เป็น
เจ้าของที่ขออนุญาตสร้างคอนโดมิเนียมขึ้นมาและผู้ซื้อได้มาซื้อ
ห้องพักภายในคอนโดมิเนียมนั้นๆ ผู้ที่ซื้อห้องพักไม่สามารถมี
สิทธ์ิครอบครองส่วนบุคคลได้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมด 
  2) อะพาร์ตเมนต์ หรือแฟลต หมายถึง อาคารพักอาศัย
เพื่อเช่า ผู้อยู่อาศัยมีสิทธิ์แค่เพียงเช่าพักเท่านั้น โดยกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินและอาคารสิ่งก่อสร้างนั้นยังเป็นของเจ้าของอะพาร์ตเมนต์
หรือแฟลตเพียงผู้เดียว ทุกคนที่อาศัยอยู่ในอาคารนั้นต้องปฏิบัติ
ตามในกฎระเบียบที่อะพาร์ตเมนต์กำหนดไว้ ลักษณะของ       
อะพาร์ตเมนต์จะเป็นตึกสูงไม่เกิน 5 ช้ัน มีทางเข้า-ออก ทางขึ้น-
ลง ทางเดินและส่วนอ่ืนๆ ร่วมกัน 
  3) หอพัก หมายถึง สถานที่ที่ให้เช่าพักอาศัยที่มีนักเรียน
หรือนักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี และศึกษาอยู่ไม่เกินในระดับ
ปริญญาตรี เปิดให้เข้าพักตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีการเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนจากผู้เข้าพัก 
 งานวิจัยนี้ อ้างอิงความหมายของห้องเช่า หมายถึง บ้านพัก
อาศัยท่ัวไปที่เจ้าของไม่ได้อยู่อาศัยเองแต่สร้างให้เช่า โดยการเช่า
นั้นเป็นการให้เช่าแบบหลายครอบครัว หรือก็คือมีการแบ่งเป็น
ห้องให้ เช่าและมีการเรียกเก็บค่ าเช่ าเป็นรายเดือน  ซึ่ งมี
ความหมายใกล้เคียงกับหอพักแต่ไม่ได้มีการจำกัดอายุของผู้เช่า
และไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเท่านั้นที่จะเข้ามา
เช่าห้องเช่าได้ 
 
4.2 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
 ระบบฐานข้อมูล (Database System) ตามคำจำกัดความ
ของ โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ [4] หมายถึง แหล่งที่รวมข้อมูลต่างๆ ที่
มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ 
โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ฐานข้อมูลจะช่วยแก้ปัญหาความ
ซ้ำซ้อนของข้อมูล ช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้องและมีความเป็น
อิสระไม่ผูกติดกับโปรแกรม 
 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management 
System) หรือเรียกว่า DBMS [4] คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ใน
การจัดการฐานข้อมูล ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้ ใช้
สามารถโต้ตอบกับฐานข้อมูลได้ ซอฟต์แวร์การจัดการฐานข้อมูล
จะประกอบด้วยฟั งก์ ชันการทำงานต่างๆ ดั งนี้  การสร้าง
ฐานข้อมูล การเรียกดูข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลและการ
บำรุงรักษาฐานข้อมูล นอกจากนี้ระบบการจัดการฐานข้อมูลยังมี

ฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การสำรองและกู้คืน
ฐานข้อมูล หลักการทำงานที่สำคัญ 3 ส่วนของระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล ได้แก่ 
 1) ภ าษ าส ำห รั บ ก า รนิ ย าม ข้ อ มู ล  (Data Definition 
Language: DDL) ส่วนที่ ให้ ผู้ ใช้ เข้ าไปสร้างฐานข้อมู ล โดย
สามารถกำหนดชนิดของข้อมูลและโครงสร้าง รวมถึงข้อบังคับ 
(Constraints) ของข้อมูลที่จะจัดเก็บลงฐานข้อมูลได้ คำสั่ง DDL 
ได้แก่ CREATE, ALTER และ DROP 
 2) ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation 
Language: DML) ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มปรับปรุงลบและเรียกดู
ข้อมูลจากฐานข้อมูลได้คำสั่ง DML ได้แก่ INSERT, UPDATE, 
DELETE และ SELECT 
 3) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Data Control Language: 
DCL) การกำหนดการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น การควบคุม
ความปลอดภัยของระบบเป็นการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน 
การควบคุมสภาวะการทำงานพร้อมกันและการกู้คืนระบบ 
4.3 วงจรการพัฒนาระบบ 
 อรยา ปรีชาพานิช [5] กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
เพื่อให้การพัฒนามีแบบแผนและประสบความสำเร็จ ควรพัฒนา
โดยยึดตามแนวทางของวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) ประกอบด้วยระยะต่างๆ 
ดังนี ้
  1) ระยะที่  1 การวางแผนโครงการ เป็นการศึกษาถึง
ขอบเขตปัญหาในระบบงานเดิม ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 
  2) ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ เป็นการศกึษาและความทำเข้า
ใจความต้องการของผู้ใช้งานท่ีได้รวบรวมมา เพื่อนำมาจัดทำเป็น
ข้อกำหนดความต้องการในระบบงานใหม่  
  3) ระยะที่ 3 การออกแบบ เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรม 
ของระบบ การออกแบบรายงาน การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้ การออกแบบฐานข้อมูล เป็นต้น  
  4) ระยะที่  4 การนำไปใช้ เป็นส่วนของการสร้างและ
พัฒนาระบบ การทดสอบและติดตั้งระบบ 
  5) ระยะที่  5 การบำรุงรักษา เป็นการปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรม หรือการเพิ่มเติมโมดูลการทำงาน 
4.4 Line Notify 
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 Line Notify [6] คือ บริการหนึ่งจาก LINE ที่ ให้ผู้ ใช้งาน
สามารถส่งข้อมูลหรือการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติไปยังบัญชี
ส่วนตัวแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือส่งเข้ากลุ่มไลน์ (Line Group) โดย
ผ่าน API ของ Line โดยการทำงานในส่วนของการรับส่งข้อความ
แจ้งเตือนแบบอัตโนมัติในระบบการจัดการห้องเช่าออนไลน์ เป็น
ลักษณะการส่งข้อความแบบส่วนตัวไปยังบัญชีของผู้ใช้ มีขั้นตอน
การสร้างการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ดังนี ้
 1) สร้าง Service Provider เป็นการเข้าไปสมัครเพื่อขอใช้
บริการจาก LINE ซึ่งหลังจากท่ีสมัครแล้วจะได้รบัตัวเลขชุดหนึ่งท่ี
เรียกว่า โทเคน (TOKEN) ที่ เอาไว้ใช้ในการอ้างอิงตัวตนของ 
LINE Notify  
 2) Integrate LINE Notify APIs กับระบบงาน ด้วย PHP 
ด้วยการเขียนชุดคำสั่งด้วยภาษา PHP เพื่อกำหนดค่าตัวแปร 
การรับค่าตัวแปร และการเรียกงานใช้งานฟังก์ชัน ซึ่งจะมีการ
ระบุค่าตัวเลขโทเคนท่ีต้องการส่งข้อความไปยังบุคคล 
 3) ส่งข้อความผ่าน LINE Notify ตามที่ได้มีการตั้งค่าและ
เรียกใช้งานตัวแปร 
 4) Revoke Access Token เป็นการออกจากการเช่ือมต่อ 
LINE Notify 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย 
 วิธีการดำเนินการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการห้องเช่า
ออนไลน์ ผู้วิจัยได้นำหลักการของวงจรการพัฒนาระบบเข้ามาใช้ 
ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
5.1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 
 ในการศึกษาระบบงานเดิมของระบบการจัดการห้องเช่า
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของระบบ ได้แก่ เจ้าของห้องเช่า ผู้ดูแลห้องเช่า และ
ผู้เช่า ด้วยวิธีการสัมภาษณ์  การสังเกตและศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พบปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานเดิมที่เกิดจาก
ปัจจัยหลักต่างๆ เช่น เอกสารในระบบมีจำนวนมาก การจัดเก็บ
เอกสารไม่เป็นระเบียบ การค้นหาข้อมูลทำได้ยาก มีการชำรุด  
สูญหายของเอกสาร ปัจจัยจากการดำเนินงานมีความผิดพลาด 
เช่น การคิดคำนวณค่าเช่าห้องผิดพลาด การตรวจสอบการค้าง
ชำระค่าเช่าทำได้ยาก เป็นต้น สามารถสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระบบงานเดิมของระบบได้ ดังภาพ 2 
 

 
ภาพ 2  แผนภูมกิ้างปลาแสดงสาเหตุและผลของปัญหาที่เกิดในระบบ    

การจัดการห้องเช่า 
 

5.2 การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบ 
 ในการวิเคราะห์และออกแบบการทำงานของระบบ จะมีการ
วิเคราะห์ในส่วนของโครงสร้างการทำงานของระบบ โดยการใช้
แผนภาพคอนเท็กซ์ ไดอะแกรม (Context Diagram) และ
แผนภาพอีอาร์ (Entity Relationship Diagram) เพื่ออธิบาย
การทำงานของระบบ ดังนี ้
 1) แผนภาพโครงสร้างการทำงานระบบการจัดการห้องเช่า
ออนไลน์ คือ แผนภาพแสดงให้เห็นการเช่ือมต่อการทำงาน
ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบสารสนเทศ แสดงดังภาพ 3 
 

 
 

ภาพ 3 โครงสร้างการทำงานระบบการจัดการห้องเช่าออนไลน์ 
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 2) คอนเท็กซ์ไดอะแกรม คือ แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ
บนสุดที่แสดงภาพรวมการทำงานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมภายนอกระบบ ทั้งยังแสดงให้เห็นขอบเขตและ
เส้นแบ่งเขตของระบบที่ศึกษาและพัฒนา คอนเท็กซ์ไดอะแกรม
ของระบบการจัดการห้องเช่าออนไลน์ ประกอบด้วยบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับระบบ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เช่าห้อง ผู้ดูแลห้อง
เช่า และเจ้าของห้องเช่า ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีความสามารถในการ
เข้าถึงระบบได้ตามสิทธิ์ที่ตนเองได้รับ แสดงดังภาพ 4 
 
 

 
 

ภาพ  4 คอนเท็กซ์ไดอะแกรมของระบบการจัดการห้องเช่าออนไลน ์
  3) Entity Relationship Diagram คือ แผนภาพแบบจำลอง
เชิงแนวคิดเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน
ระบบงาน [2] โดย ER-Diagram ของระบบการจัดการห้องเช่า
ประกอบด้วย 9 แฟ้มข้อมูล ได้แก่ ผู้ใช้งาน (Member) สัญญา
เช่า (Promise) การเช่า (Rent) การจ่ายเงิน (Payment) ห้อง
เ ช่ า  (Rentroom) ค่ า น้ ำ ค่ า ไ ฟ  (Waterfire) ห น่ ว ย น้ ำ 
(Waterunit) หน่วยไฟ (Powerunit) และค่าปรับ (Fine) แสดง
ดังภาพ 5 

 
 

ภาพ 5 แผนภาพ ER-Diagram ของระบบการจัดการห้องเช่าออนไลน์ 
 

5.3 การพัฒนาระบบ 

 ระบบที่ พัฒ นาขึ้ น เป็ นแบบ เว็บ แอปพลิ เค ชัน  (Web 
Application) โดยการเขียนโปรแกรมให้สอดคล้องกับหน้าท่ี การ
ทำงานของระบบ ด้วยภาษา PHP ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล 
MySQL และระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache ซึ่งแบ่งการพัฒนา
ระบบแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ดังนี ้
 1) ผู้เช่าห้อง ประกอบด้วยฟังก์ช่ันการทำงานดังนี้ การเข้าสู่
ระบบ การเรียกดูข้อมูลค่าเช่า การแจ้งชำระเงิน และการเรียกดู
ข้อมูลการชำระเงินย้อนหลัง   
 2) ผู้ดูแลห้องเช่า ประกอบด้วยฟังก์ ช่ันการทำงานดังนี้  
จัดการข้อมูลผู้เช่า ทำสัญญาเช่า บันทึกข้อมูลมิเตอร์น้ำ/ไฟ 
คำนวณค่าเช่าห้อง จัดการการย้ายออก และเรียกดูห้องเช่าที่มี
การค้างชำระค่าเช่า 
 3) เจ้าของห้องเช่า ประกอบด้วยฟังก์ช่ันการทำงานดังนี้  
จัดการข้อมูลผู้เช่า ทำสัญญาเช่า บันทึกข้อมูลมิเตอร์น้ำ/ไฟ 
คำนวณค่าเช่าห้อง จัดการการย้ายออก ยืนยันการแจ้งชำระเงิน 
จัดการข้อมูลพนักงาน เรียกดูห้องเช่าที่มีการค้างชำระค่าเช่า 
เรียกดูรายงานรายรับ 
5.4 การทดสอบและประเมินระบบ 
 หลังจากพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ทดสอบ
และประเมินระบบ เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น 
ดังนี ้
 1) การทดสอบระบบเพื่อหาข้อบกพร่องของระบบโดย
ผู้พัฒนาระบบเอง 
 2) การประเมินระบบ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ทำงานตามหน้าท่ีของระบบ (Functional Test) ด้านการทำงาน
ได้ตรงตามความต้องการ (Functional Requirement Test) 
ด้านการใช้งานระบบ (Usability Test) และด้านความปลอดภัย 
(Security Test) 
5.5 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 
 สถิติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ใช้สถิติ เชิ งพรรณ นา 
(Descriptive Statistics) ในการวัดค่ากลางของข้อมูล โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และการวัดการกระจาย
ของข้อมู ล โดยใช้ค่ าส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) 
 1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) คือ ค่าคะแนนซึ่ง
เกิดจากการนำคะแนนของทุกตัวมารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวน
ข้อมูลทั้งหมด ดังสมการที่ (1) 
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 2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คือ 
การหาค่ารากที่สองของความแปรปรวน หรือรากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยของผลรวมของคะแนนที่เบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลชุดนั้นยกกำลังด้วย 2 ดังสมการที่ (2) 
 

               S.D.  = 
)1(

)( 22

−

− 
nn
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7. ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลการพัฒนาระบบ 
และผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 
6.1 ผลการพัฒนาระบบ 
 ผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบการจัดการห้องเช่า
ออนไลน์ ตามขั้นตอนท่ีได้ออกแบบไว้ ส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน
ในระบบผ่านการทำงานของระบบ แบ่งการทำงานออกเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้เช่าห้อง ส่วนของผู้ดูแลห้องเช่าและส่วน
ของเจ้าของห้องเช่า ดังนี ้
 1) ผู้เช่าห้อง 
 หน้าแรกของเว็บไซต์ส่วนของผู้เช่า จะแสดงให้เห็นราคาห้อง 
สถานะของห้อง ซึ่งจะประกอบด้วยเมนูการทำงาน ได้แก่ หน้า
หลัก ข้อมูลห้องเช่า ติดต่อเรา ล็อกอิน โดยผู้เช่าสามารถเรียกดู
ข้อมูลค่าเช่าห้องในแต่ละเดือนและดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดได้ หรือแจ้งการชำระเงินค่าเช่าห้องได้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบ แสดงดังภาพ 6-7 
 

 
 

ภาพ 6 หน้าแรกของระบบ 
 

 
 

ภาพ 7 รายละเอียดค่าใช้จา่ยในการเช่าห้อง 
 

 ภาพ 8 ส่วนของการแจ้งชำระเงินค่าเช่าห้อง ผู้เช่าสามารถ
เลือกรายการที่ต้องการแจ้งชำระเงิน ระบุข้อมูลให้ครบตามที่ผู้
เช่าโอนเงินให้ เจ้าของห้องเช่าแล้วกดยืนยัน  สถานะจะถูก
เปลี่ยนเป็น “รอการตรวจสอบ” เจ้าของห้องเช่าจะเป็นผู้
ตรวจสอบการแจ้งชำระเงิน หากผ่านการตรวจสอบสถานะจะถูก
เปลี่ยนเป็น“ชำระเรียบร้อย” แสดงดังภาพ 8 

 

 
 

ภาพ 8 รายละเอียดค่าใช้จา่ยในการเช่าห้อง 

 ภาพ 9 หน้าจอแจ้งเตือนการชำระค่าเช่าห้อง เมื่อผู้ดูแลห้อง
เช่าคำนวณค่าเช่าห้องในแต่ละเดือนแล้ว ระบบจะส่งข้อความ
แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน แจ้งเตือนไปยังผู้เช่า
ให้ชำระค่าเช่าห้อง โดยจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระของเดือน
นั้นๆ และเมื่อผู้เช่าได้ชำระเงินค่าเช่าและเจ้าของห้องเช่าได้
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะมีข้อความอัตโนมัติแจ้งผล
การชำระเงินให้ผู้เช่าทราบ แสดงดังภาพ 9 
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ภาพ 9 การแจ้งเตือนการชำระค่าเช่าผ่าน Line Application 
 

 หน้าจอแสดงรายละเอียดการแจ้งชำระเงินค่าเช่าห้องของแต่
ละเดือน เมื่อผู้เช่าห้องดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะแจ้ง
การชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานเพื่อส่งเข้าสู่ระบบ แสดงดังภาพ 10 
 

 
 

ภาพ 10 การแจ้งชำระเงินและการแนบหลักฐานการชำระเงิน 
 

 2) ผู้ดูแลห้องเช่า 
 ส่วนของผู้ดูแลห้องเช่า สามารถใช้งานระบบ ได้ดังนี้ จัดการ
ข้อมูลผู้เช่า จัดทำสัญญาเช่า เรียกดูข้อมูลห้องเช่าที่ค้างชำระค่า
เช่า ทำเรื่องย้ายออกจากห้องเช่า เรียกดูข้อมูลห้องเช่า ตัวอย่าง
หน้าจอการใช้งานของผู้ดูแลระบบ แสดงดังภาพ 11-12 
 หน้าจอการทำสัญญาเช่า เมื่อผู้เช่ารายใหม่เข้ามาพักในห้อง
เช่า ผู้ดูแลห้องเช่าจะมีการจัดทำสัญญาการเช่าห้องโดยการ
บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แสดงดังภาพ 11 

 
 

ภาพ 11 การทำสัญญาเช่าห้อง 
 

 การคำนวณค่าเช่าห้องประกอบด้วย ค่าเช่ารายเดือน ค่าน้ำ
และค่าไฟ ซึ่งผู้ดูแลห้องเช่าจะคลิกที่ห้องเช่าแต่ละห้องเพื่อ
คำนวณค่าเช่า โดยจะระบุตัวเลขมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟที่ใช้ใน
เดือนนั้นๆ แล้วกดบันทึก ระบบจะคำนวณเงินค่าเช่าห้องให้โดย
อัตโนมัติ แสดงดังภาพ 12 
 

 
 

ภาพ 12 การคำนวณค่าเช่า 
 

 3) เจ้าของห้องเช่า 
 ส่วนของเจ้าของห้องเช่าสามารถใช้งานระบบได้ ดังนี้ การส่ง
การแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชันให้กับผู้เช่าทราบถึงสถานะ
ต่างๆ เช่น แจ้งเตือนให้ชำระค่าเช่าห้อง แจ้งยืนยันการรับการ
ชำระเงินค่าห้องพัก หรือแจ้งเตือนหากการชำระเงินไม่ถูกต้อง 
การจัดอัตราราคาค่าน้ำและค่าไฟฟ้าต่อหน่วย แสดงดังภาพ 13–15 
 ภาพ 13 เป็นการแสดงการแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชัน
มายังเจ้าของห้องเช่า เมื่อลูกค้ามีการแจ้งชำระเงินค่าเช่าห้องเข้า
มา จากนั้นเจ้าของห้องเช่าจะเข้าไปตรวจสอบหลักฐานการชำระ
เงินและยืนยันการชำระเงินผ่านระบบ แสดงดังภาพ 13 
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(ก) 

 
(ข) 

ภาพ 13 (ก) การแจ้งเตือนการชำระเงินผ่านไลน์แอปพลิเคชัน  
(ข) การตรวจสอบการแจ้งชำระเงิน 

 

 เมื่อมีการแจ้งออกจากห้องเช่า ระบบจะคำนวณการคืนเงิน
ค่ามัดจำให้กับผู้เช่า ถ้าหากอยู่เกิน 90 วัน จะคืนค่ามัดจำให้ตาม
เง่ือนไขที่ระบุในสัญญาคือคืนเงินให้ตามจำนวนหลังจากหักค่า
ประกันของเสียหายและค่าเช่าของเดือนนั้น ถ้าหากอยู่ไม่ครบ 90 
วัน จะไม่มีการคืนค่ามัดจำให้กับผู้เช่า แสดงดังภาพ 14 
 

 
 

 

ภาพ 14 ข้อมูลการคืนเงินค่ามัดจำการย้ายออก 
 

 เจ้าของห้องเช่าสามารถจัดการกับราคาอัตราต่อหน่วยของค่า
น้ำ/ค่าไฟฟ้าได้ ในกรณีที่มีการปรับลดหรือเพิ่มอัตราราคา โดย
ระบบจะนำเอาอัตราค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้าที่มีการบันทึกราคาล่าสุด
นำมาคำนวณเป็นค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในเดือนนั้นๆ แสดงดงั
ภาพ 15 
 

 
 

ภาพ 15 การจัดการอัตราราคาค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย 
 

 
 
6.2 ผลการประเมินระบบ 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จาก
การนำระบบท่ีพัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ประเมิน
เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า
ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ทำงานได้ตรงตามความต้องการ ( X = 4.23, S.D. = 0.65) ด้าน
การทำงานตามหน้าที่ของระบบ ( X = 3.94, S.D. = 0.59) และ
ด้านการใช้งานระบบ ( X = 3.92, S.D. = 0.64) มีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับปานกลาง คือ ด้านความปลอดภัย ( X  = 3.35, S.D. = 
0.39) โดยภาพรวมของระบบมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี  
( X  = 3.92, S.D. = 0.68) แสดงดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ

คุณภาพ 
1. ด้านการทำงานตาม
หน้าท่ีของระบบ 

3.94 0.59 ดี 

2. ด้านการทำงานไดต้รง
ตามความต้องการ 

4.23 0.65 ดี 

3. ด้านการใช้งานระบบ 3.92 0.64 ดี 
4. ด้านความปลอดภัย 3.35 0.39 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.92 0.68 ดี 
 

7. สรุปและการอภิปรายผล 
 ระบบการจัดการห้องเช่าออนไลน์ ถูกพัฒนาขึ้นตามของวงจร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและ
ขั้นตอนการพัฒนาระบบของ ณัฐชา สามารถกุล และคณะ [7] 
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ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนาระบบดังนี้ เริ่มจากการศึกษา
ปัญหา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการ
ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยใช้ภาษา PHP 
และ Angular JS เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล
เป็น MySQL ระบบได้รับการออกแบบให้มีการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลด้วยการกำหนดช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่านใน
การเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ โดยแบ่งผู้ใช้งาน
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เช่า ผู้ดูแลห้องเช่าและเจ้าของห้องเช่า 
ระบบมีการกำหนดฟังก์ชันการทำงานของผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 
การจัดการข้อมูลห้องเช่า การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน การทำ
สัญญาเช่า การคำนวณค่าเช่าห้อง การจัดการอัตราค่าน้ำ ค่าไฟ 
การแจ้งขอย้ายออกจากห้องเช่า และการพิมพ์รายงานในระบบ 
ที่ เช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ ในระบบเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้ ใช้งาน
สามารถบันทึก แก้ไข และสืบค้นข้อมูลจากระบบได้ง่าย รวดเร็ว 
มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 เมื่อทำการทดสอบการใช้งานระบบแล้ว พบว่า ระบบมีการ
ทำงานได้ถูกต้อง และมีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
โดยผู้เช่ียวชาญโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X = 3.92, S.D. = 0.68) 
จึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้
งานได้จริง ทั้งนี้ผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีต่อระบบที่
พัฒนาขึ้นและการนำไปใช้งาน ไว้ดังนี้ การจะนำระบบไปใช้ใน
การดำเนินงานของธุรกิจนั้นจะต้องมีการจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ให้พร้อม อีกทั้ งยั งจะต้องมีผู้ ที่ มีความรู้ทางด้ าน
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน จากทั้งสองสิ่งนี้จะเห็น
ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ระบบท่ีพัฒนาขึ้นถึงแม้จะใช้งานได้
แต่ยังขาดความสะดวกในงานใช้งาน เนื่องจากระบบออกแบบมา
เพื่อรองรับการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ซึ่งยังไม่เหมาะกับการใช้
งานบนสมาร์ทโฟน และเป็นการใช้งาน API จากภายนอกระบบ
ซึ่งอาจจะส่งผลกับการใช้งานเมื่อเง่ือนไขการใช้งานของ API มี
การเปลี่ยนแปลงไปหรือมีการปรับปรุงแก้ไขเวอร์ชัน 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 จากการทำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้ง
ต่อไป ดังนี ้
  1) พัฒนาให้รองรับการทำงานกับเครื่องสมาร์ทโฟนใน
รูปแบบของแอปพลิเคชันเพ่ือเพิ่มความสะดวกในการทำงาน 

  2) พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการสนทนาออนไลน์เพื่อใช้
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เช่ากับผู้ดูแลห้องเช่าได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
  3) พัฒนาให้ระบบสามารถเช่ือมต่อหรือควบคุมการใช้งาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเช่าได้ 
  4) พัฒนาให้ระบบการแจ้งเตือนต่างๆ เช่น การแจ้งเตือน
ข่าวสาร การแจ้งเตือนข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเตือนเมื่อมีพัสดุ
ส่งมาถึงห้องเช่าต่างๆ  
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     โครงงานนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอ้มูลสหกจิศึกษาและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการข้อมลู
สหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมลูสหกจิศึกษาและ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตัวอย่าง จำนวน 281 คน จากกลุ่ม
ประชากรซึ่งประกอบด้วยกลุ่มนักศึกษาปีท่ี 3 และนักศึกษาปีท่ี 4 
ซึ่งสามารถระบุจำนวนได้ 944 คน สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สำหรับกระบวนการทำงานของการออกแบบ และการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอ้มูลสหกจิศึกษาและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยใช้โปรแกรมซับลามเม็กสาม (Sublime Text3) 
ในการเขียนโปรแกรม มีการใช้บูสแตรป (Boostap) เพื่อให้
รูปแบบโปรแกรมมีความทันสมัย และสวยงามมากข้ึน และผล
ประเมินความพึงพอใจท่ีได้รับจากการประเมิน อยู่ในระดับ มาก 
มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.38 

คำสำคัญ -- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสหกิจศึกษา 
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
ABSTRACT 

 This project is intended to 1) To analyze and 
design information systems for information 
management, cooperative education and professional 
experience training. Faculty of Management Nakhon 
Sawan Rajabhat University. 2)aTo develop information 
systems for cooperative information management and 
professional experience training. Faculty of 
Management, Nakhon Sawan Rajabhat 
University.a3)aTo assess satisfaction with information 
systems for cooperative information management and 
professional experience training. Faculty of 
Management, Nakhon Sawan Rajabhat University. A 
questionnaire was used as a tool to collect data from 
a sample of 281 people from a population comprised 
of 944 third year students and fourth year students. 
Mean, standard deviation for the process of design and 
development of management information systems ; 
Cooperative education and professional experience 
training Faculty of Management,Nakhon Sawan 
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Rajabhat University. Using Sublime Text3 in 
programming, Boostap is used to keep the program up 
to date. And more beautiful And the satisfaction score 
obtained from the assessment was at a high level with 
an average of 4.38 
Keywords - Development of information systems for 
information management, cooperative education and 
professional experience training. 

 
1. บทนำ 

     ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นศูนย์ที ่ทำหน้าที่
ดำเนินการประสานงานระหว่างสถานประกอบการ นักศึกษาและ
อาจารย์นิเทศในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการจัดการเอกสาร  
ต่าง ๆ ในการขออนุเคราะห์เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพรวมถึง
ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนไปฝึก
ประสบการณ ์ว ิชาช ีพ  และสหก ิจศ ึกษาซึ่ งทางศ ูนย ์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาได้มีการนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางบอร์ดประกาศเพื่อให้นักศึกษารับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ของทางศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา ดังนั้นเมื่อนักศึกษาต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลจึงต้องไป
สอบถามกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปโดยตรง อีก
ทั้งการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ยังคงใช้การเก็บด้วยกระดาษ ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการรักษาข้อมูลหรืออาจเกิดการชำรุด
เสียหาย เอกสารเหล่านี้มีจำนวนมากเกินกว่าที่จะกลับมาค้นหา
ได้อย่างรวดเร็ว การเก็บข้อมูลแบบเดิมอาจใช้เวลานานและ
ตอบสนองไม่ทันตามความต้องการของผู้ใช้ ทำให้เสียเวลาในการ
ทำงานอีกด้วย ผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดที่จะทำการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื ่อการจัดการข้อม ูลสหกิจศึกษาและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การ
จัดเก็บของฐานข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบ
ที ่ท ันสมัย น่าสนใจและเป็นการนำเสนอข้อม ูลที ่สามารถ
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.  เพื ่อวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื ่อการ

จัดการข้อมูลสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2.  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสหกิจ
ศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์           

3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการข้อมูลสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
ขอบเขตของโครงงาน 

โครงงานครั้งนี้ มีขอบเขตของโครงงานดังน้ี 
1.  ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่

บร ิหารงานทั ่วไป อาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ผู้ประกอบการ ที่เข้ามาใช้ระบบ
สารสนเทศเพื ่อการจัดการข้อม ูลสหกิจศึกษาและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ซึ่งสามารถระบุจำนวนได้ 944 คน และการกำหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)  ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 281 คน 

2.  ขอบเขตด้านข้อมูลของระบบสารสนเทศเพื ่อการ
จัดการข้อมูลสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์           

3.  ขอบเขตด ้านการประเม ินผลการใช ้งานระบบ
สารสนเทศเพื ่อการจัดการข้อม ูลสหกิจศึกษาและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบของโปรแกรม 
และด้านการใช้ประโยชน์ 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
 [1] สหกิจ (Co – operative  Education : Co – op) 

เป ็นระบบการศึกษาที ่ เน ้นประสบการณ์ที ่ ไ ด ้ร ับจากการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยที่ทางสถาบันอุดมศึกษา
มีการจัดให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ออกฝึกปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาที่
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ออกปฏิบัติงานจริงนั้น จะต้องปฏิบัติงานให้เสมือนเป็นพนักงาน
จริงของสถานประกอบการนั้น ๆ ซึ่งเวลาที่นักศึกษาจะต้องออก
ฝึกปฏิบัติงานใสสถานประกอบการนั้น จะต้องมีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (1 ภาคเรียน) ซึ่งในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการของนักศึกษานั้น จะต้องมีการกำหนดตำแหน่งงาน 
และกำหนดความรับผิดชอบให้ชัดเจนให้แก่นักนักศึกษา โดยงาน
ที่นักศึกษาได้รับนั้นจะต้องเป็นงานที่มีคุณภาพ หรือเป็นงานที่
สร้างประโยชน์ให้แก่สถานประกอบการที่สำคัญงานที่นักศึกษา
ได้รับหมอบหมายจะต้องเป็นงานท่ีตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
ซึ่งงานที่นักศึกษาได้รับนั้นอาจจะอยู่ในรูปของโครงงานหรือไม่
เป็นโครงการก็ได้ โดยที่สถานประกอบการจะจัดหาพี่เลี้ยงหรือ
พนักงานที ่ปรึกษา คอยทำหน้าที ่กำกับดูแลการทำงานของ
นักศึกษา ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการ
นั ้น รวมถึงคอยให้คำปร ึกษากับนักศึกษาในระหว ่างการ
ปฏ ิบ ัต ิ งานด ้วย ท ั ้ งน ี ้  ในการปฏ ิบ ัต ิ งานของน ักศ ึ กษา                  
สถานประกอบการอาจจะมีสวัสดิการให้แก่นักศึกษา ซึ่งอาจจะ
อยู่ในรูปของ เงินเดือน ค่าที่พัก หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม และหลังจากที ่นักศึกษาปฏิบัต ิงานกับทางสถาน
ประกอบการ   ครบ 16 สัปดาห์แล้ว จะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา
และในกรณีที ่น ักศ ึกษาม ีการจ ัดทำโครงการให ้แก่สถาน
ประกอบการ อาจมีการให้นักศึกษานำเสนอผลงานโครงการของ
ตนเองต่อสถานศกึษาและต่อสถานประกอบการนั้น ๆ ด้วย  
 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 [2] การฝ ึกประสบการณ์ว ิชาชีพ เป ็นกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระทำร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่มีลักษณะงานตรงตามสาขา
วิชาชีพที่เลือกเรียน นักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปในสภาวะแวดล้อมที่
เป็นจริงทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง กระบวนการ
และประสบการณ์ดังกล่าวนับว่ามีความจำเป็นและสำคัญยิ่ง 
เพราะจะมีส่วนช่วยฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงาน ใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี มีความมั่นใจ อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษาทุกด้าน ทั้งบุคลิกภาพ 

สติปัญญา เจตคติ ที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมที่จะออกไปดำเนิน
ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 [3] อภิเชษฐ์ คุ้มรอบ, สาธิต เวียงยิ่ง และยุพา มะโนธรรม 
(2558) กล่าวในโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจนี้  มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสห
ก ิจศ ึกษา กรณ ีศ ึกษาคณะบร ิหารธ ุ รก ิจและการบ ัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ใช้ระบบ 
ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ประจำวิชาและเจ้าหน้าที ่งานฝึก
ประสบการณ์และสหกิจศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ระบบฐานข้อมูลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษและแบบสัมภาษณ์การใช้งานของกลุ่มตัวอย่าง เทคนิค
ที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูล คือ การสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1)
ได้ระบบฐานข้อมูลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ที ่นำไปใช้สนับสนุนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษาและ 2)ผลการสัมภาษณ์ผู ้ใช้งาน พบว่า 2.1)
นักศึกษาที่กำลังจะฝึกประสบการณ์สามารถเรียกดูรายชื่อสถาน
ประกอบการที่ต้องการได้อีกท้ังยังสามารถทำรายการจองและขอ
ฝึกประสบการณ์ผ่านระบบแบบออนไลน์ได้สะดวกขึ ้น 2.2)
เจ้าหน้าที่งานฝึกประสบการณ์และอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถ
ตรวจสอบรายชื ่อนักศึกษาและสั ่งพิมพ์รายงานได้ 2.3)กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นและ 2.4)ผล
จากการดำเนินงานส่งผลให้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาที่
ช ่วยให้ความสะดวกต่อนักศึกษา อาจารย์ประจำวิชาและ
เจ้าหน้าท่ี  

[4] พรคิด อั้นขาว (2557)  กล่าวในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานสหกิจศึกษา
ผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานระบบงาน
บริการงานวิจัยนี้เป็นลักษณะวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อ
น ํ ามาประย ุ กต ์ ใ ช ้ ในการจ ั ดการระบบบร ิ การ  โดยมี
กระบวนการพัฒนาจากการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
ระบบงานสหกิจศึกษา เพื่อนําไปพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยได้เลือก
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เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือ โปรแกรมภาษาพีเอชพีเวอร์ชั่น 5 
สําหรับการพัฒนาและเลือกใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล เวอร์ช่ัน 
5.0 (MySQL Version 5.0) ผลของงานวิจัยสําหรับผู้เกี่ยวข้อง 4 
ฝ ่าย คือ 1. อาจารย์ 2. เจ้าหน้า 3. นักศึกษาและ 4. สถาน
ประกอบการ โปรแกรมดังกล่าวที่ผลิตขึ้นได้นําไปใช้งานจริงกับ
กลุ ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และสถาน
ประกอบการ โดยผู้วิจัยได้ทําแบบประเมินการใช้งานสําหรับ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานสหกิจศึกษาผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อโปรแกรม อยู่ใน
ระดับดี 

[5] พนิดา พานิชกุล, ลัทธกาญจน์ กุยแก้วและอภิวัฒน์ สุก
เหลือง (2560) กล่าวในงานวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการงานฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบ
ออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี
สะเกษ ว่าการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ ื ่ อการจ ัดการงานฝ ึกสหก ิจศ ึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2) ประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการงานฝึกสหกิจและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างมี 4 กลุ่มได้แก่ 
นักศึกษาจำนวน 140 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 
2 คน อาจารย์ ประจำวิชา จำนวน 7 คนและสถานประกอบการ     
36 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบ
ออนไลน์ 2) แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบและ 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ผลการวิจัย
พบว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการงานสหกิจ
ศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์สามารถนำไปใช้
งานได้จริง โดยแบ่งการทำงานออกเป็น  2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ
ผู้ใช้ (user) และส่วนของผู้ดูแลระบบ (admin) สำหรับผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี

ที่สุด (𝑥𝑥 = 4.55, S.D. =.52) และผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดี (𝑥𝑥 = 4.34, S.D. = .63) 
 

วิธีดำเนินโครงงาน 
การดำเนินโครงงานครั้งนี้ มีกระบวนการในการดำเนินการที่

ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
1.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และ

งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง จากการค้นคว้าหาข้อมูลตามห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ต  

2.  ศึกษาและสำรวจข้อม ูลในมหาวิทยาล ัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และการสัมภาษณ์พูดคุยกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่
ดูแลเรื่องสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

3.  ศึกษาความต้องการ โดยการสัมภาษณ์พูดคุยกับ
อาจารย์ที่ดูแลเรื่องสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานให้มาก
ที่สุด 

4.  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสหกิจ
ศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                

5.  ทดสอบและนำระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการข้อมลู
สหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการ
จ ัดการ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏนครสวรรค ์ไปใช ้งานจร ิงที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

6.  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื ่อการจัดการข้อม ูลสหกิจศึกษาและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

7.  ทำการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื ่อการจัดการข้อม ูลสหกิจศึกษาและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย    ราช
ภัฏนครสวรรค์โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 281 คน 

8.  นำแบบประเมินความพึงพอใจท่ีได้มาทำการวิเคราะห์
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากมาตรา
ส่วนประมาณค่า เพื่อศึกษามุมมองความเปลี่ยนแปลงของการใช้
งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาและการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ 
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ผลการดำเนินโครงงาน 
1.  ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการข้อมูลสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการข้อมูลสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สามารถอธิบาย
ขัน้ตอนการทำงานของระบบสารสนเทศได้ ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงผลวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ข้อมูลสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
 

จากภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดการทำงานหลักของระบบ
สารสนเทศเพื ่อการจัดการข้อม ูลสหกิจศึกษาและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยนักศึกษาจะทำการสมัครสมาชิกก่อน เมื่อสมัคร
สมาชิกแล้วจะสามารถเข้าสู ่ระบบได้ เมื ่อเข้าสู ่ระบบแล้วจะ
สามารถดูสถานประกอบการที่มาประกาศรับสมัครนักศึกษา
ฝึกงาน ซึ่งนักศึกษาสามารถสมัครกับสถานประกอบการหรือหาที่
ฝ ึกงานมากรอกเอกสารเองได้ เมื ่อกรอกแบบฟอร์มขอฝึก
ประสบการณ์เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะ
เอกสารของตนเองได้ อีกทั้งในระบบยังมีสถานท่ีฝึกงานเก่าๆของ
รุ่นพี่เพื่อให้นักศึกษาสามารถดูเป็นแนวทางได้ด้วย ในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและอนุมัติ
สถานประกอบการที่มาประกาศรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อความ

ปลอดภัยของนักศึกษา รวมทั ้งทำการตรวจสอบและอนุมัติ
แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาด้วยเช่นกัน 
เจ้าหน้าที่จะดูยอดสถิติที่นักศึกษาออกฝึกงานและออกฝึกงาน
แบบสหกิจศึกษาได้ เจ้าจะหน้าท่ีจะเป็นคนท่ีเพิ่มปีการศึกษาและ
กำหนดระยะเวลาฝึกงานให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าจะสามารถ
จัดการสมาชิกในระบบได้ ในส่วนของอาจารย์ อาจารย์จะ
สามารถเข้ามาดูได้ว่ามีสถานประกอบการณ์มาประกาศรับสมัคร
งาน และเช็คสถานะเอกสารของนักศึกษาสาขาตนเองได้เท่านั้น 
ในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจะเข้ามาประกาศรับ
สมัครงานท่ีได้เท่าน้ัน ดังภาพท่ี2 

 

     
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทำงานโดยรวมของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ข้อมูลสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
 

จากภาพท่ี 2 เป็นการออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data 
Flow Diagram : DFD) ขั ้นตอนการทำงานโดยรวมของระบบ
สารสนเทศเพื ่อการจัดการข้อม ูลสหกิจศึกษาและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  เริ่มต้นโดยการเข้าสู่ระบบจากนั้นจะแสดงผลหน้า
ระบบขึ้นมาให้ทำการสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งาน เมื ่อสมัคร
สมาชิกแล้วจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ หากเป็นนักศึกษาจะ
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สามารถดูประกาศรับสมัครงานของผู้ประกอบการ การกรอก
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ การติดตามสถานะเอกสาร การ
ค้นหาสถานที ่ฝ ึกงานเก่าของร ุ ่นพี ่ เป ็นต ้น โดยเจ้าหน้าที่
บร ิหารงานทั ่วไปจะเป ็นคนอนุม ัต ิส ิทธ ์การประกาศของ
ผู้ประกอบการ และอนุมัติสิทธิ์เอกสารแบบฟอร์มที่นักศึกษาได้
กรอกออนไลน์ รวมถึงการกำหนดปีการศึกษา กำหนดระยะเวลา
ฝึกงาน และจัดการข้อมูลภายในระบบได้    

2.  ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสห
กิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างรูประบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอ้มูลสหกิจ 
 

 จากภาพที่ 3 เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการข้อมูลสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โดยระบบจะ
มีการสมัครสมาชิกก่อนเข้าสู่ เมื่อสมัครสมาชิกแล้วจะสามารถ
เข้าใช้งานระบบได้ หากเป็นนักศึกษาจะสามารถดูประกาศรับ
สมัครงานของผู ้ประกอบการ การกรอกแบบฟอร์มขอความ
อนุเคราะห์ การติดตามสถานะเอกสาร การค้นหาสถานที่ฝึกงาน
เก่าของรุ่นพี่เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจะเป็นคน
อนุมัติสิทธ์การประกาศของผู ้ประกอบการ และอนุมัติสิทธิ์
เอกสารแบบฟอร์มที ่นักศึกษาได้กรอกออนไลน์ รวมถึงการ
กำหนดปีการศึกษา กำหนดระยะเวลาฝึกงาน และจัดการข้อมูล
ภายในระบบได้ 
 
 
 

3.  การนำไปใช้งานจริงในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  

                         
ภาพที่ 4 แสดงภาพอาจารยแ์ละนักศึกษาทดลองใช้งานระบบ 

 

จากภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ข้อม ูลสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาให้นักศึกษา
ช้ันป3ี-4 และอาจารย์ได้ทดลองใช้งาน  
 

4.  ผลการประเม ินความพึงพอใจในการใช ้งานระบบ
สารสนเทศเพื ่อการจัดการข้อม ูลสหกิจศึกษาและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏนครสวรรค์ 
          การวิเคราะห์ความคิดเห็นในโครงงานระบบสารสนเทศ
เพื ่อการจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ข้อม ูลสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงมีการจัดทำ
แบบสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ อาจารย์และนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 281 คน โดยมีสรุปผลการดำเนินงานศึกษา 
ออกเป็น 3 ประเด็น ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบของโปรแกรม และ
ด้านการใช้ประโยชน์ สามารถสรุปได้ตามตาราง และคำอธิบาย
ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย (x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความพึง
พอใจของข้อมูลความคิดเห็นในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสหกิจ
ศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

ความคิดเห็นของผู้ตอแบบสอบถาม 𝒙  S.D ระดับความพึง 

พอใจ 

1 ด้านเนื้อหา 4.01 0.97 มาก 

2 ด้านรูปแบบของโปรแกรม 4.57 0.58 มาก 

3 ด้านการใช้ประโยชน ์ 4.57 0.56 มาก 

รวม 4.38 0.64 มาก 

          จากตารางที่ 1 ผลการวิเคาระห์ข้อมูล พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นกับโครงงานระบบสารสนเทศ
เพื ่อการจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 เมื่อจำแนกเป็น
รายด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านเนื้อหา อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01  รองลงมา คือ ด้านรูปแบบ
ของโปรแกรม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 รองลงมา 
คือ ด้านการใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57
ตามลำดับ 
 
อภิปรายผล 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสหกิจ
ศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหแ้ก่
ผู้ใช้ได้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการประกาศรับสมัครงานของ
สถานประกอบการ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษาในการหา
สถานที่ฝึกงาน อีกทั้งยังสามารถแสดงสถานะเอกสารเพื ่อให้
นักศึกษาได้ทราบโดยไม่ต้องไปสอบถามเจ้าหน้าท่ีอีกด้วย ผลจาก
การพัฒนาครั้งนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นักศึกษาที่กำลังจะ
ฝึกประสบการณ์สามารถเรียกดูรายชื ่อสถานประกอบการที่
ต ้องการได ้อ ีกท ั ้ งย ั งสามารถทำรายการจองและขอฝึก
ประสบการณ์ผ่านระบบแบบออนไลน์ได้สะดวกขึ้น เจ้าหน้าที่ที่
ด ูแลเร ื ่องฝึกประสบการณ์และอาจารย์ที ่ปร ึกษา สามารถ
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและสั่งพิมพ์รายงานได้ ส่งผลให้คณะ
บร ิหารธ ุรก ิจและการบ ัญช ี ได ้ระบบฐานข ้อม ูลศ ูนย ์ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาที่ช่วยให้ความสะดวกต่อ
นักศึกษา อาจารย์ประจำวิชาและเจ้าหน้าที่สอดคลอ้งกับงานวจิยั 
อภิเชษฐ์ คุ้มรอบ, สาธิต เวียงยิ่ง และยุพา มะโนธรรม (2558) 
ผู้จัดทำโครงการ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศงานสหกิจศ ึกษาผ ่าน เคร ือข ่ายอ ินเตอร ์ เน็ต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการทํางาน นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการระบบ
บริการ โดยมีกระบวนการพัฒนาจากการศึกษาขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงานของระบบงานสหกิจศึกษา เพื่อนําไปพัฒนาซอฟต์แวร์ 
สอดคล้องกับงานวิจัย พรคิด อั้นขาว(2557) ผู้จัดทำโครงการ ได้
งานวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจศึกษา
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษสามารถนำไปใช้งานได้
จริง โดยแบ่งการทำงานออกเป็น  2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้ 
(user) และส ่วนของผ ู ้ด ูแลระบบ (admin) สำหร ับผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ และผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบ 
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บทคัดย่อ 
       ในปัจจุบันนี้ ผู้ป่วยโรคไข้หวัดธรรมดามีปัญหาด้านการใช้
ยาที่ผิดพลาดมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมียาเพื่อใช้รักษาโรคที่มีอยูม่ี
หลากหลายรูปแบบ ดังนั ้นวัตถุประสงค์ของงานวิจ ัยนี ้เพื่อ
นำเสนอการสร้างระบบตรวจสอบชนิดยาสำหรับผู ้ป่วยโรค
ไข้หวัดธรรมดา โดยมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้
เชิงลึก โดยใช้กระบวนการประมวลผลภาพร่วมกับ TensorFlow 
Library ซ ึ ่ งเป ็น Deep learning Library และใช ้อ ัลกอร ิทึม 
Convolutional Neural Network ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่เน้นใช้
ก ับร ูปภาพ จากผลการทดลองเราจะพบว่า งานวิจ ัยได้ตัว
แบบจำลองที ่ดีที ่ส ุดโดยมีค่าความถูกต้อง100% โดยเราได้
กำหนดให้มีจำนวน 5 คลาส ที ่ได้ทดลองจากการใช้รูปภาพ
ทั้งหมด 250 ตัวอย่าง 
 
คำสำคัญ-- การเรียนรู้เชิงลึก, การประมวลผลภาพ, โครงข่าย 
             ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน   
 

ABSTRACT 
      Currently, patients with common cold have often 
problem with medical error cause to they can not tools 
to support types variety of drug for learning. Therefore, 
in this research, the researchers presented the drug 
monitoring system for patient with common cold which 
using the TensorFlow Library, the Deep learning Library, 
and the CNN algorithm techniques. The research result, 
it was found that the appropriate models for drug 
monitoring were accuracy value, class and used the 
preparation of samples at 100%, 5 and 250, 
respectively.  

 
Keywords-- Deep learning, Image processing,  
                Convolutional Neural Network 

 
1. บทนำ 

      ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดธรรมดาที่เกิดจากเช้ือ
ไวรัสซึ ่งมีอยู ่หลากหลายสายพันธุ ์บนโลก โดยประเภทที ่มัก
ก่อให้เกิดโรคนั้นคือ Rhinoviruses ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิด
ไข้หวัดธรรมดาถึงร้อยละ 30-50 ตามมาด้วย Coronaviruses ที่
เป็นสาเหตุร้อยละ 10-15 ส่วนไข้หวัดใหญ่นั ้นเกิดจากไวรัส 
Influenza A และ Influenza B ซึ่งทั้ง 2 ชนิดมีหลายสายพันธุ์
และแต่ละสายพันธุ์เกิดการระบาดต่างกันในแต่ละปี โดยไข้หัว
ธรรมดานั้นเกิดไวรัสได้หลายชนิดและไม่สามารถรักษาได้โดยตรง
แต่ต้องรักษาตามอาการ และเมื่อคนเราเกิดมีอาการเขึ้นมา สิ่ง
แรกที่ต้องนึกถึงคือ ยา โดยยาที่นิยมใช้ในการรักษาตามอาการ
ได้แก่ ยาแก้ปวดลดไข้ ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยและลดไข้  
ยาลดน้ำมูก เป็นยาที่ใช้ร่วมกับยาแก้ปวดและยาแก้คัดจมูกช่วย
ให้ไข้หวัดหายได้เร็วยิ่งข้ึน  ยาแก้ไอ คือยาท่ีใช้เพื่อบรรเทาอาการ
ไอมีเสมหะซึ่งจะช่วยให้เสมหะนิ่มลงและขับออกได้ง่าย เป็นต้น 
จากที่กล่าวมาคนส่วนมากจะมีการไปซื้อยามาทานเองไม่ว่าจะ
เป็นจาก คลินิก ร้านขายยา หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
เนื ่องจากมีอยู ่จำนวนมากและไปไม่ไกลจากชุมชนที ่อยู ่โดย
ส่วนมากจะมีการจัดจำหน่ายยาแบบเป็นซองโดยใส่ลงในซองยา
แบบถุงซิปและปัญหาที่จะพบคือการที่ไม่ระบุรายละเอียดในซอง
ยาไม่ชัดเจนเช่น ไม่มีชื่อยาระบุ ซึ่งโดยทั่วไปจะเขียนบอกแค่ว่า
ยาตัวนี้ใช้ทานเพื่อรักษาการใดและใช้วันละกี่ครั ้ง ทำให้เมื่อมี
หลายอาการจะมียาจำนวนมากตามไปด้วยซึ่งเป็นการยากที่จะจำ
ได้และเมื่อผู้ป่วยหายจากอาการนั้นเป็นเวลานานเมื่อจะกลับมา
รับประทานยาอีกก็จะไม่ทราบว่ายาชนิดนี้ใช้กับอาการใด ถ้า
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ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบชนิดยาที่มีอยู่ได้ จะส่งผลให้ใช้ยาได้ถูก
ตามอาการและหายจากอาการนั้นได้ไวข้ึน 
    ดังนั ้นผู ้วิจัยจึงได้นำเสนอ ระบบตรวจสอบชนิดยาสำหรับ
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดธรรมดาโดยมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้เทคนิค 
Convolutional Neural Network เ ป ็ น ต ั ว แ บ บ จำ ลองที่
พ ัฒนาข ึ ้นมาทำงานในล ักษณะ Web-Application ในการ
ตรวจสอบยาแต่ละชนิด เพื่อคัดแยกว่ายาชนิดนี้ใช้กับอาการใด
ของผู้ป่วยและระบุยาที่ลงในบรรจุในซองซิปที่ไม่มีการระบุชื่อยา 
โดยผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ชนิดยาสำหรับผู้ป่วยโรคไข้หวัด
ธรรมดาผ่านการถ่ายภาพ โดย Web-Application นี้สามารถ
แยกชนิดยาของผู้ป่วยได้ว่าเป็นยาชนิดใด และใช้กับอาการใด 
  

2. เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
2.1 การประมวลผลภาพดิจิทัล 
     Image processing คือ การนำภาพมาประมวลผลหรือการ
คิดคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนีเ้พื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งมีขั้นตอนคือ การทำให้ภาพมี
ความคมชัดขึ้น การแบ่งส่วนของวัตถุที่เราสนใจออกมาจากภาพ
เพื่อนำภาพวัตถุที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ขนาด 
สี รูปร่าง และทิศทางการเคลื่อนของวัตถุในภาพ และจากนั้นเรา
สามารถนำข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์ และสร้างเป็น
ระบบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ 
 
2.2 เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก 
      Deep Learning หรือเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก คือ ชุดคำสั่ง 
(algorithm) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อมีชุดข้อมูลใหม่ ๆ  เข้ามา Deep learning 
ก็จะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง โดยชุดคำสั่งนี้จะทำให้
ตัวเครื่องจักรสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก เทคโนโลยี 
Deep Learning ทำให้ซอฟต์แวร์ด้านการจดจำภาพและเสียง
ของเครื่องจักรพัฒนาขึ้นมาก จนสามารถนำไปต่อยอดทำเป็น
แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือบริการออนไลน์ ที่สามารถเลียนแบบ
ความเป็นมนุษย์ สมองมนุษย์คิดอะไรได้ จดจำอะไรได้ แยกแยะ
อะไรได้ Deep Learning ก็จะทำได้ไม่ต่างจากสมองของมนุษย์ 
ส ิ ่งท ี ่จะได ้จาก Deep Learning เช ่น การแยกคน เป็นการ
แยกแยะใบหน้าของแต่ละคน เช่น การติดแท็กใน Google+ และ 
Facebook การแยกวัตถุที ่ไม่ใช่คนเป็นการแยกแยะสิ่งมีชีวิต 

แยกเสียง เป็นการแยกแยะสำเนียงภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียน
และแปลภาษา จะเห็นได้ว่า Deep Learning สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ตามแต่ความต้องการของผู้ที่
จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ซึ่ง Deep Learning แตกต่าง
จาก Machine Learning คือ Machine Learning เราต้องสร้าง 
feature extraction เองแต่ในส่วนของ Deep Learning เราไม่
ต้องสร้าง feature extraction  
 
2.3 โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 
      Convolutional Neural Network (CNN) ค ือ โครงข ่าย
ประสาทแบบคอนโวลูชัน เป็นโครงข่ายประสาทเทียมหนึ่งในกลุม่ 
bio-inspired โ ด ย ท ี ่  Convolutional Neural Network จ ะ
จำลองการมองเห็นของมนุษย์ที่มองพื้นที่เป็นที่ย่อย ๆ และนำ
กลุ่มของพื้นที่ย่อย ๆ มาผสานกันเพื่อดูว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นอะไร
กันแน่การมองพื้นที่ย่อยของมนุษย์จะมีการแยกคุณลักษณะ 
(feature) ของพื้นที่ย่อยนั้น เช่น ลายเส้น และการตัดกันของสี 
ซึ่งการที่มนุษย์รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเส้นตรงหรือสีตัดกัน เพราะ
มนุษย์ดูทั้งจุดที่สนใจและบริเวณรอบ ๆ ประกอบกัน 
 
2.4 Flask 
     Flask (เฟลค) คือ python web framework ที่ทำงานด้วย 
python เพื ่อให้ python สามารถใช้งานร่วมกับ webserver 
เพ ื ่อสร ้าง web application ซ ึ ่ งใช ้  Jinja2 เป ็น template 
engine  
 
2.5 Bootstrap 
     Bootstrap คือ Frontend Framework ที่ใช้พัฒนา web ที่
สามารถใช้งานได้ทุก Smart Device หรือ Responsive Web 
เป ็น Framework ท ี ่ รวม HTML CSS และ JavaScript เข้ า
ด้วยกัน 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง          
       จารวี ฉันทสิธิพร (2548) ได้นำเสนอการจำแนกชนิดยา
เมล็ดจากการถ่ายภาพ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบชนิด
ของยาเม็ด นอกจากการใช้คอมพิวเตอร์จําแนกชนิดยาเม็ดยัง
สามารถช่วยในการบ่งบอกชนิดของยาเม็ดที่มีในฐานข้อมูลกรณีที่
ไม่มีฉลากระบุชื่อยาได้อีกด้วย คุณลักษณะทางรูปร่างที่มีความ
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เหมาะสมในการจําแนกรูปร่างของยาเม็ดโดยใช้เครือข่ายใย
ประสาทแบบ Feed-forward multilayer perceptron ได้แก่
ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานของรัศมีซึ่งให้ค่าความถูกต้องสูงสุดใน
ทุกกลุ่มที่มีคุณลักษณะดังกล่าวรวมด้วยส่วนค่า compactness 
ให้ผลที่ดีรองลงมา ส่วนการจําแนกชนิดเม็ดยานั้นพบว่าการใช้
คุณลักษณะ ทางสีรูปร่าง คุณลักษณะภายในยาเม็ด และขนาด
ของเม็ดยารวมกันสามารถช่วยเพิ ่มความถูกต้อง ให้กับการ
จําแนกโดยพบ ว่าสีและรูปร่างมีผลในการเพิ่มความถูกต้อง ซึ่ง
ผลนี้ขึ้นกับความ หลากหลายทางสีและรูปร่างของตัวอย่างยาที่
นํามาทดสอบ โดยเมื่อใช้ทุกกลุ่มคุณลกษณะรวมกัน สามารถให้
ค่าความถูกต้องรวมสูงสุดถึงร้อยละ 99.39 

  
    นพรัตน์ คำทิพย์ (2562)  นำเสนอระบบวิเคราะห์คุณภาพ
ของมะขามหวานด ้วยเทคน ิคการเร ียนร ู ้ เช ิ งล ึก โดยใช้
กระบวนการประมวลผลภาพร่วมกับ TensorFlow Library ซึ่ง
เป็น Deep learning Library และใช้อัลกอริทึม CNN ซึ ่งเป็น
อัลกอริทึมที่เน้นใช้กับรูปภาพ โดยทดลองใช้ชุดข้อมูล จำนวน 
2560 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มเป็นจำนวน 2 กลุ่ม และจำนวน 2 
ชุดการทดลอง จะพบว่าตัวแบบจำลองที่ได้จากชุดที่ 2 เป็นตัว
แบบจำลองที่ดีท่ีสุดซึ่งมีความความถูกต้องเท่ากับ 80.0% 

 
 ประภพ ธนเจริญจำรัส และ สุรพันธ์ ยิ้มมั่น (2559) ได้จัดทำ

เครื่องมือตรวจยาปลอมโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ โดยทำการ
ตรวจสอบจากเลขรุ่นการผลติ วันท่ีผลิต และวันหมดอายุ สำหรับ
การตรวจสอบเนื่องจากตัวอักษรจากเลขชุดดังกล่าวถูกตีพมิพ์มา
จากโรงงานผลิตยาด้วยรูปแบบอักษร เฉพาะตัวและสามารถ
จำแนกความแตกต่างได้โดยการประมวลผลภาพด้วยโปรแกรม
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที ่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   โดย
ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาทดสอบได้ต้องมีการพิมพ์ด้วยหมึกหรือสีของ
ตัวอักษรที่ ใช้พิมพ์เลขรุ่นการผลิตที่มีความสม่ำเสมอและชดัเจน 
ซึ่งค่าพารามิเตอร์ทางสถิติที่เหมาะสมจะใช้เป็นเกณฑ์ มาตรฐาน
สำหรับภาพรุ่นการผลิตที่เหมือนกันหรือมาจากผลิตภัณฑ์ยาแบบ
เดียวกันควรมีค่า r อยู่ระหว่าง 0.9990 – 0.9999 และ % ความ
ต่างค่า r เฉลี่ย ระหว่างภาพรุ่นการผลิตที่เหมือนกันหรือมาจาก
ผลิตภัณฑ์ยาแบบเดียวกันควรมีค่าไม่เกินระดับ 0.1% 
  

      วิศิษฐ์ สุนทร (2561) ได้เสนอเว็บแอบพลิเคชั่นการวิเคราะห์
โรคจากลักษณะของใบอ้อยด้วยเทคนิคการเรียนรู ้จำผ่านการ
ประมวลผลภาพ (Diagnosis Of Sugarcane Leaf Disease By 
Learning Technique Recognized Through Image 
Processing) โดยอาศัยการสกัดคุณลักษณะจากปริภูมิสี HSV ใน
รูปแบบของฮิสโตแกรมร่วมกับเทคนิคการเรียนรู ้ด้วยวิธีการ
เวกเตอร์สนับสนุนการตัดสินใจและการเรียนรู้จำด้วยเครื่องจักร
โดยทดสอบกับรูปภาพใบอ้อยจำนวน 600 รูปแบ่งออกเป็น 6 
กล ุ ่ม จากการทดลองวิธ ีการที ่นำเสนอการเร ียนร ู ้จำด ้วย
เครื่องจักร มีค่าความถูกต้องถึง 93.94 % 
 

3. การดำเนินการวิจัย 
 

 
 

ภาพ 1 แสดงระบบการทำงาน 
 

3.1 การรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล 
     การทดลองนี้ผู้วิจัยได้ทดสอบกับภาพสีทั้งหมด 250 รูป โดย
ถ่ายภาพทั้ง 2 ด้านของเม็ดยา มีขนาดของภาพเท่ากับ 3024 * 
3024 พิกเซล ทำการถ่ายภาพสองระยะ คือ 10 – 15 ซม.และ 
15 – 20 ซม. ผู้วิจัยทำการทดลองกับชุดข้อมูลชุดรูปภาพท้ังหมด 
1 รูปแบบ คือ แบ่งตามชนิดของยา ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 2 
เพื่อหาตัวแบบที่ดีที่สุดเพื่อที่จะนำไปสร้างระบบต่อไป ในแต่ละ
รูปแบบชุดข้อมูลจะแบ่งรูปภาพสำหรับสร้างและทดสอบ ใน
อัตราส่วน 80 ต่อ 20 

 

 
ภาพ 2 แสดง Folder ชุดข้อมูล 
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3.2 การสร้างตัวแบบ (Train model)  

 
ภาพ 3 แสดง Folder ชุดข้อมูล 

 
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้ TensorFlow Library ซึ่งเป็น 
Deep Learning Library ที่มีช่ือว่า inceptionV3 ซึ่งตัว Library 
นี้สามารถสรา้ง Feature extraction อัตโนมัตไิด้ ผู้วิจัยได้ทำการ
ทดลองกับชุดข้อมูลที่ใช้ในการ Train เพื่อนำไปสร้างระบบต่อไป 
ดังนี ้
     1). ดาวน์โหลด tensorflow-image-classifier-master 
     2). แตกไฟล์ Zip ไปยัง Directory ที่ต้องการ 
     3). เตรียม Dataset  
     4). เมื ่อเตรียม dataset เสร็จ จากนั้นทำการ download          
แ ล ะ  install Git cmd/Git bash โ ด ย ด ู ข ั ้ น ต อ น จ า ก         
http://share.olanlab.com/th/it/blog/view/33 
      5). คล ิ ก ข ว า ใน  folder tensorflow-image-classifier-          
master คลิกเลือกที่ Git Bash Here 
       6). พิมพ์คำสั่ง sh train.sh เพื่อเรียก code ใน retrain.py 
       7). ระบบจะเริ ่มทำการโหลดอัลกอริทึมที่ใช้ในการสร้าง          
โมเดลและทำการสร้างโมเดล 

8). เมื่อสิ้นสุดการ train จะได้ Final accuracy และ Folder   
เพิ ่มขึ ้นมาอีก 2 Folder คือ inception เป็น Folder ที่ใช้เก็บ
อัลกอร ิท ึม inceptionV3 และ Folder tf_file ที ่ใช ้เก ็บไฟล์ 
retrain_graph.pb และ retrain_labels.txt ซึ ่งเป ็นไฟล์ที ่จะ
นำไปใช้สร้างระบบเป็นลำดับถัดไป 
 
3.3 การทดสอบตัวแบบ (Test model) 
    1 ). เตร ียมร ูปภาพสำหร ับทดสอบ เก ็บไว ้ ใน Folder       
tensorflow-image-classifier-master 
    2).  คลิกขวาเลือก Git Bash Here 

    3). พิมพ์คำสั ่ง python ./classify.py ตามด้วยชื ่อรูปภาพ        
เช่น python ./classify.py './1.jpgและ กด enter 
 
3.4 การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 

3.4.1 Use Case Diagram 

 
ภาพ 4 Use Case Diagram สำหรับผู้ใช้งาน 

 
   1). ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ยาหรืออัพโหลดรูปหรือ 
ถ่ายรูปได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้  
   2). ผู ้ใช้สามารถตรวจสอบชนิดยาสำหรับผู้ป่วยโรคไข้หวัด
ธรรมดาจากภาพได้  
   3). ผู้ใช้สามารถดูผลตรวจสอบชนิดยาสำหรับผู้ป่วยโรคไข้หวัด
ธรรมดาจากภาพได้ 
   4). ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้พัฒนาระบบได้  
 
3.5 การนำตัวแบบไปสร้างเว็บแอปพลิเคชัน 
     ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้ Flask framework ร่วมกับ HTML, 
CSS, JS และ Bootstrap ในการสร้างหน้าแอปพลิเคชันและ รับ
ข้อมูลนำเข้าและส่งออกผลลัพธ์ของแอปพลิเคชันผ่านหน้าเว็บ
แอปพลิเคชัน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

 
ภาพ 5 การทำงานของเว็บแอปพลเิคชัน 
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4.1 ผลการพัฒนาตัวแบบ 

      ในการพัฒนาตัวแบบผู ้ว ิจ ัยได ้เล ือกใช้เทคนิค Deep 
leaning ร่วมกับ TensorFlow Library ที่มีชื่อว่า inceptionV3 
ทดลองกับภาพสีจำนวน 250 รูป แบ่งอัตราส่วนสำหรับสร้างและ
ทดสอบเป็น 80 ต่อ 20 กับชุดข้อมูลทั้ง 1 รูปแบบ สรุปได้ว่า ชุด
ข้อมูลที่แบ่งตามชนิดของยามีค่าความถูกต้อง 100% จึงมีความ
เหมาะสมที่สุดที่จะนำไปสร้างระบบต่อไป 
 

 
ภาพ 6 ตัวอย่างการใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือแล็บท็อป 

 

ภาพ 7 ตัวอย่างการใช้งานบนสมาร์ทโฟน 

4.2 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
      ในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บแอปพลิเค
ชันในการวิเคราะห์ชนิดยาสำหรับผู ้ป ่วยรคไข้หวัดธรรมดา 
ออกมาเป็น web responsive เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชันน้ีสามารถ
ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ที่มีอินเตอร์เน็ต ในหัวข้อนี้
ผ ู ้ว ิจัยได้นำเสนอตัวอย่างผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบน
คอมพิวเตอร์หรือแล็บท็อป และสมาร์ทโฟน ดังนี้ 
  1). 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปรับปรุง  
  2). 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใช้  
  3). 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  

  4). 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี  
  5). 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 
       
      ตาราง 1 ตารางแสดงความพึงพอใจการใช้งาน 

ที ่ รายการประเมิน  ค่าเฉลี่ย  ระดับความ
พึงพอใจ  

1  ค ว า ม ถ ู ก ต ้ อ ง ข อ ง ก า ร
วิเคราะห์  

4.5 ด ี

2 เว็บแอปพลิเคชันง่ายต่อการ
ใช้งาน  

4.5 ด ี

3 ความเหมาะสมในการใช้งาน  4.5 ด ี
4 ความพึงพอใจในด้านความ

สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 
3.5 ปานกลาง 

รวม  4.2 ด ี
 

ผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
วิเคราะห์ชนิดยาสำหรับผู้ป่วยโรคไข้หวัดธรรมดา ผลปรากฏวา่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
     งานวิจ ัยนี ้ผ ู ้ว ิจัยได้ศ ึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและทฤษฎีที่
เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาระตรวจสอบชนิดยาสำหรับผู้ป่วยโรค
ไข้หวัดธรรมดาที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะสอบ
ชนิดยาที่มีอยู่ว่าใช่ยาที่ใช้กับโรคไข้หวัดธรรมดาหรือไม่ โดยผู้วิจัย
ได้ทดลองสร้างตัวแบบโดยแบ่งตามชนิดของยาที่รักษาอาการ
ไข้หวัดธรรมดา  ตัวแบบมีความถูกต้อง 100%   

     

  5.1 ข้อจำกัดของงานวจิัย 

     เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนืดยาสำหรับผู้ป่วยโรคไข้หวัด
ธรรมดา มีข้อจำกัดในด้านการถ่ายภาพ โดยที่ผู้ใช้ควรถ่ายถาพ
เม็ดยา ไม่ควรนำรูปภาพหรือถ่ายภาพอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เม็ดยาเข้าใน
ระบบถ้าไม่เช่นนั้นอาจทำให้ผลลัพธ์มีความผิดพลาด 

      
5.2 ข้อเสนอแนะ 
      ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทดลองกับยาแค่ 5 ชนิด สำหรับ
รักษา 1 โรค ถ้าผู้ใช้นำไปใช้กับยารักษาโรคชนิดอื่นอาจเกิดความ
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ผิดพลาดได้ ดั้งนั้นในการพัฒาในอนาคตควรเพิ่มชนิดของยาและ
โรคที่ยานั้นใช้รักษาเอให้เกิดความครอบคุมในการใช้งานเพิ่มขึ้น 
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บทคัดย่อ 
       งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
วิเคราะห์ชนิดแมลงศัตรูพืชโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก เราได้
รวบรวมข้อมูลนำเข้าจำนวน 1440 ตัวอย่าง และสร ้างตัว
แบบจำลองการวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการประมวลผลภาพ
ร่วมกับ TensorFlow Library ซึ่งเป็น Deep learning Library 
และใช้อัลกอริทึม Convolutional Neural Network ซึ ่งเป็น
อัลกอร ิท ึมที ่ เน ้นใช้ก ับร ูปภาพ ผลลัพธ ์ท ี ่ ได ้จะพบว่า ตัว
แบบจำลองมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 84.21% หลังจากนั้นได้นำ
ต ั ว แ บ บ จ ำ ล อ งน ี ้ พ ั ฒน า เ ป ็ น ร ะ บ บ  responsive web 
application ด้วยการใช้เครื่องมือพัฒนาได้แก่โปรแกรม subline 
text  รวมถึงภาษา PHP และ JavaScript   
 
คำสำคัญ--ชนิดแมลงศัตรูพืช, การเรียนรู้เชิงลึก, โครงข่าย 
             ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน   
 

ABSTRACT 
        This research presents the Insect-Pest Species 
Analysis System with Deep Learning Techniques. We 
have collected 250 imported data and modeled for 
analysis with TensorFlow Library ,the Deep learning 
Library, and the CNN algorithm techniques. The 
research result, it was found that the appropriate 
models for Insect-Pest Species Analysis accuracy value 
at 84.21%. After this model was introduced developed 
as a responsive web application by using development 

tools including subline text, including PHP and 
JavaScript. 
Keywords-- Insect-Pest Species, Deep Learning,  
                Convolutional Neural Network 

1. บทนำ 
         พืชเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะ
ทางด้านการบริโภค แต่พืชในธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อมนุษย์ จึง
มีการหาวิธีการเพิ่มปริมาณของพืชให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของการบริโภค จึงเป็นที่มาของการทำเกษตรกรรม โดยการทำ
เกษตรกรรมจะเพิ่มปริมาณของพืชได้จริง แต่ก็มีปัญหาที่ส่งผลทำ
ให้การเพิ่มผลผลิตได้จำนวนลดลง คือปัญหาของแมลงศัตรูพืช 
ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาทำให้พืชในการเกษตรกรรมสูญเสียจึงทำ
ให้ผลผลิตมีจำนวนลดลง แมลงศัตรูพืชนับว่าเป็นปัญหาทางการ
เกษตรกรรมเป็นอย่างมาก  มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของพืช
จะต้องสูญเสียและถูกทำลายโดยแมลงศัตรูพืช ด้วยเหตุนี้เราควร
ศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชเหล่านี้ให้ดีเพื่อหาทางป้องกันและ
กำจัด เพื่อลดความเสียหายต่อผลผลิตที่จะเกิดขึ้น แมลงศัตรูพืช 
จะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ตามลักษณะการทำลายพืช คือ แมลง
จำพวกปากกัดกินใบ แมลงจำพวกดูดกินน้ำเลี้ยง แมลงจำพวก
หนอนชอนใบ แมลงจำพวกหนอนเจาะลำต้น แมลงจำพวกกัดกิน
ราก แมลงจำพวกที่ทำให้เกิดปุ่มปม ทั้งนี้คนรุ่นใหม่หันมาทำงาน
ทางด้านเกษตรกรมากขึ้นและชาวเกษตรกรบางท่านไม่รู้จักชนิด
แมลงของศัตรูพืช จึงทำให้อาจมีวิธีป้องกันแมลงศัตรูพืชทีมี
ประสิทธิภาพน้อย หรือ อาจจะมีการป้องกันผิดวิธ ี แต่ถ้า
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เกษตรกรรู้จักแมลงศัตรูพืช ก็จะสามารถป้องกันแมลงศัตรู ได้
อย่างถูกต้อง 

   ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำแอปพลิเคชั่นโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
เชิงล ึก และใช้อัลกอริทึม Convolutional Neural Network 
(CNN) มาช่วยประมวลผลของรูปภาพเพื่อบ่งบอกชนิดของแมลง
ศัตรูพืช เพื่อทำให้เกษตรกรจะได้ทราบชนิดของแมลงศัตรูพืช 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
2.1 แมลงศัตรูพืช 
        แมลงศ ัตร ูพ ืช หมายถ ึง ส ัตว ์ท ี ่ม ีล ํ าต ัวเป ็นปล ้อง 
(Arthropods) จัดอยู่ในชั้น (Class) Insect ประกอบด้วยสัตว์
ประมาณ 26 อันดับ (order) ซึ่งสัตว์เหล่านี้ได้ก่อความเสียหาย
แก่พืชเพาะปลูก แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลําตัวแบ่ง
ออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนศรีษะ (head) อก (thorax) และท้อง 
(abdomen) ซึ่งบนส่วนอกมี 3 ปล้อง ซึ่งแต่ละปล้องมีขา 1 คู่ 
ส่วนท้องมี 8-11 ปล้อง แมลงมีผนังหุ้มลําตัวแข็ง (exoskeleton) 
ดังนั ้นการเจริญเติบโตของแมลงจึงต้องอาศัยการลอกคราบ 
(molting) การจําแนกชนิดของแมลงที ่ถ ูกต้องจะแบ่งตาม
หลักการอนุกรมวิธานโด ยนักกีฏวิทยา (entomologist) แต่ใน
ที่นี ้จะขอแบ่งชนิดของแมลงศัตรูพืชออกตามลักษณะของการ
ทําลายดังนี ้

1). แมลงศัตรูพืชจําพวกกัดกินใบ (leaf feeder) ได้แก่ 
หนอนผีเสื้อ ตกแตน ด้วงปีกแข็ง แมลงศัตรูพืชพวกนี้มีปากแบบ
กัดกิน (chewing) สามารถกัดกินใบท้ังหมด หรือกัดกินเฉพาะตัว
ใบแล้วเหลือเส้นใบไว้ ทําให้พืชขาดส่วนสังเคราะห์แสง หรือขาด
ที่สะสมอาหาร หรือขาดยอดอ่อนสําหรับการเจริญเติบโตต่อไป 

2). แมลงศัตรูพืชจําพวกดูดกินน้ำเลี้ยง (juice Sucker) 
ได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั ่น และมวนต่าง ๆ 
แมลงศัตรูพืชจําพวกนี้มีปากแบบดูด (sucking) สามารถแทงและ
ดูดน้ำเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน กิ่ง ลําต้น ดอก หรือผล ทําให้ส่วน
ต่าง ๆ ของพืชที่ถูกดูดกินน้ำเลี้ยงมี รอยไหม้ ใบม้วนเที่ยว ไม่
เจริญเติบโต หรือแคระแกร็น และนอกจากนี้แมลงจําพวกนี้ยัง
เป็นสาเหตุสําคัญของการถ่ายทอดและแพร่กระจายโรคพืชที่มี
เชื้อไวรัสเป็นสาเหตุอีกด้วย 

3). แมลงศัตรูพืชจําพวกหนอนชอนใบ (leaf minor) 
ได้แก่ หนอนผีเสื้อ หนอนแมลงวันบางชนิด แมลงศัตรูพืชจําพวก

นี้มักมีขนาดเล็ก กัดกินเนื้อเยื่ออยู่ระหว่างผิวใบพืช ทําให้พืชขาด
ส่วนสังเคราะห์แสงหรือขาดส่วนสะสมอาหาร 

4). แมลงศัตรูพืชจําพวกหนอนเจาะลําต้น (stem 
borer) ได้แก่ หนอนด้วง หนอนผีเสื้อ และปลวก แมลงศัตรูพืช
จําพวกนี้มักวางไข่ตามใบหรือเปลือกไม้ เมื่อไข่ฟักออกเป็นตัว
หนอนก็จะชอนไชเข้าไปอยู่ในกิ่ง ลําต้น หรือผล ทําให้ต้นพืชขาด
น้ำและอาหารแล้วแห้งตายไป หรือทําให้ผลไม้เน่า, หล่น เสียหาย 

5). แมลงศัตรูพืชจําพวกกัดกินราก ( root feeder) 
ได้แก่ ด้วงดีด จิ ้งหรีด แมลงกระชอน ด้วงดิน ด้วงงวง แมลง
ศัตรูพืชจําพวกนี้มีปากแบบกัดกิน มักมีชีวิตหรือวางไข่ตามพื้นดิน 
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะเข้าทําลายรากพืช ทั้งทําให้พืชยืนต้น
แห้งตายเนื่องจากขาดน้ำและอาหาร 

6). แมลงศัตรูพ ืชจ ําพวกที ่ท ําให้เก ิดปุ ่มปม (gall 
maker) ได้แก่ ต่อ แตน และเพลี้ย แมลงศัตรูพืชจําพวกนี้เมื่อกัด
กิน, ดูดน้ำเลี้ยงหรือวางไข่บนพืชแล้ว มักจะปลดปล่อยสารบาง
ชนิดลงบนพืช ทําให้เกิดอาการปุ่มปมผิดปกติบนส่วนต่าง ๆ ของ
พืช เช่น ดอก ใบ ยอดอ่อน ราก และลําต้น 

 
2.2 Image Processing 
      การทำให้ภาพมีความคมชัดมากขึ ้น การกำจัดสัญญาณ 
รบกวนออกจากภาพ การแบ่งส่วนของวัตถุท่ีเราสนใจออกมาจาก 
ภาพ เพื่อน้าภาพวัตถุที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น 
ขนาด รูปร่าง และทิศทางการเคลื่อนของวัตถุในภาพ จากนั้นเรา 
สามารถน้าข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์ และสร้างเป็น 
ระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ 
 
2.3 Convolutional Neural Network 
      Convolutional Neural Network โครงข่ายประสาทแบบ
คอนโวลูชัน โดยที่ CNN จะจำลองการมองเห็นของมนุษย์ที่มอง
พื้นที่เป็นที่ย่อยๆ และนำกลุ่มของ พื้นที่ย่อยๆมาผสานกัน เพื่อดู
ว่าสิ่งท่ีเห็นอยู่คืออะไร การมอง พ้ืนท่ีย่อยของมนุษย์จะมีการแยก
คุณลักษณะ (feature) ของ พื้นที่ย่อยนั้น แนวคิดของ CNN นั้น 
ค่อนข้างเป็นแนวคิดที่ดีมาก แต่สิ่งที่ซับซ้อนของมันคือระบบการ 
ค ้านวณที ่สอดคล ้องก ับ Concept ของม ันเองและต ้องมี  
คณิตศาสตร์มารองรับ โดยการค้านวณตามแนวคิดนี้ใช้หลักการ 
เดียวกันกับคอนโวลูชันเชิงพื้นที่ (Spatial Convolution) ในการ
ทำงานด้าน Image Processing 
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2.4 Tensor Flow 
        ระบบ Tensor Flow เป็นเทคโนโลยี Machine Learning 
รุ ่นที ่ 2 ของ Google สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่าง
ยืดหยุ่น สามารถนำไปใช้งานได้แบบ Portable มีการใช้งานง่าย 
และเป็น Open Source อย่างเต็มตัว ในบางกรณี Tensor Flow 
สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าระบบ Deep Learning ที่มีชื่อว่า 
DisBelief ซึ่งมีการใช้งานภายใน Google ถึง 2 เท่า และระบบ 
Tensor Flow สามารถรองรับการทำงานบน Desktop และ 
Mobile 

 
2.5 Flask 
      Flask คือ web framework ที่เขียนขึ้นมาสำหรับ Python 
เพื่อใช้ร่วมกัน webserver เช่น Apache และได้รับการยอมรับ
จาก community web pages ช้ันนำเช่น Pinterest, LinkedIn 
เป็นต้น โดย Flask ถูกเรียกว่า micro framework เพราะว่า มัน
ไม่ต้องการเครื่องมือ หรือ library อะไรมาก อีกทั้ง ไม่จำเป็นต้อง
มี database ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม Flask ก็ยังรองรับการเพิ่ม 
extensions พิเศษได้ ถ้ามันรองรับ Flask 
 
2.6 Bootstrap 
       Bootstrap เป็น Front-end Framework ที่ประกอบด้วย
โครงสร้าง CSS , HTML และ JavaScript ที่ช่วยให้เราสามารถ
สร้างหน้าจอ User Interface ไดง่้าย สวยงาม และ รวดเร็ว ลด
เวลาในการที่จะมานั่งออกแบบ Design หน้าจอ layout หรือ
รายการ Element อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้า Form ทั้งหมด ก็
สามารถใช้ Bootstrap เข้ามาจัดการได้ทั้งหมดสำหรับ 
Bootstrap มีทั้ง CSS Component และ JavaScript Plugin 
และที่สำคัญคือ Bootstrap มีการแสดงผลในรูปแบบของ 
Responsive ซึ่งจะแสดงสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่
ทำการเปิดอยู่ในขณะนั้น เช่น PC Desktop , Tablets , Mobile 
หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เรานั้นออกแบบเว็บและ
เขียนคำสั่งต่างๆ ก็สามารถที่จะรองรับอุปกรณ์ทั้งหมดไดเ้ลย 
Bootstrap ปัจจุบันมีการพัฒนาขึน้ด้วยกลุ่มนักพัฒนาจากท่ัวทุก
หนแห่งในโลก มีการอัปเดตแก้ไข bug อยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับ
การทำงานได้อย่างไม่มีปญัหาพร้อมๆ กับการพัฒนาเทคโนโลยี
บน Web Browser เช่น CSS 

 
2.7 Git 
        เป็นระบบควบคุมเวอร์ชันฟรีและโอเพนซอร์สที่ออกแบบ
มาเพื่อจัดการทุกอย่างตั ้งแต่โครงการขนาดเล็กไปจนถึงขนาด
ใหญ่มากด้วยความเร็วและประสิทธิภาพ Git นั ้นง่ายต่อการ
เรียนรู้และมีรอยขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว เมื่อจัดเก็บ
ไฟล์เข้าไปในระบบของ Git จะเรียกว่า Git Repository ซึ่งเก็บส 
ารองข้อมูลและการเปลี ่ยนแปลงของ Source Code ท าให้
สามารถย้อนกลับไปที่เวอร์ชั่นใดๆ ก่อนหน้า และดูรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงของแต่ละเวอร์ชั่นได้ นอกจากนั้นยังสามารถดู
ได้ว่าใครเป็นคนแก้ไข 
 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
         สิริอร วิทยากร (2560) ได้นำเสนอผลงานวิจัย “โปรแกรม
ตรวจจับวัตถุและข้อความบนป้ายโฆษณา” วิจัยได้เสนอระบบที่
สามารถนำรูปภาพป้ายโฆษณามาค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับตัว
โฆษณาแบบอัตโนมัติและแสดงข้อมูลแก่ผู ้ใช้งานระบบ โดย
ทำงานบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์โดยใช้ข้อมูลรูปภาพและ
ข้อความจากป้ายโฆษณามาประมวลผลและแสดงเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องให้กบั ผูใ้ช้งานโดยกดเพียงปุ่มเดียวแบบเรียลไทม์ ใน
การประเมินประสิทธิภาพของระบบเราได้เตรียมชุดข้อมูลป้าย
โฆษณาหลายรูปแบบและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไว้ผลการประเมิน
ของระบบที่ได้คือดีมากโดย ข้อมูลที่เป็นความจริงของระบบน้นั 
จะอยู่ใน 10 อันดับแรกตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพสูงกว่าคู่
เทียบของการค้นหาด้วยรูปภาพด้วยกูเกิ้ล 
       ภาณุวัฒน์ ภู่เชย (2561) ได้นำเสนอผลงานวิจัย “พัฒนา
เว ็บแอพพลิเคชั ่นระบบวิเคราะห์ชนิดว ัชพืชด ้วย ว ิธ ีการ
ประมวลผลภาพ” เริ่มจากการรวบรวมภาพของวัชพืชในนาข้าว 
จากนั ้นนาภาพไปวิเคราะห์โดย ผ่านกระบวนการโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ เพื่อสร้างเป็นโมเดล และพัฒนา
เว็บ แอพพลิเคชั ่นด้วย ภาษา PHP HTML PYTHON และใช้
โปรแกรม WAMPSERVER64 ในการรันภาษา PHP เพื่อให้เว็บ
แอพพลิเคชั่นสามารถทางานได้ทั้งบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและค
อมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
        จักรินทร์ สนุกแสน และ โอฬาริก สุร ินต๊ะ (2562) ได้
นำเสนอผลงานวิจัย “โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลชัูนเชิง
ลึกสำหรับการจำแนกพรรณไม้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ” 
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วิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิง
ลึก เพื่อใช้จำแนกพรรณไม้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดย
มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชันจำนวน 4 โครงสร้าง ประกอบด้วย LENET-5, ALEXNET, 
GOOGLENET และ VGGNET ข้อมูลพรรณไม้ที่นำมาใช้ในการ
ทดสอบมีจำนวนท้ังสิ้น 3 ชุดข้อมูลคือ PNE, 102 FLOWER และ 
FOLIO ทั้งนี้ชุดข้อมูล PNE และ 102 FLOWER เป็นรูปภาพท่ีอยู่
ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทำให้ที่มีพื้นหลังที่ซับซ้อน สำหรับ
ข้อมูลชุด FOLIO เป็นรูปภาพใบไม้ที ่ถ่ายในห้องทดลองโดย
กำหนดให้พ้ืนหลังของภาพเป็นสีขาว จากผลเปรียบเทียบระหว่าง
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิงลึกโดยใช้โครงสร้าง 
GOOGLENET แ ล ะ  VGGNET พ บ ว ่ า โ ค ร ง ส ร ้ า ง แ บ บ 
GOOGLENET มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในชุดข้อมูล PNE และ 102 
FLOWER และยังใช้เวลาในการเรียนรู ้ที ่เร็วกว่าเมื ่อเทียบกับ
โครงสร ้างแบบ VGGNET โดยใช้จำนวนรอบในการเร ียนรู้  
10,000 รอบ แต่ทั ้งนี ้โครงสร้างแบบ VGGNET มีอัตราความ
ถูกต้องสูงที ่ส ุดในชุดข้อมูล FOLIO ซึ ่งเป็นรูปภาพที ่ถ่ายใน
ห้องทดลองที่มีพ้ืนหลังเป็นสีขาว และใช้จำนวนรอบในการเรียนรู้
เพียง 1,000 รอบ  
 

3. วิธีดำเนินงานวิจัย 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       เริ ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลรูปภาพของอ้อยจ้านวน 
1,440 รูปภาพ จากนั้นทำการแบ่งคลาสออกเป็น 6 คลาส คือ 
    (1) Juice sucker แมลงศัตรูพืชจำพวกดูดกินน้ำเลี้ยง 
    (2) Leaf feeder แมลงศัตรูพืชจำพวกกัดกินใบ 
    (3) Leaf minor แมลงศัตรูพืชจำพวกหนอนชอนใบ 
    (4) Leaf feeder and juice sucker แมลงศัตรูพืชจำพวกกัด
กินใบและดูดน้ำเลี้ยง 
    (5) Leaf feeder and leaf-minor แมลงศัตรูพืชจำพวกกัด
กินใบและชอนใบ 
    (6) Stem borer แมลงศัตรูพืชจำพวกหนอนเจาะลำต้น 
 
3.2 การสร้างโมเดลและการทดสอบ 
       การสร้างโมเดลหรือการ train ข้อมูลรูปภาพท้าเพื่อสร้าง
โมเดลและหาเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของข้อมูลให้ได้มากที่สุด
เพื่อท่ีนำโมเดลที่ได้ไปพัฒนาระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชัน  

   
ภาพ 1 กระบวนการทำงานของการ train 

 

3.3 การทดสอบโมเดล 
   การทดสอบโมเดลเพื่อท่ีจะได้ทราบความถูกต้องของโมเดล 

     
ภาพ 2 กระบวนการทำงานของการ test 

 
3.4 การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 
1) ทำการเรียกโมเดลมาใช้ในเว็บแอปพลิเคชัน 

  
ภาพ 3 คำสั่งการเรียกใช้โมเดล 

 
2) ใช้ Flask ในการเขียนโปรแกรมรวมกับ HTML 

  
ภาพ 4 ใช้ Flask รวมกับ HTML 

 
3) กำหนดให้ขอบเขตของรูปภาพพร้อมค้าตอบหน้าเว็บแอป
พลิเคชันโดย HTML 

  
ภาพ 5 คำสั่งแสดงคำตอบหน้าเวบ็แอปพลิเคชัน 

 
4) ก้าหนดให้ระบบเว็บแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้บน 
โทรศัพท์เคลื่อนที ่
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ภาพ 6 คำสั่งการใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 

3.5 การทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน 

  
ภาพ 7 ขั้นตอนการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน 

 
ขั้นตอนในการใช้เว็บแอปพลิเคชัน 
1) อัปโหลดรูปภาพของแมลงที่ต้องการทราบว่าเป็นแมลงศัตรูพืช 
2) อัปโหลดไฟล์รูปภาพ (jpeg , jpg) 
3) ระยะห่างจากกล้องถึงแมลงห่างกันประมาณ 10-15 ซม. และ  
    20-25 ซม. 
4) ให้แมลงอยู่ตำแหน่งกลางภาพและมีกระดาษสีขาวเป็นพ้ืน        
   หลังของรูปภาพ 
5) เมื่ออัปโหลดรูปภาพเรียบร้อยแล้วให้ทำการวิเคราะห์ผล 
6) จะได้คำตอบที่ต้องการทราบคือข้อมูลและวิธีการกำจัดของ   
    แมลงศัตรูพืช 
 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       การเลือกใช้ข้อมูลที่ได้จากการ train ข้อมูลเพื่อทราบค่า
ความถูกต้องที่มากที่สุด จึงเลือก โมเดล จำนวนที่มีการเรียนรู้
ของโมเดลที่ 1000 รอบ มาพัฒนาเป็นระบบเว็บแอปพลิเคชันดัง 
 
ตาราง 1 รายละเอียดที่ได้จากการ train ข้อมูล 

 

4.1.1 ผลการทดสอบเมื่อนำโมเดลเข้าแอปพลิเคชัน 
      จากผลการทดสอบโมเดลดังตาราง 1 จะเห็นได้ว่าโมเดล 
จำนวนการเรียนรู ้ของโมเดลที ่ 1000 รอบ มีค่า ค่าความถูก
ต้องการ Train ที่สูงที่สุดจึงได้นำโมเดลนี้มาคำนวณหาค่าความ
ถูกต ้อง (Accuracy) ของการจำแนกชนิดแมลงศัตร ูพ ืช ได้
ทดสอบการจำแนกชนิดของแมลงศัตรู แต่ละชนิดจำนวน 30 
ครั้งดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 การแสดงผลเมื่อนำโมเดลเว็บเข้าแอปพลิเคชัน 

จากตาราง 2 โดยได้ทดสอบการจำแนกประเภทแต่ละคลาส

จำนวน 30 ครั้ง โดยการนำโมเดลเข้าเว็บแอปพลิเคชันจะได้ค่า
ความถูกต้องเฉลี่ยเท่ากับ 84.21 เปอร์เซ็นต์ แสดงเป็นกราฟ ดัง
ภาพ 8 

 
ภาพ 8 ค่าความถูกต้องของการจำแนกชนิดแมลงศัตรูพืช 

 
4.2 ผลการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน 
    4.2.1 เว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ 

ชนิดแมลงศัตรูพืช ค่าความถูกต้องเฉลีย่ 
Juice sucker (แมลงศัตรูพืชจำพวกดูดกินน้ำเล้ียง) 80.11% 
Leaf feeder (แมลงศัตรูพืชจำพวกกัดกินใบ) 81.30% 
Leaf minor (แมลงศัตรูพืชจำพวกหนอนชอนใบ) 86.68% 
Leaf feeder and juice sucker 
(แมลงศัตรูพืชจำพวกกัดกินใบและดูดน้ำเล้ียง) 

83.34% 

Leaf feeder and leaf-minor 
(แมลงศัตรูพืชจำพวกกัดกินใบและชอนใบ) 

90.27% 

Stem borer(แมลงศัตรูพืชจำพวกหนอนเจาะลำต้น) 83.54% 
ค่าความถูกต้องเฉลีย่ 84.21% 

ที ่ จำนวนการ
เรียนรู้ของ

โมเดล 

ค่าความถูก
ต้องการ Train 

ค่าความถูกต้องการ 
Test (เฉลี่ยจากการ 

test 10 ครั้ง( 

1 300 รอบ 89.5 %  80.5  %  
2 500 รอบ 90.5 %  82.3  %  
3 1000 รอบ 93.3 %  86.2  %  
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ภาพ 9 หน้าแรกบนคอมพวิเตอร ์

 

 
ภาพ 10 หน้าวิเคราะห์ผลบนคอมพวิเตอร์ 

 

 
ภาพ 11 หน้าคำตอบของระบบบนคอมพิวเตอร์ 

 

4.2.1 เว็บแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ 

 
ภาพ 12 หน้าแรกบนโทรศัพท ์

 

 

 
ภาพ 13 หน้าวิเคราะห์ผลบนโทรศัพท ์

 
 

ภาพ 14 หน้าคำตอบของระบบบนโทรศัพท์ 

 
4.3 วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย 
     ผลการวิจัยพบว่าสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์และได้
โมเดลที่มีประสิทธิภาพโดยมีค่าความถูกต้องเฉลี่ยทั้งหมด 84.21 
เปอร์เซ็นต์ และได้เว็บแอปพลิเคชันแสดงชื่อ รายละเอียดของ
ชนิดแมลงศัตรูพืช ด้วยภาพถ่ายโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก 
 
4.4 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
      ผู้วิจัยได้นำแอปพลิเคชันและแบบสอบถามไปให้ผู้ใช้งานได้
ทดลองใช้งาน โดยให้ผ ู ้ใช้งานได้ทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน
แบ่งเป็น ผู ้ใช้งานทั ่วไป 10 คน รวมทั ้งหมด 10 คน ทำการ
ประเมินและให้คะแนนในแบบสอบถามจากนั้นได้ผลการคะแนน
เฉลี่ยทั้งหมดดังนี ้
ตาราง 3 ผลการประเมินและคะแนนเฉลี่ยของแอปพลิเคชัน 
ที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
1  ความถูกต้องของการวิเคราะห์  3.9 
2  สีสันความสวยงามในการออกแบบเว็บ  3.9 
3  เว็บแอปพลิเคชันง่ายต่อการใช้งาน  4.5 
4  ความเหมาะสมในการใช้งาน  4.4 
5  รูปแบบ สี และขนาดของตัวอักษร  4.1 
6  ความพึงพอใจในด้านความสะดวกและง่าย

ต่อการใช้งาน  
4.2 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.2 
 

     สรุปผลได้ดังนี้ ดังนั้น สามารถสรุปภาพรวมของประสทิธิภาพ
ของ แอปพลิเคชันแสดงชื่อ รายละเอียด สาเหตุและวิธีการดูแล
รักษาของชนิดแมลงศัตรูพืชด้วยภาพถ่ายโดยใช้โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้เชิงลึกได้เท่ากับ 4.2 อยู่ในเกณฑ์ระดับท่ีดี 
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5. สรุปผลการวิจัย 
        งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืช โดยทำการ
ถ่ายรูปภาพเพื่อวิเคราะห์ผลใช้โมเดลในการจำแนกข้อมูล ปรากฏ
ว่าผลการทดสอบจากการเรียนรู ้ของระบบมีความแม่นยำถึง 
84.21 % งานวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้ระบบที่สามารถบอกถึงชนิดของ
แมลงพืชให้แก่ผู้ใช้ระบบได้ด้วยแนวคิดโครงข่ายประสาทเทียม
แบบคอนโวลูชันจึงทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
ที่สุด แต่ก็อาจจะต้องอาศัยองค์ประกอบอ่ืนๆในการพิจารณาดว้ย
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุด 
 
5.1 ข้อจำกัดของงานวิจัย 
         เว็บแอปพลิเคชันนี้ ม ีข ้อจำกัดในด้านการวิเคราะห์ 
เนื ่องจากเว็บแอปพลิเคชันสามารถวิเคราะห์ได้เพียงชนิดของ
แมลงศัตรูพืชเท่านั้น ไม่สามารถนำชนิดอื่นๆมาวิเคราะห์ได้ และ
พื้นหลังต้องเป็นสีขาว 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
        ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการวิเคราะห์ชนิดของ
แมลงศัตรูพืช มีแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันโดยมีข้อเสนอแนะคือ ควรให้เว็บแอปพลิเคชันสามารถ
นำชนิดอื่นๆ มาวิเคราะห์ได้ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มี 2 จุดประสงค์ ประกอบด้วย  1) พัฒนาระบบ
แจ้งเตือนอุบัติเหตุสำหรับหน่วยกู้ภัยโดยกราฟแบบเส้นทางสั้น
สุดเพื่อแนะนำเส้นทางเข้าถึงผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้ทันท่วงที
สำหรับหน่วยจักรยานอาสากู ้ชีพ [1] เพื ่อเข้าปฐมพยาบาล
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุก่อนนำส่งโรงพยาบาล  2) สร้างช่องทาง
สำหรับการแจ้งจุดเกิดอุบัติเหตุเพื ่อขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยกู ้ภ ัย โดยระบบค้นหาตำแหน่งทั ่วโลก หรือ Global 
Positioning System : GPS ของกูเกิลระบุตำแหน่งของจุดเกิด
เหตุได้อย่างแม่นยำ และใช้ระบบนำทางของกูเกิลแมป [2] เพื่อ
เข้าถึงตัวผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยวิธีเลือกเส้นทางสั้นสุด (Shortest 
path algorithm) [3] การคำนวณเวลาเดินทางไปจุดปลายทาง 
(ETA: estimated time of arrival) และการเลือกเส้นทางใช้
ข้อมูลสภาพการจราจรปัจจุบันผ่านการใช้งานของผู้ใช้ในจุดต่างๆ 
ทั่วโลกคำนวณร่วมกับข้อมูลในอดีต เช่น ค่าเฉลี่ยความเร็วของ
พาหนะในการจราจรแต่ละช่วงเวลา ผลลัพธ์ที่ได้จากวิจัยครั้งนี้
อยู่ในรูปแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก 
โดยได้รับการประเมินประสิทธิผลของซอฟต์แวร์ ระดับ 4.50  
ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ ระดับ 4.57 และความพึงพอใจใน
ซอฟต์แวร์ ระดับ 4.50 
 
คำสำคัญ -- แจ้งเตือนอุบัติเหตุ, หน่วยจักรยานอาสากู้ชีพ, โม
บาย แอปพลิเคชัน, อัลกอริทึมเส้นทางที่สั้นที่สุด 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
*ชัยศิริ สนิทพลกลาง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ABSTRACT 
 This research has two objectives : The first is to 
develop an Accident point notification system for 
rescuers using by Shortest path graph. The second is to 
create a channel for reporting the accident point. Using 
Global Positioning System to determine the location of 
the accident because of high accuracy and use Google 
Maps for navigation to the scene. The shortest route is 
selected by calculating the travel time from source to 
destination, traffic congestion together with the 
historical travel time of that route. The results of this 
research are in the form of software for small mobile 
devices. The evaluating the effectiveness of the 
software, the software performance levels 4.57 and 
4.50 satisfaction on the software level 4.50. 
 
Keywords -- Notification system, Volunteer Bike, 
Mobile Application, Shortest path algorithm 
 

1. บทนำ 
 อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นหนึ่งปัญหาทีส่ำคัญของประเทศไทย 
จากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประเทศไทย [4] มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสงูเป็นอันดับ 9 ของโลก
ในปี พ.ศ.2562  ใน 6 ปีที ่ผ ่านมามีค่าเฉลี ่ยจำนวนอุบัติเหตุ 
73,847 ครั ้ง ผู ้เสียชีวิตเฉลี่ย 7,588 เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 10.26 มี
อัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของ
โลก โดยมีอัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 36.2 คนต่อประชากร 1 แสน
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คน เปรียบเทียบกลุ่มประเทศอาเซียนถูกจัดเป็นประเทศที ่มี
อันตรายสูงที่สุดในโลกสำหรับรถจักรยานยนต์โดยมีอัตราการ
เส ียชีวิตต่อประชากรแสนคนอยู ่ที ่  26.3 คน ปัจจ ัยหนึ ่งที่
ก่อให้เกิดการเสียชีวิตหลังเกิดอุบัติเหตุคือการเข้าปฐมพยาบาล
และรักษาที่ล่าช้า การเสียชีวิตไม่เพียงส่งผลต่อผู ้ประสบภัย
เท่านั้นแต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วย 
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่ต้องสูญเสียผลิตภาพ 
ก่อให้เกิดต้นทุนอื ่น ๆ เช่น ต้นทุนในการักษาพยาบาล การ
ดำเนินคดี ผลกระทบต่อสภาพการจราจร เป็นต้น 
  สถิติผู้เสียชีวิตที่บูรณาการจากข้อมูลจาก 3 หน่วยงาน 
ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยตัวเลขเหล่านี้สามารถ
นำมาประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการทาง
เศรษฐศาสตร์ [5] โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ที
ดีอาร์ไอ) ได้คำนวณมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตและ
บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุจราจร พบว่าการเสียชีวิตมีมูลค่า
เท่ากับประมาณ 10 ล้านบาทต่อราย การบาดเจ็บสาหัสมีมูลค่า
เท่ากับประมาณ 3 ล้านบาทต่อราย ในช่วงปี 2554-2556 มูลค่า
ของอุบัติเหตุเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 545,435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
  นอกจากนี ้การช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ มี
อุปสรรคจากสภาพการจราจรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และข้อมูลด้านเส้นทาง ทำให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือ ซึ่ง
หน่วยปฐมพยาบาลอิสระจักรยานอาสากู ้ชีพที ่ลาดตระเวน
กระจายอยู่ตามพื้นทีม่ีความพร้อมที่จะปฐมพยาบาลผู้ประสบภัย
และเข้าถึงผู ้ประสบภัย แต่ขาดข้อมูลจุดเกิดเหตุ ปัญหานี้มี
แนวโน้มให้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีสูงขึ้น การ
แจ้งเตือนอุบัติเหตุไปไม่ถึงหน่วยจักรยานอาสากู้ชีพ ไม่มีข้อมูล
เส้นทางในการกู้ภัยที่เกิดจากการวิเคราะห์ที่ดี ผู้วิจัยจึงมีแนวคิด
พัฒนา “ระบบแจ้งเตือนจุดเกิดอุบัติเหตุและแนะนำเส้นทาง
สำหรับหน่วยจักรยานอาสากู้ชีพด้วยกราฟแบบเส้นทางสั้นสุด” 
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน โดย
ใช้เส้นทางที่ผ่านการวิเคราะห์ของระบบ ซึ่งมีระยะทางที่สั้นและ
คุ ้มค่ามากที ่สุดจากหน่วยจักรยานอาสากู ้ชีพไปยังผู ้ประสบ
อุบัติเหตุ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าปฐมพยาบาลและรักษาผู้
ประสบอุบัติเหตุ ช่วยลดขั้นตอนและอุปสรรคของกระบวนการ
กู้ภัย  

 เอกสารนี้ได้นำเสนอข้อมูลเป็น 5 ส่วน ประกอบไปด้วยส่วน
แรกบทนำได้กล่าวถึงความเป็นมาและสาเหตุของการทำวิจัย 
ส่วนที่สองทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สามขั้นตอนการ
ดำเนินการวิจัย ในส่วนที่สี่นำเสนอผลการดำเนินการ และส่วน
สุดท้ายเป็นบทสรุปของงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 วิจัยนี้ผู้วิจัยทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ความสมบูรณ์งานวิจัย และสร้างความน่าเชื่อถอืท่ี
อยู่ภายใต้มาตรฐานจากงานวิจัยก่อนหน้า ดังนี้ 
2.1 ขั้นตอนวิธีของไดส์สตรา (Dijkstra’s algorithm) 

ขั้นตอนวิธีของไดส์สตราเข้ามาแก้ปัญหาวิถีสั้นสุดจากจุดหนึ่ง
ไปยังจุดหนึ่ง [6] โดยขั้นตอนหาระยะทางสั้นสุดจากจุดหนึ่งไปยัง
จุดหนึ่งในกราฟซึ่งหาเส้นทางที่สั้นสุดไปทีละจุดยอดจนครบตาม
ต้องการ โดยภาพที่ 1 ได้แสดงโครงสร้างการเลือกเส้นทางใน
รูปแบบกราฟ [7] มีขั้นตอนวิธีดังต่อไปนี้ 

1)  กำหนดให้ทุกปมมีค่าระยะทางตามเส้นเชื ่อม โดยปม
เริ่มต้นมีค่าเป็น 0 ปมที่เหลือมีค่าเป็นอนันต์ 

2)  สร ้ าง เซตของปมท ี ่ ย ั ง ไม ่ ไปเย ื อนข ึ ้นมาเซตหนึ่ ง
ประกอบด้วยทุกปมยกเว้นปมเริ่มต้น 

3)  พิจารณาปมข้างเคียงตามเส้นเชื่อมทุกปมที่ยังไม่ไปเยือน
แล้วคำนวณระยะทางต่อเนื่องของเส้นเช่ือม 

4)  เมื ่อพิจารณาปมข้างเคียงจากปมปัจจุบันครบทุกปมทำ
เครื่องหมายว่าปมปัจจุบันไปเยือนแล้ว แล้วนำออกจากเซตของ
ปมที่ยังไม่ได้ไปเยือน ปมที่ไปเยือนแล้วจะไม่ถูกนำมาตรวจสอบ
อีก ซึ่งค่าระยะที่บันทึกจะเป็นค่าท่ีน้อยที่สุด 

5) ปมถัดไปจะถูกเลือกเป็นปมปัจจุบันที่มีระยะทางน้อยสุด
ในเซตของปมที่ยังไม่ได้ไปเยือน 

5)  ถ้าเซตของปมที่ยังไม่ได้ไปเยือนไม่มีแล้วให้หยุดการทำงาน 
แต่ถ้าไม่ใช้ให้กลับไปทำขั้นตอนท่ี 3 

จากการวิจัยของ J.R. Jiang [14] ยืนยันว่าอัลกอริทึมที่ขยาย
ออกไปของ Dijkstra มีประสิทธิภาพดีกว่าอัลกอริทึมอื่น ๆ 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนวิธีของไดส์สตรา 
 

2.2 โมบาย แอปพลิเคชัน (Mobile application)  
      โมบายแอปพลิเคชัน คือการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับทำงาน
บนระบบปฏิบัติการในอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก เช่น สมาร์ท
โฟน แท็บเล็ต โดยซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
ที ่สามารถประมวลผลบนระบบปฏิบัต ิการสำหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ขนาดเล็ก โดยระบบปฏิบัติการสำหรับโมบายที่ได้รับ
ความนิยมได้แก่ ไอ โอ เอส (ios) และ แอนดอยร์ (Android) 
ส่วนภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้พัฒนา ได้แก่ จาวา เอชทีเอ็ม
แอล 5 ออปเจ๊คก์ – ซี สวิฟท์ ซี++ เป็นต้น โดยจะเข้ามาอำนวย
ความสะดวกให้กับผู ้ใช้งาน [8] และแอปพลิเคชันที่ทำงานบน
สมาร์ทโฟนแบ่งได้ 2 ประเภท [9] คือ 1) แอปพลิเคชันระบบ คือ
ซอฟต์แวร์ระบบที่รองรับการทำงานของโปรแกรม เช่น ไอโอเอส 
(ios) แอนดรอย ์  (Android) ว ิ น โดวส ์  โ มบาย  (Windows 
Mobile) เป็นต้น 2) แอพลิเคชันเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้งาน ซึ่ง
ถูกพัฒนาขึ้นมาตามความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก เช่น เกม 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฟู ๊ด เดลิเวอร์รี่ โดยมีขั ้นตอนในการ
พัฒนาดังภาพท่ี 2 [9]  
 

 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน 

2.3 ไอโอนิค เฟรมเวิร์ค (Ionic Framework) 
 ไอโอนิค เฟรมเวิร์ค [10] เป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนา โมบาย 
แอปพลิเคชันแบบไฮบริดที่สามารถทำงานแบบข้ามแพลตฟอร์ม 
(Cross platform)ได้คือพัฒนาแอปพลิเคชันครั้งเดียวแต่สามารถ
นำไปใช้งานได้กับหลายแพลตฟอร์ม เช่น ไอโอเอส แอนดรอยด์ 
โดย อโอนิค เฟรมเวิร์คใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาประกอบไป
ด้วย HTML, CSS, JavaScript โดยมีแกนหลักเป็น Angular JS 
เพื่อใช้สร้างแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาด
เล็ก ลักษณะของวอฟต์แวร์ถูกแสดงไว้ดังภาพท่ี 3 
 ข้อดีของไอโอนิค เฟรมเวิร์ค ได้แก่ 1) การพัฒนาแอปพลิเค
ชันใช้รูปแบบพัฒนาและชุดคำสั่งต่างๆ ตามที่ผู้พัฒนาอุปกรณ์ได้
จัดทำขึ้น  2) สามารถพัฒนาให้ติดต่อกับอุปกรณ์ได้ เช่น กล้อง, 
ไมโครโฟน การตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 3)
ระหว่างการพัฒนาสามารถทดสอบแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์จริง
ได้ผ่านทางไอโอนิควิว (ionicview) ที่สามารถรองรับแอนดรอยด์
และไอโอเอส 
 ในปัจจุบันมีการนำไปพัฒนาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบสมาร์ทโฟน ดังวิจัยของสม
ประสงค์ อินทรักษ์ [15] 
 

 
 

ภาพที่ 3 แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็กที่พัฒนาจาก 
ไอโอนิค เฟรมเวิร์ค 
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2.4 จักรยานอาสากูช้ีพ  
 จักรยานอาสากู้ชีพเป็นการรวมตัวกลุ่มคนปั่นจักรยานที ่มี
ความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตฉุกเฉิน โดยออก
ปฏิบัติภารกิจในงานอีเว้นท์ที่มีผู้คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก 
จักรยานอาสากู ้ชีพเดินทางโดยรถจักรยานที ่ดัดแปลงติดตั้ง
กระเป๋าบรรจุอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
 หลักการการทำงานสำหรับจักรยานกู้ชีพ คือทำหน้าที่เป็น
ผู ้ดูแลเบื้องต้นโดยเฉพาะในเรื ่องการปฐมพยาบาล การกู้ชีพ
พื้นฐานไปจนถึงการใช้เครื่องอุปกรณ์กู้ชีพหัวใจ (AED) อุปกรณ์ที่
จำเป็นสำหรับอาสาจักรยายกู้ชีพ  ได้แก่ 
 1. จักรยานประเภททัวร์ร ิง (Touring) ที ่ถูกดัดแปลงเพื่อ
ติดตั้งกระเป๋าใส่อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ 
 2. เครื ่องมือสื ่อสาร คือ วิทยุสื ่อสารสำหรับช่วงความถี่
ประชาชน 
 3. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเวชภัณฑ์สำหรับทำแผล 
 4. เครืองอุปกรณ์กู้ชีพหัวใจ ชนิดกระเป๋าหิ้ว 
 5. อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ไฟฉาย ไฟติดหมวก แถบสะท้องแสง 
การทำงานของทีมจักรยานกู้ชีพเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปสนับสนุนให้
การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะดังกล่าวได้ สามารถเพิ่มโอกาสรอด
ชีวิตของผู้ป่วยได้ถึง 50 เปอร์เซ็น จากเดิมที่ต้องพึ่งพากู้ชีพอย่าง
เดียวซึ่งโอกาสรอดชีวติมีเพียง 27 เปอร์เซ็น 
2.5  ส ่วนต ่อประสานโปรแกรมประย ุกต ์  หร ือ เอพ ีไอ 
(Application Programming Interface)  
 API คือ ช่องทางการเชื ่อมต่อกับเว็บไซต์ให้บริการ  [11] 
จากที่อื่นๆ ซึ่งเป็นตัวกลางที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์เชื่อมต่อกับ
โปรแกรมประย ุ กต ์ อ ื ่ นหร ื อ เ ช ื ่ อมการทำงาน เ ข ้ า กั บ
ระบบปฏิบัติการ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์กูเกิลแมป 
[12] เป็นอีกหนึ่ง เอพีไอ ของกูเกิลที่สามารถเรียกแผนที่ของมา
แสดงบนแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ทำงานต่างๆ โดยแผนที่สามารถ
เพิ่มฟังก์ชันต่างๆ ได้ด้วยการใช้เอพีไอของกูเกิลแมปมาทำการ
แสดงเส้นทาง แสดงตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น Route เป็นการนำ
ทางไปยังเป้าหมายโดยมีการคำนวณสภาพการจราจร ณ เวลานัน้ 
และแพทเทิร์นในอดีต เช่น ค่าเฉลี่ยนความเร็วที่ยานพาหนะทำ
ได้ในช่วงถนนแต่ละสาย แยกตามช่วงเวลา ช่วยให้คำนวณ
เส้นทางได้อย่างแม่นยำ 
 
 

3. ขั้นตอนดำเนินงาน 
ขั้นตอนดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) 
ส่วนที่สอง อัลกอริทึมเส้นทางสั้นสุดเพื่อเลือกเส้นทางสั้นสุด
สำหรับจักรยานอาสากู ้ช ีพ และส่วนสุดท้าย การประเมิน
ประสิทธิภาพซอฟต์แวร์จากผู้เช่ียวชาญ โดยถูกกล่าวรายละเอียด
ดังนี ้
3.1 การดำเนินการพัฒนาระบบ 
 การวิจัยครั ้งดำเนินการภายใต้กระบวนการวงจรชีวิตการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ (System Development lift Cycle : SCDL) 
และทำการประเมินคุณภาพจากผู ้เชี ่ยวชาญ โดยขั ้นตอนมี
ดังต่อไปนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ ทำการศึกษา
ข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูลในส่วนการทำงานของ
จักรยานอาสากู้ชีพและปัญหาการทำงานด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
และค้นคว้าเพิ ่มเติมจากช่องทางอินเตอร์เน็ต และข้อมูล  2) 
ศึกษาเครื่องมือและองค์ประกอบของการพัฒนาซอฟต์แวร์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก นำมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ โดย
ได้บทสรุปว่า สามารถดำเนินการและพัฒนาได้ 

2. วิเคราะห์ระบบงาน หลังจากทำความเข้าใจกับข้อมูล
แล้วผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาสร้างระบบงานที่
พัฒนาในรูปแบบแอฟพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก ซึ่ง
ประกอบไปด้วยระบบย่อยๆ ที่มีคสามสัมพันธ์กันทั้งสิ้น 2 ส่วน 
ส่วนแรกคือ ส่วนการแจ้งอุบัติเหตุ และส่วนที่สองคือ ส่วนหน่วย
จักรยานกู้ชีพ ดังแสดงไว้ที่ภาพที่ 4  ในคลาสไดอะแกรมระบบ
แจ้งจุดเกิดอุบัติเหตุสำหรับหน่วยกู้ภัยโดยกราฟแบบเส้นทางสั้น
ที่สุด และภาพที่ 5 แสดงลำดับเหตุการณ์ของระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 4 คลาสไดอะแกรมระบบแจ้งจุดเกิดอุบัติเหตุสำหรับหนว่ยกู้ภยัโดย
กราฟแบบเส้นทางส้ันที่สุด 
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ภาพที่ 5 ลำดับเหตกุารณ์ระบบแจ้งจุดเกิดอุบัติเหตุสำหรับหนว่ยกู้ภยัโดย
กราฟแบบเส้นทางส้ันที่สุด 

 
 3. ออกแบบระบบงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 3.1 ออกแบบส่วนติดต่อของผู้ใช้ คือทำการออกแบบ
หน้าจอไว้สื่อสารกับผู้ใช้โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับพฤติกรรม
ผู้ใช้ [12] 

 3.2 ออกแบบฐานข้อมูล จากการวิเคราะห์ระบบงาน
พบว่าต้องทำการจัดเก็บข้อมูลเพื ่อนำมาใช้ในระบบงานโดย
ฐานข้อมูลที่ใช้เป็นประเภทฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบ
ตารางความสัมพันธ์ 
 4. การพัฒนาระบบ การพัฒนาในครั ้งนี ้ผู ้ว ิจัยได้เลือกใช้ 
Ionic Framework เป็นโครงสร้างของแอปพลิเคชัน ซึ ่งผสม
ผสารใช ้งานร ่วมกับ Angular  ในการต ิดต ่อฐานข้อม ูลใช้ 
provider service ส่งข้อมูลให้ PHP เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
กระบวนการพัฒนาระบบผู้วิจัยทำตามกระบวนการที่ได้วางแผน
ไว้ในข้ันตอนการออกแบบระบบงาน 
 5. การทดสอบระบบ ทดสอบด้วยวิธ ี Black-box โดยผู้
ทดสอบไม่สามารถมองเห็นชุดคำสั่ง ซึ่งผู้ทดสอบต้องทำการนำ
ข้อมูลเข้าสู่ระบบและทำการตรวจสอบผลลัพธ์เปรียบเทียบว่า
ตรงกับผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งรูปแบบการทดสอบมี 2 แบบ 
ดังต่อไปนี้ 
 5.1 Alpha Testing เป็นพื้นฐานในการทดสอบระบบ
สำหรับค้นหาข้อผิดพลาดในระบบซึ่งทีมผู้พัฒนาเป็นผู้ทดสอบ
เอง 

5.2 Beta Testing คือการทดสอบต่อจากแบบที่หนึ่ง 
โดยผู้ทดสอบหาข้อบกพร่องมาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและผู้ใช้ 
20 คนท่ีจะใช้โปรแกรม 
3.2 การแจ้งเตือนจุดเกิดอุบัติเหตุแก่จักรยานอาสากู้ชีพ 
 การวิจัยนี้ใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดจากการท างานของ google 
map api และแจ้งจักรยานอาสากู้ชีพเพียงบางส่วนจากจักรยาน
อาสากู้ชีพทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหากรณีที่มีจุดเกิดอุบัติเหตุพร้อม
กันหลายจุด โดยมีหลักการคัดเลือกจักรยานอาสากู ้ชีพที ่มี
ระยะห่างกับจุดเกิดเหตุน้อยที่สุดเพียงสามอันดับแรก โดยใช้
สมการการหาระยะห่างบนกราฟแบบ Euclidean distance 
[13] ตามสมการที่ 1 
 

Distance (b , e)  = √(𝑡)2 + (𝑑𝑏 − 𝑑𝑒)2     (1) 
 

 t = เวลาจากจักรยานอาสากู้ชีพไปยังจุดอุบัติเหตุ 
 db = พิกัดของจักรอาสากู้ชีพ 
 de = พิกัดของจุดเกิดอุบัติเหตุ 

 

4. ผลการดำเนินการ 
 การวิจัยได้ผลด าเนินการสองส่วนประกอบไปด้วย 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนแรก แอปพลิเคชันแจ้งเตือนจุดเกิดอุบัติเหตุ และ
แนะน าเส้นทางส าหรับหน่วยกู้ภัยด้วยกราฟแบบเส้นทางสั้นสุด 
ในส่วนผู้ใช้งานประเภทผู้แจ้งอุบัติเหตุสามารถแจ้งอุบัติเหตุ เก็บ
ต าแหน่งและรายละเอียดอุบัติเหตุ พร้อมแก้ไขรายละเอียด ดัง
แสดงไว้ท่ีภาพที่ 6  
 

     
 

ภาพที่ 6 ฟังก์ชันแจ้งเตือนอุบัติเหตุและแก้ไข 
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ส่วนผู้ใช้งานประเภทจักรยานอาสากู้ชีพ มีฟังก์ชันเปิด/ปิดโหมด
กู้ภัย รับการแจ้งเตือน รับข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ แสดง
เส้นทางไปยังผู้ประสบอุบัติเหตุ และรายงานผลการกู้ภัย ดังแสดง
ไว้ท่ีภาพที่ 7 
 

    
 

ภาพที่ 7 ฟังก์ชันโหมดกูภ้ัย ภาพสถานที่เกิดเหตุ 
 

    
 

ภาพที่ 8 หวัข้ออบุัติเหตุ และรายละเอยีด 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการตรวจสอบเครือ่งมือจากผู้เช่ียวชาญ และความพึง
พอใจดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินซอฟต์แวร์จากผู้เช่ียวชาญ 
รายการประเมิน ระดับ 

1.ด้านประสิทธิผลของซอฟต์แวร์ 
ซอฟต์แวร์สามารถคำนวณหาระยะทางที่สั้นสุดเพื่อ
แจ้งจักรยานอาสากู้ชีพได้อย่างถูกต้อง 

4.66 

ซอฟต์แวร์แสดงพิกัดจุดเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง 4.33 
ซอฟต์แวร์สามารถลดระยะเวลาสำหรับการเดินทาง
ของจักรยานอาสากู้ชีพไปยังจุดเกิดเหตุ 

4.33 

ซอฟต์แวร์สามารถระบุพิกัดจุดเกิดอุบัติเหตุในกรณมีี
ผู้แจ้งเตือนจุดเกิดอุบัติเหตุได้อย่างแม่นยำ 

4.66 

รวม 4.50 
รายการประเมิน ระดับ 

2 ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ 
ซอฟต์แวร์สามารถแจ้งเตือนจักรยานอาสากู้ชีพได้
อย่างรวดเร็ว 

4.33 

ซอฟต์แวร์สามารถแสดงพิกัดจุดเกิดอุบัติเหตุได้
อย่างรวดเร็ว 

4.66 

ซอฟต์แวร์ช่วยเข้ามาลดระยะเวลาการเข้าถึงผู้ป่วย
ในจุดเกิดเหตุได้เร็วขึ้น 

4.66 

ซอฟต์แวร์ม ีการเชื ่อมโยงข้อมูลในแต่ละส่วนที่
เกี่ยวข้องกันมาแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว 

4.66 

รวม 4.57 
3. ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ 
ซอฟต์แวร์มีรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบที่ชัดเจร
และใช้งานง่าย 

4.66 

ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม 4.33 
ซอฟต์แวร์มีการจัดข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ 4.66 
รูปแบบหน้าจอ การแบ่งหน้า มีความสอดคล้องกัน
ทั้งหน้าจอ ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน 

4.33 

รวม 4.50 
 

5. สรุปผล 
 ผลการวิจัยครั ้งนี ้พัฒนาซอฟต์แวร์ที ่สามารถทำงานบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็กที่สามารถทำงานข้ามแฟลตฟอร์มได้ 
และใช้เป็นช่องทางสำหรับการแจ้งจุดเกิดอุบัติเหตุสำหรับหนว่ย
จักรยานอาสากู้ชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการประเมิน
ประสิทธิผลของซอฟต์แวร์ในระดับ 4.50 ประสิทธิภาพของ
ซอฟต์แวร ์ในระดับ 4.57 และความพึงพอใจในการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ในระดับ 4.50 
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บทคัดย่อ 

          ปัจจุบันกิจกรรมในชีวิตประจำวันส่งผลกระทบต่อเวลา

ของการดูแลตัวเองรวมไปถึงการพบแพทย์ และการดูแลสุขภาพ

เป็นสิ่งที ่จำเป็น ทำให้ต้องรู ้ถึงข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การปฐม

พยาบาลเบื้องต้น การวินิจฉัยอาการเบื้องต้น การให้ข้อมูล

เกี่ยวกับยารักษาโรค เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้บริการจะสามารถทราบ

ข้อมูลการดูแลรักษาที่ถูกต้อง โดยบทความนี้ได้เสนอการนำ

เทคโนโลยีแชทบอท สำหรับการนำเสนอออกมาในรูปแบบของ

แชทบอทในการตอบโต้กับผู้ใช้บริการได้  โดยให้คำแนะนำที่

เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ดีและมีสุขภาพดีด้วยเหตุผล 

คำสำคัญ -- แชทบอท, สุขภาพ, เบื้องต้น 

 
ABSTRACT 

        Today's daily activities are affecting the timing of 

taking care of myself and seeing a doctor and health care 

is necessary. Making it necessary to know information such 

as first aid Early diagnosis Providing information about 

medicines, etc.  Which the user will be able to know the 

correct maintenance information By this article introducing 

chatbot technology For presenting in the form of a chat 

bot in response to service users.  By giving reasonable 

advice on living a well and healthy life for a reason 

Keywords -- basic, health, chatbot 

1.บทนำ 

        เอกสารนี้จะมีรวบรวมแนวคิดและการจัดรูปแบบในการ

พัฒนาระบบแชทบอท เพื่อให้การรักษาและให้คำแนะนำที่ถูกต้อง 

โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา วินิจฉัย

ผ่านทางแชทบอท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบและป้องกันในเบื้องต้น  

ระบบ Chatbot เป็นสิ่งสำคัญของการบริการทางสุขภาพซึ่งระบบ

นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อร้องเรียนและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพ

ได้ประโยชน์ที่แท้จริงของแชทบอทคือการอำนวยความสะดวก

ให้กับผู้ใช้ โดยให้คำแนะนำท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ดีและ

มีสุขภาพดีด้วยเหตุผล 

 

2.ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ระบบคำแนะนำทางการแพทย์ที่ออกแบบมาเพื่อโต้ตอบกับ

ผู้ใช้โดยอัตโนมัติโดยเข้าใจภาษาธรรมชาติในการแชทและทำ

หน้าที่เป็นแพทย์ของมนุษย์ มันคือทำจากโมดูลที่แตกต่างกัน

เพื่อให้บริการ eHealth ขั้นสูงผ่านแอปพลิเคชันแชทที่ใช้งาน

ง่าย 

 อิทธิพลของการสื่อสารเนื้อหาโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ผ่าน

สื่อ Chatbot ต่อระดับ[1] การมีส่วนร่วมของลูกค้าองค์ประกอบ

ของโปรแกรมล ูกค ้าส ัมพ ันธ ์  (CRM) ประกอบไปด ้วย 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ 

ข้อมูล (information) เป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์กับลูกค้า 
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กระบวนการ (process) เปรียบเสมือนผลิตภัณฑ์ของโปรแกรม

ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 

เทคโนโลยี (technology) เปรียบเสมือนเครื ่องจักรที ่ทำให้

โปรแกรมสามารถทำงานได้ 

พนักงาน (people) เปรียบเสมือนพลังงานสำรองของโปรแกรม

เพื่อรับรองโปรแกรมแอปพลิเคชัน 

 แชทบอทเพื ่อการวินิจฉัยโรคเบาหวานด้วยออนโทโลยี

[2]เป็นการวินิจฉัยโรคเบาหวานชนิดที ่ 2โดยจำแนกข้อมูล

ออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ กลุ่มอาการของโรค กลุ่มอาการโรคแทรก

ซ้อน กลุ่มปัจจัยเสี่ยง กลุ่มการป้องกันและการรักษาโดยในแอป

พลิเคชันแชทบอทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้งานนำเขา้

ผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยหลักการจัดหมวดหมู่และคิวรีตอบ

คำถาม 

 A Medical Chatbot (แชทบอททางการแพทย์)[3] ใช้ 

Google API สำหรับการแปลงข้อความเสียงและข้อความเสียง

จะส่งคำถามไปยัง chatbot และรับคำตอบที่เกี่ยวข้องจากการ

อ้างอิงการวิเคราะห์คำตอบและแสดงคำตอบบนแอป Android 

เช่นชื่อยารายละเอียดการหมดอายุของยาและอื่น ๆ จาก API 

Chatbot ทางการแพทย์ จะทำผู้ใช้งานรับทราบถึงกระบวนการ

ทางสุขภาพของตัวเอง 

 Healthcare Chatbot (การดูแลสุขภาพกับ Chatbot)[4] 

เป็นการดูแลสุขภาพผ่านทาง Chatbot โดยที ่ Chatbot จะ

จัดการกับความต้องการต่าง ๆ ของผู้ใช้ เช่น การติดตามผลทาง

การแพทย์เฉพาะบุคคล การวินิจฉัยเบื้องต้น Chatbot จะทำให้

ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตัวเองได้ทุกเวลาทำให้ผู้ใช้รู้ถึงข้อมูล

สุขภาพในรูปแบบที่ถูกต้อง มี แพทย์คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

สุขภาพอย่างปลอดภัย 

 Chatbots meet eHealth:  automatizing healthcare

[5]  เพ ื ่อเปล ี ่ยนกระบวนการด ูแลส ุขภาพท ั ้ งหมดให ้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นราคาไม่แพง และมีคุณภาพสูงขึ้น ในบริบท

ของ eHealth มีการสร้างกระแสมากมายและจะยังคง สร้าง

ข้อมูลจำนวนมากที่แสดงข้อมูลขนาดใหญ่คุณสมบัติจากหลาย

แหล่งเช่นระบบ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) บันทึก

สุขภาพเคลื่อนที่ (MHR) บันทึกสุขภาพส่วน บุคคล (PHR) 

 คู่มือปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน ฉบับจิตอาสาเฉพาะ

กิจด้านการแพทย์[6]การปฐมพยาบาลเป็นกิจกรรมที่คาดหวังให้

จ ิตอาสาเฉพะกิจด้านการแพทย์ มีความรู ้ในเรื ่องการปฐม

พยาบาลเบื้องต้นและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อหลีกเลี่ยง

และลดผลความรุนแรงจากภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้การปฐมพยาบาล

เป็นแนวทางที่ง่ายและสามารถป้องกันได้ 

 การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(First aid and 

Basic life support)สำหรับกำลังพลกองทัพเรือ[7]กรมแพทย์

ทหารเรือ มีการบริการทางการแพทย์ เพื ่อความพร้อมของ

กองทัพเรือ การปฐมพยาบาลกู้ชีพช่วยชีวิตเป็นภารกิจที่สําคัญ

ประการหนึ่ง ในการเตรียมความพร้อมให้กับกําลังพลกองทัพเรอื 

กรมแพทย์ทหารเร ือ โดยมาตรฐานการปฐมพยาบาลกู ้ชีพ

ช่วยชีวิต  

 การปฐมพยาบาลเบื ้องต ้น โดยคณะกรรมการความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 30 มิถุนายน 2560 [8]การให้ความ

ช่วยเหลือแก่บุคคลที่กำลังเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ โดยบริบาลให้

เพื่อรักษาชีวิต ป้องกันมิให้สภาวะนั้นเลวลง และเพื่อส่งเสริมการ

ฟื้นตัว ปฐมพยาบาลรวมถึงการรักษาเบื้องต้นในภาวะรุนแรง

ก่อนมีการช่วยเหลือของบุคลากรทางการแพทย์ 

 ทำแชทบอทด้วย Dialog flow[9]ปัจจุบัน Dialog flow 

รองรับการทำ Natural Language processing มากกว่า 20 

ภาษา รวมถึงภาษาไทย ซึ่งรวมๆก็ให้ผลลัพธ์ได้ค่อนข้างโอเค 

นอกจากนี้ Dialog flow ก็ยังรองรับการเชื่อมต่อกับ Channel 

ได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger, 

Twitter, Line และเว็บไซท์ของตัวเอง Dialog flow Agent   

               
               ภาพที่ 1 ตัวอย่างแชทบอทบนแอปพลิเคชัน 
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 หลังจาก Login สำเร็จก็จะเจอกับ Workplace การทำ 

แชทบอท และเลือก Create Agent สำหรับตั้งค่าแชทบอทโดย

ต้องสามารถตั้งช่ือ ภาษา และ Time zone ที่ต้องการ การสร้าง

ให้กดที่ปุ ่ม Create Intent และตั้งชื ่อ Intent นี้ว่า Greeting 

โดยเราตั้งใจจะให้ Intentนี้โต้ตอบกับผู้ใช้งาน  

 

3.ขั้นตอนและกระบวนการทำงานของระบบ 

 การพัฒนาระบบแชทบอทการให้บริการทางการแพทย์ 

ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานดังน้ี 

 

3.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 

 ปัจจุบันผู้คนคิดว่าการไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่

ยุ่งยากและเสียเวลาในกรณีการเจ็บป่วยอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง 

เพราะมีระบบการจัดการที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน 

 

3.2 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 

3.2.1 แผนภาพข้ันตอนการทำงาน Work Flow   

 
                ภาพที่ 2 โครงสร้างการทำงานของผู้ใช้งาน 

   
                ภาพที่ 3 โครงสร้างการทำงานของผู้ดูแลระบบ 

3.2.2 แผนภาพกระแสข้อมูล Data Flow Diagram 

 
                     ภาพที่ 4 การทำงานของซอฟต์แวร ์
3.3 อธิบายขั้นตอนของซอฟต์แวร์ 

 1 นำอาการมาวินิจฉัยโรคเบื้องต้น 

 2 วินิจฉัยจากอาการที่ได้รับ เพื่อรับรู้ชนิดของโรค 

 3 วิเคราะห์ระดับอาการตามความรุงแรงของโรค 

    3.1 กรณีที่มีระดับอาการเบื้องต้น 

        3.1.1 แนะนำยาที่ต้องทาน เพื่อการรักษา 

        3.1.2แนะนำอาหารที่ควรบริโภค 

    3.2 กรณีที่มีระดับอาการเสี่ยงเล็กน้อย แต่ยังสามารถ

รักษาเบื้องต้นได้ 

       3.2.1 คำนวณระยะเวลาในการรักษา 

       3.2.2 แนะนำยาและอาหารที่ควรบริโภคอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อทำการรักษา 

     3.3 กรณีที่มีระดับอาการรุนแรง 

        3.3.1นำเข้ารักษาท่ีโรงพยาบาลทันที 

 4 ติดตามอาการที่ได้พบแพทย์หรือหลังจากปฎิบัต ิตาม

คำแนะนำ 
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 5 วิเคราะห์ระดับอาการหลังจากได้พบแพทย์หรือหลังจาก

ปฎิบัติตามคำแนะนำ 

      5.1 กรณีระดับอาการไม่รุนแรง 

      5.2 กรณีระดับอาการรุนแรง 

         5.2.1นำเข้ารักษาพยาบาลอีกครั้ง 

 

3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

   3.4.1 การทำแชทบอทด้วย Dialog flow 

   3.4.2 ภาษา Python 

   3.4.3 NLP และ Thai NLP 

   3.4.4 เว็บไซต์ Chatfule 

   3.4.5 เว็บไซต์ Chat Compose 

3.5 ตัวอย่างหน้าแอปพลิเคชันแชทบอท

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างหนา้เว็บไซต์ 

 

 ออกแบบแชทบอทให้อยู ่บนหน้าเว็บไซต์ เนื ่องจากการ

ติดตั ้งให้อยู ่ใน Line และ Facebook อาจมีการเผยแพร่ให้

บุคคลต่างๆได้ยากกว่าติดตั้งเป็นเว็บไซต์ เว็บไซต์มีการกระจาย

ตัวได้ง่าย และรวดเร็วกว่า ทำให้บุคคลต่างๆสามารถเข้าถึงได้

ครบถ้วนและรวดเร็ว และอาจพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือ

ได้ 

 

            4. ผลการดำเนินงาน 

 

4.1  ผลจากการจัดการระบบ เมื่อเข้าสู่โปรแกรม ดังนี้ 

 แสดงข้อมูลในการติดต่อกรณีฉุกเฉินต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้

เข้ารับการรักษาได้รวดเร็วท่ีสุด 

 
           ภาพที่ 6 แสดงข้อมูลในการติดต่อกรณีฉุกเฉิน 

 

 แสดงข้อมูลโรงพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้ป่วยเลือกเข้า

รับการรักษาในโรงพยาบาลที่สะดวก 

 
              ภาพที่ 7 แสดงข้อมูลโรงพยาบาลเฉพาะทาง 

 

 แสดงข้อมูลยาที่ผู้ป่วยอยู่ในระดับความรุนแรงน้อยท่ีทำการ

พักผ่อนและทานยารักษาตามอาการ 

 
                ภาพที่ 8 แสดงข้อมูลยาที่สามารถซ้ือใช้เองได้ 
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  การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย ประวัติการเข้ารักษา ในระยะเวลา 

3 เดือนท่ีผ่านมา 

 
                 ภาพที่ 9 ตารางการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย 

 

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 0-0.9 = แย่มาก   ค่าเฉลีย่ 1-1.9 = แย่ 

ค่าเฉลี่ย 2-2.9 = พอใช้     ค่าเฉลี่ย 3-3.9 = ด ี

ค่าเฉลี่ย 4-5 = ดีมาก 

 
ตารางที่ 1 วัดความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

  รายการการประเมิน  ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจ 
1.ความสะดวกสบายในการ
ใช้งาน 
1.1ผู้เช่ียวชาญด้าน
คอมพิวเตอร ์
1.2 ผู้ใช้งานท่ัวไป 

 
 
   3.4 
 
   4.5 

 
 
      ด ี
 
    ดมีาก 

2.หน้าที่ของระบบ 
2.1ผู้เช่ียวชาญด้าน
คอมพิวเตอร ์
2.2 ผู้ใช้งานท่ัวไป 

 
   3.7 
 
   4.8 

 
      ดี 
 
    ดมีาก 

3.ประสิทธิภาพ 
3.1ผู้เช่ียวชาญด้าน
คอมพิวเตอร ์
3.2 ผู้ใช้งานท่ัวไป 

 
   4 
 
   4.5 

 
    ดีมาก 
 
    ดีมาก 

4.ความปลอดภัยของระบบ 
4.1ผู้เช่ียวชาญด้าน
คอมพิวเตอร ์
4.2 ผู้ใช้งานท่ัวไป 

 
   3.9 
 
   4.1 

 
      ดี 
 
    ดมีาก 

5.การใช้งานของระบบ 
5.1ผู้เช่ียวชาญด้าน
คอมพิวเตอร ์
5.2 ผู้ใช้งานท่ัวไป 

 
   4.6 
 
   4 

 
    ดีมาก 
 
    ดีมาก 

 

5.สรุปผลการดำเนินงาน 

 แชทบอททางการให้บริการทางแพทย์ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบ

โจทย์ความต้องการของบุคคลที่ไม่มีเวลาว่างและไม่สะดวกที่จะเข้า

พบแพทย์ที่โรงพยาบาลในกรณีที ่ป่วยหรือบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย 

และสามารถจัดเก็บข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย เพื่อใช้วิเคาระห์ใน

การรักษาได้อย่างต่อเนื่อง 

 แชทบอทการให้บริการทางการแพทย์ได้พัฒนาตรงตาม

วัตถุประสงค์ คือ 

1. เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการพบแพทย์ 

2. ได้รับคำแนะนำท่ีถูกต้องจากแพทย์ 

3. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 

4. ตอบโจทย์ข้อสงสัยให้กับผู้ใช้บริการ 

 

 

7.เอกสารอ้างอิง 

Chat Compose จาก 

https://www.chatcompose.com/th/intro.html 

Chatfule จาก  https://medium.com/@terrynut/ep-15-chat 

fuel 

ภาษา Phyton จาก 

https://www.9experttraining.com/articles/python 

dialog flow จาก https://medium.com/@kiesp 

chatbot จาก 

https://medium.com/@chatchitsanupothisakha/chatbot 

ปัญญาประดิษฐ์ จาก 

https://www.thaiprogrammer.org/2018/12/whatisai/ 

ฐานข้อมูล จาก https://www.glurgeek.com/education 
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NLP จาก https://thestandard.co/kbank-thai-nlp/ 

แอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการวินิจฉัยโรคเบาหวานด้วยออนโทโลยี 

จากhttp://icsec2016.mju.ac.th/upload/paper_th/T1-

1D.4.pdf 

การยอมรับเทคโนโลยี Chatbot ในธุรกิจธนาคารในประเทศไทย 

จาก

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2018/TU_2018

_6002031521_9314_10090.pdf 

A Medical ChatBot จาก 

https://www.ijcttjournal.org/2018/Volume60/number-

1/IJCTT-V60P106.pdf 

Healthcare Chatbot จาก 

file:///C:/Users/User/Documents/seminer/Livre-blanc-

BOT-ENG-HD.pdf 

Chatbots meet eHealth: automatizing healthcare จาก

file:///C:/Users/User/Documents/seminer/paper6.pdf 

 คู่มือปฐมพยาบาล สำหรับประชาชน ฉบับจิตอาสาเฉพาะกจิด้าน

การแพทย์ จาก

http://203.157.165.7/news2/upload_file/20171016180071

6.pdf 

การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพข้ันพื้นฐานสำหรับกำลังพล

กองทัพเรือ จาก

http://www2.nmd.go.th/kmnmd2/document/PDF/First_ai

d_and_Basic_life_support.pdf 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยคณะกรรมการความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ จาก

https://bdn.go.th/attachment/news/download.php?WP=G

T1gn2qCqWOchKwtpTggWap4GQWgG2rDqYyc4U 
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ระบบสารสนเทศการสมัครงานว่ิงออนไลน์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 

Web-Based System for Registering and Organizing Running Events 
 

กุลพัทธ์ บุญเลิศ1, ชนิตพล วงษ์แหวน1 และ ภาสกร วรอาจ 
 

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

Emails: kullapat.b@nsru.ac.th, chanitpon.w@nsru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เล็งเห็นถึงปัญหาการสมัครและการจัดกิจกรรมงาน

วิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่พบคือปัญหาในการค้นหา
และการเข้าถึงกิจกรรมงานวิ่งที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ยาก 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมงานวิ่งไม่ถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้
ยากต่อการค้นหา ดังนั้นผู้พัฒนาจึงได้คิดค้น และออกแบบระบบ
สารสนเทศการสมัครงานวิ่งออนไลน์ผ่านบนเว็บแอปพลิเคชัน 
โดยมุ่งเน้นให้มีการรวบรวมกิจกรรมงานวิ่งไว้ในแหล่งเดียวกัน 
เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา โดยพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันที ่ใช้
โปรแกรมเว ็บเซิร์ฟเวอร์ Xampp และใช้โปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล Firebase พัฒนาด้วยภาษา HTML PHP และใช้ 
bootstrap เพื่องานเว็บแบบปรับหน้าจอให้เข้ากับอุปกรณ์ขนาด
แตกต่างกันได้ 

ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 
ส่วนของผู้ใช้งาน และส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยส่วนของผู้ใช้งาน
สามารถสมัคร และยื่นคำร้องขอจัดกิจกรรมงานวิ่งได้ ส่วนของ
ผู้ดูแลระบบ จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและอนุมัตคิำร้องขอการจดั
กิจกรรมงานวิ ่ง นอกจากนี ้ในระบบยังมีการแนะนำงานวิ่งที่
ผู้ใช้งานอาจจะสนใจ ตามข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้ไว้ในการสมัครเป็น
สมาชิกของระบบ 
 
คำสำคัญ – กิจกรรมงานว่ิง, ระบบสารสนเทศ 
 

 
 
 

 
ABSTRACT 

The objective of this research is to solve the 
problem of registering and organizing running events. 
We found it was difficult to find and access running 
activities because they were not collected in one 
platform. Therefore, we have designed and developed 
a web-based information system for registering and 
organizing running events. This system will make it 
easier to find and access a lot of running events. It is 
developed as a web application using XAMPP web 
server, Firebase database, HTML and PHP language. 
Bootstrap is also used for designing responsive web. 
  The developed information system consists of 
two sections: user and admin. The user can register for 
participation or submit a request to organize a running 
event. The admin can review and approve requests for 
organizing events. In addition, the system will also 
suggest events that users may be interested according 
to the information of running types provided in the 
registration. 
 
Keywords – Running Event, Information System 
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1. บทนำ 
การวิ่งนั้นมีประโยชน์ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและการวิ่ง

เพื่อสุขภาพนั้นจะแบ่งออกไปตามลักษณะของระยะทางเส้นทาง
ที่จัดขึ้น ระยะเส้นทางไม่เกิน 5 กิโลเมตรจะเป็นประเภทฟันรัน 
ระยะเส้นทาง 10 กิโลเมตรจะเป็นประเภทมินิมาราธอน ระยะ
เส้นทาง 21 กิโลเมตรจะเป็นประเภทฮาล์ฟมาราธอนและระยะ
เส้นทาง 42 กิโลเมตรจะเป็นประเภทมาราธอน โดยจะมีประเภท
ให้เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม เพราะว่าร่างกายของแต่ละ
คนนั ้นมีความแตกต่างกัน ในปัจจุบันมีการจักิจกรรมการวิ่ง 
เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งฟันรัน มินิมาราธอน 
ฮาล์ฟมาราธอนและมาราธอน จากสถิติข้อมูลหน่วยงาน สสส. 
พบว่ามีการจัดงานวิ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถิติเมื่อปี พ.ศ. 2559 
มีการจัดงานว่ิงรวมทั้งสิ้น 506 งาน ในปี พ.ศ.2560 มีการจัดงาน
วิ่งรวมทั้งสิ้น 851 งาน และในปี พ.ศ. 2561มีการจัดงานวิ่งรวม
ทั้งสิ ้น 1,419 งาน เฉลี่ยการจัดงานวิ่งใน ปี พ.ศ. 2561 จะมี
ประมาณ 29 งานต่อสัปดาห์ หรือ 4 งานต่อวันโดยมีอัตราการ
เพิ ่มขึ ้นของงานในปี พ.ศ.2559 - พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 
180.435 และจำนวนผู้ที่เข้าร่วมการวิ่งก็มีสูงขึ้นจากสถิติตัวเลข
นักวิ่งในไทยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
พบว่าในปี พ.ศ. 2560  มีจำนวนกว่า 15 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ.2559 ที่มีจำนวน 12 ล้านคนโดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ที่
เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 25 กิจกรรมการวิ่งจะมีการจัดขึ้นในหลาย
พื้นที่ การจัดภายในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆ เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ 
เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานครฯ และจังหวัดอื่น ๆ 
เช่นในจังหวัดนครรสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี พิษณุโลก บาง
กิจกรรมเป็นการร่วมมือกันจัดในจังหวัดที่ใกล้เคียงกัน และบาง
กิจกรรมเป็นการจัดภายในจังหวัด แต่เปิดให้ผู้คนทั่วไปได้มีส่วน
ร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมการวิ่งส่วนใหญ่ที่จัดขึ้น
จะเป็นการวิ ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนเป็นส่วนใหญ่           
กิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาการเข้าถึงการรับทราบ
ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ พลาดในการสมัครเข้าร่วม เพราะผู้จัด
กิจกรรมไม่มีช่องทางในการสื่อสารแจ้งรายละเอียดกิจกรรมกับผู้
ที่สนใจอย่างเป็นทางการ ทำให้ผู้จัดต้องสร้างเพจในสื่อโซเชียล
มีเดียต่าง ๆ เพื ่อแจ้งรายละเอียด แต่มีปัญหาในการเข้าถึง
กิจกรรมเพราะผู้ที่สนใจไม่รู้ว่าชื่อกิจกรรมที่ทางผู้จัดสร้างเพจ
ขึ้นมาชื่อวา่อะไรหรือไม่มีการแชร์ส่งต่อกันเป็นจำนวนมาก ทำให้
ผู้ที่สนใจพลาดการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น จากปัญหาจะเห็นได้ว่า ผู้

ท ี ่สนใจก ิจกรรมการว ิ ่งน ั ้นต ้องการช ่องทางในการทราบ
รายละเอียดข้อมูลของการจัดอย่างเป็นทางการ แต่มักจะเกิด
ปัญหาในการกระจายข้อมูลสื่อสารรายละเอียดการจัด จึงทำให้มี
ผู ้ที ่สนใจแต่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ถ้าเราสามารถสร้างช่อง
ทางการสื่อสารรายละเอียดข้อมูลการสมัครต่าง ๆของการจัด
กิจกรรมนั ้นได้ จะทำให้ผู ้ที ่สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น 
สามารถเข้าถึงข้อมูลรายเอียดการสมัครต่าง ๆ ได้ กิจกรรมที่จัด
นั้นจะมีผู้คนที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมและทำให้กิจกรรมการวิ่ง
ที่จัดนั้นสำเร็จไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื ่อจัดทำระบบสารสนเทศของงานสมัครวิ ่งออนไลน์บน
เว็บไซต์  
2. ใช้เทคโนโลยีเว็บจัดทำระบบจัดการงานสมัครวิ่งออนไลน์บน
เว็บไซต์  
3. รวบรวมงานวิ่งที่จัดขึ้น มาแสดงผ่านบนระบบในเว็บไซต์  
4. เพิ ่มความสะดวกในการสมัครงานวิ ่ง ลดระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่ละครั้ง 

 

3. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารวมรวบข้อมูล 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิ่งทำให้ได้ทราบถึงปัญหาในการ
เข้าถึงการสมัครและการจัดงานวิ่ง จึงทำให้ผู้ที่สนใจไม่สามารถ
ค้นหารายละเอียดและข้อมูลงานว่ิงที่สนใจได้ เนื่องจากไม่มีแหล่ง
รวบรวมกิจกรรมงานวิ ่ง ทางผู ้พัฒนาจึงได้วางแผนเพื่อที่จะ
ออกแบบเว็บไซต์สำหรับรวบรวมกิจกรรมงานวิ่งเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงกิจกรรมงานว่ิงได้อย่างท่ัวถึง 
 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ้ ว ย  Function Decomposition Diagram, 
Context Diagram, E-R Diagram, Data Flow Diagram Level 
0 
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รูปที่ 1 Function Decomposition Diagram 
 

จากรูปที่ 1. แผนภาพแสดงการดำเนินการของระบบ 

รูปที่ 2 Context Diagram 

 
จากรูปที่ 2. แผนภาพการไหลของกระแสข้อมูลจะแสดงเห็นถึง
ขั ้นตอนการทำงานหลักๆ ของระบบภาพรวมการทำงานมี
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ใช้งาน,ผู้จัดกิจกรรมและผู้ดูแลระบบ 

รูปที่ 3 E-R Diagram 

 
จากรูปที่ 3. แผนภาพแสดงโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ 

รูปที่ 4 Data Flow Diagram Level 0 

 
จากรูปที่ 4. แผนภาพกระแสข้อมูลจะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการ
ทำงานของระบบแยกออกเป็นส่วนย่อย โดยในแต่ละขั้นตอนที่
แยกออกมาจะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการทำงานเพิ่ม
มากขึ้นโดยแบ่งเป็นท้ังหมด 6 process 
 

4. ขอบเขตการดำเนินการ 
 การสร้างกระบวนการโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในรูปแบบเว็บแอป
พลิเคชันออนไลน์เพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการแจ้งรายละเอียด
สื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้จัดงานกิจกรรมการ
วิ่งและผู้ที่สนใจ ให้สามารถแจ้งข้อมูลของกิจกรรมการวิ่งที่จัดขึ้น
และรับทราบข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสะดวกรวดเร็วโดยมี
ขอบเขตการพัฒนาดังน้ี กำหนดผู้ใช้งานระบบเป็น 3 ประเภท  
1. ผู้ดูแลระบบ  
 1.1 สามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่  
 1.2 สามารถจัดการข้อมูลของกิจกรรมการวิ่ง  
2. ผู้จัดกิจกรรมการวิ่ง  
 2.1 สามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบ  
 2.2 สามารถจัดกิจกรรมการวิ่ง   
 2.3 สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลกิจกรรม  
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 2.4 สามารถเรียกดูข้อมูลผู้ใช้งานท่ีสมัครกิจกรรมการวิ่งได้  
3. ผู้ใช้งาน  
 3.1 สามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบ  
     3.2 สามารถจัดการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  
 3.3 สามารถเรียกดูกิจกรรมการวิ่ง  
 3.4 สามารถดูเวลาเปิดปิดการรับสมัคร  
 3.5 สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อม ูลข่าวสารของ
กิจกรรมที่จัดขึ้นได้  
    3.6 สามารลงทะเบียนและยกเลิกการสมัครเข้าร่วมกิจการวิ่ง  
4.ส่วนของระบบ  
 4.1 ระบบสามารถแนะนำงานวิ่งที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้สมัครตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ 
 4.2 ระบบสามารถระบุลำดับการสมัครเข้าร่วมงานวิ่งได้  
 4.3 ระบบสามารถแสดงระยะเวลาของการเปิดและปิดรับ
สมัครกิจกรรมการวิ่ง  
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพิ่มช่องทางในการค้นหารายละเอียดการสมัครงานวิ่ง  
2. เพิ่มยอดจำนวนการสมัครเข้าร่วมงานวิ่งต่าง ๆ ที่สูงข้ึน  
3. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ต้องมาสมัครแบบเดิมที่หน้างาน 
 

6. ออกแบบ 

รูปที่ 5 หน้าแสดงหน้าหลัก 

ในแถบเมนูข้างบนมีปุ่มเรียกเมนูเข้าสู่ระบบ และสมัครสมาชิก มี
ปุ่มงานวิ่งที่เปิดอยู่,แนะนำงานวิ่ง และงานวิ่งทั้งหมด มีหน้าต่าง
งานวิ่งแสดง 

รูปที่ 6 หน้าสมัครสมาชิก 

รูปที่ 7 หน้าแสดงงานวิ่งทั้งหมด 
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รูปที่ 8 หน้าโปรไฟล์สมาชิก 
 

แสดงข้อมูลสมาชิก สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการกดปุ่มแก้ไข
ทางด้านล่างมุมชวา 

รูปที่ 9 หน้าสำหรับผู้จัดงานวิ่ง 
 

เป็นหน้าสำหรับผู้จัดงานว่ิงโดยมีปุ่มจัดงานว่ิงและปุ่มแก้ไขงานวิ่ง 

รูปที่ 10 หน้าจัดงานวิ่ง 
รูปที่ 11 หน้ารายละเอียดงานวิ่ง 

 
แสดงรายละเอียดงานวิ่ง สามารถให้ผู้ใช้งานเลือกประเภทงานวิ่ง
และกดสมัครได้ 

รูปที่ 12 หน้าแสดงงานวิ่งที่ลงทะเบียน 

 
แสดงรายการงานวิ่งที่ผู้ใช้งานได้สมัครทั้งหมด สามารถดูลำดับ
การสมัครและกดยกเลิกการสมัครได้ 

รูปที่ 13 หน้างานวิ่งของฉัน 

 
หน้าสำหรับผู้จัดงานวิ่ง แสดงรายการงานวิ่งทั ้งหมดที่จัดขึ้น 
สามารถแก้ไขงานวิ่งของตนเองได้ 
 
 

รูปที่ 14 หน้ารายละเอียดงานวิ่งสำหรับผู้จัด 
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แสดงรายละเอียดงานวิ่งที่ตนเองจัด สามารถกดปุ่มเพื่อดูข้อมูล
ผู้สมัครและกดปุ่มเพื่อแก้ไขงานวิ่งที่จัดได้ 

รูปที่ 15 หน้าอนุมัติงานวิ่ง 

 
ผู้ดูแลสามารถดูรายละเอียดงานวิ่งและกดปุ่มอนุมัติงานวิ่งเข้าสู่
ระบบได้ 
 

7.ผลการดำเนินการ 
       ผลการดำเนินการในการจัดทำระบบสารสนเทศการสมัคร
งานวิ่งออนไลน์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน แสดงหน้าจอเมื่อเริ่มเข้า
สู่เว็ปไซต์ดังนี้ 1.ส่วนของผู้ใช้งาน 

รูปที่ 16 หน้าหลกัของเว็บไซต์ 

 
รูปที่ 17 หน้าสมัครสมาชิก 

 

รูปที่ 18 หน้าเข้าสู่ระบบ 
 
 

รูปที่ 19 หน้าบัญชีผู้ใช ้
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รูปที่ 20 หน้าแบบฟอร์มร้องการขอจัดงานวิ่ง 

 

 

 
รูปที่ 21 หน้ารายละเอียดงานวิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 22 หน้าแก้ไขบัญชีผู้ใช ้

 

 
รูปที่ 23 หน้าแก้ไขข้อมูลงานวิ่ง 

 

 
 

2.ส่วนของแอดมิน 

รูปที่ 24 หน้าบัญชแีอดมิน 
 
กดปุ่ม admin สีเขียวเพื่อไปยังหน้าอนมุัติกิจกรรมงานวิ่ง 
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รูปที่ 25 หน้าอนุมัติงานวิ่ง 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
1. ระบบที่พัฒนาขึ้น ยังขาดในส่วนของการชำระเงินเพื่อทำ

ให้ระบบสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
     2. พัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลมาก
ขึ้นข้อเสนอแนะนี้สำหรับผู้ที่สนใจจะนำระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้
ต่อยอด 
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บทคัดย่อ 

 
ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามี

บทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น รวมไป
ถึงระบบจัดการสารสนเทศภายในบ้านและอาคาร บ้าน หรือ
การสื่อสารตอบสนองจากสภาพแวดล้อม โดยระบบจะแฝง
ตั วอยู่ ในรูป แบบต่ าง  ๆ  และ เข้ า ไป เป็ นส่ วนหนึ่ งใน
ชีวิตประจำวันโดยที่ผู้ ใช้ไม่รู้สึกตัว  รวมไปถึงระบบบ้าน
อัตโนมัติ (Smart Home) ซึ่งเป็นการจัดการสภาพแวดล้อม
และอำนวยความสะดวกภายในบ้านและอาคารให้มีความ
เหมาะสมต่อผู้ ใ ช้ โดยมี การนำผ้ าม่ านอัต โนมั ติ เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนปริมาณแสงธรรมชาติที่ เข้าสู่ตั วบ้านและ
อาคาร โดยมีทั้งการตอบสนองต่อปริมาณแสงนอกบ้านและ
อาคาร การตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้ใช้พื้นที่ทำให้บ้านมี
ความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงตอบสนองต่อการใช้งาน
มากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบต้นแบบใน
การพัฒนาระบบปรับผ้าม่านอัตโนมัติสำหรับรองรับการใช้
งานภายในบ้านและอาคาร  โดยใช้หลักการของการ
ประมวลผลจากการวัดค่าปริมาณแสงภายนอกตัวบ้านหรือ
อาคาร มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาปรับปรุงปริมาณแสง
ภายในบ้านและอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์ค่าความสอ่งสว่าง
ตามกฎกระทรวงและเกณ ฑ์ ค่ าความส่องสว่างตาม

มาตรฐาน IESNA โดยนำเอาเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้และ
ควบคุมม่านกันแดดอัตโนมัติเพื่อใช้จัดการปริมาณแสงสว่าง
ที่มีความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่  และ สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยผู้วิจัยได้
ดำเนินการวิจัยในเชิงการทดลอง  

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาการใช้เทคโนโลยีประกอบคู่
ไปกับการใช้เครื่องวัดปริมาณแสง การแสดงผลของม่านกัน
แดดอัตโนมัติและการสร้างระบบตรวจจับปริมาณแสงที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเวลาสำหรับแต่ละพื้นที่ พร้อมกับ
การปรับเปลี่ยนของม่านกันแดดอัตโนมัติตามค่าปริมาณแสง
ที่ได้กำหนดไว้  

คํ าสํ าคัญ : ผ้ าม่ านกั นแดดอั ต โน มั ติ , บ้ าน
อัตโนมัติ,  ความส่องสว่างหรือ สภาพส่องสว่าง, เครื่องวัด
แสง, มาตรฐานการส่องสว่างของ IESNA  

 
ABTRACT 

Nowadays, information technology 
systems have played an increasingly important 
role in today's life. Including home and building 
information management systems or 
communication responses from the environment 
the system lurks in various forms and becomes a 
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part of daily life without the user conscious. 
Including home automation system (Smart Home), 
which is a management environment and 
facilitates the house and building to be suitable 
for the user The curtains are automatically applied 
to adjust the amount of natural light that enters 
the house and building. In response to the 
amount of light outside the house and building 
Responding to user behavior of the space makes 
the home more flexible, able to change and 
respond to usage. 
This research aims to create a prototype system 
for the development of automatic curtain 
adjustment system for Supports home and 
building use Using the principle of the 
measurement of the amount of light outside the 
house or building. It aims to improve the amount 
of light in houses and buildings to meet the 
luminance threshold according to the Ministerial 
Regulation and the IESNA standard of illumination 
by adopting the current technology and automatic 
control of sun blinds to manage the quantity. The 
lighting has different needs in different areas and 
creates a suitable environment for the activities 
that take place. 
In which the researcher has conducted 
experimental research the researcher has studied 
the use of technology along with the use of light 
meters. Automatic display of sun blinds and the 
creation of detecting the amount of light that 
changes over time for each area. Along with 
automatic adjustments of sun blinds according to 
the set amount of light 
Keywords: Automatic shades, Smart Home, 
Luminosity, Lux Meter Light Meter, CIE, IES 

1.บทนำ 
แสงสว่างเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญ

ต่อการดำรงชีวิตและการมองเห็นอันเป็นกลไกของระบบ
ประสาทสัมผัสหนึ่งที่ทำให้มนุษย์รับรู้และประมวลผล  แสง
สว่างเป็นปั จจัยที่ มี ความสำคัญ ที่ ทำให้ เกิ ดกิ จกรรม
ต่างๆ  แสงสว่างในปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ
แสงสว่างที่เป็น “แสงธรรมชาติ” และ “แสงประดิษฐ์” โดย
แสงสว่างนั้นมีความสำคัญต่อการมองเห็น อย่างยิ่ง หากมี
แ ส งส ว่ า งที่ น้ อ ย เกิ น ไป  ก็ จ ะท ำให hเกิ ด ผ ล เสี ย ต่ อ
ด ว งต า  ร วม ถึ งค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารท ำกิ จ ก ร รม
ต่าง ๆ ลดลง ในทางตรงกันข้ามหากมีแสงสว่างที่มากเกินไป
ก็จะทำให้ความสามารถในการ มองเห็นลดลงเช่นกัน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าการทำกิจกรรมต่าง ๆ นั่นมีความต้องการใน
การใช้แสงสว่าง ที่ต่างกันออกไปในปัจจุบัน แสงธรรมชาติ
นั้นย่อมมีการเปลี่ยนไปตา,สภาพ อากาศ และช่วงเวลา ทำ
ให้มีโอกาสที่จะได้รับปริมาณแสงที่มาก หรือน้อยกว่าความ
ต้องการจนเกิด เป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรม ซึ่งปริมาณ
แสงธรรมชาติ ในบ้ านและอาคารจะถูกควบคุม โดย
การ ออกแบบผ้าม่านอัตโนมัติ แต่ปริมาณแสงที่เหมาะสม
ต่อการทำกิจกรรม และปริมาณแสงในแต่ละ ช่วงเวลานั้นมี
ความแตกต่างกันบ้านและอาคารส่วนใหญ่  จึงมีการติดตั้ง
ม่านบังแดดเพื่อกันแสงธรรมชาติออกไป  ในปัจจุบันได้มีการ
นำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเก็บ และการดึงเอาข้อมูล
มาใช้งานเป็นการ สื่อสารตอบสนองจากสภาพแวดล้อม โดย
จะแฝงตัวอยู่ ในรูปแบบต่าง  ๆ  เช่น  อุปกรณ์ ตรวจจับ
ชนิด ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการตอบสนองของสถาปัตยกรรม ทำให้
สถาปัตยกรรมมีความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงตอบสนองต่อการ
ใช้ งานพื้นที่และเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน
มากขึ้น 2 Home Automation หรือ Smart Home คือ  
ส่วนหนึ่งของระบบควบคุมผ้าม่านอัตโนมัติ โดยการทำงาน
เน้ น ใน เชิงของบ้ านพั กที่ อยู่ อาศั ยหรือ เรียกว่า  บ้ าน
อัจฉริยะ เช่น การควบคุมแสง อุณหภูมิ  โดยการตอบสนอง
ของระบบสามารถ  ตอบสนองได้จากการควบคุมการ
ตอบสนองอัตโนมัติผ่านเซ็นเซอร์ตรวจจับซึ่งการควบคุม
ระบบแสงและความร้อนในปัจจุบันจะควบคุมผ่านทาง
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อุปกรณ์ตรวจจับแสงอุปกรณ์ ตรวจจับความร้อน โดยไม่ได้
อ้างอิงถึงกิจกรรมของผู้ใช้งานที่  เกิดขึ้นภายในพื้นที่ว่ามี
ความต้องการปริมาณแสงมากน้อยเพียงใด  จึงเกิดความ
ต้องการในพัฒนาระบบ “การตรวจจับความสว่างภายใน
บ้านและอาคาร” นำมาใช้ ในการควบคุมแสงในบ้านและ
อาคารเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งานภายในบ้าน
อ าค า ร  เพื่ อ จั ด ก า ร แ ส งส ว่ า ง ใน พื้ น ที่ นั้ น ๆ อ ย่ า ง
เหมาะสม ระบบจำเป็นต้องมีความสามารถในการตรวจจับ
จัดการแสงสว่างได้แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยระดับแสง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
เหมาะสมต่อการทำกิจกรรม จัดทำพัฒนาระบบนี้ขึ้นเพื่อ
พัฒนาระบบในการควบคุมแสงสว่างภายในพื้นที่ปิดล้อมใน
บ้านและอาคาร ช่วยในการปรับความสว่างภายในบ้านและ
อาคารได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านชุดโปรแกรม และอุปกรณ์
ตรวจจับปริมาณแสงท่ีผู้ใช้งานพ้ืนท่ีที่พัฒนาขึ้น   

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ปริมาณความเข้มแสงในแต่ละช่วงเวลาของวัน โดย
ระบบที่พัฒนา หรือจัดทำขึ้นนั้นใช้เพื่อเป็นต้นแบบในการ
ตรวจจับแสงสว่างภายในบ้านและอาคาร สำหรับพื้นที่ที่
ต้องการทำกิจกรรม การศึกษา และพัฒนาอุปกรณ์จะพัฒนา
บนโปรแกรม Processing ในส่วนของการ วิเคราะห์ข้อมูล
จากปรมาณแสงสว่าง ในการควบคุมผ้าม่านอัตโนมัติ ระบบ
ที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจจับแสงในแต่ละช่วงเวลาได้อย่า
ถูกต้องแม่นยำ โดยกำหนดให้สามารถ ตรวจจับได้ในสถานะ
มีผู้ใช้งานและไม่มีผู้ใช้งาน  

2.ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบตรวจจับวัดค่า

ปริมาณแสง เพื่อควบคุมม่านกันแดดอัตโนมัติและปริมาณ
แสงสว่างภายในบ้านและอาคารผู้ศึกษาได้รวบรวมเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการศึกษาเรียงลำดับใน
การเสนอ และสรุปประเด็นได้ดังนี้  

- แสงสว่าง 

- แสงและคณุสมบัติของแสง 

- แบบและพัฒนาเครื่องวัดความส่องสว่าง 

- การรับรู้แสงของสภาพแวดล้อม ทีม่ีผลต่อ
รูปแบบ ประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าอาคาร 

- การประเมินและวางแผนปรับปรุงสภาวะ
แวดล้อมการทำงานในงานอุตสาหกรรม 

- การพัฒนาระบบตรวจจับท่าทางผูใ้ช้งาน เพื่อ
ควบคุมแผงกันแดดอัตโนมัติ และปริมาณ
แสงสว่างภายใน 

แหล่งกำเนิดแสงสว่าง   
แสงสว่างเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น

ประมาณ 380-780 นาโนเมตร ซึ่งเป็นระยะความยาวคลื่นที่
มองเห็นได้ การเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่นต่างๆ ทำให้
มองเห็นเป็นสีต่างๆ เช่น ที่ความยาวคลื่นที่ 450-500 นาโน
เมตรจะเห็นเป็นสีน้า เงิน 500- 570 นาโนเมตร จะเห็นเป็น
สีเขียว เป็นต้น ปัจจุบันมนุษย์ใช้พลังงานจากแสงสว่างจาก
แหล่งกำเนิดแสงสว่าง มี 2 แหล่ง คือ   

1. แสงสว่างจากธรรมชาติ  (Natural Lighting) 
แหล่งกำเนิดของแสงสว่างในธรรมชาติที่สำคัญ  คือ ดวง
อาทิตย์ การใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์อย่างเหมาะสม จะ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก   

2. แ ส งส ว่ า ง จ า ก ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  (Artificial 
Lighting) เป็นแหล่งกำเนิดแสงสว่างที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์
คิดค้น โดยอาศัยธรรมชาติและเทคโนโลยี เช่น หลอดไฟฟ้า
ชนิดต่าง ๆ  
แสงสว่าง  

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของ
ทั้ งมนุษย์  พืช  สัตว์ ซึ่ งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์  เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกสรรสร้างเพื่อสิ่งมีชีวิต โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ ายใดๆ  หากเราสามารถใช้ประโยชน์จากแสง
ธรรมชาตินี้ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด จะเป็นการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้มากที่เดียว แต่เราต่างทราบกันดีแสงสว่าง
จากธรรมชาตินี้จะหมดไปในช่วงเวลากลางคืน เช่นนี้เราจึง
จำเป็นต้องพึ่งพาแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า ดังนั้นการวาง
แผนการใช้งานอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้แสง
ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
ในการประหยัดพลังงาน   
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แ ส ง ที่ เ พี ย ง พ อ กั บ ก า ร ใ ช้ ง า น ที่ เห ม า ะ ส ม   
  ในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องวัดแสง
เรียกว่า “Lux Meter” สำหรับวัดความสว่างเฉพาะความ
เข้มที่ปรากฏในสายตาของมนุษย์ โดยมีหน่วยของการวัด
ความสว่างเป็น ลักซ ์(Lux)  

สำหรับการจัดแสงสว่างอย่างเหมาะสมในสถานที่
บ้านหรือทำงานให้มีสภาพเหมาะสม ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่
สำคัญในเรื่องการเลือกระบบแสงสว่างและแหล่งกำเนิดแสง
สว่าง และลักษณะห้องหรือพ้ืนท่ีใช้งาน รวมทั้งเรื่องคุณภาพ
และปริมาณของแสงสว่าง ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษา
ระบบแสงสว่าง หากมีแสงสว่างในสถานที่ทำงานไม่เพียงพอ
สามารถเลือกพิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม ได้แก่  

- ติดตั้งดวงไฟเพิ่มเฉพาะจุดที่มีการทำงานเป็น
พิเศษ เปิดและปิดไฟ เท่าที่จำเป็นต้องใช้งาน  

- ลดระดับความสูงของดวงไฟลงมาอยู่ในระยะที่
สามารถให้ปริมาณแสงสว่างเพียงพอ  

- ใช้ โคม ไฟที่ ท าด้ วยสี เ งิน  หรื อสี ข าว  ซึ่ งมี
ประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงได้ดี จะช่วยเพิ่มแสงสว่าง  

- เปลี่ยนตำแหน่งการทำงานไม่ให้อยู่ในตำแหน่งที่
มีเงา หรือเกิดเงาจากตัวผู้ปฏิบัติงาน  

- ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติช่วยในการเพิ่มแสง
สว่าง  

- สีของผนัง ฝ้าเพดานที่มีสีอ่อนจะสะท้อนแสงได้
ดีกว่าสีมืดทึบ  

-ใช้ม่านที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับแสง  
แสงและคุณสมบัติของแสง คือพลังงานชนิดหนึ่งที่เกิดจาก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทําให้เกิดความสวาง และทําให้เรา
มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ ทั้งนี ้ 
สมบัติของแสงคือ   

1. เป็นพลั งงานคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ าไม่อาศั ย
ตัวกลางในการเคลื่อนที ่  

2. เค ลื่ อ น ที่ อ อ กจ าก แ ห ล่ งก ำ เนิ ด แ ส งทุ ก
ทิศทาง และเป็นเส้นตรง  

3. ความเร็วแสงที่ ใช้ เดินทาง  เท่ากับ300,000
กิโลเมตรต่อวินาท ี  

4. มีการสะท้อน หักเหและกระจายแสง คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่และความยาวคลื่นต่าง ๆ กันดังภาพ
ที่1 
การรับรู้แสงของสภาพแวดล้อมภายในบ้านและอาคาร  

มีผลต่อรูปแบบ ประโยชน์ใช้ สอยและคุณค่า
อาคารกรณีศึกษา ร้านกาแฟในห้างสรรพสินค้า ผู้วิจัยได้
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการกําหนดกรอบแนวความคิด การตั้งสมมุติฐาน
การวิจัย และใช้อธิบายถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวแนวคิด

และทฤษฎีเรื่องฝ้าเพดาน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง
วัสดุที่ใช้ในการตกแต่ง แนวคิดและ ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
และทัศนคติแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
แนวคิดแลtทฤษฎีเกี่ยวกับพฤษติกรรม โดยศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแสงสว่างในงานสถาปัตยกรรม
และทฤษฎีอุณหภูมิของแสง  

            สภาพแวดล้อมในการส่อ งสว่าง (Luminous 
Environment) แ ส งที่ ดี มี ค ว าม ห ม าย ม าก ก ว่ า  ก า ร
มองเห็น แต่ยังคลุมถึงความง่ายและความสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน จึงต้องพิจารณาทั้งคุณภาพ และปริมาณแสงให้
สอดคล้องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ความสบายตาในการมองเห็น
ทําให้ผู้ที่ปฏิบัติงาน รู้สึกดีประสิทธิภาพในการมองเห็น แสง
ส ว่ า ง ที่ ดี ต้ อ ง ช่ ว ย ให้ ป ฏิ บั ติ ง า น ได้ ร ว ด เร็ ว แ ล ะ

รูปที1่ ความถี่และความยาวคลื่นตา่งๆของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
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ถูกต้อง แม่นยํา ในทุกสถานการณ์และทุกช่วงเวลาการ
กระจายความสว่างระดับความสว่าง ทิศทางของแสง
ธรรมชาติ จากเอกสารของสมาคมแสงสว่างแห่งประเทศ
ไทย (ปีพ.ศ. 2546) ได้กล่าวถึงลักษณะแสง แบบต่าง โดย
แยกเป็น การกระจายความสว่าง ระดับความสว่าง แสงบาด
ตา  ทิศทางของแสง  ลักษณะ  ของสีซึ่ งมี รายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
ระ ดั บ ค ว าม ส ว่ า งขั้ น ตํ่ า โด ย เฉ ลี่ ย  (Maintained 
Illuminance)  

ของบริเวณโดยรอบอาจน้อย กว่าระดับความส่อง
สว่างของกิจกรรม (Task Illuminance) แต่อาจไม่น้อยกว่า
ค่าในตารางที่ 1 ดังนี ้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงระดับความสว่างขั้นต่ําโดยเฉลี่ย  
 
Task Illuminance(luk) Illuminance of 

Immediate 
surrounding (luk) 

>750 500 
500 300 
300 200 
<200 เหมือนกับ Task 

Illuminance 
 
นอกจากระดับความส่องสว่างของกิจกรรม

แล้ว แสงสว่างควรมีการปรับเปลี่ยนความสว่างให้ เหมาะสม
และสอดคล้อง  

 - ความสม่ำเสมอ (Uniformity) ความสม่ําเสมอ
ของระดับความส่องสว่างเป็น อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยขั้น
ต่ํา (Ratio of the Minimum to Average Value) ระดับ
ความส่องสว่างจะ เปลี่ยนแปลงทีละน้อย บริเวณปฏิบัติ
กิจกรรมควรมีระดับความส่องสว่างเพียงค่าเดียว  โดย
ค ว า ม  ส ม่ ำ เส ม อ ข อ งร ะ ดั บ ค ว า ม ส่ อ งส ว่ า ง ข อ ง
กิ จ ก ร ร ม  (Uniformity of Task Illuminance) ไม่ ค ว ร
น้อย กว่า 0.7 และความสม่ำเสมอของระดับความส่องสว่าง

โด ย รอบ  (Uniformity of Illuminance of Immediate 
Surrounding Areas) ไม่ควรน้อยกว่า 0.5  
เคร่ืองวัดความส่องสว่าง  

ที่ใช้เทคนิคตรวจวัดความส่องสว่างของ แสงโดยใช้
ตั ว เ ซ น เซ อ ร์ รั บ แ ส ง เพื่ อ น ำ ไ ป ป ร ะ ม ว ล  ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ในการวัดและเปรียบเทียบความส่อง
สว่างหรือตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณแสงโดย
เครื่องวัดแสงสามารถตรวจวัดความส่องสว่างได้ทั้งจาก
แห ล่ งก ำ เนิ ด แ ส งที่ ม าจ าก ห ล อด ฟ ลู อ อ เรส เซน ต์
และ แสงอาทิตย์โดย   

ห ลั ก ก า ร พ้ื น ฐ า น ข อ ง เค ร่ื อ ง วั ด แ ส ง
มาตรฐาน เคร่ืองวัดแสง (Lux Meter) 

เครื่องวัดที่ใช้วัดความสว่างของแสงในรูปของ
ค ว า ม เ ข้ ม แ ห่ ง ก า ร ส่ อ ง ส ว่ า ง  ( Luminous 
intensity) หรือ กำลังส่องสว่าง (Candlepower) ของแสงท่ี
ตกกระทบพื้นที่หนึ่งเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ที่ใช้ งานอยู่นั้น [3-
5] ค่ากำลังส่องสว่างของแสงเหมาะสมหรือไม่มี หน่วยเป็นลู
เมนต่อตารางฟุต (Foot-candle) หรือลูเมน ต่อตารางเมตร
หรือลักซ์ (Lux) จะประกอบด้วยส่วนรับแสงหรือโฟโต
เซลล์ (Photocell) และส่วนท่ีแสดงผลหลักการ ทำงานส่วน
รับแสงหรือโฟโตเซลล์ (photocell) ประกอบด้วยธาตุที่มี
ความไวต่อแสงมากได้แก่ โซเดียม โปตัสเซียม ซิลิเนียม และ
ซีเซียมเมื่อมีแสงมาตกกระทบธาตุ เหล่านี้จะทำให้ เกิด
แรงดันไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ ขึ้นเรียกว่าโฟโตอิมิสช่ัน (photo 
emission) ธาตุเหล่านี้จะจ่ายอิเล็กตรอนออกไปตอนบนเป็น
ส่วนประกอบของโฟโตเซลล์สำหรับตอนล่างเป็น ไมโครแอม
มิเตอร์โฟโตเซลล์อากาศ  เมื่อต่อสายไฟจากขั้วลบและ
ขั้วบวกของโฟโตเซลล์ไปเข้ากับไมโครแอมมิเตอร์ (Micro 
ammeter)จะทำให้กิดกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากซิลิเนียมจะ
เป็นสัดส่วนโดยตรงกับแสงที่มากระทบกับโฟโตเซลล์ หรือซิ
ลิเนียมกระแสที่เกิดขึ้นจะไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ของไม
โครแอมมิเตอร์จึงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มของแสง  

 หลักการออกแบบและสร้าง เคร่ืองวัดความส่อง
สว่าง (Lux Meter)   
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เครื่องวัดที่ใช้วัดความสว่างของแสง ในรูปของ
ความเข้มแห่งการส่องสว่าง  (Luminous intensity) จะ
ประกอบด้ วย  2 ส่วนหลักได้แก่  ส่ วนหั ววัดและส่ วน
ป ร ะ ม ว ล ผ ล  ใน ส่ ว น ข อ งหั ว วั ด จ ะ ใ ช้  โม ดู ล  GY-
302(Ambient Light Sensor Module) เป็นตั วตรวจจับ
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณแสง ภายในจะประกอบ ไป
ด้วย  ไอซี  BH1750FVI เป็นสารกึ่ งตัวนำใช้โฟโต้ ไดโอด
เปลี่ยนสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าทำให้เกิดการ
แสดง ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำสามารถตอบสนองต่อ
สเปกตรัมใกล้เคียงกับการตรวจวัดแสงจากสายตามนุษย์มี
ความเร็วใน การตรวจจับแสงได้สูงและแสดงผลออกมาใน
รูป แบ บ ดิ จิ ต อลแล้ วส่ งข้ อมู ล ไป ป ระมวลผลจะ ใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น UNO Funduino และจัดเก็บ
ข้ อมู ล ด้ วย  SD Card แส ด งเวล า  วั น ที่  โด ย ใช้ โม ดู ล
DS1307 และแสดงผลทางจอ LCD ขนาด 16x2 ตัวอักษร   

การออกแบบและสร้างเครื่องวัดความส่องสว่าง
โด ย ป ร ะ ก อ บ อุ ป ก ร ณ์ ต่ า ง  ๆ   จ า ก นั้ น ท ำ ก า ร
ทดสอบ  เครื่องวัดความส่องสว่างเที ยบกับ เครื่องวัด
รุ่ น  407026 Heavy Duty Light Meter บั น ทึ ก ผ ลก าร
ทดลอง วิ เคราะห์ค่า ความเป็นเชิงเส้น  (Linearity) ค่า
ความสามารถในการทำซ้ำ (Repeatability) และนเครื่องวัด
ความส่องสว่างที่ได้ไปป ทดสอบใช้งานจริงในการตรวจวัด
ความส่องสว่างของห้องต่างๆ  

แสงสว่างที่มีความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละ
พื้ น ที่ ย่ อย  และสร้ า งสภ าพ แวดล้ อมที่ เห ม าะสม
ต่อ กิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยในเชิง
การทดลอง ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาการใช้เทคโนโลยี
เพื่อ ออกแบบระบบสำหรับตรวจจับโดยการวิจัยจะแบ่ง
อ อ ก เป็ น  3 ส่ ว น ห ลั ก ไ ด้ แ ก่  ก า ร ส ร้ า ง ร ะ บ บ
ตรวจจับ (2) วัตถุ การแสดงผลของแผงกันแดดอัตโนมัติ
แ ล ะ ก า รส ร้ า ง ร ะ บ บ ต รวจ จั บ ส ำห รั บ พื้ น ที่ ที่ มี
ผู้ใช้งาน หลากหลาย โดยจะแบ่งการทดสอบออกเป็นการ
ทดสอบย่อยในแต่ละกรณีเพื่อใช้ในการวัด ประสิทธิภาพ
การท างานของระบบ รวมไปถึงการนำเสนอข้อจำกัดการ
ทำงาน และแนวทางในการ พัฒนาระบบต่อไป ผลจาก

การทดลองประสิทธิภาพของระบบตรวจจับพบว่า ปัจจัย
สำคัญในการทดสอบระบบตรวจจับ ได้แก่ ระยะห่างระหว่าง
กล้องบันทึกภาพและวัตถุ ความแตกต่างระหว่างวัตถุและ
ภาพพื้นหลังความสว่างที่เปลี่ยนแปลงระหว่างการทำงาน
ของแผงกันแดดอัตโนมัติ ซึ่งผลของการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาระบบอาคารอัตโนมัติ สำหรับรองรับกลุ่มผู้ใช้
ที่มีความหลากหลาย และ สามารถรองรับการใช้งานผู้ใช้
จำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน  
 

3. ขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ
ระบบ 

3.1 ทำการตรวจจับความเข้มของแสงและนำไป
ประมวลผลตามที่ ได้กำหนดระยะในการเปิด -ปิดม่าน 
จากนั้ นม่ านอัติ โนมั ตก็จะทำงานตามคำสั่ งของการ
ประมวลผลโปรแกรม เพื่อให้ได้ปริมาณแสงภายในอาคารที่
ตรงตามมาตรฐานการส่องสว่างของ IESNA (Illuminating 
Engineering Society of North America)  

3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ขั้นตอนการวิเคาระห์ออกแบบระบบตรวจจับวัดค่าปริมาณ
แสง เพื่อควบคุมม่านกันแดดอัตโนมัติและปริมาณแสงสว่าง
ภายในบ้านและอาคารผู้วิจัยได้ดำเนินงานเป็นขั้นตอนดังน้ี 
3.2.1 แผนภาพข้ันตอนการทำงาน Work flow 
 

รูปที่ 2 แผนภาพข้ันตอนการทำงานของระบบ 
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3.3 การพัฒนาระบบ 

ในขั้นตอนการพัฒนาระบบตรวจจับวัดค่าปริมาณ
แสง เพื่อควบคุมม่านกันแดดอัตโนมัติและปริมาณแสงสว่าง
ภายในบ้านและอาคาร เริ่มจากเซนเซอร์แสงวัดปริมาณแสง 
มีหน่วยเป็นลักซ์ ใช้ในการพิจารณาองศาการเปิดของม่าน
กั น แ ด ด อั ต โ น มั ติ  โ ด ย จ ะ ท ำ ง า น ร่ ว ม กั น กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั้นจะทำการนำค่าที่ ได้มา
วิเคราะห์ในโปรแกรมตามเง่ือนไขที่เรากำหนดค่าปริมาณ
แสงไว้เพื่อให้ม่านอัตโนมัติทำงาน 

3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

3.4.1 เซ็นเซอร์แสง เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของ
เครื่องวัดแสง เซ็นเซอร์คือโฟโตอิเล็กทริกเซลล์ที่ แปลงคลื่น
แสงเป็นประจุไฟฟ้า เซ็นเซอร์รับแสงจะถูกติดตั้งอยู่ภายใน
โดมพลาสติกสีขาวที่ทำหน้าท่ีรับแสงจากหลายทิศทาง 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์                                      

          วงจรรวมของอินเทลไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 
บิตในซีพียู  ความเร็ว 12 MHz แรมขนาด 128 ไบต์ , 
EPROM ขนาด 2048 ไบต์ และ I/O ในชิปเดียวกัน 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (อังกฤษ: microcontroller มักย่อว่า 
µC, uC หรือ MCU) คือ อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุ

ความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยใน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอาซีพียู , หน่วยความจำและ
พอร์ ต  ซึ่ ง เป็ นส่ วนป ระกอบห ลั กส ำคัญ ของระบ บ
คอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยทำการบรรจุเข้าไว้ในตัวถัง
เดียวกัน 

โครงสร้างทั่วไป 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 
5 ส่วนใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.) หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู  (CPU : 
Central Processing Unit) 

 2 ).หน่ วยความจำ (Memory) สามารถแบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยความจำที่มี ไว้ส ำหรับเก็บ
โป รแ ก รม ห ลั ก  (Program Memory) เป รี ยบ เส มื อ น
ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คือข้อมูลใดๆ ท่ีถูก
เก็บไว้ในนี้จะไม่สูญหายไปแม้ไม่มีไฟเลี้ยงอีกส่วนหนึ่งคือ
หน่วยความจำข้อมูล (Data Memory) ใช้เป็นเหมือนกับ
กระดาษทดในการคำนวณของซีพียู และเป็นที่พักข้อมูล
ช่ัวคราวขณะทำงาน แต่หากไม่มีไฟเลี้ยง ข้อมูลก็จะหายไป
คล้ายกับหน่วยความจ าแรม (RAM) ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ทั่วๆ ไป แต่สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์สมัยใหม่ หน่วย
ความจ าข้อมูลจะมีทั้งที่เป็นหน่วยความจำแรม ซึ่งข้อมูลจะ
หายไปเมื่อไม่มี ไฟเลี้ยง และเป็นอีอีพรอม (EEPROM : 
Electrically Erasable Programmable Read-Only 
Memory) ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้แม้ไม่มีไฟเลี้ยงก็ตาม 

3). ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก หรือพอร์ต 
(Port) มี 2 ลักษณะคือ พอร์ตอินพุต  (Input Port) และ
พอร์ตส่งสัญญาณหรือพอร์ตเอาต์พุต (Output Port) ส่วนนี้
จะใช้ในการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ถือว่าเป็นส่วนที่ส 
าคัญมาก ใช้ร่วมกันระหว่างพอร์ตอินพุต เพื่อรับสัญญาณ 
อาจจะด้วยการกดสวิตช์ เพื่อนำไปประมวลผลและส่งไป

รูปที่ 3 เซ็นเซอร์แสง 
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พอร์ตเอาต์พุต เพื่อแสดงผลเช่น การติดสว่างของหลอดไฟ 
เป็นต้น 

4).ช่องทางเดินของสัญญาณ หรือบัส (BUS) คือ
เส้นทางการแลกเปลี่ยนสัญญาณข้อมูลระหว่าง ซีพียู หน่วย
ความจ าและพอร์ต เป็นลักษณะของสายสัญญาณจำนวน
มากอยู่ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยแบ่งเป็น
บัสข้อมูล (Data Bus) , บัสแอดเดรส (Address Bus) และ
บัสควบคุม (Control Bus) 

5). วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา เป็นองค์ประกอบ
ที่สำคัญมากอีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากการทำงานที่เกิดขึ้นในตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะขึ้นอยู่กับการกำหนดจังหวะ หาก
สัญญาณนาฬิกามีความถี่สูง จังหวะการทำงานก็จะสามารถ
ทำได้ถี่ข้ึนส่งผลให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนั้น มีความเร็วใน
การประมวลผลสูงตามไปด้วย 

 

รูปที4่ ไมโครคอนโทรลเลอร ์

3.4.3 โปรแกรม Processing Software 

สำหรับโปรแกรมที่เลือกมาใช้ในการพัฒนานั้นจะ
เลื อกใช้ โปรแกรม Processing โดยตั วโปรแกรมเป็ น
ซอฟต์แวร์แบบ Open Sourceสามารถนำมาใช้และพัฒนา
ได้โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์และเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อ
สนับสนุนนักออกแบบ มีความซับซ้อนของภาษาน้อย

สามารถ เข้าใจได้ประกอบกับระยะเวลาที่ใช้ในการทำวิจัย
นั้นมีอย่างจำกัด 

 

          รูปที่ 5 Processing Software 

3.4.4 โปรแกรม visual Studio .NET 

เครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรมแบบครบวงจร 
เป็นการรวมเครื่องมือที่จำเป็นต่อการพัฒนาโปรแกรมอย่าง
ครบถ้วน 

 

รูปที่ 6 visual Studio .NET 

 

รายละเอียดโปรแกรมที่จะพัฒนา (Software 
Specification) ได้แก่  

Input/Output Specification 

Input: ค่าของแสงในแต่ละช่วงเวลาที่เครื่องวัดได้ Output: 
ระดับความกว้างของม่านอัติโนมัติ หรือการเปิด-ปิดของม่าน 
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4.ผลการดำเนินงาน 

4.1 ผลการพัฒนาระบบ  ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

 

รูปที่ 7 ผ้าม่านอัตโนมัต ิ

การทำงานเปิด-ปิดของม่านอัตโนมัติ โดยการรับ
ค่าแสงจากเซนเซอร์แสงมาวิเคราะห์ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ 
แ ล ะก าร เปิ ด -ปิ ด ม่ าน อั ต โน มั ติ จ ะ ถู ก ค วบ คุ ม โด ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

รูปที่ 8 แผนภาพการทำงานของระบบ 

4.2 การทดสอบระบบโดยผู้พัฒนาระบบ 

 พัฒนาระบบโดยผลการทดสอบเซ็นเซอร์แสงและ
ผ้าม่านอัตโนมัติ จากการทดสอบเซ็นเซอร์วัดแสง ผู้วิจัยได้
ทำการเปรียบเทียบค่าความแม่นยำพบว่าเซ็นเซอร์วัดแสงมี
ค่ าคาดเคลื่ อน 29 ลักซ์ เสมอ และกำหนดให้ภายใน
ห้องทดลองมีค่าความส่อง สว่างเริ่มต้นเท่ากับ 100 ลักซ์ 
โดยผ้าม่านอัตโนมัติ จะมีค่าระยะเปิด-ปิด ทั้งหมด 4 ระยะ 
เริ่มต้นที่ระยะเท่ากับ 25 เปอร์เซ็นของขนาดม่านทั้งหมด มี
การเพิ่มระยะเปิด-ปิดทีละ 25 เปอร์เซ็นไปเรื่อยๆจนสิ้นสุด
การทำงานอยู่ที่ 100 เปอร์เซ็น  

โดยกำหนดให้ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีเง่ือนไขดังนี้  

(1) ค่าแสง > 0 ลักซ์: ระยะการผ้าม่านอัติโนมัติ
เพิ่มขึ้น  

(2) ค่าแสง < 100 ลักซ์ : ระยะการผ้าม่านอัติ
โนมัติลดลง 

ค่าแสง > 150 ลักซ์: ระยะการผ้าม่านอัติโนมัติ
เพิ่มขึ้น  

(3) ค่าแสง < 500 ลักซ์ : ระยะการผ้าม่านอัติ
โนมัติลดลง 

ค่าแสง > 550 ลักซ์: ระยะการผ้าม่านอัติโนมัติ
เพิ่มขึ้น 

ตารางที่ 2 ตารางผลการทดสอบการแสดงผลของผ้าม่านอัตโนมัต ิ
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หมายเหตุ : non หมายถึง ระยะการเปิดที่มีค่าระหว่าง 0-
100 

4.3 เกณฑ์การแปลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 

 ผู้พัฒนาได้มีการทดสอบคุณภาพของระบบการ
ประเมินผลระบบด้วยความพึงพอใจต่อระบบตามวิธีของไล
เคอร์ท (Likert) โดยประกอบด้วย 

มาตรอันดับ (Ordinal scale) 5 ระดับ ซึ่งแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยเป็นแบบช่วงได้ดังตารางที่3 

4.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

 การประเมินความพึงพอใจต่อระบบโดยผู้ใช้ทั่วไป
จำนวน 30 คนและผู้เช่ียวชาญคอมพิวเตอร์ 5 คน ได้ผลดัง
ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ 

 

5.อภิปรายผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้จัดทำพื่อพัฒนาและปรับปรุงแสงภายใน
อาคาร ให้มีความเพียงพอและความเหมาะสมต่อการใช้งาน

ที่เกิดในขณะนั้น จึงเป็นการพัฒนาระบบตรวจจับวัดค่า
ปริมาณแสง เพื่อควบคุมม่านกันแดดอัตโนมัติและปริมาณ
แสงสว่างภายในบ้านและอาคาร เป็นการทดลองที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ควบคุมองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายในอาคารในการ
ป้องกันหรือนำเอาแสงธรรมชาติ เข้ามาใช้ภายในอาคาร
โดยพิจรณาผลการทดลองจากหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

(1) การนำอาเทคโนโลยี Object Tracking เข้า
มาใช้ในการจัดการบ้านและอาคาร 

(2) การควบคุมแสงสว่างภายในพื้นที่ปิดล้อมใน
บ้านและอาคาร โดยผ่านชุดโปรแกรม 

ตารางที่ 3 เกณฑ์การแปลผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้ 
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(3) การพัฒนาระบบสำหรับรองรับผู้ใช้งานหลาย
คน 

5.1 สรุปผลการทดสอบ 

 จากการให้ผู้ทดสอบได้ทดลองใช้ตัวอย่างผ้าม่าน
อัตโนมัติพบว่า  การทำงานของเซนเซอร์แสงสามารถ
ตรวจจับได้อย่างดี ระบบได้มีการวิเคราะห์ค่าแสงตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง แต่มีปัญหาทางด้านระยะ
ของการเปิด-ปิดผ้าม่านอัตโนมัตที่ไม่เสถียรมากนัก ทาง
ผู้พัฒนาได้ปรับปรและทดสอบระบบจนกว่าจะแก้ไขปัญหา
ได้ตามที่ต้องการ 
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บทคัดย่อโครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
จัดการร้านบอร์ดเกม Gemoi เนื่องจากระบบของทางร้านเป็น
เพียงระบบขายสินค้าเท่านั้นส่วนรายละเอียดและข้อมูลตา่งๆ นั้น
จะอย ู ่ ในเพจFacebookซ ึ ่ งทำให ้ เก ิดป ัญหาในการทราบ
รายละเอียดสินค้า วิธีการเล่นหรือใช้งานสินค้าและเกิดความไม่
สะดวกในการใช้งานระบบ จากเหตุผลดังกล่าวทางคณะผู้จัดทำ
จึงมีแนวคิดในการนำความสามารถในการออกแบบและพัฒนา
ระบบ เข้ามาช่วยพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่โดยระบบใหม่นั้นจะมี
ความน่าสนใจมากขึ้นมีความทันสมัยมีการเพิ่มรายละเอียดสินค้า
และการใช้งานสินค้า ในตัวระบบใหม่นั้นยังคงมีระบบการสั่งซื้อ
สินค้าและการชำระเงินภายในระบบเช่นเดิม ทำให้ผู ้ใช้งาน
สามารถเข้าใช้งานและสามารถสั่งซื้อสินค้าไดส้ะดวก ข้อมูลสินคา้
ครบถ้วน ประหยัดเวลา และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
คำสำคัญ – ระบบสั่งซื้อสินค้า, ระบบแนะนำสินค้า 
 

ABSTRACT 
 This project is for analyzing and developing a Gemoi 
board game shop management system since the shop 
system is only a selling system, details and information. 
It will be on the Facebook page, which causes problems 
in knowing the product details. How to play or use the 
product and the inconvenience in using the system. As 
a result of the aforementioned reasons, the preparation 
team has the concept of applying the ability to design 
and develop the system. To help develop the new 
system, the new system will be more interesting, 
modern, adding product details and product use. The 

new system still has an in-house ordering and payment 
system. Allows users to have access to use and can 
order products conveniently. Complete product 
information, saving time and faster. 
Keywords -- Ordering system, Recommendation 
system 
 

1. บทนำ 
 

 ร ้าน Gemoi เป ิดบริการขายบอร์ดเกม หนังส ือการ์ตูน 
Figure สำหรับผู้ที่ต้องการตัวสินค้าลิขสิทธิ์แท้นั้น ซึ่งในการซื้อ
ขายแบบเก่านั้นลูกค้าสามารดูรายละเอียดสินค้าได้บนหน้าเพจ
Facebookและสั่งซื้อสนิค้าไดบ้นระบบของทางร้านเท่านั้น ซึ่งทำ
ให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลา เนื่องจากระบบของทางร้านเป็น
เพียงระบบขายสินค้าเท่านั้นส่วนรายละเอียดและข้อมูลต่าง  ๆ 
นั ้นจะอยู ่ในเพจFacebookซึ ่งทำให้เกิดปัญหาในการทราบ
รายละเอียดสินค้า วิธีการเล่นหรือใช้งานสินค้าและเกิดความไม่
สะดวกในการใช้งานระบบ ดังนั ้นทางร้าน Gemoi จึงมีความ
ต้องการที่จะทำระบบนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนที่จะช่วยในการเข้าถึง
ข้อมูลของร้าน Gemoi และถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ให้ลูกค้าได้รับทราบและเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ภายในร้านอีกทางหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเดินทาง
มาดูสินค้าด้วยตนเองทำให้ประหยัดเวลา โดยระบบจะช่วยให้
ทางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากยุคสมัยปัจจุบันการโฆษณา
ออนไลน์หรือการทำระบบจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจสินค้า
หรือคนที่กำลังหาบอร์ดเกมหรือฟิกเกอร์อยู่นั้นสามารถ เข้าถึง
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ข้อมูลที่สนใจได้ง่ายสะดวกรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้นและถ้าหากลูกค้า
มีความสนใจหรือตัดสินใจได้ 

 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สำหรับการพัฒนาระบบการจัดการร้าน 
Gemoiมีนั้น มีการนำเอาระบบสารสนเทศหลายชนิดมาใช้เป็น
หลักองค์ประกอบในการพัฒนาระบบ เพื่อท่ีจะได้แสดงออกมาให้
เป็นการวิเคราะห์และพัฒนาระบบจัดการร้านบอร์ดเกม Gemoi 
ได้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของสิ่งที่จะนำมาใช้
ในองค์ความรู้ด้วยกัน ประกอบไปด้วยดังนี้ 
2.1 ภาษาพีเอชพี (PHP) 

 ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดย
ลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำ
เว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐาน
โครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษา
เพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลัก
ของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มี
ความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว [1] 
2.2 ซีเอสเอส (CSS) 

CSS คือ ภาษาที่ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML 
ให้มีหน้าตา สีสัน ระยะห่าง พื้นหลัง เส้นขอบและอื่นๆ ตามที่
ต้องการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มีลักษณะ
เป็นภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูก
กำหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาหนึ่งในการตกแต่งเว็บไซต์ 
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย [2] 
2.3 จาวาสคริป (JAVA SCRIPE) 

ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบ
อินเทอร์เน็ต ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript 
เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ท่ีเรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งใน
การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์
ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น 
[3]  
2.4 ฐานข้อมลูพีเอชพีมายแอดมนิ (phpMyAdmin) 

ฐานข ้อม ู ลพ ี เ อชพ ีมายแอดม ิ น  ( phpMyAdmin) คือ 
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ รองรับคำสั ่งเอสคิวแอล (SQL = Structured Query 
Language) เป็นเครื ่องมือสำหรับเก็บข้อมูลที ่ต้องใช้ร่วมกับ

เครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการเพื่อให้ได้ระบบงานท่ี
รองรับความต้องการของผู้ใช้  
2.5 วงจรการพ ัฒนาระบบ วงจรการพ ัฒนาระบบงาน 
(System Development Life Cycle : SDLC) การ
แบ่งขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือตอบสนองความ
ต้องการขององค์กรโดยระบบที่จะพัฒนานั้นอาจเป็นการพัฒนา
ระบบใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดีขึ้นก็ได้ 
[7] 
2.6 การจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL 
 MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดย
บริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับ
คำสั่ง SQL เป็นเครื ่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับ
เครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่
รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นทำงานร่วมกับเครื่องบริการ
เว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่ง
เคร ื ่องบริการ (Server-Side Script) เช ่น ภาษา php ภาษา 
aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือทำงานร่วมกับโปรแกรม
ประยุกต์ (Application Program) โปรแกรมถูกออกแบบให้
สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็น
ระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source) ที่ถูกนำไปใช้
งานมากท่ีสุด [8] 
 

3.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เจนจิรา แจ่มศิริ และคณะ(2561) [4] ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

“ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก” ผู้จัดทำได้ทำพัฒนาระบบจนสามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานระบบ 
ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและระบบฐานข้อมูล ช่วยทำให้
การทำงานรวดเร็วขึ้น  

[1]Dedeke (2016) [5] ไ ด ้ ศ ึ กษาการออกแบบ ระบบ
ท่องเที่ยวโดยใช้ สารสนเทศ Task-fit เพื่อ ประเมินคุณภาพการ
ให้บริการและความตั้งใจซื้อการศึกษาหลายแห่งมีการสํารวจผู้ซื้อ
ในรูปแบบความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ และคุณภาพการ
ออกแบบระบบแต่เน้นไปในเรื่องการออกแบบในคุณภาพการ
ให้บริการการรับรู้และความตั้งใจซื้อ  
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นางสาวณิชากร พรมจันทร์  และคณะ (2558) [6] เป็น
ระบบจองโรงแรม Princess Hotel ซึ่งในระบบจะประกอบไป
ด้วยผู้ดูแล ระบบ  ( admin) และส่วนของลูกค้า ในส่วนผู้ดูแล
ระบบ  ( admin) จะสามารถกดเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลห้องพักข้อ 
มูลข่าวประชาสัมพันธ์ ยืนยันการจอง และตรวจสอบการชำระ
เงินของลูกค้า  

 
4.วิธีการดำเนินงานวิจัย 

4.1 ค้นหาปัญหา โอกาสและเป้าหมาย 
โดยผ ู ้ว ิจ ัยได ้ทำงานศ ึกษาป ัญหาของทางร ้านGemoi 

เน ื ่องจากปัจจุบันทางร้านมีแค่หน้าเว็บขายสินค้ากับเพจ
Facebookไว้สำหรับบอกรายละเอียดสินค้าเท่านั้น ในหน้าเว็บ
สินค้านั้นมีแค่ตัวสินค้ากับราคาเท่านั้นส่วนรายละเอียดหรือการ
รีวิวร้านภายในร้านนั้นจะใส่ข้อมูลไว้ในเพจFacebookซึ่งการ
หลักการทำงานแบบนี้นั้นอาจทำให้ลูกค้าเกิดความอยากรู้ราย
เอียดสินค้าแต่ไม่มีรายละเอียดของสินค้าในหน้าเว็บ ทำให้ลูกค้า
เสียเวลา และอาจทำให้เสียโอกาสในการได้ลูกค้า เพื่อให้สะดวก
ต่อทั้งสองฝ่าย ทางคณะผู้จัดทำจึงจัดทำระบบที่รวบทั้งการรีวิว
บรรยากาศภายร้าน ตัวสินค้ารายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการสั่งซื้อ
สินค้าเข้าไว้ในระบบเดียว เพื่อประหยัดเวลาในการเลือกสินค้า
ของลูกค้า และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านไปในตัวอีกด้วย 
4.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในส่วนของการวิจัยของโครงการ 
ในขั ้นตอนนี ้ได้ทำการจัดทำข้อเสนอโครงการพร้อมกำหนด
ขอบเขตโครงการพัฒนาระบบดังกล่าว พร้อมทั้งประเมินความ
เป็นไปได้ในด้านต่างๆ ในการจัดทำโครงการและวิเคราะห์
คำนวณระยะเวลาในการพัฒนาระบบ 
 
4.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการร้าน Gemoi 
ผู ้วิจัยได้เลือกใช้เครื ่องมือแผนภาพการไหลของข้อมูล  ( Data 
Flow Diagram: DFD) ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที ่ได ้จาก
ขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนหน้านี้โดยสามารถสรุปได้เป็นแผนภาพแสดง
การไหลของข้อมูลของระบบดังรูป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 Context diagram การวิเคราะห์และพัฒนาระบบจัดการร้านบอร์ด

เกม Gemoi  
 

 
 

ภาพ 2 ER Diagram การวิเคราะห์และพัฒนาระบบจัดการ 
ร้านบอร์ดเกม Gemoi 

 
4.4 การออกแบบพัฒนาระบบ 

การออกแบบได้ทำการจัดทำต้นแบบของหน้าจอ  ( User 
Interface) ทั้งหมดของระบบร้าน Gemoi โดยการออกแบบนั้น
ม ีการคำน ึงถ ึงเร ื ่องของประสบการของผ ู ้ ใช ้ งาน  ( User 
Experience : UX) [ 4 [ มาใช้ในการออกแบบในครั้งนี้อีกด้วย 
4.5 การพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบผู ้ว ิจ ัยได้เล ือกเทคโนโลยีในส่วนของ
อุปกรณ์และโปรแกรมที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานในการพัฒนาระบบ
ดังกล่าว ทั้งนี้โปรแกรม  ( Software) ที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาระบบร้าน Gemoiประกอบด้วย โปรแกรม PHP My 
Admin โดยการพ ัฒนาย ังได ้ ใ ช้  MYSQL,PHP, Java Script, 
CSS, Bootstrap4, HTML ร่วมกับโปรแกรมข้างต้นอีกด้วย 
4.6 การทดสอบระบบ 

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบระบบทั้งโดยผู้พัฒนาระบบและการ
ทดสอบระบบโดยผู ้ใช ้งาน ซ ึ ่งการทดสอบระบบโดยผ ู ้ ใ ช้
แบบอัลฟ่า  ( Alfa UAT) และสามารถประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบด้านต่าง ๆด้วยกันยกตัวอย่างได้สี่ขั้นตอน ดังนี ้
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1) ด้านความถูกต้องของ ระบบในแต่ละส่วนย่อย 2) ด้าน
ความถูกต้องในการทำงานของระบบในภาพรวม 3) ด้านตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ และ 4) ด้านความปลอดภัยของระบบ 
เพื่อหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมเพื่อจะได้ทำการแก้ไขก่อนที่จะ 
ไปติดตั้งระบบให้กับผู้ใช้งาน 
4.7 ติดต้ังระบบและระบบ 

หลังจากที่ได้ทำการทดสอบจนมีความมั่นใจแล้วว่าระบบที่
พัฒนาขึ้นนั้น สามารถทำงานได้จริง และตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบ จากนั้นผู้วิจัยจึงดำเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน
จริงต่อไป 

 
5. ขอบเขตของการวิจัยและผลของการดำเนินงาน 

การวิจัยในครั้งนี ้เป็นการวิเคราะห์และพัฒนาระบบร้าน 
Gemoi โดยมีกลุ่มผู้ใช้งานแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี ้

1.เจ้าของกิจการ  ( owner) โดยสามารถดูผลประกอบการได้ 
สามารถดูยอดการสั่งซื้อสินค้า และสามารถดูสินค้าท่ีมีการจองได้ 

2.ผู ้ด ูแลระบบ  ( Admin) โดยสามารถเพิ ่มลบสินค้าเพิ่ม
รายละเอียดสินค้า เพิ่มวิดีโอแนะนำตัวสินค้าได้ 
3.ลูกค้าผู ้ใช้งาน  ( User) สามารถศึกษาวิธีการเล่นหรือใช้งาน
สินค้าได้ก่อนการตัดสินใจเลอืกซื้อสินค้า และสามารถซื้อหรือจอง
สินค้าได้ 

จากการศึกษาการทำระบบร้าน Gemoi นั้น ผู้วิจัยได้ทำการ
พัฒนาตัวระบบตามขอบเขตที่ตั้งไว้เพื่อนำมาเป็นอีกทางเลือกใน
การประชาสัมพันธ์ให้กับทางร้าน Gemoi เพื่อเพ่ิมยอดขายให้กับ
ทางร้าน มีระบบจัดการสินค้า มีการเก็บสถิติการสั่งซื้อสินค้าใน
ส่วนของผู้ใช้งานสามารถเป็นช่องทางในการตัดสินใจในการเลือก
ซื้อสินค้า 
ฟังก์ชั่นของระบบ 

1. ระบบของผู้จัดการรา้น 
1.1 ระบบการเข้าใช้งานของผู้จัดการร้าน : ผู้จัดการ
ร้าน 
สามารถล็อกอิน เข้าสูร่ะบบ และออกจากระบบได ้
1.2 ระบบการสรุปยอดการสั่งซื้อสินค้า : โดยสามารถ 
เช็คยอดการขายและจองสินค้าได ้
1.3 ระบบรายงานผลประกอบการ : ผู้จัดการสามารถ
เข้าไปดผูลประกอบการผ่านการนำเสนอแบบ 
Dashboard ได้แต่ไม่สามารถเพิม่ ลบ แก้ไขข้อมูลได ้

2. ระบบผูดู้แลระบบ 
2.1 ระบบสมัครสมาชิก : ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม
ข้อมูลสมาชิกได ้
2.2 ระบบการเข้าใช้ของผู้ดูแลระบบ : ผู้ดูแลระบบ
สามารถเข้าสูร่ะบบ และออกจากระบบได ้
2.3 ระบบการจัดการข้อมลูสินค้า : สามารถเพิ่ม ลบ 
แก้ไข ค้นหา ข้อมูลของสินค้าได ้

3. 2.4 ระบบการจัดการข้อมลูของพนักงาน :สามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมลูของพนักงานได้ได้ระบบ
ของผูใ้ชง้าน 
3.1 ระบบสมัครสมาชิก : สามารถล็อกอิน เข้าสู่ระบบ 
และออกจากระบบได้  
3.2 ระบบการตรวจสอบการค้างชำระสินค้า : สามารถ
เลือกดูตามวันท่ีได้ ้

ตัวอย่างหน้าระบบ 

 
 
 

ภาพ 3 หน้าเพจของ ระบบจัดการร้านบอร์ดเกม Gemoi 

 

 
 

ภาพ 4 หน้าค้นหาสินค้า 
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ภาพ 5 หน้ารายละเอยีดสินค้า 

 

 
 

ภาพ 6 หน้าการสั่งซ้ือสินค้า 

 

 
 

ภาพ 7 หน้ารายการสินค้า 

 

 
 

ภาพ 8 หน้าการแบบฟอร์มการสินค้า 

 

 
 

ภาพ 9 หน้าการเข้าสู่ระบบ 

 
 

 
 

ภาพ 10 หนา้สมัครสมาชิก 

 

 
 
 

ภาพ 11 หนา้การตั้งค่าบัญชีผู้ใช ้

 
 

ภาพ 12 Dash Board ของผู้จัดการร้าน 
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 1การประเมินผลการใช้ระบบร้าน Gemoi 

 
6.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยพัฒนาระบบร้าน Gemoi ในครั้งนี ้แบ่งเป็นสามฝั่งที่
ได้ประโยชน์ด้วยกัน โดยเริ่มจากฝ่ายผู้จัดการร้านหรือ Owner ที่
ได้รับความสะดวกสบายในการเช็คยอดขายสินค้าต่างๆ ได้โดยไม่
ต้องมานั่งเช็คสินค้าเอง อีกทั้งยังสามารถดูยอดสถิติที่เป็นตัวเลข
ของธุรกิจของตนเองได้อีกด้วย ถัดจากนั้นคือผลประโยชน์ท่ีได้รับ
ของฝ่ายแอดมิน หรือพนักงานของทางร้าน ทำให้เกิดความ
สะดวกสบายในการบันทึกข้อมูลเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการ
เขียนหรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่นกระดาษ ลดความยุ่งยากและทำ
ให้ข้อมูลที่ได้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นเพราะได้มีการนำเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบนี้นี้  และ
สุดท้ายคือผู้ใช้งาน ประโยชน์ท่ีผู้ใช้งานจะได้รับนั้นคือการย้อนไป
ดูรายการค้างชำระของตนผ่านทางออนไลน์ เพื่อป้องกันในกรณีที่
ใบเสร็จชำระค่าห้องสูญหายหรือถูกทำลาย และยังสามารถศึกษา
ข้อมูลรายละเอียดวิธีการเล่นหรือการใช้งานสินค้าได้ โดยไม่ต้อง
มานั่งศึกษาหาข้อมูลเอง 
 
 

7. ประเมินผลความพึงพอใจจากการใช้งาน 
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบจัดการร้านบอร์ดเกม Gemoi ที่
พัฒนาขึ ้นมาประกอบไปด้วยระบบย่อยอาทิเช่น ระบบการ
จัดการข้อมูลสินค้าสำหรับระดับพนักงาน ระบบเรียกดูข้อมูล
สรุปผลรายงานค่าใช้รายได้ในแต่ละเดือนสำหรับผู้บริหาร และ
การเรียกดูข้อมูลส่วนตัวสำหรับฝ่ายผู้เข้าใช้งาน  
        ทางผู้วิจัย ได้ทำการเก็บข้อมูลจากสามฝ่ายที่กล่าวมา
เบื้องต้น โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกมาเป็นระดับ 1 ถึง
ระดับ5 โดยแบ่งออกมาเป็นดังนี้ 

ระดับที่หนึ่ง ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ระดับที่สอง ความพึงพอใจน้อย 
ระดับที่สาม ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ระดับที่สี่    ความพึงพอใจระดับมาก 
ระดับที่ห้า  ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

และได้แบ่งหัวข้อย่อยอีกสี ่หัวข้อในการประเมินในครั้งนี ้ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 

• ความน่าเชื่อถือในการใช้งาน 

• ความรวดเร็วในการใช้ข้อมูล 
• ความสวยงาม 

• ความพึงพอใจในการใช้งานตาราง 1 ผลสรุปการประเมินออกมาใน

รูปตารางดังนี้ 
 

 เมื่อได้ทำการสอบถาม ทั้งสามฝ่ายแล้ว ได้ผลสรุปออกมาดงันี้ 
ฝ่ายเจ้าของกิจการจำนวน 1 คน เมื่อทำการหาค่าเฉลี่ยแล้ว ให้
คะแนนความน่าเชื่อถือในการใช้งาน 4 คะแนน ให้คะแนนความ
รวดเร็วในการใช้ข้อมูล 4 คะแนน ให้คะแนนความสวยงาม 4 
คะแนน และความพึงพอใจในการใช้งาน 4.00คะแนน สรุปผล
โดยรวมแล้วได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4 คะแนน อยู่ในระดับดี ฝ่าย
แอดมินหรือพนักงานภายในร้านจำนวน 10 คน เมื่อทำการหา
ค่าเฉลี่ยแล้ว ให้คะแนนความน่าเชื่อถือในการใช้งาน 4 คะแนน 
ให้คะแนนความรวดเร็วในการใช้ข้อมูล 4 คะแนน ให้คะแนน
ความสวยงาม 5 คะแนน  และความพึงพอใจในการใช้งาน 4 
คะแนน สรุปผลโดยรวมแล้วได้ คะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ 4.25 
คะแนน อยู่ในระดับดี ฝ่าย User หรือผู้ใช้งานระบบจำนวน 15 
คน เมื่อทำการหาค่าเฉลี่ยแล้ว ให้คะแนนความน่าเชื่อถือในการ
ใช้งาน 5 คะแนน ให้คะแนนความรวดเร็วในการใช้ข้อมูล 5 
คะแนน ให้คะแนนความสวยงาม 3 คะแนน และความพึงพอใจ

ประเมนิผลการใช้
ระบบร้าน Gemoi 

ผลการประเมิน คุณภาพ 

มาตรฐานด้านความรวดเร็ว 
เจ้าของกิจการ 5 4 ดี 
พนักงาน 5 4 ดี 
ผู้ใช้งาน 5 5 ดีมาก 
มาตรฐานด้านความพึงพอใจ 
เจ้าของกิจการ 5 4 ดี 
พนักงาน 5 5 ดีมาก 
ผู้ใช้งาน 5 4 ดี 
มาตรฐานด้านความสวยงาม 
เจ้าของกิจการ 5 4 ดี 
พนักงาน 5 5 ดีมาก 
ผู้ใช้งาน 5 3 ปานกลาง 
มาตรฐานด้านความน่าเช่ือในการใช้งาน 
เจ้าของกิจการ 5 4 ดี 
พนักงาน 5 4 ดี 

ผู้ใช้งาน 5 5 ดีมาก 
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ในการใช้งาน 4 คะแนน สรุปผลโดยรวมแล้วได้ คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับดี   
เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของระบบเดิมและระบบใหม่ที่
พัฒนาขึ้นพบว่าผลสรุปในการเก็บข้อมูลการประเมินวิจัยในครั้งนี้ 
ทั้งเจ้าของกิจการ พนักงานผู้ดูแลร้าน และลูกค้าได้ให้คะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีทั้งหมด ทั้งในด้านความพึงพอใจในการใช้งาน 
ความรวดเร็วในการใช้ข้อมูล ความสวยงาม และสุดท้ายคือเรื่อง
ความพึงพอใจในการใช้งาน คะแนนเฉลี่ยล้วนอยู่ในระดับดี – ดี
มากด้วยกันหมดทั้งสิ้น ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้
ทดแทนระบบเดิมได้ 
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บทคัดย่อ              
      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
วิเคราะห์พันธุ์กล้วยไม้ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คอนโวลูชัน  เราได้รวบรวมข้อมูลนำเข้าจำนวน 698  ตัวอย่าง 
จาก 10 ชนิดสายพันธุ์ และสร้างตัวแบบจำลองการวิเคราะห์โดย
ใช้กระบวนการประมวลผลภาพร่วมกับ TensorFlow Library 
ซึ่ ง เ ป็ น  Deep learning Library แ ล ะ ใ ช้ อั ล ก อ ริ ทึ ม 
Convolutional Neural Network ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่เน้นใช้
กับรูปภาพ  ผลลัพธ์ที่ ได้จะพบว่า ตัวแบบจำลองมีค่าความ
ถูกต้องเท่ากับ 92.2% % หลังจากนั้นได้นำตัวแบบจำลองนี้
พัฒนาเป็นระบบ responsive web application ด้วยการใช้
เครื่องมือพัฒนาได้แก่โปรแกรม subline text  รวมถึงภาษา 
PHP และ JavaScript   
 
คำสำคัญ--กล้วยไม้, การเรียนรู้เชิงลึก, โครงข่าย 
             ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน   
 

ABSTRACT 
        This research presents the Orchid Species  
Analyze System with Artificial Convolution Neural 
Network. We have collected 698 samples with 10 
orchid species data and modeled for analysis with 
TensorFlow Library, the Deep learning Library, and the 
CNN algorithm techniques. The research result, it was 
found that the appropriate models for Orchid Species 
Analyzes accuracy value at 92.2%. After this model 
was introduced developed as a responsive web 
application by using development tools including 
subline text, including PHP and JavaScript. 

Keywords-- Orchid Species, Deep Learning,  
                Convolutional Neural Network 

1. บทนำ 
กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในวงศ์ Orchidaceae 

นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในส่วนต่างๆของประเทศไทย  
เนื่องจากมีลักษณะดอกและสีสันลวดลายสวยงาม เป็นไม้ตัดดอก
ที่มีอายุการใช้งานได้นานและยังเป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่าย และ
ยังมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกตามความต้องการ ปัญหาที่พบ
ส่วนใหญ่คือ ผู้ที่สนใจไม่ทราบสายพันธุ์ของกล้วยไม้ ไม่มีข้อมูล
หรือรายละเอียดเกี่ยวกับกล้วยไม้ จึงทำให้ผู้ขายจำนวนมาก
อ้างอิงถึงกล้วยไม้ที่มีช่ือเสียงเพื่อเพิ่มราคา นอกจากนี้บางร้านยัง
นำกล้วยไม้ป่าที่ห้ามจำหน่ายมาจำหน่ายแบบผิดกฎหมาย  ถือว่า
เป็นการเอาเปรียบหรือหลอกลวงผู้ที่สนใจ และยังไม่มีเทคโนโลยี
ที่หลากหลายในการเข้ามาสนับสนุนเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ที่
สนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบสายพันธุ์ของกล้วยไม้ เลยนำไปสู่
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้ที่สนใจ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยได้สนใจจัดสร้างระบบ
วิเคราะห์พันธุ์กล้วยไม้ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network)  เพื่อสร้างองค์
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆของกล้วยไม้ จะได้ไม่ถูก
เอาเปรียบหรือหลอกลวง จากผู้ขาย ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ จากสื่อการวิเคราะห์คอนโวลูชัน
โดยผ่านเว็บไซต์ที่ผู้จัดทำได้พัฒนาขึ้น 
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2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกล้วยไม้ 
2.1.1 สายพันธุ์แคทลียา 
 แคทลียาเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนแถบ
อเมริกากลางและอเมริกาใต้ตอนเป็นกล้วยไม้ที่มีลำลูกกล้วย 
รูปทรงของลำป่องตรงกลางหรือค่อนไปข้างบนของลำ บางชนิด
เป็นรูปทรงกระบอกหรือบิดเป็นเกลียว 
 
2.1.2 กล้วยไม้สายพันธุ์หวาย 

กล้วยไม้สกุลหวาย มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบซิม
โพเดียล คือ มีลำลูกกล้วย เมื่อลำต้นเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะ
แตกหน่อเป็นลำต้นใหม่และเป็นกอ ใบแข็งหนาสีเขียว ดอกมี
ลักษณะทั่วไปของกลีบชั้นนอกคู่บนและคู่ล่างขนาด 

 
2.1.3 กล้วยไม้สายพันธุ์รองเท้านารี 

กล้วยไม้รองเท้านารี มีแหล่งกำเนิดอยู่ในเขตอบอุ่น 
และเขตร้อนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยซึ่งพบ
กล้วยไม้รองเท้านารีขึ้นอยู่ในป่าทั่วๆ ไป บางชนิดเกาะอาศัยอยู่
ตามต้นไม้ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกที่ขึ้นอยู่ตามพื้นดินหรือ
ซอกหิน 

 
2.1.4 กล้วยไม้สายพันธุ์ช้าง 

กล้วยไม้สกุลช้างมีการเจริญเติบโตแบบฐานเดี่ยว มี
ลักษณะแตกต่างไปจากกล้วยไม้สกุลอื่นๆ คือ มีลำต้นสั้น 
แข็งแรง ใบแข็ง หนาค่อนข้างยาว อวบน้ำ เรียงชิดกันอยู่บนลำ
ต้น ใบเป็นร่อง หน้าตัดของใบรูปตัววี สันล่างของใบเห็นได้ชัด  

 
2.1.5 กล้วยไม้สายพันธุ์กะเรกะร่อนหรือซิมบิเดียม 
 มีเขตการกระจายพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
จัดเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยเกาะอยู่ตามต้นไม้อื่น ๆ ลำต้นมีขนาดสั้น 
เกาะรวมกันเป็นกระจุก ต้นมีรากออกเป็นเส้นแข็งช้ีขึ้นไปใน
อากาศ สามารถพบได้ตามป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ  
 
2.1.6 กล้วยไม้สายพันธุ์ม็อคคาร่า 
 มอคคาร่าจะมีสีค่อนข้างหลากหลายโดยทั่วไปแล้ว จะ
ชอบแดดมากกว่า และออกดอกได้ ง่ายกว่ากล้วยไม้ในสกุล 

แวนด้า เมื่อกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าเริ่มแทงช่อดอก จะสังเกตเห็น
ตุ่มยื่นออกมาทางซอกใบ 
 
2.1.7 กล้วยไม้สายพันธุ์ออนซิเดียม 
 ออนซิเดียมพันธุ์แท้ พบในที่ราบต่ำของแถบประเทศ
ทางอเมริกากลาง - อเมริกาใต้ ต้นมีลักษณะคล้ายเป็นหัวแบน 
ใบยาวรี ก้านดอกยาวมีแขนง ดอกสีเหลืองสด ออกดอกปีละ 1 
ครั้ง ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
 
2.1.8 กล้วยไม้สายพันธุ์ฟาเลนอปซิส 

กล้วยไม้ฟาแลนอปซีส มีแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติ
และกระจายพันธุ์อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับ
ประเทศไทยมีกล้วยไม้สกุลนี้อยู่ 2-3 ชนิด ขนาดของดอกมีใหญ่
และเล็กตามลักษณะของพันธุ์ ลำต้นทรงเตี้ยตรง มีหลายดอก 
เรียงไปตามก้านช่ออย่างมีระเบียบ 

 
2.1.9 กล้วยไม้สายพันธุ์แวนด้า 

แวนด้าเป็นกล้วยไม้ประเภทโมโนโพเดี้ยล ไม่แตกกอ 
เจริญเติบโตไปทางยอด รากเป็นรากอากาศ ใบมีลักษณะกลม 
แบนหรือร่อง ใบซ้อนสลับกัน ช่อดอกจะออกด้านข้างของลำต้น
สลับกับใบ ช่อดอกยาวและแข็ง กลีบนอกและกลีบในมีรูปร่าง
คล้ายคลึงกัน 

 
2.1.10 กล้วยไม้สายพันธุ์สิงโตกลอกตา 
 กล้วยไม้สิงโตกลอกตาเป็นกล้วยไม้ที่มีการเติบโตแบบ 
Sympodial มีเหง้าและลำลูกกล้วย ซึ่งต่างกันแล้วแต่ชนิด มีทั้ง
ชนิดที่มีลำลูกกล้วยขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ มีใบท่ีปลายลำลูกกล้วย
หนึ่งหรือสองใบแล้วแต่ ดอกมีทั้งดอกเดี่ยวและดอกช่อ สีสัน
สวยงามแตกต่างกันแล้วแต่ชนิด 
 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาพ 
2.2.1 การประมวลผลภาพดิจิทัล 
  Image processing คือ การนำภาพมาประมวลผล
หรือคิดคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการทั้ง
ในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญคือ การทำให้
ภาพมีความคมชัดขึ้น การกำจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ 
การแบ่งส่วนของวัตถุท่ีเราสนใจออกมาจากภาพ เพื่อนำภาพวัตถุ
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ที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ จากนั้นเราสามารถนำ
ข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์ และสร้างเป็นระบบ เพื่อใช้
ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ  
 
2.2.2 โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 
         Convolutional Neural Networks (CNNs) โครงข่าย
ประสาทเทียม เป็น  Neural Network ที่ ประกอบด้วย ช้ัน 
convolution มีหลายเลเยอร์ที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว โดยถูก
ออกแบบมาเพื่อการเพิ่มความสามารถในการสกัดเอา feature ที่
มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากข้อมูล  โดย CNN นั้นตอบโจทย์
ปัญหาประเภทการรับรู้ (perceptual tasks) อย่างมาก CNN 
นั้น มักจะถูกใช้เพื่อการสกัด feature จากข้อมูลประเภทที่ไม่
ค่อยเป็นระเบียบหรือไม่ได้มีโครงสร้างเป็นรูปแบบเฉพาะตัว 
(unstructured data) อย่างเช่น รูปภาพ (image) 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พิมพา ชีวาประกอบกิจ (2562) เป็นงานวิจัยด้านการ
พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการจำแนกภาพด้วยโครงข่าย
ประสาทแบบคอนโวลูชันโดยใช้เทคนิคการเพิ่มภาพ จะช่วยให้
การฝึกสอนคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
จำนวนรอบในการฝึกสอนซ้ำๆ ก็มีส่ วนช่วยให้การฝึกสอน
คอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจำนวนรอบ
ในในการฝึกสอนซ้ำๆ ก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน ยิ่งมีรูปภาพมากและ
จำนวนรอบในการฝึกสูง ความแม่นยำในการจำแนกรูปภาพก็
สูงขึ้นด้วย แต่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า ควรใช้กี่ภาพ 
และจำนวนรอบ  ในก ารฝึ กสอนควรเป็ น เท่ า ใด  เพราะ
ประสิทธิภาพในการทำนายขึ้นอยู่กับชนิดของภาพ ที่มีความ
ซับซ้อนแตกต่างกัน เช่น จำแนกภาพใบหน้าของคน กับจำแนก
ภาพวัตถุ สิ่งของ ซึ่งการจำแนกภาพใบหน้าคนท่ีมีความใกล้เคียง
กันมากและมีความซับซ้อนมาก ควรมีจำนวนภาพที่มากและรอบ
ในการฝึกสอนที่สูง แต่หากต้องการจำแนกว่าภาพนี้เป็นรถยนต์ 
หรือ เรือ ซึ่งความซับซ้อนไม่มาก จำนวนภาพและรอบในการ
เรียนรู้อาจจะไม่จำเป็นต้องมากเท่าการจำแนกภาพใบหน้าคน 
สำหรับจำนวนรอบที่ใช้ในการฝึกสอน สามารถเปรียบเทียบค่า
ความแม่นยำในการจำแนกภาพกับจำนวนรอบในการฝึกสอน 
หากค่าความแม่นยำในการจำแนกถึงจุดที่สูงในระดับท่ีพอใจและ
ค่าเริ่มคงที่  ก็สามารถหยุดการฝึกสอนได้ ในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของโมเดล CNN ในอนาคต สามารถทำได้โดย 1) 
การเพิ่มจำนวนรอบในการฝึกสอน (training) ให้มากขึ้น ซึ่งใน
การทดลองนี้ได้ทำการ training เพียง 300 รอบเท่านั้น 2) ใช้
เทคนิคการเพิ่มจำนวนภาพให้มากยิ่งขึ้น ข้อควรคำนึงถึงคือการ
เพิ่ มรูปภาพให้มี จำนวนมากขึ้น  เวลาที่ ใช้ ในการฝึกสอน 
(training) ก็จะนานตามไปด้วยเช่นกัน 
 นันทนา แดงซิว (2562) เป็นงานวิจัยด้านการพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชันระบบวิเคราะห์ชนิดสายพันธุ์ผลไม้ด้วยเทคนิค
การประมวลผลภาพ เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยหันมาบริโภค
ผลไม้กันมากขึ้น ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่
รู้จักชนิดของผลไม้ทำให้ผู้บริโภคส่วนมากโดนหลอกขายจาก
พ่อค้า ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นระบบวิเคราะห์สายพันธุ์ขึ้นมาเพื่อจะ
ช่วยให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงสายพันธุ์ของผลไม้ชนิดต่างๆ โดยเริ่ม
จากการรวบรวมภาพผลไม้ต่างๆ จากนั้นนำภาพไปวิเคราะห์โดย
ผ่านกระบวนการโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ เพื่อ
สร้างเป็นโมเดล และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ภาษา CSS 
HTML Python และใช้โปรแกรม Bootstrap ในการรันภาษา 
CSS เพื่ อ ให้ เว็บ แอป พ ลิ เค ชัน สาม ารถท ำงา น ได้ ทั้ งบ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โดยเว็บแอปพลิเค
ชันจะเรียกใช้ตัวโมเดลผ่านชุคำสั่ง เพื่อวิเคราะห์ชนิดสายพันธุ์
ผลไม้จากภาพถ่ายทั้งหมด 31 สายพันธุ์ 
 Asst. Prof. Rujijan Vichivanives and Kittiya 
Poonsilp. (2561) ได้นำเสนอแอบพลิเคชันการประมวลผลภาพ
โรคข้าว (Image Processing of Rice Disease Analysis using 
Mobile Equipment) พัฒนาโดยใช้ภาษาจาวาและไพทอน 
เขียนโปรแกรมผ่านแอนดรอยด์ สตูดิโอ ใช้อัลกอริทึมโครงข่าย
ประสาทแบบคอนวอลูชันแนล (CNN) ที่ฝังอยู่ในไลบรารี ของ 
TensorFlow Engine เพื่อจำแนกโรคข้าว โดยใช้หลักการการ
เรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เข้าร่วมในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ในส่วนการจำแนกภาพ (Image Classification) ซึ่ง
แอบพลิเคช่ันทำงานด้วยส่วนประกอบสามส่วนคือ การค้นหา
องค์ความรู้ด้านข้าว การประมวลผลภพและการปรับเปลี่ยน
โมเดลผู้จำแนก ซึ่งผลการทดสอบนี้สามารถจำแนกโรคในข้าวได้ 
3 ชนิด ด้วยความแม่นยำถึง 90 % 

3. วิธีดำเนินงานวิจัย 
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ภาพ 1 แสดงระบบการทำงาน 

 
3.1 การรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล 
      ในการเตรียมข้อมูล (รูปภาพ) ที่นำมาใช้ในการ
วิเคราะห์พันธุ์กล้วยไม้ ที่ผู้วิจัยได้รวบรวมจากการถ่ายภาพและ
การหาจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ จำนวน 10 สายพันธุ์ 
และ ภาพถ่ายอื่นๆนอกเหนือจากกล้วยไม้ ซึ่งจะเก็บรวบรวม
ภาพถ่ายจากบริเวณด้านหน้าของดอกกล้วยไม้ กำหนดขนาดไฟล์
รูปภาพเป็น 3240*3240 px ผู้วิจัยได้ทำการทดลองกับชุดข้อมูล
รูปภาพ 2 รูปแบบ คือการถ่ายภาพสองระยะ  10-15 ซม. และ 
15-20 ซม. มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
ภาพ 2 แสดง Folder ชุดขอ้มูลแบบที ่1 

 

 
ภาพ 3 แสดง Folder ชุดขอ้มูลแบบที ่2 

 
3.2 การสร้างตัวแบบ (model) 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้ TensorFlow Library 
ซึ่งเป็น Deep Learning Library ที่มีช่ือว่า inceptionV3 ซึ่งตัว 
Library นี้ สามารถสร้าง Feature extraction เองได้  โดยที่
ผู้วิจัยไม่ต้องสร้าง Feature extraction โดยมีขั้นตอนดังนี้  

   3.2.1 ดาวน์โหลด tensorflow-image-classifier-master 
   3.2.2 แตกไฟล์ Zip ไปยัง Directory ที่ต้องการ  
   3.2.3 เตรียม Dataset โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 - ส ร้ า ง  Folder ขึ้ น ม า  1  Folder ใ น  folder 
tensorflow-image-classifier-master โดยตั้ งช่ือ  Folder ว่า 
training_dataset เพื่อเก็บ Sub Folder   
 - สร้าง Sub folder ใน Folder training_dataset ที่
จะเก็บ Data set 
     3.2.4 เมื่อเตรียม dataset เสร็จ จากนั้นทำการ download 
แ ล ะ  install Git cmd/Gitbash โ ด ย ดู ขั้ น ต อ น จ า ก

http://share.olanlab.com/th/it/blog/view/33 
     3.2.5 คลิกขวาใน folder  tensorflow-image-classifier-
master คลิกเลือกที่ Git Bash Here 
     3.2.6 พิ ม พ์ ค ำ สั่ ง  sh train.sh เพื่ อ เ รี ย ก  code ใน 
retrain.py 
     3.2.7 ระบบจะเริ่มทำการโหลดอัลกอริทึมที่ใช้ในการสร้าง
โมเดลและทำการสร้างโมเดล 
     3.2.8 เมื่อสิ้นสุดการ train จะได้ Final accuracy  และ 
Folder เพิ่มขึ้นมาอีก 2 Folder คือ inception เป็น Folder ที่
ใช้เก็บอัลกอริทึม inceptionV3 และ Folder tf_file ที่ใช้เก็บ
ไฟล์ retrain_graph.pb และ retrain_labels.txt ซึ่งเป็นไฟล์ที่
จะนำไปใช้สร้างระบบต่อไป 
 
3.3 การทดสอบตัวแบบ (model) 
   3.3.1 เตรียมรูปภาพสำหรับทดสอบ เก็บไว้ใน Folder 
tensorflow-image-classifier-master 
   3.3.2 คลิกขวาใน folder  tensorflow-image-classifier-
master คลิกเลือกที่ Git Bash Here 
   3.3.3 พิมพ์คำสั่ง python classify.py ช่ือไฟล์.jpg      
 
3.4 การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 
   3.4.1 Use Case Diagram 
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(1) (ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพหรืออัพโหลดได้จากอุปกรณ์

เคลื่อนที่ของผู้ใช้  

(2) ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์พันธุ์กล้วยไม้ จากภาพได้  

ผู้ใช้สามารถดูผลวิเคราะห์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาย 
(3) ผู้ใช้สามารถดูผลวิเคราะห์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาย 

พันธุ์กล้วยไม้ได้ 

 
ภาพ 4 Use Case Diagram สำหรับผู้ใช้งาน 

 
3.5 การนำตัวแบบไปสร้างเว็บแอปพลิเคชัน 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้ Flask framework ร่วมกับ 
HTML, CSS, JS และ Bootstrap ในการสร้างหน้าแอปพลิเคชัน
และ รับข้อมูลนำเข้าและส่งออกผลลัพธ์ของแอปพลิเคชันผ่าน
หน้าเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

ภาพ 5 ขั้นตอนการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน 

 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
4.1 ผลการพัฒนาตัวแบบ 

 ในส่วนของการพัฒนาตัวแบบผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิค  

Deep leaning ร่ ว ม กั บ  Tensorflow Libray ที่ มี ช่ื อ ว่ า 

inceptionV3 ทดลองกับภาพจำนวน 698 รูป  ชุดข้อมูลทั้ง 2 

รูปแบบ จากผลการทดสอบตัวแบบทั้ง 2 ตัวแบบ สรุปได้ว่า

รูปแบบชุดข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนำไปทำการสร้างระบบ

ต่อไปคือ ชุดข้อมูลแบบท่ี 2 ภาพถ่ายระยะใกล้2 

 
ตาราง 1 ผลลัพธ์การสร้างและทดสอบตัวแบบ 

4.2 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

        ในส่วนของเว็บแอปพลิดซันผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บแอปพลิค

ชันในการวิ เคราะห์สายพันธุ์กล้วยไม้   ออกมาเป็น  web 

responsive เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้งานได้ทุก

อุปกรณ์พกพาเลื่อนที่ที่มีอินเตอร์เน็ต ในหัวข้อน้ีผู้วิจัยได้นำเสนอ

ตัวอย่างผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์หรือ

แล็บท็อป และสมาร์ทโฟน ดังนี้ 

 

ภาพ 6 ตัวอย่างการใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือแล็บท็อป 

ภาพ 7 ตัวอย่างการใช้งานบนสมาร์ทโฟน 

4.3 วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย 

           จากการพัฒนาตัวแบบและนำตัวแบบท่ีดีที่สุดมาพัฒนา

ต่อเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการวิเคราะห์สายพันธุ์กล้วยไม้ 

จนสามารถแสดงผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยแล้ว ใน

ขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยจะทำการประเมินประสิทธิภาพของการใช้

งานเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเว็บแอปพลิเคชันที่

ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนี้มีความสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 

แม่นยำและเหมาะสมในการใช้งานเพียงใด ผู้วิจัยจึงได้สร้าง

แบบสอบถามออนไลน์ และทดสอบกับผู้ใช้จำนวน 10 คน ซึ่งมี

รายละเอียดดังตาราง 2 ในการประเมินประสิทธิภาพและความ

คร้ังท่ี รูปแบบข้อมูล ความถูก

ต้องการ

Train 

ความถูก

ต้องการ 

Test 

1 ภ า พ ถ่ า ย ก ล้ ว ย ไม้

ระยะไกล ของแต่ละ

สายพันธ์ุ(แบบท่ี 1) 

78.7% 66.7% 

2 ภ า พ ถ่ า ย ก ล้ ว ย ไม้

ระยะใกล้ ของแต่ละ

สายพันธ์ุ(แบบท่ี 2) 

92.2% 79.2% 
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พึงพอใจผู้วิจัยได้แบ่งระดับคะแนนผลการประเมินออกเป็น 5 

ระดับ ดังน้ี 

(1) 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปรับปรุง 

(2) 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใช้ 

(3) 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

(4) 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 

(5) 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ตาราง 2 ตารางแสดงความพึงพอใจการใช้งาน 

 

        ผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจในการใช้งาน

ระบบวิเคราะห์พันธุ์กล้วยไม้ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม

แบบคอนโวลูชันผลปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.2 ซึ่งอยู่ใน

ระดับดี  

5. บทสรุป 
          งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบวิเคราะห์พันธุ์กล้วยไม้ด้วยเทคนิค

โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะรู้พันธุ์กล้วยไม้ สามารถวิเคราะห์พันธุ์

กล้วยไม้ที่ต้องการอยากรู้ว่าเป็นสายพันธุ์กล้วยไม้ชนิดใดได้อย่าง

สะดวกและง่ายดาย โดยผู้วิจัยได้ทดลองสร้างแบบทั้งหมด 2 

แบบ เพื่อหาตัวแบบท่ีดีที่สุด ผลการทดสอบปรากฏว่าตัวแบบที่ดี

ที่สุดคืออชุดข้อมูลที่ 2 คือ ตัวแบบมีความถูกต้อง92.2% และมี

ความแม่นยำถึง 79.2 % 

 

5.1 ข้อจำกัดของงานวิจัย 

         เว็บแอปพลิเคชันวิเคราะห์พันธุ์กล้วยไม้ มีข้อจำกัดใน

ด้านการถ่ายภาพ ในการถ่ายภาพกล้วยไม้ ผู้ใช้ควรเน้นถ่าย

ด้านหน้าของกล้วยไม้ และไม่ควรนำรูปภาพหรือถ่ายภาพอื่น ๆ 

ที่ไม่ใช่กล้วยไม้เข้าในระบบไม่เช่นนั้นอาจทำให้ผลลัพธ์มีความ

ผิดพลาด 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

          การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทดลองกับกล้วยไม้ทั้งหมด 10 

สายพันธุ์ ถ้าผู้ใช้นำระบบไปใช้กับสายพันธุ์อื่นที่นอกเหนือจาก

ผู้วิจัยกำหนดไว้ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ดังนั้นในการพัฒนา

ในอนาคตควรเพิ่มจำนวนสายพันธุ์กล้วยไม้ให้ครอบคลุมมากกว่า

นี้ เพื่อเพ่ิมความแม่นยำและลดความผิดพลาดของระบบ 

          ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวดเกี่ยวกับเทคนิค

โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้

สามารถนำไปประยุกตป์รับใช้กับงานประมวลผลภาพหรือจำแนก

รูปภาพอ่ืน ๆ ได้ 
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บทคัดย่อ 
         การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเรสปอนซีฟ
เว็บแอปพลิเคชัน ในการแนะนำการพยากรณ์โรคสุนัขโดยใช้
หลักการของ Case-Based Reasoning การทำงานของระบบจะ
แสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นโรคของชนิดของสุนัขได้ ซึ่งโรคของสุนัข
นั้นมีหลากหลายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสุขภาพของ
สุนัข และปัจจัยด้านต่างๆ  ดังนั้น ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบการ
พยากรณ์โรคสุนัขด้วยเทคนิคฐานกรณีเชิงเหตุผล ท่ีมีการอ้างอิง
จากข้ อมู ลที่ ท ำก าร เก็ บ ล งฐาน ข้ อมู ล เป็ น เคส เก่ า  โด ย
ประสิทธิภาพความเหมาะสมขึ้นอยู่กับข้อมูลของตัวอย่างภายใน
ฐานข้อมูล เมื่อผู้ใช้ระบบทำการกรอกข้อมูลของตนเองลงไป 
ระบบจะทำการเปรียบเทียบชนิดโรคที่เหมาะสม ผลการวิจัย
พบว่าระบบได้ทำการเปรียบเทียบเคสเก่ากับเคสใหมข่องชนิดโรค
ได้เหมาะสม โดยที่ระบบสามารถทำงานอยู่ในระดับดี   
 
คำสำคัญ—ระบบพยากรณ์โรคสุนัข, การจับคู่เคส, ฐานกรณีเชิง 
               เหตุผล 
               

ABSTRACT 
      The objective of this research is to develop web 
responsive to forecasting of the dog diseases, by using 
Case-based reasoning technique (CBR). The system 
can be show the result of type of dog diseases, which 
dog diseases are preferred on their health and any 
factors.     So that, we for display a result which will 
suited for general owner’s dog. Result of the research 
shows, type of dog diseases had preferred on their 
health and other factors. Therefore, we developed 

the dog diseases forecasting with CBR technique 
based on old case (or old problem) by collection a 
data in the database system. After then, the system to 
compared the case similarity with case matching 
technique. The result of research found that, the 
system can be case matching   between the old case 
with new case of dog diseases that is the appropriate 
value and user is satisfy.  
 
Keywords--  Dog diseases forecasting system, Case  
                  Matching, Case-based reasoning 

 

1. บทนำ 
      ในปัจจุบันสายพันธุ์ของสุนัขมีมากกว่า 100 สายพันธุ์ท่ัว

โลก นับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความหลากหลายมาก สัตว์
จำพวกสุนัขจะมีความหลากหลายทางด้านรูปร่างภายนอกและ
พฤติกรรม ซึ่งแต่ละสายพันธุ์จะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น ขนาดตัว ขนสั้นหรือขนยาว  สีของขน หูสั้นหรือหู
ยาว เป็นต้น และในปัจจุบันสุนัขถือว่าเป็นสัตว์ที่มนุษย์ให้ความ
นิยมในการเลี้ยงมากท่ีสุด เพราะมีความจงรักภักดีต่อเจ้าของและ
ยังมีลักษณะนิสัยที่เป็นจุดเด่นอีกด้วย ซึ่งการเลี้ยงสุนัขถือว่าต้อง
มีความรับผิดชอบอย่างมากในการเลี้ยง เพราะต้องมีการสังเกต
อาการของสุนัขอยู่เป็นประจำ เพื่อให้ทราบพฤติกรรมโดยรวม
ของสุนัขว่ามีความผิดปกติหรือไม่ และเมื่อมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ผู้เลี้ยงส่วนมากในปัจจุบันใช้วิธีการสืบหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 
เพื่อช่วยในการบ่งบอกโรคที่จะเกิดขึ้นกับสุนัข ซึ่งบางเว็บไซต์มี
การให้ข้อมูลที่ผิด ทำให้ผู้เลี้ยงไม่สามารถรู้อาการเบื้องต้นของ
สุนัขได้ 
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 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ผู้ศึกษาเห็นความสำคัญของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้เทคนิค Case-Based 
Reasoning เพื่อพยากรณ์โรคของสุนัข โดยเทคนิคนี้มีรูปแบบ
การจัดเก็บปัญหาเก่า (Old Case) โดยการใช้รูปแบบวิธีการแก้
ไข้ปัญหาเก่า (Solution) มาดำเนินการแก้ไขปัญหาใหม่ (New 
Case) ภายใต้ลักษณะที่คล้ายคลึงกันด้วยการทำเทคนิคการ 
Matching ของปัญหา ผลรับที่ ได้ผู้ ใช้สามารถที่จะทราบผล
พยากรณ์โรคที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับปัญหาเก่า (Old Case)  
โดยสามารถใช้งานในรูปแบบ Responsive web application 
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้อย่าง
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 
  

2. เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Case-Based Reasoning 
       การทำงานของ Case-Based Reasoning คือ การนำ
ความรู้เฉพาะทางจากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งถูกสร้างเป็น
สถานการณ์ของปัญหา เรียกว่า กรณี (Cases) ซึ่งปัญหาใหม่จะ
ถูกแก้ไข้โดยการค้นหากรณีก่อนหน้าที่มีความคล้ายคลึงกันกับ
กรณีปัจจุบันและนำคำตอบหรือข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหา
ปัจจุบัน  นอกจากนี้ การทำ Case Matching คือ การจับคู่เคส
เป็นการเปรียบเทียบเคสภายใต้การทำงานของ Case-Based 
Reasoning สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
         แบบ Local similarity measure 
ใช้สำหรับวัดค่าความคล้ายคลึงระหว่างสองค่าแอททริบิวต์
เดียวกัน ดังนั้น local similarity sim(x,y) จะมี rang เป็น [0,1] 
โดยที่ x,y เป็นสองค่าแอททริบิวต์เดียวกัน 
 Character type 
 Sim (x, y) ={(1;  x =  y)¦(0;  x  ≠  y)}  (1) 
 
       แบบ Globla similarity measure 
  ใช้สำหรับคำนวณ ในลักษณะค่าเฉลี่ยของ local 
similarity measure ในการ Matching โดยที่  Enumerated 
type ในค่า M จะแทนค่าของจำนวนช่วง ที่มีสูตรดังนี้ 
 Numeric type 
 Sim (x, y)  =1/(1+|x-y|)              (2) 
 
 

 Enumerated type  
 Sim (x, y) =(1+|x-y|)/M              (3) 

Sim(x, y) =(2(x ∩ y))/(x ∪ y)              (4) 
 
2.2 โปรแกรม Visual Studio Code 
      Visual Studio Code คือ เป็นโปรแกรม Code Editor ที่
ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด เหมาะสำหรับนักพัฒนา
โปรแกรมที่ต้องการใช้งานกับแพลตฟอร์ม มีการรองรับการใช้
งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux ซึ่งรองรับมากกว่า 
30 โปรแกรม 
 
2.3 โปรแกรม Xampp 
      Xampp คื อ  เป็ น โป รแกรม  Apache web server ไว้
จำลอง web server เพื่ อไว้ทดสอบ โดยที่ ไม่ต้องเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน  
 2.4 MySQL 
     MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL เป็นเครื่องมือสำหรับ
เก็บข้อมูล ท่ีต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่น เพื่อให้ได้
ระบบงานท่ีรองรับ ความต้องการของผู้ใช้  
 
2.5 ภาษา PHP 
      PHP คือ ภาษาคอมพิวเตอร์จำพวก scripting language 
ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสาร
แบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดย
อัตโนมัติ  
 
2.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับสุนัข 
    การจำแนกสายพันธุ์สุนัข การจำแนกด้วยขนาดรูปร่าง แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ รูปทรงของหัวสุนัข
แบ่งได้ 3 แบบด้วยกัน คือ หัวรูปทรงกลม ยาว และสี่เหลี่ยม 
ลักษณะที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างท่ีใช้ในการจำแนกสุนัขก็คือลักษณะ
ขนโดยทั่วไปอาจจำแนกตามความยาวออกได้เป็นขนสั้น และขน
ยาว และอีกหนึ่งลักษณะที่แยกออกมาอย่างเด่นชัดจากการ
สัมผัสคือ ลักษณะที่ขนแข็งคล้ายเส้น โรคสุนัขที่พบได้บ่อย โรค
ไข้หัด พบได้ในทุกช่วงอายุโดยเฉพาะสุนัขตัวท่ีไม่เคยได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคมาก่อน จะมีผลอย่างมากในลูกในช่วงอายุ 2-6 เดือน 
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สุนัขจะรับเช้ือจากการสัมผัสโดยตรงจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง
ของสัตว์ป่วย โรคลำไส้อักเสบ โรคนี้เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ 
เช่น พยาธิ เช้ือแบคทีเรีย และไวรัส โรคมะเร็ง เป็นโรคที่มีโอกาส
เกิดขึ้นได้ในสุนัขทุกตัว โดยเฉพาะสุนัขที่มีอายุมาก  โรคพยาธิ
หนอนหัวใจ เกิดจากการได้รับเช้ือพยาธิหนอนหัวใจที่ ช่ือว่า 
Dilofilaria immitis ซึ่งเป็นหนอนพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่งที่พบวา
มีพาหะเป็นยุง   โรคพิษสุนัขบ้า การติดต่อของโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขพบว่าน้ำลายสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นแหล่งสำคัญที่สุด
ในการแพร่ระบาดของโรค   โรคปริทันต์ คือ โรคที่เกิดขึ้นกับ
อวัยวะปริทันต์ ซึ่งประกอบด้วยเหงือกเอ็นยึดปริทันต์เคลือบราก
ฟันและกระดูกเบ้าฟัน  โรคหลอดลมตีบ เป็นโรคที่พบได้บ่อยใน
สุนัขพันธุ์เล็กที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานหรืออ้วนเกิดจากความ
แข็งแรงของโครงสร้างกระดูกอ่อนของท่อลมลดลง   โรคข้อ
กระดูกอักเสบ ปัจจัยมักเกิดจากปัจจัยภายในตัวสัตว์เองเช่น 
สุนัขพันธุ์ใหญ่มีโอกาสเกิดปัญหาข้อต่ออักเสบได้มากกว่าสุนัข
พันธุ์เล็กจากน้ำหนักตัวที่มาก  โรคไตวายสาเหตุของโรคไตใน
สุนัขไตสามารถถูกทำลายได้หลายแบบเช่นไตวายการติดเช้ือมี
สารพิษและ มะเร็ง  โรคเรื้อน เป็นอาการติดเชื้อทางผิวหนังที่พบ
ได้บ่อย เกิดจากไรขนาดเล็กท้ังไรขี้เรื้อนแห้ง หรือไรขี้เรื้อนเปียก  
 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
        ภวิล สุทธิชาติโยธิน (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจำแนก
ชนิดของนกที่พบเห็นได้ทั่วไปในเขตภาคเหนือ เพื่อช่วยในการ
จำแนกชนิดของนก ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถจำแนกชนิดนกที่
พบเห็นได้อย่างรวดเร็ว 
        นลิน ช้างฟอง และสุภัสสร น่วมวัตน์ (2553) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการพยากรณ์การเกิดแมลงศัตรูพืชที่จะมาแพร่ระบาดใน
นาข้าว เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาของปัญหา
ศัตรูพืชที่มาทำลายผลผลิตทางการเกษตรให้เกิดความเสียหาย 
ดังนั้นเกษตรกรควรมีระบบที่ช่วยพยากรณ์การระบาดของแมลง
ศัตรูพืชในนาข้าว เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถป้องกันและเฝ้า
ระวังการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้โดย ใช้เทคนิคการทำงาน
ของ Case-Based Reasoning และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
อรอนงค์ จังหวัด (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความ
ผิดปกติของสุนัข ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของสุนัข โดยมีการศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะอาการที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของ
สุนัขพร้อมทั้งระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมและอาการ

ดังกล่าว นำมาสร้างเป็นระบบช่วยประเมินพฤติกรรมและอาการ
สุนัข โดยใช้เทคนิคของระบบผู้เช่ียวชาญ 
       ปริญญา วิชาวงษ (2559) ได้วิจัยเกี่ยวกับระบบจัดการ
ความรู้สำหรับการวิเคราะห์ความขัดข้องในฮาร์ดดิส โดยใช้
เทคนิคการให้เหตุผลด้วยฐานกรณี ระบบจะแบ่ง ออกเป็น 3 
มุมมอง คือ มุมมองของผู้ใช้ มุมมองของแอปพลิเคชัน และ
สุดท้ายคือมุมมองของระบบ 
 

3. การดำเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
   ข้อมูลอาการแต่ละโรคของสุนัขที่พบเจอได้บ่อยจำนวน 10 

โรค 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทำวิจัย 

3.2.1 ขอบเขตด้าน Software 

- ระบบปฏิบัติการ Windows 10 

- Microsoft Excel 

- Visual Studio Code 

- Xampp 

3.2.2 ขอบเขตด้าน Hardware  
- Processor Intel(R) Core(TM) i5-4210 CPU @  

1.70GHz 2.40GHz 
- Installed memory 8.00 GB 
 

3.3 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล 
3.3.1 การกำหนดขอบเขตของงานวิจัย 

ทำการคัดเลือกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์โรค

สุนัข ได้แก่ ขนาดสายพันธุ์สุนัข ช่วงอายุของสุนัข อาการไข้ 

อาการซึม อาการเบื่ออาหาร อาการเจ็บบริเวณขา อาการบริเวณ

ช่องปาก ภาวะลิ้นม่วง อาการท้องกางใหญ่ น้ำหนักตัวสุนัข 

หงุดหงิดง่าย กระวนกระวาย อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 

อาการเกี่ยวกับทางเดินอาหาร อาการเกี่ยวกับผิวหนัง อาการ

เกี่ยวกับการมองเห็นจำนวน 16 ตัวอย่าง  
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ภาพ 1 ตัวอย่างข้อมูลทั้งหมด 

 

 
ภาพ 2 ตัวอย่างข้อมูลทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล 

 
3.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูลและทำการกำหนดค่าน้ำหนักของ
แต่ละแอททริบิวต์โดยวัดได้จากค่าความสำคัญของแต่ละแอททริ
บิวต์ หลังจากวิเคราะห์แอททริบิวต์เรียบร้อยแล้วพบว่า แอททริ
บิวต์ขนาดรูปร่างสุนัข และแอททริบิวต์ช่วงงอายุของสุนัข 
จำเป็นต้องมีการแบ่งเกณฑ์ มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
    ตาราง 1 แสดงเกณฑ์ของแอททริบิวต์ขนาดรูปรางของสุนัข 

 
 
 
    ตาราง 2 แสดงเกณฑ์ของแอททริบิวต์ช่วงอายุของสุนัข 

 
 
3.3.3 การจัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบเคส 

รูปแบบการนำเสนอเคสจะมีองค์ประกอบของเคสซึ่ง

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ Problem และส่วนของ 

Solution  

       1)โครงสร้างเคส เป็นการเก็บข้อมูลโรคของสุนัขเพื่ อ
นำมาใช้ในส่วนท่ี 1 คือ ส่วนของ Problem  
       2) เคสเก่า (Old case) เป็นการเก็บข้อมูลโรคของสุนัขที่
ได้รับการแนะนำจากผู้เชียวชาญเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการ
พิจารณาการพยากรณ์โรคสุนัขและใช้ในการตัดสินข้อมูลโรคใหม่
หรือปัญหาใหม่  
เคสใหม่ (New case) เป็นข้อมูลโรคสุนัขที่พบและยังไม่ 
ทราบว่าเป็นโรคชนิดใด  
 

3.3.4 ระดับค่าน้ำหนักของแอททริบิวต์ 
การกำหนดระดับน้ำหนัก (Weight)  ให้กับแอททริ

บิวต์นั้น เป็นการกำหนดความสำคัญของแต่ละแอททริบิวต์ เพื่อ

นำมาใช้สำหรับการค้นหาและแมทซิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา

ใหม่ท่ีต้องการแก้ไข 

การค้นคืนกรณี (Retrieve)โดยวิธีการสามารถเขียนเป็น

สมการได้ดังนี้ 

Sim(T, S) = ∑ 𝑓(𝑖,𝑆𝑖)×𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖
         (5) 

 

3.4 กระบวนการค้นหาและเปรียบเทียบ 
3.4.1 การค้นหาเคสเก่า 
       สูตรที่ 1 : สำหรับการคำนวณหาความใกล้เคียงของแอทริ

บิวต์ อาการไข้ อาการซึม อาการเบื่ออาหาร อาการเจ็บบริเวณ

ขา อาการบริเวณช่องปาก ภาวะลิ้นม่วง อาการท้องกางใหญ่ 

น้ำหนักตัวสุนัข หงุดหงิดง่าย กระวนกระวาย อาการเกี่ยวกับ

ทางเดินหายใจ อาการเกี่ยวกับทางเดินอาหาร อาการเกี่ยวกับ

ผิวหนัง อาการเกี่ยวกับการมองเห็น ถ้ามีคือ Yes ถ้าไม่มีคือ No 

 

Sim (x , y) = {1;  𝑥 =  𝑦
0;  𝑥  ≠  𝑦

}               
 

สูตรที่ 2 : สำหรับการคำนวณหาความใกล้เคียงของแอทริบิวต์ 

ขนาดสายพันธ์ุสุนัข ช่วงอายุของสุนัข 

Sim (x ,y) = 1 −
|𝑥−𝑦|

𝑀
         

สูตรที่ 3 : สำหรับการคำนวณหาคา่ความใกล้เคยีงของค่าแอททริ

บิวต์เดียวกันที่มตีัวเลือกมากกว่า 1 เช่น อาการบริเวณช่องปาก 
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อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ อาการเกี่ยวกับทางเดินอาหาร 

อาการเกี่ยวกับผิวหนัง อาการเกี่ยวกับการมองเห็น 

 

Sim(x, y) =
2(𝑥 ∩ 𝑦)

𝑥 ∪ 𝑦
   

3.4.2 การจับคู่เคส (Case Matching) 
      เป็นวิธีการเปรียบเทียบเคส โดยทำการการค้นหาความ

คล้ายคลึง จากการเปรียบเทียบระหว่างเคสใหม่กับเคสเก่า ซึ่งจะ

รับเคสใหม่ที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกับเคสเก่า เพื่อหาวิธีการ

แก้ปัญหาที่มีความใกล้เคียงกันมากท่ีสุด 

 

3.5 การออกแบบและพัฒนางานวิจัย 
       ภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (Flowchart) เริ่มต้น

ให้ผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูลในส่วนของอาการสุนัขที่พบเห็น

หรืออาการที่ต้องการจะทำการพยากรณื ผู้ใช้ระบบควรตรวจเช็ค

ความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้องและครบถ้วนจากนั้นให้

ผู้ใช้งานทำการคลิกปุ่มพยากรณ์ ระบบจะทำการค้นหาและ

เปรียบเทียบเคสใหม่กับเคสเก่าโดยใช้สูตรในการคำนวณแสดง

เคสเก่าหรือผลลัพท์ที่ตรงหรือมีความใกล้เคียงมากที่สุดคือโรค

ของสุนัข จบการทำงาน 

 

3.6 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
       รายละเอียดตัวอย่างแอททริบิวต์โรคของสุนัขจำนวน 16 

แอททริบิวต์ ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเคสเก่าในฐานข้อมูล (data 

base)  

 
ภาพ 3 แสดงแอททรบวิต์ในงานวิจยั 

 

4.ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
4.1 ตัวอย่างการทำงานของระบบการพยากรณ์โรคสุนัข 
     1). หน้าแรกของระบบการพยากรณ์โรคสุนัข 

 

 
ภาพ 4 แสดงหน้าแรกของระบบการพยากรณ์โรคสุนัข 

 
   2). หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลอาการของสุนัขที่ผู้ใช้งาน
ต้องการพยากรณ์ 

 
ภาพ 5 แสดงหน้ากรอกขอ้มูลของระบบการพยากรณ์โรคสุนัข 

  
 3). ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลลัพธ์ที่ผ่านการพยากรณ์พร้อมทั้ง
บอกค่าความคล้ายคลึง 

 
4.2 วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย 

ผู้จัดทำวิจัยได้พัฒนาระบบพยากรณ์โรคสุนัขด้วย

เท ค นิ ค  Case-Based Reasoning นี้ ขึ้ น นั้ น ได้ บ ร ร ลุ ต า ม

วัตถุประสงค์ ซึ่งจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะพยากรณ์โรค

สุนัขได้สะดวกยิ่งขึ้นและยังสามารถพยากรณ์โรคได้ตลอดเวลา 

โดยการใช้เทคนิค Case-Based Reasoning มาประยุกต์ให้เข้า

กับหลักการจำแนกโรคสุนัข  
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ภาพ 6 แสดงหน้าจอแสดงผลลัพธ ์

 
4.3 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

ผลการป ระ เมิ น จากผู้ ใ ช้ จ ำน วน  10  คน  ซึ่ งมี

รายละเอียดของผลการประเมินดังตาราง 4.1  ผลลัพธ์จากการ

ทำงานระบบที่จัดเรียงลำดับผลของการพยากรณ์ภายใต้การ

เปรียบเทียบระหว่างปัญหาใหม่กับเคสเก่า  

 
ตาราง 3  แสดงความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ระบบ 

 
ดังนั้น สามารถสรุปภาพรวมของประสิทธิภาพของเว็บ

แอปพลิเคชันการพยากรณ์โรคสุนัขได้ดังนี้  

(3.30+3.80+3.50+3.60+3.80+4.60)  /  6 =  3.77 

อยู่ในเกณฑ์ระดับท่ีดี 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
        งานวิจัยนี้ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมสำหรับช่วยในการ
พยากรณโ์รคสุนัข ผลจากการดำเนินการทำงานของระบบนี้
สามารถดำเนินการคำนวณผลลัพธ์ภายใต้ปัจจยัข้อมูลของโรค
สุนัขและสิ่งที่ช่วยทำให้โปรแกรมนี้แสดงผลลัพธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกรอกข้อมูลใหไ้ด้มาก
ที่สุดและถ้าผู้ใช้มีการสังเกตอาการของสุนัขได้อย่างถูกต้อง จะทำ
ให้เพิ่มโอกาสสูงขึ้นทำให้ไดผ้ลในการวิเคราะห์โรคสุนัขได้ถูกต้อง
มากที่สุด 
 
5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย 
    1). ระบบจะมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์มาขึ้นหาก
ผู้ใช้งานกรอกอาการของแต่ละโรคได้อย่างครบถ้วนหรือมากทีสุ่ด 
    2). ระบบจะทำการพยากรณโ์รคสุนัขที่พบได้บ่อยจำนวน 10 
ตัวอย่างเท่านั้น 
    3). ระบบไม่สามารถเพิ่มข้อมลูโรคของสุนัขในฐานข้อมูลได้ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
    1).การสร้างระบบพยากรณ์โรคสุนัขด้วยเทคนิค Case-Based 
Reasoning ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในทฤษฎี Case-
Based Reasoning เพื่อออกแบบระบบให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของข้อมูลที่ม ี
    2).ระบบพยากรณ์โรคสุนัขควรเพิ่มข้อมูลโรคสุนัขลงไปใน
ฐานข้อมูลอีกเพื่อขยายขอบเขตของการพยากรณ์โรคสุนัขให้มาก
ยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ              
      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทำนาย
อาชีพจากลายมือเขียนโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ เราได้
รวบรวมข้อมูลนำเข้าจำนวน 1,480  ตัวอย่าง จาก 8  อาชีพ และ
สร้างตัวแบบจำลองการวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการประมวลผล
ภาพร ่วมก ับ TensorFlow Library ซ ึ ่ งเป ็น Deep learning 
Library และใช้อัลกอริทึม Convolutional Neural Network 
ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่เน้นใช้กับรูปภาพ  ผลลัพธ์ที่ได้จะพบว่า ตัว
แบบจำลองมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 81.2 % หลังจากนั้นได้นำ
ต ั ว แ บ บ จ ำ ล อ งน ี ้ พ ั ฒน า เ ป ็ น ร ะ บ บ  responsive web 
application ด้วยการใช้เครื่องมือพัฒนาได้แก่โปรแกรม subline 
text  รวมถึงภาษา PHP และ JavaScript   
 
  คำสำคัญ—ลายมือเขียน, การเรียนรู้เชิงลึก, เทคนิคการ 
               ประมวลผลภาพ   
 

ABSTRACT 
       This research presents the Occupation Forecasting 
from Handwriting using Image Processing Technique. 
We have collected 1480 samples with 8 occupation 
data types and modeled for forecasting with Image 
processing, TensorFlow Library, the Deep learning 
Library and the CNN algorithm techniques. The research 
result, it was found that the appropriate models for 
occupation forecasting from Handwriting accuracy 
value at 81.2%. After this model was introduced 
developed as a responsive web application by using 

development tools including subline text, including 
PHP and JavaScript. 
 
Keywords-- Handwriting, Deep Learning,  
                Image Processing Technique 

 บทนำ 
เนื่องจากในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนในช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความแตกต่างและหลากหลาย ทั้ง
สถาบันการศึกษาของภาครัฐ เอกชนและยังแบ่งแยกออกอีกเป็น
หลายสาย ทั้งสายสามัญการเรียนแบบห้องวิทย์และศิลป์ สาย
อาชีพที่เน้นการเรียนเพื่อนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งผู้จบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนี ้มีจำนวนมากและด้วยวัยของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ต้องเลือกทางเดินการประกอบอาชีพของ
ตนเองตั้งแต่ช่วงนี้เพื่อเริ่มเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
แต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังคงมองไม่เห็นอนาคตว่าตนเองจะเลือก
ประกอบอาชีพใด นำมาซึ่งการเกิดปัญหาการว่างงานจากความ
ไม่สอดคล้องกันในสายการเรียนและความชอบ เมื่อเลือกทางเดิน
ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องทนทำงานตามสิ่งที่เลือกเรียนมา นอกจากนั้น
เรายังจะพบว่าคนไทยชอบการดูดวง การทำนายจากข้อมูลผล
สำรวจ ศ ึกษาต ัวอย ่างประชาชนอายุ 18 ป ีข ึ ้นไปในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ร้อยละ 53.8 เคยหาหมอ
ดู อ่านคำทำนาย เรื่องที่ประชาชนได้ตรวจดวงชะตาใน 5 อันดับ
แรกคือ ร้อยละ 73.3 ดูเรื่องการเงิน ร้อยละ 68.3 ดูเรื่องการงาน 
ร้อยละ 58.0 ดูเรื่องความรัก ร้อยละ 48.3 ดูเรื่องครอบครัว และ
ร้อยละ 43.9 ดูเรื่องสุขภาพ จากข้อมูลเห็นได้ว่ามีผู้คนให้ความ
สนใจในเรื ่องการงานมากถึงร้อยละ 68.3 นับว่ามีคนให้ความ
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สนใจเกี่ยวกับเรื่องการงานอาชีพมากป็นอันดับต้นๆ ส่วนรูปแบบ
ในการดูนั้นมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปทั้งไพ่ยิปซี การดูเส้นลายมือ 
ดูจากวันเดือนปีเกิดและดูจากลักษณะนิสัยความชอบ ดั่งที่ อ.ค
ฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์ไพ่ยิปซี ได้กล่าวไว้ว่า "ลายมือ" ในการ
เขียนตัวหนังสือภาษาไทยที่เราเขียนคัดไทยกันมาตั้งแต่เด็กเมื่อ
ครั้งเริ่มเข้าโรงเรียนกัน หากพิจารณาให้ดีแล้วสามารถบอกความ
เป็นตัวตน นิสัยใจคอในปัจจุบัน  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจสร้างเครื่องมือทำนายอาชีพ
จากลายมือที ่สามารถทำนายได้ด้วยตัวเอง เพื ่อเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกใหม่ให้ผู้จบการศึกษาในชั้นมัธยมได้ใช้เป็นตัวเลือกใน
การตัดสินใจเลือกอาชีพตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกันระหว่างเรียนและอาชีพเพื่อการนำความรู้ที่ได้ศึกษา
มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลนำเข้าเป็น
ภาพถ่ายด้วยกระบวนการ Image processing จากนั้นนำภาพ
ไปวิเคราะห์โดยผ่านกระบวนการโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อ
สร้างเป็นโมเดล 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาพ 
2.1.1 การประมวลผลภาพดิจิทัล 
  Image processing คือ การนำภาพมาประมวลผล
หรือคิดคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการทั้ง
ในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญคือ การทำให้
ภาพมีความคมชัดขึ้น การกำจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ 
การแบ่งส่วนของวัตถุท่ีเราสนใจออกมาจากภาพ เพื่อนำภาพวัตถุ
ที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ขนาด สี รูปร่าง และ
ทิศทางการเคลื่อนของวัตถุในภาพ จากนั้นเราสามารถนำข้อมูล
เชิงปริมาณเหล่านี ้ไปวิเคราะห์ และสร้างเป็นระบบ เพื ่อใช้
ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ  
 
2.1.2 โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 

Convolutional Neural Networks (CNNs) โครงข่าย
ประสาทเท ียม เป ็น Neural Network ที ่ประกอบด ้วย ช้ัน 
convolution มีหลายเลเยอร์ที ่มีโครงสร้างเฉพาะตัว โดยถูก
ออกแบบมาเพื่อการเพิ่มความสามารถในการสกัดเอา feature ที่
มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากข้อมูล โดย CNN นั้นตอบโจทย์
ปัญหาประเภทการรับรู้  (perceptual tasks) อย่างมาก CNN 

นั้น มักจะถูกใช้เพื ่อการสกัด feature จากข้อมูลประเภทที่ไม่
ค่อยเป็นระเบียบหรือไม่ได้มีโครงสร้างเป็นรูปแบบเฉพาะตัว 
(unstructured data) อย่างเช่น รูปภาพ (image) 

 
 2.1.3 อาชีพ 
             อาชีพ หมายถึง การทำกิจกรรม การทำงาน การ
ประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่สังคม และมีรายได้ตอบแทน โดย
อาศัยแรงงาน ความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ แตกต่าง
กันไปกลุ่มอาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพ มี 2 ลักษณะ 
คือ อาชีพอิสระ และอาชีพรับจ้าง 
 
2.1.4 ทำนาย 
            เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาเขมรว่า ทํนาย (อ่าน ตุม-
เน ียย) เป ็นคำนาม แปลว่า การทำนาย คำทำนาย แต่ใน
ภาษาไทยใช้เป็นคำกริยา หมายถึง บอกเหตุการณ์หรือสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยสถิติ หลักเกณฑ์ หลักฐาน หรือตำราที่
ยึดถือต่อ ๆ กันมา มักใช้กับการพิจารณาดวงชะตา เคราะห์ โหง
วเฮ้ง หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
 
2.1.5 ลายมือเขียน 
           ตัวหนังสือเขียน มักมีลักษณะแสดงว่าเป็นของผู้ใดผู้

หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เขียนด้วยลายมือตัวเอง ลายมือดี ราชาศัพท์

ใช้ว่า ลายพระหัตถ์ ซึ่งหมายถึงจดหมายของเจ้านายด้วย 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          วิเชษฐ์ เอี ่ยมสำอางค์ (2556) ได้ทำการวิจัยโดยนำ
เทคนิควิทยาการคอมพิวเตอร์มาบูรณาการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ทำการแยกตัวอักษรที่ติดกัน อักษรลายมือเขียนแบบสัมผัสด้วย
อัลกอริทึมและนำตัวอักษรไปทำการเปรียบเทียบคุณลักษณะของ
ตัวอักษรที่มีหลายรูปแบบให้มีความถูกต้องในการทำการรู้จำ
ตัวอักษรโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อช่วยให้ผู ้ใช้สามารถจัดเก็บ
เอกสารที ่ม ีอย ู ่ เข ้าส ู ่ระบบคอมพิวเตอร ์ได ้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตัวอักษรที่ใช้ในการแยกเป็นลายมือที่
เขียนที ่ติดกันแบบสัมผัสตัวตรงไม่หวัดมาก อยู ่แนวระนาบ
เดียวกันเป็นข้อความที่สัมผัสกันในแนวตั้ง ข้อมูลที่ใช้ในการ
ทดสอบได้มาจากการสแกนลายมือเขียนโดยบันทึกเป็นไฟล์
รูปภาพแบบจำลองของตัวอักษรแต่ละตัวจะถูกเลือกเป็นตัวแทน
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โดยหาได้จากคุณลักษณะของตัวอักษรลายมือเขียนของกลุ่ม
ข้อมูลตัวอย่าง 
           ศรายุทธ เผ่าม่วง (2562) ทำวิจัยระบบพยากรณ์การเขา้
ศ ึกษาต ่อสาขาเทคโนโลย ีสารสนเทศโดยใช ้ เทคน ิคการ
ประมวลผลภาพมาสร้างเป็นระบบพยากรณ์โอกาสการเข้าศึกษา
ต่อสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ลายเส้นบนฝ่ามือ และ 
พัฒนาระบบผ่าน Responsive Web Application เพื่อที่บุคคล
ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็น หญิงหรือชาย นักเรียน นักศึกษา หรือ
บุคคลทั่วไปท่ีสนใจจะใช้ระบบพยากรณ์โอกาสเข้าศึกษาต่อสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยลายเส้นบนฝ่ามือ เพื ่อวิเคราะห์
ลายเส้นบนฝ่ามือด้วยตนเองอย่างง่ายดายโดยรูปถ่ายจะต้องถ่าย
ให้เห็น เส้น 3 เส้นได้แก่ เส้นสมอง เส้นชีวิต เส้นหัวใจ 
          อัครกิตติ์ สินธุวงศ์ศรี (2560) ได้ทำการสำรวจพฤติกรรม
การดูดวงของคนเมืองในเขตกรุงเทพมหานครงานวิจัยชิ ้นนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูดวงของคนเมือง ในเขต
กรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาปรากฏการณ์บาร์นัม (Barnum 
Effect) ที่สงผลตอการดูดวงในเขตพื้นที่เมือง เปนการวิจัยเชิง
ส ํารวจโดยใชการวิจ ัยเช ิง ปร ิมาณโดยการกําหนดโควตา 
(Quota)จากการศึกษา พบวา ผูใชบริการดูดวง 2 ใน 3 เปนกลุ
มวัยทํางานและ เปนเพศหญิงท่ีมีอายุระหวาง 20-40 ป สวนมาก
มีสถานภาพโสด สําหรับระดับ การศึกษาผูใชบริการดูดวง 2 ใน 
3 เปนผูที่เรียนจบระดับปริญญาตรี เหตุผลที่ เลือกดูดวง โดยผูใช
บริการสวนใหญที่เลือกดูดวงเมื่อมีความคาดหวัง 1 ใน 3 ของผูใช
บริการดูดวงเมื่อมีความรูสึกเครียดและตองการที่พึ่งทางใจซึ่งค
าใชจาย ในการดูดวงในแตละครั้งมีราคาเฉลี่ยอยูที ่ 300-499 
บาท ในแงการรับรูตาม ปรากฏการณบารนัม (Barnum Effect) 
เมื่อพิจารณาการรับรูของกลุม ผูใชบริการดูดวงแสดงใหเห็นถึง
แนวโนมทางดานการรับรูที่เกี่ยวกับการดูดวงนั้น ตรงกับปรากฏ
การณบารนัม (Barnum Effect) คือ บุคคลมักใหคะแนนความ 
ถูกตองในระดับที่สูงกับคําอธิบายเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนซึ่ง
เชื่อวาทําข้ึนมา โดยเฉพาะทั้งที่จริงแลวเปนคําอธิบายท่ีคลุมเครือ
และกวางขวางพอที่จะ ครอบคลุมถึงบุคคลทั่วไปดวย 
 
 
 
 
 

3. วิธีดำเนินงานวิจัย 

 
 

ภาพ1  แสดงระบบการทำงาน 

 
3.1 การรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล 
    การทดลองนี ้ผ ู ้ว ิจัยได้ทดสอบกับอาชีพทั ้งหมด 8 
อาชีพทดสอบกับภาพถ่ายลายมือเขียนจำนวน 1,480 ภาพ โดย
ตัดเฉพาะประโยคนำมาวางบนกระดาษเพื่อถ่ายภาพ มีขนาดของ
ภาพเท่ากับ 2688 x 1242 px ทำการถ่ายภาพสองระยะ คือ 10 
– 15 ซม.และ 15 – 20 ซม. ผู ้วิจัยทำการทดลองกับชุดข้อมูล
รูปภาพท้ังหมด 6 รูปแบบ ตัวอย่างเช่น (1) ใช้ภาพถ่ายระยะไกล 
ดังตัวอย่างที ่แสดงในภาพ 2  (2) ใช้ภาพถ่ายระยะใกล้ ดัง
ตัวอย่างที ่แสดงในภาพ 3 (3) ใช้ภาพถ่ายชุดลายมือ “สวัสดี
ประเทศไทย” จำนวน 5 คำ ระยะไกล ดังตัวอย่างท่ีแสดงในภาพ 
4  เป็นต้น นอกจากนี้ยัง ใช้ภาพถ่ายชุดลายมือ “สวัสดีประเทศ
ไทย” จำนวน 5 คำ ระยะใกล้ ใช้ภาพถ่ายชุดลายมือจำนวน 5 
คำได้แก่ “ยายยิ้มแย้ม”, “แก้มสีแดง”, “แกงฟักทอง”, “คลอง
น้ำใส”, “ใกล้สวนเงาะ” ระยะไกล  ใช้ภาพถ่ายชุดลายมือจำนวน 
5 คำได้แก่ “ยายยิ้มแย้ม”, “แก้มสีแดง”, “แกงฟักทอง”, “คลอง
น้ำใส”, “ใกล้สวนเงาะ” ระยะใกล้ ตามลำดับ 
 
3.2 การสร้างตัวแบบ (model) 

ในงานวิจัยนี้ผู ้วิจัยได้เลือกใช้ TensorFlow Library 
ซึ่งเป็น Deep Learning Library ที่มีชื่อว่า inceptionV3 ซึ่งตัว 
Library นี้สามารถสร้าง Feature extraction เองได้ โดยที่ผู้วิจยั
ไม่ต้องสร้าง Feature extraction โดยมีขั้นตอนดังนี้  
3.1.1 ดาวน์โหลด tensorflow-image-classifier-master 
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ภาพ 2  แสดง Folder ชุดข้อมูลแบบที่ 1 

 
ภาพ 3 แสดง Folder ชุดขอ้มูลแบบที ่2 

 

ภาพ 4 แสดง Folder ชุดขอ้มูลแบบที ่3 

- สร้าง Folder ขึ้นมา 1 Folder ใน folder tensorflow-image-
classifier-master โดยตั้งช่ือ Folder ว่า training_dataset เพื่อ
เก็บ Sub Folder   
 - สร้าง Sub folder ใน Folder training_dataset ที่
จะเก็บ Data set 
3.1.2 เมื่อเตรียม dataset เสร็จ จากนั้นทำการ download 
และ install Git cmd/Git bash โดยดูขั้นตอนจาก
http://share.olanlab.com/th/it/blog/view/33 
3.1.3 ค ล ิ ก ข ว า ใ น  folder  tensorflow-image-classifier-
master คลิกเลือกที่ Git Bash Here 
3.1.4 พิมพ์คำสั่ง sh train.sh เพื่อเรียก code ใน retrain.py 
3.1.7 ระบบจะเริ่มทำการโหลดอัลกอริทึมที่ใช้ในการสร้างโมเดล
และทำการสร้างโมเดล 
3.1.5 เมื่อสิ้นสุดการ train จะได้ Final accuracy  และ Folder 
เพิ ่มขึ ้นมาอีก 2 Folder คือ inception เป็น Folder ที่ใช้เก็บ
อัลกอริทึม inceptionV3 และ Folder tf_file ที ่ใช้เก็บไฟล์ 
retrain_graph.pb และ retrain_labels.txt ซึ ่งเป ็นไฟล์ที ่จะ
นำไปใช้สร้างระบบต่อไป 
 
3.3 การทดสอบตัวแบบ (model) 
3.2.1 เตรียมรูปภาพสำหรับทดสอบ เก็บไว้ใน Folder 
tensorflow-image-classifier-master 
3.2.2 คลิกขวาใน folder  tensorflow-image-classifier-
master คลิกเลือกที่ Git Bash Here 
3.2.3 พิมพ์คำสั่ง python classify.py ช่ือไฟล์.jpg  
       
3.4 การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 

3.3.1 Use Case Diagram 

ภาพ 5 Use Case Diagram สำหรับผู้ใช้งาน 
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(1) ผู้ใช้สามารถอัพโหลดหรือถ่ายภาพได้จากอุปกรณ์

เคลื่อนที่ของผู้ใช้ 

(2) ผู้ใช้สามารถทำนายลายมือเขียน จากภาพได ้

(3) ผู้ใช้สามารถดูผลการทำนายได ้

 
3.5 การนำตัวแบบไปสร้างเว็บแอปพลิเคชัน 

ในงานวิจัยนี้ผู ้วิจัยได้ใช้ Flask framework ร่วมกับ 
HTML, CSS, JS และ Bootstrap ในการสร้างหน้าแอปพลิเคชัน
และ รับข้อมูลนำเข้าและส่งออกผลลัพธ์ของแอปพลิเคชันผ่าน
หน้าเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

ภาพ 6 ขั้นตอนการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

4.1 ผลการพัฒนาตัวแบบ 

  ในส่วนของการพัฒนาตัวแบบผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิค 

Deep leaning ร ่ ว ม ก ั บ  TensorFlow Library ท ี ่ ม ี ช ื ่ อ ว่ า 

inceptionV3 ทดลองกับภาพสีจำนวน 1,480 รูป ชุดข้อมูลทั้ง 2 

รูปแบบ จากผลการทดสอบตัวแบบทั้ง 6 ตัวแบบ สรุปได้ว่า

รูปแบบชุดข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนำไปทำการสร้างระบบ 

ต่อไปคือ ชุดข้อมูลแบบที ่ 3 ใช้ภาพถ่ายชุดลายมือ “สวัสดี

ประเทศไทย” จำนวน 5 คำ ระยะไกลของแต่ละอาชีพดังนี้ผล

การทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 

ตาราง 1 ผลลัพธ์การสร้างและทดสอบตัวแบบ 

4.2 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

 ในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บแอป

พลิเคชันในการทำนายอาชีพจากลายมือเขียน ออกมาเป็น web 

responsive เพื ่อให้เว็บแอปพลิเคชันนี ้สามารถใช้งานได้ทุก

อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที ่ที ่ม ีอินเตอร์เน็ต ในหัวข้อนี้ผู ้วิจัยได้

นำเสนอตัวอย่างผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์

หรือแล็บท็อป และสมาร์ทโฟน ดังนี้ 
ภาพ 7 ตัวอย่างการใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือแล็บท็อป 

ภาพ 8 ตัวอย่างการใช้งานบนสมาร์ทโฟน 

4.3 วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย 

         จากการพัฒนาตัวแบบและนำตัวแบบที่ดีที่สุดมาพัฒนา

ต ่อเป ็นเว ็บแอปพลิเคช ันสำหร ับระบบทำนายอาช ีพจาก

ชุดค า การถ่ายภาพ ค่าความถูกต้อง 

“สวัสดีประเทศไทย”  

5 คำ และ “ยายยิ้มแย้ม”, 

“แ ก ้ ม ส ี แ ด ง ”, “แ ก ง

ฟักทอง”, “คลองน้ำใส”, 

“ใกล้สวนเงาะ” 

ระยะไกล 72.6 % 

ระยะใกล ้ 70.0 % 

“สวัสดีประเทศไทย” 

 5 คำ 

ระยะไกล 78.6 % 

ระยะใกล ้ 77.3 % 

“ยายยิ้มแยม้”, “แก้มสี

แดง”, “แกงฟักทอง”, 

“คลองน้ำใส”, “ใกล้สวน

เงาะ” 

ระยะไกล 73.5 % 

ระยะใกล ้ 57.7 % 
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ลายมือเขียน จนสามารถแสดงผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของ

ผู้วิจัยแล้ว ผู้วิจัยจะทำการประเมินประสิทธิภาพของการใช้งาน

เว็บแอปพลิเคชัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้วิจัยได้

พัฒนาขึ้นนี้มีความสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ถูกต้อง แม่นยำและ

เหมาะสมในการใช้งานเพียงใด ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบสอบถาม

ออนไลน์ขึ้น และทดสอบกับผู้ใช้จำนวน 10 คน ในการประเมิน

ประสิทธิภาพและความพึงพอใจผู้วิจัยได้แบ่งระดับคะแนนผล

การประเมินออกเป็น 4 ระดับ ผลการทดสอบแสดงดังตาราง 2 

(1) 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใช้ 

(2) 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

(3) 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ด ี

(4) 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 

 
ตาราง 2 ตารางแสดงความพึงพอใจการใช้งาน 

ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

1 ความถูกต้องของการวิเคราะห ์ 4.3 ด ี

2 เว็บแอปพลิเคชันง่ายต่อการใช้

งาน 
4.3 ด ี

3 ความเหมาะสมในการใช้งาน 4.2 ด ี

4 ความพึงพอใจในด้านความ

สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 
4.3 ด ี

           รวม 4.3 ดี 

          ผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจในการใช้งาน

ระบบระบบทำนายอาชีพจากลายมือเขียนด้วยเทคนิคการ

ประมวลผลภาพ โดยใช้อัลกอริทึมแบบโครงข่ายประสาทเทียม

แบบคอนโวลูชัน ผลปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.3  ซึ่งอยู่

ในระดับ ดี 

5. บทสรุป 

          งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบทำนายอาชีพจากลายมือเขียนดว้ย

เทคนิคการประมวลผลภาพที ่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื ่อให้ผู ้ที่

ต ้องการจะใช้เป็นอีกหนึ ่งทางเลือกในการประกอบอาชีพใน

อนาคต สามารถช่วยตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพ ได้อย่าง

สะดวกและง่ายดาย โดยผู้วิจัยได้ทดลองสร้างตัวแบบทั้งหมด 6 

แบบ เพื่อหาตัวแบบท่ีดีที่สุด ผลการทดสอบปรากฏว่าตัวแบบที่ดี

ที ่สุดคือชุดข้อมูลแบบที่ 3 คือ ใช้ภาพถ่ายชุดลายมือ “สวัสดี

ประเทศไทย” จำนวน 5 คำ ระยะไกล มีความถูกต้อง 81.2 % 

และมีความแม่นยำถึง 61.6 % 

 

5.1 ข้อจำกัดของงานวิจัย 

         เว็บแอปพลิเคชันการทำนายอาชีพจากลายมือ มีข้อจำกัด

ในด้านการถ่ายภาพ ในการถ่ายภาพลายมือเขียนผู้ใช้ควรเน้น

ถ่ายให้เห็นองค์ประกอบของลายเส้นให้ชัดเจน และไม่ควรนำ

รูปภาพหรือถ่ายภาพอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ลายมือเขียนเข้าในระบบถ้า

ไม่เช่นนัน้อาจทำให้ผลลัพธ์มีความผิดพลาด 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

      การศึกษาครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้ทดลองกับกลุ่มอาชีพจำนวน 8 

อาชีพ ถ้าผู ้ใช้ระบบมีความสนใจอาชีพนอกเหนือจากผู ้วิจัย

กำหนดไว้ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ดังนั้นในการพัฒนาใน

อนาคตควรเพิ่มอาชีพให้ครอบคลุมมากกว่านี ้ เพื ่อเพิ ่มความ

แม่นยำและลดความผิดพลาดของระบบ  

          ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเทคนิคการประมวลผล

ภาพ โดยใช้อัลกอริทึมแบบ โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู

ชัน ซึ ่งแนวคิดเหล่านี ้สามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้กับงาน

ประมวลผลภาพหรือจำแนกรูปภาพอ่ืน ๆ ได้  
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การพัฒนาระบบจัดการเต็นท์รถมอืสอง ร้านน้าหมึกออโต ้
NamuekAuto System Management 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาระบบจัดการเต็นท์รถมือสอง เป็นส่วนที่จะ
ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลของเต็นท์รถมือสองและถือว่าเป็น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ลูกค้าได้รับทราบและ
ระบบยังนำเสนอข้อมูลที ่ช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
รถยนต์อีกทางหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาดูรถที่เต็นท์รถมือสอง
ด้วยตนเองทำให้ประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยจะ
ช่วยให้ทางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากยุคสมัยปัจจุบันการ
โฆษณาออนไลน์หรือการทำเว็บไซต์จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มคนที่
สนใจรถยนต์มือสองหรือคนที่กำลังหาซื้อรถยนต์นั ้นสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้ง่ายสะดวกรวดเร็วได้มากยิ่งข้ึนและถ้าหาก
ลูกค้ามีความสนใจหรือตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการจะซื้อรถยนต์
คันดังกล่าวท่ีเห็นภายในการประชาสัมพันธ์ของทางเต็นท์รถยนต์
มือสอง ลูกค้าก็สามารถสอบถามกับทางเต็นท์รถมือสองได้
โดยตรงผ่านทางการประชาสัมพันธ์ของทางเต็นท์รถยนต์มือสอง 
เช่น การเตรียมเอกสาร โปรโมชั่น การผ่อน เป็นต้น หากตกลง
กับทางเต็นท์รถผ่านทางระบบจัดการเต็นท์รถยนต์มือสองได้ 
ลูกค้าสามารถเข้ามาทำการซื้อขายกับทางเต็นท์รถได้เลย 
 คำสำคัญ – ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า ระบบการแจ้งเตือน ร้าน
น้าหมึกออโต้ 

 
 

 
 

ABSTRACT 

NamuekAutoStore website It is the part that 
helps in accessing the information of the used car shop 
and is considered to promote information to customers 
and is the information to help them decide when to 
buy another car without having to come to see the car 
at the shop. Used cars by themselves, thus saving time 
in daily use. The system will help the shop to have 
more sales due to the present day. Online advertising 
or website creation will help to reach the group of 
people interested in used cars or people who are 
looking to buy a car can access the information they 
are interested in. It is easier, more convenient, faster, 
and if the customer is interested or can decide whether 
or not they want to buy the car as seen in the 
advertisement website of the used car shop Customers 
can inquire with the used car shop directly through the 
publicity website of the used car shop such as 
document preparation. Bargains, promotions, 
installments, etc. If agreed with the car shop through 
the publicity website of the used car shop. Customers 
can come and trade with the car shop. 
Keywords - Customer Information Management 
System, Notification system, NamuekAutoshop 
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1. บทนำ 
ร้านน้าหมึกออโต้เปิดบริการขายรถมือสอง สำหรับผู้ที่

ต้องการรถยนต์สภาพดีราคาไม่แพง ซึ่งในการซื้อขายแบบเก่า 
ลูกค้าจะสามารถดูรถได้สองช่องทางคือ เพจ  Facebook และ
การไปดูที่หน้าร้าน ซึ่งการดูผ่านทางเพจนั้นไม่มีระบบค้นหาจึง
อาจทำให้ลูกค้าไม่พบรถรุ่นที่ต้องการได้ หรือปัญหาอื่น ๆ เช่น 
การนัดดูรถ โดยการนัดดูรถแบบเดิมจะเป็นการโทรหาเจ้าของ
กิจการและนัดวันนัดหมาย และบันทึกลงในการดาษ ซึ่งมีความ
เสี่ยงที่จะทำให้ข้อมูลเสียหายหรือสูญหายได้  อีกทั้งยังไม่มีการ
แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงวันนัดหมาย รวมไปถึงการวางเงินมัดจำ 
ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่ร้านเพื่อวางเงินมัดจำ ซึ่งอาจ
ทำให้เสียเวลาและเสียโอกาส หากมีคนที่สนใจสินค้าเดียวกันแต่
มาวางมัดจำก่อน ดังนั้นร้านน้าหมึกออโต้จึงมีความต้องการที่จะ
ทำระบบนี้ขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยจัดการในด้านต่างๆ เช่น การค้นหา
รถตามยี่ห้อ การนัดวันเข้าดูรถ โดยแจ้งเจ้าของกิจการผ่านทาง 
Line notification [12] ระบบการวางมัดจำผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
โดยผู้วิจัยเล็งเห็นว่าร้านน้าหมึกออโต้ควรมีระบบเหล่านี้ เพื่อ
อำนวยความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น ,เพิ ่มความแม่นยำของ
ข้อมูล,ป้องกันการสูญหายของข้อมูล ทั้งต่อตัวลูกค้าและเจ้าของ
กิจการ 

 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้อง สำหรับการพัฒนาระบบจัดการ
เต็นท์รถ น้าหมึกออโต้ นั้น มีการนำเอาระบบสารสนเทศหลาย
ชนิดมาใช้เป็นหลักองค์ประกอบในการพัฒนาระบบ เพื่อที่จะได้
แสดงออกมาให้เป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการเต็นท์รถ ทั ้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของสิ่งที ่จะนำมาใช้ในองค์
ความรู้ด้วยกัน ประกอบไปด้วยดังนี้ 
2.1 ภาษาพีเอชพี (PHP) 

พีเอชพี เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่ง
ต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่ เรียกว่า สคริปต์ (script) และเวลาใช้
งานต้องอาศัยตัวแปลคำสั ่ง ตัวอย่างของภาษาสคริป จาวา
สคริปต์ (Javascript) เป็นต้น ลักษณะของ พีเอชพีท่ีแตกต่างจาก
ภาษาสคริปต์แบบอื ่นๆ คือ พี เอชพี ได้ร ับการพัฒนาและ

ออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ เอชทีเอ็มแอล 
(HTML) โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ 
ดังนั้นจึงกล่าวว่า พีเอชพีเป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ 
HTML-embedded scripting language เป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ชนิดหนึ ่งที ่ช ่วยให้ เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic 
เอชทีเอ็มแอล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น [1] 
2.2 จาวาสคริปท์ (JAVA SCRIPT) 

เป็นภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบน
ระบบอ ิ น เ ทอร ์ เ น ็ ต  ท ี ่ ก ำ ล ั ง ไ ด ้ ร ั บ ค ว ามน ิ ย มอย ่ า ง
สูง JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ท่ีเรียกกันว่า "สคริปต"์ 
(script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) 
เพื ่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนอง
ผู้ใช้งานได้มากขึ้น [7]  
2.3 ซีเอสเอส (CSS) 

ภาษาที่ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มี
หน้าตา สีส ัน ระยะห่าง พื ้นหลัง เส ้นขอบและอื ่นๆ ตามที่
ต้องการ CSS ย่อมาจากCascading Style Sheetsมีลักษณะเปน็
ภาษาที ่มีร ูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูก
กำหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาหนึ่งในการตกแต่งเว็บไซต์ 
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย [2]  
2.4 ฐานข้อมูลพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) 

ฐานข้อมูลพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) คือ 
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ รองรับคำสั ่งเอสคิวแอล (SQL = Structured Query 
Language) เป็นเครื ่องมือสำหรับเก็บข้อมูลที ่ต้องใช้ร่วมกับ
เครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการเพื่อให้ได้ระบบงานท่ี
รองรับความต้องการของผู้ใช้ [8] 
2.5 วงจรการพ ัฒนาระบบ  วงจรการพ ัฒนาระบบงาน 
(System Development Life Cycle : SDLC) 

ของระบบสารสนเทศ ได้ม ีการคิดค้นขึ ้นมาโดยมี
ขั้นตอนท่ีแตกต่างไปจากวงจร การพัฒนาระบบงานสำหรับทั่วไป 
ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องทำความเข้าใจว่าในแต่ละขั้นตอน ว่าทำ
อะไรและทำอย่างไรเพื่อให้นักวิเคราะห์และทีมงานพัฒนาระบบ
ทำงานได้อย่างคล่องตัวมีลำดับขั้นและเป้าหมายที่แน่นอน [11] 
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3.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยที ่ผ ่านมา ได้มีงานวิจัยของ 

ชนนต์ ธานินพงศ์ , รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ , ผศ.ดร.สุคนธ์ 
เครือนํ้าคำ [3] นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมอืง จังหวัด
ระนอง ซึ่งประกอบด้วย 7Ps ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่/ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อรถยนต์มือสอง ของผู ้บริโภคในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดระนอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่ใช้บริการเต็นท์รถยนต์
มือสอง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 400 คน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้
ในการทดสอบสมมต ิฐาน ได ้แก ่  t-test และF - test และ 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการศึกษาพบว่า 1.
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปีมี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง / พนักงานบริษัท 
โดยมีรายได้ 15,001 - 20,000 บาท 2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมอืง จังหวัด
ระนอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีผล
ต่อการใช้บริการของธนาคารออมสินในระดับมาก ที่สุด คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านราคา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านการส่งเสริม การตลาด ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพ 
ด้านสถานท่ีและด้านบุคลากร ตามลําดับ 

ปาณัสม์ก ัญ เทียนฉาย , ปริญญา บรรจงมณี [4] 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นานาชาติแสตมฟอร์ดศึกษา 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคผ่าน
เต็นท์รถยนต์ในจังหวัดเพชรบุร ี 2) ปัจจัยการสื ่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์
มือสองของผู้บริโภคผ่านเต็นท์รถยนต์ในจังหวัดเพชรบุรี 3) การ

ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู ้บริโภคผ่านเต็นท์รถยนต์ใน
จังหวัดเพชรบุรี และ 4) ปัจจัยที่ส่งผล ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ม ือสองของผ ู ้บร ิโภคผ่านเต็นท์รถยนต์ในจังหวัดเพชรบุรี  
ประชากร คือ ผู้ซื้อรถยนต์มือสองผ่านเต็นท์รถยนต์รถในจังหวัด
เพชรบุรี จำนวนตัวอย่าง 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั ้นตอน ได้แก่ แบบชั ้นภูมิ แบบโควตา และแบบง่าย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามสถิติที่
ใช้ได ้แก่ ค่าความถี ่ ค ่าร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) 
ปัจจัยการสื่อสาร ทางการตลาดแบบบูรณาการภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 3) การตัดสินใจซื้อ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 
4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภค
ผ่านเต็นท็รถยนต์ ในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
รายได้ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย บุคคล กระบวนการ การ
ส่งเสริมการขาย การตลาด แบบไวรัล และการใช้ผลิตภัณฑ์เป็น
สื่ออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อัศมเ์ดช เตชัสพิสิษฐ์ , ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ , ณัฐฐ์
ว ัฒน ์  ส ุทธ ิ โยธ ิน [5] หล ักส ูตรน ิ เทศศาสตร ์มหาบ ัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1)ศึกษาข้อมูล ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขต
อำเภอ สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี2) กำหนดรูปแบบและ 
เนื ้อหาของเว็บไซต์ประชาส ัมพันธ ์เพื ่อการท่องเที ่ยว เชิง
สร้างสรรค์ในเขตอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี 3) พัฒนา
รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในเขตอำเภอสงัขละบุร ีจังหวัดกาญจนบุรี การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณขั้นตอน การวิจัย ประกอบด้วย 1) 
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในเขตอำเภอ สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี2) กำหนดรูปแบบและ 
เนื ้อหาของเว็บไซต์ประชาส ัมพันธ ์เพื ่อการท่องเที ่ยว เชิง
สร้างสรรค์3)สร้างและทดสอบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม ประยุกต์
สำหรับออกแบบเว็บไซต์สำเร็จรูป (Google Sites) และประเมิน
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ พัฒนาเว็บไซต์จำนวน 2 คน 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวน 2 
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คน 4) เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่าน Facebook 
Fanpage และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวน 
400 คน ด้วยแบบสอบถามออนไลน์และ 5) พัฒนา รูปแบบและ
เนื้อหาเว็บไซต์จากผลการประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาเว็บไซต์จำนวน 2 คน และผู ้เชี ่ยวชาญด้านการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวน 2 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ใน
เขตอำเภอสังขละบุรีประกอบด้วย มรดกทางวัฒนธรรมและ วิถี
ชีวิตของชุมชนหมู ่บ้าน สะเนพ่อง , หมู่บ้านเวียคะดี้, หมู่บ้าน
มอญ และชุมชน เทศบาลตำบลวังกะ 2) รูปแบบและเนื้อหาของ
เว็บไซต์ สามารถจำแนกออกเป็น 5 เมนูได้แก่ (1) แนวทาง การ
เป็นนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(2) กิจกรรมเชิง สร้างสรรค์ในสังข
ละบุรี(3)สถานที่ท่องเที่ยว (4)ข้อมูล ทั่วไป ประวัติความเป็นมา 
สถานท่ีพัก ร้านอาหาร ปั้มน้ำมัน และ (5) ลิงค์ไปยัง Facebook 
Fanpage และ 3) ผลการพัฒนารูปแบบและเนื ้อหาเว็บไซต์ 
ประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขต อำเภอสังข
ละบุรีผู้เข้าชมเว็บไซต์มีความพึงพอใจท้ังด้าน รูปแบบและเนื้อหา
ในระดับดี และผู้เชี่ยวชาญประเมิน คุณภาพของทั้งด้านรูปแบบ
และเนื้อหาอยู่ในระดับดี 

วิวัฑฒน์สมตน [6] สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
การวิจ ัยนี ้มีจุดมุ ่งหมายเพื ่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และ
เพื ่อศ ึกษาความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้เว ็บไซต์ประชาส ัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
และด้าน เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 6 คน นิสิต บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้สนใจที่เข้าชมเว็บไซต์ 
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2557 จํานวน 135 คน 
เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน
คุณภาพเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย และ
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาไทย สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมิน
คุณภาพจากผู้เชี ่ยวชาญด้านเนื้อหา และจากผู้เชี ่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก และผู้ใช้มีความพึงพอใจ
ต่อเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมาก 

4.วิธีการดำเนินงานวิจัย 
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการเต็นท์รถ 

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการดำเนินการวิจัยในครั้งน้ีแบ่งการทำงานออกเป็น 
7 ขั ้นตอน SDLC โดยใช้หลักการ การพัฒนาแบบ AGILE ร่วม
ด้วย 
4.1 ค้นหาปัญหา โอกาสและเป้าหมาย                                    

โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาปัญหาของทางร้านน้าหมึกออ
โต้ โดยทางร้านยังขาดการประชาสัมพันธ์สินค้า บน Social 
Media ทำให้คนเห็นสินค้าของทางร้านไม่มาก อีกทั้งลูกค้าที่
อยากดูสินค้าต้องเดินทางไปที่หน้าร้านเท่านั้น จึงทำให้เกิดความ
ไม่สะดวกในการดูสินค้า เพื ่อเพิ ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
สินค้าและเพิ่มความสะดวกต่อลูกค้าในการเลือกสินค้า ผู้วิจัยจึง
ได้เสนอเว็บไซต์นี้ขึ้นการจัดการข้อมูลในงานต่างๆที่สำคัญของ
ร้าน เช่น การจอง การชำระ ฯลฯ 
4.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในส่วนของการวิจัยขอโครงการ 
           ในขั้นตอนนี้ได้ทำการจดัทำข้อเสนอโครงการพร้อม
กำหนดขอบเขตโครงการพัฒนาระบบดังกล่าว พร้อมท้ังประเมิน
ความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ในการจัดทำโครงการและวิเคราะห์
คำนวณระยะเวลาในการพัฒนาระบบ 
4.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบของร้านน้าหมกึออโต้ 
           การวิเคราะห์และออกแบบระบบจดัการเต็นท์รถน้า
หมึกออโต้ ผู้วิจยัได้เลือกใช้เครื่องมือแผนภาพการไหลของข้อมูล 
(Data Flow Diagram: DFD) [13] ในการนำเสนอข้อมลูต่างๆ ท่ี
ได้จากขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนหน้าน้ีโดยสามารถสรุปได้เป็น
แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลของระบบดังรูป  
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ภาพ 1 Context diagram ระบบจัดการเต็นท์รถมือสอง ร้านน้าหมึกออโต้         

 ในส่วนของการออกแบบฐานข้อมูลนั ้นได้พิจารณา
ร ่วมก ับระบบภายในเว ็บไซต ์  ผ ู ้ ว ิจ ัยได ้ เล ือกใช ้  โมเดล
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity-Relationship Diagrams: 
E-R Diagram ) [14] ในการแสดงความส ัมพ ันธ ์ของตาราง
ฐานข้อมูล ดังรูป 

 
ภาพ 2 E-R Diagram ระบบจัดการเต็นท์รถมือสอง ร้านน้าหมึกออโต้     

4.4 การออกแบบพัฒนาระบบ 
รค์การออกแบบได้ทำการจัดทำต้นแบบของหน้าจอ 

(User Interface : UI) ทั้งหมดของระบบจัดการเต็นท์รถน้าหมึก
ออโต้เริ่มจากสอบถามความต้องการจากเจ้าของกิจการเช่น สี
หลักที่ใช้ในเว็บไซต์ โลโก้ ฟอนต์ ภาษาที่ใช้ในเว็บไซต์ รูปแบบ
การแสดงสินค้า  เป็นต้น เมื่อสอบถามความต้องการของเจ้าของ
กิจการแล้วจึงเริ่มทำการออกแบบ  โดยการออกแบบนั้นมีการ
คำนึงถึงเรื่องของประสบการของผู้ใช้งาน (User Experience : 
UX)  มาใช้ในการออกแบบในครั้งนี ้อีกด้วยเช่น การออกแบบ
ระบบให้ใช้ง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน เป็นต้น  

 

4.5 การพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบผู้วิจัยได้เลือกเทคโนโลยีในส่วนของ

อุปกรณ์และโปรแกรมที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานในการพัฒนาระบบ
ดังกล่าว ทั้งนี้โปรแกรม (Software) ที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาระบบจัดการเต็นท์รถน้าหมึกออโต้ประกอบด้วย 
ภาษา PHP [1] ,CSS [2] ,HTML [10] ใช้ phpMyAdmin [9] ใน
การจัดการฐานข้อมูล ใช้ Bootstrap 4 [10] เป็น Framework 
ในการพัฒนา และใช้โปรแกรม Sublime Text 3  
4.6 การทดสอบระบบ 

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบระบบท้ังโดยผู้พัฒนาระบบและ
การทดสอบระบบโดยผู ้ใช้งาน ซึ ่งการทดสอบระบบโดยผู้ใช้
แบบอัลฟ่า (Alfa UAT) และสามารถประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบด้านต่าง ๆด้วยกันยกตัวอย่างได้สี่ขั้นตอน ดังนี้ 1) ด้าน
ความถูกต้องของ ระบบในแต่ละส่วนย่อย 2) ด้านความถูกต้องใน
การทำงานของระบบในภาพรวม 3) ด้านตรงกับความต้องการ
ของผ ู ้ ใช ้  และ 4) ด ้านความปลอดภัยของระบบ เพ ื ่อหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเพื่อจะได้ทำการแก้ไขก่อนที่จะ ไป
ติดตั้งระบบให้กับผู้ใช้งาน 
4.7 ติดต้ังระบบและเว็บไซต์ 

หลังจากที่ได้ทำการทดสอบจนมีความมั่นใจแล้วว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถทำงานได้จริง และตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ จากนั้นผู้วิจัยจึงดำเนินการติดตั้งระบบ
เพื่อใช้งานจริงต่อไป 

  
5. ขอบเขตของการวิจัยและผลของการดำเนินงาน 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบจัดการเต็นท์
รถน้าหมึกออโต้ โดยมีกลุ่มผู้ใช้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้ 
1.)เจ้าของร้าน (owner) โดยสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ เพิ่ม
ลบสินค้า ตรวจเช็คตารางวันท่ีนัดดูรถ,รายการมดัจำเป็นต้น 
2.) ลูกค้าผู้ใช้งาน(User) สามารถค้นหารถโดยแยกตามยี่ห้อรถได้ 
สมัครสมาชิก/เข้าสูร่ะบบ ระบบนดัดูรถ ระบบมดัจำรถเป็นต้น 
จากการศึกษาการทำเว็บไซต์ร้านน้าหมึกออโต้นั้น ผู้วิจัยได้ทำ
การพัฒนาระบบตามขอบเขตที่ตั้งไว้ เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์
ร้านและจัดการข้อมูลหลังบ้านให้เป็นระบบระเบียบสะดวกต่อ
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การเรียกใช้ เช่น การเพิ่มรถ แก้ไขรายละเอียด การตรวจสอบ
ตารางนัดหมายเข้าดูรถ การวางมัดจำ การเตรียมเอกสารต่างๆ 
ฟังก์ชั่นของระบบ 
1. ระบบของเจ้าของกิจการ 

1.1 ระบบการเข้าใช้งานของเจ้าของกิจการ : เจ้าของ
กิจการ  สามารถล็อกอิน เข้าสู่ระบบ และออกจากระบบได ้

1.2 ระบบจัดการรถ: โดยสามารถเพิ ่ม/ลบ/แก้ไข 
รายละเอียดรถได้ เช่น ช่ือ,ยี่ห้อ,รูป,ราคา เป็นต้น 

1.3 ระบบตารางการนัดดูรถ : เจ้าของกิจการสามารถดู
ตารางการนัดหมายเข้ามาดูรถได้ โดยจะแสดงรายละเอียดต่างๆ
เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้นัด วันเวลานัดหมาย รถที่ต้องการเข้ามาดู 
เป็นต้น 

1.4 ระบบด ูรายการม ัดจำ : สามารถตรวจเช็ค
รายละเอียดการมัดจำได้เช่น ข้อมูลผู้มัดจำ รุ่นรถ สถานะการ
โอน หลักฐานการโอน   เงิน 

1.5 ระบบตารางการนัดขายรถ : เจ ้าของก ิจการ
สามารถดูตารางการนัดหมายผูเ้ข้ามาขายรถได้ เช่น ช่ือ-นามสกุล
ผู้นัด วันเวลานัดหมาย รายละเอียดรถ เป็นต้น 
2. ระบบของผู้ใช้ 

2.1 ระบบสมัครสมาชิก : ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกเข้า
ใช้งานได้ 

2.2 ระบบการเข้าใช้งานของผู้ใช้ : ผุ้ใช้สามารถเข้าสู่
ระบบ และออกจากระบบได้ 

2.3 ระบบมัดจำรถ : ผู้ใช้สามารถจองรถ วางเงินมดัจำ
และนัดวันเข้าทำสัญญาได้ 

2.4 ระบบนัดวันเข้าดูรถ :ผู้ใช้สามารถนัดวันเวลาที่จะ
เข้ามาดูรถได้ โดยกรอกรายละเอียดเช่น วันเวลาที่นัดหมาย รุ่น
ของรถ เป็นต้น 

2.5 ระบบเสนอขายรถ : ผู้ใช้สามารถนัดวันเข้ามาเสนอ
ขายรถได ้ โดยกรอกรายละเอียดเช่น ว ันเวลาที ่น ัดหมาย 
รายละเอียดต่างๆของรถ เป็นต้น  

 
 

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ 

 

 
ภาพ 3 หน้าหลักเว็บไซต์ 

 

 
ภาพ 4 หน้าค้นหารถ 

 

 
ภาพ 5 หน้ารายการรถ 

 
ภาพ 6 หน้าแบบฟอร์มการเพิ่มรถ 
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ภาพ 7 หน้าตารางนัดหมายดูรถ 

 
6. 6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยพัฒนาระบบจัดการเต็นท์รถน้าหมึกออโต้
ในครั้งนี้ แบ่งเป็นสองฝั่งที่ได้ประโยชน์ด้วยกัน โดยเริ่มจากฝ่าย
เจ้าของร้าน ที่ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการจัดเก็บ
ข้อมูล การเรียกดูตารางนัดหมาย การแจ้งเตือนการนัดหมาย
ต่างๆ โดยไม่ต้องมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญให้อยู่ในรูปแบบของ
แผ่นกระดาษอีกต่อไป อีกทั้งยังทำให้เกิดความสะดวกสบายใน
การเพิ่มหรือแก้ไขสินค้า ลดความยุ่งยากและทำให้ข้อมูลที่ได้เป็น
ระบบ ระเบียบมากข้ึน ถัดมาคือฝ่ายผู้ใช้งาน ประโยชน์ท่ีผู้ใช้งาน
จะได้รับคือ สามารถมัดจำรถผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย สามารถนัด
วันที่จะเข้ามาดูรถผ่านทางเว็บไซต์ได้ โดยที่ไม่ต้องโทรไปที่ร้าน 
สามารถยื่นข้อเสนอขายรถ โดยใส่รายละเอียดเบื้องต้นผ่านทาง
หน้าเว็บไซต์เพื่อให้ทางร้านพิจารณาว่าจะรับซื้อหรือไม่ต่อไป 

ประเมินผลความพึงพอใจจากการใช้งาน 
ระบบการจัดการเต็นท์รถมือสอง ร้านน้าหมึกออโต้ ที่

พัฒนาขึ้นมาประกอบไปด้วยระบบย่อยอาทิเช่น ระบบการนัดดู
รถ ระบบการมัดจำ ระบบการค้นหา ระบบการแจ้งเตือนผ่าน
ไลน์ โดยที่ทางผู้วิจัย ได้ทำการเก็บข้อมูลผ่านทางแบบสอบถาม
จากสองฝ่ายนั่นก็คือ ฝั่งเจ้าของกิจการ และฝังลูกค้า โดยแบ่ง
ระดับความพึงพอใจออกมาเป็นระดับ 1 ถึงระดับ5 โดยแบ่ง
ออกมาเป็นดังนี้ 

ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีค่าเป็น 1 
ความพึงพอใจน้อย มีค่าเป็น 2 
ความพึงพอใจปานกลาง มีค่าเป็น 3 
ความพึงพอใจมาก  มีค่าเป็น 4 
ความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเป็น 5 

และได้แบ่งหัวข้อย่อยอีกเจ็ดหัวข้อในการประเมินในครั้งนี้ 
ซึ่งประกอบไปด้วย 

• ความสวยงามของหน้าโฮมเพจ 

• หน้าโฮมเพจมีความทันสมัย,น่าสนใจ 

• ความเหมาะสมของสีพื้นหลังและสีตัวอักษร 

• ความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบตัวอักษร 

• ภาพประกอบสื่อถึงสินค้าเข้าใจง่าย 

• ข้อมูลมีความชัดเจน,ถูกต้อง,น่าเชื่อถือ 

• การจัดหมวดหมู่ที่ง่ายต่อการค้นหา 
เมื ่อได้ทำการสอบถาม ทั ้งสองฝ่ายแล้ว ได้ผลสรุป

ออกมาดังนี้ ฝ่ายเจ้าของกิจการจำนวน 3 คน เมื ่อทำการหา
ค่าเฉลี่ยแล้ว ให้คะแนนความสวยงามของหน้าโฮมเพจ 5 คะแนน 
ให้คะแนนหน้าโฮมเพจมีความทันสมัย,น่าสนใจ 4.7 คะแนน ให้
คะแนนความเหมาะสมของสีพื้นหลังและสีตัวอักษร 4.3 คะแนน 
ให้คะแนนความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบตัวอักษร 4.7 ให้
คะแนนภาพประกอบสื ่อถึงสินค้าเข้าใจง่าย 4.3 คะแนน ให้
คะแนนข้อมูลมีความชัดเจน,ถูกต้อง,น่าเชื่อถือ 4.7 คะแนน ให้
คะแนนการจัดหมวดหมู่ที่ง่ายต่อการค้นหา 5 คะแนน สรุปผล
โดยรวมแล้วได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 คะแนน อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก 

ฝ่ายลูกค้า หรือผู ้เข้าจำนวน 27 คน เมื ่อทำการหา
ค่าเฉลี ่ยแล้ว ให้คะแนนความสวยงามของหน้าโฮมเพจ 4.3 
คะแนน ให้คะแนนหน้าโฮมเพจมีความทันสมัย ,น่าสนใจ 4 
คะแนน ให้คะแนนความเหมาะสมของสีพื้นหลังและสีตัวอักษร 
4.1 คะแนน ให้คะแนนความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบ
ตัวอักษร 4 ให้คะแนนภาพประกอบสื่อถึงสินค้าเข้าใจง่าย 4.3 
คะแนน ให้คะแนนข้อมูลมีความชัดเจน,ถูกต้อง,น่าเชื่อถือ 4.4 
คะแนน ให้คะแนนการจัดหมวดหมู ่ที ่ง ่ายต่อการค้นหา 4.3 
สรุปผลโดยรวมแล้วได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก จากค่าเฉลี่ยข้างต้นสรุปได้ว่า ผู้ใช้งานทั้งสอง
ฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับพอใจมาก - พอใจมากที ่สุด 
ดังนั ้นระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี  
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ตาราง 1 ตารางผลสรุปการประเมิน 
ประเมนิผลการใช ้

ระบบจัดการเตน็ท์รถ
มือสอง ร้านน้าหมกึออ

โต้ 

ผลการประเมิน 
คุณภาพ 

 คะแนน เฉลี่ย 
ความสวยงามของหน้าโฮมเพจ 

เจ้าของกิจการ 5 5 ดีเยี่ยม 

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ 5 4.3 ดีเยี่ยม 

หน้าโฮมเพจมีความทันสมัย,นา่สนใจ 

เจ้าของกิจการ 5 4.7 ดีเยี่ยม 

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ 5 4 ดีเยี่ยม 

ความเหมาะสมของสีพื้นหลังและสีตัวอกัษร 

เจ้าของกิจการ 5 4.3 ดีเยี่ยม 

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ 5 4.1 ดีเยี่ยม 

ความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบตวัอักษร 

เจ้าของกิจการ 5 4.7 ดีเยี่ยม 

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ 5 4 ดีเยี่ยม 

ภาพประกอบสือ่ถึงสินค้าเข้าใจง่าย 

เจ้าของกิจการ 5 4.3 ดีเยี่ยม 

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ 5 4.3 ดีเยี่ยม 

ข้อมูลมีความชัดเจน,ถกูต้อง,น่าเช่ือถือ 

เจ้าของกิจการ 5 4.7 ดีเยี่ยม 

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ 5 4.4 ดีเยี่ยม 

การจัดหมวดหมู่ที่ง่ายต่อการค้นหา 

พนักงาน 5 5 ดีเยี่ยม 

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ 5 4.3 ดีเยี่ยม 
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บทคัดย่อ 
     การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสั่งข้าวกล่อง
ออนไลน์ โดยแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เจ้าของร้าน 
สามารถเพิ่มลบแก้ไขรายการอาหาร รายการโปรโมชั่น เปลี่ยน
สถานะออเดอร์ 2) ลูกค้า สามารถดูรายการอาหาร สั่งอาหาร 
แก้ไขรายการอาหาร ดูสถานะออเดอร์ เครื่องมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการ
พัฒนาระบบคือภาษา PHP ฐานข้อมูลMySQL โปรแกรม Visual 
studio โดยนำเทคโนโลยีเว็บและฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้งาน 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู ้ใช้พบว่ามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58 สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
ดีมาก และสามารถนำไปใช้งานได้จริง 
คําสำคัญ: ร้านอาหาร, สั่งข้าวกลอ่ง 

Abstract 
     The purpose of this research To develop an online 
lunch box ordering system The usage is divided into 2 
parts: 1) the shop owner can add, delete, edit food 
items. Promotion items Change order status 2) 
Customers can view food items, order food, edit food 
items. View order status The tools used by the 
researcher to develop the system are PHP language 
database MySQL Visual studio program by applying web 
and database technology Come to use The results of 
the user system performance evaluation were found to 
have an average of 4.58 concluding that the developed 
system performed at a very good level. And can be 
used for practical purposes 
Keywords: Restaurant, bento box 

1.บทนำ 
     ระบบการทํางานต่างๆ ภายในร้านอาหาร ได้แก่ การจัดทํา 
เอกสารต่างๆ การเก็บข้อมูลลูกค้า การสั่งซื้ออาหาร การสั่งจอง
อาหารของลูกค้า ภายในร้าน เนื่องจากอาหารมีหลายชนิด หลาย
แบบ และหลายขนาด ระบบงานเดิมยังคงเป็นการจดบันทึกด้วย
กระดาษกับปากกา และมีการขายอาหารผ่านทางหน้าร้านเพียง
อย่างเดียวทางร้านไม่มีระบบการจัดการเมนูอาหารเพื่อความ
สะดวกในการสั่งซื้ออาหารของลูกค้าสําหรับการเดินทางมารับ
สินค้านั้นลูกค้าจะต้องเดินทางมารับสินค้าที่ร้านด้วยตัวเอง ทําให้
เกิดการเสียเวลาและไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้นจึงสร้างระบบ
สั่งซื้อข้าวกล่องออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้ออาหาร โดยระบบมีคุณสมบัติใน
การทํางานได้หลายอย่างเช่นจัดการข้อมูลข้าวกล่องจัดการข้อมูล
โปรโมชั่น  ดูข้อมูลในการสั่งซื้ออาหารและตอบกลับการสั่งซื้อ
อาหาร ออกรายงานสรุปยอดขายได้ เป็นต้น  

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
     ผู้วิจัยได้ดำเนินค้นคว้า ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ของการพัฒนาระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานดังน้ี 

2.1 ระบบจัดการร้านอาหาร [1]  
      ระบบจ ัดการร ้านอาหาร (Restaurant Management 
System) ระบบร้านอาหาร ถูกออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการ
ร้านอาหาร โดยที่โปรแกรมสามารถทำงานได้พร้อมกันหลาย
เครื่อง(LAN) หรือทำงานเครื่องเดียว(Stand Alone) ก็ได้ อีกทั้ง
ยังรองรับการทำงานร่วมกับเครื่อง Pocket PC อีกด้วราละเอยีด
โปรแกรม ระบบจัดการร้านอาหาร ส่วนของการทำงานหน้ารา้น 
(Front End) สามารถจัดเก็บข้อมูลการสั่งอาหาได้ สามารถระบุ
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หมายเหตุการปรุงสำหรับอาหารแต่ละอย่างที่สั่ง เช่น ไม่ใส่ผงชู
รส ไม่ใส่พริก เผ็ดน้อย เป็นต้น สามารถสั่งพิมพ์ใบสั่งอาหารไปยัง
ห้องครัวต่างๆ ได้ สามารถย้ายโต๊ะอาหารได้ สามารถรวมบิลหรือ
แยกบิลก่อนการชำระเงินได้ สามารถยกเลิกการเปิดโต๊ะได้  
สามารถกำหนดส่วนลด และค่าบริการในขั้นตอนการเช็คบิล แล้ว
พิมพ์ใบเช็คยอดได้ ในขั้นตอนการเก็บเงิน สามารถเลือกวิธีการ
ชำระเงินได้หลายช่องทาง เช่น ชำระด้วยเงินสด ชำระด้วยบัตร
เครดิต เป็นต้น  และสามารถคำนวณเงินทอนจากยอดเงินท่ีรบัมา
ในการชำระเงินได้ สามารถพิมพ์ใบเสร็จรบัเงินอย่างย่อ(ABB)หลงั
การชำระเง ินได้  สามารถยกเล ิกใบเสร ็จ และพ ิมพ ์ซ ่อม
ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อได้ สามารถออกใบเสร็จเต็มรูป เมื่อลูกค้า
ต้องการได้ สามารถ พิมพ์รายงานต่างๆ ได้ เช่น ยอดขาย
ประจำวัน ใบปะหน้า สรุปเก็บเงิน ใบสั่งอาหารประจำวัน ลกูหนี,้ 
ลูกหนี้คงค้าง การชำระหนี้ สินค้าคงเหลือประจำวัน ยอดขาย
สินค้า รายการยกเลิก ABB และวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร เป็น
ต้น สามารถบันทึกรายงานในรูปแบบไฟล์ EXCEL สามารถแก้ไข 
หรือจัดรูปแบบของรายงาน ให้ตรงตามรูปแบบที่ต้องการได้มี
ระบบรับชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ในกรณีที่ลืมปิดสิ้นวัน สามารถ
เปลี่ยนวันท่ีปัจจุบันเป็นวันที่ท่ีลืมปิดสิ้นวัน แล้วปิดสิ้นวันได้  

2.2 MySQL [2] 

      MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดย
บริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับ
คำสั่ง SQL เป็นเครื ่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับ
เครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่
รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นทำงานร่วมกับเครื่องบริการ
เว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่ง
เคร ื ่องบริการ (Server-Side Script) เช ่น ภาษา php ภาษา 
aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือทำงานร่วมกับโปรแกรม
ประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอท
เน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบ
ให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็น
ระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source)ที่ถูกนำไปใช้งาน
มากที่สุด MySQL มายเอสคิวแอล เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล
โดยใช้ภาษา SQL แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่
แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมีการพัฒนาภายใต้
บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งใน
แบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ MySQL สร้างขึ้นโดย

ชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟินแลนด์ ชื่อ David Axmark Allan 
Larsson และ Michael Monty Widenius 

2.3 AppServ [3] 
      AppServ ค ือโปรแกรมท ี ่ รวบรวมเอา Open Source 
Software หลายๆ อย ่ า งมารวมก ัน โดยม ี  Package หลัก
ดังนี้Apache PHP MySQL php MyAdmin โปรแกรมต่างๆ ที่
นำมารวบรวมไว ้ท ั ้ งหมดน ี ้ ไ ด ้ทำการดาวน ์ โหลดจาก
Official Release ทั้งสิ้น โดยตัว AppServ จึงให้ความสำคัญว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องให้เหมือนกับต้นฉบับ เราจึงไม่ได้ตัดทอน
หรือเพิ่มเติมอะไรที่แปลกไปกว่า Official Release แต่อย่างได้ 
เพียงแต่มีบางส่วนเท่านั้นที่เราได้เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งให้
สอดคล้องกับการทำงานแต่ละคน โดยที่การเพิ่มประสิทธิภาพน้ี
ไม ่ได ้ไปยุ ่ง ในส ่วนของ Original Package เลยแม้แต ่น ้อย
เพียงแต่เป็นการกำหนดค่า Config เท่านั ้นเช่น Apache ก็จะ
เป็นในส่วนของ httpd.conf PHP ก็จะเป็นในส่วนของ php ini 
MySQL ก็จะเป็นในส่วนของ my ini ดังนั้นเราจึงรับประกันได้ว่า
โปรแกรม AppServ สามารถทำงานและความเสถียรของระบบ
ได้ เหมือนกับ Official Release ทั้งหมดจุดประสงค์หลักของ
การรวมรวบ Open Source Software เหล่านี ้เพื ่อทำให้การ
ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ได้กล่าวมาให้ง่ายขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการ
ติดตั้งแสนจะยุ่งยากและใช้เวลานานโดยผู้ใช้งานเพียงดับเบิ้ล
คลิก setup ภายในเวลา 1 นาที ทุกอย่างก็ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
ระบบต ่างๆ ก ็พร ้อมที ่จะทำงานได้ท ันท ีท ั ้ง Web Server 
Database Server เหตุผลนี้จึงเป็นเหตุผลหลักที่หลายๆ คนทั่ว
โลก ได้เลือกใช้โปรแกรม AppServ แทนการที่จะต้องมาติดตั้ง
โปรแกรมต่างๆ ที่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ที ่ความชำนาญในการ
ติดต ั ้ง Apache PHP MySQL ก็ไม ่ได ้เป ็นเร ื ่องง ่ายเสมอไป 
เนื่องจากการติดตั้งโปรแกรมที่แยกส่วนเหล่านี้ให้มารวมเป็นช้ิน
อันเดียวกัน ก็ใช้เวลาค่อนข้างมากพอสมควร แม้แต่ตัวผู้พัฒนา 
AppServ เองก่อนที่จะ Release แต่ละเวอร์ชั่นให้ดาวน์โหลด 
ต้องใช้ระยะเวลาในการติดตั้งไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อทดสอบ
ความถูกต้องของระบบ ดังนั้นจึงจะเห็นว่าเราเองนั้นเป็นมือใหม่
หรือมือเก่า ย่อมไม่ใช่เรื ่องง่ายเลยที่จะติดตั ้ง Apache PHP 
MySQL ในพริบตาเดียวมีบางคำถามที ่พบบ่อยว่า AppServ 
สามารถนำไปเป็น Web Server หรือ Database Server ได้
ทันทีหรือไม่ ข้อนี้ต้องตอบว่าได้แน่นอน 100% แต่ทางผู้พัฒนา
เองขอแนะนำว ่ า ระบบจ ัดการ  Memory และ CPU บน 
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Windows ที ่ทำงานเก ี ่ยวก ับ Web Server หร ือ Database 
Server ไม ่เหมาะกับการใช้งานหนักๆเป็นอย ่างย ิ ่ งเพราะ 
Windows นั้นจะกลืนกินทรัพยากรอันมหาศาล และหากเทียบ
อัตรารองรับระบบงานกับ OS ตัวอื่นเช่น Linux/Unix จะยิ่งเห็น
ได้ชัดว่า OS ที่ป็น Windows ที่มีขนาด Memory และ CPU ที่
เท่าๆ กัน OS ที่เป็น Linux/Unix นั้น จะรองรับงานได้น้อยกว่า
มากพอสมควร เช่น Windows รับได้ 1000 คนพร้อมๆ กัน แต่ 
Linux/Unix อาจรับได้ถึง 5000 พร้อมๆกัน หากท่านต้องทำงาน
หนักๆ ทางผู้พัฒนาแนะนำให้เลือกใช้ Linux/Unix OS จึงจะ
เหมาะสมกว่า 
2.4 Visual Studio [4] 
      Visual Studio  คือ โปรแกรมตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องมือที่ช่วย
พัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่างๆ ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารพูดคุย
กับคอมพิวเตอร์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่สามารถพัฒนาเป็น
ระบบเองได้ เหมาะสมสำหรับภาษา VB และ VB NET เนื่องจาก
ไมโครซอฟต์ได้พัฒนาโปรแกรมและภาษาขึ้นมาควบคู่กันเพื่อให้
ใช้งานได้ซึ่งกันและกัน ซึ่งนักโปรแกรมเมอร์จะนำเครื่องมือมาใช้
ในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นระบบต่างๆ หรือเป็นเว็บไซต์ 
และแอพพลิเคชั ่นต่างๆ Microsoft Visual Studio Microsoft 
Visual Studio ( Integrated Development Environment) 
ประกอบด้วยโปรแกรมหลายๆ ตัวที่ใช้ในการสร้างโปรแกรม
สำเร็จรูปบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ หรือใช้สร้าง เว็บโปรแกรม 
สร้างเว็บบริการ จัดการฐานข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย Visual 
Studio ได้รวบรวมเครื ่องมือพัฒนาต่างๆ ที ่ใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมตั้งแต่ หน้าจอที่ใช้พัฒนา โปรแกรม (Development 
interface) เคร ื่ องม ือในการตรวจหาจ ุดผ ิดในโปรแกรม 
(Debugging tool) ตัวช่วย อัตโนมัต ิในการเขียนโปรแกรม 
(Wizard tool) ตัวจัดการฐานข้อมูล (Database management) 
และ ส่วนประกอบอื่นๆที่จ าเป็นในการพัฒนาโปรแกรม น ามา
ประกอบก ันเป ็นช ุด เร ียกว ่ า Integrated Development 
Environment (ชุดพัฒนาโปรแกรม) หรือเรียกย่อๆ ว่า IDE 

2.5 PHP [5] 
      PHP นั ้นเป็นภาษาสำหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมบน
เว็บไซต์ สามารถเขียนได้หลากหลายโปรแกรมเช่นเดียวกับภาษา
ทั่วไป ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลัก
ของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มี
การตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว เว็บไซต์ความสามารถของภาษา PHP 

เป็นภาษาที ่มีลักษณะเป็นแบบ Open source ผู ้ใช้สามารถ 

Download และนำ Source code ของ PHP ไปใช้ได้โดยไม่เสยี

ค่าใช้จ่าย เป็นสคริปต์แบบ Server Side Script ดังนั้นจึงทำงาน

บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งผลกับการทำงานของเครื่อง Client PHP 

สามารถทำงานได้ในระบบปฎิบัติการที่ต่างชนิดกัน เช่น Unix 

Windows Mac OS หรือ Risc OS อย่างมีประสิทธิภาพ PHP 

สามารถทำงานได้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์หลายชนิด เช่น Personal 

Web Server(PWS) Apache OmniHttpd แ ล ะ Internet 

Information Service(IIS) เป็นต้น ภาษา PHP สนับสนุนการ

เขียนโปรแกรมเชิงว ัตถุ (Object Oriented Programming) 

PHP ม ีความสามารถในการทำงานร ่วมก ับระบบจ ัดการ

ฐานข้อมูลที่หลากหลาย ข้อดีของ PHP นั้นเป็นภาษาสำหรับใช้

ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ สามารถเขียนได้หลากหลาย

โปรแกรมเช่นเดียวกับภาษาทั่วไป ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อ

การเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์

สามารถเขียน เว็บเพจ ท่ีมีการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 

2.6 UML [6] 
     ภาษาที่ใช้สำหรับอธิบายแสดงความหมายและความสัมพันธ์

ในรูปแบบแผนภาพ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบ เชิง

วัตถุโดยจะมี View หรือมุมมองของปัญหาที่แตกต่างกันออกไป 

ในแต่ละ Model และเมื่อนำมาประกอบเข้าด้วยกัน ก็จะสามารถ

วิเคราะห์ และออกแบบ เพื ่อนำไปพัฒนาระบบสารสนเทศ

ประโยชน์ของยูเอ็มแอล (UML Advantage) วงจรการพัฒนาที่

สั้นท่ีสุด เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบ

สืบทอดมรดก ปรับปรุงการเชื่อมต่อทีมงานทำไมต้องยูเอ็มแอล

UML สามารถแสดงส่วนประกอบในการสร้างโปรเจคในรูปของ

โอโอพี (OOP) เชื่อมแนวคิดกับการออกแบบระบบโดยใช้รหัสเชิง

วัตถุ (Object Oriented Code) ง่ายต่อการทำความเข้าใจและ

สามารถแปลงเป็ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Language) 
UML  ได้ถือกำเนิดขึ้นมา ในแวดวงอุตสาหกรรม ซอฟแวร์ เมื่อปี 

คศ.1994 พัฒนาแนวคิดเรื่อง Object Modeling Technique 

(OMT) แ ล ะ  ไ อ ว า ร ์  จ า ค อบ ส ั น  ( Ivar Jacobson ) จ า ก

บริษ ัท Ericsson ได ้นำเสนอแนวความคิดในเร ื ่องของ  Use 

case เป็นคนแรก ซึ่งช่วงนั้นมีระเบียบวิธีที่มีลักษณะคล้ายคลึง
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กันดังกล่าวเกิดขึ้นมากมาย และในขณะเดียวกันก็มีรายละเอียด

ปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไป แนวความคิดพื้นฐาน ที่เหมือนกัน

ถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์ที่ต่างกัน ซึ่งทาให้เกิดความสับสนในการ

สื่อความหมาย องค์การ OMG พยายามที่จะสร้าง มาตรฐาน

ขึ้นมา เกรดี บูช (Grady Booch) พยายามประสานงานอย่างไม่

เป็นทางการ ซึ ่งก็ไม่ประสบผลสาเร็จแต่อย่างใด ต่อมามีการ

ประชุม OOPSLA ในปี1994 Jim Rumbuagh ได้ร่วมกับ Grady 

Booch ที่ Rational Software เพื ่อร่วมกันพัฒนาระเบียบวิธี

ของท ี ่ต ่ างคนต ่างค ิดข ึ ้น โดยบร ิษ ัท  Rational Software 

Cooperation โดยได้ทำการรวบรวมแนวคามคิด การพัฒนา 

ซอฟแวร์ โดยมีแนวความคิดที่ว่า การพัฒนาซอฟแวร์ เป็นงาน

ศิลปะประเภทหนึ่ง ที่มีความละเอียดอ่อน ต้องการความพิถีพิถัน

ในทุกขั ้นตอนนับตั ้งแต่ การวิเคราะห์ข้อมูลจนกระทั ่งการ

พัฒนาขึ ้นมาจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ใช้ UMLเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ในรูปแบบของ Object กลุ่ม

บริษัท ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ที่ใหญ่ ได้แก่ Microsoft IBM 

Compaq Oracle ซึ่งล้วนแต่เป็น บริษัทฯ ยักษ์ใหญ่ ในแวดวง 

อุตสาหกรรมซอฟแวร์ 

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

        นางสาวชลธิชา เซี่ยงหลิว [7] ในปัจจุบันร้านอาหารครัว
ละมุนมีลูกค้าเป็นจำนวนมากจึงเกิดปัญหาคือไม่มีที่จอดรถและ
โต๊ะนั่งไม่เพียงพอทำให้ขาดรายได้และสร้างความไม่พอใจให้กับ
ลูกค้าที่มาที่ร้านผู้จัดทำจึงศึกษาพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์
มาเพื่อช่วยในการจัดการเรื่องการขายและการบริการลูกค้าให้มี
ความสะดวกในการสั่งอาหารทางร้านมากขึ้นโดยไม่ตอ้งมาต่อคิว
หรือรอเป็นเวลานานจากปัญหาดังกล่าว ผู ้จัดทำจึงได้พัฒนา
ระบบสั่งอาหารออนไลน์กรณีศึกษา ร้านอาหารครัวละมุนซึ่งเป็น
เทคโนโลยีเว็บแอพพิเคชั่นสำหรับการสั่งอาหารผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ตโดยตัวเว็บแอพพิเคชั่น มีคุณสมบัติในการเรียกดู
อาหารแต่ละชนิดการสั่งซื้ออาหารการตรวจสอบสถานะของการ
จัดส่งและการชำระเงินอีกทั้งยังสามารถสามารถติดตามข่าวสาร
บนหน้าเว็บเพจและดูการรีวิวอาหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจใน
การสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านอีกทั้งระบบการจดัการหลังร้านยัง
สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าในการสั่งซื้อหรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขได้ดังนั่นผู้จัดทำพัฒนาระบบข้ึนมาเพื่อเพิ่มช่องทางของการ

สั่งอาหารออนไลน์ของร้านอาหารครัวละมุนบนระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการไดมากยิ่งขึ้น 

3. วิธีการออกแบบระบบ 

    การพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตา่งๆ

ที ่จำเป็นในการพัฒนาระบบ โดยงานวิจัยนี ้ผู ้ว ิจัยได้กำหนด

วิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
      3.1.1 เพื ่อว ิเคราะห์และออกแบบระบบสั ่งข ้าวกล ่อง
ออนไลน์ 
      3.1.2 เพื่อสร้างระบบสั่งข้าวกล่องออนไลน์ 
3.2 Use Case Diagram 
      Use Case Diagram แสดงการทำงานของระบบ โดยผู้ใช้
และความสัมพันธ์กับระบบย่อย ภายในระบบใหญ่ ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพ 1 แสดง Use Case Diagram 

     จากภาพที่ 1 อธิบายได้ว่า ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบ 
จัดการข้อมูลรายการอาหาร จัดการข้อมูลโปรโมชั่น ดูข้อมูลใน
การสั่งซื้ออาหาร ตอบกลับการสั่งซื้ออาหาร ใบเสร็จ รายงาน
สรุปยอดขาย จัดการสินค้าขายดีรายเดือน ในส่วนของผู ้ใช้
สามารถ ดูรายการอาหาร ดูรายการโปรโมชั่น สั่งอาหาร จัดการ
ข้อมูลการจัดส่ง ดูผลการตอบรับการสั่งซื้ออาหาร 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผลพัฒนาและทดสอบระบบสัง่ข้าวกล่องออนไลน์มีดังนี ้

4.1.ผลพัฒนาระบบ 
     จากการพัฒนาระบบสั่งข้าวกล่องออนไลน์ มผีลพัฒนาระบบ
แสดงได้ ดังนี ้
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4.1.1 หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบของแอดมิน  

 
ภาพ 2 ภาพแสดงหน้า Login บทหน้าเว็บของแอดมิน 

     เป็นหน้าที่ใช้เข้าสู่ระบบเพื่อทำการเข้าไปจัดการข้อมูลต่างๆ
ในระบบโดยทำการป้อน username และ password แล้วทำ
การกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

4.1.2 หน้าจอประเภทรายการอาหาร 

 
ภาพ 3 ภาพแสดงหน้าประเภทรายการอาหาร 

     เป็นหน้าของส่วนแอดมินที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ประเภท
อาหาร โดยทำการป้อนประเภท อาหารที่ต้องการ แล้วกดที่ปุ่ม
บันทึก หากต้องการแก้ไข ก็กดท่ีปุ่มแก้ไข แล้วกดบันทึก 

4.1.3 หน้าจอเพิ่มรายการอาหาร 

 
ภาพ 4 ภาพแสดงหน้าเพิ่มรายการอาหารของแอดมิน 

     เป็นหน้าของส่วนแอดมินที่ใช้ในการเพิ่มรายการอาหารเข้าสู่
ระบบ โดยกรอกชื่อเมนูอาหาร ราคาอาหาร และเพิ่มรูป 1 รูป 
แล้วกดปุ่มเพิ่มรายการอาหาร 

 4.1.4 หน้าจอรายการโปรโมชั่น 

 
ภาพ 5 ภาพแสดงหน้ารายการโปรโมชัน่ 

     เป็นหน้าที่แสดงรายการโปรโมชั่นของแอดมิน ใช้ในการเพิ่ม
รายการโปรโมชั่นเข้าสู่ระบบ โดยกรอกชื่อเมนูอาหารโปรโมช่ัน 
และเพิ่มรูป 1 รูป แล้วกดปุ่มเพิ่มรายการโปรโมชั่น 

4.1.5 หน้าจอการอัพเดตสถานะ 

 
ภาพ 6 ภาพแสดงหน้ารายการตรวจสอบการสั่งอาหาร-อัพเดตสถานะ 

     เป็นหน้าที่แสดงรายการสั่งอาหารของลูกค้าที่สั่งเข้ามา แอด

มินก็สามารถตรวจสอบการสั่งอาหาร-อัพเดตสถานะเพื่อยืนยัน

รับออเดอร์ 

4.1.6 หน้าจอสรุปยอดขาย 

 
ภาพ 7 ภาพแสดงหน้าขอ้มูลสรุปยอดขาย 

     เป็นหน้าที่แสดงข้อมูลสรุปยอดขายการสั่งอาหารของส่วน
แอดมิน 
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4.1.7 หน้าจอสรุปรายการสินค้ารายเดือน 

 
ภาพ 8 ภาพแสดงหน้าสรุปรายการสินค้าขายดีรายเดือน 

     เป็นหน้าที่แสดงข้อมูลสรุปรายการสินคา้ขายดรีายเดือนของ
ส่วนแอดมิน 

4.1.8 หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของแอดมินและผู้ใช้ 

 
ภาพ 9หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตวัของแอดมินและผู้ใช้ 

     เป็นหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของแอดมินและผู้ใช้ 

4.1.9 หน้าลงทะเบียนส่วนของลูกค้า 

 
ภาพ 10 หนา้ลงทะเบียนส่วนของลูกค้า 

     เป็นหน้าที่แสดงข้อมูลลูกค้าที่ลงทะเบียนก่อนเข้าสู ่ระบบ 
ก่อนสั่งอาหาร 

 

 

4.1.10 หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ ของ ผู้ใช้ 

 
ภาพ 11 หนา้ Login เข้าสู่ระบบ ของ ผู้ใช้ (ของเว็บ) 

     เป็นหน้าที่แสดงหน้าเข้าสู่ระบบของลูกค้า  

4.1.11หน้าจอรายการอาหารที่ต้องกาสั่งอาหาร 

 
ภาพ 12 ภาพแสดงหน้ารายการอาหารที่ต้องกาสั่ง 

     เป็นหน้าที่แสดงรายการอาหารในส่วนของลูกค้า สามารถ 
เลือกประเภทอาหารที่ต้องการดูและสั่งซื้อ 

4.1.12 หน้าการสั่งซื้ออาหารของลูกค้า 

 
ภาพ 13 ภาพแสดงหน้าการสั่งซ้ืออาหารของลูกค้า 

     เป็นหน้าที่แสดงการสั่งซื้อของลูกค้า โดยเลือกจำนวนสินค้า 
แล้วกดปุ่มยืนยันเพิ่มเข้าตะกร้า 
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4.1.13 หน้าตะกร้าสินค้าของลูกคา้ 

 
ภาพ 14 ภาพแสดงหน้าตะกร้าสินค้าของลูกค้า 

     เป็นหน้าแสดงตะกร้าสินค้าของลูกค้าที่จะรวมรายการสินค้า
ที่ลูกค้าเลือกและต้องการสั่งซื้อเพื่อให้ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้ออีก
ครั้ง โดยกดปุ่มยืนยันการทำรายการ 

4.1.14 หน้าสินค้าท่ีสั่งซื้อของลูกค้า 

 
ภาพ 15 ภาพแสดงหน้าสินค้าที่สั่งซ้ือของลูกค้า 

     เป็นหน้าที่แสดงรายการสถานะจัดส่ง และเพื่อยืนยันการ
ชำระเงินของลูกค้า โดยกดปุ่มเข้าสู่ระบบให้ในส่วนของแอดมิน
ตรวจสอบและยืนยันอีกครั้งเพื่อรับออเดอร์ 

4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
     การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้ให้ผู ้ใช้งาน
ระบบสั่งข้าวกล่องออนไลน์ จำนวน 15 คน ทดลองใช้งานระบบ 
แล้วตอบแบบประเมินประสิทธิภาพออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
      4.2.1 ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผลการประเมินได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ระบบพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้านตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้อยู่ในระดับดีมากที่สุด 
      4.2.2 ด้านการทำงานของโปรแกรม ผลการประเมินได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้านการ
ทำงานของโปรแกรมอยู่ในระดับดีมากที่สุด 

      4.2.3ด้านการออกแบบหน้าจอโปรแกรมผลกาประเมินได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้านการ
ออกแบบหน้าจอของโปรแกรมอยู่ในระดับดีมากที่สุด 

5.สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสั่งข้าวกล่อง
ออนไลน์ โดยใช้ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ใช้งาน จำนวน 15 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม โดยการใช้คะแนน
ของแบบประเมินประสิทธิภาพเป็นตามเกณฑ์วิธีของลิเคิ ร์ท 
(Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือค่าเฉลี่ย (Mean) [8] 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
     ระบบสั่งข้าวกล่องออนไลน์ ที ่พัฒนาขึ้น ผู ้วิจัยได้ทำการ
ทดสอบระบบและให้ผู ้ใช้งานจำนาวน 15 คน ทดลองใช้แล้ว
ประเมินประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู ่ในระดับดีมากที ่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  
5.2 ข้อเสนอแนะ 
      5.2.1 ควรพัฒนาเป็น Mobile application  
      5.2.2 ควรพัฒนาเป็นชำระเงินผ่าน application ใหส้ามารถ
เลือกวิธีการชำระเงินได้หลายช่องทาง ชำระด้วยเงินสดหรือ 
ชำระด้วยบัตรเครดิต เป็นต้น 
      5.2.3 ควรออกแบบน่าจอให้สวยงามน่าใช้มากขึ้น 
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ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้านเลิงนกทา 
  water fee collection system loeng nok tha. 

 
 
 

 
บทคัดย่อ 

     การวิจัยระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้านเลิงนกทา จัดทำ
ขึ้นในรูปแบบ เว็บแอปพลิเคชัน โดยแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 
ส่วน คือ 1) เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มข้อมูลสมาชิก เก็บเลขมิเตอร์
น้ำ เปลี ่ยนสถานะ ดูรายงานลูกหนี ้ 2) ลูกค้าสามารถเข้าดู
รายการค่าน้ำในแต่ละเดือน ดูสถานะ เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการ
พัฒนาระบบคือภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL โปรแกรม Visual 
studio code ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้น้ำ 
พบว ่าม ีค ่าเฉล ี ่ยเท่าก ับ 4.03 สร ุปได ้ว ่าระบบที ่พ ัฒนามี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก และสามารถนำไปใช้งานได้จริง 

คำสำคัญ: ระบบจดัเก็บค่าน้ำประปา 

Abstract 
     Research on the water collection system at Loeng 
Nok Tha Village Prepared in style Web application The 
usage is divided into 2 parts: 1) staff members can add 
member information. Store water meter numbers, 
change status, view accounts receivable 2) Customers 
can view water bills each month. The tools used by 
the researcher to develop the system are PHP 
language, database, MySQL, Visual studio code 
program. It was found that the mean of 4.03 was 
concluded that the developed systems had very good 
performance. And can be used for practical purposes 

Keywords : Water Bill Management System 
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1. บทนำ 
     เนื่องด้วยปัจจุบันการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของน้ำประปาหมู่บ้าน
เลิงนกทานั้น เช่น ข้อมูลผู้ใช้น้ำ ข้อมูลการค้างชำระเงิน การจ่าย
ค่าน้ำ เป็นต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีปริมาณประชากรใน
ชุมชนเพิ่มขึ ้น เมื ่อมีการเก็บข้อมูลปัจจุบันเป็นการบันทึกลง
กระดาษ ทำให้ไม่สะดวกต่อการเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลอาจ
มีการสูญหาย ส่งผลให้การตรวจสอบข้อมูลต้องใช้เวลานานใน
การค้นหาข้อมูลมาก ต้องใช้เวลานานในการสรุปข้อมูลการใช้
น้ำประปาแต่ละเดือนและเมื่อถึงสิ้นเดือนเจ้าหน้าที่ต้องนำข้อมูล
มาคำนวณข้อมูลในการใช้น้ำต้องรวบรวามข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ทีม่ีจำนวนมากและถ้าหากเจ้าหน้าที่ทำข้อมูลผิดพลาดก็ทำให้เกดิ
การล่าช้าของการทำงาน 
     ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองการใช้งานประปาหมู่บ้านเลิง
นกทา ให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบการเพิ่มบันทึกรวมถึง
การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็วและสะดวกมากขึ้นจึง
สร้างระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาขึ้นมา เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวก
ในการค้นหาข้อมูลการคำนวณการใช้น้ำ ลดขั ้นตอนในการ
ทำงานของเจ้าหน้าท่ีประปา ให้ทำงานสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
     ผู ้วิจัยได้ดำเนินกรค้นคว้า ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของการพัฒนาระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
ดังนี ้
2.1 โปรแกรม XAMPP [1] 
     Xampp คืออะไร เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้
จำลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต์ในเครื่อง
ของเราโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย
ใดๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อม
กับ PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชั ่นที ่เป็นที ่นิยม 
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MySQL ฐานข้อมูล Apache จะทำหน้าที่เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์  
Perl อีกทั ้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL  phpMyAdmin ระบบ
บริหารฐานข้อมูลที ่พ ัฒนาโดย PHP เพื ่อใช้เชื ่อมต่อไปยัง
ฐานข้อมูล  สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite  โปรแกรม  
Xampp จะอย ู ่ ในร ูปแบบของไฟล ์  Zip tar 7z หร ือ  exe
โปรแกรม Xampp อยู ่ภายใต้ใบอนุญาตของ  GNU General 
Public License แต่บางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ
ลิขสิทธิ์ในการใช้งานจึงควรติดตามและตรวจสอบโปรแกรมด้วย
โปรแกรม XAMPP สามารถใช้งานได้ 4 OS ได้แก่  
     2.2.1 Windows สามารถใช้งานได้กับ windows รุ่น 2000 
2003 xp vista windows 7 
     2.2.2 Linux สำหรับ SUSE RedHat Mandrake Debian 
และ Ubuntu 
     2.2.3 Mac OS X  
     2.2.4 Solaris สำหรับ Solaris 8 และ Solaris 9 
2.2 ระบบจัดการฐานข้อมลู MySQL [2] 
     MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแบบ Relational 
Database Management System (RDBMS) ซ ึ ่ ง ไ ด ้ ร ั บ ก า ร
พัฒนาขึ้นมาจากชาวสวีเดน 2 คน ชื่อ David Axmark Allan 
Larsson แ ล ะ ช า ว ฟ ิ น แ ล น ด ์  1 ค น  Michael “Monty” 
Widenius ซึ่งได้จัดตั้งบริษัทท่ีช่ือว่า MySQL ซึ่งโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูลนี้ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 1979 แต่ได้เปิดให้ใช้งานจริง
เมื่อปี 1996 และ MySQL ยังเป็นโปรแกรมที่ได้รับรางวัล Linux 
Journal Reader ‘s Choice Award 3 ปีซ้อน ซึ่งเป็นเครื่องกา
รันตีความสามารถของโปรแกรมนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม ในปัจจุบัน
ได้ถูกซื้อไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่ที่บริษัทว่า ซันไมโครซิสเต็มส์ 
(Sun Microsystems Inc.) ถึงแม้ว่าจะมีการขาย MySQL ให้กับ 
Sun แล้วแต่โปรแกรมนี้ก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องทำให้
กลายเป ็นโปรแกรมที ่ท ุกคนเล ือกใช ้งาน ฐานข ้อม ูลเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนา Application เนื่องจาก
ระบบงานต่าง ๆการจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่ถ่ายข้อมูลได้คำว่า “เข้าถึงข้อมูล” ในที่นี้ก็คือ การ
ที่ระบบงานสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล และจัดทำรายงานได้ซึ่ง
ถือว่าเป็นฟังก์ชันพ้ืนฐานของระบบงานต่าง ๆเช่น ระบบงานทาง
ธุรกิจเราจัดเก็บข้อมูลของสินค้า รายละเอียดสินค้าของบริษัท 
สินค้าของบริษัทเราสามารถทำการตรวจสอบว่ามีสินค้าที่ลูกค้า
ต้องการอยู่หรือไม่ MySQL 

     โปรแกรม MySQL นั้นเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที ่มี
ด้วยกัน 2 แบบคือ Open Source License แบบใช้งานได้ฟรี
และแบบ Commercial License แบบธุรกิจ ซึ ่งเราสามารถ
เลือกใช้งานได้ตามลักษณะการใช้งานใช้ร่วมกับเครื่องบริการเว็บ 
(Web Server) ซ ึ ่ ง MySQL ถ ูกออกแบบให ้สามารถทำงาน
ร ่ วมก ับฮาร ์ ดแวร ์ ต ั วอ ื ่ น  ๆได ้พร ้ อมก ันน ั ้ นย ั งรองรับ
ภาษาคอมพิวเตอร ์ได้อย ่างหลากหลาย อีกทั ้ง MySQL ยัง
สามารถจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ที ่ทำให้ทุกคนเลือกใช้ MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานของ
ข้อมูลภายในเครื่อง Server 
2.3 ภาษา PHP [3] 
     PHP กำ เน ิดข ึ ้ น ในป ี  1994 โดยโปรแกรมเมอร ์ ชาว
สหรัฐอเมริกาชื่อ Rasmus Lerdorf นำมาใช้งานสำหรับทำเว็บ
เพจข้อมูลส่วนตัวของเขาโดยตอนแรกใช้ภาษา Perl แต่กลับ
พบว่ามันทำงานค่อนข้างช้า จึงได้ลงมือเขียนขึ้นใหม่เองด้วย
ไวยากรณ ์ภาษา C และให ้ช ื ่อว ่า  "Personal Home Page 
Tools" ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลที่
เรียกว่า Form Intepreter (FI) ปัจจุบันการเขียนโปรแกรมบน
อินเตอร์เน็ตมีภาษาให้เลือกจำนวนมาก อาทิเช่น PHP ASP JSP 
Java เป็นต้น แต่สำหรับในที่นี้จะเลือกใช้โปรแกรมภาษา PHP 
ซึ่งย่อมาจากคำว่า Personal Home Page เป็นโปรแกรมภาษา
ที่ทำงานในลักษณะภาษาสคริปต์ของเซิร์ฟเวอร์มีลักษณะของ
การประมวลผลที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์หลังจากนั้นก็จะทำการส่งผลลัพธ์
ในรูปแบบ html กลับไปยังเว็บ Browser ลักษณะที่จะทำใหเ้รา
สามารถใช้ภาษา PHP พัฒนาระบบงานในลักษณะ Dynamic 
Programming ได้ และข้อดีของภาษา PHP มีด้วยกันหลายข้อ 
เช่น เป็นโปรแกรมภาษาที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีปัญหา
เรื ่องลิขสิทธิ์ มีการแปลภาษาและทำการประมวลผลได้อย่าง
รวดเร็ว ถ้าทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติ Windows Unix Linux
และ Macintosh เป็นต้น ในการสร้างเว็บจะใช้ Script อยู ่ 2 
แบบด้วยกันคือ Server-Side Script เป็นลักษณะของภาษาที่
ทำงานบนเครื่อง Server เช่น CGI ASP และ Client-Side Script 
เป็นลักษณะของภาษาที่ทำงานบนเครื่องผู้ใช้ เช่น JavaScript 
VBScript ความสามารถของ PHP นั ้น สามารถที ่จะทำงาน
เกี ่ยวกับ Dynamic web ได้ทุกรูปแบบ เหมือนกับ CGI หรือ 
ASP ไม่ว่าจะเป็นการดูแลจัดการระบบฐานข้อมูล ระบบรักษา
ความปลอดภัยของเว็บเพจ การรับ - ส่ง Cookies เป็นต้น  
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Syntax PHP ก ็ เหม ือนก ับ programing ทั ่วไป ท ั ้ งร ูปแบบ 
condition loop output input 

 
<?php  
for ($x = 0; $x <= 100; $x++) { 
    echo "The number is: $x <br>"; 
}  
?> 

     แสดงผลในรูปแบบ HTML ซึ่งจะไม่แสดงคำสั่งที่ผู้ใช้เขียน 
ซ ึ ่ ง เ ป ็ นล ั กษณะเด ่นท ี ่ พ ี เ อชพ ีแตกต ่ า งจากภาษาอื่ น 
เช่น  Javascript ที่เป็น Client-side-script  ที่ผู้อื่นสามารถอ่าน 
และ copy code ไปใช้ต่อได้ เป็นที่นิยมกันมาในการนำมาทำ 
webpage ในปัจจุบันนี ้ท ั ้งในส่วนของ blog และ ธุรกิจ e-
commerce เป็นที่มาของการนำไปสู่การเป็นส่วนหนึ่ง LAMP ที่
โด่งดังมากในโลกของ website เพื่อใขใ้นการ deploy code ซึ่ง 
PHP ก็เลยการเป็น P ตัวสุดท้ายของ LAMP เพราะเป็นกำทำงาน
ในส่วนของ application layer ที ่แสดง output และใกล้กับ
ส่วน user interface ที่สุด 
2.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ UML [4] 
     UML ถูกคิดค้นที่บริษัท Rational Software ในปี 1994-
1 9 9 5  โ ด ย  Grady Booch James Rumbaughแ ล ะ  Ivar 
Jacobson ในป ี  1997 UML version 1.1 ได ้ถ ูกเสนอเป็น
มาตรฐานกับ OMG ( Object Management Group ) ซึ่งได้ถูก
กำหนดให้เป็นภาษาโมเดลมาตรฐานจากนั้น UML ได้ถูกพัฒนา
จนถึง version 1.4 ( ปี 2001 ) และ 2.0 ( ปี 2002 )UML ย่อมา
จาก Unified Modeling Language เป็นภาษาเพื่อใช้อธิบายตัว
แบบหรือโมเดล(Model) ต่าง ๆ โดยที ่มีการใช้ภาษาหรือตัว
แทนที่เป็นภาพสัญลักษณ์ หรือ กราฟฟิก ( Graphics ) และเป็น
ภาษามาตรฐานที่นิยมใช้ในการพัฒนาระบบ เปรียบเสมือนแบบ
พิมพ์เขียว ( Blueprint ) ให้กับระบบงานในการสร้างมุมมองการ
กำหนดรายละเอียดสร้างระบบงานและจัดทำเอกสารอ้างอิง
ให้กับงานท่ีต้องการจะพัฒนา 
     การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอล
(UML : UnifiedModeling Language) จะมีแผนภาพหลักๆที่ใช้
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ได้แก่ Use Case Diagram 
Sequence Diagram Class Diagram Activity Diagram 
Collabortion Diagram Statechart Diagram, Component 

Diagram Depoyment Diagram Object Diagram จากโมเดล
ต่าง ๆ ของ UML ที่แสดงให้ดูข้างบนผู้จัดทำโครงงานเรื่อง บท
สวดมนต์พระพุธศาสนาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้
เล ือกใช ้โมเดล4โมเดล โมเดลแรกคือ  Use Case Diagram 
Sequence Diagram Activity Diagram Class Diagram ซึ่ ง
เป็นโมเดลพื้นฐานที่ใช้ในระบบทั่วไปพอเพียงสำหรับผู้อ่านที่จะ
ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกลการทำงานของ UML ส่วน
โมเดลอื่นเป็นส่วนเพิ่มเติมที่ผู้ใช้สามารถเลือกมาใช้เพื่ออธิบาย
โมเดลที่ใช้ถ่ายทอดแนวความคิดของผู้พัฒนาหรือผู ้วิเคราะห์
ระบบ  
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     ดารุณี เย็นจิต [5] การศึกษาการทำวิจัยเรื่อง ระบบจัดเก็บ
ค่าน้ำประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนี้เพื่อ
ออกแบบและพัฒนาระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาสำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้าง
ใบเสร็จค่าน ้ำประปาโดยใช้เทคโนโลยีให้แก่ระบบ สามารถรองรับ
การทำงานให้มีความสะดวกมากข้ึนและลดระยะเวลาการทำงาน 
ภาษาท ี ่ ใช ้ ในการพ ัฒนาค ือ PHP CSS HTML และเคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์เข้ามาพัฒนาระบบให้เกิดประโยชน์ แบบประมินค
วามพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาสำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 30 คน เป็นเพศ
ขาย จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 เพศหญิง จำนวน 16
คน คิดเป็น ร้อยละ 53.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
เว็บไซต์จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน พบว่า ผู้ใช้มี ความพึง
พอใจด้านการออกแบบและจัดรูประบบภาพรวม อยู่ในระดับดี
มากมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.19 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.591 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.579 อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ มีความพึงพอใจ ภาพรวม 
อยู่ในระดับดีมากที่ส ุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 ค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 0.539 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เป็นการพัฒนาระบบ
บริหารการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
บัวทอง มีความจำเป็นในเรื่องของการประมวลผลเป็นอย่างมาก 
โดยที่ระบบจะต้องมีความถูกต้องและแม่นยำที่สุด เช่น การ

https://saixiii.com/what-is-lamp/
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บันทึกค่าน้ำประปา ที่เกิดขึน้ในระหว่างการเก็บข้อมูลโดยจะต้อง
มีการแก้ไขข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและเป็นจำนวนมากจะทำให้
ข้อมูลทั้งหมดเกิดความถูกต้องและสะดวกขึ้นในเรื่องของเวลา 
และระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
     นายเชาว์ ตะสันเทียะ [6] การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
กระบวนการผลิตและน้ำดิบและน้ำที่ผลิตได้จากระบบ ประปา
หมู ่บ ้านในพื ้นที ่ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา ได้แก่ หมู ่ที ่ 5 หมู ่ที ่ 7 และ หมู ่ที ่ 10 ประเมิน
กระบวนการผลิตน้ำประปาโดยสำรวจและสัมภาษณ์ผู้ดูแลระบบ 
ศึกษา คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำประปาโดยเก็บตัวอย่างในแต่ละ
ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาเพื่อตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน
และน้ำประปาที่ผ่านระบบกรอง ถังน้ำใส หอสูง และน้ำในระบบ
ท่อจ่าย รวมถึง ขั้นตอนการเติมสารเคมีหรือคลอรีนเพื่อฆ่าเช้ือ
โรคและแบคทีเรียตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ น้ำประปากรม
อนามัย พ.ศ.2553 พารามิเตอร์ที ่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำผิวดิน ประกอบด้วย อุณหภูมิ กรด-ด่าง และ ดีโอ 
ของกรมควบคุมมลพิษ พารามิเตอร ์การตรวจวัดคุณภาพ 
น้ำประปา ได้แก่ อุณหภูมิ สี ความขุ่น กรด-ด่าง แบคทีเรียโคลิ
ฟอร ์มและปริมาณคลอรีนอิสระ เทียบ  กับเกณฑ์ค ุณภาพ
น้ำประปาดื่มได้ปี พ.ศ. 2553 กรมอนามัย ผลการศึกษาพบว่า
น้ำประปาทั้ง 3 หมู่บ้านมีค่าอุณหภูมิ ความขุ่น สี และค่าความ
เป็นกรด-ด่างเฉลี ่ยอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีปริมาณ  คลอรีน
คงเหลือต่ำกว่า 0.2 มิลลิกร ัมต่อลิตร ซึ ่งไม่เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน การประเมินคุณภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน พบว่า
ระบบประปาทั้ง 3 หมู่บ้านมีผลการประเมินในระดับพอใช้ หมู่ที่ 
5 มีค่า คะแนนร้อยละ 59 หมู่ที่ 7 มีค่าคะแนนร้อยละ 56 และ
หมู่ 10 มีค่าคะแนนร้อยละ 71 
     การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. 2540 ท้าให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ รวมท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมจ้านวนไม่น้อยกว่า 7,852 แห่ง 
และได้มีการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 
รวมทั้งภารกิจการจัดหาน้ำสะอาด ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ที่
ยังไม่มีประปาใช้ แต่เนื่องจากองค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่มี
ข้อจ้ากัด ด้านบุคลากรและมีภารกิจงานหลายด้าน ประกอบกับ
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี ่ยวชาญในด้าน การดูแลระบบ
ประปา ท้าให้เกิดปัญหาการผลิตน้ำประปาท่ีไม่ได้คุณภาพและไม่
มีมาตรฐาน ซึ ่งจากการตรวจมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ ่นในเรื ่องการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ท้องถิ ่นในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีองค์กรปกครองท้องถิ ่นทั่ว
ประเทศที่ไม่มีการตรวจสอบเรื่อง คุณภาพของน้ำประปาและ
ระบบประปาที่ผลิตได้มากถึงร้อยละ 52 องค์การบริหารส่วน
ตำบลธารปราสาท เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในอำเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมื่อ พ.ศ. 2539 มีจ้านวน หมู่บ้านทั้งหมด 19 บ้าน ซึ่ง
ระบบของประปาส่วนภูมิภาคยังเข้าไปไม่ถึงในพื้นที่แต่มีระบบ
ประปา หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่การให้บริการในระดับตำบลและ
หมู่บ้าน เนื่องจากข้อจ้ากัดในการบริหาร จัดการ ระบบประปา
หมู ่บ้านหลายแห่งประสบปัญหาเรื ่องระบบประปาและการ
ควบคุมคุณภาพ น้ำประปาให้ได้มาตรฐาน ท้าให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลธารปราสาทได้รับการร้องเรียนจาก  ผู ้ใช้บริการ
บ่อยครั้งในเรื่องการให้บริการและคุณภาพน้ำที่ไม่สะอาดหรือไม่
เป็นที่น่าพอใจของผู้ใช้ซึ่ง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและ
ปัญหาอื่นตามมาโดยเฉพาะระบบประปาหมู่บ้านในพ้ืนท่ี หมู่ที่ 5 
บ้านใหม่เกษม หมู่ที่ 7 บ้านปราสาทใต้  

3. วิธกีารออกแบบระบบ 

     การพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง 
ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบ โดยงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กำหนด
วิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
3.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
     3.1.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา
หมู่บ้านเลิงนกทา 
     3.1.2 เพื่อสร้างระบบจดัเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้านเลิงนกทา 
3.2 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
     ระบบงานเดิมของระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้านเลิงนก
ทานั้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลลงกระดาษ
หรือสมุด อาจทำให้การตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำเกิดความ
ผิดพลาด และการตรวจสอบผู้ค้างชำระเงนิคา่น้ำประปา จะใช้วิธี
ดูจากใบเสร็จค่าน้ำประปาที่ยังไม่ได้ชำระเงินของแต่ละเดือนที่
เก็บไวท้ำใหเ้กิดความล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูลและข้อมูลอาจ
สูญหายได้ 
3.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ 
     ระบบงานใหม่นั้นได้ใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเพื่อมา
จัดเก็บข้อมูลเป็นการตอบสนองการใช้งานให้มีการจัดเก็บข้อมูล
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ที่เป็นระเบียบ การเพิ่ม บันทึก รวมถึงการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ให้
ม ีความรวดเร็วและสะดวกมากขึ ้นจึงสร้างระบบจัดเก็บค่า
น้ำประปาหมู่บ้านเลิงนกทาขึ้นมา เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกใน
การค้นหาข้อมูลการคำนวณการใช้น้ำ ลดขั้นตอนในการทำงาน
ของเจ้าหน้าท่ีประปา  ให้ทำงานสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ใน
ส่วนของผู้ใช้น้ำได้เห็นเห็นค่าน้ำของตัวเองเร็วข้ึน 

3.4 Use Case Diagram 

เข้าสู่ระบบ

จัดการข้อมูลผู้ใช้น้ า

เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้น้ า

จัดการข้อมูลเงินการ
ช าระเงิน

ตรวจสอบค้างช าระ

ค านวณค่าน้ า

ดูข้อมูลการใช้น้ า
เก็บเลขมิเตอร์น้ า

ออกใบเสร็จ

ออกรายงาน

เข้าสู่ระบบ

 
ภาพ 1 แสดง Use Case Diagram 

     จากภาพที่ 1 อธิบายได้ว่าเจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูล
ผู้ใช้น้ำ เก็บเลขมิเตอร์น้ำ คำนวณค่าน้ำ จัดการข้อมูลการชำระ
เงิน ตรวจสอบยอดค้างชำระ ออกใบเสร็จค่าน้ำ ดูรายงานลกูหนี้ 
ดสูรุปผลยอดเงินค่าน้ำประปาแต่ละเดือน ในส่วนผู้ใช้น้ำสามารถ
ดูข้อมูลการใช้น้ำของตัวเองได้ 

4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผลการพัฒนาระบบและทดสอบระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา
หมู่บ้านเลิงนกทา มีดังนี ้
4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
     ในการจัดทำโครงงานระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้านเลิง
นกทา การทำงานของโปรแกรมจะมีส่วนการเพิ่มข้อมูลของผู้ใช้
น้ำและเก็บข้อมูลเลขมิเตอร์ ส่วนของหน้าที่ ส่วนของระบบที่มี
การแสดงผล เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็น และสามารถใช้งานได้ จะแสดง
รายละเอียดการทำงานของตัวเว็บดังต่อไปนี้ 
 
 
 

4.1.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 
ภาพ 2  ภาพแสดงเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่และผู้ใช ้

     เป็นหน้าที่ใช้เข้าสู่ระบบเพื่อทำการเข้าไปจัดการข้อมูลต่างๆ
ในระบบโดยทำการป้อน username และ password แล้วทำ
การกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

4.1.2 หน้าจอเพิ่มข้อมูลสมาชิก 

 
ภาพ 3 ภาพแสดงหน้าเพิ่มขอ้มูลสมาชกิ  

เป็นหน้าของส่วนแอดมินที่ใช้ในการเพิ่มข้อมลูสมาชิก 
ที่ขอทำการใช้น้ำ 

4.1.3 หน้าจอแก้ไขข้อมูลสมาชิก 

 

ภาพ 4 ภาพแสดงหน้าแก้ไขข้อมูลสมาชิก 

เป็นหน้าของส่วนแอดมินที่ใช้ในการแก้ไขข้อมลูสมาชิก  
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4.1.4 หน้าจอแสดงรายชื่อสมาชิก 

 
ภาพ 5 ภาพแสดงหน้ารายชื่อ 

เป็นหน้าแสดงข้อมูลรายช่ือสมาชิกในหมู่บ้าน หน้านี้จะ
สามารถทำการแก้ไข้อมูลสมาชิก ทำรายการก่อนเข้าอยู่ และเก็บ
ค่าน้ำในแต่ละเดือน 

4.1.5 หน้าจอทำรายการเข้าอยู ่

 

ภาพ 6 ภาพแสดงหน้าเพิ่มขอ้มูลเลขมิเตอร์น้ำแรกกอ่นเข้าอยู ่

เป็นหน้าเพิ่มข้อมลูเลขมิเตอร์น้ำแรกก่อนเข้าอยู่ว่าเลขก่อนจะเข้า
ใช้ระบบเป็นเลขอะไร เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูลในเดือน
ถัดไป 

4.1.6 หน้าจอเพิ่มข้อมูลการชำระเงิน 

 
ภาพ 7 ภาพแสดงหน้าเพิ่มขอ้มูลการชำระเงิน  

เป็นหน้าใช้ในการบันทึกข้อมูลการใช้น้ำแต่ละเดือน/
เก็บเลขมเิตอร์นำ้ 

 

4.1.7 หน้าจอชำระเงิน 

 
ภาพ 8 ภาพแสดงหน้าชำระเงิน 

เป็นหน้าของเจ้าหน้าที่ทำการรับการชำระเงินจากสมาชกิ 

4.1.8 หน้าจอรายงานสรุปค่านำ้รายเดือน 

 
ภาพ 9 ภาพแสดงหน้ารายงานสรุปค่านำ้รายเดือน 

เป็นหน้าที่แสดงรายงานสรุปค่าน้ำรายเดือนว่าแต่ละ
เดือนมียอดการใช้น้ำรวมเป็นเงินก่ีบาท 

4.1.9 หน้าจอดรูายงานลูกหนี ้

 
ภาพ 10 ภาพแสดงหน้าดูรายงานลูกหนี้ 

เป็นหน้าทีดู่รายงานลูกหนี้ทีย่ังไมจ่่ายเงินในเดือนนี ้
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4.1.10 หน้าจอผู้ใช้แสดงข้อมูลการใช้น้ำ 

 
ภาพ 11 ภาพแสดงหน้าผู้ใช้แสดงข้อมลูการใช้น้ำ 

เป็นหน้าผู้ใช้เข้าดูข้อมลูการใช้น้ำ เป็นหน้าของผู้ใช้ ทำ
การเข้าสูร่ะบบเพื่อเข้ามาดูข้อมูลการใช้น้ำของตนเอง 

4.1.11 หน้าจอดูยอดค้างชำระเงิน 

 
ภาพ 12 ภาพแสดงหน้าดยูอดค้างชำระเงิน 

เป็นหน้าดูยอดค้างชำระเงิน เป็นหน้าของส่วนผู้ใช้ เข้า
มาดูว่าค่าน้ำของตนในเดือนนน้ี 

4.1.12 หน้าจอตรวจสอบสถานะการค้างชำระ 

 
ภาพ 13 ภาพแสดงหน้าตรวจสอบสถานะการค้างชำระ 

เป็นหน้าของผู้ใช้ตรวจสอบสถานะของตนเมื่อจ่ายเงิน
แล้วสถานะของผู้ใช้จะเปลีย่นจากยังไม่ได้ชำระ เป็นชำระ
เรียบร้อยแล้ว 

 
 

4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

     การประเมินประสิทธิภพของระบบ ผู้วิจัยได้ให้ผู้ใช้น้ำจำนวน 
10 คน ทดลองใช้งานระบบ แล้วตอบแบบประเมินประสิทธภิาพ
ของระบบ โดยแบ่งการประเมินประสิทธิภาพออกเป็น 3 ด้าน 
ดังนี ้
     4.2.1 ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผลการประเมนิได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้านตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้อยู่ในระดับดี 
     4.2.2 ด้านการทำงานของโปรแกรม ผลการประเมินได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภพด้านการ
ทำงานของโปรแกรมอยู่ในระดับดี 
     4.2.3 ด ้านการออกแบบหน้าจอของโปรแกรม ผลการ
ประเมินได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ด้านการออกแบบหน้าจอของโปรแกรมอยู่ในระดับดี 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
     การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู ่บ้านเลิงนกทาและสร้างระบบ
จัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้านเลิงนกทา โดยประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยคือ ผู ้ใช้น้ำจำนวน 10 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม โดยการใช้คะแนนของแบบประเมินประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์วิธ ีของลิเคอร์ท (Likert) สถิต ิที ่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย (Mean) [7] 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
     ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้านเลิงนกทา ที่พัฒนาขึ้น 
ผู้ว ิจ ัยได้ทำการทดลองระบบและให้ผู ้ใช้น้ำจำนวน 10 คน 
ทดลองใช้แล ้วประเม ินประสิทธ ิภาพ โดยผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ พบว่าระบบมปีระสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
     5.2.1 ควรพัฒนาเป็น Mobile application 
     5.2.2 ควรชำระเงินผ่าน application 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบจองโต๊ะจีน

ออนไลน์ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจองโต๊ะจีน 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย เจ้าของกิจการจัด
เลี้ยงแบบโต๊ะจีนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 
30 คน เครื่องมือท่ีใช้ประกอบด้วย 1) MySQL 2) Visual Studio 
Code 3) PHP 4) แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาระบบจองโต๊ะจีนในจังหวัด
อุบลราชธานี 2) ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มี
ต่อระบบจองโต๊ะจีนอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.527 

 
คำสำคัญ – การจอง,โต๊ะจีน 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) develop a Chinese online 
table reservation system 2) study the satisfaction of 
users of Chinese table reservation system. Target 
groups used in the research include Owner of Chinese 
table banquet and related persons In Ubon Ratchathani 
Province, 30 people. The tools used are 1) MySQL 2) 
Visual Studio Code 3) PHP 4) User satisfaction survey. 
The statistics used in this research are mean and 
standard deviation. The results showed that 1) the 
development of the Chinese reservation system in 
Ubon Ratchathani Province. 
------------------------------------------------------------------------- 
*Corresponding Author 

 
2) The results from the study of user satisfaction with 
the Chinese reservation system were at the highest 
level, the average was 4.527. 
 
Keywords -- Reservations, Chinese tables 

 
1. บทนำ 

โต๊ะจีน เกิดจากการที่คนจีนมีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมสูง นิยมคบค้าสมาคมพบปะกันแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นผู้ที่
เคร่งในธรรม มารยาทสังคม ไม่นิยมแสดงออกโดยตรง จึงมักใช้
การเลี้ยงอาหารเป็นโอกาสในการพูดคุย และแสดงความในใจ 
ความปรารถนาดีต่อกัน โต๊ะจีน จึงไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอ
อาหารที่มีความหลากหลายที่เกิดจากการสั่งสมทางวัฒนธรรม
เท่านั ้น แต่มันยังเป็นการแฝงความหมายในการรับประทาน
อาหารร่วมกันเอาไว้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การนั่งที่เป็นโต๊ะ
แบบกลม ดูเหมือนไม่ลำดับหัวท้าย ทำให้ดูเสมอภาคและมคีวาม
กลมเกลียว แต่ในความเสมอภาค ก็มีการกำหนดตำแหน่งเอาไว้
ตามหน้าที่ ตามธรรมเนียมจีน เจ้าภาพ จะนั่งอยู่ในตำแหน่งตรง
ข้ามกับประตู เพื่อความสะดวกในการต้อนรับแขกท่ีเดินทางมาถงึ 
เก้าอี ้ด้านขวาของเจ้าภาพ จะเป็นตำแหน่งของแขกคนสำคัญ
อันดับหนึ่ง เก้าอี ้ทางด้านซ้ายของเจ้าภาพ เป็นของแขกที่มี
ความสำคัญอันดับสอง แต่ไม่ใช่ว่าเก้าอี้ที่อยู่ตรงข้ามกับเจ้าภาพ
เป็นผู้สำคัญน้อยที่สุด เนื่องจาก จะเป็นตำแหน่งที่น่ังของเจ้าภาพ
รอง ที่เป็นเช่นนี้เพื่อให้เจ้าภาพสามารถดูแลต้อนรับและแขกได้
อย่างทั ่วถึง และนอกจากนี ้ ทำให้ผู ้ที ่อยู ่ร่วมในโต๊ะสามารถ
สนทนากันได้อย่างสะดวกอีกด้วย 
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 นอกจากนี้ในเรื ่องของการเสิร์ฟอาหาร จะมีการสื่อ
ความหมายลงไป เพื่อความเป็นสิริมงคล ใช้แทนคำอวยพรให้แก่
กันและกัน ดังนั้น โต๊ะจีน จึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการจัดงานพิธีที่
เป็นมงคล หรืองานสำคัญต่างๆ ลำดับการเสิร ์ฟอาหารก็มี
ความสำคัญด้วย ซึ่งธรรมเนียมต่างๆ เหล่านี้อาจจะไม่เคร่งครัด
นักในบ้านเรา แต่อย่างไรก็ตามผู้ที ่บริการ รับจัดโต๊ะจีน ที่มี
ประสบการณ์ จะมีวิธีการเรียงลำดับการเสิร์ฟอาหารอย่าง
เหมาะสมกับเวลา และเลือกชนิดของอาหารอย่างลงตัวที่สุด [1] 

จากการศึกษาร้านจองโต๊ะจีนมีลักษณ์การจองโดยการ
โทรศัพท์จองโต๊ะและเลือกรายการอาหารหรือการเดินทางไปทำ
การจองโต๊ะและเลือกรายการอาหารที่ร้านโดยทำรายการลงใน
กระดาษ พร้อมกับคำนวนค่าใช้จ่ายในการจองโต๊ะอาหาร ทำให้
เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายเพราะเนื่องจากกาทำรายการในกระดาษ
อาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้ง่าย หรือการโทรศัพทม์าจองโต๊ะทำให้
อาจสื่อสารกันผิดพลาดทำให้ได้รายการอาหารหรือจำนวนโต๊ะไม่
ตรงตามที่ต้องการ ผู ้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาออกแบบ พัฒนา
ระบบการจองโต๊ะจีนนี้ขึ้นมา เพื่อลดปัญหาข้อผิดพลาดในการทำ
รายการจอง ลดปัญหาการสูญหายในการจอง และเพิ่มช่องทาง 
และความสะดวกในการจองโต๊ะให้กับลูกค้า จึงได้ทำการพัฒนา
ระบบจองโต๊ะจีนแบบออนไลน์ของร้าน เจ๊ออ โต๊ะจีน 52/23 
ม.11 ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบจองโต๊ะจีนออนไลน์ 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจองโต๊ะจีน 

 
3. ขอบเขตของระบบงาน 

3.1 ระบบจัดการข้อมลูพื้นฐาน  
1) สามารถค้นหา เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลรายการอาหาร  
2) สามารถค้นหา เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลประเภทอาหาร  
3) สามารถค้นหา เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลชุด (Package) 
4) สามารถค้นหา เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้ระบบ 
5) สามารถค้นหา เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลลูกค้า 
6) สามารถค้นหา เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลการจองโต๊ะจีน 

3.2 ระบบการจองโตะ๊จีน 
1) ค้นหารายการอาหารได ้

2) ค้นหาข้อมูลชุด (Package) 
3) สามารถทำรายการจองได ้
4) สามารถส่งข้อมลูยืนยันการจองโต๊ะจีนได้ 
5) ผู้ดูแลระบบสามารถยืนยันข้อมลูการชำระค่ามดัจำได้ 

3.3 ระบบการแสดงรายงาน  
1) รายงานข้อมูลการจองโต๊ะจีน 
2) รายงานข้อมูลการจ่ายค่ามดัจำ 
3) รายงานข้อมูลอาหารทั้งหมด 
4) รายงานข้อมูลชุด (Package) 
 

4. ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
4.1 ทฤษฎีฐานข้อมูล [2] 

Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูก
เก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับ
ว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยก
เก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล 
 ระบบฐานข้อมลู (Database System) คือ ระบบท่ี
รวบรวมข้อมลูต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอยา่งมีระบบมี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมลูจะ
ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟม้ที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสมัพันธ์
กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปดิโอกาสใหผู้้ใช้สามารถใช้
งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมซีอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสือ่กลาง 

4.2 ทฤษฎีการวเิคราะห์และออกแบบระบบ [3] 
การวิเคราะห์และออกแบบมีความหมายรวมถึงการ

ออกแบบระบบและการออกแบบโปรแกรมซึ่งทั ้งสองอย่างนี้
คล้ายกันแต่มีความหมายไม่เหมือนกันโดยทั่วไปจะวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบก่อนจากนั้นจึงออกแบบในรายละเอียด หนึ่งใน
รายละเอียดนั่นก็คือการออกแบบโปรแกรมหรือการออกแบบการ
เขียนโปรแกรม  

การวิเคราะห์ระบบ หมายถึง การค้นคว้าหาความต้องการ
ระบบจากข้อมูลของระบบเมื่อทราบเกี่ยวกับระบบหรือรูปแบบ
ของระบบเพียงพอแล้วจากนั้นจะเป็นการออกแบบให้เป็นไปตาม
ความต้องการ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ระบบขายสินค้าของ
บริษัทก็จะสะสมข้อมูลเกี่ยวกับระบบขายสินค้าของบริษัทนี้ต่อไป
ก็จะค้นคว้าหาความต้องการของระบบขายสินค้าว่าควรมี
อะไรบ้างที่เจ้าของบริษัทต้องการให้มีหรือคิดเพิ่มเติมจากความ
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ต้องการเดิมเพื่อให้ระบบมีรูปแบบที่ดีขึ้น ดังนั้นระบบในที่นี้จึง
หมายถึงระบบสารสนเทศ 

 
4.3 Visual Studio Code [4] 

 VS Code  หรือ  Visual Studio Code  เป็นโปรแกรม  
Code Editor  ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด โดยมาจากค่าย
ไมโครซอฟท์ ที ่ม ีการพัฒนาออกมาในร ูปแบบของ Open 
Source จึงสามารถนำมาใช้งานได้แบบฟรี ซึ่ง  Visual Studio 
Code  นั้น เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน
กับแพลตฟอร์ม มีการรองรับการใช้งานทั ้งบน  Windows ,  
macOS และ  Linux มีการสนับสนุนทั ้งภาษา  JavaScript, 
TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกับ  Git ได้ สามารถ
นำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่างๆ ให้ผู้ใช้
สามารถเลือกใช้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การเปิดใช้งานภาษาอื่นๆ 
ทั ้ง ภาษา  C++ ,  C# ,  Java ,  Python ,  PHP  หรือ  Go,  
Themes, Debugger, Commands  เป็นต้น 

4.4 MySQL [5] 
 MySQL (มายเอสคิวแอล) คือ โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL เป็นเครื ่องมือสำหรับเก็บ
ข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ 
เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ทำงาน
ร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษา
สคริปต์ที ่ทำงานฝั ่งเครื ่องบริการ (Server-Side Script) เช่น 
ภาษา php ภาษา aps.net หรือ ภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือ
ทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น 
ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น 
โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่
หลากหลาย และ เป ็นระบบฐานข ้ อม ู ล โอ เพนทซอร์ ท  
(Open Source) ที่ถูกนำไปใช้งานมากท่ีสุด 

4.5 ภาษาPHP [6] 
 PHP คือภาษาสำหรับทำงานด้านฝั ่งของเซ ิร ์ฟเวอร์ 
(server-side scripting) ถ ูกออกแบบมาสำหร ับการพัฒนา
เว็บไซต์ สามารถใช้เขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปได้ PHP 
ถ ูกสร ้างโดย Rasmus Lerdorf ในป ี 1994 โดยที ่  PHP ใน
ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาโดยทีมพัฒนาของภาษา PHP ซึ่งคำว่า PHP 
นั้นย่อมาจาก Personal Home Page ซึ่งในปัจจุบันนั้นหมายถึง 

PHP: Hypertext Preprocessor 
 โค้ดของภาษา PHP นั้นสามารถฝังกับโค้ดของ HTML ได้ 
ซึ่งสามารถนำไปร่วมใช้ร่วมกับระบบเว็บเท็มแพลตที่หลากหลาย 
ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) หรือเว็บเฟรมเวิร์ค การทำงานของ
ภาษา PHP นั้นเป็นแบบ Interpreter ที่ถูกพัฒนาเป็นแบบโมดูล
ในเว็บเซิร ์ฟเวอร์ หรือ Common Gateway Interface (CGI) 
โดยเซ ิร ์ฟเวอร ์จะทำการรวมโค้ดท ี ่ผ ่านการแปลผล และ
ประมวลผลเป็นหน้าเว็บเพจ และยังสามารถทำงานได้บน 
Command-line interface (CLI) และนอกจากน้ีภาษา PHP ยัง
ถูกนำไปพัฒนาแอพพลิเคชันทางด้านกราฟฟิก 
 

5. วิธีการออกแบบและพัฒนาระบบ 
 เพ ื ่อให ้การดำเน ินงานของร ้านโต ๊ะจ ีนเป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบจองโต๊ะจีน มีการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบดังน้ี 
 1. เคร่ืองมือการที่ใช้ 

1.1 โปรแกรมการจ ัดการฐานข ้อม ูล  MySQL และ 
โปรแกรม Visual Studio Code ภาษา PHP 

1.2 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบ แบบ
มาตราส ่วน 5 ระด ับ (มากที ่ส ุด , มาก , ปานกลาง , น ้อย ,  
น้อยที่สุด) 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าของกิจการร้านโต๊ะจีนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เปิดกิจการ

ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 คน  
3. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งการดำเนินการ

เป็น 3 ระยะ ดังนี้คือ 
ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ

จองโต๊ะจีน 
1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ

ที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบจองโต๊ะจีน 
1.2 วิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมของระบบงานจาก

เจ้าของร้านจองโต๊ะจีน 
1.3 นำองค์ประกอบนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน 

เพื ่อสอบถามความเหมาะสมขององค์ประกอบในการพัฒนา
ระบบ 

1.4 วิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่
เหมาะสมของระบบงาน 
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ระยะที่ 2 พัฒนาระบบร้านจองโต๊ะจีน 
2.1 การพัฒนาระบบผู้วิจัยนำผลการวิเคราะห์ที่ผ่านการ

สอบถามความเหมาะสมจากเจ้าของจองโต๊ะจีน ผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบตามที่ออกแบบ
ไว้โดยดำเนินการตามกระบวนการ SDLC 5 ขั ้นตอนดังนี ้ 1) 
ศึกษาความเป็นไปได้ (System Investigation) 2) การวิเคราะห์
ระบบ (System Analysis) 3) การออกแบบระบบ (System 
Design) 4) การนำระบบไปใช้ (System Implementation) 5) 
การบำรุงดูแลรักษาและทบทวนระบบ (Maintenance and 
Review)  

2.2 นำระบบที่สมบูรณ์เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน 
เพื่อประเมินคุณภาพของระบบจองโต๊ะจีน  

2.3 ในการพัฒนาระบบงานครั้งนี้ผู้จัดทำได้ทำการศึกษา
วิเคราะห์และออกแบบ จากข้อมูลทฤษฎี และเอกสารต่างๆ ท่ี
เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้ตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้ระบบซึ่ง
สามารถทำงานได้ดังนี้ 

2.3.1 ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน  
1) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายการอาหาร  
2) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลประเภทอาหาร  
3) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลชุด (Package) 
4) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้ระบบ 
5) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลลูกค้า 
6) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการจองโต๊ะจีน 

2.3.2 ระบบการจองโต๊ะจีน 
1) ค้นหารายการอาหารได้ 
2) ค้นหาข้อมูลชุด (Package) 
3) สามารถทำรายการจองได้ 
4) สามารถส่งข้อมูลยืนยันการจองโต๊ะจีนได้ 
5) ผู้ดูแลระบบสามารถยนืยันข้อมูลการชำระค่ามัดจำได้ 

2.3.3 ระบบการแสดงรายงาน  
1) รายงานข้อมูลการจองโต๊ะจีน 
2) รายงานข้อมูลการจ่ายค่ามัดจำ 
3) รายงานข้อมูลอาหารทั้งหมด 
4) รายงานข้อมูลชุด (Package) 

ระยะที่ 3 ทดสอบและนำระบบจองโต๊ะจีนไปใช้ 
3.1 เตรียมการทดลองการใช้งานระบบจองโต๊ะจีน 

3.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการทดลองใช้งาน
ระบบจองโต๊ะจีน 

3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผล 
3.4 สรุปผลการทดลองการใช้งานระบบร้านจองโต๊ะจีน 

6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ

ค่าสถิติ โดยนำผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก   
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย   
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 

 
7. ผลการดำเนินงาน 

ในการพัฒนาระบบจองโต๊ะจีนมีองค์ประกอบของ
กระบวนการทำงาน ของระบบดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบการทำงานของระบบจองโต๊ะจีน 

 

Use Case Diagram การออกแบบระบบจองโตะ๊จีนมี
ลักษณ์การทำงานดังภาพท่ี 2 

 

ภาพที่ 2 Use Case Diagram ระบบจองโต๊ะจีน 
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จาก Use Case Diagram ระบบจองโต๊ะจีน ในภาพที ่ 2 
อธิบายได้ว่า ผู ้ดูแลระบบสามารถเข้าสู ่ระบบ สามารถจัดการ
ข้อมูลชุด (Package) ข้อมูลอาหาร ข้อมูลราคา และการยืนยัน
การจองของลูกค้าได้ ในส่วนของลูกค้า สามารถค้นหาเลือกดู
รายการข้อมูลชุด (Package) รายการอาหาร ทำรายการจอง ทำ
การยืนยันการชำระค่ามัดจำและออกใบจองโต๊ะจีน และสามารถ
ค้นข้อมูลและสถานะการจองได้ 

ในการพัฒนาระบบจองโต๊ะจีนครั้งนี้มีผลการทำงานของ
ระบบดังต่อไปนี ้
    (1) แสดงหน้าเข้าใช้งาน 

 
ภาพที่ 3 แสดงหน้าการเข้าสู่ระบบ 

 
    (2) แสดงการจอง Package สำหรับโต๊ะจีน  

 
ภาพที่ 4 แสดงการจอง Package สำหรับโต๊ะจีน 

 
    (3) แสดงรายการอาหารสำหรบัจองตาม Package ที่เลือก 

 
ภาพที่ 5 แสดงรายการอาหารสำหรับจองตาม Package ที่

เลือก 
 

   (4) แสดงการโอนเงิน 

 
ภาพที่ 6 แสดงข้อมูลสำหรับการกรอกข้อมูลการโอนเงิน 

 

    (5) เกี่ยวกับเรา 

 
ภาพที่ 7 แสดงความเป็นมาของร้าน 

 

    (6) ติดต่อเรา 

 
ภาพที่ 8 แสดงข้อมูลของร้านและข้อมูลติดต่อ 

 
    (7) การจัดการ-การจอง 

 
ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอสำหรับการเลือกรายการ 
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    (8) การจัดการ-การจอง สำหรบัรายการจองทั้งหมด 

 
ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอข้อมลูสำหรับรายการจองทั้งหมด 

 

    (9) การจัดการ-การจอง สำหรบัรอการชำระเงิน 

 
ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอข้อมลูสำหรับรอการชำระเงิน 

    (10) การออกรายงานการจองทั้งหมด 

 
ภาพที่ 12 แสดงหน้าจอตัวอย่างข้อมูลรายงานการจองทั้งหมด 

 
    (11) การยกเลิก 

 
ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอการยกเลกิการจองสำเร็จ 

 
 
 
 
 

    (12) การจัดการ-การจอง สำหรับรอการตรวจสอบ 

 
ภาพที่ 14 แสดงหน้าจอข้อมลูสำหรับรอการตรวจสอบ 

 
    (13) การออกรายงานรายการรอการชำระเงิน 

 
ภาพที่ 15 แสดงหน้าจอสำหรับการตัวอย่างข้อมูลรายงาน

รายการรอการชำระเงิน 

 
    (14) การอนุมัติ 

 
ภาพที่ 16 แสดงหน้าจอสำหรับการอนุมัติการจองสำเร็จ 

 
    (15) การจัดการ-การจอง สำหรับชำระเงินเสรจ็สิ้น 

 
ภาพที่ 17 แสดงหน้าจอข้อมลูสำหรับชำระเงินเสรจ็สิ้น 
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    (16) การออกรายงานรายการชำระเงินเสร็จสิ้น 

 
ภาพที่ 18 แสดงหน้าจอสำหรับการออกรายงานรายการชำระเงิน

เสร็จสิ้น 

 
    (17) แสดงการจองโต๊ะจีนสำหรับลูกค้า 

 
ภาพที่ 19 แสดงหน้าจอข้อมลูการจองโต๊ะจีนสำหรับลูกค้า 

 
    (18) แสดงการกรอกข้อมูลการจองโต๊ะจีนแล้วกดปุ่มยืนยัน
ข้อมูล 

 
ภาพที่ 20 หน้าจอสำหรับรอการกดปุ่มยืนยันข้อมลูข้อมลู 

 

    (19) ผลการยืนยันข้อมลูการจอง 

 
ภาพที่ 21 แสดงหน้าจอผลการยืนยันข้อมูลการจอง 

 
 

    (20) ตัวอย่างใบจองโต๊ะจีน 

 
ภาพที่ 22 แสดงหน้าจอตัวอย่างใบจองโต๊ะจีน 

 
    (21) ตรวจสอบสถานะการจองโต๊ะจีน 

 
ภาพที่ 23 แสดงหน้าจอการตรวจสอบสถานะการจองโตะ๊จีน 

 
8. ผลการทดลองใช้ระบบจองโต๊ะจีน 

ผู้วิจัยดำเนินการทดลองใช้ระบบจองโต๊ะจีนที่พัฒนาขึ้น กับ
เจ้าของกิจการบริการจัดเลี ้ยงแบบโต๊ะจีนและผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู ้ใช้งานระบบ จากนั ้นนำผลการตอบแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  

8.1 ผลการทดสอบระบบโดยผู้ทดสอบจำนวน 30 คน มีผล
การทำงานของระบบดังน้ี 

8.1.1 ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน  
1) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายการอาหาร  
2) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลประเภทอาหาร  
3) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลชุด (Package) 
4) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้ระบบ 
5) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลลูกค้า 
6) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการจองโต๊ะจีน 

8.1.2 ระบบการจองโต๊ะจีน 
1) ค้นหารายการอาหารได้ 
2) ค้นหาข้อมูลชุด (Package) 
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3) สามารถทำรายการจองได้ 
4) สามารถส่งข้อมูลยืนยันการจองโต๊ะจีนได้ 
5) ผู้ดูแลระบบสามารถยืนยันข้อมูลการชำระค่ามัดจำได้ 

8.1.3 ระบบการแสดงรายงาน  
1) รายงานข้อมูลการจองโต๊ะจีน 
2) รายงานข้อมูลการจ่ายค่ามัดจำ 
3) รายงานข้อมูลอาหารทั้งหมด 
4) รายงานข้อมูลชุด (Package) 

8.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าของร้านบริการ
จัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อระบบจองโต๊ะจีน 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระบบจองโต๊ะจีน 

รายการ  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ระบบมีข้อมูลเกี่ยวกับบริการจัดเลี้ยง
แบบโต๊ะจีน 

4.800 0.407 มากที่สุด 

2. ระบบมีการประมวลผลข้อมูลบริการ
จัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.663 0.490 มากที่สุด 

3. ระบบมีความง่ายต่อการใช้งาน ไม่
ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน 

4.433 0.679 มาก 

4. ระบบมีการอธิบายด้วยภาพ ตัวอักษร
การจัดวางองค์ประกอบ ที ่ง ่ายต่อการ
เข้าใจ 

4.433 0.728 มาก 

5. ระบบมีขนาด และสีของตัวอักษรมี
ความชัดเจนและเหมาะสม 

4.440 0.770 มาก 

6.ระบบมีความชัดเจนของข้อความ หรือ
ปุ่มสีแสดงบนหน้าจอ 

4.333 0.661 มาก 

7. ระบบมีฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วน 4.467 0.629 มาก 
8. มีคู่มือสำหรับการแนะนำระบบอย่าง
ชัดเจน 

4.467 0.571 มาก 

9. ความเหมาะสมของรูปแบบการออก
รายงาน 

4.633 0.556 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจในระบบโดยภาพรวม 4.633 0.556 มากที่สุด 
โดยรวม 4.527 0.620 มากท่ีสุด 

 
จากตารางที ่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานระบบจองโต๊ะจีน จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 30 
คน พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที ่สุด  

(  = 4.527, SD. = 0.620) และเม ื ่อพ ิจารณาเป ็นรายข้อ 
พบว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 4 ข้อ และมีระดับ
ความพึงพอใจมาก จำนวน 6 ข้อ 

 
 
 

9. อภิปรายผลการวิจัย 
ระบบจองโต๊ะจีนผู้วิจัยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย โดยแบ่ง

การดำเน ินการเป ็น 3 ระยะ ค ือ 1) ศ ึกษาและว ิ เคราะห์
องค์ประกอบของระบบจองโต๊ะจีน 2) พัฒนาระบบจองโต๊ะจีน  
3) ทดสอบและนำระบบจองโต๊ะจีนไปใช้ ระบบจองโต๊ะจีนที่
พัฒนา ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1) ระบบจัดการ
ข้อมูลพื ้นฐาน 2) ระบบการจองโต๊ะจีน 3) ระบบการแสดง
รายงาน ผลการพัฒนาระบบครั้งนี ้ พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

10. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ วิเคราะห์และออกแบบ

ระบบจองโต๊ะจีน ของร้าน เจ๊ออ โต๊ะจีน 52/23 ม.11 ต.ท่าไห  
อ.เขื ่องใน จ.อุบลราชธานี โดยประชากรที ่ใช้ในการวิจัยคือ
ผู้ใช้งานงานระบบจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม โดยการใช้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ
เป็นไปตามเกณฑ์วิธ ีของลิเคอร์ท (Likert) สถิต ิที ่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย (Mean) 

10.1 สรุปผลการวิจัย 
ระบบจองโต ๊ะจ ีนของร ้าน เจ ๊ออ โต ๊ะจ ีน 52/23 ม .11  

ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบระบบ
และให้ผู้ใช้งานงานระบบจำนวน 30 คน ทดลอบใช้แล้วประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ พบว่าระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.527 

10.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ในการพัฒนาระบบครั้งต่อไปควรเพิ่มรูปภาพอาหาร และ

สามารถเพิ่มข้อมูลอาหารที่ลูกค้าแพ้ หรือขอปรับเปลี่ยนบาง
รายการได้ตามเง่ือนไขของทางร้าน 

2) ควรพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้ในลักษณะ Web 
Application หรือ Mobile Application 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

จัดเก็บข้อมูลปริมาณการให้ยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์มโคนมใน
รูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ปัจจุบันเกษตรกรใช้วิธีการเขียน
และจดบันทึกใบประวัติของแม่โค หรือในบางฟาร์มจดบันทึกบน
กระดานไวท์บอร์ด ซึ่งเมื่อใบประวัติแม่โคสูญหายจะทำให้ข้อมูล
ต่างๆ เช่น ประวัติการรักษา ก็จะสูญหายไปด้วย นอกจากนี้การ
ค้นหาประวัติการรักษาแต่ละครั ้งก็ทำได้ยากโดยเฉพาะเมื่อ
จำนวนแม่โคเพิ ่มขึ ้น ด้วยเหตุผลนี ้ผ ู ้ว ิจัยจึงเล็งเห็นการนำ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลปริมาณการให้
ยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์มโคนม ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลของโคนม
ในฟาร์ม และสามารถบันทึกประวัติการรักษาโคนมในแต่ละครั้ง
ได้อย่างเป็นระบบ โดยการออกแบบคำนึงถึงความง่ายต่อการใช้
งานและยังสามารถดูรายงานสถิติภาพรวมการรักษาในแต่ละ
เดือนได้  

ระบบพัฒนาในรูปของเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ 
Node .js ที่ค่อนข้างเร็วในการประมวลผลและใช้ฟังก์ชันต่างๆ 
จากไลบรารี่ท ี ่ช ่วยให้การพัฒนาเว ็บเป็นไปอย่างราบรื่น 
นอกจากนี้ยังนำ React มาใช้ในส่วนของ Front end เพื ่อให้
ระบบท่ีมีรูปแบบท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยได้นำ
ระบบไปทดลอง ใช้กับทางเจ้าของฟาร์มและสัตวแพทย์เป็น
จำนวน  6 คน โดยผลการประเม ินความพ ึ งพอใจและ
ประสิทธิภาพการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 
 
คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน ระบบสารสนเทศการให้ยาโคนม 

 

Abstract 
This research aims to design and develop the  

information system to record the medical taken on 
cows, in the dairy farm, including drug dosage data, 
drug name, cow’s treatment, basic cow’s data and 
veterinarians. The system is implemented in form of 
web-based application. At this present, farmers write 
or take notes about mother cows on papers or even 
on the whiteboards. This can lead to a loss of data 
which includes the important data of the mother 
cows’ medical history. Moreover, it is difficult to search 
for the treatment history of cows, especially when the 
number of cows increases . For this reason, the 
researcher wants to use computer technology and 
communication to develop the information system to 
keep all data and information in the dairy farm . The 
system can store the basic information of cows and 
record their medical treatment, with a focus on user-
friendly design and ease of use. In addition, the system 
can generate the monthly report on medical 
treatment and workload of veterinarians. 
    The system is in a form of web, which uses Node.js, 
with fast processing speed and using its functions and 
libraries to make the web look smooth, React is used 
for front-end development . The system is tested and 
evaluated by 6 people, who are the owner and 
workers in the dairy farm, with the result of overall 

ระบบสารสนเทศเพื่อจดัเก็บข้อมลูปริมาณการให้ยาโคนมในฟาร์มโคนม 
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satisfactory and performance at very good level, with 
average of 4.66. 
 

Keyword: Web Application, Diary farm Information 
system 

1. บทนำ 
ปัจจุบันอาชีพเลี ้ยงโคนมเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็น

อย่างมาก อาชีพโคนมเกิดจากวิส ัยทัศน์ท ี ่กว ้างไกลของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเล็งเห็น
ว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มี
คุณค่า ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพท่ีมั่นคงและเป็นหลกั
แหล่ง   ไม ่ต ้องบุกร ุกทำไร ่เล ื ่อนลอย   จ ึงก ่อเก ิดอาชีพ
พระราชทานที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมายาวนานและ
ยั่งยืน ดังพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอ-ดุลยเดช ในตอนหนึ่งว่า “การเลี้ยงโคนมก็เป็นอาชีพท่ีดี
สำหร ับคนไทย เหมาะกับประเทศ และถ้าใช้หล ักว ิชาที่
เหมาะสม  ก็จะทำให้มีความเจริญและมีรายได้ดี ” โครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมประเทศไทยจึงได้เริ่มต้นขึ้น ด้วยความ
ร่วมมือด้านวิชาการการเลี ้ยงโคนมระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเดนมาร์คโดยรัฐบาลเดนมาร์ค ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมา
ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการเลี้ยงโคนม ของประเทศไทย 
และสำรวจพื้นที่ร่วมกันกับเจ้าหน้าที ่ฝ่ายไทย พบว่าอำเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีความเหมาะสมที่สุด เพราะเป็น
สถานที่เป็นหุบเขาสวยงาม มีแหล่งน้ำสะอาด และไม่ไกลจาก
ตลาดกรุงเทพมหานครทำให้เป็นผลดีต่อการขนส่งสินค้าเพื่อ
นำไปบริโภค 

 จากจำนวนผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมในแต่ละปีมีจำนวนผู้
เลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการจัดเก็บข้อมูล
ที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ข้อมูลผู้เลี้ยงโคนม ข้อมูลแม่โค ข้อมูลสาย
พันธ ุ ์แม ่โค ข ้อม ูลปร ิมาณน้ำนมด ิบในแต ่ละว ัน ข ้อมูล
องค์ประกอบน้ำนมดิบ และข้อมูลการใช้ยารักษาของแม่โคแต่
ละตัว การจัดการแบบเดิมจึงมีประสิทธิภาพน้อยและจัดการได้
ยาก อย่างเช่นข้อมูลการใช้ยารักษาของแม่โคแต่ละตัวในปัจจบุนั
เกษตรกรใช้วิธีการเขียนและจดบันทึกใบประวัติของแม่โค ใน
บางฟาร์มทำการจดใส่กระดานไวท์บอร์ดซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสูญ
หายได้ถ้าใบประวัติแม่โคสูญหาย ประวัติการรักษาก็จะหายไป

ด้วย ในการค้นหาประวัติการรักษาแต่ละครั้งก็ยุ ่งยากเพราะ
จำนวนแม่โคที่เพิ่มข้ึน  

ในด้านข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบรายวันใน ทางฟาร์มได้จัดเก็บ
เป็นบิลรับน้ำนมดิบ โดยในการส่งน้ำนมดิบแต่ละครั้งทางศูนย์
รับน้ำนมดิบจะทำการออกบิลให้เกษตรกร ถ้าทำบิลหายสามารถ
ขอดูข้อมูลสำรองของทางศูนย์รับนมได้ แต่การค้นหาค่อนข้าง
ยากและใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากมีหลายฟาร์มที่มาส่งน้ำนม
ดิบที่ศูนย์ นอกจากน้ียังมีข้อมูลองค์ประกอบน้ำนมที่ควรจัดเก็บ
ประกอบด้วย ของแข็งในนมที่ไม่รวมไขมัน  ความสะอาด และ
ไขมัน องค์ประกอบเหล่านี้จะใช้ในการคิดราคาปริมาณน้ำนมดิบ
หากไม่ถึงเกณฑ์ราคาน้ำนมดิบจะลดลง ในส่วนของข้อมูล
องค์ประกอบน้ำนมดิบทางฟาร์มทำการจดไว้ในสมุดเพื่อดูในแต่
ละเดือน ทำให้ค้นหายากเนื่องจากมีข้อมูลปริมาณมาก 
 จากปัญหาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการจัดทำระบบ
สารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลปริมาณการให้ยาของสัตว์เลี้ยงใน
ฟาร์มขึ้นโดยใช้ React native พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (web 
application  )เพื ่อการจัดการข้อม ูลในฟาร ์มไ ด ้อย ่างเป็น
ระเบียบ สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
ตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
 โดยจะนำระบบสารสนเทศนี้ไปทดสอบใช้กับทางฟาร์มโคม
นม และสัตวแพทย์ที่ดูแลฟาร์ม ทั้งหมดจำนวน 6 คน และจะ
จัดทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานโดยจะทำ
การหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ทราบค่าความพึงพอใจในระบบ เพื่อที่จะ
ได้นำไปปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบเพื่อที่จะได้ระบบ
สารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่ดี 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
   2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลปริมาณการให้ยาในฟาร์มโคนม 
    2.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชัน 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 หลักการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน 

          เว็บแอปพลิเคชัน)Web Application( คือ โปรแกรมที่
เขียนขึ้นมาเพื่อใช้งานผ่านโปรแกรมเบราเซอร์เพื่อการเรียกใช้
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งานเว็บเพจ )Webpage( ต่างๆ ซึ ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผล
เฉพาะส่วนที่จำเป็นเพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล
ของตัวเครื ่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ทำให้
โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกท้ังผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน
อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตในความเร็วตํ่าได้ หลักการทำงาน
ของเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นการนำเว็บเพจที ่เก็บอยู ่ที ่เซิร ์ฟเวอร์
ส่งผ่านไปให้แก่ เว็บบราวเซอร์ในเครื ่องที่ทำการร้องขอ ซึ่ง
กระบวนการของเว็บแอพพลิเคชัน ที่มีการติดต่อกับฐานข้อมูล
คือ เว็บบราวเซอร์ทำการร้องขอเว็บเพจด้วย HTTP Protocol 
ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้รับการร้องขอจะทำการ
ติดต่อและส่งคิวรี่ไปยังดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์)Database Server) 
หลังจากที ่ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ประมวลผล จะทำการสร้าง
ผลลัพธ์ในรูปแบบของเอ็ชทีเอ็มแอล )HTML) แล้วส่งให้แก่เว็บ
เซิร์ฟเวอร์ และเว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งผลลัพธ์ในรูปเอ็ชทีเอ็มแอลก
ลับไปยังเว็บบราวเซอร์เพื่อประมวลผล [5] 

2.2 หลักการทำงานของ React Native 
 React Native หรือ React.js เป็น JavaScript Front-

End Frameworks ท ี ่ พ ัฒนาโดย  Facebook โดยต ่ า งจาก 
Static HTML ต ร ง ที่  Static HTML จ ะ
ใ ช้ JavaScript ส ่ ง  Request ไ ป ข อ ข ้ อ มู ล
จาก Server แล้ว Server ตอบกลับมาเป็นข้อมูลอย่างเดียวแล้ว
ใ ช้  JavaScript ด ึ งข ้อม ูลมาแสดงอ ีกที  เม ื ่ อข ้อม ูลถ ูกส่ง
จาก Server มาให้ Web Browser เน ื ่องจากเม ื ่อก ่อนไม่มี  
Library จึงทำให้การจัดการข้อมูลบน Web Browser ค่อนข้างที ่
จะยุ่งยาก ดังนั้น JavaScript Framework สมัยใหม่ เช่น React 
ที่ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยในการจัดการเรื ่องการดึงข้อมูล การ
แสดงผลข้อมูลในเว็บให้ง่ายขึ้น และยังทำให้หน้าเว็บโหลดเร็ว
กว่าการใช้รูปแบบเดิม และนอกจากนี้ยังมี Library หลายตัวให้
เลือกใช้ [4] 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาโปรแกรมสำหรับจัดเก็บข้อมูลปริมาณการให้

ยาในฟาร์มโคนม ซึ่งประกอบไปด้วยระบบต่างๆที่สำคัญ เช่น 
ระบบ iSearch [3] ระบบจัดเก็บข้อมูล iFarmer [2] รวมไปถึง
ระบบจัดเก็บข้อมูล iDairy[1]  เป็นต้น  

โดยจากการศึกษาระบบข้างต้นพบว่ามีข้อดีแตกต่างกัน
ออกไป ในระบบ iSearch มีจุดเด่นในเรื่องของฟังก์ชันการค้นหา 

แต่มีจุดด้อยในด้านการออกแบบจึงดูใช้งานยาก ในส่วนของ
ระบบ iFarmer จุดเด่นของระบบนี้คือมีการแจ้งเตือนเหตุการณ์
ที่จะเกิดขึ้น มีการแจ้งเตือนสถานะข้อมูลกิจกรรม ในด้นของจุด
ด้อยของระบบคือการแสดงผลที่ดูซับซ้อนและเข้าใจยาก และ
ระบบ iDairy มีจุดเด่นในเรื ่องของการแสดงผลการรายงาน
ภาพรวมของข้อมูล และการบันทึกข้อมูล แต่ภาพรวมของระบบ
ยังดูใช้งานยาก  

ผู้ศึกษาจึงนำข้อดีและข้อเสียสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบที่สามารถจัดเก็บ ค้นหาข้อมูลและ
ออกรายงาน เพื่อการจัดการงานในฟาร์มได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 

3.  วิธีดำเนินงานวิจัย  
 3.1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาระบบ 
     จากการศึกษาข้อมูลพบว่าการจัดการข้อมูลในฟาร์ม

ทั้งหมด ไม่มีระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก 
เป็นการจดบันทึกลงบนกระดาษ ทำให้ยากต่อการค้นหา และ
ข้อมูลสูญหายได้ง่ายเนื่องจากไม่มีการสำรองข้อมูลไว้ โดยมีผัง
การทำงานของการให้ยาแก่โคนมแสดงดังภาพท่ี 1 

 
 

ภาพที่ 1: แผนผังระบบงานเดิม 
การทำงานของระบบเดิมจะเริ่มต้นจาก สัตวแพทย์ทำการ

รักษา จากนั้นทำการจดบันทึกข้อมูล โดยจะประกอบด้วย วันที่
ทำการรักษา ข้อมูลการรักษา และยาที่ใช้ในการรักษา 

3.2 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล 
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  )1( ข้อมูลโคนม ได้แก่ ช่ือ อายุ เลขประจำตัว 
  )2( ข้อมูลการรักษา ได้แก่ วันท่ีทำการรักษา ยาท่ีใช้รักษา 
  )3( ข้อมูลยา ได้แก่ ช่ือยา 
  )4( ข้อมูลสัตวแพทย์ ได้แก่ ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ ท่ีอยู่ 

3.3 เครื ่องมือที ่ใช้ในการทำระบบและขั ้นตอนการทำ
ระบบ 

  )1( ซอฟต ์แวร ์  ได ้แก ่  ระบบปฏิบ ัต ิการ Microsoft 
Windows 10  แ ล ะ โ ป รแก รม  Visual Studio Code เ ป็ น
เครื่องมือในการเขียนโปรแกรม โดยใช้ React และ Node.js ใน
การพัฒนาเว็บไซตแ์ละมีโปรแกรม MySQL เป็นระบบฐานข้อมลู 

  )2( ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ Computer Notebook - Lenovo 
ideapad 320 

  )3( ภาษาที่ใช้พัฒนา ได้แก่ JavaScript, SQL 

3.4 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
)1( การวิเคราะห์ความต้องการระบบ เริ่มจากการรวบรวม

ความต้องการของผู้ใช้งานจากนั้นนำความต้องการของผู้ใช้งานที่
ได้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบซึ่งได้ use case diagram 
ของระบบดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 2: Use Case Diagram 

การทำงานของระบบจะเริ่มจากผู้ใช้งานระบบแบ่งออกเป็น
เจ้าของฟาร์มและสัตวแพทย์ ทำการเข้าสู่ระบบ โดยสามารถ
เพิ่ม ลบและแก้ไขข้อมูลของแม่โคหรือประวัติการรักษาได้ และ
ยังสามารถค้นหาข้อมูลและดูสถิติการรักษาในแต่ละเดือนได้ ใน
ส่วนของผู้ดูแลระบบจะสามารถทำการสมัครสมาชิกผู้ใช้งานได้ 
และ ทำการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลทั้งหมดในระบบได้ 

 )2( ขั้นตอนการนำสิ่งที่วิเคราะห์มาออกแบบการจัดเก็บ
ข้อมูลของระบบงานต่างๆ ซึ ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลจะได้
โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ )Entity Relation Diagram( 
ดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3: ความสัมพันธ์ของตารางข้อมูลในระบบ 

การออกแบบความสมัพันธ์ของฐานข้อมูลมีทั้งหมด 5 ตาราง
ได้แก่ animal_information, user_information, 
doctor_information, medical_information และ 
therapist_report 

    )3( สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการทำงานของระบบ ดังภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4: การทำงานของระบบ 
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  การทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Front-end 
และ Back-end โดยใช้ Node.js ในการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล
จากนั้นทำการประมวลผลและแสดงผลออกมา 

3.4 วิธีการทดสอบและวิเคราะห์ผล 
     การทดสอบและวิเคราะห์ผล  ผู้ศึกษาจะทำการสร้าง

แบบประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่ได้ทำการทดสอบการ
ใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลปริมาณการให้ยาของสัตว์เลี ้ยงใน
ฟาร์ม วิเคราะห์ผลที่ได้ดูว่าระบบสามารถทำงานหรือแสดง
ข้อมูลได้ถูกต้องตามการออกแบบไว้ได้มากน้อยเพียงใด  โดย
หัวข้อการทดสอบในแต่ละด้านมีดังนี ้

1 ) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
2 ) ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ของระบบ 
3 ) ด้านการทำงานไดต้ามฟังก์ชันของระบบ 

4( ด้านภาพรวมของระบบ  

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
    จากการดำเน ินการว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ ได ้ม ีการพ ัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ยาในฟาร์มโคนมมี
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และออกแบบระบบ ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 5: หน้าแสดงประวัติของแม่โคในระบบ 

   เมื่อเข้าสู่ระบบจะแสดงข้อมูลของแม่โค ณ ขณะนั้น ดังแสดง
ในภาพที่ 5 โดยสามารเพิ่มข้อมูล ได้โดยการกดที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล
โคซึ่งจะปรากฎแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลโค แสดงดังภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6: หน้ากรอกข้อมูลสัตวเ์ลีย้ง 

 

       เมื ่อกรอกข้อมูลครบถ้วนจากนั้นกด ตกลง ข้อมูลจะถูก
บันทึกลงในระบบ 
 

 
ภาพที่ 7: หน้ากรอกข้อมูลการรักษา 
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เมื่อสัตวแพทย์ต้องการบันทำประวัติการรักษา ก็สามารถเลือก
โค และเลือกเพิ่มการรักษาโดยจะมีฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลแสดง
ดังภาพที่ 7 นอกจากนี้ยังสามารถดูปฏิทินการรักษาย้อนหลงัได้ 
โดยแสดงในรูปของปฏิทิน ดังภาพท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8: หน้าแสดงปฏิทินการรักษา 

 หลังจากทำการบันทึกข้อมูลการรักษาจะมีข้อมูลการรักษา
ปรากฏในปฏิทินตามวันที่รักษา ทำให้สามารถดูภาพรวมของ
การรักษาแต่ละเดือนได้  
 การแสดงสถิติการรักษาจะดึงข้อมูลการรักษาในแต่ละเดือน
มาอยู่ในรูปแบบของกราฟ ทำให้เห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นดังแสดง
ในรภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 9: หน้าแสดงสถิติการรักษาในแต่ละเดือน 

 นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นข้อมูลได้โดย การสืบค้น
ข้อมูลจะมี 2 รูปแบบคือ การสืบค้นแบบพิมพ์ค้นหาและใน
รูปแบบของ drop down   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10: หน้าแสดงการสืบค้นข้อมูลแบบพิมพ ์

          ภาพที่ 11: หน้าแสดงการสืบค้นข้อมลูแบบของ drop 
-down   

      จากการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศเพื่อ
จัดเก็บข้อมูลปริมาณการให้ยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์มจนสามารถ
แสดงผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายของผู้ศึกษานั้น  ทำให้สามารถนำ
เว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลปริมาณการ
ให้ยาของสัตว์เลี ้ยงในฟาร์มมาวิเคราะห์และหาคำตอบด้ วย
วิธีการทดสอบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นว่าเว็บแอปพลิเคชันระบบ
สารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลปริมาณการให้ยาของสัตว์เลี้ยงใน
ฟาร์มนี้สามารถแสดงผลและใช้งานได้ตามวิธีการทดสอบได้มาก
น้อยเพียงใด  ซึ่งวิธีการทดสอบและผลการวิเคราะห์สามารถ
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อธิบายได้จากการทำแบบประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ 
ดังนี ้
 
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้สามารถสรุปได้ดังตาราง 4.1 

ตาราง 4.1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ที่ทำแบบประเมิน 

 

คุณลักษณะ จำนวน(คน) เปอร์เซ็นต์ 

ตำแหน่ง 
    เจ้าของฟาร์ม 
    สัตวแพทย์ 

 
3 
3 

 
50% 
50% 

รวม 6 100% 

 

2.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้ ใช ้  สามารถแบ่งการ
ประเมินได้ 4 ด้าน  คือ 

1( ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
2( ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ของระบบ 
3( ด้านการทำงานไดต้ามฟังก์ชันของระบบ 
4( ด้านภาพรวมของระบบ 

 
      ในการประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บแอปพลิเคชัน
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลปริมาณการให้ยาของสัตว์
เลี้ยงในฟาร์มในด้านต่าง ๆ แบ่งระดับการประเมินออกเป็น 5 
ระดับ  และมีเกณฑ์การประเมินในแต่ละดับ  ดังนี้ 
 
0.00 - 1.50  หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับปรับปรุง 
1.51 – 2.50  หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
2.51 – 3.50  หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
3.51 – 4.50  หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับด ี
4.51 – 5.00  หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับดีมาก  
 
ซึ่งในแต่ละด้านสามารถสรุปได้  ดงันี้ 
 
      ด้านที ่ 1 ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบมีรายการ
ประเมิน 2 หัวข้อ ดังตาราง 4.2 
 
 

ตาราง 4.1 ผลการวิเคราะห์แบบการประเมินด้านความง่ายต่อ
การใช้งานระบบ 

 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ 

สามารถเข้าใจและใช้งานระบบได้
อย่างรวดเร็ว 

4.50 ด ี

การเช่ือมต่อของฟังก์ชันต่าง ๆ ทำได้
อย่างสะดวก 

4.50 ด ี

เฉลี่ย 4.50 ด ี
 
    จากตาราง 4.2 ทำให้ทราบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับดี
จากค่าเฉลี่ย 4.50 ในการทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการเพื่อจัดเก็บข้อมูลปริมาณการให้ยาของสัตว์เลี้ยงในฟารม์
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
 
      ด้านที่ 2 ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ของระบบมีหัวข้อการ
ประเมิน 3 หัวข้อ  ดังตาราง 4.3 
 
ตาราง 4.2 ผลการวิเคราะห์แบบการประเมินดา้นรูปแบบและ
ภาพลักษณ์ของระบบ 
 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ 

ความเหมาะสมของขนาดและ
รูปแบบของตัวอักษรภายในระบบ 

4.00 ด ี

ความเหมาะสมของแบบฟอร์มการ
บันทึกข้อมูลต่างๆ 

4.66 
 

ดีมาก 
 

ความเหมาะสมในการวางตำแหนง่
ของเมนูต่าง ๆ 

4.83 ดีมาก  

เฉลี่ย 4.49 ด ี

 
       จากตาราง 4.3 ทำให้ทราบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับ
ดีจากค่าเฉลี่ย 4.49 ในการทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเพื่อจัดเก็บข้อมูลปริมาณการให้ยาของสตัว์เลี้ยง
ในฟาร์มด้านรปูแบบและภาพลักษณ์ของระบบ 



1399 
 

 

      ด้านที่ 3 ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันของระบบมีหัวข้อ
การประเมิน 6 หัวข้อ  ดังตาราง 4.4 

 
ตาราง 4.3 ผลการวิเคราะห์แบบการประเมินดา้นการทำงานได้
ตามฟังก์ชันของระบบ 
 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ 

ระบบสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว 
และถูกต้อง 

4.66 ดีมาก 

ประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่ม ลบ 
แก้ไขข้อมูลของสัตว์ในฟารม์ 

4.83 ดีมาก 

ประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่ม ลบ 
แก้ไขข้อมูลของบันทึกการรักษา 

4.83 ดีมาก 

การใช้งานฟังก์ชันการค้นหาและ
สืบค้นข้อมูล 

4.66 ดีมาก 

การใช้งานฟังก์ชันการสรุป
ผลการรักษาและสัตวแพทย ์

4.66 ดีมาก 

สามารถสรปุข้อมูลโดยรวมในแต่ละ
เดือนได ้

4.83 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.74 ดีมาก 
 

      จากตาราง 4.4 ทำให้ทราบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับ
ดีมากจากค่าเฉลี ่ย 4.74 ในการทดสอบการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการเพื่อจัดเก็บข้อมูลปริมาณการให้ยา
ของสัตว์เลี้ยงในฟาร์มด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันของระบบ 
 
      ดา้นท่ี 4  ด้านภาพรวมของระบบจะมีหัวข้อการประเมิน 1 
หัวข้อ  ดังตาราง 4.5 
 
ตาราง 4.4 ผลการวิเคราะห์แบบการประเมินดา้นภาพรวมของ
ระบบ 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ 

ความพึงพอใจการใช้งานของ
ระบบในภาพรวม 

4.66 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.66 ดีมาก 
 

      จากตาราง 4.5 ทำให้ทราบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับ
ดีมากจากค่าเฉลี ่ย 4.66 ในการทดสอบการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการจัดการเพื่อจัดเก็บข้อมูลปริมาณการ
ให้ยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์มด้านภาพรวมของระบบ 
 
 

       จากการทำแบบประเมินด้านความพึงพอใจของผ ู ้ ใ ช้
สามารถนำข้อมูลแบบประเมินมาวิเคราะห์หาผลสรุปจากการใช้
งานเว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
ปริมาณการให้ยาในฟาร์มโคนม ในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 4 ด้าน  
ซึ่งสรุปผลได้  ดังนี้ 

1) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบจากค่าเฉลี่ย 
4.50 ทำให้ทราบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับดี 

2( ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ของระบบจากค่าเฉลี่ย 
4.49 ทำให้ทราบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับดี 

3( ด ้านการทำงานได้ตามฟังก ์ช ันของระบบจาก
ค่าเฉลี่ย 4.74 ทำให้ทราบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

4( ด้านภาพรวมของระบบจากค่าเฉลี่ย 4.66 ทำให้
ทราบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
 

      จากผลสรุปทั้ง 4 ด้าน  ผู ้ใช้มีความพึงพอใจในด้านการ
ทำงานได้ตามฟังก์ชันของระบบและด้านภาพรวมของระบบมาก
ที่สุด  และจากค่าเฉลี่ย  4.59  ที่ได้จากการหาค่าเฉลี่ยทั้ง 4 
ด้าน  ทำให้ทราบว่าโดยรวมแล้วผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับดี
มากจากการทดสอบการใช ้งานเว ็บแอปพล ิเคช ัน ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการให้ยาของสัตว์เลี้ยง
ในฟาร์ม 
 
      จากการทำแบบประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ใช้  พบว่า
มีผู้ทดลองใช้เว็บแอปพลิเคชันได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการให้ยาของสัตว์เลี้ยง
ในฟาร์มดังนี ้

1( อยากให้ปรับขนาดตัวหนังสือ 
2) อยากให้มีการแจ้งเตือนตามกำหนดการของ
กิจกรรมต่างๆในระบบ 

 3( ความปลอดภัยของระบบ 
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5. สรุปผลการวิจัย 
    ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการให้ยาของ
สัตว์เลี ้ยงในฟาร์ม พัฒนาระบบขึ้น เพื่อการจัดเก็บข้อมูลวัว 
ข้อมูลการรักษา และรายงานผลอย่างรวดเร็ว พร้อมการเรียกดู
ข้อมูลรายงานสรุปการรักษาในแต่ละเดือนในรูปแบบของกราฟ
ได้ 
    จากการประเมินผลความพึงพอใจกับเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน
ผลการประเมินที่ได้พบว่าเจ้าหน้าที่ผู ้ใช้งานระบบมีความพึง
พอใจในประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.66 ซึ่งใน
ภาพรวมผู้ใช้งานหลักหรือเจ้าของฟาร์มพบว่าระบบออกแบบมา
ให้ง่ายต่อการใช้งานการเพิ่มข้อมูลต่างๆ มากกว่าการใช้งานแบบ
กระดาษและการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์การบันทึก
ข้อมูลการรักษาโคที่เคยใช้  

เนื่องจากรูปแบบของระบบที่ออกแบบมาเน้นการใช้งานได้
ง่ายและไม่ซับซ้อนจึงมีการกำหนดสิทธิ ์แค่ระดับเดียว ทำให้
ระบบยังมีข้อที ่ควรปรับปรุงในเรื ่องของความปลอดภัยของ
ระบบโดยการกำหนดสิทธ์ิการใช้งานของผู้ใช้ นอกจากน้ีเจ้าของ
ฟาร์มได้เสนอแนะให้มีการเพิ่มระบบแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ  
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ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน ์
Online Bus Ticket Reservation System 

 
ทัตพล หอมหวล1 และ ธิติพร ชาญศิริวัฒน์2* 

 
สาขาวิชา วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะ วิทยาการคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจองตั๋วรถทัวร์

ออนไลน์ แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผู ้ด ูแลระบบ 
(พนักงานขายตั๋ว) และ 2) ผู้ใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบ คือ ภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL และ โปรแกรม Visual 
Studio Code ระบบที ่พัฒนาขึ ้นช่วยอำนวยความสะดวกให้
ผู้ใช้งานสามารถจองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก ใน
ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลของระบบได้อย่าง
รวดเร็วและประหยัดเวลา ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบโดยผู ้ใช้งาน 10 คน พบว่า โดยภาพรวมอยู ่ในระดับดี 
ค่าเฉลี ่ย 3.89 ด้านการออกแบบหน้าจอระบบอยู ่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบอยู่ในระดบั
ดี ค่าเฉลี่ย 3.80 และด้านการใช้งานระบบอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 
3.80  

 
คำสำคัญ – จองตั๋ว, จองตั๋วออนไลน ์
 

ABSTRACT 
 This research aims to develop the online bus ticket 
reservation system. There were two users 1) 
administrator (ticket seller) and 2) user. The tools used 
by the researcher to develop the system are PHP 
language, MySQL database and Visual Studio Code 
program. This system can help customers to 
conveniently make reservations and staff to efficiently 
manage the reservation information and reducing time. 
The result of evaluation the system from 10 users 
found that the system has efficiency at the good level, 

an average score 3.89, the screen design was at a good 
level, an average score 4.00, the performance of the 
system was at a good level, an average score 3.80 and 
the usability of the system was at a good level, an 
average score 3.80.  
 
Keywords – Ticket Reservation, Online Ticket 
Reservation  

 
1. บทนำ 

 ในปัจจุบันยังมีผู ้คนจำนวนมากที่เดินทางด้วยรถโดยสาร
ประจำทาง หรือรถทัวร์ หลายบริษัทผู้ให้บริการรถโดยสารประจำ
ทางเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดในการซื้อตั๋วอยู่ ผู้โดยสารจำเป็นต้อง
เดินทางไปจองตั๋วหรือซื ้อตั ๋วเดินทางที่บริษัทผู้ให้บริการหรือ
สถานีขนส่ง ซึ่งบางครั้งผู้โดยสารไม่สะดวกในการเดินทางไปจอง
ตั๋วหรือซื้อตั๋วด้วยตัวเอง อีกทั้งบางครั้งผู้โดยสารพบปัญหาว่าเมื่อ
ไปถึงจุดจำหน่ายตั๋วแล้วไม่มีรถว่างตามวันเวลาที่ต้องการเดินทาง
ทำให้เสียเวลา หรือในบางกรณีที่ผู้โดยสารใช้วิธีการจองตั๋วผ่าน
ทางโทรศัพท์แต่เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ทันเนื่องจากช่วงเวลานั้นมี
ผ ู ้อ ื ่นเข้ามาซื ้อตั ๋วที ่จ ุดจำหน่ายในช่วงเวลาเดียวกันทำให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการผู้ที่โทรเข้ามาได้ ซึ่งผู้โทรเข้ามาก็
ต้องรอเจ้าหน้าที่เสร็จงานจากผู้ที่มาซื้อก่อนอาจส่งผลให้ผู้ที่โทร
เข้ามาไม่ได้ตั๋วตามวันและเวลาที่ตัวเองต้องการ [1] ผู้ให้บริการ
บางรายได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการจองตั๋วผา่น
เว็บไซต์แต่ยังคงต้องไปรับตั๋วด้วยตัวเองที่จุดจำหน่ายซึ่งอาจทำ
ให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกสบาย [2]  
 ในปัจจ ุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจำวันมากขึ ้นทั ้งการบริการในส่วนของภาครัฐและ
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ภาคเอกชนเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีและ
เกิดความคล่องตัวมากขึ้น [3] การให้บริการข้อมูลหรือการบรกิาร
ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์จะช่วยประชาสัมพันธ์และให้บริการต่างๆ ของ
องค์กรแก่บุคคลทั่วไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ผู้เข้าใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ค้นหาข้อมูล หรือจัดการในสิ่งที ่ตนเองต้องการได้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา เนื ่องด้วยเว็บไซต์เป็นเทคโนโลยีที ่ทำงานร่วมกับ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและ
สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ผ่านอุปกรณ์ที ่มีอยู ่หลากหลายใน
ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน [4]  

ผู ้จัดทำ จึงได้มีแนวคิดในนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้โดยการ
พัฒนาระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ ลดปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลในการค้นหา 
ตรวจสอบ และการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้น [5] 
รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกสบายในค้นหาและการ
จัดการตั๋วรถด้วยตัวเอง และพนักงานสามารถจัดการตั๋วรถได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยการทำงานผ่านเว็บไซต์นี้ผู ้โดยสาร
สามารถเลือก เที่ยวรถและที่น่ังได้ตามต้องการ สามารถชำระเงิน
ได้ทันทีผ่านทางออนไลน์ พร้อมทั้งจะได้รับตั๋ว อิเล็กทรอนิกส์(E-
ticket) ทันทีเพื่อใช้เป็น หลักฐานในการขึ้นรถ 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

  เพื่อพัฒนาระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์  
 

3. ขอบเขตของระบบงาน 
3.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ (พนักงานขายตั๋ว)  
 3.1.1  ผู้ดูแลระบบสามารถ Login เข้าสู่ระบบได้และระบบ
สามารถตรวจสอบUsername และ Password ได้ 
 3.1.2  สามารถจัดการกับข้อมูลหลักได้แก่ข้อมูลตารางรถ , 
ข้อมูลรถทัวร์,ข้อมูลพิกัดสถานท่ีเป็นต้น 
 3.1.3  สามารถออกรายการให้กับผู้บริหารได้  
 3.1.4  สามารถจองตั๋วรถทัวร์ให้ลูกค้าได้และพิมพ์ตั๋วโดยสาร
ได ้
3.2 ส่วนของผู้ใช้งาน (ลูกค้า) 
 3.2.1  สามารถค้นหาเที่ยวรถ เลือกวันท่ี จุดขึ้น จุดลงรถได้ 
  3.2.2  สามารถจองตั๋วรถทัวร์ได้และได้รับตั๋ว เป็น E-Ticket
 3.2.3  สามารถดูรายละเอียดการจองตั๋วรถทัวร์ได้ 
  3.2.4  สามารถแจ้งชำระเงินได้ 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างและพัฒนาระบบ 
4.1 คุณลักษณะของ Hardware 
 คอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)  
 4.1.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 4 คอร์ 4 เธรด 
ความถี่ 1.50 GHz  
 4.1.2 หน่วยความจำหลัก (RAM) 8 Gb 
4.2 คุณลักษณะของ Software 

4.2.1 โปรแกรม Xampp Control Panel 
4.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code พัฒนาด้วยภาษา 

PHP 
4.2.3 ฐานข้อมูล MySQL 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
5.1 เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายตั๋วให้กับผู้ประกอบการ 
5.2 เพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการใน
การจองตั๋วจากที่ใดก็ได้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
5.3 ช่วยลดต้นทุนค่าตั๋วเนื่องจากใช้เป็นตั๋วอิเล็กทรอนิกส์แทนไม่
จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา เป็นกระดาษ    
 

6. วิธีการออกแบบระบบ 
 ในการพัฒนาจัดทำโครงงาน เรื ่อง ระบบจองตั ๋วรถทัวร์
ออนไลน์ ผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาเนื้อหา และวิธีการออกแบบ
ระบบ โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับระบบที่พัฒนา
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 Use case diagram 
6.2. Class diagram 

6.1 Use case diagram 

      
              

              

             

                  

              

                           

           

                         

             

              

                   

 

           

                

         

                 

               

 
 

ภาพที่  1  Use case diagram 
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6.2. Class diagram 

การแจ้งช าระเงิน

เลือกช าระเงิน

ลูกค้าจองต๋ัวรถทัวร์

ค้นหา

พนักงาน

ตรวจสอบการช าระเงิน
จัดการเท่ียวรถ

1..1

1..1

จัดการ
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จัดการ
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เรียกดู
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เรียกดูจัดการ
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จัดการ
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เรียกดู
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เรียกดู
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จัดการ

-ชื่อลูกค้า
-รหัสการจอง

-การแจ้งช าระเงิน
+หลักฐานการช าระ

-ช าระเงินออนไลน์
-ช าระกับพนักงาน

+ช าระออนไลน์
+ช าระดับพนักงาน

-ชื่อ
-เบอร์โทร
-อีเมลล์

+ชื่อ
+เบอร์โทร
+อีเมลล์

-รอบการออกรถ
-ผังที่นั่ง

+เลือกรอบการออกรถ
+เลือกที่นั่ง

-ค้นหา
-จังหวัดต้นทาง
-จังหวัดปลายทาง

+ค้นหา
+เลือกข้อมูลการเดินรถ

-ชื่อผู้ใช้
-รหัสผ่าน

+ชื่อผู้ใช้
+รหัสผ่าน

-ชื่อลูกค้า
-วันที่เวลา
-จ านวนเงิน
-จ านวนหน่วยสินค้า

+ตรวจสอบการช าระ

-จุดขึ้นรถ
-จุดลงรถ
-วันที่
-เวลา
-ราคา
-ที่นั่ง

+-จุดขึ้นรถ
+จุดลงรถ
+วันที่
+เวลา
+ราคา
+ที่นั่ง

-memberName

 
 

ภาพที่  2  Class diagram 
7. ผลของการดำเนินงาน 

ผลการพัฒนาและทดสอบระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ มีผล
การพัฒนาระบบและการวิเคราะห์ ข้อมูล จากการที่ได้นำระบบ
ไปใช้งานจริง เพื ่อหาประสิทธิภาพการทำงานของระบบ โดย
แสดงผล การพัฒนาและผลการประเมินประสิทธิภาพ ดังนี้ 

7.1) การใช้งานระบบ 
7.2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

7.1 การใช้งานระบบ 
 7.1.1 ด้านของผู้ใช้งาน 
  1) หน้าหลักของระบบ เป็นหน้าค้นหาเที่ยวรถ เลือก
จังหวัดต้นทางและปลายทาง 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าหลักของระบบ 
 

  2) หน้าจอแสดงเที่ยวรถที่ค้นหา และเลือกเที่ยวรถที่
ค้นหา 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงรายการเที่ยวรถ 
 

  3) หน้าจอแสดงผังที่น่ัง เลือกที่น่ังที่ต้องการ 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงผังท่ีนั่ง สำหรับเลือกที่น่ัง 
  4) หน้าจอกรอกข้อมูลผู้โดยสาร และเลือกวิธีชำระเงิน 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอกรอกข้อมูลผู้โดยสาร 
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  5) หน้าจอสำหรับตรวจสอบการจองและส่งหลักฐาน
การชำระเงิน ตรวจสอบโดยการกรอกรหัสการจองหรือหมายเลข
โทรศัพท ์

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอตรวจสอบข้อมลูการจอง 
 

  6) หน้าจอตรวจสอบการจอง ตรวจสอบสถานะการ
จอง ส่งหลักฐานการชำระเงิน 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าจอตรวจสอบข้อมลูการจอง 
 

  7) หน้าจอแสดงช่องทางการติดตอ่ผู้ของผู้ใช้งาน 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงช่องทางการติดต่อผู้ของผู้ใช้งาน 
 

  8) หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงการเข้าสูร่ะบบ 
 

 7.1.2 ด้านผู้ดูแลระบบ 
  1) หน้าจอแสดงการเที่ยวรถต้นทางและปลายทาง กด 
เพิ่มเที่ยวรถ เข้าสู่หน้าฟอรม์เพิ่มเที่ยวรถ   

 
 

ภาพที่ 11 หน้าจอการเที่ยวรถต้นทางและปลายทาง 
 

2) หน้าจอแสดงหน้าฟอร์มเพิม่เทีย่วรถ เมื่อกดบันทึก
ข้อมูลจะถูกจดัเก็บและไปแสดงท่ีหน้าจอแสดงเที่ยวรถ 

 
 

ภาพที่ 12 หน้าจอแสดงหน้าฟอรม์เพิ่มเที่ยวรถ 
 

3) หน้าจอแสดงหน้าฟอร์มจดัการเที่ยวรถ เพ่ิมวันท่ี 
เวลาออกรถ เวลาถึง ท่ีนั่งราคา 

 
 

ภาพที่ 13 หน้าจอแสดงหน้าฟอรม์เพิ่มเที่ยวรถ 
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4) หน้าจอแสดงหน้าฟอร์มจดัการที่น่ัง 

 
 

ภาพที่ 14 หน้าจอแสดงหน้าฟอรม์จัดการที่นั่ง 
 

5) หน้าจอแสดงข้อมูลเกีย่วกับเท่ียวรถทั้งหมดสามารถ
ตรวจสอบที่น่ังและการจองได้โดยกดดูที่นั่ง  

 
 

ภาพที่ 15 หน้าจอแสดงข้อมูลเทีย่วรถ 
 

6) หน้าจอแสดงการจองของผู้โดยสาร สามารถปรับ
สถานะท่ีนั่ง และปรับสถานะการชำระเงินได ้

 
 

ภาพที่ 16 หน้าจอแสดงข้อมูลเทีย่วรถ 
 
7.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 การประเมินประสิทธิภาพของระบบเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 
โดยการให้นักศึกษาจำนวน 10 คน ทดสอบการใช้งานระบบที่ได้
พัฒนาขึ้น แล้วทำการประเมินระบบด้วยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 

3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบหน้าจอระบบ ด้านประสิทธิภาพ
การทำงานของระบบ และด้านการใช้งานของระบบ การให้
คะแนนของแบบประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์วิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert) สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบ สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการออกแบบ
หน้าจอระบบ 

รายการประเมิน 𝒙̅  S.D. แปล
ผล 

1. การจัดวางรูปแบบเข้าใจง่าย 4.00 0.82 ดี 
2. มีการจัดวางรูปแบบไมซ่ับซ้อน 
เรียบง่าย 

4.10 0.74 ดี 

3. มีการใช้รูปแบบตัวอักษรที่
เหมาะสม อ่านง่าย 

4.10 0.74 ดี 

4. มีการใช้ขนาดตัวอักษรที่
เหมาะสม 

3.80 0.92 ดี 

5. มีการเลือกใช้สีที่เหมาะสม 
สบายตา 

4.00 0.95 ดี 

รวม 4.00 0.10 ดี 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบ 

รายการประเมิน 𝒙̅  S.D. แปล
ผล 

1. ความเร็วในการประมวลผลของ
โปรแกรม 

4.00 0.82 ดี 

2. ความถูกต้องในการทำงานของ
ฟังก์ชันต่าง ๆ 

3.50 0.53 ดี 

3. ภาพรวมในการทำงานของ
โปรแกรม 

3.90 0.57 ดี 

รวม 3.80 0.16 ดี 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสทิธิภาพด้านการใช้งานของ
ระบบ 
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รายการประเมิน 𝒙̅  S.D. แปล
ผล 

1. มีความเสถยีรในการใช้งานของ
ระบบ 

3.60 0.52 ด ี

2. มีการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลที่กรอก  

3.60 0.52 ด ี

3. มีระบบการใช้งานท่ีง่าย ไม่
ซับซ้อน 

4.20 0.79 ด ี

รวม 3.80 0.16 ดี 

 
8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

8.1 สรุปผลการวิจัย 
 ระบบจองตั ๋วรถทัวร ์ออนไลน์ที ่พัฒนาขึ ้นประกอบด้วย
ผู้ใช้งาน 2 ส่วน คือ 1) ผู้ดูแลระบบ (พนักงานขายตั๋ว) สามารถ
สามารถจัดการกับข้อมูลหลกัของระบบ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ให้
ลูกค้าได้และพิมพ์ตั๋วโดยสารได้และตรวจสอบรายละเอียดการ
ขายตั๋วได้ 2) ผู้ใช้งาน (ลูกค้า) สามารถค้นหาเที่ยวรถ เลือกวันท่ี 
จุดขึ้น จุดลงรถได้ สามารถจองตั๋วรถทัวร์และได้รับตั๋ว เป็น E-
Ticket สามารถแจ้งชำระเงินได้ และสามารถดูรายละเอียดการ
จองตั๋วรถทัวร์ได้ 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโดยประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยคือ นักศึกษา จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม ผลการประเมินพบว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.16 โดยผลการประเมินประสิทธิภาพแต่ละด้าน มี
ดังต่อไปนี้ 
 8.1.1 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจอ
ระบบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.10 
 8.1.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 
 8.1.3 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการใช้งานของระบบ

อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.16 
8.2  ปัญหาและอุปสรรค 
 8.2.1 ระบบม ีความซ ับซ้อนจึงต ้องใช ้ เวลานานในการ
ออกแบบหน้าจอให้ระบบมีการทำงานครอบคุมต่อการใช้งาน 
 8.2.2 ความเข้าใจในเรื่องการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบ
ของผู้พัฒนามีไม่มากทำให้ต้องใช้เวลานาน ในการสร้างตัวระบบ
ขึ้นมา 
8.3 ข้อเสนอแนะ 
 8.3.1 ควรเพิ่มการแจ้งเตือนไปยังมือถือเมื่อดำเนินการเสร็จ
แล้ว 
 8.3.2 ควรพัฒนาเพิ ่มเติมให้เป็นแอพพลิเคชั ่นเพื ่อความ
สะดวกในการใช้งาน  
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ระบบไลน์บัส รถโดยสารประจำทางจังหวัดอบุลราชธานี 
Linebus System Ubon Ratchathani Province. 

 

 
  
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบไลน์บัสรถ
โดยสารประจำทางจังหวัดอุบลราชธานี  โดยแบ่งการใช้งาน
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผู ้ดูแลระบบ  สามารถเพิ่มและแก้ไข 
ข้อมูลการเดินรถราคาค่าโดยสารของรถประจำทาง 2) ผู้ใช้งาน
สามารถดูข้อมูลเส้นทางการเดนิรถ ค้นหาตำแหน่ง  ตรวจสอบค่า
โดยสาร  ระบบจะบอกเส้นทางเดินรถและข้อมูล ของรถโดยสาร  
การพัฒนาระบบได ้ใช ้ โปรแกรม MySQL เป ็นฐานข ้อมูล 
และใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019  
 ผลการประเมินประสิทธิ  ภาพของระบบจากผู้ใช้งาน
ระบบ 15คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 สรุปได้ว่าระบบมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก และสามารถนำไปใช้ได้จริง                          
คำสำคัญ: เส้นทางเดินรถโดยสาร, รถโดยสารประจำทางจังหวัด
อุบลราชธานี 

ABSTRACT 
 This research aims to develop a bus line 
system in Ubon Ratchathani Province. The applications 
are divided into two parts: 1) the administrator can add 
and edit. Information of the bus fare of the bus 2) Users 
can view the bus route information, search for a 
location, check the fare the system will tell the bus 
route and the information of the bus. System 
development has used MySQL as a database and use 
Microsoft Visual Studio 2019Keywords: bus route, Ubon 
Ratchathani bus 
 Efficacy assessment results the image of the 
system from 15 system users found that the mean was 
4.30. And can be used for real purposes 
Keywords: bus route, bus Ubon Ratchathani 

 
 

1.บทนำ 
 เนื ่องจากระบบการให้บริการของรถประจำทางใน 
เมืองอุบลราชธานี ไม่มีจุดตรวจสอบหรือหาข้อมูล เส้นทาง 
การเดินรถ  จุดที ่รถประจำทางผ ่านและราคา ค่าโดยสาร  
ไม่มีการตั้งจุดบอกเส้นทางให้สามารถตรวจ สอบได้ หรือสามารถ 
ตรวจสอบผ่านอินเตอร์เน็ตได้  โดยรถประจำทางจะมีการบอก 
จุดที่ผ่านในแต่ละจุดด้วยการติด  ข้อความไว้ข้างรถประจำทาง 
ของรถแต่ละสาย  ซึ ่งทำให้ดูได้ยากและประชาชนที่ไม่ได้รับ
บริการรถโดยสารประจำทางเป็นประจำ   ผู ้ใช้รถอาจทำให้ 
ขึ ้นรถผิดคันได้ดังนั ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผู ้ว ิจัย
จึงเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไข้ปัญหาคือการ 
จัดทำระบบไลน์บัส  เพื ่อใช้ในการดู เส้นทางการ เดินรถของ  
รถประจำทางอุบลราชธาน ี

2.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้วิจัยได้ดําเนินงานค้นคว้าศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เก ี ่ยวข ้องของการพัฒนาระบบ เพ ื ่อเป ็นแนวทางในการ

ดําเนินงานดังนี ้

2.1ฐานข้อมูล [1]   

 ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ ข้อเท็จจริงที่

เป็นตัวเลข ข้อความ หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น ภาพ เสียง วีดิโอไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ  ข้อมูลเป็นเรื่องเกี ่ยวกับเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และต้องถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน ขึ้นอยู่

กับผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บ

ข้อมูล ดังนั ้นการเก็บข้อมูลจึงเป็นการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจนั่นเอง ข้อมูลจึงหมายถึงตัวแทนของ

ข้อเท็จจริง หรือความเป็นไปของสิ่งของที่เราสนใจ 
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 Database  หรือฐานข้อมูลคือกลุ ่มของข้อมูลที ่ถูก 

เก็บรวบรวมไว้  โดยมีความสัมพันธ์ซึ ่งกันและกันโยไม่บังคับ 

ว่าข้อมูลทั ้งหมดนี้  จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือ 

แยกเก็บหลายๆแฟ้มข้อม ูล  ระบบฐานข้อม ูล (Database 

System) ค ือระบบที ่รวบรวมข้อม ูลต ่างๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องกัน 

เข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆที่ 

ช ัดเจน  ในระบบฐานข้อม ูลจะประกอบด ้วยแฟ้มข ้อมูล 

หลายแฟ้มท่ีมีข้อมูลเกี่ยวข้อง เข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ 

 ระบบฐานข้อมลู (Database System) คือ ระบบท่ี

รวบรวมข้อมลูต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมี

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูล

จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมลูหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสมัพันธ์

กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปดิโอกาสใหผู้้ใช้สามารถใช้

งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมซีอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสือ่กลางระหว่างผู้ใช้และ

โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรยีกว่า ระบบ

จัดการฐานข้อมลู หรือ DBMS (data base management 

2.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ UML [2] 

 Unified Modeling Language  หมายถึงภาษาที ่ใช้ 

สำหรับอธิบายแสดงความหมายและความสัมพันธ์ในรูปแบบ 

แผนภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบเชิง  วัตถุโดยจะมี 

View หรือมุมมองของปัญหาที ่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ 

Model  และเม ื ่อนำมาประกอบเข ้าด ้วยกันก ็จะสามารถ 

วิเคราะห์และออกแบบเพื่อนำไปพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2.3 Microsoft Visual Studio 2019 [3] 

 Visual Studio  คือ โปรแกรมตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องมือที่

ช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่างๆ ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสาร

พูดคุยกับคอมพิวเตอร์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่สามารถ

พัฒนาเป็นระบบเองได้ เหมาะสมสำหรับภาษา VB และ VB.NET 

เนื่องจากไมโครซอฟต์ได้พัฒนาโปรแกรมและภาษาขึ้นมาควบคู่

กันเพื่อให้ใช้งานได้ซึ ่งกันและกัน ซึ ่งนักโปรแกรมเมอร์จะนำ

เครื่องมือมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นระบบต่างๆ หรือ

เป็นเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ 

2.4 ภาษา PHP [4] 

 PHP คือภาษาสำหรับทำงานด้านฝั ่งของเซิร์ฟเวอร์  

(server-side scripting) ถ ูกออกแบบมาสำหร ับการพัฒนา

เว็บไซต์ แต่มันก็ยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์

ทั่วไปได้ PHP ถูกสร้างโดย Rasmus Lerdorf ในปี 1994 โดยที่ 

PHP ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาโดยทีมพัฒนาของภาษา PHP ซึ่งคำ

ว่า PHP นั้นย่อมาจาก Personal Home Page ซึ่งในปัจจุบันนั้น

หมายถึง PHP: Hypertext Preprocessor 

 โค้ดของภาษา PHP นั้นสามารถฝังกับโค้ดของ HTML 

ได้ ซึ ่งมันสามารถนำไปร่วมใช้ร่วมกับระบบเว็บเท็มแพลตที่

หลากหลาย ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) หรือเว็บเฟรมเวิร์ค การ

ทำงานของภาษา PHP นั้นเป็นแบบ Interpreter ที่ถูกพัฒนา

เป็นแบบโมดูลในเว็บเซิร ์ฟเวอร์ หรือ Common Gateway 

Interface (CGI) โดยเซิร์ฟเวอร์จะทำการรวมโค้ดที่ผ่านการแปล

ผล และประมวลผลเป็นหน้าเว็บเพจ และยังสามารถทำงานได้

บน Command-line interface (CLI) และนอกจากน ี ้ภาษา 

PHP ยังถูกนำไปพัฒนาแอพพลิเคชันทางด้านกราฟฟิก 

 Interpreter มาตรฐานของภาษา PHP นั้นได้รับการ

สนับสนุน Zend Engine ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์ฟรีที่ให้ใช้ภายใต้ PHP 

License ภาษา PHP ได ้ถ ูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางกับเว็บ

เซิร์ฟเวอร์ในทุกๆ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม 

3.5 MySQL [5] 

  MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนา

โดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับ

คำสั่ง SQL เป็นเครื ่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับ

เครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่

รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นทำงานร่วมกับเครื่องบริการ

เว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่ง

เคร ื ่องบร ิการ (Server-Side Script)เช ่น ภาษาphp ภาษา 

aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือทำงานร่วมกับโปรแกรม
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ประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอท

เน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบ

ให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็น

ระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source)ที่ถูกนำไปใช้งาน

มากที่สุด MySQL : มายเอสคิวแอล เป็นระบบจัดการฐานขอ้มูล

โดยใช้ภาษา SQL. แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 

แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมีการพัฒนา

ภายใต้บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL 

ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ MySQL สร้างขึ้น

โดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟินแลนด์ ชื ่อ David Axmark, 

Allan Larsson และ  Michael "Monty" Widenius.ป ั จ จ ุ บั น

บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems, Inc.) เข้าซื้อ

กิจการของ MySQL AB เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ภายใต้ 

MySQL AB ทั้งหมดจะตกเป็นของซัน ชื ่อ "MySQL" อ่านออก

เสียงว่า "มายเอสคิวเอล" หรือ "มายเอสคิวแอล" (ในการอ่าน

อักษร L ในภาษาไทย) ซึ่งทางซอฟต์แวร์ไม่ได้อ่าน มายซีเควล 

หรือ มายซีควล เหมือนกับซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลตัวอื่น

ความสามารถและการทำงานของโปรแกรม 

3. วิธีการออกแบบระบบ 

 การพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้มีการศึกษาและรวบรวม

ข้อมูลต่างๆที่จําเป็นในการพัฒนาระบบ โดยงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้

กําหนดวิธีดําเนินงานวิจัย ดังนี ้

3.1วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อพัฒนาระบบไลน์บัส  

            2.เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบ 

3.2 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 

 ระบบเดิมในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการใช้ภาพแผนที่

สำหรับบอกเส้นทางการเดินรถในจังหวัดอุบลราชธานีโดยจะบอก

เส้นทางของรถแต่สายโดยจะมีเลขหมายประจำของรถแต่ละสาย

และสีของโดยรถแต่ละสายจะเดินทางไปยังจุดหมายแต่ละจุด 

โดยรถแต่ละคันจะมีข้อความด้านข้างรถบอกจุดหมายสำคัญแต่

ละจุดที่รถประจำทางผ่านหรือสามารถถามคนขับได้ ราคารถ

ประจำทางจะมีติดอยู่ด้านหลังรถ การออกรถแต่ละรอบต้องถาม

ที่คิวรถหรือคนขับรถ 

3.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ 

 โดยระบบแบบใหม ่น ั ้นจะสร ้างข ึ ้นเป ็นร ูปแบบ

แอพพลิเคชั่นผู้ใช้สามารถเข้าระบบโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกผู้ใช้

ในระบบสามารถตรวจสอบทั้งราคาค่าโดยสาร เส้นทางการเดิน

รถ และยังสามารถค้นหาสถานท่ีจุดสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี

แล้วระบบจะหารถประจำทางที่จะเดินรถผ่านเส้นทางนั้นและ

แอพพลิเคชั่นสามารถบอกรอบรถหรือเวลารถออกอีกด้วย 

3.4 Use Case Diagram  

Use Case Diagram แสดงการทํางานของระบบ โดยผู้ใช้และ

ความสัมพันธ์กับระบบย่อยภายในระบบใหญ่ ดังภาพท่ี 1 

 

ภาพ 1 แสดง Use Case Diagram 

จากภาพที ่ 1 อธิบายได้ว่าผู ้ด ูแลระบบสามารถจัดกาข้อมูล

เส้นทางการเดินรถของรถโดยสารประจำทางจัดการผู้ใช้  งาน

จัดการสายรถประจำทาง จัดการค่าโดยสาร จัดการรอบการวิ่ง

ของรถประจำทาง  

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการพัฒนาและทดสอบระบบไลน์บัส มีดังนี้  

4.1 ผลการพัฒนาระบบ 

จากการพัฒนาระบบไลน์บัส มีผลการพัฒนาระบบแสดงได้ ดังนี ้

4.1.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
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ภาพ 2 หน้าจอเข้าสู่ระบบผู้ใช้งาน กรอกUser,Password 

4.1.2 หน้าจอสมัครสมาชิก 

 

ภาพ 3 หน้าสมัครสมาชกิผู้ใช้งาน 

4.1.3 หน้าจอแจ้งเตือน 

 

ภาพ 4 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลผิด 

4.1.4 หน้าจอหลัก 

 

ภาพ 5 หน้าหลักผู้ใช้งาน แสดงชื่อผู้เข้าสู่ระบบ 

4.1.5 หน้าจอหลักผู้ใช้งาน 

 

ภาพ 6 หน้าหลักผู้ใช้งาน แสดงข้อมูลเบือ้งต้นและรูปภาพ 
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4.1.6 หน้าจอสายรถประจำทาง 

 

ภาพ 7 หน้าสายรถประจำทาง ค้นหาจดุที่ต้องการไป 

4.1.7 หน้าจอสายรถประจำทาง 

 

ภาพ 8 หน้าสายรถประจำทาง แสดงจุดที่ต้องการไป 

4.1.8 หน้าจอข้อมูลสายรถประจำทาง 

 

ภาพ 9 ข้อมูลสายรถประจำทาง แสดงข้อมูลเส้นทาง 

4.1.9 หน้าจอเส้นทางที่รถประจำทางวิ่ง 

 

ภาพ 10 เส้นทางที่รถประจำทางวิ่ง แสดงเป็น Maps 

 4.1.10 หน้าจอเส้นทางเดินรถ 

 

ภาพ 11 หน้าจอเส้นทางการวิ่งรถ ขาไป-ขากลับ 

 4.1.11 หน้าจอค่าโดยสาร 

 

ภาพ 12 หน้าค่าโดยสาร แสดงราคาค่าโดยสาร 
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4.1.12 หน้าจอการเดินรถ 

 

ภาพ 13 หน้าการเดินรถแสดงเวลาไปกลับ 

4.1.13 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผูด้แูลระบบ 

 

ภาพ 14 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 

4.1.14 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผูด้แูลระบบ 

 

ภาพ 15 หน้าสมัครสมาชิกผู้ดูแลระบบ 

4.1.15 หน้าจอหลัก 

 

ภาพ 16 หน้าหลักผู้ดูแลระบบ แสดงชื่อผู้เข้าสู่ระบบ 

4.1.16 หน้าจอหลักผู้ใช้งาน 

 

ภาพ 17 หน้าหลักผู้ดูแล จัดการขอ้มูลเบื้องต้นและรูปภาพ 

4.1.17 หน้าจอข้อมูลผู้ใช้งาน 

 

รูปภาพที ่18 หน้าขอ้มูลผู้ใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ 

4.1.18 หน้าจอสายรถประจำทาง 

 

ภาพ 19 หน้าสายรถประจำทาง จัดการข้อมูลจุดที่ต้องการไป 
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4.1.19 หน้าจอข้อมูลสายรถประจำทาง 

 

ภาพ 20 ข้อมูลสายรถประจำทาง จัดการข้อมูลเส้นทาง 

4.1.20 หน้าจอเส้นทางเดินรถ 

 

ภาพ 21 หน้าจอเส้นทางการวิ่งรถ จัดการข้อมูลขาไป-ขากลับ 

4.1.11 หน้าจอค่าโดยสาร 

 

ภาพ 22 หน้าค่าโดยสาร จัดการข้อมูลราคาค่าโดยสาร 

 

 

4.1.12 หน้าจอการเดินรถ 

 

ภาพ 23 หน้าการเดินจัดการขอ้มูลเวลาไป-กลับ 

4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

 ผลการทดลองระบบโดยผู้ใช้งานรถโดยสารประจำทาง

ในการทดลองจัดการข้อมูลสมาชิกจำนวน 15 คนโดยใช้แบบ 

สอบถามความ พึงพอใจของผู ้ใช้งานนั ้นนำผลการตอบแบบ 

สอบถามมาวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม

โดยใช้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจเป็นไปตามเกณฑ์

วิธีของลิเคอร์ท ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และ สรุปผล  

 4.2.1 ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผลการ

ประเมินไดค้่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 

 4.2.2 ด้านการทํางานของโปรแกรม ผลการประเมินได้

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 

 4.2.3 ด้านการออกแบบหน้าจอของโปรแกรม ผลการ

ประเมินไดค้่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาระบบไลน์บัส  และหา

ประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนาขึ้น โดนประชากรที่ใช้ในการวิจัย

คือ ผู้ใช้งานรถโดยสารประจำทาง จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยคือแบบสอบถาม โดยการใช้คะแนนของแบบประเมิน

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์วิธีของลิเคอร์ท (Likert) สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation) 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการพัฒนาและทดสอบ ระบบไลน์บัส จัดทำขึ้นเพื่อ 

ให้ผู้ใช้รถโดยสารประจำทางอุบลราชธานี ตรวจสอบเส้นทางรถ 

ราคาค่าโดยสาร รอบการเดินรถ ในส่วนของการพัฒนาระบบโดย

ใช้ภาษา PHP และHTML โดยหลังจากการพัฒนาระบบนี้

สามารถ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของระบบที ่กำหนดไว้ ดังนี้ 

สามารถดูเส้นทางการวิ่งรถโดยแผนที่ ดูเส้นทางเดินรถ ราคาค่า

โดยสาร และรอบการเดินรถ 

 ระบบไลน์บัสที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบระบบ

และให ้ผ ู ้ ใช ้ งานจ ํานวน  15 คน ทดลองใช ้แล ้วประเมิน

ประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ พบว่า

ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 

 5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ควรแสดงตำแหน่งรถต่อผู ้ ใช ้งานเป็นระยะ 

เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

 5.2.2 ผ ู ้พ ัฒนาควรศ ึกษาและให ้ความส ําค ัญกับ

ความเร็วในการประมวลผลการจัดการกับข้อมูล เพื่อให้ระบบมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 5.2.3 ข้อมูลบางรายการที่ต้องการค้าหา อาจไม่พบ

เนื่องจากข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ 

 การพัฒนาระบบไลน์บ ัส เน ้นการใช ้งานง่ายแต่

เนื่องจากระบบยังไม่เสถียรพอและต่อไปควรปรับปรุงในด้านการ 

ออกรายงานต่างๆ ให้ครบถ้วน 
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ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน 
Food Ordering System on Smart Phone  

 
ภัทรดร พันธุ์จำรูญ1  และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์2 

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี 
Email: 6041470021@dru.ac.th1  and napattarakrit.c@dru.ac.th2 

บทคัดย่อ 
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาการพัฒนาระบบ
สั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสั ่งอาหารบนสมาร์ทโฟน 5 ขั ้นตอน ได้แก่ 1) การ
กำหนดปัญหาและความต้องการของระบบ   2) การวิเคราะห์
ระบบงาน 3) การออกแบบงาน 4) การพัฒนาระบบงาน 5) 
การทดสอบและติดตั้ง  :ซึ ่งระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นด้วย PHP  
HTML  AJAX  JAVASCRIPT  JQUERY แ ล ะ ใ ช ้  MySQL 
สำหรับจัดการฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์   สำหรับการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความ
พึงพอใจของผู ้ใช้ระบบสั ่งอาหารบนสมาร์ทโฟน จากกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จำนวน 30 คน 
และ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
    ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพฒันาได้ ระบบสั่งอาหารบน
สมาร์ทโฟน  2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ใน
ระดับด ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.466 
 
คำสำคัญ: ระบบสั่งอาหาร สมารท์โฟน  
 

Abstract 

 The objectives of this research are 1 )  to 
develop a food ordering system on smartphone 2) to 
study the satisfaction of users of a food ordering 
system on smartphone. 5 steps:  1)  problem 
determination and system requirements 2)  system 
analysis 3) design 4) system development 5)  testing 

and Installation.  This system is developed with PHP 
HTML AJAX JAVASCRIPT JQUERY and uses MySQL to 
manage the database on the server. For the study of 
user satisfaction, To collect data on the satisfaction 
of users of the food ordering system on smartphones. 
From a sample of 3 0  students from Dhonburi 
Rajabhat University, the data were analyzed by 
means and standard deviation. 
 The research results were found that 1) the 
results of development food ordering system on 
Smartphone 2) The evaluation of user satisfaction is 
at a good level. The mean is 4.1 and standard 
deviation of 0.466. 
 
Keywords: Food Ordering System, Smart Phone  
 

1. บทนำ 
     ปัจจุบันในสังคมของเราเริ่มมีเทคโนโลยีมากมายเข้ามา
เป ็นส ่ วนหน ึ ่ ง ในช ี ว ิตประจำว ันของ เรา โดย เฉพาะ 
โทรศัพท์มือถือ คนส่วนใหญ่จึงใช้เวลากับมันจนลืมไปว่า ยังมี
โลกความจริงอยู ่ ซึ ่งประโยชน์ในการใช้โทรศัพท์มือถือมี
มากมาย เช่น ใช้หาข้อมูลในการศึกษา ใช้ด้านความบันเทิง
เพื่อคลายเครียด การพัฒนาระบบการสั่งอาหารผ่านสมาร์ท
โพน ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูงของคอมพิวเตอร์ เป็น
ภาษาสคริปต์ และ เป็นภาษาโอเพนซอร์ซ นิยมใช้งานอย่าง
แพร่หลายในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ปัญญาประดิษฐ์ , 
แอปพลิเคชัน , วิทยาศาสตร์  ข้อมูล เป็นต้น  

mailto:6041470021@dru.ac.th1
mailto:napattarakrit.c@dru.ac.th2
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     จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการ
สั่งอาหารเพื่อให้ เกิดความสะดวกต่อลูกค้าในการใช้บริการ
ร ้านค ้า อาหารถ ือเป ็น 1 ในป ัจจ ัย 4 ที่ท ุกคนจะต ้อง
รับประทานเพื่อการด ารงชีวิต ซึ่งแต่เดิมใน ยุคที่บริการจดัส่ง
อาหารและอินเตอร์เน็ตยังไม่แพร่หลาย ผู้บริโภคคุ้ยเคยกับ
การรับประทานอาหารที ่ ร ้านอาหารที ่สามารถสั ่งและนั่ง
รับประทานได้ โดยร้านอาหารที่สามารถนั่งรับประทานที่ร้าน
ได้ใน ประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. ร้านอาหารรายย่อย/ร้านอาหารทั่วไป (ไม่รวมถึง
ร้านแผงลอยหรือร้านรถเข็น) ส่วนมากเป็นร้านอาหารที่เป็น
อาหารที่คนไทยคุ้นเคย เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ
หรือร้าน ข้าวแกงอาหารไทยประเภทต่างๆ ซึ ่งส่วนมากจะ
ผู้ประกอบการรายย่อย  
 2.  ร้านอาหารต่างประเทศและร ้านอาหารหรู  
ร้านอาหารประเภทน้ีมีทั้งที่เป็นแบรนด์ จากต่างประเทศ และ
คนไทยเป็นเจ้าของ โดยล าดับอาหารต่างประเทศที่คนไทย
นิยมรับประทาน 5 อันดับแรก ได้แก่ อาหารญี่ปุ่น อาหารจีน 
อาหารอเมริกัน อาหารเวียดนาม และอาหารอิตาเลี่ยน ตามล 
าดับ  
 3. ร้านอาหารประเภทบริการด่วน (Quick Service 
Restaurant) ร้านอาหารประเภท นี้กว่าร้อยละ 90 จะเป็น
ธุรกิจเฟรนไชส์ประเภทฟาสต์ฟูด เช่น ไก่ทอดเคเอฟซี (KFC) 
แมคโดนัล (McDonald) เป็นต้น ซึ ่งมีส่วนแบ่งตลาดเป็น
ประเภทไก่ร้อยละ 40 แฮมเบอร์เกอร์ร้อยละ 20 พิซซ่า ร้อย
ละ 15 ไอศกรีมร้อยละ 10 และอื่นๆ ร้อยละ 15 
   ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องการความ
รวดเร็วและสะดวกสบายมาก ยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกที่
จะการสั่งอาหารผ่านสมาร์ทโฟน ประกอบกับการใช้บริการ
ร้านอาหารส่วนมากจะใช้บริการใน ช่วงเวลากลางวัน ช่วงเย็น 
และเทศกาลต่างๆ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงหาวิธีการที่จะสามารถ 

รับประทานอาหารจานโปรดได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
และในส่วนของผู ้ประกอบการร้านอาหาร  เองก็หันมาให้
ความสำคัญกับการขยายช่องทางการขายเพื่อให้ครอบคลุม
และสร้างรายได้เพิ่มเติมจาก การสั่งอาหารผ่านสมาร์ทโฟน 
หลายๆ ช่องทางมากยิ่งข้ึน 

 
 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อพัฒนาระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน  
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ท
โฟน 
 

3.ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาระบบสั่งอาหารบน
สมาร์ทโฟน ขอบเขตของระบบแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบ
ของลูกค้า และ ระบบสำหรับเจา้ของร้าน ซึงสามารถสรุปของ
ขอบเขตแต่ละส่วนได้ดังต่อไปนี้  
  3.1 ระบบของลูกค้า 

 - สามารถสมัครสมาชิกได้ 
 - สามารถเลือกดูเมนูได้ 
 - สามารถบันทึกข้อมูลรถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล 
 - สามารถดูข้อมูลการสั่งอาหารได้ 
 - สามารถดูชำระเงินได้ 

 3.2 ระบบสำหรับเจ้าของร้าน 
 - สามารถสมัครสมาชิกได้ 
 - สามารถยืนยันการรับงานได้ 
 - สามารถตรวจสอบข้อมูลอาหารได้ 
 - สามารถดูข้อมูลการชำระเงินได้ 
 - สามารถแจ้งสถานะ การดำเนินงานได้ 
 

4. วิธีการวิจัย 
การพัฒนาระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟนได้แบ่งวิธีการ

ดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
 4.1 การกำหนดปัญหาและความต้องการของระบบ  
ผู้พัฒนาทำการศึกษาข้ันตอนการทำงานของระบบงาน 
 4.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ  
การพัฒนาระบบงานใหม่การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของ
ระบบงานใหม่พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคโดยมี
เหตุผลสนับสนุนหลายประการดังนี้ 
 4.2.1 การพัฒนาระบบงานใหม่ใช้เทคโนโลยีบน
คอมพิวเตอร์ 
 4.2.2 การใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาบนสมาร์ทโฟน
ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 
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           4.2.3 การ API ย่อมาจาก(Application 
Programming Interface) Server  

ในทางเขยีนโปรแกรม เรยีกวา่ แอพมือถือเรยีกใช้ 
API ของ server 
4.3 การวิเคราะห์ระบบงาน 
  ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์ระบบงานตามขั้นตอนดังน้ี 
           4.3.1 ผู้พัฒนาได้เตรียมข้อมูลการออกแบบ UI และ 
Flow การทำงานของระบบ  

4.3.2 สร้างแบบจำลองเชิงตรรกะของระบบ 
(create Logical Modeling) โดยนำข้อมลูที่รวบรวมได้มา
สร้างแผนผังกระแสข้อมลู (Data Flow Diagram) เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกบักระบวนการทำงานสร้างเป็น
แผนภาพกระแสข้อมลู ดังภาพต่อไปนี ้

 
 
 
 

 
ภาพ 1 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน 
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ภาพ 2 Entity–relationship modelระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน 

 

4.4 การออกแบบระบบงาน 
เป็นส่วนท่ีผู้พัฒนาออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู้ใช้ 

ผู้พัฒนาได้ทำการออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู้ใช้ใน
ลักษณะ jQuery Mobile เป็นการออกแบบระบบโดยการ
กําหนดว่าจะใหร้ะบบทํางานอยู่บนเครื่อง คอมพิวเตอร์
ลักษณะใด โดยการพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบ
คอมพิวเตอร์ที่จะนาํระบบไปใช้งานซึ่ง เครื่องเดียว (Stand-
alone) หรือทํางานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง 
)Distributed System) การออกแบบซอฟต์แวร์เป็นการ
ออกแบบการทํางานภายในตัวโปรแกรมว่าในแต่ละขั้นตอนน้ัน
มีการ ประมวลผลอะไรบ้าง โดยแสดงให้เห็นข้อมลูที่นําเข้าสู่
การประมวลผล 
  4.4.1 การออกแบบสำหรับลูกค้า 
ประกอบด้วย 5 หน้าจอหลักได้แก่ 
  1) หน้าจอ Signup คือ หน้าจอสมัครสมาชิก 
  2) หน้าจอ Login คือ หน้าจอเข้าสู่ระบบ  
  3) หน้าจอ Home คือ หน้าจอหลักที่มีเมนูย่อยอีก 6 
ตัวเลือกได้แก่  
       - ผู ้ใช้งาน คือ หน้าสำหรับให้ผู ้ใช้งานเข้ามา
ตรวจสอบข้อมูลของตัวเอง  

       - รายการอาหาร คือ หน้าเลือกเมนูอาหารตามที่
ต้องการ 
                 - เมนูยอดฮิต คือ หน้าดูเมนูที่คนสั่งเยอะที่สุด
และจำนวนคนท่ีสั่ง  
                 - รายการอาหารที ่ส ั ่ ง  ค ือ หน ้าด ูรายการ
เมนูอาหารทีส่ั่งเข้ามา 
                 - ชำระเงิน คือ หน้าเช็ครายการอาหารแล้วกด
ชำระเงินได้ 
                 - ออกจากระบบ 
4.5 การทดสอบและติดตั้ง 
 การทดสอบระบบใช้ว ิธีแบลคบล็อค (Black Box 
Testing) ซึ่งเป็นการทดสอบโดยเน้นความถูกต้องของข้อมูล
นำเข้า (Input) และผลลัพธ์ที ่ได้จากระบบ (Output) เมื่อ
ทดสอบครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม 
บนสมาร์ทโฟนผู้ใช้งาน เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
  

5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการพัฒนา
ระบบสั ่งอาหารบนสมาร์ทโฟน และผลการศึกษาความพึง
พอใจของผู ้ใช้บริการระบบสั ่งอาหารบนสมาร์ทโฟน ซึ่ง
ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 5.1 ผลการพัฒนาระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน  
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน
สำหรับเจ้าของร้าน และระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟนสำหรับ
ลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

5.1.1 ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน สามารถแบ่งหน้าจอ 
ออกได้ตามนี ้

 

 
ภาพ 3 เขา้สู่ระบบ (ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน) 

 
ภาพ 4 สมัครสมาชิก (ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน) 

 

 
ภาพ 5 เข้าสู่เมนูหลัก (ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน) 

โดยหน้านี้จะประกอบไปด้วย 
- หน้าผู้ใช้งาน ไว้ตรวจสอบข้อมูล 
- หน้ารายการอาหารที่เอาไว้สั่งอาหาร 
- หน้าเมนูยอดฮิตที่จะแสดงเมนูที่สั่งเยอะที่สุด 
- หน้ารายการที่สั่ง ลูกค้าสามารถดูรายการที่สั่งไว้

ตรงหน้านี้ได้ 
- หน้าชำระเงิน เมื่อลูกค้าทำการสั่งอาหารเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 6 ข้อมูลผู้ใช้งาน(ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน)   
 หน้านี้จะเอาไว้ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าว่า 
ถูกต้อง หรือ ผิด 
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ภาพ 7 การสั่งอาหาร(ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน) 

 
เมื่อกดหน้ารายการอาหารเข้ามาลกูค้าจะ 

สามารถค้นหาหรือ เลือกประเภทของอาหารได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 8 ยืนยันการสั่ง(ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน) 

     เมื่อกดเลือกเมนูอาหารแล้วจะเป็นการเลือกโต๊ะอาหาร
และจำนวนของอาหาร หรือ จะเป็นการเลือกว่าจะทานที่ร้าน
หรือสั่งกลับบ้านก็ได้ 

ภาพ 9 รายการสั่งอาหาร(ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน)หน้านีจ้ะโชว์
รายการ ราคารวมของอาหารที่สั่งลูกค้า 

สามารถสั่งเพิ่มได้ หรือจะชำระเงนิหน้าน้ีเลยกไ็ด้ 
 

ภาพ 10 เมนูยอดฮิต(ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน) 
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    หน้านี้จะแสดงเมนูอาหารที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุด  พ ร ้ อ ม กั บ
โชว์จำนวนคนท่ีสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 11 รายการตะกร้าที่สั่ง(ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน) 

 หน้านี้จะเป็นการแสดงเฉพาะเมนูท่ีเราสั่ง  สถานะการ
สั่งของอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 12 รายละเอยีด(ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน) 
    ดูรายการที่สั่ง หมายเลขการสั่ง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 13 เช็คบิล (ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน)สั่งเช็คบลิของ
หมายเลขการสั่งซื้อพร้อมโต๊ะทีลู่กค้านั่ง 

 

 
ภาพ 14 ออกใบเสร็จ (ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน) 
        เมื่อสั่งเช็คบิลเสร็จจะเป็นหน้าออกใบเสร็จโดยจะแสดง
เมนูอาหารและ ราคารวมของอาหารเพื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จ 
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5.1.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน 

 ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินเพื่อทดสอบความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ดา้นการใช้งาน 
ด้านความสนใจ ด้านการออกแบบ UI และ ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ แบบประเมินความพึงพอใจมี 5 ระดับ ตามเทคนิคของลิ
เคิร์ท ซึ่งมีเกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วง
คะแนนดังตารางที ่1 

ตาราง 1 เกณฑ์การแปลความหมายเพือ่จัดระดับคะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย การแปรผล 

4.21 – 5.00 มากที่สุด 
3.41 –4.20  มาก 
2.61 – 3.40  ปานกลาง 
1.81 – 2.60  น้อย 
1.00 – 1.80  น้อยที่สุด 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน 4 ด้าน
มีผลดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง 2 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการระบบสั่ง
อาหารบนสมาร์ทโฟน 

รายการประเมิน  คะแนน
เฉลี่ย 

ระด ับความพึ ง
พอใจ 

ด้านการใช้งาน 4.2 ดี 
ด้านความน่าสนใจ 4.3 ดี 
ด้านการออกแบบ Ui 4.2 ดี 
ด้านเทคโนโลยีท่ีใช ้ 4.1 ดี 

ความพึงพอใจ
โดยรวม 

4.1 ดี 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู ้ใช้บริการ ระบบสั ่งอาหารบน
สมาร์ทโฟน มีความพึงพอใจด้านความน่าสนใจมากท่ีสุด โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 4.3 ลองลงมาคือด้านการใช้งาน โดยมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.2 ส่วนด้านเทคโนโลยีที่ใช้มีความพึงพอใจน้อย

ที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.1 และความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 
4 ด้านอยู่ที ่4.1 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในเกณฑ์ ด ี

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ปรับปรุงหน้าเว็บให้สวยงามมากข้ึน  
6.2 ควรมีการพัฒนาระบบสื ่อประสมประกอบการเร ียน
บทเรียนออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นและ เพิ่มจุดดึงดูดผู้ใช้ให้มากขึ้น
กว่าเดิม  
6.3 ควรมีการจัดทำให้สามารถใช้สอนได้หลายวิชา 

7. สรุปผล 
เพื่อพัฒนาระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน การพัฒนาระบบ
การสั ่งอาหารเพื ่อให้ เกิดความสะดวกต่อลูกค้า ในการใช้
บริการร้านค้า อาหารถือเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่ทุกคนจะต้อง
รับประทานเพื่อการด ารงชีวิต ซึ่งแต่เดิมใน ยุคที่บริการจดัส่ง
อาหารและอินเตอร์เน็ตยังไม่แพร่หลาย ผู้บริโภคคุ้ยเคยกับ
การรับประทานอาหารที ่ ร ้านอาหารที ่สามารถสั ่งและนั่ง
รับประทานได้ โดยร้านอาหารที่สามารถนั่งรับประทานที่ร้าน
ได้ใน ประเทศไทย  
 

8. กิตตกิรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์ณภัทรกฤต จันทวงศ์ ที่ให้
ข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมทำให้งานวิจัยฉบับนี ้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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ระบบสแกนใบหน้าเช็คช่ือร่วมกิจกรรม 
Face Scanning System to Check the Name of Participating Activities. 
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บทคัดย่อ 

    การตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสามารถทำได้
ด้วยการเช็คชื ่อผู ้เข้าร่วมกิจกรรมได้หลายวิธี  บทความนี ้จึง
นำเสนอแนวความคิดระบบสแกนใบหน้าเช็คชื ่อร่วมกิจกรรม 
โดยนำเทคโนโลยีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าใน
การประมวลผลภาพร่วมกับการควบคุมอุปกรณ์โดยใช้บอร์ดราส
เบอร์รี่พาย ที่เชื่อมโยงกับเว็บแอปพลิเคชัน โดยระบบแบ่งการ
ทำงานเป็น 3 ส่วนคือ 1) ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลของ
อาจารย์และนักศึกษา  ลงทะเบียนขอเข้าใช้งาน เพิ ่มข้อมูล
ส่วนตัว ภาพถ่ายใบหน้าและจัดการข้อมูลกิจกรรม 2) อาจารย์
สามารถดูข้อมูลการเช็คช่ือผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 3) นักศึกษาทำ
การเช็คช่ือโดยการสแกนใบหน้าผ่านกล้องเว็บแคมที่ต่อกับบอร์ด
ราสเบอร์รี่พายแล้วยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านบนเว็บแอปพลิเค
ชัน และดูสถานะการเช็คชื่อได้ ขั้นตอนการตรวจสอบใบหน้าจะ
เป็นการประมวลผลภาพโดยใช้ภาษาไพธอน ขั้นตอนการทำงาน
ของเว็บแอปพลิเคชันทำงานโดยภาษาพีเอชพี 
คำสำคัญ: การประมวลผลภาพ,การตรวจจับใบหน้า,การรู้จำ
ใบหน้า,ระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า 

 
ABSTRACT 

    Checking the student's attendance can be done by 
checking the attendees' names in several ways. This 
article presents the concept of a face recognition 
system to check the name of participating activities 
using facial authentication technology to image 
processing and device control using Raspberry Pie 
devices. Linked to the web application The system is 
divided into 3 parts: 1) Administrators can manage 

information of teachers and students. Register to 
request access Add personal information and face 
photos Manage activity information 2) Teachers can 
view check-in information via web application 3) 
Students check their names by scanning their faces via 
webcam connected to the Raspberry Pie board and 
confirm. Identity by password on web application And 
see the status of name checking The face verification 
process involves processing the images using Python. 
The workflow of the web application works in PHP 
language. 
Keywords: Image processing, Face detection, Face 
recognition, Face authentication 

 
1. บทนำ 

    เนื่องจากการเช็คชื่อในปัจจุบันยังเป็นการเรียกชื่อเพื่อเก็บ
ข้อมูลในการเช็คชื ่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือการเขียนชื ่อลงใน
แผ่นกระดาษเช็คชื่อ ซึ่งทำให้เห็นว่าต้องมีผู้ควบคุมดูแลและเก็บ
ข้อมูลการเช็คชื ่อในครั้งนั ้นๆ ผู ้ควบคุมดูแลที่กล่าวมานี ้ คือ
อาจารย์ ที่จะดูแลนักศึกษาหลายคน โดยในปัจจุบันเทคโนโลยี
ของกล้องวงจรปิดและเทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลภาพ มี
การพัฒนาขึ้นมากกว่าจะเป็นแค่กล้องธรรมดาทั่วไป จึงได้มีการ
นําเทคโนโลยีทางด้าน การประมวลผลภาพมาใช้เพื่อช่วยในงาน
ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ใบหน้าของมนุษย์ว่ามีใบหน้าตรงกับ
ฐานข้อมูลหรือไม่ 
    ผู้พัฒนาได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีทางด้านการ
ประมวลผลภาพ และมีความสนใจในเรื่องดังกล่าว จึงตระหนักถึง
การเก็บข้อมูลในการเช็คชื่อ อาจทำหลักฐานการเช็คชื่อสูญหาย
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และการทุจริตการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ผู้พัฒนาได้เล็งเห็นว่า
สามารถแก้ไขปัญหาได้ด ้วยการนำเทคโนโลยีทางด้านการ
ประมวลผลภาพเข้ามาช่วย จึงเป็นท่ีมาของโครงงานระบบสแกน
ใบหน้าเช็คช่ือร่วมกิจกรรม 

 
2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

    1. เพื่อนำเทคโนโลยีของการประมวลผลภาพมาประยุกต์ใช้
กับระบบการเช็คชื่อเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  
    2. เพื ่อสามารถนำข้อมูลการเช็คชื ่อมาใช้ในการคำนวณ
คะแนนการเข ้ าร ่ วมและเป ็นหล ักฐานการเข ้ าร ่ วมท ี ่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
    ส่วนนี้นำเสนอเกี ่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องซึ่ง
ประกอบด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพและเว็บแอปพลิเค
ชัน 
3.1 Raspberry Pi 3 [1] 
    Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ชิ้นส่วนทุกอย่าง 
เช่น RAM CPU ช่องเสียบต่างๆ ประกอบอยู่บนแผงวงจรแผ่น
เดียวจึงเร ียกว่า Single-board Computer มีขนาดเท่าบัตร
เครดิต มีช่องเสียบเชื่อมต่อต่างๆ ประกอบด้วยช่องเสียบจอภาพ 
(Monitor) ช่องเสียบสัญญาณเสียง (Audio) ช่องเสียบ Ethernet 
(LAN) ช่อง USB สำหรับแป้นพิมพ์ เมาส์ กล้อง ไดรเก็บข้อมูล 
หรืออุปกรณ์ USB อื่นๆ  
3.2 การประมวลผลภาพ (Image Processing) [2] 
    การประมวลผลภาพ (Image Processing) หมายถึง การนำ
ภาพมาประมวลผลหรือคิดคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เราต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีขั้นตอนที่
สำคัญ คือ การทำให้ภาพมีความคมชัดมากขึ ้น  การกำจัด
สัญญาณรบกวนออกจากภาพ การแบ่งส่วนของวัตถุที่เราสนใจ
ออกมาจากภาพ เพื่อนำภาพวัตถุที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิง
ปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง และทิศทางการเคลื่อนของวัตถุใน
ภาพจากนั้นเราสามารถนำข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์ 
และสร้างเป็นระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ เช่น ระบบ
รู้จำลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบว่าภาพลายนิ้วมือที่มีอยู่นั้นเป็นของ
ผู้ใดระบบตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

ของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น จะเห็นได้ว่าระบบเหล่านี้
จำเป ็นต ้องม ีการประมวลผลภาพจำนวนมาก และเป็น
กระบวนการที่ต้องทำซ้ำๆ กันในรูปแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งงาน
ในลักษณะเหล่านี้ หากให้มนุษย์วิเคราะห์เอง มักต้องใช้เวลามาก
และใช้แรงงานสูง อีกทั้งหากจำเป็นต้องวิเคราะห์ภาพเป็นจำนวน
มาก ผู้วิเคราะห์ภาพเองอาจเกิดอาการล้า ส่งผลให้เกิดความ
ผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทสำคัญในการทำ
หน้าท่ีแทนมนุษย์ อีกทั้ง เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า คอมพิวเตอร์มี
ความสามารถในการคำนวณและประมวลผลข้อมูลจำนวน
มหาศาลได้ในเวลาอันสั้น จึงมีประโยชน์อย่างมากในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประมวลผลภาพและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ภาพในระบบต่างๆ  
3.3 Haar Cascade Classifier [2] 
    Haar Cascade Classifier คือการตรวจหา สแกนหลายๆ 
ครั้งบนภาพเดิม แต่ด้วยขนาดที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะมีใบหน้า
มากกว่าหนึ่งหน้า ผลลัพธ์ของ sub-window จำนวนมากยังคง
เป ็นลบ  (negative non-faces) ซ ึ ่ งป ัญหาน ี ้ แก ้ ได ้ โดยใ ช้
หล ักการ  “ปฏ ิ เสธส ิ ่ งท ี ่ ไ ม ่ ใช ่ ใบหน ้ า  แทนการค ้นหา
ใบหน้า” เพราะการตัดสินใจว่าบริเวณใดๆ ไม่ใช่ใบหน้านั้น ทำได้
เร็วกว่าการค้นหาใบหน้า และได้มีการสร้างตัวจำแนกประเภท
แ บ บ  cascaded (Cascaded classifier) คื อ
เป ็น  Classifier หลายต ัวต ่อก ัน  เม ื ่อ  sub-window ถ ูกจัด
ประเภทเป็น ไม่ใช่ใบหน้า (non-face) จะถูกปฏิเสธทันที แต่
ในทางตรงกันข้าม ถ้า sub-window นั ้น ถูกจำแนกเป็น มี
โ อ ก า ส เ ป ็ น ใ บ ห น ้ า  (maybe-face) จ ะ ถ ู ก ส ่ ง ต ่ อ ไ ป
ยัง Classifier ตัวถัดไปตามลำดับ และกล่าวได้ว่ายิ่งมีจำนวนช้ัน
ของ Classifier มากเท ่าใด โอกาสที่  sub-window จะเป็น
ใบหน้าจะยิ่งมีมากข้ึน 
3.4 Opencv [2] 
    OpenCV (Open source Computer Vision) เป็นไลบรารี
ฟ ั งก ์ ช ั นการ เข ี ยน โปรแกรม  ( Library of Programming 
Functions) โดยส ่วนใหญ่จะมุ ่งเป ้าไปที ่การแสดงผลด้วย
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ (Real-Time Computer) ถูกพัฒนา
โดย Intel แต่ภายหลังได้รับการสนับสนุนโดย Willow Garage 
ตามมาด้วย Itseez (ซึ่งต่อมาถูกเข้าซื้อโดย Intel) OpenCV เป็น
ไลบรารีแบบข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform) และใช้งานได้
ฟรีภายใต้ลิขสิทธิ์ของ BSD แบบโอเพ่นซอร์ส (Open-Source 
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BSD License) OpenCV ยังสนับสนุนเฟรมเวิร์กการเรียนรู้เชิง
ลึก ได้แก่TensorFlow, Torch/PyTorch และ CaffeVision)  
 
3.5 ภาษา php [4] 
    PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor ซึ่งแต่เดิม
ย ่ อ ม า จ า ก  Personal Home Page Tools โ ด ย  PHP คื อ
ภาษาคอมพิวเตอร์จำพวก scripting language คำสั่งต่าง ๆ จะ
เก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปร
ชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl เป็น
ต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืน ๆ คือ 
PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้าง
เอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้
โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-
side หรือ HTML-embedded scripting language นั ้นคือใน
ทุก ๆ ครั ้งก่อนที ่เครื ่องคอมพิวเตอร์ซึ ่งให้บริการเป็น Web 
server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา แล้วทำการ
ประมวลผลตามคำสั่งที่มีอยู่ให้เสร็จ แล้วจึงแสดงผลลัพธ์ที ่ได้ 
ผลลัพธ์ที ่ได้นั ้นคือเว็บเพจ ซึ่งถือได้ว่า PHP เป็นเครื ่องมือที่
สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้สามารถสร้าง Dynamic Web pages 
(เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ PHP 
เป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัส
ต้นฉบับ(OpenSource) ทำให้ PHP มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ Apache Web 
server ระบบปฏิบัติการ Linux หรือ FreeBSD เป็นต้น 
3.6 ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล [5] 
    ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู ้ใช้
สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่างๆ ร่วมกันได้ โดยที่
จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งของข้อมูล อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้อง ระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูลจะมีความน่าเชื ่อถือ และเป็นมาตรฐาน
เดียวกันซึ่งปัจจุบันเป็นยุคของสารสนเทศเป็นที่ยอมรับกันว่า
สารสนเทศเป็นข้อมูลที ่ผ ่านการกลั ่นกรองอย่างเหมาะสม 
สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้
งานด้านธุรกิจ การบริหาร และกิจการอื่นๆ องค์กรที่มีข้อมูล
ปริมาณมากๆ จะพบความยุ่งยากลำบากในการจัดเก็บข้อมูล 
ตลอดจนการนำข้อมูลที่ต้องการออกมาใช้ให้ทันต่อเหตุการณ์ 
ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บ

ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ซึ่งทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูล
เป็นไปได้สะดวก ทั้งนี้โปรแกรมแต่ละโปรแกรมจะต้องสร้างวิธี
ควบคุมและจัดการกับข้อมูลขึ้นเอง ฐานข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาท
สำคัญอย่างมากโดยเฉพาะระบบงานต่างๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล จึงต้องคำนึงถึงการควบคุม
และการจัดการความถูกต้องตลอดจนประสิทธิภาพในการเรยีกใช้
ข้อมูลด้วย 
3.7 Json [6] 
   JSON ย ่ อมาจาก  JavaScript Object Notation ซ ึ ่ ง เ ป็ น 
Standard format อย่างหนึ่งที่เป็น text และสามารถอ่านออก
ได้ด ้วยตาเปล่า ใช้ในการสร้าง object ขึ ้นมาเพื ่อส่งข้อมูล
ระหว่าง application หรือ Applications Program Interface 
(API) โดย format จะมีรูปแบบเป็น คู่ Key-Value หรือเป็นแบบ 
Array และสามารถนำมาใช้แทน XML format ได้ JSON เป็น 
format ที่ได้รับการใช้งานจาก JavaScript มาก่อน แต่ปัจจุบันมี
ภาษา programming หลายชนิดที่เริ่มใช้งาน JSON โดยสามารถ
สร้างและ แปลง format ไปมาได้ 
3.8 Dlib [7] 
    Dlib เป็นชุดเครื ่องมือ C ++ สมัยใหม่ที ่มีอัลกอริทึมการ
เรียนรู้ของเครื่องและเครื่องมือสำหรับสร้างซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
ใน C ++ เพื่อแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง มีการใช้ทั้งใน
อุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในหลากหลายโดเมนรวมถึง
หุ่นยนต์ อุปกรณ์ฝังตัว โทรศัพท์มือถือและสภาพแวดล้อมการ
ประมวลผลประสิทธิภาพสูงขนาดใหญ่ 
3.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    J. G. RoshanTharanga พัฒนาระบบสําหรับบันทึกข้อมูล
การ 
เข้างานของพนักงานด้วย เทคโนโลยีรู้จําใบหน้า ซึ่งในระหว่างที่ 
พนักงานเดินผ่าน กล้องวงจรปิดจะสามารถระบุตัวบุคคลได้แบบ 
ทันทีทันใดและบันทึกการเข้างานของบุคคลนั้นการทํางานเริ่มต้น
เมื่อกระทําการตรวจจับใบหน้าด้วย Haar cascade จากกล้อง 
วงจรปิด และนํารูปภาพใบหน้าไป ผ่านกระบวนการ Histogram 
equalization เพื่อใช้ Eigenface recognition สําหรับการระบุ 
ตัวตน โดยมีความถูกต้องในการระบุตัวตน 68% 
    Shireesha Chintalapati และ  M.V. Raghunadh พ ัฒนา
ระบบสําหรับตรวจเช็คนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยใช้เทคนิค รู้จํา
ใบหน้าในการระบุตัวตน และส่งสรุปผลการเข้าเรียนไปยังอีเมล
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ของอาจารย์ประจําวิชาเมื่อจบคาบเรียน การทํางานของ ระบบ
เริ่มต้นโดยการนําภาพจากกล้องแต่ละเฟรมมาทําการ แปลงภาพ
ให้เป็นระดับสีขาวดํา เพื่อนําไปตรวจหาใบหน้าภายใน ภาพเมื่อ
ได ้ร ูปภาพใบหน ้าจะน ําไปผ ่านกระบวนการ Histogram 
equalization และปรับขนาดรูปภาพให้มีขนาด 100 X 100 พิก 
เซล ซึ่งรูปภาพดังกล่าวจะถูกนําไปใช้ในกระบวนการจัดกลุ่มเพื่อ 
ใช้ในการระบุตัวตนโดยในระบบมีเทคนิครู้จําใบหน้า Eigenfaces 
recognition, Fisherface recognition แ  ล  ะ  Local Binary 
Pattern Histogram recognition ให้เลือกใช้โดยผลการทดลอง 
ใช้งานระบบพบว่าเทคนิค Fisherface recognition มีความถูก 
ต้องที่สุดทั้งการระบุตัวบุคคลด้วยภาพนิ่งและวิดีโอ ซึ่งมีความ 
ถูกต้องที่ 95% และ 78% ตามลําดับ งานวิจัยนี้มีปัญหาเรื่อง 
ความถูกต้องเมื่อนําไปใช้ในห้องที่มีปริมาณแสงไม่เท่ากันกับใน 
ภาพสําหรับการรู้จําและยังไม่มีระบบสําหรับการแก้ไขผลการ 
ระบุตัวตน เนื่องจากมีการส่งผลสรุปไปทางอีเมลเมื่อจบคาบเรยีน 
เท่านั้น 
 

4. กรอบแนวคิดของการทำงาน 
 

 
ภาพ 1 ภาพรวมของระบบสแกนใบหนา้เช็คชื่อร่วมกิจกรรม 

    ภาพ 1 ภาพรวมของระบบสแกนใบหน้าเช็คชื่อร่วมกิจกรรม 

โดยขั้นตอนแรกนั้นผู้ดูแลระบบจะต้องลงทะเบียนข้อมูลรูปภาพ

ที่ใช้ในการเป็นโมเดลประมวลภาพใบหน้าของนักศึกษา และทำ

การลงทะเบียนการเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน จากนั้นแอดมิน

จะเข้าไปเปิดกิจกรรมที่ใช้ในการเช็คช่ือ เพื่ออุปกรณ์สแกนหน้าที่

ควบคุมโดยบอร์ดราสเบอร์รี่พาย นักศึกษาก็ทำการสแกนหน้าถ้า

หน้าถูกต้องจะทำการส่งรหัสมาให้ในอีเมล์ของนักศึกษา แล้วนำ

รหัสไปกรอกเพื่อกดยืนยันบนเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นของตัว

นักศึกษาเองเมื่อทำการกรอกรหัสถูกต้องก็จะเสร็จสิ้นการเช็คช่ือ

และตัวสถานะการเช็คชื่อของตัวเองได้ ในส่วนของอาจารย์ก็จะ

เข้าเว็บแอปพลิเคชันแล้วดูข้อมูลการเช็คของนักศึกษาที่อาจารย์

เป็นผู้ดูแลกิจกรรมนั้น 

 
5. วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการจัดทำครั้งน้ีผู้จัดทำได้ศึกษาและทำระบบสแกนใบหน้าเช็ค
ช่ือร่วมกิจกรรม โดยมีวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้ 

       1. ศึกษาสภาพปัญหา ทฤษฎี และเทคโนโลยี จาก
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเช่น วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา ท่ี
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 

       2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
       3. เขียนโปรแกรม  
       4. ทดสอบย่อย/ประเมินระบบ 
       5. ทดสอบรวม 

    สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบในภาพรวมสามารถ
แสดงโดยใช้ Use Case Diagram ซึ่งในระบบจะแบ่งการทำงาน
เป็น 3 ส่วน โดยที่ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลของอาจารย์
และนักศึกษา  ลงทะเบียนขอเข้าใช้งาน เพิ่มข้อมูลส่วนตัวและ
ภาพถ่ายใบหน้า และจัดการข้อมูลกิจกรรม ในส่วนของอาจารย์
จะสามารถดูข้อมูลการเช็คชื่อผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้ และใน
ส่วนของนักศึกษาจะทำการเช็คชื ่อโดยการสแกนใบหน้าผ่าน
กล้องเว็บแคมที่ต่อกับบอร์ดราสเบอร์รี่พายแล้วยืนยันตัวตนดว้ย
รหัสผ่านบนเว็บแอปพลิเคชัน และสามารถดูสถานะการเช็คช่ือได้ 
ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบใบหน้าจะเป็นการประมวลผลภาพโดย
ใช้ภาษาไพธอน และขั้นตอนการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน
ทำงานโดยภาษาพีเอชพี 

 
ภาพ 2 แสดง Use Case Diagram 
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6. เคร่ืองมือการวิจัย 
6.1 คุณลักษณะของ Hardware 
          - Raspberry Pi 
          - Computer Notebook ASUSTek Computer lnc. 
AMD RYZEN 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx 
2.10 GHz     
          - Installed Memory (RAM) 8.00 GB (7.81 GB 
usable) 
          - Camera Module 
          - Webcam Logitech C170 
          - จอแสดงผลสำหรับ Raspberry Pi 
          - keyboard สำหรับ Raspberry pi  
6.2 คุณลักษณะของ Software 
          - ระบบปฏิบัติการ Raspbian    
          - ระบบปฏิบัติการ Windows 10   
          - ภาษา Python 
          - OpenCV 
          - Dlib      
          - ระบบจัดการฐานข้อมูล 
          - ภาษา PHP 
          - Visual Studio Code 
          - Pycharm 
 

7. ขอบเขตการดำเนินงาน 
7.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
             1. Login เข้าระบบ 
             2. ลงทะเบียนให้กับนักศึกษาและอาจารย ์
             3. เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล นักศึกษาและอาจารย ์
             4. เปิดกิจกรรมที่เช็คช่ือ 
             5. สร้างโมเดลจำลองใบหน้า 
             6. ออกจากระบบ 
7.2 ส่วนของนักศกึษา 
            1. สแกนหน้าผ่านอุปกรณ ์
             2. Login เข้าระบบ 
             3. ยืนยันการเช็คช่ือ 
             4. ดูกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม 
             5. ดูสถานการณ์เช็คช่ือ 

             6. ออกจากระบบ 
7.3 ส่วนของอาจารย์ 
             1. Login เข้าระบบ 
             2. ดขู้อมูลการเช็คช่ือ 
             3. ออกจากระบบ 

8. ตัวอย่างหน้าจอ 

 
ภาพ 3 จอระบบหลักที่ใช้สแกนหน้า 

 

 
ภาพ 4 สแกนหน้า 
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ภาพ 5 สแกนหน้าเมื่อมาการเช็คชื่อแลว้ 

 

 
ภาพ 6 สแกนหน้าเมื่อมีรหัสแลว้ 

 

 
       ภาพ 7 รูปหน้าจอการเข้าระบบของ ผู้ดูแลระบบ นกัศึกษา และ

อาจารย ์

 

 
ภาพ 8 หน้าจอหลกัในหน้าระบบของนกัศึกษา 

 

 
ภาพ 9 หน้าจอกรอกรหัสยืนยัน 

 

 
ภาพ 10 หนา้จอดูสถานะที่เช็คชื่อของนักศึกษา 

 

 
ภาพ 11 หนา้จอหลกัในหน้าระบบของอาจารย์ 

 

 
ภาพ 12 หนา้จอขอ้มูลที่เช็คชื่อแล้ว 
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ภาพ 13 หนา้จอดูขอ้มูลนักศึกษาเช็คชื่อ 

 

 
ภาพ 14 หนา้จอหลกัในหน้าระบบของผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพ 15 หนา้จอจัดการกจิกรรมที่เปิดเช็คชื่อ 

 

 
ภาพ 16 หนา้จอจัดการกจิกรรม 

 

 
ภาพ 17 หนา้จอจัดการข้อมูลนกัศึกษา 

 

 
ภาพที่ 18 หนา้จอจัดการบัญชีผู้ใช้งาน 

 
9. ผลการประเมิน 

    ในการประเมินความพึงพอใจของระบบสแกนใบหน้าเช็คช่ือ
ร่วมกิจกรรม ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ทำการประเมินความพึง
พอใจ โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จำนวน 10 คน 

   สถิต ิที ่ใช้ว ิจ ัย ค่าเฉลี ่ยเลขคณิต (�̅�) และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การสรุปผลการประเมิน เมื ่อได้ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนแต่ละข้อแล้วนำมาเทียบกับเกณฑ์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 

1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสดุ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบแสดงดังตาราง 
    ตาราง 1 ตารางแสดงค่าเฉลีย่นความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ของระบบ 

รายการ 𝐱 SD ระดับความ
คิดเห็น 

1.ด้านความถูกต้องแม่นยำของ
ระบบ 

4 0.47 มาก 

2.ด้านความเร็วของระบบ
อุปกรณ์สแกนหน้า 

2.1 0.57 น้อย 
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3.ด้านประสิทธิภาพของระบบ 3.9 0.32 มาก 
4.ด้านระบบเว็บแอพพลิเคชั่น 4.2 0.42 มาก 

โดยรวม 3.55 0.96 มาก 
  
    จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบสแกนใบหน้าเช็คชื่อร่วมกิจกรรมจากผู้ใช้จำนวน 

10 คน พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ 
=3.55, S.D. =0.96) และมีเพียงด้านความเร็วของระบบที่อยู่ใน
ระดับน้อย 
 

10. ผลการวิจัยโครงงาน 
       จากการที ่ได้ทําการพัฒนาระบบสแกนใบหน้าเข้าร่วม
กิจกรรม ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถ
สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันการเช็คช่ือในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ และ
สามารถดูข้อมูลการเช็คช่ือได้ 
10.1 ปัญหาและอุปสรรค 
      1 การทํา Model Training แต่ละครั้งใช้เวลาเยอะเกินไป 
      2 กล้องที่เช่ือมต่อกับ Raspberry pi ทํางานล่าช้า 
      3 ระบบตรวจสอบใบหน้ายังไม่แม่นยํา 100 เปอร์เซ็น 
      4 ระบบสแกนใบหน้ายังมสี่วนท่ีทำงานยังไม่ตรงเป้าหมาย       
10.2 ข้อเสนอแนะ  
      1 ในการจัดทําการศึกษาโครงงานครั้งนี้ควรทําการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนทําการพัฒนา 
      2 ผู้พัฒนาควรทําการศึกษาขอ้มูลการทํางานของระบบ
เพิ่มเตมิเพื่อง่ายต่อการพัฒนาระบบ 
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 แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมืองอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี
Tourist attractions guide application Ubon Ratchathani Province 

 

ภูริวัฒน์ ดาษดา1 และ สุริยนต์ สาระมูล2 
 

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

Email: Puriwat.dacs60@ubru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการแนะนำ

สถานท ี ่ท ่องเท ี ่ยวในอำเภอเม ืองอ ุบลราชธาน ี  จ ั งหวัด

อุบลราชธานี ศึกษาและพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และช่วยวาง

แผนการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับเวลา 

กลุ่มเป้าหมายคือบุคคลทั่วไปและชาวต่างชาติ การออกแบบ

พัฒนาระบบของงานวิจัยในครั้งนี้ใช้ภาษา HTML และ PHP ในการ

ออกแบบ และ ทำเว ็บไซต ์  ฐานข ้อม ูล เป ็น MYSQL ของ

มหาวิทยาลัยในการจัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม  Android 

Studio ในการจัดสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน  ผลการวิจัย

พบว่าการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จาก

ผู้ใช้งานจำนวน 40 คนพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ

มากมีค่าเฉลี่ย (�̅�=4.43) 

 

คำสำคัญ สถานท่ีท่องเที่ยว ,ชาวต่างชาติ 
 

ABSTRACT 

 This research aims to increase the means of 

introducing tourist attractions in Mueang Ubon 

Ratchathani District. Ubon Ratchathani Province 

Studying and developing a system to recommend 

tourist attractions in Mueang Ubon Ratchathani District 

Ubon Ratchathani Province And help plan the travel 

For tourists to suit the time The target group is general 

public and foreigners. The design and development of  

this research work uses HTML and PHP to design and 

make database website as MYSQL of the university in 

database management. And use the Android Studio 

program to create smartphone applications The results 

of the research showed that the analysis of the level of 

satisfaction of the users of the tourist attractions 

application application, Muang District, Ubon 

Ratchathani Province. From 40 users, it was found that 

the overall level was very satisfied with the mean 

(�̅�=4.43). 

1. บทนำ 

 การท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นที่นิยมทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ไม่ว่า

จะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ในการท่องเที่ยวแต่ละที่นั้น

จะต้องเดินทางไปในท่ีต่าง ๆ ที่เราไม่คุ้นเคยดังนั้นเทคโนโลยีจึงมี

ส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

แต่ข้อมูลในการให้บริการอยู่ในรูปแบบท่ีไม่น่าสนใจเนื่องจากส่วน

ใหญ่อยู่ในรูปข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพธรรมดาไม่มีเส้นทางการ

เด ินทางไปย ังสถานที ่ต ่าง ๆ ให ้แก ่น ักท ่องเท ี ่ยวเพ ื ่อให้

นักท่องเที ่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้รวมทั ้งไม่มีการ

แนะนำสถานที่พัก ร้านขายของ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 

สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้น

ส่งผลกระทบให้กับแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองไม่

ค่อยได้รับความสนใจและที่สำคัญไม่ทำให้เกิดความสำคัญไม่ทำ

ให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวท้องถิ่นหรือในชุมชน

นั้น ๆ 

mailto:Puriwat.dacs60@ubru.ac.th
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 ด้วยเหตุนี ้ผู ้วิจัยจึงออกแบบแอพพลิเคชันแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอใกล้เคียงเพื่อ
ช่วยเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจในการเดินทางให้เหมาะสมกับ
เวลานอกจากน้ันนักท่องเที่ยวยังสามารถแสดงความคิดเห็น และ
กดให้คะแนนกับสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที ่ยว 
ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พักได้อีกด้วย ภายในแอพพลิเคชันจะมีการ
นำ Google Map API เข้ามาเพื่อแนะนำ ร้านอาหาร ร้านขาย
ของที ่ระลึก ที ่พัก บริเวณสถานที ่ท่องเที ่ยว รวมไปถึงบอก
เส้นทางทีร่ถประจำทางผ่านบริเวณสถานท่ีท่องเที่ยวอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มช่องทางการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน อำเภอเมือง
อุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธานี 
2. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบแนะนำสถานท่ีท่องเที่ยว ในอำเภอ
เมืองอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธานี 
3. เพื ่อช่วยวางแผนการท่องเที ่ยวสำหรับนักท่องเที ่ยวให้
เหมาะสมกับเวลา 
 

3. วิธีดำเนินงาน 

ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยประกอบไปด้วยขั้นตอน 
ต่าง ๆ ดังนี้ 
    1. ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้โดยศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมลู และ วิธีการพัฒนาระบบ 
       1.1 การทำงานเริ่มจากการสำรวจข้อมลูการท่องเที่ยวใน 
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้นแบบในการสำรวจข้อมลู 
ทำการลงพื้นที่สำรวจสถานท่ีท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า 
ต่าง ๆ ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจาก
สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร  
       1.2 จัดเตรียมข้อมลูที่ได้จากการสำรวจเพื่อนำไปออกแบบ
โครงสร้างข้อมูล 
       1.3 สร้างฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 
    2. ทำการออกแบบพัฒนาระบบ 

       2.1 ภาพรวมของระบบ 

               ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบ 
 จะแบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วนคือ ผู้ใช้งานทั่วไป และ
ผู้พัฒนาระบบ  
 ผ ู ้ ใช ้งานทั ่วไป จะใช ้งานผ่านแอพพลิเคช ัน เช ื ่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต โดยตัวแอพพลิเคชันจะดึงข้อมูลโดยใช้ API เพื่อดึง
ข้อมูลใน Server มาแสดงยังแอพพลิเคชัน บน สมาร์ทโฟน 
 ผู้พัฒนาระบบ จะทำการเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ เพื่อทำการเพิม่
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ เข้าไปใน Server และ ทำการดึง
ข้อมูลมาแสดงในแอพพลิเคชัน โดยการสร้าง API   
 3. ทำการทดสอบและปรับปรุงระบบ 
 4. นำโปรแกรมไปใช้งานจริง 
 5. สรุปและจัดทำเอกสาร 
ออกแบบโครงสร้างของระบบ 
 Use case diagram 

 
 

ภาพที่2 Use case diagram 
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 Activity Diagram ดูเนื้อหาภายในแอปพลิเคชัน 
 

 
ภาพที่ 3 Activity Diagram ดูเนื้อหาในแอปพลิชัน 

 

Sequence Diagram 

 
ภาพที่ 4 Sequence Diagram ของผู้ใช้งาน 

 Class diagram   

 
ภาพที่ 5 Class diagram 

เคร่ืองมือการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
  คุณลักษณะของ Hardware 

- Notebook Lenovo Legion Y540 
CPU Intel core i5-9300HF 9th  Gen 

- โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A50 
CPU Exynos 9611 Octa Core 2.3GHz 
Operating System Android 9.0 pie RAM 6 
GB ROM 128 GB 
 

  คุณลักษณะของ Software 
- Windows 10 Home 
- Android Studio version 3.4.2 
- Visual Studio Code version 1.40.2 
- Xampp  version 7.3.12 
- XML 
- Java Script version ECMAScript 2018 
- Java Development Kit : JDK 1.8.0_231 
คุณลักษณะของ Application 

 แอพพลิเคชันแนะนำสถานที ่ท่องเที ่ยว ในอำเภอเมือ ง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี บนโทรศัพท์มือถือที่รองรับ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 กรรณิการ์ ห่อหุ้ม (2556) แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อการ
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ พัฒนาขึ้นเพื่อต้องการนำเสนอให้ผู้ที่
สนใจ และใช้งานแอปพลิเคชันแอนดรอยด์รับรู้ข้อมูลอุทยานมาก
ยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมนี้ คือ ความสารถสืบค้น
ข้อมูลอุทยานที ่ต้องการเพื ่อนเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติในประเทศ
ไทยอีกรูปแบบเห็นสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านข่าวสารข้อมูล
ระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์ โดยโปรแกรมที ่ใช้พัฒนาคือ 
Eclipse โปรแกรมที ่พัฒนาภาษา Java ซึ ่งโปรแกรม Eclipse 
เป็นโปรแกรมหนึ่งที ่ใช้พัฒนา Application Server ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเนื่องจาก Eclipse เป็น ซอฟต์แวร์ Open 
Source 
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 ประจักร กัลยานี (2556) จากปริญญานิพนธ์เรื่อง  
แอปพลิเคชันอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า
แอปพลิเคชัน อัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี บน
ระบบปฏิบ ัต ิการแอนดรอยด์ ม ีว ัตถ ุประสงค์ เพื ่อนำทาง
ท่องเที่ยว ผลจากการศึกษาปริญญานิพนธ์ได้รับข้อมเสนอแนะ
คือ ควรจะพัฒนาให้ใช้ได้ทั ้งเวอร์ชันไทยและภาษาอังกฤษ 
สามารถทำงานบนระบบ IOS ได้ ควรพัฒนาแอปพลิเคชันให้รอง
ระบบแอนดรอยด์หลาย ๆ เวอร์ชั ่น สามารถรองรับกับขนาด
หน้าจอได้หลายขนาด สามารถเพิ ่ม และแนะนำสถานที่ต่าง 
ๆ ได้ และควรเพิ ่มเติมสถานที ่ท่องเที ่ยว ร ้านอาหาร ที ่พัก 
ห้างสรรพสินค้า สถานท่ีส่วนราชการและปั๊มน้ำมัน 
 สุพัตรา กำลังมาก (2556)  การพัฒนาโปรแกรมประย ุกต์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงรัตนโกสินทร์มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวย
ความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวกรุง
รัตนโกสินทร์โดยเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย ซึ ่งให้ข้อมูลสถานที ่ท่องเที ่ยวในเส้นทางเดินเรือ
ท่องเที่ยวเจ้าพระยาอีกทั้งมีฟังก์ชั ่น Nearby ที ่สามารถบอก
ท่าเรือใกล้เคียงจากตำแหน่งปัจจุบันของนักท่องเที่ยวพร้อมบอก
วิธีการเดินทางไปยังท่าเรือได้ซึ่งสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้
เป็นอย่างดีและยังมีฟังก์ช่ัน My Trips ซึ่งนักท่องเที่สามารถสร้าง
กำหนดการ การท่องเที่ยวของตนเองได้สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้งในกรณีฉุกเฉินนักท่องเที่ยวสามารถโทร
ออกไปย ั ง เบอร ์ฉ ุก เฉ ินได ้ท ันท ีผ ่ านทางแอพพล ิ เค ช่ัน 
แอพพลิเคชั ่นนี ้จ ัดทำขึ ้นเพื ่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวโดยตรงเพื่อให้นักท่องเที่ยว เที่ยวกรุงรัตนโกสินทร์
อย่างมีความสุขโดยใช้ MySQL ในการจัดเก็บฐานข้อมูล   
 สุดา เธียรมนตรี (2555) การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาจา
วาในการพัฒนา ซึ ่งคุณสมบัติของภาษา java คือ เป็น java 
แพลตฟอร์ม นั้นหมายความว่านักพัฒนาระบบสามารถนำภาษา 
java ไปใช้เพื ่อพัฒนาโปรแกรมได้โดยไม่มีข ้อจำกัดในเรื ่อง 
ระบบปฏิบัติการ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที ่โปรแกรมอาศัยการ
ทำงาน ร่วมกับ XML (extensive Markup Language) ซึ่งเป็น
ตัวกลางท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยการ
แลกข้อมูลนี้จะไม่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มใด XML เป็นส่วนเสริม
ของ HTML กล่าวคือตัว XML ไม่สามารถแสดงผลได้ในตัวของ
มันเอง หากต้องการแสดงผลที่ถูกต้อง จะต้องมีการใช้งานร่วมกับ
ภาษาอื่น เช่น HTML , JSP , PHP , ASP , VB,*.NET หรือภาษา

อื ่น ๆ ที ่สนับสนุน โดย XML นั ้นเป็นภาษาหนึ ่งที ่ใช้ในการ
แสดงผลข้อมูล ถ้าเปรียบเที่ยบกับภาษา HTML จะแตกต่างกันที่ 
HTML ถูกแบบมาเพื่อแสดงผลอย่างเดียว เช่นให้แสดงผล ตัวเล็ก 
ตัวหนา ตัวเอียง เหมือนที่เคยเห็นในเว็บเพจทั่วไป แต่ภาษา 
XML นั ้นถูกออกแบบมาเพื ่อเก็บข้อม ูล โดยทั ้งข้อมูลและ
โครงสร้างของข้อมูลนั้น ๆ ไว้ด้วยกันส่วนการแสดงผลก็จะใช้
ภาษาเฉพาะซึ่งก็คือ XSL (Extensible Style sheet Language) 
Extensible Markup Language เ ป ็ น ฟอ ร ์ แ มต ท ี ่ อ ธ ิ บ า ย
รายละเอียดของโครงสร้างและแบบข้อมูลเป็นภาษาหรือชุดคำสั่ง
เกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บ ที่ให้การพัฒนาและมีศักยภาพในส่วนของ
โครงสร้างข้อมูลจากหลายแอปพลิเคชันมานำเสนอบนเครื่อง
เดสก์ทอปด้วย XML จะทำให้การจัดข้อมูลหรือเรียกใช้จากแอป
พลิเคชันต่าง ๆ จะเข้าสู่มาตรฐานเดียวกัน 
 ศร ัญญา  กัลย ์จาฤก  (2555) XML จะเป ็นส ่วนหนึ ่งของ 
HTML ซึ่ง XML จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล เช่น ชื่อเมือง 
อุณหภูมิ ความกดอากาศ ส่วน HTML จะเป็นการกำหนด tag 
ธรรมดา ขึ้นอยู่กับการกำหนดของ HTML และในปัจจุบันนี้ XML 
จะมีการให้แสดงหรือว่าส่วนไหนของเอกสารบ้าง ซึ่ง DTD จะ
เป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมสำหรับ XML ถ้าหากมีการส่งข้อมูลในรูปแบบ 
DTD ก็จะรู ้ว ่าเป็น XML มีความหมายหลาย ๆ คำ ที ่อธิบาย
ลักษณะ XML 
 รองศาสตราจารย์สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพรช (2552) Google 
Map API ช่วยให้เราสามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อแทรก Google 
Maps เข้าไปเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเข้าไปในเว็บเพจที ่เรา
ต ้องการโดยการเขียนเป็นรหัส HTML และ JavaScript ใน
รูปแบบที ่ไม่ลับซับซ้อนนักสำหรับงานแผนที ่ง ่าย ๆ Google 
Maps API มีขีดความสามารถกว้างขวางเน้นการนำเสนอข้อมูล
แผนที่ในลักษณะหมุดปัก (Push pin/Place Marker) ซึ่งสามารถ
กำหนดให้แสดงข้อมูลประกอบแผนที่เมื ่อผู้ใช้คลิกที่ตัว Push 
pin/Mark นั้น หรือแผนที่แบบเส้น (Polyline) พื้นที่ (Polygon) 
และภาพ (Ground overlay) บริการด้านแผนที่ของ Google นี้
เริ่มตั้งแต่กลางปี คศ. 2005 เป็นบริการฟรี จัดให้ผู้ใช้ทั่วโลกโดย
คาดหวังที่จะใช้การโฆษณาบนแผนที่เป็นรายได้กลับคืน แต่ใน
ระยะแรกยังไม่มีโฆษณาดังกล่าว ในการจัดบริการแผนที่ นี้
ส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญในการดึงดูดใจให้มีการใช้แผนที่ 
Googleเป็นอย่างมาก คือแผนท่ีและภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดี
ซึ ่งครอบคลุมทั ่วพื ้นผิวโลกในมาตราส่วนต่าง ๆ  ตามความ
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เหมาะสม ทำให้การพัฒนาต่อยอดจากงานที่ Google จัดไว้ให้
แล้วเป็นงานที่น่าสนใจ ไม่ต้องลงทุนจัดหาทรัพยากรที่หายาก
และราคาแพงมาใช้ในโครงการอย่างที่เคยเป็นในอดีต เนื่องจาก
จ ัดทำ Google Maps API เป ็นโปรแกรมรห ัสเป ิด (Open 
source program) ในภาษาจาวาสคริปต์ จึงทำให้ผู้ใช้งานที่เป็น
นักพัฒนาโปรแกรมเข้าไปดูรหัสโปรแกรมได้สะดวก รวมทั้ง
สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรแกรมได้ทำให้ Google Maps API 
มีผู้ใช้กันอย่างกว้างขวาง เหตุผลสำคัญอีกสองอย่างที่ส่งผลให้มี
ผู้ใช้มากคือ แผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดีที่ใช้สนับสนุน
การทำแผนที่มีให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และ
ชื่อเสียงของโปรแกรม Google Earth เสริมด้วยบริการ Google 
Local ที่มีมาก่อน บทความนี้จะกล่าวถึงการใช้ Google Maps 
API ทำโปรแกรมประเภทท่ีเรียกว่า Map mashup อย่างง่ายเพื่อ
เป็นตัวอย่างให้ผู้ที่สนใจทำขึ้นเพื่อเริ่มต้นทดลองการใช้งาน หรือ
เร ียนรู ้ทำความเข้าใจเทคโนโลยีและขีดความสามารถของ 
Google Maps API 
 นันทพัทธ์, ศุภิสรา (2556) จากวิทยานิพนธ์เรื่องเวบ็โมบายล์
จังหวัดลำปาง ซึ ่งรวบรวมข้อมูลของจังหวัดลำปาง สถานที่
ท่องเที่ยว ๆ ร้านอาหาร สถานที่พัก รวมถึงแหล่งจับจ่ายใช้สอย
ต่าง ๆ ผลจากการศึกษาปริญญานิพนธ์ได้รับข้อเสนอแนะคือ 1. 
ส ามา รถนำ ไป ใช ้ ก ั บ จ ั งห ว ั ด อ ื ่ น  ๆ  ท ี ่ ม ี แหล ่ ง อ า ร ย
ธรรม วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามได้อีกหลาย ๆ 
จังหวัด 2. มีการอัปเดตข่าวประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ งาน
ประจำปี ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้สนใจได้ติดตามข่าวสาร และเกิด
ความสนใจ 3. เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาสามารถนำกลับมา
พัฒนาเว็บโมบายล์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
 สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล (บทคัดย่อ : 2554) ได้วิจัยเรื ่อง
แนวโน้มการพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชันโดยแนวโน้มการใช้งาน 
Mobile Device อย่างสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในไม่
ดีปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนา Mobile Applications 
และเทคโนโลยี ของตัวเครื่องโทรศัพท์จากต่างผู ้ผลิตโทรศัพท์ 
โดยเฉพาะการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ของบริษัทต่าง ๆ ที่แข่งขันกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งของตลาดใน
ด้าน Mobile Application ซึ่งการพัฒนาแอปพลิเคชันแบ่งเป็น
การ พัฒนาแอปพลิเคชันระบบ (Operation System) และแอป
พลิเคชันซอฟต์แวร์ตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์ และด้วย
แอปพลิเคชันที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์

เคลื่อนที่มีแนวโน้มใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองโปรแกรมใน
ชีวิตประจำวัน ได้แก่ ธุรกรรมทางการเงิน เชื่อมต่อและสืบค้น
ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือ
แม้แต่การเล่นเกม ซึ่งทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ด้วยอัตราการ
ขยายตัวการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทำให้บริษัทชั้นนำด้าน
มือถือหลายแห่งห ันมาสนใจให้ความสำคัญกับการพัฒนา
โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ โดยเช่ือว่าจะมีอัตราการดาวน์โหลด
เพื่อใช้งานท่ีเติบโตอย่างเห็นได้ชัด 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องผู้วิจัยได้นำมาสู่
การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ ่งนักท่องเที ่ยวสามารถเลือกเเหล่ง
ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกพร้อมยังให้ข้อมูลแต่ละแหล่งท่องเที่ยว
ตามสถานที่ต่าง ๆ ร้านอาหาร ที่พัก ร้านค้า สถานที่ท่องเที่ยว
บริเวณใกล้เคียง สถานที่ราชการ พร้อมทั้งแสดงเส้นทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวผ่านทาง Google Map 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
 สามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานีซึ่ง
ประกอบไปด้วย สถานท่ีท่องเที่ยว ร้านค้า ที่พัก ร้านอาหาร ร้าน
ขายของที่ระลึก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกสถานที่ต่าง ๆ ได้
อย่างสะดวกพร้อมให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของสถานที่ต่าง ๆ 
ร้านอาหาร ร้านค้า ที่พัก ร้านขายของที่ระลึก บริเวณใกล้เคียง
กับสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งแสดงเส้นทางไปยังสถานที่ด้วย 
Google Map 
 
5.1 ผลการพัฒนาระบบในส่วนของผู้ใช้งาน 
     5.1.1 หน้าจอหลักของแอพพลิเคชัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอหลักของแอพพลิเคชัน 
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     5.1.2 หน้าจอแสดงรายละเอยีดสถานที่ ที่เลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงรายละเอยีดสถานที่ที่เลือก 

 

     5.1.3 หน้าจอแสดงพิกัดสถานที่ ที่เลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงพิกัดสถานที่ ที่เลอืก 

 
5.2 ในส่วนของเว็บผู้พัฒนาระบบ 

5.2.1 หน้า Login เพ่ือเข้าสู่การเพ่ิมข้อมลูการท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 หน้าจอเข้าสู่ระบบของนักพัฒนาระบบ 

 

5.2.2 หน้าหลักในการจัดการข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 หน้าหลกัเพื่อใช้จัดการข้อมูล 

5.2.3 เลือกรายการที่ต้องการในแถบเมนูบาร์ 
 

 
ภาพที่ 11 แถบเมนูบาร ์

5.2.4 หน้าจอเพ่ิมข้อมูลสถานทีต่่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 หน้าจอเพิ่มข้อมูล 

5.2.5 หน้าจอเพ่ิมรูปภาพให้กับสถานที ่
 

 

 

 

ภาพที่ 13 หน้าจอจัดการรูปภาพให้กับสถานที่ต่าง ๆ  

 

 



1439 

 

 

5.2.6 หน้าจอแสดงข้อมูลของสถานที่ 
 

 
ภาพที่ 14 หน้าจอแสดงชื่อและรูปภาพของสถานที่ต่าง ๆ 

5.2.7 หน้าจอแก้ไขข้อมูล 
 

 
ภาพที่ 15 หน้าจอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ 

 
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

    ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) 
การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของ คะแนนแต่ละข้อแล้ว
นำมาเทียบกับเกณฑ์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 
 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
แนะนำสถานที่ท่องเท่ียว อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 

รายการ 

 

�̅� 

 

S.D. 
คะแนน
ความพึง
พอใจ 

หน้าจอผู้ใช้งาน 4.58 0.629 มากที่สุด 

รายละเอียดของ
สถานท่ีต่าง ๆ  

 
4.52 

 
0.640 

 
มากที่สุด 

ตำแหน่งสถานท่ี 4.46 0.739 มาก 
การเลือกดูข้อมูล 4.37 0.776 มาก 
การให้คะแนนกับ
สถานท่ี 

4.42 0.749 มาก 

การแสดง
ภาพประกอบ 

4.35 0.749 มาก 

การค้นหาสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

4.30 0.756 มาก 

ข้อมูลของสถานท่ี
ต่าง ๆ 

4.47 0.725 มาก 

     เฉลี่ย 4.43 0.055 มาก 
 
 จากตารางที ่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้งาน
แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี จากผู้ใช้งานจำนวน 40 คน พบว่าระดับความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.43, S.D. = 0.055)  
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ในระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุบลราชธานี และแสดงสถานที่บริเวณ
ใกล้เคียงให้กับผู้ใช้งานเพื่อช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้ใช้งาน 
 แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 
สามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้งานอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็น สมาร์ทโฟนแท็บเล็ต ทั้งนี ้ในแง่ของการแสดงผลของ   
แอปพลิเคชันสามารถแสดงผลได้กับทุกหน้าจอ ด้วยเนื้อหาที่มี
ตัวหนังสือชัดเจน อ่านง่าย และมีรูปภาพประกอบท่ีน่าสนใจ 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นภาษาตา่งประเทศ เพราะปัจจบุันมี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเทีย่วในไทยเป็นอย่างมาก 
2. ควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนำสถานท่ีท่องเที่ยวเป็น
ระบบ IOS เพราะปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวท่ีเลือกใช้สมาร์ทโฟน 
และแท็บเล็ตในระบบปฏิบตัิการทีต่่างกัน 
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บทคัดย่อ 
เอกสารนี้รวมข้อมูล ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 

Augmented Reality เพื่อสร้างบททดสอบทายปัญหาตอบคำถาม 
และการสาธิตภาพจำลองเพื่อให้นักเรียน และนักศึกษา เข้าใจ
รูปร่างได้ง่ายขึ้นในเนื้อหาทำให้พัฒนาการของผู้เรียนดีขึ้น เช่น 
การสาธิตระบบร่างกายของมนุษย์และระบบร่างกายของสัตว์
สิ่งมีชีวิตที่เราได้ทำการศึกษาและการทายปัญหาทำแบบทดสอบ
ของสิ่งมีชีวิต และเพื่อประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนทางเลือก
ของคุณครูผู้สอน 
คำสำคัญ: ความเป็นจริงเสริม, ร่างกาย, สื่อการสอน, แอปพลเิค
ชัน, แบบทดสอบ 
 

ABSTRACT 
This document combines information and 

knowledge for the benefit of Augmented Reality 
development to create Q&A quizzes and an overview 
demonstration to make it easier for students and 
students to understand shapes in hydration, better 
learner development, such as body systems 
demonstrations. We have studied human and animal 
body systems that we have studied and quizzed, and 

tested creature to make use of alternative teaching 
materials for teachers. 
 
Keywords: Augmented Reality, Body, Teaching 
Materials, Applications, Quiz 
 

1. บทนำ 
Augmented Reality คือ การนำเทคโนโลยีมาผสาน

ระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน 
ด้วยการใช้ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น เว็บ
แคมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวัตถุเสมือนที่ว่า
นั้นอาจจะเป็น ภาพ วีดิโอ เสียง โดยการศึกษาด้วยวิธีเหล่านี้ อาจ
ไม่สัมฤทธ์ิผลในการเรียนการสอน เราจึงนำ Augmented Reality 
มาสร้างบททดสอบทายปัญหาและสาธิตระบบร่างกายของมนุษย์ 
โดยร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้นประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ อวัยวะ
ภายนอกเราสามารถมองเห็นได้ ส่วนอวัยวะภายในนั ้นเราไม่
สามารถมองเห็นได้ ซึ่งอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายทำงานสัมพันธ์
กันอย่างเป็นระบบ เช่น การย่อยอาหาร ประกอบไปด้วยปาก 
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับ ตับอ่อน  ลำไส้เล็ก และลำไส้
ใหญ่ อวัยวะที่อยู่ในระบบย่อยอาหารนี้ทำงานร่วมกัน เพื่อให้การ
ย่อยอาหารเป็นไปอย่างปกติ 

ดังนั้นเราจึงสร้างแอปพลิเคชัน AR Education ขึ้นมา
เพื่อแสดงการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้

mailto:phumiphat.li@ku.th
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อย่างชัดเจน และทำให้ผู ้เร ียนเกิดความเข้าใจการทำงานของ
อวัยวะภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต รวมถึงช่วยให้ผู้สอนสามารถใช้
แอปพลิเคชัน เพื ่อช่วยเป็นสื ่อการสอนทางเลือกได้อีกหนึ่ง
ทางเลือก 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
เ ท ค โ น โ ล ย ี ค ว า ม จ ร ิ ง เ ส ม ื อ น  ( Virtual Reality 

Technology หรือ VR) เป็นวิวัฒนาการของ เทคโนโลยีที่เริ่มจาก
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับ การทหารและจําลองการบิน
ของประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี ค.ศ. 1960-1969 ปัจจุบัน
เทคโนโลยีความจริงเสมือนได้มีการพัฒนา อย่าง ต่อเนื่อง และได้
นํามาประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านวิศวกรรม ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านบันเทิง เป็นต้น และมี การแบ่ง
ประเภทของระบบความจริงเสมือนตามพื้นฐาน 
1 )  Desktop VR ห ร ื อ  Window on World Systems (WoW) 
เป็นระบบความจริงเสมือนที่ใช้ จอภาพของคอมพิวเตอร์ในการ
แสดงผล 
2) Video Mapping เป็นการนําวิดีโอมาเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
นําเข้าข้อมูลของผู้ใช้ และ ใช้กราฟิกคอมพิวเตอร์นําเสนอการ
แสดงผลในโมเดลแบบสองมิติหรือสามมิติ โดยผู้ใช้จะเห็น ตัวเอง
และเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจอภาพ 
3) Immersive Systems เป็นระบบความจริงเสมือนสําหรับผู้ใช้
ส่วนบุคคล โดยผู้ใช้นํา อุปกรณ์ประเภทจอภาพสวมศีรษะ (Head-
Mounted Display หรือ HMD) ได้แก่ หมวกเหล็กหรือ หน้ากาก
มาใช้จําลองภาพและการได้ยิน 
4) Telepresence เป ็นระบบเสมือนจร ิงที ่ม ีการนําอ ุปกรณ์
ตรวจจับสัญญาณระยะไกลที่อาจ ติดตั้งกับหุ่นยนต์เชื่อมต่อการใช้
งานกับผู้ใช้ 
5) Augmented / Mixed Reality Systems เป็นการผสมผสาน
ระหว่าง Telepresence ระบบ ความจริงเสริมและเทคโนโลยภีาพ
เพื่อสร้างสิ่งที่เสมือนจริงให้กับผู้ใช้ 
 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีความจริงเสริม 
ความหมายของเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented 

Reality Technology หรือ AR) คือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสาน
เอาโลกแห่งความเป็นจริงและความจริงเสริม เข้า ด้วยกันผ่าน
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เชน เว็บแคมคอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณ์ อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผ่าน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอ โทรศัพท์มือถือ บนเครื่องฉายภาพ 
หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ โดยภาพเสมือนจริงท่ี ปรากฏขึ้นจะ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันที ทั้งในลักษณะที่เป็นภาพนิ่งสามมิติ 
ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียงประกอบขึ้นกับการ
ออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบ ว่าให้ออกมาแบบใด 
2.3 ประเภทของเทคโนโลยีความจริงเสริม 

เทคโนโลยีความจริงเสริมสามารถแบ่งประเภทตามส่วน
วิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. การวิเคราะห์ภาพโดยอาศัยมาร์คเกอร์เป็นหลักในการ
ทํางาน (Marker Based Augmented Reality) 

2. การวิเคราะห์ภาพโดยใช้ลักษณะต่าง ๆ ที่อยู่ในภาพมา
วิเคราะห์  

 
2.4 องค์ประกอบหลักของเทคโนโลยีความจริงเสริม 

องค์ประกอบหลักของเทคโนโลยีความจริงเสริมแบบ
อาศัยมาร์คเกอร์ในการทํางาน ประกอบด้วย 
1. มาร์คเกอร์ (Marker) หรือเรียกว่ามาร์คอัป (Markup) หรือเอ
อาร์โค้ด (AR-Code)  
2. ตัวรับสัญญาณภาพ เช่น กล้องวิดีโอ กล้องเว็บแคม กล้อง
โทรศัพท์มือถือหรือ ตัวจับสัญญาณ (Sensor) อื่น ๆ 
3. ส่วนแสดงผล เช่น จอภาพครอบศีรษะ จอภาพคอมพิวเตอร์ 
จอภาพ โทรศัพท์มือถือ 
4. ซอฟต์แวร์ในส่วนการประมวลผลเพื่อสร้างภาพหรือวัตถุแบบ
สามมิติ 
2.5 กระบวนการของเทคโนโลยีความจริงเสริม 

โดยกระบวนการภายในของเทคโนโลยีความจริงเสริม
ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ 
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1. การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็นขั้นตอนการค้นหา
มาร์คเกอร์ (Marker) จากภาพที ่ได้จากกล้องแล้วสืบค้นจาก
ฐานข้อมูล (Marker Database) ที ่มีการเก็บ ข้อมูลขนาดและ
รูปแบบของมาร์คเกอร์เพื่อนํามาวิเคราะห์รูปแบบของมาร์คเกอร์ 
2. การคํานวณค่าตําแหน่งเชิงสามมิติ (Pose Estimation) ของ
มาร์คเกอร์เทียบกับ กล้อง 
3. กระบวนการสร ้างภาพสองม ิต ิจากโมเดลสามม ิต ิ  (3D 
Rendering) เป็นการเพิ่ม ข้อมูลเข้าไปในภาพ โดยใช้ค่าตําแหน่ง
เชิงสามมิติที่คํานวณได้ จนได้ภาพกราฟิกไป ซ้อนทับรูปจริง 
2.6 การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) 

ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการค้นหามาร์คเกอร์จากภาพท่ี
ได้จากกล้องวิดีโอ โดย ก่อนอื่นเราจะต้องทําการดึงข้อมูลที่จาํเป็น
ของมาร์กเกอร์หนึ่ง ๆ ท่ีจะใช้นํามาสร้างเป็น ฐานข้อมูลเก็บไว้ก่อน 
ซึ่งข้อมูลที่จําเป็นเหล่านี้ประกอบด้วย ขนาดของมาร์คเกอร์และ 
ลวดลายของมาร์คเกอร์เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วตามรูปแบบการใช้
งานของเออาร์ทูลคิท (ARToolKit) รูปแบบของมาร์คเกอร์ จะต้อง
เป็นรูปสี่เหลี ่ยมจัตุรัสที ่มีขอบสีดํา พื้นหลัง ด้านในสีขาวและ
ลวดลาย (Pattern) ของมาร์คเกอร์เป็นสีดํา ซึ่งสามารถแสดงดัง
ภาพ 

 

 
 

ภาพ 1 มาร์คเกอร์สีดำ 
 

สําหรับขั้นตอนภายในของกระบวนการวิเคราะห์ภาพเพื่อที่จะให้
ได้มาซึ่งข้อมูล ของมาร์คเกอร์ที่เราต้องการ โดยที่เมื่อระบบทําการ
ค้นหามาร์คเกอร์หนึ่ง ๆ ในเฟรมภาพใด ๆ จากกล้องวิดีโอสามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 

1. ทําการแปลงภาพที ่ได้มาจากกล้องวิดีโอที่เป็นภาพสีนั ้นให้
กลายเป็นภาพสอง ระดับ (Binary Image) โดยการกําหนดให้แต่
ละพิกเซลในภาพสองระดับมีค่าเป็น 0 หรือ 1 โดยที่จะมีค่าเป็น 0 
เมื ่อค่าระดับความสว่าง (Intensity) ของพิกเซลนั้นมีต่ ํากว่าค่า 
Threshold มิฉะนั้นแล้วจะมีค่าเป็น 1 - 2 

 
ภาพ 2 แสดงรูปจากกล้องวีดีโอก่อนทำการ Binary image 

 

 
ภาพ 3 แสดงรูปหลังจากทำการ Binary image 

 
2.7 การคํานวณค่าตําแหน่งเชิงสามมิติ (Pose Estimation) 

เป็นขั้นตอนของการคํานวณค่าตําแหน่งเชิงสามมิติ (3D 
Pose) ของมาร์คเกอร์เมื่อ เทียบกับภาพจากกล้องวิดีโอ ค่านี้จะถูก
แสดงในรูปเมตริกซ์ขนาด 4x4 (Tcm) ที่ระบุ 
ความส ัมพ ันธ ์ ระหว ่ าง  Camera Coordinated Frame และ 
Market Coordinated Frame ซ ึ ่ ง  Camera Coordinated 
Frame ก็คือ Coordinated Frame ที่ใช้อ้างอิงตําแหน่งใด ๆ ของ
ก ล ้ อ ง  ว ิ ด ี โ อ  แ ล ะ  Marker Coordinated Frame ก ็ คื อ 
Coordinated Frame ที่ใช้อ้างอิงตําแหน่งใด ๆ ของมาร์คเกอร์ 
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ภาพ 4 ภาพอา้งอิงตำแหน่งของมาร์คเกอร์ 

2.8 กระบวนการสร้างภาพสองมิติจากโมเดลสามมิติ (3D 
Rendering) 

ส่วนนี ้เป็นส่วนสุดท้ายที ่จะทําให้กระบวนการของ
เทคโนโลยีความจริงเสริม ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งก็คือ การเพิ่มส่วน
ของความจริงเสริมที่เราต้องการเพิ่มเข้าไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็น
กราฟิกโมเดลสามมิติ (3D Models) ลงไปในภาพที่ได้จากกล้อง
วิดีโอ ณ ตําแหน่งที่มาร์คเกอร์ปรากฏอยู่ โดยใช้ค่าตําแหน่งเชิง
สามมิติที่คํานวณได้จากขั้นตอน การคํานวณค่าตําแหน่งเชิงสามมิติ
มากําหนดเป็นตําแหน่งที่กราฟิกโมเดลสามมิติ ที่ ต้องการเพิ่มลง
ไป จากนั้นนําไปซ้อนทับกับภาพที่ได้จากกล้องวิดีโอแล้วแสดงผล
ออกทาง 

 

 
 

ภาพ5 การสร้างภาพสองมิติจากโมเดลสามมิติ 
 

2.9 ระบบย่อยอาหาร 
การย่อยอาหาร (Digestion) คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงสร

ประกอบของอาหารในโมเลกลุขนาดใหญ่ให้เป็นสารประกอบของ
อาหารที่มีโมเลกลุขนาดเล็กพอท่ีจะดูดซมึเข้าสู่ร่างกายและเซลล์
ของร่างกายได้มีหนา้ที่ย่อยอาหารให้ละเอียด แล้วดูดซมึผ่านเข้าสู่
กระแสเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
การย่อยอาหารมี 2 วิธี คือ 
1. การย่อยเชิงกล คือ การบดเคี้ยวอาหารโดยฟัน เป็นการ
เปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกลุทำ ใหส้ารอาหารมีขนาดเล็กลง การบด
ให้ละเอียดโดยใช้ฟันเคี้ยวซึ่งในคนเรามีฟันอยู่ 32 ซี่ ยื่นออกมาจาก
ขากรรไกร ทั้งบนและล่าง ขา้งละ 16 ซี่ ได้แก่ ฟันหน้า 4 ซี่ ฟัน
เขี้ยว 2 ซี่ กรามเล็ก 4 ซี่ และกรามใหญ่ 6 ซี่ การย่อยอาหารนั้น
ต้องใช้ลิ้นเป็นตัวช่วยในการคลุกเคล้าอาหารให้เข้ากัน 

2. กำรย่อยเชิงเคม ี คือกำรเปลีย่นแปลงขนาดโมเลกลุของ
สารอาหารโดยใช้เอนไซม์ทีเ่กี่ยวขอ้งทำให้โมเลกลุของสารอาหาร
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมไีด้โมเลกุลทีม่ีขนาดเล็กลง 
2.10 อวัยวะที่ช่วยสร้างน้ำย่อยอาหาร 
1.ต่อมน้ำลาย (Salivary Gland) 
2.กระเพาะอาหาร (Stomach) 
3.ลาไส้เล็ก (Small Intestine) 
4.ตับ (Liver) 
5.ตับอ่อน (Pancreas) 
เมื่อมนุษย์รับประทานอาหารเขา้สูร่่างกาย จะผ่านอวัยวะต่าง ๆ 
ดังนี ้
- ปาก 
- คอหอยและหลอดอาหาร 
- กระเพาะอาหาร 
- ลำไสเ้ล็ก 
- ลำไส้ใหญ ่
- ลำไสต้รง 
- ทวารหนัก 

 
3. ขั้นตอน และกระบวนการทำงาน 

ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
3.1 กระบวนการทำงานของ AR (augmented reality) 

             
ภาพ6 กระบวนการทำงานของ AR 

 

จากภาพท่ี 6 อธิบายการประมวลผล ได้ดังนี ้
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- การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) โดยค้น Marker 
จากภาพ แล้วทำการ 
สืบค้นจากฐานข้อมลู (Marker Database) จากนั้นทำ
การวิเคราะห์รูปวตัถุเสมือนท่ีไดร้ะบุไว้ว่าตรง 
กับ AR Marker หรือไม ่

- คำนวณค่าตำแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของ Marker  

- สร้างภาพ 2 มิติจากโมเดล 3 มิต ิ (3D Rendering) ซึ่งจาก
ภาพที2่-7อธิบายได้ว่าแนวคดิหลักของเทคโนโลยเีสมือน
จริง คือ การพัฒนา เทคโนโลยีทีผ่สานเอาโลกแห่งความ
เป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าดว้ยกัน ผ่านซอฟต์แวร์
และ อุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆเช่น เว็บแคมคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์อื่นที่เกีย่วข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้น จะ 

แสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอรห์น้าจอโทรศัพท์มือถือ
บนเครื่องฉายภาพ หรือบนอุปกรณ์ แสดงผล 15 อื่น ๆ
โดยภาพเสมือนจริงท่ีปรากฏขึ้นจะมีปฏสิัมพันธ์กับผู้
ใช้ได้ทันทีทั้งในลักษณะที่เป็นภาพนิ่ง สามมิติ
ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อท่ีมีเสยีงประกอบ
ขึ้นกับการออกแบบสื่อแตล่ะรูปแบบ ว่าให้ออกมาแบบ
ใด โดยกระบวนการภายในของเทคโนโลยเีสมือนจริง 
กระบวนการภายในของ เทคโนโลยีเสมือนจริง 

-  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
- เครื่องคอมพิวเตอร ์
- โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลต็ระบบปฏิบัติการ Android4.4 
ซอฟต์แวร์ (Software) 
- ระบบปฎิบัติการ Android 4.4 
- โปรแกรม Autodesk Maya 2012 
- โปรแกรม Vuforia 
- โปรแกรม Unity 
- โปรแกรม Eclipse 
- โปรแกรม Appserv 2.5.10 
- โปรแกรม Adobe Photoshop 
- โปรแกรม Adobe Dreamweaver 

- โปรแกรมเว็บบราวเซอร ์
 
3.3 กระบวนการทำงานของผู้ใช้งาน 

 
ภาพ 7 flowchart การทำของผู้ใช้งาน 

 
4. ผลการดำเนินงาน 

4.1 ผลจากการพัฒนาสื่อการสอนเร่ืองระบบร่างกายของ
สิ่งมีชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม แสดงหน้าจอเมื่อ
เร่ิมเข้าสู่โปรแกรม ดังนี้ 
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ภาพ 8 หน้าจอแสดงเมนูตัวเลือกของคุณครูและนักเรียน 
 

ดังภาพท่ี 8 โดยหน้าเมนูหลัก ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูต่างๆได ้ 
จะมีเมนูในส่วนของผู้สอน  นักเรยีนและเมนูการทดสอบบทเรยีน 

 
 

ภาพ 9 หน้าจอแสดงเมนูตัวเลือกของคุณครูโดยมี ห้องเรียน และสร้าง
ข้อสอบ ให้เลือก 
 

หน้าจอการใช้งานในส่วนของผู้สอน จะมีเมนูหลักๆให้เลือก 2 เมนู
คือ เมนูที่ 1 “Class Room” การสรา้งคลาสรูมเพื่อท่ีจะให้ผูเ้รียน
หลายๆคนเข้ามาเรยีนพร้อมๆกัน โดยผ่านการสตรีมสด เพื่อเพ่ิม
ความเข้าใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น เมนูท่ี 2 “Get an 
exam” เมนูในการสร้างหรือออกข้อสอบให้นักเรียนไดฝ้ึกทดสอบ 

 
 

ภาพ 10 หนา้จอแสดงเมนูตัวเลือกของนักเรียนโดยมีตัวเลือกเร่ิมเรียน และมี
ประวัติคะแนนให้เลือก 

 
หน้าจอการใช้งานในส่วนของผู้เรียนจะมีเมนูหลักๆในเลือก 2  เมนู
คือ เมนูท่ี 1 “Learning” เมนูการเรียน โดยใช้เทคโนโลยีความจริง
เสรมิเข้ามาช่วย เพื่อให้ผูเ้รียนได้เห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งข้ึน เมนู
ที่ 2 “Score” เมนูการดูคะแนนสอบ หลังจากท่ีผู้เรียนได้ทำการ
ทดสอบแบบทดสอบ คะแนนของผู้เรยีนจะถูกมาเก็บไว้ในเมนูนี ้
 

 
 

ภาพ 11 หนา้จอแสดงภาพความจริงเสริมเกี่ยวกับระบบร่างกายของสิ่งมีชีวิต 
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ภาพ 12 หนา้จอแสดงแบบทดสอบหลังเรียนครบตามหลักสูตร 
 

 
 

ภาพ 13 หนา้จอแสดงแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละบท 

 
5.สรุปผลการดำเนินงาน 

การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องระบบร่างกายของสิ่งมีชีวิต
โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสรมิ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้
นักเรียนนั้นสามารถไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบร่างกายของ
สิ่งมีชีวิต และเป็นสื่อการสอนทางเลือกของผู้สอนเองไดแ้ละยัง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสอนของผู้สอนและผู้เรียนยัง

สามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถเข้าใจได้
อย่างถูกต้องและเห็นภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแอปพลิเคชันให้ความรู้
เกี่ยวกับพระเครื่องบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์2) เพื่อหา
ความพึงพอใจของระบบแอปพลิเคชันให้ความร ู ้ เก ี ่ยวกับ       
พระเครื่องบระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ใช้ซอฟต์แวร์ Android 
Studio , Adobe Photoshop ใช้สถิต ิหา ค่าเฉลี ่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก็บข้อมูลกับบุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับ
พระเครื ่องในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 50 คน    
ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการใช้งานแอป
พล ิเคช ันฯในภาพรวม ระด ับมาก (ค ่าเฉล ี ่ย 3.79) เมื่อ
เปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่า   ด้านการใช้งานแอปพลิเคชันฯ 
มีความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91) และด้านคุณภาพการ
ใช้งานแอปพลิเคชันฯ มีความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.66) 
คำสำคัญ : พระเครื่อง, แอนดรอยด์ 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) create an 
application to educate the amulet on the android 
operating system 2) to find the satisfaction of the 
system. The developed using Android Studio software, 
Adobe Photoshop. Statistics were analyzed by using 
mean, standard deviation. The collect specific 
information to people who are interested about 
amulets in Muang district, Suphanburi province, 50 
people. The results showed that the samples were 
satisfied with the use applications in the overall level 
(average 3.79) compared to each side found that the 

usage. The application satisfaction level is very high 
(average 3.91) and the quality of the application usage 
were satisfied with a high level (average 3.66). 
Keywords: amulet, android 

 
1. บทนำ 

     ในปัจจุบันมีการใช้งาน โมบายล์แอปพลิเคชั ่น (Mobile 
Application) เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมีผลกระทบมาจาก
การพ ัฒนาของ โมบายล ์แอปพล ิ เคช ันหร ือ เทคโนโลยี                  
ที่ถูกพัฒนามจากผู้ผลิตสมาร์ทโฟน ซึ่งจะเป็นระบบปฏิบัติการ   
ที ่เป็นที่ได้รับความนิยม คือ ไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด์
(Android) โดยระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ มีการเปิดให้ผู้ที่
สนใจสามารถพัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชันที่อยู่บนอุปกรณ์
เคล ื ่อนท ี ่ ได ้  เพ ื ่อให ้ ได ้แอปพล ิ เคช ันท ี ่หลากหลายและ                
มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งข้ึน ทำให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน 
ได้รับแนวโน้มในการใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อตอบสนองกับ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่ต้องการความสะดวกสบาย
มากขึ ้นเรื ่อยๆ จนจนถึงขั ้นที่การใช้ โมบายล์แอปพลิเคช่ัน 
กลายเป็นส่วนหน่ึงในการดำรงชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน [1] 
     พระเครื ่องคือเครื ่องรางที่สร้างขึ ้นตามความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา เป็นพระพุทธรูป หรือพระรูปของพุทธสาวกและรูปของ
พระภิกษุทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือมรณภาพไปแล้ว ซึ่งเป็นที่เคารพ
นับถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ พระเครื ่องโดยทั่วไปมีขนาดที่เล็ก
เพื่อให้สามารถพกติดตัวไปได้อาจสร้างเป็นพระพิมพ์ดินเผา หรือ
ทำด้วยโลหะและโลหะผสม เช่น ตะกั่ว ชิน และสำริด โดยหล่อ
ด้วยกรรมวิธีแบบโบราณนอกจากนี้ยังรวมถึงเหรียญพระเครื ่อง
โลหะ ทำขึ้นด้วยกรรมวิธีท่ีเรียกว่า “เหรียญปั๊ม” [2] จึงทำให้เกิด
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ธุรกิจพระเครื่องขึ้น ซึ่งธุรกิจพระเครื่องในตลาดปัจจุบัน มีมูลค่า
สูงกว่า 4 หมื่นล้านบาท เนื่องมาจากมีการแข่งขันที่สูงจากการ
สร้างเอกลักษณ์และหาความแตกต่าง ตั้งแต่การออกแบบ มวล
สารที่ใช้ในการสร้างรวมถึงการเชิญพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมาเป็น
ผู้ปลุกเสกพระเครื่อง ซึ่งคา่ปลุกเสกพระเครื่องในระดับ    พระเก
จิอาจารย์ก็มีค่าใช่จ่ายสูงถึงวันละ 5 หมื่นบาทนอกจากนี้การ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ยังมีต้นทุน 60-70 เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสร้างอีกด้วย รวมถึงการปล่อยพระเครื่อง
ใหม่ๆลงในตลาดพระเครื่อง ซึ่งถ้าคาดหวังจะให้มูลค่าของพระ
เครื่องมีราคาทีสู่ง ตอ้งรู้วิธีการสร้างกระแสจากกลุ่มเซียนพระช่ือ
ดังหรือลงทุนกันในกลุ่มผู้สร้างเพื่อหาเช่าพระเครื่องที่กลุ่มตัวเอง
นั้นได้สร้างขึ้น [3] 
     ด้วยเหตุผลข้างต้นในการเช่าพระเครื ่อง พระบูชา จะพบ
ปัญหาสำคัญหลักๆคือไม่สามารถหาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ ส่วน
หนังสือเกี่ยวกับพระเครื่องก็มีราคาที่สูงและหาซื้อได้ยาก ทำให้ผู้
ที่เริ่มเข้ามาในวงการนี้ต้องหาข้อมูลและเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ด้วยตนเอง ทำให้มีความรู้พื้นฐานที่ไม่แน่นทำให้กูกหลอกเช่า
พระปลอมบ่อยครั้ง [4] ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะสร้าง
แอปพลิเคชันให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์เพื่อแก้ปัญหาการหาข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่อง 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อสร้างแอปพลิเคชันให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์
 2.2 เพื่อหาความพึงพอใจของระบบแอปพลิเคชันให้ความรู้
เกี่ยวกับพระเครื่องบระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด ์

 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
3.1 พระเคร่ือง 
     พระเครื่องและวัตถุมงคล จะมีอยู่มากมายหลายสํานักและ
หลายแบบ โดยเฉพาะพระภิกษุสมัยก่อนได้ทำการสร้างออกมา
เพื่อแจกจ่ายแก่ชาวบ้านด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อ
เอาผลกำไลหรือตอบแทน แต่สร้างขึ้นเพื่อ เป็นเครื่องรางสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้กับเหล่าลูกศิษย์ แต่ในปัจจุบันพระเครื่อง
และวัตถุมงคลได้กลายมาเป็นของเก ่าและโบราณวัตถุอัน
ทรงคุณค่าทั ้งใน ด้านศิลปะและความศักดิ ์ส ิทธิ ์ จึ งเป็นที่

ปรารถนาของบุคคลทั่วไป [5] พระเครื่องมีประวัติความเป็นมา
และวิวัฒนาการที่ยาวนาน ก่อนที่จะกลายมาเป็นพระเครื่องได้
เกิดการสร้าง   พระพิมพ์ขึ ้นมาก่อน เมื ่อบทบาทในสังคม
เปลี่ยนไป คติของการสร้างพระพิมพ์ก็ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปใน
ที่สุด พระพิมพ์ในบางส่วนได้กลายมาเป็นพระเครื่อง พระพิมพ์
ถือได่ว่าเป็นของเก่าแก่ที่ได้มีคนสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยตอนต้นของ
พุทธศาสนา มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย จากการขยายตัว
อิทธิพลทางพุทธศาสนาไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ทำให้พระพิมพ์ที่เป็น
ประติมากรรมในคติของทางพุทธศาสนาได้ทำการแผ่กระจายไป
ยังประเทศต่าง ๆ พร้อมกับคำสอนของศาสนา ความเชื ่อของ
พุทธศาสนา          พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุ รวมทั้ง
วัตถุที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย [6 ] ด้วยความนิยมของการ
สะสมพระเครื่องจึงทำให้เกิดธุรกิจรับเช่าพระเครื่อง-พระบูชา 
หรือให้เช่าพระเครื่อง     และมีธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องอีก
หลากหลายธุรกิจ ความรุ่งเรืองและซบเซาของธุรกิจพระเครื ่อง
นั้นจะไปในทิศทางเดียวกันกับภาวะของเศรษฐกิจของประเทศ 
ธุรกิจพระเครื ่องฟื้นฟูตัวได้อย่างชัดเจนในปี 2546 ถึง 2547 
ต่อเนื่องจนถึงปี 2548 ธุรกิจพระเครื่องนั้นมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่าง
ต่อเนื ่อง โดยจะเห็นได้จากราคาพระเครื่องในตลาดเริ ่มมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ พระกรุและพระเครื่องที่ได้รับความ
นิยมต่างๆ การประชาสัมพันธ์ในขั้นตอนการสร้างพระเครื่อง 
รวมถึงการจัดประกวดพระเครื่องที่มีการจัดขึ้นแทบทุกสัปดาห์ 
ธุรกิจแผงพระที่เริ่มมีผู้คนให้ความสนใจมากขึ้น และผู้ประกอบ
ธุรกิจแผงพระเริ ่มทำการขยายธุรกิจกันมากขึ้น โดยการเพิ่ม
กิจการในหลายพื้นที่ อีกทั้งยังได้ปัจจัยหนุนมาจากนักลงทุนชาว
ต่างประเทศที่หันมาสนใจในการเช่าพระเครื ่องและวัตถุมงคล
จากประเทศไทยเพือ่นำไปให้เช่าต่อสำหรับผู้ที่สนใจในพระเครื่อง
และวัตถุมงคลของประเทศไทยในต่างประเทศ หรือจัดทำเป็น
พิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลในต่างประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจพระเครื่องมี
เงินหมุนเวียนมากขึ้น [7] 
3.2 พระพิมพ์ [8] 
     พระพ ิมพ ์  เป ็นร ูป เคารพท ี ่ ใ ช้แทนในส ่วนขององค์
พระพุทธเจ้าทีจ่ัดทำขึ้นด้วยวิถีการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ ด้วยวัสดุ
หลักๆ ที่นำมาปั้นเป็นเนื้อพระ ได้แก่ ขี้เถ้า ดิน มวลสารต่างๆ 
หรือแม้กระทั่งอัฐิของพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์  หรืออัฐิของ
พระสงฆ์ที่เชื ่อว่าเป็น พระเกจิอาจารย์ หรือแม้แต่อัฐิของคน
ธรรมดา ซึ ่งการสร้างพระพิมพ์ในสมัยโบราณถือได้ว ่าเป็น
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พิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยในการสร้างบุญและอุทิศให้กับผู ้ตาย 
โดยสันนิษฐานว่าเริ ่มมีการจัดสร้างพระพิมพ์ในช่วงสมัยพุทธ
ศตวรรษท ี ่  5-6 หล ังจากการท ี ่ ได้สร ้างพระพ ุทธร ูปและ      
สังเวนียสถาน ซึ่งเป็นการเริ่มสร้างขึ้นราวสมัยพุทธศตวรรษที่ 3 
ในสมัยโบราณในการสร้างพระพิมพ์จะทำขึ้นเพื่อนำไปบรรจุใน
กรุของสถูปเจดีย์ ตามที่ได้กล่าวถึงกำเนิดขึ ้นของพระพิมพ์มา
ตั ้งแต่ต้น  ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานขึ ้นมาว่าคติของการสร้าง
พระพุทธรูปที ่ช่างชาวกรีกคิดขึ ้นมาเพื ่อสร้างองค์พระแทน  
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั ้น  คงจะใช้วัสดุในการสร้าง
พระพุทธรูปด้วยปูนปั้น  หรือศิลา  ประดับพระสถูปในช่วงแรก
ของการสร้างแรก  เพราะจากหลักฐานทีพ่บว่าการสร้างพระสถูป
ดูจากลวดลายที่ประดับนั้นสร้างมาจากเนื้อหาบางส่วนของพุทธ
ประวัติ  ซึ่งดั้งเดิมจะสร้างรูปเป็นเครื่องหมายแทน  เช่น  ใช้รูป
พระสถูปแทนปางเสด็จเข้าสู่ปรินพพาน หรือใช้รูปธรรมจกัรและ
กวางแทนปางปฐมเทศนาเป็นต้น  ดังนั้นในเวลาต่อมาช่างชาว
กรีกได้ที่จะคิดสร้างพระพุทธรูปเมื่อครั้งที่สร้างพระสถูปในสมัยที่
ตนทำ เพื่อสร้างพระพุทธรูปแบบลอยทั้งองค์พระ  ที่มุ่งหมาย
สร้างเพื่อเป็นพระประธานประดิษฐานในองค์พระสถูปหรือวิหาร
คงจะเป็นการสร้างหลังจากคิดบรรจุพระพุทธรูปลงในลวดลาย
ประดับพระสถูปมาแต่เดิม     
3.3 โมบายล์แอปพลิเคชั่น (Mobile Application) [9] 
     โ ม บ า ย ล์ แ อ ป พ ล ิ เ ค ช่ั น  ) Mobile Application ) คื อ               
แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยในการทำงาน ของผู ้ใช้งานบน
อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ ซึ่งแอปพลิเคชัน
นั้นจะสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันไปถึง 18 
ระบบ ตัวอย่างของระบบปฏิบัติการที่แอปพลิเคชันสามารถ
ทำงานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ Symbian OS ของ โนเกีย, 
Windows Mobile ของ Microsoft -,BlackBerry OS ของ RIM, 
Web OS ข อ ง  Palm ,iOS ข อ ง  Apple ,Android OS ข อ ง  
Google   โมบายแอปพลิเคชันจะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น         
3 ประเภท คือ 1. เนทีฟแอปพลิเคชัน  ) Native Application) 
หมายถึง แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นด้วย ชุดคำสั่งต่าง ๆ เพื่อที่จะ
สามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ OS 
Mobile โดยเฉพาะ ข้อดีของเนทีฟแอปพลิเคชัน คือ ผู้ใช้งานจะ
สามารถทำการเข้าถึงได้อย่างสะดวกโดยผ่าน Apple’s App 
Store หร ื อ  Google Play  รวมจนถ ึ งกาใ ช้ งานแบบที่ ไม่
จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นความสามารถของบาง

แอปพลิเคชันทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้งาน  2. ไฮบริดแอปพลิเคชัน 
)Hybrid Application) หมายถึง แอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นมา
ด้วย จุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถรันบนระบบปฏิบัติการได้ทุก OS 
จากการใช้ชุดคำสั่งเข้าช่วย ในการทำงานบนทุกแพลตฟอร์ม 
และทุกระบบปฏิบัติการ ในแอปพลิเคชันเดียวกัน ข้อดีของ
ไฮบริด    แอปพลิเคชันคือ เพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาไม่ต้องมาเสียเวลา
เพิ่มในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เนื่องมาจากการที่เขียนชุดคำสั่ง
แค่ครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์ม และสามารถช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงได้ 3. เว็บแอปพลิเคชัน           
)Web Application) หมายถึง แอปพลิเคชันท่ีสร้างขึ้นมาสำหรับ
ทำงานเป็น Browser เพื่อการเข้าใช้งานเว็บเพจต่าง ๆ ที่จะเขียน
คำสั่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อลดการใช้งานของ
ทรัพยากรในการประมวลผลของเครื่องสมาร์ตโฟน หรือ แท็บ
เล็ต ที่ใช้งานทำให้สามารถโหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วมากขึ้น ข้อดี
ของเว็บแอปพลิเคชัน คือ สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบาย
สำหรับทุกที่ ทุกเวลา และสามารทำการแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ
หรืออัปเดตข้อมูลได้อยู่ตลอดเวลา และสามารถใช้งานได้บนทุก
แพลตฟอร์ม 
3.4 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ [10] 
     แอนดรอยด์ (Android) หมายถึง ระบบปฏิบัติการที่จะเปิด
ให้รู ้ถึงซอฟต์แวร์ต้นฉบับ (Open Source)  ซึ่งถูกพัฒนาโดย
บริษัท กูเกิล (Google Inc.) ซึ่งระบบปฏิบัติการที่ได้รับความ
น ิยมอย ่ างมากในป ัจจ ุบ ัน  เพราะอ ุปกรณ ์ท ี ่ ใ ช้ งานใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีอยู่หลาย ระดับ และหลายเรทรา
คา อีกทั ้งยังสามารถทํางานบนอุปกรณ์ต่าง ๆที ่มีขนาดของ
หน้าจอ และความละเอียดของภาพที่แตกต่างกันได้ ซึ่งจะทําให้
ผู้ใช้งานสามารถ เลือกได้ว่าจะใช้งานบนอุปกรณ์ประเภทใด
เพ ื ่อให ้ เหมาะสมกับการพ ัฒนาโปรแกรมเพ ื ่อใช ้งานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และการพัฒนาแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั ้นจะไม่ใช่เรื ่องที่ยากอีกต่อไป 
เพราะ  ได้ม ีข ้อมูลที ่จะสามารถนำไปทำการพัฒนารวมทั้ง  
Android SDK  (Software Development Kit) เตรียมพร้อมไว้
ให้สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมได้เรียนรู ้ และเมื ่อ นักพัฒนา
โปรแกรมต้องการจะจําหน่ายและเผยแพร่โปรแกรมที่พัฒนา
เสร็จแล้ว ในทางของแอนดรอยด์เองก็ได้มีการสนับสนุนในการ
เผยแพร่โปรแกรม ผ่านทางตัวของ Android Market แต่ถ้า
ต้องการจะพูดถึงตัวของภาษาที่ใช้ในการพัฒนานั้น สําหรับใน
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ส่วนของ Android SDK นั้นจะโครงสร้างของภาษา Java ในการ
พัฒนา ซึ ่งจะทำได้ก็ต่อเมื ่อทํางานอยู่ภายใน Dalvik Virtual 
Machine เหมือนกับตัวของโปรแกรม Java ที่จะต้องทํางานอยู่
ภายใน Java Virtual Machine (Virtual Machine ระบบของ
โรงงานท่ีโปรแกรมทํางานอยู่ 
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     3.5.1 อรรถชัย คำธารราญฎร์, ราเชนทร์ ท้วมสอาด (2559) 
ได ้ศ ึกษาเร ื ่อง การพ ัฒนาศ ูนย ์รวมตลาดพระเคร ื ่องบน
แพลตฟอร์มแอนดรอยด์โดยมีว ัตถุประสงค์ คือ เพื ่อพัฒนา
แอพพลิเคชั่นศูนย์รวมตลาดพระเครื่องออนไลน์บนแพลตฟอร์ม
แอนดรอยด์และผลการวิจ ัยพบว่า 1) แอพพลิเคชั ่นมีความ
ทันสมัยลดภาระการทํางานของผู้ใช้งานทําให้สามารถค้นหาพระ
เครื่องที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นและ2) ผลการศึกษา
ความพึงพอใจต่อการใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน มีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก [11] 
     3.5.2 รุ้งนภาพร ภูชาดา, สวียา สุรมณ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาแอพพลิเคชั ่นเพื ่อการเร ียนรู ้บนแท็บเล็ตเร ื ่อ ง
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ สำหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บน
แท็บเล็ต เรื่ององค์ประกอบของระบบสารสนเทศสำพหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2) หาคุณภาพแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บน
แท็บเล็ต เรื ่ององค์ประกอบของระบบสารสนเทศสำหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่ององค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มทดลองที่ใช้
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 4/2 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 34คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตเรื่ององค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศสำหรับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 แบบประเมิน
ค ุณภาพแอพพล ิ เคช ั ่นเพ ื ่อการเร ียนร ู ้บนแท ็บ เล ็ตและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย 
และส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการว ิจ ัยพบว ่า 1) ได้
แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่ององค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) คุณภาพของ
แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่

ในระดับมาก (𝒙̅  = 4.41,S.D. = 0.68) 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตที่พัฒนาขึ้น โดยรวม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝒙̅  = 4.52, S.D. = 0.66) [12] 
     3.5.1 ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาแอพพลิเคชั ่นชุดการเรียนรู ้ภาษาสำหรับเด็กบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
ช ุดการ เร ี ยนร ู ้ ส ำหร ับ เด ็ กบนโทรศ ัพท ์ เคล ื ่ อนท ี ่  ใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มี
ต ่ อแอพพล ิ เคช ั ่ นช ุ ดการ เร ี ยนร ู ้ ภ าษาส ำหร ับ เด ็กบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุ 
3-5 ปี จำนวน 30 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค 
สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อเพื่อ
พ ั ฒน า แ อพพล ิ เ ค ช ั ่ น ช ุ ด ก า ร เ ร ี ย น รู้ ส ำห ร ั บ เ ด ็ กบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์อยู่ในระดับ

มาก (𝒙̅  = 4.39, S.D = 0.08) ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ

ด้านเทคนิคอยู่ในระดับมาก (𝒙̅  = 4.08, S.D = 0.25), (𝒙̅  = 
4.00, S.D = 0.21) ตามลำดับ [13] 
 

4. การดําเนินงาน  
ในการสร้างแอปพลิเคชันให้ความรู้เกี ่ยวกับพระเครื่องบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แบ่งขั้นตอนการดําเนินการออกเป็น
ขั้นตอนและสรุปการทํางาน 6 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนได้ดังนี้ 
    4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาโม
บาย แอปพลิเคชันและ รวมศึกษาวิธีการแอปพลิเคชันจาก
แหล่งข้อมูล ต่าง ๆ เช่น คู่มือพัฒนาแอปพลิเคชัน Android ด้วย 
Android Studio 
    4.2. ทําการวิเคราะห์ และออกแบบแอปพลิเคชันให้ความรู้
เก ี ่ ยวก ับพระเคร ื ่ องบน ระบบปฏ ิบ ัต ิการแอนดรอยด์               
ด้วย (Flowchart) 
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ภาพ 1 (Flowchart) แสดงการทำงานของแอปพลิเคชันให้
ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 
จากภาพ 1 การทำงานของแอปพลิเคชั่นจะเริ่มต้น ที่การรับค่า
จากตัวเลือกจากหน้าโฮมของแอปพลิเคชั่น แล้วทำการตัดสินใจ
จากค่าที่ได้รับว่าจะแสดงข้อมูลประเภทไหน และผู้ใช้สามารถ
เลือกที่จะกลับหน้าโฮมของแอปพลิเคชั่นหรือหยุดการทำงานของ
แอปพลิเคชั่นได้แอปพลิเคชั่นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2 (Data Flow Diagram) เส้นทางส่งข้อมูลของแอปพลิเค
ชันให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องบน ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์
 

 
 

จากภาพ 2 ผู้ใช้จะไดร้ับข้อมลูเกี่ยวกับพระเครื่องและข้อมลูการ
สอบถามเพิ่มเติม และผู้ใช้สามารถรองขอการดูข้อมูลผ่านการกด
เมนูต่างๆ โดยถ้าเป็นการสอบถาม จะได้ข้อมลูจากผู้ดูแลระบบ

และผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มข้อมลูเข้าแอปพิเคช่ันได้ 
 
4.3 สร ้างแอปพลิเคช ันให ้ความร ู ้ เก ี ่ยวก ับพระเคร ื ่องบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโ์ดยใช้ ซอฟต์แวร์ Android Studio, 
Adobe Photoshop CS6 
    4.4 ทดสอบแอปพลิเคชันให้ความรู้เกี ่ยวกับพระเครื ่องบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
    4.5 ทดลองใช้แอปพลิเคชันให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื ่องบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กับ กลุ่มตัวอย่าง และสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
    4.6 สรุปผลแอปพลิเคชันให้ความรู้เกี ่ยวกับพระเครื ่องบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   
 

5. ผลการวิจัย  
    แอปพลิเคชันให้ความรู้เกี่ยวกบัพระเครื่องบระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ มผีลการวิจัย ดังต่อไปนี 
    5.1 ผลการสร้างแอปพลิเคชันให้ความรู้เกี่ยวกับพระเคร่ือง
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์      
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 ภาพ 3 แสดงหน้าเมนูหลกัของแอพพลเิคชั่น 

 

 
ภาพ 4 แสดงหน้าตัวเลือกภายในเมนูพระเกจิ 

 

 

 

ภาพ 5 แสดงหน้าตัวเลือกภายในเมนูพระร่วง 
 

 
ภาพ 6 แสดงหน้าตัวเลือกภายในเมนูพระกรุ 
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ภาพ 7 แสดงพิมพ์ของพระผงสุพรรณ 

 
ภาพ 8 แสดงข้อมูลของพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก ่

 
 
 
 

 
 

ภาพ 9 แสดงข้อมูลของพระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลาง 

 
 

ภาพ 10 แสดงข้อมูลของพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่ม 
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ภาพ 11 แสดงข้อมูลการติดต่อสื่อสารและเส้นทาง 

 
    5 .2  ผลการประ เม ินความพ ึ งพอใจของผ ู ้ ใช ้ ง าน            
แอปพลิเคชันให้ความรู้เกี่ยวกับพระเคร่ืองบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์  
      การหาผลการประเม ินความพ ึ งพอใจของผ ู ้ ใช ้ งาน          
แอปพลิเคชันให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ จะใช้สถิติที่การวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ์ในการแปล ความหมาย ค่าเฉลี่ย  
ดังนี ้[14] 
      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 - 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด 
      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 351 - 4.50  หมายความว่า มีความพึง
พอใจระดับมาก 
      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 251 -3.50  หมายความว่า  มคีวามพึง
พอใจระดับปานกลาง 
      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 -250  หมายความว่า  มคีวามพึง
พอใจระดับน้อย 
      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ1.00 -1.50  หมายความว่า  มคีวามพึงพอใจ    
ระดับน้อยทีสุ่ด 

      ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันให้ความรู้
เกี่ยวกับพระเครื่องบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กับบุคคลทีม่ี
ความสนใจเกี่ยวกับพระเครื่องใน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
จำนวน 50 คน ใช้การเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ กลุ่มตัวอยา่ง
ได้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน และตอบ แบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อระบบ จากนั้นนำผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ด้วย
ค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และ สรุปผล แสดงดังตารางท่ี 1 
ตาราง 1 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันให้ความรู้
เกี่ยวกับพระเครื่อง 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปล 
ผล 

1. ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน 
1.1 ความเหมาะสมของลำดับ
การเปลี่ยนหนา้ 

3.95 0.81 มาก 

1.2 การแสดงผลข้อมูล 
ของแอปพลิเคชัน รวดเร็ว 
ถูกต้อง 

3.99 0.81 มาก 

1.3 เนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกบัพระ
เครื่อง 

4.07 0.73 มาก 

1.4 ความสวยงามของ 
แอปพลิเคชัน 

3.94 0.87 มาก 

1.5 ความชัดเจนของ 
แอปพลิเคชัน 

3.64 0.84 มาก 

ภาพรวมด้านการใช้งาน 
แอปพลิเคชัน 

3.91 0.82 มาก 

2. ด้านคุณภาพการใช้งานแอปพลิเคชัน 
2.1 แอปพลิเคชันนี้มี 
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ระดับใด 

3.94 0.83 มาก 

2.2 ความยากง่ายในการ 
ใช้งานแอปพลิเคชัน 

3.68 0.85 มาก 

2.3 ความสมบูรณ์ของ 
ฟังก์ชั่นในแอปพลิเคชัน 

3.46 0.88 ปาน 
กลาง 

2.4 ความเร็วในการเข้าถึง 
แอปพลิเคชัน 

3.57 0.81 มาก 

ภาพรวมด้านคุณภาพการ 
ใช้งานแอปพลิเคชัน 

3.66 0.86 มาก 

ภาพรวมการใช้งาน 
แอปพลิเคชัน 

3.79 0.84 มาก 
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จากตาราง 1 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้                  
แอปพลิเคชันให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ พบว่าความพึงพอใจด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.79) เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการใช้งานแอปพลิเคชันมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.91) อันดับที่ 1 เนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่อง 
(ค่าเฉลี่ย 4.07)อันดับที่ 2 การแสดงผลข้อมูลของแอปพลิเคชัน 
รวดเร็ว ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 3.99) อันดับที่ 3 ความเหมาะสมของ
ลำดับการเปลี่ยนหน้า (ค่าเฉลี่ย 3.95) และด้านคุณภาพการใช้
งานแอปพลิเคชัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 
3.66) อันดับที่ 1 แอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์ต่อผู ้ใช้ระดับใด
(ค่าเฉลี่ย 3.94) อันดับที่ 2 ความยากง่ายในการใช้งานแอปพลิเค
ช ัน (ค ่า เฉล ี ่ย  3 .68)  อ ันด ับท ี ่  3 ความเร ็วในการเข ้าถึง            
แอปพลิเคชัน (ค่าเฉลี่ย 3.57) ตามลำดับ 
 

6. อภิปรายผล 
แอปพล ิ เ คช ั น ให ้ ค ว าม ร ู ้ เ ก ี ่ ย วก ั บพระ เ คร ื ่ อ งบ น

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีประสิทธิภาพดีเนื่องจากมีเนื้อหา
ข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องที่บอกถึงวิธีการดูเบื่องต้น รวมทั้งยัง
สามารถนำไปใช้ในการเลือกเช่าพระได้จริง ซึ่งได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รุ้งนภาพร ภูชาดา, สวียา สุรมณ [10] ที่กล่าวว่า 
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันต้องสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริงใน
การเรียนและในการใช้ชีวิตประจำวัน และมีความพึงพอใจกับ
แอปพลิเคชันฯ เพราะสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายและมีความ
รวดเร็วในการหาข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่อง ซึ่งได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรรถชัย คำธารราญฎร์, ราเชนทร์  ท้วมสอาด [9] 
ที่กล่าวว่า แอพพลิเคช่ันต้องมีความทันสมัยและสามารถลดภาระ
การทํางานของ ผู ้ใช้งาน ทําให้สามารถค้นหาพระเครื ่อ งที่
ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น จึงทำให้ผู้ใช้เกิดความสะดวก
ในการใช้งาน ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมนุมพร มงคล 
[11] ที่กล่าวว่า แอปพลิเคชั่นต้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้ง่าย
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

7. ข้อเสนอแนะ 
     จากการสร้างแอปพลิเคชันให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี ้

     7.1 ควรนำแอปพลิเคชันไปไวท้ี่เพลย์สโตร์ เพื่อให้สามารถ
ดาวน์โหลดแอปพลเิคชันไปใช้งานได ้
     7.2 ควรมีเนื้อหาที่ง่ายต่อการอ่าน โดยการแบ่งเป็นหมวดหมู่ 
ตามชนิดมวลสารที่นำมาสร้าง และควรมีเมนูการค้นหาในเนื้อหา 
พระเครื่อง 
     7.3 ควรพัฒนาบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสถานีส่งสัญญาณและ

สื่อสารสำหรับ กสทช. (ภาค 2) จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นเครื ่องมือ

อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ กสทช. ใช้ในการระบุตำแหน่ง

ที่ตั้งเสาส่งสัญญาณ ที่แสดงข้อมูลในรูปแบบการใช้งานกูเกิลแมพ 

และรับแจ้งปัญหาต่างๆ ที ่ผ ู ้ใช้งานพบไปยังเจ้าหน้าที ่โดยตรง 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ ้นและทำการ

แก้ไขปัญหาที่พบ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณที่ขาด

หายในระหว่างการใช้งานได้ 

คำสำคัญ --  เสาส่งสัญญาณ, เซลไซด์ 

 

ABSTRACT 

Transmission and Communication Station Data 

Management System for NBTC (Region 2), Khon Kaen 

Province is a convenient tool for NBTC officials to use in 

locating signal towers. The information of the signal 

towers is shown in Google Maps and problem reports 

from users can send directly to the staff. In order for the 

staff to investigate the problems and fix them. This 

system can reduce the problems of the connection lost 

during use. 

Keywords : transmission tower, cell site 

1. บทนำ 

ปัจจุบันการสื่อสารมีความสำคัญและจำเป็นต่อการใช้
ชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทำให้มนุษย์มีการพัฒนา
เทคโนโลยีการสื ่อสารให้มีความทันสมัยเพื ่อตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ด้วยกันเอง จึงทำให้ผู ้ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือมีการติดตั้งเสาสัญญาณเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมมาก 
เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ 
กสทช. มีการเก็บข้อมูลเสาสัญญาณเพิ่มมากข้ึน และการค้นหาระบุ
ตำแหน่งของเสาสัญญาณมีหลายพื้นที่ นอกจากนี้การติดตั้งเสา
สัญญาณในบางพื้นที่อาจจะสัญญาณไม่ชัดเจนได้ ซึ ่งผู ้ใช้งานใน
พื้นที่ยังไม่มีช่องทางในการแจ้งปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ได้ ดังนั้นผู้จัดทำ
จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการข้อมูลสถานีส่งสัญญาณและ
สื่อสารสำหรับ กสทช. (ภาค 2) จ.ขอนแก่น ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ของเสาสัญญาณได้ดีขึ ้น และเพื่อ
นำเสนอข้อมูลทั ่วไปของเสาสัญญาณให้กับบุคคลทั ่วไป  และ
สามารถแจ้งปัญหาที่เกิดจากเสาสัญญาณได้ 
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

     1)  กูเกิลแผนท่ี [1] 

          กูเกิล อิงค์(NASDAQ: GOOG) เป็นแพลตฟอร์มการค้นหา

แบบใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น 

แผนที่ ภาพถ่ายจากดาวเทียม เส้นทางการขับรถ รายชื่อองค์กร

mailto:a_sukanya@kkumail.com
mailto:terntien@kkumail.com
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ธุรกิจ และที่อยู่ภายในเครื่องโทรศัพท์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานใน

องค์กรธุรกิจและนักพัฒนาในเมืองไทย สามารถแลกเปลี่ยนความรู้

เกี่ยวกับท้องถิ่น เพื่อสร้างภาพรวมของประเทศไทยตามมุมมองและ

ประสบการณ์ 

 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการใชงานกูเกิลแมพ 

     2) เสาโทรคมนาคม [2] แบ่งออกเป็น ดังนี ้
 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างเสาโทรคมนาคมแบบ Self-Support 

 

       -  เสาโทรคมนาคมแบบ Self-Support  

          เสาโทรคมนาคมประเภทนี้เป็นเสาประเภทที่มีขนาดสูง มี

ฐานที่กว้างใหญ่ และยังสามารถรองรับอุปกรณ์ทุกขนาดได้ดี ใน

ประเทศไทยจะนิยมใช้เป็นจำนวนมาก เสาประเภทนี้ความสูง 30 - 

120 เมตร และมีหลายแบบตามการใช้งานแต่ละประเภท มีทั้ง 3 

ขา 4 ขา มีบันไดภายในเสาที่สามารถปีนได้ มีแพรตฟอร์มให้พัก

เป็นระยะและมีความแข็งแรงมั่นคงมาก แสดงตัวอย่างเสาในภาพที่ 

2 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างเสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Tower 

       -  เสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Tower 

          รูปแบบของเสาประเภทนี้จะเป็นโครงเหล็กที่เชื่อมชิ้นส่วน

เหล็กให้เป็นโครงของเสาสัญญาณ โครงเหล็กของเสาประเภทนี้ถูก

ออกแบบมาให้เป็นเสาที่มีสลิงยึดโครงเสาไว้ทั้งหมด 3 ด้านที่ยึด

โครงเหล็กกับรากฐานอีกทอดหนึ่ง สลิงนั้นจะทำหน้าที่ช่วยรับแรง

ของลม ดังนั้น เสาโทรคมนาคมชนิดนี้ จึงจำเป็นต้องใช้พื ้นที่ที ่มี

บริเวณขนาดใหญ่หรือพ้ืนท่ีที่มีบริเวณกว้าง เพื่อใช้สำหรับการติดตัง้ 

ซึ่งเสาประเภทนี้เป็นเสาที่มีขนาดสูงตั้งแต่ 30 เมตร ถึง 60 เมตร 

ตั้งอยู่บนบริเวณพื้นที่ราบ แสดงตัวอย่างเสาภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างเสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Mast 
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       -  เสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Mast 

          รูปแบบของเสาโทรคมนาคมประเภทนี้เป็นโครงเหล็กที่

เชื่อมชิ้นส่วนของเหล็กให้เป็นโครงเสา เสาประเภทนี้ถูกออกแบบ

มาให้เป็นเสาที่สลิงต้องคอยยึดโครงเสาไว้ทั ้ง 3 ด้าน ที่ยึดโครง

เหล็กกับรากฐานอีกทอดหนึ่ง จะเหมือนกับเสาประเภท Guyed 

Tower เสาโทรคมนาคม แบบ Guyed Tower จึงจำเป็นต้องใช้

พื้นที่บริเวณกว้างเพื่อสำหรับติดตั้งเช่นกัน แต่เสาประเภท Guyed 

Mast จะติดตั้งบนช้ันดาดฟ้าของอาคารแทน เสาจะมีความสูงตั้งแต่ 

30 เมตร จนถึง 60 เมตร แสดงตัวอย่างเสาในภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างเสาโทรคมนาคมแบบ Pole 

       -  เสาโทรคมนาคมแบบ Pole 

          รูปแบบของเสาโทรคมนาคมประเภทนี้ ได้ถูกออกแบบมา

ให้มีเสาหลักแกนเดียวมีขนาดเล็ก ลักษณะเสาเป็นแบบ 3 ขา กาง

ออกติดกับพื้น ซึ่งสามารถติดตั้งในบริเวณที่มีพื้นท่ีจำกัด ปัจจุบันจะ

นิยมใช้เสาสัญญาณประเภทนี้บนชั้นดาดฟ้าของอาคารในชุมชน

เมือง เนื่องจากเสาประเภทนี้สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วกว่า

เสาโทรคมนาคมประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้รูปแบบของเสา

ประเภทน้ีจะต้องคำนึงถึงความสูงของอาคาร และทิศทางการติดตั้ง

ของเสาสัญญาณ เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพในสูงสุดการรับส่ง

สัญญาณ ซึ ่งโดยปกตินั ้นเสาอากาศสามารถรับ - ส่ง สัญญาณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ในความสูง 20 เมตร จากระดับพื้นดนิโดยไม่มี

สิ่งกีดขวางทิศทางของสัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนทีีี ่ โดยมีความสูง

ตั้งแต่ 3 เมตร ถึง 15 เมตร แสดงตัวอย่างเสาในภาพที่ 5 

2.2 วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

     1)  สถิติการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทย [3] 

          สำนักงาน กสทช. ได้ทำการสำรวจการใช้โทรศัพท์มือถือ

ของคนไทย พบว่า คนไทยใช้โทรศัพท์มือถือโทรติดต่อสื่อสารเฉลี่ย 

50.61 นาทีต่อวัน แบ่งเป็นการใช้ทำงาน หรือทำธุรกิจหลัก 24.14 

นาทีต่อวัน โดยเฉพาะช่วงอายุ 31 - 40 ปี เป็นช่วงอายุท่ีใช้การโทร

เพื่อสร้างรายได้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.99 

          นายฐากร ตัณฑสิทธิ ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. มอบหมายให้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการ

โทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2559  พบว่า จากผู้ตอบ

แบบสอบถามท ั ่ วประ เทศ  จำนวน  7 , 619  ร าย  ม ี ผ ู ้ ใ ช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่เฉลี ่ย 50.61 นาทีต่อวัน โดยเป็นใช้เพื ่อการ

ทำงานหรือทำธุรกิจหลักเฉลี่ย 24.14 นาทีต่อวัน  นอกจากนี้มี

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อสร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 27.28 

โดยแบ่งตามช่วงอายุดังน้ี 

          -  อายุไม่เกิน 20 ปี 9.47% 

          -  อายุ 21-30 ปี 28.60% 

          -  อายุ 31-40 ปี 38.99%  ( มากเป็นอันดับ 1 ) 

          -  อายุ 41-50 ปี 34.51% 

          -  อายุ 51-60 ปี 29.26% 

          -  อายุ61ปีขึ้นไป 22.13% 

     2)  การศึกษาประสิทธิภาพของเสาสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 

[4] 

          กายรัฐ เจริญราษฎร์ (2559) และคณะได้ทำการศึกษา

ประส ิ ท ธ ิ ภ าพของ เ ส าส ัญญาณเคร ื อ ข ่ า ย ไ ร ้ ส าย  ขอ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าขดลวดและการซ้อนเสาสัญญาณ

ในแนวตั้ง (vertical stacking) ช่วยเพิ่มความแรงและระยะทางใน

การรับส่งสัญญาณได้ดีกว่าการเพิ่มความยาวทางกายภาพ โดย

ขนาดของขดลวด จะมีประสิทธิภาพดีที่สุดที่เส้นผ่านศูนย์กลางของ
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ขดลวดเป็น 6 มิลลิเมตร และขนาดหน้าตัดของลวดที่ใช้ทำเสา

สัญญาณให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือ 1.5 ตารางมิลลิเมตร 

     3)  เว็บไซต์เดิมของเจ้าหน้าท่ีกสทช. 

 
 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างเว็บไซต์เดิมของเจ้าหน้าที่กสทช. 

          จากภาพท่ี 6 เป็นตัวอย่างเว็บไซต์เดิมของเจ้าหน้าที่กสทช. 

ที่ได้มีการยกเลิกการใช้งานไปแล้ว ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงาน ดังนี้ 

          -  ฟังก์ชันล็อกอิน 

          -  สามารถแสดงรายละเอียดของเสาสัญญาณได้ 

          -  มีการระบุพิกัดเสาสัญญาณ 

และปัญหาที่เจ้าหน้าที่กสทช.พบในเว็บไซต์เดิม และต้องการแก้ไข 

ดังนี ้

          -  ไม่มีฟังก์ชันการแจ้งปัญหา 

          -  ไม่มีฟังก์ชันการวัดระยะทาง 

          -  ไม่มีฟังก์ชันแสดงรัศมีของเสาสัญญาณ 

          -  ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์เดิมได้ 

 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 

     ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์เดิมที่มี

อยู ่แล้วได้ เนื ่องจากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมตาม

กระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ จึงทำให้เกิดปัญหาที่เจ้าหน้าที่ไม่

สามารถเพิ่ม ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลปัจจุบันของเสาส่งสัญญาณ

เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปรับรู้ข่าวสารได้ จากปัญหาดังกล่าว จึงทำให้

เกิดความต้องการที่จะจัดการข้อมูลเพื่อให้สามารถเพิ่ม ปรับปรุง

และแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา และยังสามารถให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้า

มาใช้งานเว็บไซต์เพื ่อติดตามข่าวสารหรือถ้าผู ้ใช้งานมีปัญหา

เกี ่ยวกับเสาส่งสัญญาณก็สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานไปยัง

เจ้าหน้าท่ีได้ 

3.2 ค้นคว้าศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวขอ้งกับโครงงาน 

     การค้นคว้าข้อมูล ได้แบ่งการค้นคว้าออกเป็นหนึ่งส่วนใหญ่ๆ 

คือ ส่วนของการเรียกใช้งาน Google Maps API ซึ่งจากการค้นคว้า

พบว่า การใช้งานหลักๆจะมีอยู่ 6 อย่าง ดังนี้ 

         1)  การแสดงแผนที่บนเว็บไซต์ 

         2)  การปรับเปลี่ยนรูปแบบของแผนที่ 

         3)  การปักหมุด 

         4)  การแสดงระยะทางระหว่างเสา 2 ต้นในแผนที่ 

         5)  การแสดงรัศมีของเสาแต่ละต้น 

         6)  การเพิ่มลูกเล่นให้กับแผนที่ 

3.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

     ระบบจัดการข้อมูลสถานีส่งสัญญาณและสื่อสาร เพื่อใช้ใน

กิจการของ กสทช.(ภาค 2) จ.ขอนแก่น ได ้ม ีการออกแบบ

กระบวนการและขั้นตอนการทำงานของระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 7 Use Case เจ้าหน้าที ่

     1)  ความสามารถในการทำงานของเว ็บไซต์ในด้านของ

เจ้าหน้าท่ี มีดังต่อไปนี้ 
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          -  สามารถจัดการข้อมูลการแจ้งปัญหาของเสาสัญญาณได้ 

          -  สามารถจัดการข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ 

          -  สามารถเรียกดูข้อมูลเสาสัญญาณผ่านแผนที่ได้ 

          -  สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของเสาสัญญาณได้ 

          -  สามารถจัดการข้อมูลแบบฟอร์มขอใบอนุญาตได้ 

          -  สามารถจัดการข้อมูลผู้ให้บริการได้ 

 

 
 

ภาพที่ 8 Use Case ผู้ใช้งานทั่วไป 

     2)  ความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์ในด้านของผู้ใช้งาน

ทั่วไป มีดังต่อไปนี้ 

          -  สามารถดูข้อมูลกฎหมายได้ 

          -  สามารถแจ้งปัญหาเสาสัญญาณได้ 

          -  สามารถดูข้อมูลของเสาสัญญาณได้ 

          -  สามารถดูข้อมูลแบบฟอร์มขอใบอนุญาตได้ 

3.4 สร้างฐานข้อมูล 

     การพัฒนาเริ ่มต้นจากการพัฒนาส่วนของฐานข้อมูล โดยใช้

ฐานข้อมูล MySQL โดยมีการออกแบบตารางที่ใช้ในการเก็บขอ้มูล

ตามประเภทของข้อมูล ซึ ่งประกอบด้วยเอนทิตี ้ (Entity) หรือ

ตาราง ท้ังหมด 13 ตาราง ดังนี้ 

       -  ตารางเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน 

       -  ตารางเก็บข้อมูลการแจ้งปัญหาของเสาส่งสัญญาณ 

       -  ตารางเก็บข้อมูลเสาส่งสัญญาณ 

       -  ตารางเก็บข้อมูลแอดมินดูแลระบบ 

       -  ตารางเก็บข้อมูลกฎหมายเสาส่งสัญญาณ 

       -  ตารางเก็บข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ 

       -  ตารางเก็บข้อมูลใบขออนุญาต 

       -  ตารางเก็บข้อมูลเครือข่ายร่วม 

       -  ตารางเก็บข้อมูลลูกค้า 

       -  ตารางเก็บข้อมูลจังหวัด 

       -  ตารางเก็บข้อมูลตำบล 

       -  ตารางเก็บข้อมูลอำเภอ 

       -  ตารางเก็บข้อมูลภูมิภาค 

3.5 การออกแบบ 

     ระบบจัดการข้อมูลสถานีส่งสัญญาณและสื่อสาร เพื่อใช้ใน

กิจการของ กสทช.(ภาค 2) จ.ขอนแก่น ทำการพัฒนาด้วยภาษา 

PHP, html, Java และเครื่องมือสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ได้แก่ JDK 

(Java Development Kit) และ Visual Studio Code ซึ่งได้มีการ

ออกแบบให้สอดคล้องกับเว็บไซต์เดิมที่เจ้าหน้าที่มีการใช้งาน ดังนี้ 

     1)  การออกแบบส่วนเจ้าหน้าที่ ได้แสดงตัวอย่างหน้าจอการ

ทำงาน ดังภาพท่ี 9 - 18 

 
 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างหนา้จอหน้าเสาสัญญาณ 
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ภาพที่ 10 ตัวอยา่งหน้าจอการเพิ่มขอ้มลูเสาสัญญาณ 
 

 
 

ภาพที่ 11 ตัวอยา่งหน้าจอข้อมูลเสาสญัญาณ 
 

 
 

ภาพที่ 12 ตัวอยา่งหน้าจอการลบขอ้มลูเสาสัญญาณ 
 

 
 

ภาพที่ 13 ตัวอยา่งหน้าจอแบบฟอร์มขอใบอนุญาต 
 

 
 

ภาพที่ 14 ตัวอยา่งหน้าจอการลบแบบฟอร์มขอใบอนุญาต 
 

 
 

ภาพที่ 15 ตัวอยา่งหน้าจอการเพิ่มขอ้มลูกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
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ภาพที่ 16 ตัวอยา่งหน้าจอการลบขอ้มลูกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
 

 
 

ภาพที่ 17 ตัวอยา่งหน้าจอข้อมูลการแจง้ปัญหา 
 

 
 

ภาพที่ 18 ตัวอยา่งหน้าจอหน้าติดต่อเรา 
 

     2)  การออกแบบผู้ใช้งานท่ัวไป ได้แสดงตัวอย่างหน้าจอการ

ทำงาน ดังภาพท่ี 19 - 23 

 
 

ภาพที่ 19 ตัวอยา่งหน้าจอแบบฟอร์มขอใบอนุญาต 
 

 
 

ภาพที่ 20 ตัวอยา่งหน้าจอแบบฟอร์มขอใบอนุญาต 
 

 
 

ภาพที่ 21 ตัวอยา่งหน้าจอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพที่ 22 ตัวอยา่งหน้าจอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

ภาพที่ 23 ตัวอยา่งหน้าจอการแจ้งปัญหา 
 

3.5 การพัฒนาระบบ 

     เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

คือ visual studio code และใช้ภาษา PHP โดยการใช้ XAMPP 

ซึ ่งเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์จำลองในการทดสอบเว็บไซต์ ซึ ่งจัดเก็บ

ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL และใช้ภาษา Java ในการพัฒนา

เว็บไซต์ด้วยบางส่วน 
 

4. ผลการดำเนินงาน 

     จากการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสถานีส่งสัญญาณและสื่อสาร

สำหรับ กสทช. (ภาค 2) จ.ขอนแก่น พบว่าระบบสามารถแสดง

เนื ้อหาตามที ่ได ้ทำการออกแบบไว้ ได้แก่ เสาสัญญาณ , เมนู

แบบฟอร์มขอใบอนุญาต, เมนูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, เมนูการแจ้ง

ปัญหา และเมนูติดต่อเรา 

4.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้จากการใช้งานระบบ 

     หลังจากได้มีการพัฒนาระบบไปประมาณ 70% จึงได้มีการ

ทดสอบระบบก่อนการนำไปใช้งานจริงหลังจากพัฒนาเสร็จ

เรียบร้อย โดยได้มีการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งาน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ผู้ใช้งานท่ัวไป และกลุ่มเจ้าหน้าท่ีกสทช. โดยได้ขอความร่วมมือจาก

ผู้ใช้งานในการตอบแบบสอบถาม จำนวน 10 คน แบ่งเป็นกลุ่ม

ผู้ใช้งานทั่วไป 9 คน และกลุ่มเจ้าหน้าที่กสทช. 1 คน เพื่อนำมา

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้หลังการใช้งาน โดยใช้เกณฑ์มาตรวดั

เจตคต ิแบบล ิ เค ิ ร ์ท (Likert rating scales) [5] มาใช ้ ในการ

ประเมินผลข้อมูล ซึ่งแบ่งระดับการประเมินได้ ดังนี้ 4.50-5.00 อยู่

ในระดับพึงพอใจมาก, 3.50-4.49 อยู่ในระดับพึงพอใจบ้าง, 2.50-

3.49 อยู่ในระดับเฉยๆ, 1.50-2.49 อยู่ในระดับไม่ค่อยพึงพอใจ 

และ 0.00-1.49 อยู่ในระดับไม่พึงพอใจอย่างมาก หลังจากทำการ

ประเมินผล จึงได้ผลสรุป ดังนี้ 

     1)  กลุ่มผู้ใช้งานท่ัวไป  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป 

ประเด็นคำถาม ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านเนื้อหา 4.22 0.44 พึงพอใจบ้าง 
ด้านการออกแบบและ
การจัดรูปแบบเว็บไซต ์

4.50 0.21 พึงพอใจมาก 

ด้านประโยชน์และการ
นำไปใช้งานจริง 

4.37 0.43 พึงพอใจบ้าง 

รวม 4.36 0.36 พึงพอใจบ้าง 
 

     2)  กลุ่มเจ้าหน้าท่ีกสทช. 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจกลุ่มเจ้าหนา้ที่กสทช. 

ประเด็นคำถาม ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านเนื้อหา 4.6 0.55 พึงพอใจมาก 
ด้านการออกแบบและ
การจัดรูปแบบเว็บไซต ์

4.83 0.40 พึงพอใจมาก 
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ด้านประโยชน์และการ
นำไปใช้งานจริง 

5 0 พึงพอใจมาก 

รวม 4.81 0.31 พึงพอใจมาก 
 

4.2 สรุปผลสถิติท่ีเกิดจากการใช้งานระบบ 

     ระบบจัดการข้อมูลสถานีส่งสัญญาณและสื่อสารสำหรับ กสทช. 

(ภาค 2) จ.ขอนแก่น ได้ทำการปประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

โดยแบ่งประเด็นคำถามออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ด้านเนื้อหา , ด้าน

การออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ และด้านประโยชน์และ

การนำไปใช้งานจริง โดยทำการสำรวจ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 

2563 จากกลุ่มผู้ใช้งานจำนวน 10 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป 

จำนวน 9 คน และกลุ่มเจ้าหน้าที่กสทช. จำนวน 1 คน สามารถ

สรุปผลได้ ดังนี้ 

     1)  กลุ่มผู้ใช้งานท่ัวไป 

          ด้านเนื้อหา เน้นเนื้อหาในระบบ ระดับความพึงพอใจอยู่ใน

เกณฑ์พึงพอใจบ้าง, ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 

เน้นการออกแบบ UX และ UI ให้ผู ้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก และด้านประโยชน์

และการนำไปใช้งานจริง เน้นประโยชน์ที่ได้จากระบบที่ผู้ใช้งาน

สามารถใช้งานได้จริง ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจบ้าง 

          ภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป

อยู่ในระดับพึงพอใจบ้าง 

     2)  กลุ่มเจ้าหน้าท่ีกสทช. 

          ด้านเนื้อหา เน้นเนื้อหาในระบบ ระดับความพึงพอใจอยู่ใน

เกณฑ์พึงพอใจมาก, ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 

เน้นการออกแบบ UX และ UI ให้ผู ้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก และด้านประโยชน์

และการนำไปใช้งานจริง เน้นประโยชน์ที่ได้จากระบบที่ผู้ใช้งาน

สามารถใช้งานได้จริง ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก 

          ภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป

อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ต้องการ

ให้มีการพัฒนาระบบตามเทคโนโลยีต่อไปเรื่อยๆ  

5. ข้อเสนอแนะ 

สำหรับการพัฒนาระบบเพิ่มเติมในอนาคต ควรมีการ

พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานในโทรศัพท์มือถือ เพื่อความสะดวก

สำหรับผู้ใช้งาน และเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน เช่น การระบุพิกัดของ

ผู้แจ้งปัญหา และสามารถยื่นเอกสารออนไลน์ได้ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้กล่าวถึงระบบการตรวจจับการออกกำลังกายของ

ผู้สูงอายุ โดยนำท่าทางการออกกำลังกายที่ถูกต้องมาเป็นต้นแบบ
ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) วีดีโอนี้ใช้ในการแนะนำท่าออกกำลังกายที่
ถ ูกต้อง 14 ท่า เพื ่อป้องกันการออกกำลังกายที ่ผ ิดท่าทาง 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์ ท่าทาง
มนุษย์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรู้จำในระบบ สำหรับแสดงผลการ
ตรวจจับและการประเมินท่าทางการออกกำลังกายที่ถูกต้องและ
ปลอดภัยสำหร ับผ ู ้ส ูงอายุ  แบบจำลองด ังกล ่าวผ่ านการ
ประมวลผลจากสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชันแบบ LSTM (Convolutional Neural Network : CNN , 
Long Short-Term Memory : LSTM) ย่อสั้น ๆ ว่า CNN-LSTM  
ในการทดสอบระบบจะนำท่าทางที่เป็นวีดีโอแบบเรียลไทม์ที่ถ่าย
ด้วยกล้องเว็บแคมมาทำการประมวลผลเพื่อได้จุดเคลื่อนที่ แล้ว
จึงนำผลทีได้มาทดสอบกับระบบ ผลของการทดสอบจะบอกว่า
ท่าทางออกกำลังกายถูกหรือผิด จากนั้นประเมินผลโดยใช้การวัด
ประสิทธิภาพด้วยค่าความแม่นนยำ (Precision) และค่าความ
ถูกต้อง (Accuracy) ของโมเดล การประเมินท่าของผู้ทดสอบใน
หนึ่งครั ้งต่อการออกท่าและทำการแจ้งผู ้ทดสอบในทันทีเมื่อ
สิ้นสุด 
 
คำสำคัญ – ออกกำลังกาย,ท่าทาง,โครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คอนโวลูชัน,หน่วยความจำสั้นระยะยาว 
 
 

 

*  Corresponding Author 

ABSTRACT 
The article presents the exercise posture detection 

system for elderly. The model prototype is made from 
the correct exercise postures according to the Thai 
1Health Promotion Foundation. The videos are used to 
suggest the 14 right exercise postures to prevent 
injuries. The purpose of the research is to study a  
human gestures analysis technique and use it as input 
data of machine learning in a recognition system for the 
demonstrating detection and the assessment of correct 
and safe exercise poses for the elderly. The model was 
processed through the architecture Convolutional 
Neural Network (CNN) model LSTM (Long Short-Term 
Memory: LSTM), abbreviated as CNN-LSTM. In order to 
test the system, we use the gestures from the real-time 
videos recorded by a webcam to obtain moving points, 
and use them to test the system. The system reports if 
the input gestures are correct or not. We evaluate the 
results by using the precision and accuracy of the 
model. The system analyzes the input, and provides 
the result right after the end of each gesture. 
 
Keywords – exercises, pose, Convolutional Neural 
Network, Long Short-Term Memory 
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1. บทนำ 
ในปัจจุบันทุกเพศทุกวัยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมาก
ขึ ้น  เนื ่องจากการออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างให้ร ่างกาย
แข็งแรง และก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งในการออกกำลังกายมี
หลายรูปแบบ เช่น การเล่นกีฬา วิ ่ง ปั ่นจักรยาน และการ
รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพทำให้ส่งผลดีต่อร่างกายทั้งหมด
 การออกกำลังกายของผู้สูงอายุจะช่วยให้ชะลอการ
เสื่อมสภาพของร่างกายและกระตุ้นการทำงานทุกส่วนในร่างกาย
มีภูมิต้านทานโรคและผ่อนคลายความเครียด อาจมีข้อจำกัดทาง
กายภาพของผู้สูงอายุเอง หรือ ผู ้สูงอายุอาจมีโรคประจำตัวที่
เกี่ยวกับไขข้อกระดูกหรือกล้ามเนื้อมีผลทำให้ต้องปรึกษาแพทย์
ก่อนออกกำลังกายเพื่อความปลอดภัย หากไม่ปรึกษาแพทย์กอ่น
ออกกำลังกายอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความรุนแรงถึงชีวิต 
 ท่าทางการออกกำลังกายในท่ากายบริหารของผู้สูงอายุ
มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการออกท่าที ่ถูกต้องจะช่วย
เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็นและกระดูก ให้มีความยืดหยุ่น 
ซึ่งการออกท่าทางกายบริหารช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้ หาก
ออกท่าทางไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้  เช่น ท่า
เหยียดน่องหากลงน้ำหนักที่เข่ามากเกินไปอาจทำให้ข้อต่อหัวเข่า
เสื ่อม เป็นต้น อาการบาดเจ็บจากการออกท่ากายบริหารอาจ
เกิดขึ้นได้และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากโรคประจำตัว  
 บทความนี้นำเสนอระบบการตรวจจับท่าทางการออก
กำลังกายท่ีปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ระบบมีการตรวจจับท่าออก
กำลังกาย ประเมินท่าที ่ตรวจจับว่าอยูในระดับใดและแสดง
ผลลัพธ์ให้กับผู้ทดสอบ  

 
2. ทฤษฏีและผลงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

1) การตรวจจับและการประเมินท่าทางการออกกำลัง
กายที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุด้วยกล้อง Kinect [1] เป็นการ
ตรวจจับท่าออกกำลังกายด้วยกล้อง Kinect ที่สามารถควบคุม
การเล่นเกมโดยสั่งการผ่านทางการเคลื่อนไหวและเสียงคำสั่งของ
ผู้เล่น ซึ่งบันทึกภาพความละเอียดและเซนเซอร์ในการตรวจจับ
ให ้ก ับการประเม ินการออกท่าทางโดยการตรวจจ ับการ
เคลื่อนไหวเพื่อประมวลผลท่าออกกำลังกายที่ถูกและผิด ซึ่งเป็น
โหมดการเล่นโดยการทำท่าตามวีดีโอที่กำหนด  ซึ่งในระบบใช้ 
Function Library ในตัวกล้อง Kinect คือ Kinect for window 

SDK ในการส่งข้อมูล key point 26จุดข้อต่อ ซึ่งมีค่าแกน x เป็น
แนวนอน แกน y ที่เป็นแนวตั้ง และแกน z เป็นระยะห่างของ
กล้อง โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ Markerless Motion 
Capture ตรวจจับทำการบันทึกการเคลื่อนไหวมาวิเคราะห์และ
แยกแยะภาพจากน้ันนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ท่าทางได้สองแบบ
คือ การวิเคราะห์ข ้อม ูลแบบ 2 ม ิต ิ (2 Dimension Image 
Processing) และการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลจากภาพ 3ม ิต ิ  (3 
Dimension Image Processing) และใช้วิธีการสกัดข้อมูลโดยใช้ 
Data Mining เพ ื ่อสก ัดข ้อม ูลขนาดใหญ ่โดยใช ้  Classifier 
Algorithm และใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอน
ห ล า ย ช ั ้ น  (Multi-layer Perceptron Neural Network) 
กระบวนการฝึกข้อมูลใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่
ย ้อนกล ับ (Feed-forward Backpropagation) ทำการส ุ ่มค่า
น้ำหนักที ่สามารถเปลี ่ยนได้หลังจากการฝึกคำนวณ และค่า 
input layer ในแต่ละ layer เพื่อคำนวณค่าคลาดเคลื่อนในแต่
ละ layer ซึ่งคำนวนจากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่คำนวนได้กับ
ค่าเป้าหมายที่ต้องการ และทำการปรับค่าน้ำหนักและค่าโน้ม
เอียงใหม่และทำซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะป้อนข้อมูลฝึกจนหมด
หรือทำหลายรอบเพื่อความแม่นยำ  การทดสอบจะใช้ทั้งหมด 16 
ท่า การเก็บชุดข้อมูลจะเก็บในรูปแบบไฟล์ CSV ซึ่งในโครงงาน
เก็บชุดข้อมูล 2 อย่างคือ เก็บชุดข้อมูลของจุด 2 จุด คือ จุด
ข้อมือและปลายเล็บ และชุดข้อมูลค่าน้ำหนักที่คำนวณจาก
โครงข่ายประสาทเทียมที่ไดจ้ากการ Classifier Algorithm ได้คา่ 
Accuracy ของการออกท่าทางต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 80%-
100% 

2) โปรแกรมเพื ่อการฝึกสอนเต้นเพลงเกาหลี  [2] 
โปรแกรมช่วยสอนเต้นให้กับผู ้ใช้ที ่ม ีความสนใจแต่ไม่ม ีพื้น
ฐานความรู้ในการเต้น และต้องการที่จะเรียนรู้ท่าเต้นด้วยตนเอง
สามารถใช้พัฒนาทักษะการเต้นของตนเองได้โดยใช้กล้องเว็บ
แคมโดยมี Posenet Model เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล 
และแบ่งส่วนต่าง ๆ ในร่างกายโดยข้อมูลที่ถูกใช้คือ Key points 
จาก TensorFlow.js โดยใช้ Key point 17 จุด ใช้ผลลัพธ์ที่ได้
จากกระบวนการ Convolutional Neural Network (CNN) นำ
ผลลัพธ์ที ่ได้หาความผิดพลาดโดยใช้ Siamcse Network ที่มี
โครงข่ายเหมือน CNN โดยการดึงข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ CNN 
และนำข้อมูลเข้าโครงข่ายนิวรอน (Full Connected Neural 
Layer) เพื่อให้ได้ค่า vector และ Parameter ของโครงข่าย โดย



1469 

 

  

ใช้ Principal Component Analysis (PCA) ซึ่งเป็นตัววิเคราะห์
ส่วนประกอบสำคัญโดยลดขนาดของมิติข้อมูลโดยที่ข้อมูลไม่
เสียหายโดยมี Standard Deviation ในการกระจายข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบข้อมูล 2 ข้อมูลใน 1 มิติ Variance ใช้เพื่อกระจาย
ข้อมูลทุกตัว Covariance เป็นวัดค่าความแตกต่างข้อมูล 2 มิติ 
ที่ใช้ Converiance Matrix คือ Matrix ของ Converiance ทุกคู่
ระหว่างมิติต่าง ๆ ที่สามารถหาค่า Eigen Vector และ Eigen 
Valueได้ เพื่อสร้างเป็นโมเดลทำนายผลลัพธ์ 

3) แบบจำลองสำหรับฝึกทักษะการเล่นแบดมินตันขั้น
พื้นฐานโดยใช้การตรวจจับท่าทางจากการฝังท่าทางจากวิดีโอ
และเทคนิคการเรียนรู ้แบบ One-Shot (Model for Practice 
Badminton Basic Skills by using Motion Posture 
Detection from Video Posture Embedding and One-
Shot Learning Technique) [3] ลักษณะของแบบจำลองจะทำ
การตรวจจับท่าทางโดยใช้กล้องแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บเพื่อ
ทำนายท่าทางผู้เล่น โดยใช้โปรแกรม Robot Recorder script 
จาก PoseNet library โดยใช้ Key point 17 จุด โดยเปิดกล้อง
ผ่านเว็บบราว์เซอร์เพื่อรับ Key point  ของ 1 เฟรม และส่งผ่าน 
RabbitMQ โดยที่ Python script ทำงานเป็น backend และรบั 
Key point จาก RabbitMQ เก็บ 40 เฟรม ใน 1 ท่า และเก็บใน
รูปแบบไฟล์ JSON โดยแบบจำลองนี้เน้นรูปแบบการตรวจจับ
ท่าทางการ ซึ ่งมาจากการเลือกของผู้เชี ่ยวชาญท่าแบดมินตัน 
เพื่อเตรียม train model โดยเปลี่ยน key point ให้เป็น matrix  
โดยฝังท่าทางโดยใช้เทคนิค Triplet loss model ที ่ใช้ One-
Shot Leaning ในการตรวจจับท่าทาง ใช้ค ่าของการเร ียนรู้ 
One-shot เป็นข้อมูลที่อ้างอิงในกระบวนการตรวจจับท่าแบบ 
real-time โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ One-Shot Leaning จะ
ทำการปรับค่าสมดุลของชุดข้อมูล class ที่ไม่สมดุลโดยการสุ่ม
ต ั ว อ ย ่ า ง แ บ บ  over-sample โ ด ย ใ ช ้ ว ิ ธ ี  SMOTEomek 
(Synthetic Minority Over Sample Technique) 
2.2 ท่าออกกำลังกาย 

 ท่าออกกำลังกายสำหรับผู ้ส ูงอายุ ทั ้งหมด 14 ท่า 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [4] [5]
เพื่อใช้ในการทดสอบและประเมินท่าที่ออกกำลังกาย ท่าทั้งหมด
มีดังนี ้
1.ท่าเหยีอดคอ 

 
ภาพที ่1 เอียงคอไปทางซ้าย 

 
ภาพที ่2 ก้มคอ 

1) เอียงศีรษะลงด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อน พยายามให้ใบหู
ใกล้หัวไหล่มากที่สุด  
ขวา : ค้างไว้ 10 วินาที ทำซ้ำ 10 ครั้ง ดังภาพท่ี1 
ซ้าย : ค้างไว้ 10 วินาที ทำซ้ำ 10 ครั้ง 
2) ก้มศีรษะ พยายามให้คางจรดหน้าอกค้างไว้ 10 วินาที 
ทำซ้ำ 10 ครั้ง ดังภาพท่ี2 
2.ท่ายกแขน 

 
ภาพที ่3 ยกแขนซ้าย 

 
ภาพที ่4 ยกแขนทั้งสองข้าง 

ยกแขนข้ึนด้านข้างเหนือศีรษะ หยุดประมาณ 2 วินาที แล้วดึง
มือกลับวางบนท่ีวางแขนขวา : ทำซ้ำ 10 ครั้ง ซ้าย : ทำซ้ำ 10 
ครั้ง ดังภาพที่3 และทำ 2 ข้างพร้อมกัน : ทำซ้ำ 10 ครั้ง ดัง
ภาพที่4 
3.ท่ากรรเชียง 

 
ภ า พ ท ี ่  5 ง อ แ ข น เ ข ้ า ห าตั ว
แนวนอน 

 
ภาพที่ 6 งอแขนทั้งสองข้างเข้าหัว
แนวนอน 

นั่งตัวตรง เหยียดแขนซ้ายตรงไปข้างหน้า จากนั้นงอศอก ถึง
แขนกลับมาอยู่ข้างลำตัว  
- แขนซ้าย : ทำซ้ำ 10 ครั้ง  
- แขนขวา : ทำซ้ำ 10 ครั้ง ดังภาพท่ี5 
และทำสองแขนพร้อมกัน : ทำซ้ำ 10 ครั้ง ดังภาพท่ี6 
4.ท่าเหยียดหลัง 
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ภาพที่ 7 ท่านั่งเตรียม 

 
ภาพที่ 8 นำมือขวาไว้
บนหัวเข่าข่างซ้าย 

 
ภาพที ่ 9 มือทั ้งสอง
ค่อยๆเลื่อนลงไปแตะ
ข้อเท้า 

นั่งแยกขา เอามือวางที่ด้านข้างทั้งสองของหัวเข่า ดังภาพท่ี7-8 
จากนั้นค่อยๆ เลื่อนมือลงไปจนถึงข้อเท้าดังภาพที่9 แล้วเลื่อน
กลับพร้อมยกลำตัวขึ้นตั้งตรง  
เข่าซ้าย : ทำซ้ำ 10 ครั้ง เข่าขวา : ทำซ้ำ 10 ครั้ง 
5.ท่าเหยียดข้อเท้า 

 
ภาพที ่10 จิกปลายเท้าลง 

 
ภาพที ่11 กระดกปลายเท้าขึ้น 

กระดกข้อเท้าขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จากนั้นจิกปลาย
เท้าลงให้มากที ่สุด ทำซ้ำ ๆ 20 ครั ้ง หมุนข้อเท้าตามเข็ม
นาฬิกา 20 ครั้ง หมุนข้อเท้าทวนเข็มนาฬิกา 20 ครั้ง จะทำที
ละข้างหรือสองข้างตามใจชอบ 
6.ท่าเหยียดเข่า 

 
ภาพที ่12 ยกขาซ้าย 

 
ภาพที ่13 ยกขาขวา 

เหยียดเข่าขึ้นมาให้ตรง หยุดและเกร็ง แล้วดึงเท้ากลับวางบน
พื้น ขวา : ทำซ้ำ 10 ครั้ง ซ้าย : ทำซ้ำ 10 ครั้งดังภาพท่ี12-13 
7.ท่าเตะเท้า 

 
ภาพที ่14 ท่าเตะเท้าขา้งซ้าย 

 
ภาพที ่15 ท่าเตะเท้าขา้งขวา 

เตะเท้าขึ ้นลงโดยการเกร็งและงอเข่า ขวา : ทำซ้ำ 10 ครั้ง 
ซ้าย : ทำซ้ำ 10 ครั้ง 
8.ท่าน่ังสวนสนาม 

 
ภาพที ่16 ยกขาขวา 

 
ภาพที ่17 ยกขาซ้าย 

ยกเข่าขึ้นลง สลับกัน พยายามยกเข่าให้สูง ทำซ้ำ 10 ครั้ง ดัง
ภาพที่16-17 
9.ท่าเหยียดน่อง 

   
ภาพที ่18 ท่าเหยียดน่องขาขวา 

   
ภาพที ่19 ท่าเหยียดน่องขาซ้าย 

มือสองข้างจับขอบโต๊ะหรือพนักเก้าอี้ ก้าวเท้าซ้ายถอยไปข้าง
หลัง 1 ก้าวยาว ให้เข่าซ้ายเหยียดตรง ปลายเท้าตรงไป
ข้างหน้า ค่อยๆ โน้มตัวไปข้างหน้า งอเข่าขวา พยายามให้ส้น
เท้าซ้ายติดพื้นตลอดเวลา 
ขาขวา : ค้างไว้ 10 วินาที – ทำซ้ำ 10 ครั้งขา ดังภาพท่ี18 
ซ้าย : ค้างไว้ 10 วินาที – ทำซ้ำ 10 ครั้ง ดังภาพท่ี19 
10.ท่าเขย่งปลายเท้าสลับบนส้น 

  
ภาพที ่20 ท่ายืนตรงและเขย่งปลายเท้า 

ยืนตัวตรง แยกเท้าสองข้าง มือข้างหนึ่งจับพนักเก้าอี้เพื่อช่วย
พยุง ยืนเขย่งปลายเท้าหยุดค้างไว้เล็กน้อย แล้วลงกลับที่เดิม 
จากนั้น ยกปลายเท้าขึ้น ยืนบนส้น หยุดค้าง แล้วกลับที่เดิม 
ทำสลับกัน 10 ครั้ง ดังภาพท่ี20 
11.ท่าเหยียดขาออกข้าง 
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ภาพที ่21 ยืนตรงและเตะขาซ้ายออกขา้ง 

ยืนตรงจับพนักเก้าอี้ ยกขาซ้ายออกไปด้านข้าง ปลายเท้าชี้ไป
ข้างหน้า เข่าเหยียด เอวตั้งตรง ไม่เอียงขาขวา : ทำซ้ำ 10 ครั้ง 
ขาซ้าย : ทำซ้ำ 10 ครั้ง ดังภาพท่ี21 
12.ท่าย่อเข่า 

  
ภาพที ่22 ยืนตรงและยอ่เข่า 

ยืนจับพนักเก้าอี้ งอ (ย่อ) เข่าทั้งสองข้างลงในท่าสบาย ให้หลัง
และศีรษะตั้งตรง โดยอยู่หลังปลายเท้า เหยียดเข่ายืนขึ้นสู่ท่า
เริ่มต้น ทำซ้ำ 10 ครั้ง 
13.ท่างอและเหยียดสะโพก 

 
ภาพที ่23 ยืนตรง 

 
ภาพที่ 24 งอเข่า
ยกขึ้น 

 
ภาพที่ 25 หย่อนขาเหวี่ยงไป
ด้านหลัง 

ยืนจับพนักเก้าอีใ้นภาพที่23 งอเข่าขาวยกขึ้นมาให้ใกล้หน้าอก 
พยายามอย่าให้ลำตัวงอดังภาที่24 หย่อนขาขวาลง แล้วเหวี่ยง
ไปด้านหลัง ให้เข่าเหยียดตรง ดึงขากลับสู่ท่าเริ่มต้น ขวา : 
ทำซ้ำ 10 ครั้ง ซ้าย : ทำซ้ำ 10 ครั้ง  
14.ท่าโยกตัว 

 
ภาพที ่26 เอียงตัวไปทางซ้าย 

 
ภาพที ่27 เอียงตัวไปทางขวา 

ยืนแยกเท้ากว้างพอประมาณ โยกหรือเอียงลำตัวไปด้านขวา 
แล้วกลับมาด้านซ้าย สลับไปมาดังภาพท่ี26-27 พยายามยืนให้
ตรงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทำซ้ำ 10 ครั้ง  

2.3 Deep Learning [6] 

Deep Learning คือ ระบบโครงข่ายประสาทเทียมจำลองที่
เลียนแบบมนุษย์มีการตัดสินใจและมคีวามสามารถรบัรู้หลายๆสิง่
ในเวลาเดียวกัน ส่วนประกอบการทำงานมี Hidden layer 
หลายๆช้ัน ที่ได้มาจาก Input layer นำข้อมูลเข้า เพื่อสกัดข้อมูล
และมีความสามารถในการคิดที ่มากกว่าปกติ เมื ่อมีหลาย 
Hidden layer ทำให้สามารถคำนวณซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้นและ
แสดงผลการทำงานโดย Output layer ซึ่งเหมือนกับการทำงาน
ใน Convolutional Neural Network (CNN) หร ือโครงข ่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเป็นโครงข่ายประสาทเทียม [7] ที่
มีการกำหนดขนาด Hidden layers และแยกประเภท โดยมี
โครงข่ายประเภท Recurrent Neural Network (RNN) ด้วยซึ่ง
เป็นการใช้งานกับข้อมูลที่เป็นลำดับการทำงานแบ่งเป็นสองส่วน
คือ ข้อมูลก่อนหน้า (Hidden state) และข้อมูลเข้าในขณะนั้น 
(Input data) ม ีการนำ output ของตัวม ันเองก่อนหน้าวน
กลับมาเก็บซึ่งจะเป็น Hidden state ใหม่เพื่อหาความแม่นยำ
แ ล ะ ใ ช ้  Long Short-Term Memory (LSTM) [ 8]  [ 9]  เ ป็ น
โครงข่ายประสาทเทียมแบบหนึ่งที่ถูกออกแบบมาสำหรับการ
ประมวลผลลำดับ (sequence) มาช่วยแก้ปัญหา RNN ที่มีลำดับ
ของข้อมูลต่อกันยาว LSTM ช่วยเก็บสถานะของแต่ละโหนด
เอาไว้ เนื่องจากข้อมูลบางอย่างอาจทำให้ต้องย้อนกลับมาดูคา่ที่
แท้จริงก่อนมีการเปลี่ยนแปลง และสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลใด
ควรจดจำหรือกำจัดออกไปโดยผ่านการทำให้ลืมของสถานะใน
โหนดนั้น ซึ่งก่อนเข้ากระบวนการ Deep learning จะทำการ

เก็บข้อมูลที่เป็น Key point  จากภาพวิดีโอเก็บไว้ในรูปแบบ
ไฟล์ csv 

2.3 Human Pose Estimation 
Human Pose Estimation [10]  การจับตำแหน่งจุด

ข้อต่อในร่างกาย เพื่ออธิบายท่าทางของบุคคลจากภาพถ่ายหรือ
ว ีด ีโอ โดยการนำภาพมาตรวจจับบุคคลและตรวจสอบหา
ตำแหน่งจุดข้อต่อในร่างกายเพื่อหาพิกัดตามที่ต้องการ จากนั้น
จะได้ผลเป็นตำแหน่งข้อต่อออกมา 
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ภาพที ่28 จุดเชื่อมจุดข้อตอ่ 

 
3.องค์ประกอบของระบบ 

จากภาพท่ี29 เป็นการทำงานของระบบท้ัง Front-end และ 
Back-end เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าเว็บสามารถเลือกสองส่วนคือ  
1) ดูตัวอย่างท่าออกกำลังกาย 2) ทำการทดสอบ ซึ่งส่วนนี้จะมี
การตรวจจับ Human Pose Estimation ประมวลผลโดยผ่าน
การทำนายในโมเดลของ Pose Net Library ให้ได้จุด Key point 
ออกมาและจัดเก็บเป็นรูปแบบไฟล์ json ส่งต่อเพื่อทำ Data 
Transformation เป็นไฟล์ csv แล้วทำนายผล เมื ่อได้ผลลัพธ์
แล้วจะทำการส่งผลทำนายกลับไปที่ web server เพื่อแสดงผล
ทางหน้าจอให้ผู้เล่นได้ทราบ 
3.1 กระบวนการตรวจจับข้อต่อ 

กระบวนการตรวจจับข้อต่อ [11] เป็นการตรวจจับข้อ
ต่อจะเรียกใช้ Human Pose Estimation [10] ซึ่งระบบทำการ
เปลี่ยนสีเฟรมเป็นสี แดง เขียว น้ำเงินและปรับขนาดภาพที่ได้
จากวิดีโอ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการ Convolutional Neural 

Network (CNN) [7] เพื ่อทำการเตรียมข้อมูลภาพเข้าสู ่การ
ทำนายกับ Model Pose estimation [10] เพื่อทำนายจุดข้อต่อ 
3.2 กระบวนการทำนายผลและรายงานผล 

เมื่อ key point ถูกส่งมาแล้วจะทำการเก็บ data อยู่
ในร ูปของแบบไฟล ์ JSON แล ้วส ่งเข ้า  RabbitMQ เพ ื ่อให้  
Python ดึงข้อมูล เมื่อรับมาแล้วจะทำ Data transformation 
เป็นไฟล์ csv เพื ่อทำการทำนายผลจาก Model CNN-Long 
Short-Ter m Memory (CNN-LSTM) แล้วส่งผลลัพธ์กลับ เพื่อ
แสดงผลทางหน้าจอ  

 

 

 
 

ภาพที่ 30 กระบวนการ
ตรวจจับข้อต่อ 

ภาพที่ 31 กระบวนการ
ทำนายผล 

ภาพที ่29 โครงสร้างของระบบโดยรวม 

https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/54053
https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/54053
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4. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
 การทดสอบระบบมีผู ้ใช้งาน 5 คน และจำเป็นต้องมี
ผู้ใช้งานอย่างน้อย 2 คน คือ 1 คนดูหน้าจอ และ 1 ผู้เล่น ซึ่งในที
นีท้ำการทดสอบ 14 ท่าต่อผู้เล่น 1 คน  

 
ภาพที ่32 ภาพหน้าจอเว็บ 

 
ภาพที ่33 เลือกโหมดการเล่น 

ภาพที ่32 เป็นภาพตัวอย่างหน้าจอระบบซึ ่งจะมีให้เลือก 2 
ตัวเลือกคือ วิดีโอสาธิตท่าออกกำลังกายกับเริ่มการทดสอบท่า
ออกกำลังกาย 

ภาพที่33 เป็นการเลือกโหมดทดสอบท่าออกกำลังกายโดยมี 2 
โหมดคือ โหมดนั่ง และโหมดยืน โดยวิดีโอตัวอย่างท่าออกกำลัง
กายที่ทดสอบมาจาก สสส. [4] [5] ช่องสีม่วงจะทำการแสดงผล
ลัพธ์ในตอนท่ีออกท่าออกกำลังกายเสร็จแล้ว 

 
ภาพที ่ 34  ผู ้เล่นรอวิดีโอและ
เตรียมออกกำลังกายตามวิดีโอ 

 
ภาพที่ 35 ผู้เล่นออกท่าออกกำลัง
กายตามวิดีโอตัวอย่าง 

ภาพที่34-35 ผู้เล่นเตรียมทดสอบด้วยท่าเตรียมนั่งตรงและเริ่ม
ออกท่าตามวิดีโอ ซึ่งในขณะที่กำลังออกท่านั้น ระบบจะตรวจจับ 
Key point ซึ่งจะกำหนดเวลาของท่านั่งสวนสนามในการออกท่า 
1 เซตต่อ 10 เฟรมวิดีโอ ในการออกท่าใน 1 เซต ผู้ใช้งานจะออก
ท่า 2 ครั้ง ซึ่งในแต่ละท่าการออกกำลังกายจะกำหนดจำนวน
วิดีโอเฟรม เนื่องจากในแต่ละการออกท่าต่างกัน 

 
ภาพที ่36 ช่องสีเขียวแสดงผลลัพธ์ 

เม ื ่อออกท่าออกกำลังกายเสร ็จ ระบบจะทำการ
ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ออกมาทางช่องสีเขียวซึ่งเกณฑ์การ
ประเมินผลจะมี 4 ระดับคือ  

1) Excellent คือ ท่าออกกำลังกายได้ใกล้เคียงมาก
ที่สุดหรือถูกต้องและปลอดภัย 

2) Verry Good คือ ท่าออกกำลังกายดีและปลอดภัย 

3) Good คือ ท่าออกกำลังกายพอใช้เริ่มไม่ปลอดภัย
หรือทำท่าอ่ืนท่ีไม่ใช่ท่าท่ีสั่ง 

4) Fail คือ ท่าออกกำลังกายผิด อาจมีความผิดปกติ
ของผู้ทดสอบ เช่น ไม่สามารถออกท่าได้เนื่องจากมาจากกายภาพ
ของผู ้ทดสอบเอง หรือมีอาการบาดเจ็บจากการออกท่าที่สั่ง
กระทันหัน 
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ผู้พัฒนาจึงได้ออกแบบการ
ทดสอบโดยใช้การวัดความแม่นยำ (Precision) ดังสมการที่ (1) 
และค ่าความระล ึก (Recall) ด ังสมการท ี ่  (2) และตาราง 
Confusion matrix เป ็นการทำนายผล Key point ของท่าที่
ทดสอบกับท่าทดสอบที่ถูกฝึก (Train) เป็นโมเดลแล้ว ซึ่งในแต่
ละโมเดลมีการระบุ label ไว้ในโมเดล ในการทำนายผลลัพธ์จะ
นำผลการทำนายโมเดลของค่า Key point กับ label ของท่าที่
ทดสอบนำมาหาจำนวนผลลัพธ์และแยกจำนวนเป็นตาราง 
Confusion matrix ดังตารางที่ 1  
 

ค่าความแม่นยำ =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 (1) 

ค่าความระลึก = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 (2) 

 
เมื่อ  
TP คือ จำนวนทีโ่ปรแกรมตรวจสอบว่าเป็นจริงและถูกต้องจริง 
TN คือ จำนวนที่โปรแกรมตรวจสอบว่าไม่เป็นจริงและไม่ถูกต้อง
จริง 
FP คือ จำนวนที่โปรแกรมตรวจสอบว่าเป็นจริงแต่ไม่ถูกต้อง 
FN คือ จำนวนที่โปรแกรมตรวจสอบว่าไม่เป็นจริงแต่ถูกต้อง 
 

ตารางที่ 1 Confusion matrix 

predicted label 
True label 

Positive Negative 

Positive TP FP 
Negative TN TN 

สมการคำนวณคา่ความถูกต้อง (Accuracy) ดังสมการที่3 
 

ค่าความถูกต้อง = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝑇𝑁
 × 100 (3) 

ผลการทดสอบของระบบทั้งหมด 14 ท่าดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทา่เหยยีดคอ 

predicted label 
True label 

Positive Negative 

Positive 83 21 
Negative 0 0 

Accuracy (%) 79.81% 
1) ท่าเหยีอดคอ ดังตารางที่ 2 เมื่อนำค่าในตางรางมาวัดค่า 

Precision และ Recall เท่ากับ 79.81%  

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทา่ยกแขน 

predicted label 
True label 

Positive Negative 

Positive 132 10 
Negative 0 0 

Accuracy (%) 92.96% 
2) ท่ายกแขน ดังตารางที่ 3 เมื่อนำค่าในตางรางมาวัดค่า 
Precision และ Recall เท่ากับ 92.96% 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบทา่กรรเชียง 

predicted label 
True label 

Positive Negative 

Positive 56 3 
Negative 0 0 

Accuracy (%) 94.92% 
3) ท่ากรรเชียง ดังตารางที่ 4 เมื่อนำค่าในตางรางมาวัดค่า 
Precision และ Recall เท่ากับ 94.92% 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบทา่เหยยีดหลงั 

predicted label 
True label 

Positive Negative 

Positive 102 5 
Negative 0 0 

Accuracy (%) 95.33% 
4) ท่าเหยียดหลัง ดังตารางที่ 5 เมื ่อนำค่าในตางรางมาวัดค่า 
Precision และ Recall เท่ากับ 95.33% 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบทา่เหยยีดข้อเท้า 

predicted label 
True label 

Positive Negative 

Positive 210 44 
Negative 0 0 

Accuracy (%) 82.68% 
5) ท่าเหยียดข้อเท้า ดังตารางที่ 6 เมื่อนำค่าในตางรางมาวัดค่า 
Precision และ Recall เท่ากับ 82.68% 

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบทา่เหยยีดเข่า 

predicted label 
True label 

Positive Negative 

Positive 100 18 
Negative 0 0 

Accuracy (%) 84.75% 
6) ท่าเหยียดเข่า ดังตารางที่ 7 เมือ่นำค่าในตางรางมาวัดคา่ 
Precision และ Recall เท่ากับ 84.75% 

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบทา่เตะเท้า 

predicted label 
True label 

Positive Negative 

Positive 57 14 
Negative 0 0 

Accuracy (%) 80.28% 
7) ท่าเตะเท้า ดังตารางที ่ 8 เมื ่อนำค่าในตางรางมาวัดค่า 
Precision และ Recall เท่ากับ 80.28% 

ตารางที่ 9 ผลการทดสอบทา่นั่งสวนสนาม 

predicted label 
True label 

Positive Negative 

Positive 100 0 
Negative 0 0 

Accuracy (%) 100% 
8) ท่าน่ังสวนสนาม ดังตารางที่ 9 เมื่อนำค่าในตางรางมาวัดค่า 
Precision และ Recall เท่ากับ 100% 
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ตารางที่ 10 ผลการทดสอบทา่เหยยีดน่อง 

predicted label 
True label 

Positive Negative 

Positive 86 1 
Negative 0 0 

Accuracy (%) 98.85% 
9) ท่าเหยียดน่อง ดังตารางที่ 10 เมื่อนำค่าในตางรางมาวดัค่า 
Precision และ Recall เท่ากับ 98.85% 

ตารางที่ 11 ผลการทดสอบทา่เขย่งปลายเท้าสลับยืนบนส้น 

predicted label 
True label 

Positive Negative 

Positive 23 6 
Negative 0 0 

Accuracy (%) 79.31% 
10) ท่าเขย่งปลายเท้าสลับยืนบนส้น ดังตารางที่ 11 เมื่อนำค่าใน
ตางรางมาวัดค่า Precision และ Recall เท่ากับ 79.31% 

ตารางที่ 12 ผลการทดสอบทา่เหวีย่งขาออกขา้ง 

predicted label 
True label 

Positive Negative 

Positive 88 19 
Negative 0 0 

Accuracy (%) 82.24% 
11) ท่าเหวี่ยงขาออกข้าง ดังตารางที่ 12 เมื่อนำค่าในตางรางมา
วัดค่า Precision และ Recall เท่ากับ 82.24% 

ตารางที่ 13 ผลการทดสอบทา่ย่อเขา่ 

predicted label 
True label 

Positive Negative 

Positive 40 11 
Negative 0 0 

Accuracy (%) 78.43% 
12) ท่าย่อเข่า ดังตารางที่ 13 เมื่อนำค่าในตางรางมาวัดค่า 
Precision และ Recall เท่ากับ 78.43% 

ตารางที่ 14 ท่างอเข่าและเหยยีดสะโพก 

predicted label 
True label 

Positive Negative 

Positive 78 11 
Negative 0 0 

Accuracy (%) 87.64% 
13) ท่างอและเหยียดสะโพก ดังตารางที่ 14 เมื่อนำค่าในตางราง
มาวัดค่า Precision และ Recall เท่ากับ 87.64% 

ตารางที่ 15 ผลการทดสอบทา่โยกลำตัว 

predicted label 
True label 

Positive Negative 

Positive 100 20 
Negative 0 0 

Accuracy (%) 83.33% 
14) ท่าโยกลำตัว ดังตารางที่ 15 เมื่อนำค่าในตางรางมาวดัค่า 
Precision และ Recall เท่ากับ 83.33% 
 

5. สรุปผลและอภิปราย 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า จากการนำโมเดล CNN-LSTM มาสร้าง
โมเดลประยุคต์ใช้กับการตรวจจับการออกกำลังกายนั้นทำให้
สามารถตรวจสอบการออกกำลังกายทั้งหมด 14 ท่า ซึ่งท่าที่ทำ
การทดสอบกับโมเดลที่ถูกต้องมากที่สุดผลคือ 100% นั้นคือท่า
นั่งสวนสนาม ข้อสังเกตมาจากการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง ท่านี้
จะเป็นการนั่งและยกขาสลับข้างแบบไม่ต้องหยุดเกร็งทำให้มีค่า
คลาดเคลื่อนน้อย และผลการตรวจสอบท่าที่ถูกต้องน้อยที่สุดผล
คือ 78.43% นั้นคือท่าย่อเข่าเนื่องจากตอนเก็บข้อมูลจังหวะการ
งอข่าและการกลับเข้าสู่ท่าเริ่มต้นอาจมีการเคลื่อนไหวที่มีความ
คลาดเคลื่อนมากเมื่อทำการทดสอบกับโมเดลทำให้ได้ค่าผลลพัธ์
น้อย ซึ่งการเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเป็นโมเดลนั้น ค่าแต่ละครั้งที่ถูก
เก็บจะมีการคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความ
ผิดพลาดและอีกประการหนึ่งคือโปรแกรมตรวจจับ KEYPOINT 
ยังจับไม่ถูกต้อง 100% เมื่อนำไปสร้างโมเดลจะได้ประสิทธิภาพ
ไม่เต็ม 100% ทำให้การนำมาใช้ไม่ถูกต้องทั้งหมดด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี ้ KEYPOINT ในการทดสอบยังใช้ KEYPOINT จาก
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การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการร้านขายวัสดุ
ก่อสร้าง  มีวัตถุประสงค์ช่วยให้การสั่งซื้อสินค้าดำเนินงานด้วย
ความถูกต้อง  ทราบถึงการรับเข้าของสินค้า จำนวนยอดสินค้าคง
คลัง  ลดเวลาในการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน เก็บเอกสารอย่างเป็น
ระบบ  ค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว  ตลอดจนสรุปยอดขาย
รายวัน รายเดือนและรายปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบที่
นำเสนอประกอบด้วย 5 ส่วน  สามารถแบ่งสินค้าวัสดุก่อสร้าง
เป็น 10 หมวดหมู่    ระบบที ่นำเสนอสามารถทำงานได้ทั้ง
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มอืถือ จากการทดสอบพนักงานบริการ
ลูกค้าและพนักงานขายสินค้า  ผลการทดสอบด้านเนื้อและด้าน
การออกแบบนั้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีมาก 
คำสำคัญ – เว็บแอปพลิเคชัน, วัสดุก่อสร้าง, เว็บแอปพลิเคช่ัน
สำหรับจัดการวัสดุก่อสร้าง, ระบบการบริหารจัดการ 
 

ABSTRACT 
 A Development of web-based application for 
management of construction material store has main 
objective for assisting the process of purchase order 
with accurately, knowing the quantity of products, and 
total amount of product in the inventory, reducing time 
to fill the duplicate information, storing the document 
systematically, and searching the document quickly, 
and also summarizing daily, monthly and yearly sales 
report with effectively.  
 
--------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author 
The proposed system is composed of 5 main parts and 

it can operate with the 10 categories of construction 
material. The proposed system can work on both 
personal computer and mobile phone platforms. From 
the system testing both customer service and sale 
person, testing result both web content and web design 
results with the highest average in level of very good.
  
Keywords -- web application, construction material, 
web application for management of material 
construction, management system 

 
1. บทนำ 

 ร้านขายสินค้าวัสดุก่อสร้างระบบเดิมนั้นมีปัญหาด้วยกัน
หลายส่วน เช่น ในส่วนของใบสั่งซื ้อสินค้าที่มีการตกหล่นของ
ข้อมูลสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ ปัญหาการที่ไม่ทราบปริมาณยอด
สินค้าคงคลังที่มีอยู่ หรือสินค้าบางรายการถูกนำเข้าคลังสินค้า
ซ้ำซ้อนส่งผลให้ยอดของจำนวนวัสดุก่อสร้างคงคลังไม่ตรงกับ
ความเป็นจริงของจำนวนสินค้าที่มีอยู่  รวมถึงปัญหาเรื ่องของ   
การจัดเก็บเอกสารที่มีลักษณะเป็นกระดาษนั้นเกิดความเสียหาย 
หรือว่าสูญหายได้ง่าย  นอกจากนี้ปัญหาของการสรุปยอดขาย
ของสินค้าแบบรายวัน รายเดือน และรายปี ยังเป็นการหา     
ยอดรวมด้วยการคิดโดยบุคคล ซ ึ ่งป ัญหาทั ้ งหมดเหล ่านี้         
ล้วนก่อให้เกิดความล่าช้า ใช้เวลานานในการจัดการ และอาจมี
โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของร้าน
วัสดุก่อสร้างได้   
 จากปัญหาที่กล่าวโครงงานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและ
พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการร้านขายวัสดุ
ก่อสร้าง ระบบที่นำเสนอสามารถช่วยให้การขายสินค้าก่อสร้าง
ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยระบบ
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สามารถจัดการข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขายสินค้า
วัสดุก่อสร้าง ข้อมูลสินค้าคงคลัง และออกรายงานท่ีสามารถสรุป
ยอดขายในรูปแบบรายวัน รายเดือนและรายปีได้ 

 
2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ในส่วนนี้จะอธิบายเกี ่ยวกับงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับ    
การบริหารจัดการวัสดุก่อสร้าง และส่วนถัดมาจะอธิบายแนวคิด 
และหลักการของ Web-based application และ Responsive 
web 
 
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 .  Nextershop เว ็บขายส ินค ้าออนไลน ์ที่
จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างที่คัดสรรสินค้าเกี่ยวกับบ้านคุณภาพดี 
ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง ตกแต่ง ไปจนถึงสินค้าเกี่ยวกับความเป็นอยู่
ภายในบ้าน โดยเลือกสรรแบรนด์ชั้นนำที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมี
บริการเพื่อบ้านต่าง ๆ และเลือกซื้อง่ายดาย นอกจากน้ียังมีสินค้า
พร้อมบริการติดตั ้งจากทีมช่าง และพร้อมให้คำปรึกษาและ
คำแนะนำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้าน จ่ายเงินง่าย ไม่ยุ่งยาก [1] 
ดังแสดงในภาพ 1  

 
ภาพ 1  เว็บไซต์ Nextershop 

 
2.1.2. ไทยแลนด์วัสดุ  เป็นช่องทางหนึ่งในการสั่งซื้อ

สินค้าวัสดุก่อสร้างหมวดโครงสร้างแก่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างไม่
จำเป็นต้องเดินทางไปถึงหน้าร้าน เพียงแค่เข้าสู่เว็บไซต์ก็สามารถ
ที่จะเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างได้ทันที หมดปัญหาเรื่องเสียเวลาและ
ค่าน้ำมัน  ในการเดินทาง ที่สำคัญคือสามารถเปรียบเทียบราคา
สินค้าได้อย่างง่ายได้ไม่ต้องโทรไปสอบถามหรือเดินทางไปหน้า
ร้าน [2] ดังแสดงในภาพ 2   

 
ภาพ 2  เว็บไซต์ไทยแลนด์วัสด ุ

 
2.2 กลไกการทำงานของระบบเว็บ จะเริ่มจากการส่งคำสั่งร้อง
ข้อมูลจากผู้ใช้ (เว็บเบราเซอร์) ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ก็จะเรียกตัวประมวลผลมาจัดการกับการร้องขอนั้น 
เมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาก็จะส่งผ่านเว็บเชิร์ฟเวอร์กลับไปยังเบรา
เซอร์์ [3] 
2.3 JavaScript  เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุแบบไดนามกิไทป์ 
(Dynamic Types) ซึ่ง ไวยากรณ์ของมันไต้นำโครงสร้างมาจาก
ภาษายอดนิยมอย่างจาวา (Java) กับภาษาชี (C) จึงทำให้
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ล้วนรู้จัก และเรียนรู้ใช้งานได้ไม่
ยากเย็นนัก และถือว่าเป็นภาษาที่คนนิยมใช้กันมากภาษาหนึ่ง 
แต่ทว่าคนส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยเข้าใจมันมากที่สุดเช่นกัน จนหา
ไม่ว่ามันมีความสามารถแฝงท่ีซ้อนเว้นอยู่เยอะมาก [4] 
2.4 Web-based Application  คือโปรแกรมหรือกลุ่มของ
โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในบริการ WWW 
ของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ใช้
โปรโตคอล TCP/IP เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล โดยผู้ใช้
สามารถติดต่อสื่อสาร หรือเรียกใช้งานโปรแกรม Web-based 
Application ได้โดยใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ [5] 
2.4 Responsive web คือ เว ็บไซต์ท ี ่สามารถรองร ับ  การ
ทำงานบนหน้าจออุปกรณ์เครือข่ายได้หลายอุปกรณ์ เช่น หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะมี
ขนาดหน้าจอแตกต่างกันไปตามขนาดความกว้างของเครื่องทำให้
หน้าต่างเว็บไซต์ที่ออกแบบให้ดูผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่าง
เดียว มีปัญหาการทำงานเมื่อใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาด
เล็กกว่า [6] 
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3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1. การออกแบบระบบ   

3.1.1. Data Flow Diagram Level 1 

 
ภาพ 3 Data Flow Diagram Level 1 

 

อธิบาย Data Flow Diagram Level 1 (ภาพ 3) 
 Data Flow Diagram level 1 (ภาพ 3) สามารถแบ่งขั้นตอน
การทำงานภายในระบบออกเป ็น  5 ระบบ และสามารถ
แบ่ง Process ที่เกี ่ยวข้องกับระบบที่นำเสนอ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้ 
Process 1 ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน 
 พนักงานสามารถจัดการข้อมูลพนักงานได้ สามารถปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลโดยเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลพนักงาน 
Process 2 ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า 
 พนักงานสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้  สามารถปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลโดยเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลลูกค้า 
Process 3 ระบบจัดการข้อมูลการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง 
 พนักงานสามารถจัดการข้อมูลการขายสินค้าวัสดุก่อสร้างได้  
สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโดยเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล     
การขาย 
Process 4 ระบบจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง 
 พนักงานสามารถจัดการข้อมูลการสินค้าคงคลังได้  สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโดยเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลสินค้า 
Process 5 ระบบรายงานยอดขาย 

พนักงานจะส่งความต้องการรายงานข้อมูลการขายสินค้าวัสดุ
ก ่อสร ้างไปย ังระบบ แล ้วระบบจะทำการรายงานข ้อมูล         
มายังพนักงาน 
 

3.3.2. โครงสร้างของระบบ (Structure chart)  

 
ภาพ 4 แผนผังโครงสร้างของระบบ 

 
ภาพ 4 โครงสร้างของระบบ แบ่งออกเป็น 5 ระบบย่อย ได้แก่ 

1. การจัดการข้อมูลพนักงาน 
 เป็นระบบที่ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหา และสามารถ
เพิ่ม เปลี่ยนแปลง และระงับข้อมูลของพนักงานทั่วไปได้  

2. การจัดการข้อมูลลูกค้า 
เป็นระบบที่สามารถทำการค้นหา สามารถเพิ่ม ระงับ 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลและเก็บสะสมยอดเงินในส่วนของลูกค้าได้  
3. การจัดการข้อมูลการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง 

เป็นระบบที่สามารถเพิ่ม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการสั่งซื้อ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดส่ง สามารถคำนวณ
ยอดสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง สามารถบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ และ
สามารถพิมพ์ใบเสร็จการสั่งซื้อได้ 

4. การจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง 
เป็นระบบที่สามารถรับสินค้าเข้าคลัง ค้นหาสินค้าคง

คลัง และสามารถแสดงยอดสินค้าคงคลังได้  
5. ระบบออกรายงาน 

เป็นระบบที่สามารถสรุปยอดขายในรูปแบบรายวัน 
รายเดือน และรายปีได้ 
3.2. หน้าจอของระบบ 

หน้าจอของระบบ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือการทำงาน
บนคอมพิวเตอร์ และการทำงานบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งภายในก็
จะแบ่งการทำงานออกเป็นส่วนย่อยอีก ได้แก่ผู้ดูแลระบบ และ
พนักงานทั่วไป   

1. หน้าจอการทำงานบนคอมพิวเตอร์ 
1.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
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 ภาพ 5 หนา้จอการจัดการข้อมูลพนกังาน 

 ภาพ 5 แสดงการค้นหา และสามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง 
และระงับข้อมูลของพนักงานท่ัวไปได้  

 
 ภาพ 6 หนา้จอการจัดการข้อมูลลูกคา้ 

 ภาพ 6 สามารถทำการค้นหา สามารถเพิ ่ม ระงับ 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลและเก็บสะสมยอดเงินในส่วนของลูกค้า 

 

 

 ภาพ 7 หนา้จอการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง 

 ภาพ 7 สามารถทำการค้นหา สามารถเพิ่มสินค้าใหม่ 
ระงับ เปลี่ยนแปลงข้อมูลและยกเลิกการขายสินค้าได้ 
 

 
 ภาพ 8 หนา้จอการจัดการข้อมูลการขาย ใบเสร็จรับเงิน  

  ภาพ 8 สามารถทำการค้นหา เพิ่มใบเสร็จ แก้ไขสถาน
ของการทำงาน ยกเลิกและพิมพ์ใบเสร็จได้ 
 

 
 ภาพ 9 หนา้จอการจัดการข้อมูลการซ้ือ 

 ภาพ 9 สามารถทำการค้นหา เพิ ่มใบสั ่งซื ้อ แสดง
รายละเอียดรายการสั่งซื้อ ยกเลิกและพิมพ์ใบสั่งซื้อได้ 
 

 
ภาพ 10 หนา้จอการจัดการข้อมูลการซ้ือ  ใบรับสินค้า 

 ภาพ 10 สามารถทำการค้นหา เพิ่มใบรับสินค้า แสดง
รายละเอียดรายการรับสินค้า ยกเลิกและพิมพ์ใบรับสินค้า 

 

 
ภาพ 11 หนา้จอการรายงานยอดขายรายวัน 

 ภาพ 11 สามารถทำการค้นหารายงานยอดขายรายวัน
ของสินค้าได้ 
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ภาพ 12 หนา้จอการรายงานยอดขายรายเดือน 

 ภาพ 12 สามารถทำการค้นหารายงานยอดขายราย
รายเดือนของสินค้าได้ 
 

ภาพ 13 หนา้จอการรายงานยอดรวมสนิค้าประจำเดือน 

 ภาพ 13 สามารถทำการค้นหารายงานยอดรวมสินค้า
ประจำเดือนได้ 
 

 
 ภาพ 14 หน้าจอการรายงานยอดขายรายปี 

 ภาพ 14 แสดงการค้นหายอดขายรายปี และยังมีการ
แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟแท่งได้ 
 

1.2 ส่วนของพนักงานทั่วไป 

 
ภาพ 15 หนา้จอขอ้มูลลูกค้า 

 ภาพ 15 สามารถค้นหาข้อมูลลูกค้า และสามารถแสดง
ข้อมูลลูกค้าโดยรวมได้ 

 
ภาพ 16 หนา้จอขอ้มูลสินค้าคงคลัง 

 ภาพ 16 สามารถแสดงรายละเอียด และทำการค้นหา
ข้อมูลของสินค้าได้  
 

2. หน้าจอการทำงานบนโทรศัพท์มือถือ 
2.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพ 17 หนา้จอการจัดการพนักงานบนโทรศัพท์มือถือ 

 ภาพ 17 สามารถค้นหา และสามารถเพิ่มเปลี่ยนแปลง 
และระงับข้อมูลของพนักงานท่ัวไปได้ 

 
 ภาพ 18 หน้าจอการจัดการข้อมูลลกูค้าบนโทรศัพท์มือถือ 
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 ภาพ 18 สามารถทำการค้นหา สามารถเพิ ่ม ระงับ 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลและเก็บสะสมยอดเงินในส่วนของลูกค้า 

 
 ภาพ 19 หน้าจอการจัดการสินค้าคงคลังบนโทรศัพท์มือถือ 

 ภาพ 19 สามารถทำการค้นหา สามารถเพิ่มสินค้าใหม่ 
ระงับ เปลี่ยนแปลงข้อมูลและยกเลิกการขายสินค้าได้ 

 
 ภาพ 20 หน้าจอการจัดการใบเสร็จรับเงินบนโทรศัพท์มือถือ 

 ภาพ 20 สามารถทำการค้นหา เพิ ่มใบเสร็จ แก้ไข
สถานะการทำงาน ยกเลิกและพิมพ์ใบเสร็จได้ 

 
 ภาพ 21 หน้าจอการจัดการใบสั่งซ้ือบนโทรศัพท์มือถือ 

 ภาพ 21 สามารถทำการค้นหา เพิม่ใบสั่งซื้อ แสดง
รายละเอียดรายการสั่งซื้อ ยกเลิกและพิมพ์ใบสั่งซื้อได้ 

 
 ภาพ 22 หน้าจอการจัดการใบรับสินคา้บนโทรศัพท์มือถือ 

 ภาพ 22 สามารถทำการค้นหา เพิ่มใบรับสินค้า แสดง
รายละเอียดรายการรับสินค้า ยกเลิกและพิมพ์ใบรับสินค้า 

 
 ภาพ 23 หน้าจอแสดงยอดขายรายวันบนโทรศัพท์มือถือ 

 ภาพ 23 สามารถทำการค้นหารายงานยอดขายรายวัน
ของสินค้าได้ 

 
 ภาพ 24 หน้าจอแสดงยอดขายรายเดือนบนโทรศัพท์มือถือ 
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 ภาพ 24 สามารถทำการค้นหารายงานยอดขายรายราย
เดือนของสินค้าได้ 

 
 ภาพ 25 หน้าจอแสดงยอดรวมสินค้าประจำเดือนบนโทรศัพท์มือถอื 

 ภาพ 25 สามารถทำการค้นหารายงานยอดรวมสินค้า
ประจำเดือนได้ 

 
 ภาพ 26 หน้าจอแสดงยอดขายรายปีบนโทรศัพท์มือถือ 

 ภาพ 26 สามารถทำการค้นหายอดขายรายปี และยังมี
การแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟแท่งได้ 

2.2 ส่วนของพนกังานทั่วไป 

 
 ภาพ 27 หน้าจอแสดงข้อมูลลูกค้าบนโทรศัพท์มือถือ 

 ภาพ 27 สามารถค้นหาข้อมูลลูกค้า และสามารถแสดง
ข้อมูลลูกค้าโดยรวมได้ 

 
ภาพ 28 หนา้จอแสดงข้อมูลสินค้าบนโทรศัพท์มือถือ 

 ภาพ 28 สามารถแสดงข้อมูลการค้นหาสินค้าทั้งแบบ
โดยรวม และแบบแบ่งประเภทได้ 
 

4. ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 
4.1. ส่วนของพนกังานทั่วไป 
 4.1.1. ส่วนของข้อมูลลูกค้า แสดงรายละเอียดข้อมูล
ลูกค้าท้ังหมด แก้ไขข้อมูลลูกค้า และค้นหาข้อมูลลูกค้า  

4.1.2. ส่วนของข้อมูลสินค้าคงคลัง แสดงรายละเอียด
ข้อมูลสินค้าท้ังหมด แสดงสินค้าตามหมวดหมู่ และค้นหาสินค้า  
4.2. ส่วนของผู้ดูแล 

4.2 .1 .  ส ่ วนของจ ัดการข ้อม ูลพน ักงาน แสดง
รายละเอียดข้อมูลพนักงานทั้งหมด แก้ไขสถานะพนักงาน ระงับ
บัญชพีนักงาน และค้นหาข้อมูลพนักงาน  

4.2.2. ส่วนของจัดการข้อมูลลูกค้า แสดงรายละเอียด
ข้อมูลลูกค้าทั้งหมด เพิ่มข้อมูลลูกค้า แก้ไขข้อมูลลูกค้า ระงับ
ลูกค้า และค้นหาข้อมูลลูกค้า  

4.2.3. ส่วนของจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง แสดง
รายละเอียดข้อมูลสินค้าทั้งหมด เพิ่มข้อมูลสินค้า แก้ไขข้อมูล
สินค้า ยกเลิกสินค้า แสดงสินค้าตามหมวดหมู่ และค้นหาสินค้า  

4.2.4. จัดการข้อมูลการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน  

 1) การขาย  แสดงข้อมูลการขายทั ้งหมด     
เพิ่มข้อข้อมูลการขาย  ยกเลิก และสามารถค้นหาข้อมูลการขาย 
  2) การซื้อ  แสดงข้อมูลการซื้อทั้งหมด    เพิ่ม
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ข้อมูลการซื้อ  ยกเลิกการซื้อ และสามารถค้นหาข้อมูลการซื้อ
วัสดุก่อสร้าง 

4.2.5. ส่วนของรายงานยอดขายแบบรายวัน รายเดือน 
รายปี แสดงผลรวมของข้อม ูลการขาย และค้นหารายงาน
ยอดขาย 

 
4.3 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ  

การทดสอบประเมินผลความพึงพอใจในครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบ
ประเมินรวมทั้งสิ้น 8 คน สามารถสรุปได้ ดังนี ้

 

ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
 หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ด้านเนื้อหา 

1.1) สื่อความหมายได้ชัดเจน ถูกต้อง 3.86 ดีมาก 

1.2) ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความ
ต้องการ 

3.75 ดีมาก 

1.3) การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน 
ต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ 

3.63 ดีมาก 

1.4) มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการใช้
งานและค้นหา 

3.86 ดีมาก 

1.5) ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลัก
ภาษา และไวยากรณ ์

3.36 ดีมาก 

1.6) เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน 3.86 ดีมาก 

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 
2 2 .  )หน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม มี

ความทันสมัยน่าสนใจ 
3.75 ดีมาก 

2.2) การออกแบบเว ็บไซต ์ม ีความ
เหมาะสม 

3.50 ดีมาก 

2.3) สีพื ้นหลังกับสีตัวอักษรมีความ
เหมาะสมต่อการอ่าน 

3.86 ดีมาก 

2.4) ขนาดต ัวอ ักษร และร ูปแบบ 
ตัวอักษรมีความสวยงามและอ่านได้ง่าย 

3.50 ดีมาก 

2 . 5 )  ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ส า ม า ร ถสื่ อ 
ความหมายได้ 

3.86 ดีมาก 

2.6) การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อ
การอ่านและการใช้งาน 

3.86 ดีมาก 

 หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับ 

2 .7 )  ความ เร ็ ว ในการแสดงภาพ 
ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆ 

3.62 ดีมาก 

2.8) ความถูกต ้องในการเชื ่อมโยง
ภายในเว็บไซต์ 

3.86 ดีมาก 

 
ตาราง 1 สามารถวิเคราะห์และสรุป ประเด็นสำคัญได้ดังนี้  
 1.ด้านเนื ้อหา ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
สูงสุดในด้านสื่อความหมายได้ชัดเจน ถูกต้อง ด้านมีการจัด
หมวดหมู่ให้ง่ายต่อการใช้งานและค้นหา และด้านเนื้อหากบัภาพ
มีความสอดคล้องกัน ค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.86 จากระดับคะแนนเตม็ 
4 ส่วนความพอใจด้านอื่น ๆ มีคะแนนลดหลั่นลงมาแต่ยังคงอยู่
ในช่วงระดับคะแนนดีมาก 
 2. ด้านการออกแบบ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจสูงสุดในด้านสีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อ
การอ่าน ด้านภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ ด้านการ
จัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งานและด้าน
ความถูกต้องในการเชื ่อมโยงภายในเว็บไซต์  ค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 
3.86 จากระดับคะแนนเต็ม 4 ส่วนความพอใจด้านอื ่น ๆ มี
คะแนนลดหลั่นลงมาแต่ยังคงอยู่ในช่วงระดับคะแนนดีมาก 
 

5. สรุปผลการดำเนินงาน 
 เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการร้านขายวัสดุก่อสร้าง   
มีความสามารถ 

- จัดการข้อมูลพนักงาน และจัดการข้อมูลลูกค้า    
- จัดการข้อมูลการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง  
- จัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง  
- ออกรายงานที่สามารถสรุปยอดขายในรูปแบบ

รายวัน รายเดือน และรายปีได้    
 ระบบที่นำเสนอสามารถใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์และ
บนโทรศัพท์มือถือได้ด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ    
 การนำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการร้านขายวัสดุ
ก่อสร้างไปทดสอบกับพนักงานบริการลูกค้าและพนักงานขาย
สินค้า ผลของการทดสอบในด้านเนื้อและด้านการออกแบบนั้นมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.86 จากระดับคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในระดับ
เกณฑ์ที่ดีมาก 
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Homestay Management System: A Case Study of Ban Sonmanee 

 

กนกพร มากยิ้ม1* , วชิร ยั่งยืน1 ,  เสาวคนธ์ ชูบัว1 และ มรกต การดี1 

 

1หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
Emails: kanokpon_18@rmutsvmail.com 

 

บทคัดย่อ 
     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา
ระบบจัดการโฮมสเตย์ กรณีศึกษาบ้านสนมณี อำเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของโฮมสเตย์
บ้านสนมณี พนักงานต้อนรับแขกผู้เข้าพัก และผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาระบบจำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวมรวม
ข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ความต้องการระบบจัดการโฮมสเตย์ 
และแบบประเม ินการใช ้ งานระบบสำหร ับผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญ 
ผลการศึกษา พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ ลูกค้า เจ้าของโฮมสเตย์ และผู้ดูแลระบบ โดยลูกค้า
สามารถจัดการข้อมูลการจองโฮมสเตย์ ส่วนของเจ้าของโฮมสเตย์
และผู้ดูระบบสามารถจัดการข้อมูลรายการจองโฮมสเตย์ รวมไป
ถึงการตรวจสอบรายละเอียดการจองโฮมสเตย์เพื่อทำการยืนยัน
ข้อมูลการจองโฮมสเตย์ และผลการประเมินการใช้งานระบบของ
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าระบบสามารถทำงานได้และสามารถนำไปใช้
งานได้จริง  
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to analyze, design 
and develop the homestay management system a 
cases study of Bansonmanee, Khanom District, Nakhon 
Si Thammarat Province. The sample groups used in the 
study consisted of owner of Bansonmanee Homestay, 
receptionist and experts in system development. The 
tools used to collect the data were the homestay 
management system requirements interview form and 
system usage assessment form for experts. The results 

of the study showed that the developed system 
consisted of 3 parts: the client, the owner and the 
administrator. The clients can reserve, cancel and 
change homestay booking information by themselves. 
The homestay owner and the administrator can 
manage and check homestay reservation information in 
order to confirm the reservation information. In 
addition, the results from experts expressed that the 
system is operational and can be used for practical 
purposes. 
 

Keywords – Homestay, Ban Sonmanee, 
Homestay Management System   
 

1. บทนำ 
ระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันของมนุษย์เรา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน 
การเงินการธนาคาร การขนส่งเดินทาง หรือแม้แต่การท่องเที่ยว 
เพราะสามารถอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วได้ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้จากที่ใดก็ได้และตลอดเวลา รวมทั้งเทคโนโลยดีา้น
การสื่อสารและสมาร์ทโฟนก็พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นถ้าเรา
เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมหรือที่พักที่มีความต้องการให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของที่พัก ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก ราคา 
โปรโมช่ัน ฯลฯ ได้ เราจึงจำเป็นต้องมีการนำระบบสารสนเทศมา
ใช้งาน จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าอำเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอำเภอที ่สร ้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด และเป็นอำเภอที่ได้รับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมาก ดังนั้น
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ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีสนใจในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของที่พัก  

กรณีศึกษาบ้านสนมณี โฮมสเตย์ ตำบลขนอม อำเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นธุรกิจประเภทบริการห้องพักแบบ
ส่วนตัว และทางบ้านสนมณี โฮมสเตย์ได้มีการเช่าพ้ืนโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์อื่น ๆ อยู่แล้วแต่ด้วยมีค่าใช้จ่ายที่สูง 
และไม ่ได ้ผลตอบร ับท ี ่ด ีมากน ัก ทางเจ ้าของท ี ่พ ักจ ึงมี
แนวความคิดในการพัฒนาระบบของตนเอง อีกทั้ง ณ ขณะนี้การ
ทำงานต่าง ๆ ของโฮมสเตย์ยังอยู่ในรูปแบบการเก็บข้อมูลด้วย
กระดาษ โดยเฉพาะข้อมูลการจองและการเข้าพัก 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู ้ว ิจัยจึงพัฒนาระบบจัดการโฮมสเตย์ 
กรณีศึกษาบ้านสนมณี เพื่อเพิ่มช่องทางการจองโฮมสเตย์และ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง และยังเพิ่มความ
สะดวกแก ่ ล ู กค ้ าท ี ่ ต ้ อ งการจอง โฮมส เตย ์ ในร ูปแบบ  
Web Application เพื่อให้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น ซึ่งทาง
ลูกค้าสามารถเข้าไปเช็คตารางวันที่ เวลา รายละเอียดของการ
จองโดยสามารถเข้าดูผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลที่ลูกค้าได้ทำ
การจอง ทางระบบจะมีการเก็บข้อมูลที่ทำการบันทึกไว้ในตัว
ระบบจองของบ้านสนมณี โฮมสเตย์  

 
2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

   ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ
ประกอบด้วย เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่จริง
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณผ์ู้มสี่วนไดส้่วนเสียกับ
ระบบท่ีจะทำการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
   จากภาพ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เริ่มต้นจากเจ้าของ
โฮมสเตย์ เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการบริหารโฮมสเตย์ 
แต ่จำนวนกล ุ ่มล ูกค ้าท ี ่ทราบถ ึง ข ้อม ูลห ้องพ ักของโฮม 
สเตย์ค่อนข้างน้อยและการจองห้องพักโฮมสเตย์เป็นการจอง
ห้องพักโดยลูกค้าโดยตรงหรือทำการจองผ่านหน้าเคาน์เตอร์  
ทำให้เกิดการบกพร่องต่อการจองได้ จึงมีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบจัดการโฮมสเตย์ กรณีศึกษาบ้านสนมณี เพื ่อเพิ ่มช่อง
ทางการจองห้องพักโฮมสเตย์และการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์
บ้านสนมณี 
 
2.2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     2.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
     1) การจัดการระบบโฮมสเตย์  

โฮมสเตย์ (Homestay) หมายถึง เป ็นร ูปแบบที ่พัก
ประเภทหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบชุมชนและการท่องท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ บ้านพักที่อยู่ในชุมชนมีประชาชนเป็นเจ้าของบ้าน
โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักร่วมกับเจ้าของบ้านมีการรับรอง
เรื่องห้องพัก อาหาร บริการแก่นักท่องเที่ยว [1] 
 การดำเนินกจิกรรมการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ โดยมีหลักการ
บริหารจัดการอันประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ผู ้นำท้องถิ ่น และหน่วยงานจาก

ข้อมูลโฮมสเตย์บ้านสนมณี 
1. ข้อมูลห้องพัก 
2. ข้อมูลการจองห้อง 
3. ข้อมูลการเข้าพัก  
4. ข้อมูลการชำระเงิน 
 
 

ลูกค้า/นักท่องเที่ยว 
1. ความต้องการ
เกี่ยวกบัห้องพกั 
2. การรับรู้และการ
เข้าถึงระบบฯ 
 

ระบบสารสนเทศ /เทคโนโลยีการสื่อสาร/
web application 

ระบบจัดการโฮมสเตย์ กรณีศึกษาบ้านสนมณี 
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ภาคร ัฐและภาคเอกชนที ่ร ่วมส ่งเสร ิมสน ับสน ุนเพ ื ่อเพิ่ม
ศักยภาพ การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ให้มีประสิทธิภาพ 
          

     2) วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
     วงจรชีว ิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์  หรือ Software 

Development Life Cycle (SDLC) เป็นโครงร่างหรือแนวทาง
วิธ ีการ เพื ่อใช้ทำความเข้าใจและเพื ่อใช้เป็นขั ้นตอนการ
พัฒนา ระบบสารสนเทศ หรือซอฟต์แวร์ให้สำเร็จ โดยการให้มา
ซึ ่งซอฟต์แวร์อาจจะเป็นโดยการซื้อหรือการจ้างทำหรือการ
พัฒนาเองก็ได้วงจรการพัฒนาระบบ เป็นกระบวนการวางแผน 
สร้าง ทดสอบ และปรับใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาทาง
ธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ภายในวงจรนี้จะแบ่ง
กระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phases) ได้แก่ ระยะการ
วางแผน (Planning Phase) ระยะการว ิเคราะห ์ (Analysis 
Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) และระยะการสรา้ง
และพัฒนา (Implementation Phase) ลำดับวงจรการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ [2] 

การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนการการวางแผนงาน
โดย กำหนดรูปแบบของซอฟต์แวร์ แนวทางของการพัฒนาระบบ  

การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) เป็นขั้นตอนของการ
ค้นหาความต้องการของระบบ และวิเคราะห์ความต้องการ 
เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและหน้าที่การทำงานของระบบ 

การออกแบบ (Design)  เ ป ็ นข ั ้ นตอนก ารออกแบบ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว 

การเขียนโปรแกรม (Development) เป็นขั้นตอนการสร้าง
ระบบโดยการเขียนโปรแกรม ตามแนวทางการออกแบบจาก
ขั้นตอนท่ีผ่านมา 

การทดสอบ (Testing) เป็นขั้นตอนการนำระบบที่พัฒนามา
ทดสอบการใช้งาน ว่าทำงานถูกต้องตามความต้องการที ่ได้
หรือไม่ [3] 
 

2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
สนทยา พลพาลสังข์และคณะ ได้วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาระบบจองที่พักออนไลน์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติตาด
โตนและเพื ่อบริหารจัดการระบบที ่พักออนไลน์ กรณีศึกษา
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการจอง

ห้องพักออนไลน์เป็นหลัก โดยระบบนี ้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
คือผู้ใช้บริการ และผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้บริการสามารถจองห้องพัก
ออนไลน์ ยกเลิก แก้ไขข้อมูลการจองห้องพักออนไลน์ ผู ้ดูแล
ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลในการจองห้องพักออนไลน์ 
รวมไปถึงการอนุมัติและยกเลิกการจองห้องพักออนไลน์ ซึ่งทำให้
เกิดความสะดวกในการทำงานของระบบจองห้องพักออนไลน์ 
การจัดเก็บข้อมูล ทำให้ระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
สะดวกรวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ ่งขึ ้นและสามารถ
นำไปใช้งานได้จริง [4] 

นายธนศร พูลกิจวัฒนา ได้วิจัยเรื่องระบบการจองห้องพัก
ของหรรษาโฮสเทลจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้าและการเก็บ 
ข้อมูลการใช้เตียงของโฮสเทลเพื่อใช้ในการอัพเดทสถานะของ
ห้องพักและเตียงอีกทั้งลูกค้า ต้องการสั่งอาหารและดูเมนูอาหาร
จะต ้องส ั ่ งท ี ่พน ักงานโดยตรง ด ั งน ั ้ น ในบทความน ี ้ จึ ง 
นำเสนอการจัดทำระบบจองโฮสเทลออนไลน์ เพื่อใช้ในการจอง
ห้องพักและสั่งอาหารได้ผ่านเว็บไซต์โดยที่ลูกค้าต้องทำการสมัคร
สมาชิกและจองห้องพักก่อนถึงจะสามารถสั่งอาหารได้อีกทั้งยัง
สามารถชำระเงินได้ อีกทั้งการที่ลูกค้าสมัครสมาชิกยังเป็นการ
เก็บข้อมูลของลูกค้าอีกด้วย ระบบจองโฮสเทลออนไลน์นี้เขียน
ด้วยภาษาPHP มีการเก็บฐานข้อมูลด้วย phpMyAdmin [5] 

ณิชากร พรมจันทร,และคณะได้วิจัยเรื่องระบบจองโรงแรม 
Princess Hotel จะประกอบไปด้วยผู้ดูแลระบบ (admin) และ
ส่วนของลูกค้า ซึ่งในส่วนผู้ดูแลระบบ (admin) สามารถกดเพิ่ม 
ลบ แก้ไข ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ยืนยันการจอง 
และตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าและในส่วนลูกค้าจะ
สามารถสมัครสมาชิก เรียกดูข่าวประชาสัมพันธ์ จองห้องพักทำ
การชำระเงิน นอกจากนี ้ระบบยังมีการจัดเก็บข้อมูลที ่เป็น
ระเบียบซึ่งส่งผลดีต่อผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ ทำให้ข้อมูล  ถูก
เก็บอย่างปลอดภัย ทำให้ง ่ายต่อการค้นหาและใช้งาน ซึ่ง
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงงานนี้ก็เพื ่อศึกษารูปแบบการ 
ทำงานและวิเคราะห์กระบวนการทำงานของระบบ เพื่อจำลอง
ระบบจอง โรงแรม Princess Hotel ขึ ้นมาตามขอบเขตการ
ทำงานท่ีตั้งไว้ [6] 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C


1489 

 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร คือ ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านการว ิจ ัยทางระบบ
สารสนเทศ  
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการวิจัยทางระบบ
สารสนเทศ จำนวน 20 คน โดยวิธ ีการเล ือกกลุ่มตัวอย่าง  
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
    1) แบบสัมภาษณ ์
    2) ภาษาPHP  ฐานข้อมูล MySQL และ Bootstrap สำหรับ
ส่วนแสดงผล  
 
3.3 เคร่ืองมือการวิจัย 
    1) ระบบจัดการโฮมสเตย์ กรณีศึกษาบ้านสนมณ ี
    2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจัดการ
โฮมสเตย์ กรณีศึกษาบ้านสนมณ ี
     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าเฉลีย่ ( x̅ ) และ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์กำหนดความหมาย
ตามขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ John W.Best 
[7] ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
3.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
    ผู้วิจัยพัฒนาระบบตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ(System 
Development Life Cycle หรือ SDLC) ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

    3.4.1 ผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

 
 

ภาพ 2  Data Flow Diagram Level 0  

จากภาพ 2 Data Flow Diagram ระบบจัดการโฮมสเตย์ 
กรณีศึกษาบ้านสนมณี ประกอบด้วย กระบวนการทำงาน 7 
กระบวนการ เป็นส่วนของการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบสำหรับ
เจ้าของโฮมสเตย์บ้านสนมณี 
     1) กระบวนการจัดการข้อมูลพื ้นฐาน เป็นส่วนของการ
จัดการข้อมูลพื้นฐานระบบ 
     2) กระบวนการตรวจสอบรายละเอียดการจอง/ยืนยันขอ้มูล 
ในส่วนของการจองของลูกค้าและการตรวจสอบรายละเอียดการ
จองและยืนยันข้อมูล  

3) กระบวนการจัดการข้อมูลการจองโฮมสเตย์/ปรับสถานะ 
เป็นส่วนของการจัดการข้อมูลการจองโฮมสเตย์ให้แก่ลูกค้า  

4) กระบวนการจัดการแจ้งข้อมูลการชำระเงินค่าม ัดจำ  
เป็นส่วนของการแจ้งข้อมูลการชำระเงินค่ามัดจำผ่านระบบ และ
การปรับสถานะที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน 
     5) กระบวนการจัดการเข้าพัก เป็นส่วนของการเช็คอินการ
เข้าพักให้กับลูกค้า 

6) กระบวนการรีวิวห้องพักของโฮมสเตย์ เป็นส่วนของการ
รีวิวหลังการใช้บริการห้องพักของทางโฮมสเตย์ 

7) กระบวนการออกรายงาน เป็นส่วนของการพิมพ์เอกสาร 
เช่น รายงานรายรับ/เดือน  
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3.4.2 Entity Relationship Diagram (ER-Diagram) 

         
 

ภาพ 3  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอนทิตี ้(E-R Diagram) 

   จ า ก ภ า พ  3 Entity Relationship Diagram (ER-Diagram) 
ระบบจัดการโฮมสเตย์ กรณีศึกษาบ้านสนมณี เป็นการออกแบบ
ตารางข้อมูลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานระบบ
จัดการโฮมสเตย์ ประกอบด้วยตารางข้อมูลจำนวน 7 ตาราง ดังนี้ 
1) ตารางข้อมูลผู ้ใช้ 2) ตารางข้อมูลลูกค้า 3) ตารางข้อมูล
ห้องพัก 4) ตารางข้อมูลใบจอง 5) ตารางข้อมูลการชำระเงิน  
6) ตารางข้อมูลรายละเอียดประเภทห้องพัก 7) ตารางข้อมูลรวีิว
โฮมสเตย์ 

 
4. ผลการวิจัย 

4.1) ผลการพัฒนาระบบจัดการโฮมสเตย์ กรณีศึกษาบ้าน 
สนมณ ี

ระบบจ ัดการโฮมสเตย ์  กรณ ีศ ึกษาบ ้านสนมณี  
ประกอบด้วยระบบการทำงาน 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนระบบการจองห้องพักโฮมสเตย์ 
ส่วนระบบการจองห้องพักโฮมสเตย์เป็นส่วนการทำงาน

สำหรับลูกค้า  
 
 

1) หน้าหลักของระบบการจองห้องพักโฮมสเตย์ เพื่อแสดงข้อมูล
โฮมสเตย์ ให้เลือกเพื่อเข้าสู่ระบบการจองห้องพักโฮมสเตย์ 
 

  
 

ภาพ 4 หน้าหลักของระบบการจองห้องพักโฮมสเตย ์
 

2) หน้าแสดงระบบการจองห้องพักโฮมสเตย์เพื ่อแสดงข้อมูล
ประเภทโฮมสเตย์ 

  
 

ภาพ 5 ประเภทโฮมสเตย ์
 

3) หน้าแสดงห้องว่างของระบบการจองห้องพักโฮมสเตย์ เพื่อ
แสดงข้อมูลการจองและทำการดูรายละเอียดของโฮมสเตย์  

 
 

ภาพ 6 แสดงข้อมูลห้องวา่งของโฮมสเตย์ 
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4) หน้าแสดงกรอกรายละเอียดการจองห้องพักโดยลูกค้าจะทำ
การกรอกรายละเอียดลงไปในระบบและยืนยันข้อมูล 

 
 

ภาพ 7 หน้าจอแสดงการกรอกรายละเอียดการจองห้องพัก 
 

5) หน้าจอแสดงตรวจสอบข้อมูลการจองห้องพัก โดยลูกค้าจะทำ
การเข้าระบบเพื่อทำการตรวจสอบสถานะการจองห้อง 

  
 

ภาพ 8 หน้าจอแสดงตรวจสอบข้อมูลการจองห้องพัก 
 

6) หน้าจอแสดงการแจ้งชำระเงินค่ามัดจำ โดยลูกค้าจะทำการ
ชำระเงินค่ามดัจำและส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางระบบ 

 
 

ภาพ 9 หน้าจอแสดงการแจ้งชำระเงินค่ามัดจำ 

 
 
 

7) หน้าจอแสดงการรีวิวห้องพัก โดยลูกค้าจะทำการรีวิวห้องพัก
ด้วยการให้แต้มคะแนนห้องพักผ่านทางระบบ หลังจากลูกค้าใช้
บริการเข้าพักโฮมสเตย์ 

 
 

ภาพ 10 หนา้จอแสดงการรีวิวห้องพัก 

 
ส่วนการจัดการระบบ  
ส่วนการจัดการระบบเป็นส่วนการทำงานสำหรับเจ้าหน้า

ของโฮมสเตย์/ผู ้ดูแลระบบ เพื่อการจัดการระบบในส่วนของ 
Back End ตามที่ออกแบบระบบ 
1) หน้าหลักของระบบจองโฮมสเตย์ ส่วนของ Back End เพื่อ
ตรวจสอบสิทธ์ิเข้าใช้งานระบบ   
 

  
 

ภาพ 11 แสดงเข้าสู่ระบบ 
 

2) หน้าจอแสดงการจองห้องพักโฮมสเตย์ โดยเจ้าของโฮมสเตย/์
ผู้ดูแลระบบจะทำการตรวจสอบรายละเอียดการจองห้องพักเพื่อ
ทำการยืนยันการจองห้องพักให้แก่ลูกค้า

  
 

              ภาพ 12 หน้าจอการจองโฮมสเตย์ 
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3) หน้าจอแสดงรายการจองห้องพักโฮมสเตย์ โดยเจ้าของโฮมส
เตย์/ผู้ดูแลระบบจะทำการจัดการข้อมูลรายการจองห้องพักและ
การปรับสถานะรายการจองห้องพัก 

 
 

 ภาพ 13 หน้าจอแสดงรายการจองห้องพักโฮมสเตย์ 
 

4) หน้าจอแสดงการชำระเงินของลูกค้า โดยเจ้าของโฮมสเตย์จะ
ทำการจัดการตรวจสอบรายการแจ้งชำระเงินของลูกค้าและปรับ
สถานะเป็นชำระเงิน 

  
 

 ภาพ 14 หน้าจอแสดงการชำระเงินของลูกค้า 
 

5) หน้าจอแสดงการเช็คอิน/เช็คเอาท์ให้กับลูกค้า โดยเจ้าของ
โฮมสเตย์/ผู้ดูแลระบบจะทำการเช็คอินเมื่อลูกค้าทำการเข้าพัก
โฮมสเตย์และทำการเช็คเอาท์เมื่อลูกค้าต้องการเช็คเอาท์ออก
จากห้องพัก 

  
 

 ภาพ 15 หน้าจอแสดงการเช็คอิน 

 
 
 

6) หน้าจอแสดงรายงานรายรับประจำเดือน เจา้ของโฮมสเตย์/
ผู้ดูแลระบบสามารถออกรายงานประจำได้เดือน 

 
 

ภาพ 16 หนา้จอออกรายงานรายรับ 
 

4.2. ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการโฮมสเตย์
กรณีศึกษาบ้านสนมณี 
     ผลประเมินประสิทธิภาพระบบจองห้องพักโฮมสเตย์ โดย
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยทางระบบสารสนเทศ 
จำนวน 20 ท่าน ดังตาราง 1  
 

ตาราง 1 ประสิทธิภาพระบบจัดการโฮมสเตย์ กรณีศึกษาบ้านสนมณี 

ด้านการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 x̅  S.D. แปลผล 
1) ด้านการออกแบบระบบ 4.56 0.58 มากที่สุด 
2) ด้านความถูกต้องของระบบ 4.65 0.50 มากที่สุด 
3) ด้านการใช้งานระบบ 4.44 0.58 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.55 0.55 มากที่สุด 
 

จากตาราง 1 พบว่า ระบบจัดการโฮมสเตย์ กรณีศึกษาบ้าน 
สนมณี มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( x̅ ) 
= 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.55 จึงสามารถ
สรุปได้ว่าระบบจองห้องพักโฮมสเตย์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมากสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มช่องทางการ
การจองห้องพักโฮมสเตย์ ได้ 
 
4.3 ผลประเมินพึงพอใจในการใช้งานระบบจัดการโฮมสเตย์
กรณีศึกษาบ้านสนมณี      
 ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบจัดการโฮมส
เตย์กรณีศึกษาบ้านสนมณีโดยเจ้าของโฮมสเตย์ ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 การประเมินพึงพอใจในการใช้งานระบบจัดการโฮม 
สเตย์กรณีศึกษาบ้านสนมณี      

ด้านการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 x̅  S.D. แปลผล 

1) ด้านการบริการข้อมูล 4.40 0.51 มาก 
2) ด้านการออกแบบระบบ 4.60 0.51 มากที่สุด 
3) ด้านประสิทธิภาพของระบบ 4.53 0.55 มากที่สุด 
4) ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ 4.67 0.51 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.55 0.52 มากที่สุด 
 

จากตาราง 2 พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.55, S.D.= 0.52)  โดยดา้น
การนำไปใช้ประโยชน์เพื ่อเพิ ่มช่องทางการห้องพักโฮมเตย์ 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ 4.55 จึงสามารถสรุปได้ว่า 
ระบบจองห้องพักโฮมสเตย์ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อเพิ่มช่องทางการจองห้องพักโฮมสเตย์ การประชาสัมพันธ์ไป
ย ังน ักท ่องเท ี ่ยวท ี ่จะทำการเด ินทางมาย ัง  อำเภอขนอม   
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นอย่างดี 

5.สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบจัดการโฮมสเตย์ กรณีศึกษา

บ้านสนมณี ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และประเมินความพึงพอใจงานวิจัยทางระบบสารสนเทศ ในการ
ใช้งานระบบห้องพักโฮมสเตย์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการ
จองห้องพักโฮมสเตย์ การประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวที่จะ
ทำการเดินทางมายังอำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
เป็นอย่างดีและจัดทำฐานข้อมูลการจองห้องพักโฮมสเตย์  
ผลการวิจัย พบว่า ระบบจัดการโฮมสเตย์ กรณีศึกษาบ้านสนมณี
ที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับกระบวนการจองห้องพักโฮมสเตย์ อัน
ประกอบด้วย  การจัดการข้อมูลระบบ การจัดการข้อมูลการจอง
ห้องพักโฮมสเตย์ การจัดการข้อมูลการชำระเงิน  การตรวจสอบ
สถานการณ์จองห้องพัก การรีวิวห้องพักหลังใช้บริการ เป็นต้น 
อยู่ในระดับมากและผู้ใช้งานทางระบบสารสนเทศ มีความพึง
พอใจต่อการใช้งานระบบจองห้องพักโฮมสเตย์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ดังนั้นสรุป  ได้ว่า ระบบจองห้องพักโฮมสเตย์ที่พัฒนาขึ้น
สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจองห้องพัก การ
ประชาสัมพันธ ์ไปยังน ักท่องเที ่ยวที ่ทำการเด ินทางมายัง  
ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นอย่างดี 

และสร้างความพึงพอใจอย่างมากที่สุดในการใช้งานระบบจอง
ห้องพักโฮมสเตย์ต่อผู้ใช้งาน 
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ระบบจองคิวคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง 
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บทคัดย่อ 

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและ
พ ัฒนาระบบจองค ิวคณะกลองยาวเล ็ก เทพราชบ ันเทิง  
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษา
ข้อมูล ได้แก่ เจ้าของคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง 2 ท่าน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ 20 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ 1) แบบสัมภาษณ์ความต้องการระบบจองคิว 2) ระบบ
จองคิวคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง และ 3) แบบประเมิน

การใช้งานระบบสำหรับผู้เช่ียวชาญ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ผลการ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.44, 
S.D.= 0.55) และ ผลการประเมินพึงพอใจในการใช้งานระบบ

โดยรวมอย ู ่ ในระดับมากที ่ส ุด  ( x̅  = 4.55, S.D.= 0.52) 
ผลการวิจ ัยพบว่าระบบที ่พ ัฒนาขึ ้นแบ่งออกเป็น 2 ส ่วน 
ประกอบด้วย ลูกค้า และเจ้าของกลองยาว โดยลูกค้าสามารถ
จองคิว ยกเลิก แก้ไขข้อมูลการจองคิว เจ้าของกลองยาวสามารถ
จัดการข้อมูลรายการจองคิว รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียด
การจองคิวเพื่อทำการยืนยันข้อมูลการจองคิว  ผลการประเมิน
การใช้งานระบบของผู้เชี่ยวชาญพบว่าระบบสามารถทำงานได้
และสามารถนำไปใช้งานได้จริง 
  
คำสำคัญ— คณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to 1) analyze and design and 2) 
develop Thepparat Bunteung group long drum dance 
reservation system, Sichon, Nakhon Si Thammarat. The 
samples in this study were 2 manager of Thepparat 

Bunteung group long drum dance and 10 system 
development experts. The research instruments were 
an interviewing for assessing the needs of Thepparat 
Bunteung group long drum dance reservation system, 
the developed reservation system of Thepparat 
Bunteung group long drum dance, and a system usage 
satisfaction assessment form. The researcher analyzed 

the data obtained in terms of mean score ( �̅�) and 
standard deviation (S.D.). The results revealed that the 

system performance evaluation was at a high level (�̅�= 
4.44, S.D.  =  0.55)  and the overall system satisfaction 

assessment was at the highest (�̅� = 4.55, S.D. = 0.52). 
The results revealed that the developed system 
consisted of 2 parts: the client manager of Thepparat 
Bunteung group long drum Thepparat Bunteung group 
long drum dance. The clients can reserve, cancel, and 
change the reservation information by themselves. The 
manager can manage and check the reservation 
information in order to confirm the reservation 
information. In addition, the results from system 
development experts expressed that the system is 
operational and can be used for practical purposes.   
 
Keyword: Thepparat Bunteung group long drum dance 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีเว็บไซต์ที่มีการเสนออาชีพพื้นบ้าน 
ต่าง ๆ ในชุมชน ซึ ่งคณะกลองยาวเป็นส่วนหนึ ่งที่ อนุร ักษ์
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ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของคนในอำเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช การเสนออาชีพพื้นบ้านต่าง ๆ ในชุมชน และ
ลูกค้ามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมีมูลค่าในการขยายตัวของ
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มรายได้ของประชากรในท้องถิ่น
[1] 

คณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง เป็นคณะกลองยาว ของ
คนในอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งคณะกลองยาวเล็ก
เทพราชบันเทิงมีการทำการแสดงในงานต่าง ๆ ที ่มีลูกค้าใช้
บริการ ดังนั้น การเดินทางไปร่วมทำการแสดงจากระบบเดิมนั้น
ทางคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิงติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์
อย่างเดียวและจะเป็นการเก็บข้อมูลโดยการจดบันทึกด้วยมือ ซึ่ง
จะมีการจองคิวล่วงหน้า หากลูกค้าต้องการจองคิวแตไ่ม่สามารถ
ติดต่อได้จึงสร้างทางเลือกให้แก่ลูกค้ามากข้ึน โดยระบบเดิมทำให้
เกิดการติดต่อจากลูกค้าจำนวนมาก  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้จัดทำโครงงานมีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบจองคิวคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิงเพื่อให้ลูกค้าที่ใช้
บริการ และนักท่องเที ่ยวต่างจังหวัดที ่สามารถจองคิวก่อน
ล่วงหน้าเพื ่อจะทำการแสดงในงานต่าง ๆ ในรูปแบบ Web 
Application กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้บริการจองคิว ซึ่งข้อมูลที่
จัดเก็บในระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการจองคิวเก็บไว้ภายในตวั
ระบบจองคิวคณะกลองยาวและมีการโอนค่ามัดจำผ่านธนาคาร 

 
2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยได้ศ ึกษาข้อมูลจากแหล่ง
สารสนเทศประกอบด้วย เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การลง
พื้นที่จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับระบบที่จะทำการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 จากภาพ 1 กรอบแนวคิดที ่ใช้ในการวิจ ัย เร ิ ่มต้น
เจ้าของคณะกลองยาว เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลประเภท
งาน การชำระเงิน การจองคิว แต่จำนวนกลุ่มลูกค้าที่มีความ
ต้องการเกี่ยวกับจ้างงานและการรับรู้การถึงระบบจองคิวคณะ
กลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบจอง
คิวคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง เพื ่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์และขยายตลาดผ่านทางระบบจองคิว 
 
2.2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     2.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
         วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

     วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle : SDLC) เป็นการพัฒนาองค์กรโดยนำแนวคิดเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในงานองค์กร เพื ่อช่วยให้การดำเนินงาน 
มีประสิทธิภาพพร้อมเข้าสู ่ย ุค 4.0 เป็นกระบวนการวางแผน 
สร้าง ทดสอบ และปรับใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาทาง
ธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ภายในวงจรนี้จะแบ่ง
กระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phases) ประกอบไปด้วยการ
ว ิ เ ค ร า ะ ห์  (Analysis), ก า ร อ อ ก แ บ บ ( Design) แ ล ะ 
การนำไปใช้ (Implementation)  ลำดับวงจรการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนการการวางแผน
งานโดย กำหนดรูปแบบของซอฟต์แวร์ แนวทางของการพัฒนา
ระบบ 

การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) เป็นขั้นตอนของการ
ค้นหาความต้องการของระบบ และวิเคราะห์ความต้องการ 
เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและหน้าที่การทำงานของระบบ 

การออกแบบ (Design)  เ ป ็ นขั้ นตอนการออก แบบ
ส่วนประกอบต่างๆของซอฟต์แวร์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่
ได้วิเคราะห์มาแล้ว 

การเขียนโปรแกรม (Development) เป็นขั้นตอนการสร้าง
ระบบโดยการเขียนโปรแกรม ตามแนวทางการออกแบบจาก
ขั้นตอนท่ีผ่านมา 

การทดสอบ (Testing) เป็นขั้นตอนการนำระบบที่พัฒนามา
ทดสอบการใช้งาน ว่าทำงานถูกต้องตามความต้องการที ่ได้
หรือไม่ 

การประเมิน (Evaluate) เป็นขั้นตอนการประเมินว่าระบบที่
ผ่านการทดสอบเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานได้หรือไม่ [2] 
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2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ศิวพร เพชรวิลัยและคณะได้วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการ

จองคิวและจัดการร้านทำผมออนไลน์แฮร์ทูสไตล์  มีวัตถุประสงค์ 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูล ต่างๆให้เป็นระบบ 
ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานท่ีซ้ำซ้อน มีการจัดทำระบบจองคิว 
มีการออก รายงานที่ถูกต้องผลการวิจัยพบว่า การจัดการระบบ
จองคิวทำผม ของร ้านทำผมแฮร์ท ูสไตล์ ที ่ถ ูกพัฒนาเป็น 
เว็บแอปพลิเคชัน จะช่วยเพิ่มระเบียบในการจัดการข้อมูลจองคิว
ให้เป็นระบบ ลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ซับซ้อน ลดระยะเวลา
ในการดำเนินงาน และลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นใน ขั้นตอน
การดำเนินงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน [3] 

พร้อมชัย ครุยทองและคณะ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบ
บริหารการจัดการสปา มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดต้นทุนในการจ้าง
พนักงานหน้าร้าน และขจัดปัญหาด้านต่าง ๆ ในเวลาเดินทาง
ของผู้บริโภคให้ลดลงมากที่สุด ทั ้งปัญหาที่เกิดจากลูกค้า  เอง 
ปัญหาที่เกิดจากการให้บริการของพนักงานทำให้ลูกค้าได้รับ
ความสะดวกสบาย รวดเร็ว และ บริการที่ทันสมัยเพื่อความพึง
พอใจของลูกค้า [4] 

นายศุภฤกษ์ จั่นมณี ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจองสนาม
ฟุตบอล ผลการวิจัย พบว่า ระบบจองสนามฟุตบอล ได้วิจัยเรื่อง
ระบบจองสนามฟุตบอล ผลการวิจัย พบว่า เพื ่ออำนวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการ จะจองสนามฟุตบอล และสำหรับ
ลูกค้าใหม่ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับข้อมูลของสนามฟุตบอล และ 
อำนวยความสะดวกให้กับผู ้ดูแลในเรื ่องของการจัดเก็บข้อมูล
ล ูกค้า จดบันทึกการจอง มาทำการ  จัดเก ็บในระบบฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์แทน [5] 

 
3. วิธีการดำเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1.1 ประชากร คือ ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านการวิจ ัยทางระบบ
สารสนเทศ  
   1.2 กลุ ่มตัวอย่าง คือ ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการวิจัยทางระบบ
สารสนเทศ จำนวน 20 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
    1) แบบสัมภาษณ ์

    2) ภาษาPHP, ฐานข้อมูล MySQL และ Bootstrap สำหรับ
ส่วนแสดงผล  
 

3.3 เคร่ืองมือการวิจัย 
    1) ระบบจองคิวคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง 
    2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจองคิว
คณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง 

     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (x̅)และ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์กำหนดความหมายตาม
ขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ John W.Best [6] 
ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
3.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
    ผู้วิจัยพัฒนาระบบตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ(System 
Development Life Cycle หรือ SDLC) ดังนี ้
3.4.1 ผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
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ภาพ 2  Data Flow Diagram Level 0  

       
จากภาพ 2 Data Flow Diagram ระบบจองคิวคณะกลอง

ยาวเล็กเทพราชบันเทิง ประกอบด้วย กระบวนการทำงาน  6 
กระบวนการ และรวมถึง กระบวนการเข้าสู่ระบบ เป็นส่วนของ
การตรวจสอบการเข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าของกลองยาว 
     1) กระบวนการจัดการข้อมูลพื ้นฐาน เป็นส่วนของการ
จัดการข้อมูลพื้นฐานระบบ 
     2) กระบวนการตรวจสอบข้อมูลตารางาน รองรับการทำงาน
ทั้งในส่วนตรวจสอบของลูกค้าและตรวจสอบข้อมูลตารางงาน
ของเจ้าของกลองยาว  

3) กระบวนการจัดการข้อมูลการจองคิว รองรับการทำงาน
ทั้งในส่วนการจองคิวของลูกค้าเป็นส่วนเจ้าของกลองยาวจัดการ
ข้อมูลจองคิวให้แก่ลูกค้า  

4) กระบวนการจัดการข้อมูลการชำระเงินค่ามัดจำ เป็นส่วน
ของการแจ้งข้อมูลการชำระเงินผ่านระบบ และการปรับสถานะที่
เกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่ามัดจำ 
     5) กระบวนจัดการยอดค้างชำระเงินค่าแสดงเป็นส่วนของ
การจัดการยอดค้างชำระราคาเต็มจะเป็นส่วนเจ้าของกลองยาว
ในการบันทึกยอดค้างท้ังหมด 

6) กระบวนการออกรายงาน เป็นส่วนของการพิมพ์เอกสาร 
เช่น ใบจองคิว และรายงานที่เกี่ยวข้อง 
 
3.4.2 Entity Relationship Diagram (ER-Diagram) 

         
 

ภาพ 3  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอนทิตี ้(E-R Diagram) 
 

   จ า ก ภ า พ  3 Entity Relationship Diagram (ER-Diagram) 
ระบบจองคิวคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง เป็นการออกแบบ
ตารางข้อมูลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานระบบ
จองคิว ประกอบด้วยตารางข้อม ูลจำนวน 5 ตาราง ด ังนี้   
1) ตารางเจ้าของกลองยาว 2)ตารางลูกค้า 3) ตารางข้อมูล
ประเภทงาน 4) ตารางข้อมูลใบจอง 5) ตารางชำระเงิน  

 
4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการพัฒนาระบบจองคิวคณะกลองยาวเล็กเทพราช
บันเทิง 
 ระบบจองคิวคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง ประกอบด้วย
ระบบการทำงาน 2 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนระบบจองคิว 
 ส่วนระบบจองจองคิวเป็นส่วนการทำงานสำหรับลูกค้า 
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1) หน้าจอแสดงหน้าหลักของหน้าจองคิวสำหรับลูกค้า 

  
 

ภาพ 4 หน้าจอหลกัของระบบจองคิวคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง 

2) หน้าจอแสดงประเภทงานโดยลกูค้าจะทำการดูรายละเอียด
ประเภทงาน 

 
 

ภาพ 5 หน้าจอแสดงประเภทงาน 

3) หน้าจอแสดงปฎิทินโดยลูกค้าจะสามารถเลือกดูวันว่างเมื่อ
ลูกค้าทำการเลือกวันที่ หลังจากนั้นระบบจะแสดงตารางงาน
เพื่อให้ลูกค้าทำการจองคิว  

 
 

ภาพ 6 หน้าจอแสดงปฏิทิน 

4) หน้าจอแสดงตารางงาน โดยลูกค้าสามารถดูตารางงาน มี
รายละเอียดงาน และสถานะ 

 
 

ภาพ 7 หน้าจอแสดงปฏิทินตารางงาน 

5) หน้าจอแสดงการกรอกรายละเอียดการจองคิวโดยลูกค้าจะทำ
การกรอกรายละเอียดลงไปในระบบและยืนยันข้อมูล 

 
 

ภาพ 8 หน้าจอแสดงการกรอกรายละเอียดการจองคิว 
6) หน้าจอแสดงข้อมูลการจองคิวเสร็จสิ้น 

 
ภาพ 9 หน้าจอแสดงข้อมูลการจองคิวเสร็จสิ้น 
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7) หน้าจอแสดงตรวจสอบข้อมูลการจองคิว โดยลูกค้าจะทำการ
เข้าระบบเพื่อทำการตรวจสอบสถานะการจองคิว 

 
 

ภาพ 10 หนา้จอแสดงตรวจสอบข้อมูลการจองคิวเสร็จสิ้น 

8) หน้าจอแสดงการแจ้งชำระเงินค่ามัดจำ โดยลูกค้าจะทำการ
ชำระเงินค่ามัดจำและส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางระบบ 

 
 

ภาพ 11 หนา้จอแสดงการแจ้งชำระเงินค่ามัดจำ 

 
ส่วนการจัดการระบบ  
ส่วนการจัดการระบบเป็นส่วนการทำงานสำหรับเจ้าของ

คณะกลองยาวเทพราชบันเทิง เพื่อการจัดการระบบในส่วนของ 
Back End ตามที่ออกแบบระบบ 
1) หน้าหลักของระบบจองคิว ส่วนของ Back End เพื่อตรวจสอบ
สิทธ์ิเข้าใช้งานระบบ โดยหน้าจอเจ้าของกลองยาว 

 
 

ภาพ 12 แสดงเข้าสู่ระบบ 
 

2) หน้าจอจัดการฐานข้อมลู โดยเจ้าของกลองยาวจะแก้ไขข้อมลู
พื้นฐาน 

         

 ภาพ 13 จัดการขอ้มูลพื้นฐาน 
 

3) หน้าจอจัดการตรวจสอบตารางงาน โดยเจ้าของกลองยาวจะ
ทำการจัดการข้อมูลตารางและการปรับสถานะรายการจองคิว 

 
 

 ภาพ 14 ตรวจสอบขอ้มูลตารางงาน 
 
 
 
 
 
 



1500 

 

4) หน้าจอจัดการการจองคิวโดยเจ้าของกลองยาวจะทำการ
จัดการข้อมูลรายการจองคิวและการปรับสถานะรายการจองคิว 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพ 15 ข้อมูลการจองคิวของลูกค้าเพือ่จัดการแก้ไขปรับเปลี่ยนสถานะ
จอง 

5) หน้าจัดการการชำระเงินโดยเจ้าของกลองยาวจะทำการ
จัดการตรวจสอบรายการแจ้งชำระเงินของลูกค้าและปรับสถานะ
เป็นชำระเงิน 

 
 

 ภาพ 16 แจ้งการชำระเงินปรับสถานะ 

6) หน้าจอแสดงบันทึกยอดค้างชำระ โดยเจ้าของคณะกลองยาว
จะทำการบันทึกยอดค้างชำระหลังจากทำการบริการเสร็จสิ้น 

 
 

ภาพ 17 หนา้จอแสดงบันทึกยอดค้างชำระ 
 

7) หน้าจอแสดงรายงาน โดยเจ้าของคณะกลองยาวสามารถออก
รายงานประจำได้เดือนได ้

 
 

ภาพ 18 หนา้จอแสดงรายงาน 

 
4.2. ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบจองคิวคณะกลองยาว
เล็กเทพราชบันเทิง 
     ผลประเมินประสิทธิภาพระบบจองคิวคณะกลองยาวเล็กเทพ
ราชบันเทิง โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยทาง
ระบบสารสนเทศ จำนวน 20 ท่าน  
 
ตาราง 1 ประสิทธิภาพระบบจองคิวคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง 

ด้านการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 x̅  S.D. แปลผล 
1) ด้านการออกแบบระบบ 4.56 0.58 มากที่สุด 
2) ด้านความถูกต้องของระบบ 4.45 0.52 มาก 
3) ด้านการใช้งานระบบ 4.65 0.56 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.55 0.55 มากที่สุด 
 

 จากตารา ง  1 พบว ่ า  ร ะบบจองค ิ วคณะกลองย า ว 
เล ็กเทพราชบันเทิง ม ีประส ิทธ ิภาพอยู ่ในระดับมากที ่สุด  
โดยมีค่าเฉลี่ย ( x̅ ) = 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 
0.55 จ ึ งสามารถสร ุปได ้ว ่ า ระบบจองค ิวท ี ่พ ัฒนาข ึ ้นมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการจองคิวให้กับคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง 
ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ 
 

4.3 ผลประเมินพึงพอใจในการใช้งานระบบจองคิวคณะกลองยาว
เล็กเทพราชบันเทิง 
     ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองคิวคณะ
กลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง  
ตาราง 2 ผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองคิวคณะกลองยาวเล็ก
เทพราชบันเทิง 
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ด้านการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 x̅  S.D. แปลผล 

1) ด้านการบริการข้อมูล 4.40 0.51 มาก 
2) ด้านการออกแบบระบบ 4.60 0.52 มากที่สุด 
3) ด้านประสิทธิภาพของระบบ 4.50 0.55 มากที่สุด 
4) ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ 4.68 0.51 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.55 0.52 มากที่สุด 
 

จากตาราง 2 พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.55, S.D.= 0.52)  โดยด้าน
การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจองคิวมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจสูงที่สุด คือ 4.55 จึงสามารถสรุปได้ว่า ระบบจองคิวที่
พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจองคิว 
ก า รประชาส ั มพ ั น ธ ์ แ ล ะขย ายตล าด  ต ำบล เทพร าช  
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นอย่างดี 

 
5.สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบจองคิวคณะกลองยาว
เล ็กเทพราชบันเท ิง ตำบลเทพราช อำเภอส ิชล จ ังหวัด
นครศรีธรรมราช และประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
การจองคิวที ่พ ัฒนาขึ ้นเพื ่อเพิ ่มช่องทางการจองคิว การ
ประชาสัมพันธ์และขยายตลาดของคณะกลองยาว และจัดทำ
ฐานข้อมูลการจองคิวคณะกลองยาว ผลการวิจัย พบว่า ระบบ
จองคิวคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิงที ่พัฒนาขึ้นสามารถ
รองรับกระบวนการจองคิวคณะกลองยาว อันประกอบด้วย    
การจัดการข้อมูลระบบ การจัดการข้อมูลการจองคิว จัดการ
ข้อมูลการชำระเงิน การจัดการข้อมูลยอดค้างชำระเงินค่าแสดง   
การตรวจสอบสถานะการจองคิว การชำระเงินค่ามัดจำ เป็นต้น 
อยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจองคิวคณะ
กลองยาวอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั ้นสรุป  ได้ว่า ระบบการ
จองคิงคณะกลองยาวที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อ
เพิ่มช่องทางการจองคิว การประชาสัมพันธ์และขยายตลาดการ
จองคิวคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง ตำบลเทพราช อำเภอสิ
ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นอย่างดี และสร้างความ 
พึงพอใจอย่างมากที่สุดในการใช้งานระบบจองคิวต่อผู ้ใช้งาน 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ความเป็นมากลองยาว.[ออนไลน์] 2563. [สืบค้นวันที่ 10 
 สิงหาคม 2563].จาก https://sites.google.com/ความ
 เป็นมากลองยาว. 
 [2] วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ. [ออนไลน์] 2563. [สืบค้น
 วันที่ 16 สิงหาคม 2563] .จาก www.iok2u.com/วงจร
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ     
[3] ศิวพร เพชรวิลัยและคณะ.การพัฒนาระบบการจองคิวและ
 จัดการร้านทำผมออนไลน์แฮร์ทูสไตล์ มหาวิทยาลัย สยาม.
 [ออนไลน์] 2561. [สืบค้นวันที่ 19 สิงหาคม 2563] .จาก 
 http://research-system.siam.edu/thesis/bachelor/5841-
 2013-12-20-05-58-244 
[4] พร้อมชัย ครุยทองและคณะ.ระบบบริหารจัดการงานสปา
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 [ออนไลน์] 2561. [สืบค้นวันที่ 19 สิงหาคม 2563] .จาก
 https://www.dpu.ac.th/dpuir/upload/file/it_project
 /is/08.pdf 
 [5] นายศุภฤกษ์ จั ่นมณี.ระบบจองสนามฟุตบอล วิจัยคณะ
 ว ิทยาการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ มหาว ิทยาลัย
 เ ท ค โ น โ ล ย ี ม ห า น ค ร . [ อ อ น ไ ล น ์ ]  2561.  
 [ ส ื บ ค ้ น ว ั น ท ี ่  19 ส ิ ง ห า ค ม  2 5 6 3 ]  . จ า ก
 http://203.209.55.184/newweb/thesis/Thesis_2555
 /.pdf 
 [6] John W. Best. (1981). Research in Education, 4th ed. 
 New Jersey: Prentice – Hall Inc. 
 
 

https://sites.google.com/ความ
https://sites.google.com/ความ
http://www.iok2u.com/วงจร
http://www.iok2u.com/วงจร
http://research-system.siam.edu/thesis/bachelor/5841-
http://research-system.siam.edu/thesis/bachelor/5841-
https://www.dpu.ac.th/dpuir/upload/file/it_project
https://www.dpu.ac.th/dpuir/upload/file/it_project
http://203.209.55.184/newweb/thesis/Thesis_2555
http://203.209.55.184/newweb/thesis/Thesis_2555


1502 

 

  

Online Van Booking System 
 

Bantharawan Noinonmueang1, Ariya Injantuek1, 
Nonglak Untadech1, Asst. Rattapornrat Ngamwong1 and Dr. Pharkpoom Meengoen1 

 
1 Department of Businesss Computer, Faculty of Business Administration, 

Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima, Thailand  
Emails: bantharawan.no@rmuti.ac.th, ariya.in@rmuti.ac.th  

 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to analyze, 
design, develop, and evaluate online van ticket booking 
system.  This study used Research and Development 
Methodology based on the principle of the System 
Development Life Cycle.  The development tools were 
Visual Studio Code, XAMPP and Bootstrap. The computer 
Language were PHP, HTML, JavaScript, CSS and SQL 
PHPMyadmin was database management system.  The 
result of study, the system was meets the needs of the 
user. The system architecture was client-server. The result 

of efficiency evaluation was highest level (𝑥̅  =  4 .  64 ) 

and satisfaction evaluation was high level (𝑥̅   =  3.  94 ) . 
The development of this system can be used efficiently 
and meet the needs of the user. 
Keywords –  online ticketing , ticketing system, Van 
online. 
 

1. Introduction 
Nakhon Ratchasima Province is the pilot 

project of Thailand Transportation Development in 21 
century.  This project include the Bang Pa- in- Nakhon 
Ratchasima Motorway network , high- speed rail Under 
cooperation with China, and the Bangkok- Nakhon 
Ratchasima-Nong Khai route. [4]  

Nakhon Ratchasima Province has the first of 
population in the Northeast of Thailand. And they have 

the average number of passengers around 28,000 
person per day. 

Technology are become to the development 
of Nakhon Ratchasima Province Transportation System. 
Technology are important and affect to lifestyles of 
passengers in Nakhon Ratchasima Province. 
 The first problem, passengers need to buy 
tickets and need to use the public bus service and have 
specific seat selection, selected by the seat same sex. 
As well as the spending time for waiting the public 
buses at the bus terminal. 
 The motivative of this study to search  and 
booking van ticket online.  The system can be booking 
and showing passenger gender and tracking the travel 
route. The system can be reducing the cost of traveling. 
This study focused on route between Nakhon 
Ratchasima -  Chakkarat Line.  The system will provide 
booking online, tracking, and specify the location of the 
receiving. In addition, passengers can specify the pickup 
point and able to board the car at the meeting point. 
 
1.1  Scope of the study 
 1.1.1  Officer 
 1.  able to manage passenger information 
 2.  able to manage officer information 
 3  . able to manage departure station 
 4  . able to manage destination station 
 5  . able to manage van information 
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 6  . able to manage member information 
 7.  able to search van information 
 8.  able to specify the route  
 9. able to book ticket and customer 
payment  
 10  . able to report of cancel booking 
 11.  able to notify customer payment 
 1.1.2  Administrator 
 1.  able to update route 
 2.  able to know the number of passengers  
 3. able to know the amount of purchased 
tickets  
 1.1.3  Customer 
 1  . able to search route information 
 2  . able to booking online ticket 
 3  . able to specify position  
 4  . able to search van information 
 5.  able to tracking route   
 6  . able to cancel online ticket 
 7  . ablet to notify customer online payment 

 
1.2  Benefits of study 
 1. 2.1  the system can reduce resources. 
 1.2.2  the system can provide service to 
customer. 
 1.2.3  the system is accurate. 
 

2.  Objective of study 
 2.1  to develop van booking online ticket
 2.2  to efficiency evaluation 
 2.3  to satisfaction evaluation  
 

3. Methodology 
This study used System Development Life Cycle 

approach. SDCL are include;  

 3.1 Problem Recognition, to understanding the 
problem. We collected the data and analyst to develop 
the new system. 
 3 . 2  Feasibility Study, to feasibility study for 
new system.  We evaluated the appropriate the result 
of study. We drawn the system guideline to develop. 
 3 . 3  Analysis, to analyst the new system from 
user requirements. We collected the data and analysis 
the data to system blueprint. 
 3. 4 Design, to design the new system.  We 
designed system architecture, database, screen, and I/O 
design. 
 3.5 Construction, to develop the new system. 
We developed the system follow the design stage. We 
developed the system using PHP, Java Script, and SQL. 
We used Bootstrap for implement the front- end of 
system. 
 3. 6 Testing, to test and detect the errors.  We 
collected the errors and solve. 
 3 . 7 Evaluation, to evaluate the system.  We 
evaluated the efficiency of system by experts and 
satisfaction by system users. 
 
3.1  Existed System Study 
 We interview user and stakeholders. We shown the 
results. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 process of existed system 
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3.2  New System Design 

  We design the new system based on 
information system approach. We shown the results. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 process of new system 
3.2.1 Use Case Diagram  
 We conducted the use case diagram. The use case 
diagram are officer, administrator, and customer.  We 
shown the results. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3  Use Case Diagram 
 

4. Result of study 
 4.1 Online Van Booking System 
  4.2  The Efficiency Evaluation 
 4.3 The satisfaction evaluation by customer (user). 
 
4.1 Online Van Booking System 

 The results of the system development were 
three groups of users include officers, drivers,  and 
customers.  The officers can manage the details of the 
van information, can manage the details of passenger 
bookings and bill.   And the officers can receive the 
details of the cancel ticket report. 

 4 . 1 . 1  The officer can check the payment 
information of the case by showing details of payment 
notification, name - payment operator invoice, date of 
transfer, time of transfer, amount of seat reservation 
and time for checking tickets and making payment as 
shown in the figure 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 Viewing payment information for officers 
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 4.1.2  The officers can add the schedule of the 
carriage by specify the 3 rounds of bus times. as shown 
in figure 5. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 5 add the schedule of the carriage 

 
 4.1.3  The officers can view details of passenger 

cancellation.  The system display passenger 
information, booking number, booking date, seat 
number, and the reason for cancellation of the booking 
as shown in the figure 6. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figure 6 view details of passenger cancellation 

 
 4.1.4  The officer can receive notification of 
the passenger's payment through Line Application as 
shown in the figure 7. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7 notification of the passenger's payment 

 
 4.1.5 The officer can report of the passenger 

cancellation as shown in the figure 8. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 report of the passenger cancellation 
 
 

 4.1.6  The customers can search the van from 
the timetable and the Passengers can booking ticket, 
payments, cancel ticket and track  routes as shown in 
the figure 9. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 Booking for customers 
 



1506 

 

  

4.1.7  The  cutomers can cancel the ticket and 
identify the reason to cancel as  shown in the figure 10 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 cancel the ticket 
 
4 . 1 . 8   The customers can payment and 

confirmation payment.  The officers will check the 
information in the system again as shown in the figure 
11. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 Payment for customers 
 4.1.9  The Passengers can view the 
confirmation payment and can show to the driver for 
boarding at the parking spot as shown in the figure 12 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 Confirmation Payment 
 
  4 . 1 . 1 0   The Passengers can tracking route 
as shown in the figure 13 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 Tracking Route 
 

4 . 1 . 1 1   The driver can update station by 
yourself and receive the number of  passenger at that 
station as shown in figure 14 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 Update Station For Driver 
 
 
  4 . 1 . 1 2   The driver can set timetable and 
update route by yourself as shown in figure 15. 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 15 Set timetable and update route 
 
4.2  The Efficiency Evaluation 
 The efficiency evaluation of online van booking 
system, through questionnaire survey, from the 
efficiency evaluation of expert system.  Expert 
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evaluation in three aspects, including system design, 
system effectiveness and usability. 
 
  4.2.1 System Design   
 Table 4. 1 Result of The  efficiency 
evaluation:  system design 

System Design  �̅� 𝑆. 𝐷. Result 

1. Easy to use  4.67 0.58 Highest 
2. Contents 4.67 0.58 Highest 

3 . Fonts, Picture and 
Color 

4.67 0.58 Highest 

4. Font type and size 4.67 0.58 Highest 

5.  Overall of screen 
design 

4.67 0.58 Highest 

Total 4.67 0.00 Highest 

 From table 4.1  The result of efficiency evaluation 

by experts was highest level (𝑥̅  = 4 .67 ) 
 
 4.2.2 Usability    
 Table 4. 2 The  efficiency evaluation: 
usability 
Usability 

�̅� 𝑆. 𝐷. 
Result 

1 . Searching 5.00 0.00 Highest 

2. Booking 4.67 0.58 Highest 

3. Managing 4.67 0.58 Highest 

4. Display 4.67 0.58 Highest 

5 . Overall of usability 4.67  0.58  Highest 

Total 4.73  0.26  Highest 

 
 From table 4. 2 The result of efficiency evaluation 

by experts was highest level (𝑥̅  = 4 .73 )  
 

 4.2.3 System Accuracy 
 Table 4.3 The  efficiency evaluation: system 
accuracy 
System Accuracy �̅� 𝑺.𝑫. Result 

.1 Accuracy 4.67 0.58 Highest 
2. Processing 4.33 1.15 Highest 
3.  Report 4.33 1.15 Highest 

4. Display 4.67 0.58 Highest 
5 . Overall of System 4.67 0.58 Highest 

Total 4.53 0.32 Highest 
  

 From table 4.3 The result of efficiency evaluation by 

experts was highest level (𝑥̅  = 4 .53 )   
 
 4.2.4 Overall of efficiency evaluation 
 Table 4. 4 Overall of The  efficiency 
evaluation 
Topic    

�̅�  𝑺.𝑫. 
Result 

 1. System Design 4.67 0.00 Highest 

 2 . Usability 4.73 0.32 Highest 

 3 . System Accuracy  4.53 0.39 Highest 

Total   4.64 0.17 Highest 

 
 From table 4.4  The result of overall efficiency 

evaluation by experts was highest level (𝑥̅  = 4.64 ) 
 
4.3  The satisfaction evaluation by customer (user).  
  The  satisfaction evaluation by thirty experts. The 
satisfaction evaluation had 3 parts include 1) processing 2) 
system efficiency  and 3) system design 
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 4.3.1 Processing  
 Table 4.5 the satisfaction evaluation: 
processing 
Processing   �̅�  𝑺. 𝑫. Result 

1. Easy to use   4.07  0.64  High 
2. Processing   4.03  0.72  High 

Total 4.05  0.06  High 

 From table 4. 5  the result of the satisfaction 
evaluation:  processing by customer was high level  

(𝑥̅  = 4 .05 ) 
 
 4.3.2 System Effciency 
 Table 4.6 the satisfaction evaluation: system 
efficiency 
System Effciency �̅� 𝑺. 𝑫. Result 

1 . Accuracy 4.03  0.72  High 
2. Objective 3.93  0.83  High 
3. Design 3.80  0.85  High 
4. Up-to-date 3.70 0.95  High 
5 . Usability 3.70 1.15  High 

Total 3.83 0.16 High 
 From table 4. 6 the result of the satisfaction 
evaluation:  system efficiency by customer was high level 

(𝑥̅  = 3.83 )     
 
 4.3.3 System Design   
 Table 4.7 the satisfaction evaluation: system 
design 
System Design �̅� 𝑺. 𝑫. Result 

1.  Easy to use 4.10 0.71  High 
2. mood and tone 4.03 0.61  High 
.3 screen design 3.73 0.87  High 

4. message 3.83 0.79  High 
 Total 3.93 0.11   High 

 From table 4.7 the result of the satisfaction evaluation: 

system design was high level  (𝑥̅  = 3.93 )      
 

4.3.4 Overall of satisfaction evaluation 
 Table 4. 8 Overall of The  satisfaction 
evaluation 
Topic  �̅� 𝑺. 𝑫. Result 

 1. Processing 4.05 0.06 High 

 2 . System Efficiecy 3.83 0.16 High 

 3 . System Design 3.93 0.11 High 

Total 3.94 0.05 High 

 From table 4.8  the result of overall of the satisfaction 

evaluation was high level (𝑥̅  = 3.94 ) 
 

5.  Conclusion 
 The objective of this study was to analyze, 
design, develop, and evaluate online van booking system. 
This study used Research and Development Methodology 
based on the principle of the System Development Life 
Cycle.  The development tools, the editor  was Visual 
Studio Code for, server simulation was XAMPP and 
template design was Bootstrap.  The computer language 
were PHP, HTML, JavaScript, CSS and SQL.  PHPMyadmin 
was database management system.  The system 
architecture was client-server.   The result of study, the 
system was meets the needs of the stakeholders.  The 
result of efficiency evaluation was highest level and 
satisfaction evaluation was high level .The development 
of this system can be used efficiently and meet the 
needs of the user. 
 
 
 
 
 
 



1509 

 

  

REFERENCES 
[1] Department of Land Transport. (2019). เตรียมศึกษา

แนวทางยกระดับรถตู้โดยสารสาธารณะ. Retrieved 
from https://bit.ly/37NR2Nc 

[2] Nhettaya Thongchomphunhut. (2015). ระบบจองตั๋ว 
   รถทัวร์ออนไลน ์และแจ้งเตือนผ่านแอนดรอยด์  
   มหาวิทยาลยัสยาม. Retrieved from  
   https://bit.ly/3hbAeFA 
[3]  Office of Transport and Traffic Policy and Planning. 

(2016). แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงคมนาคม 
ภายใต้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส ่งของไทย ระยะ 20 ป ี  (พ.ศ. 2560-2579) . 
Retrieved from http://www.otp.go.th/ 

[4] Peerapol Thawornsupajaruen. (2018). แผนการพัฒนา
ระบบขนส่งของไทยในระยะ 20 ปี. Retrieved from 
https://www.dlt.go.th/minisite/m_upload/m_fi
les/phichit/file_573e18e93a93711a89edc57e9
5d2fe3f.pdf 

[5] Thailand Tod. (2019). การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน 
  คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565.  
  Retrieved from http://www.thailandtod.com 
[6] Thailand Transport Portal. (2019). ข้อมูลสถิติคมนาคม. 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/37NR2Nc
https://bit.ly/3hbAeFA


1510 

 

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาการนัดหมาย อรพินท์ ทันตคลินิก 
Customer Relationship Management System: 

A Case Study of The Appointment of Orapin Dental Clinic   
 

นิรมล หนูเนตร1, กนกวรรณ แถวจันทึก1, ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน1 และ นงลกัษ์ อันทะเดช1 

 
1สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

Emails: naramol.ho@rmuti.ac.th, kanokwan.th@rmuti.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ 

พัฒนาและประเมินความพึงพอใจ ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
กรณีศึกษาการนัดหมาย อรพินท์ ทันตคลินิก การพัฒนาครั้งนี้
อาศัยแนวคิดการวิจัยและพัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนา
ระบบ เครื ่องมือในการพัฒนา ประกอบด้วย Visual Studio 
Code, XAMPP และ Bootstrap ภาษาโปรแกรมได้แก่ PHP, 
HTML, JavaScript, CSS และ SQL การจัดการฐานข้อมูลด้วย 
PHPMyadmin  ผลการศ ึกษาพบว ่าได ้ระบบบริหารล ูกค้า
สัมพันธ์ กรณีศึกษาการนัดหมาย อรพินท์ ทันตคลินิก ซึ่งสามารถ
ทำงานได้ตรงความต้องการของผ ู ้ ใช ้ ตลอดจนพัฒนาเว็บ 
แอปพลิเคชันด้วยสถาปัตยกรรมระบบแบบ ไคลเอนต์ - เซิร์ฟเวอร์  

 ผลการประเมิน พบว่า ภาพรวมผลการประเมินความ

พ ึ งพอใจของผ ู ้ ใ ช ้ ระบบอย ู ่ ในระด ับมาก (𝑥̅  =  0 .85  
และ S.D. = 0.012) ดังนั้นการพัฒนาระบบบริหารลูกคา้สัมพันธ์ 
กรณีศึกษาการนัดหมาย อรพินท์ ทันตคลินิกครั ้งนี ้ อรพินท์  
ทันตคลินิกสามารถนำรายงานไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจได้ เพื ่อร ักษาฐานลูกค้าให้กับคลินิก 
คำสำคัญ – ระบบริหารลูกค้าสัมพันธ์, ทันตกรรม, การนัดหมาย 
 

ABSTRACT 
  The objective of this study was to analyze, 
design, develop and evaluate Customer Relationship 
Management System: A Case Study of The Appointment 
of Orapin Dental Clinic. This study used Research and 
Development Methodology based on the principle of the 
System Development Life Cycle. The development tools 

were Visual Studio Code, XAMPP and Bootstrap. The 
computer Language were PHP, HTML, JavaScript, CSS and 
SQL PHPMyadmin was database management system. 
The result of study, the system was meets the needs of 
the user. The system architecture was client-server.  

  The result of evaluation was High level (𝑥̅  = 0.85 
and S.D. = 0.012) The development of this system, Orapin 
Dental Clinic can use the reports to analyze data for 
decision making in order to maintain the customer base 
for the clinic. 
Keywords – Customer relationship management, Dental, 
Appointment 

 
1. บทนำ 

 ปัจจุบันมีธ ุรกิจคล ินิกทันตกรรมเกิดขึ ้นมากมาย  
ทำให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ การให้บริการที่จะทำให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจของแต่ละคลินิกมีความแตกต่างกัน และประชาชน
จำนวนมากยังประสบปัญหาจากการใช้ระบบบริการ การเข้าไม่
ถึงบริการที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งมีความไม่พอใจกับระยะเวลาการ
รอคอย ทำให้ต้องมีกลยุทธ์เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
ความประทับใจที่จะเข้ามาใช้บริการซ้ำ [1] การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
(Customer Relationship Management) เป็นเครื่องมือการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทำให้เกิดความพึงพอใจกับสินค้าและ
บริการ และมีความเชื่อมั่นไว้วางใจที่จะใช้สินค้าหรือบริการต่อไป 
คือการมีฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ต้องมีความถูกต้องและ
ทันสมัยอยู ่เสมอเพื ่อเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่ม
ช่องทางลูกค้าให้สามารถติดต่อกับธุรกิจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น [2] 
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 อรพินท์ ทันตคลินิก เป็นธุรกิจให้บริการตรวจรักษา
ทางทันตกรรมแบบครบวงจร ทำให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการของ
คลินิกเป็นจำนวนมาก ซึ่งลูกค้าแต่ละรายจะเข้ามารับการรักษาที่
แตกต่างกันออกไปลูกค้าต้องมานั ่งรอและใช้เวลาในการรอ
ค่อนข้างนาน อีกทั้งทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจในการรอ
ระยะเวลานาน ทำให้เกิดการที่ลูกค้าไม่เข้ามาตามที่นัดหมายไว้
ในอนาคต และต้องหาถึงสาเหตุที่ผู้ป่วยไม่มารับการรักษาตามวัน
เวลาที่นัดหมายเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา จึงได้นำแนวคิด
สำหรับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาช่วยทำให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจกับสินค้าและบริการ 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู ้จัดทำได้เล็งเห็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหา จึงได้จัดทำระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
กรณีศึกษาการนัดหมาย อรพินท์ ทันตคลินิก เพื่อสนับสนุนการ
ทำงานของพนักงานและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการเข้า
มารับการรักษาในคลินิก และลดระยะเวลาในการรอคอยลง อีก
ทั้งยังสามารถออกรายงานประจำวันเพื่อให้ผู ้บริหารทราบถึง
สถานการณ์ในแต่ละวันได้ 
 

1.1 ขอบเขตการทำงาน 
  1.1.1 เจ้าหน้าท่ี 
   1. สามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้ 
   2. สามารถจัดการสถานะลูกค้าได้ 
   3. สามารถจัดการข้อมูลการนัดหมายลูกค้าได้ 
   4. สามารถนัดหมายลูกค้าโดยการแจ้งการนัดหมาย
ผ่านไลน์ได้ 
   5. สามารถจัดการโปรโมชันของคลินิกได้ 
   6. สามารถสร ้างค ิวอาร ์โค ้ดเพ ื ่อด ูรายละเอียด 
การนัดหมายได้ 
   7. สามารถออกรายงานการนัดหมายประจำวันได้ 
   8. สามารถออกรายงานการผิดนัดของลูกค้าได้ 
   9. สามารถออกรายงานการเข้ารับการรักษาประจำวันได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ กรณีศึกษาการนัดหมายของ อรพินท์ ทันตคลินิก 
 2.2 เพื่อพัฒนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษา

การนัดหมายของอรพินท์ ทันตคลินิก 

 2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาการนัดหมายของ อรพินท์ ทันตคลินิก 

 
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 3.1 ศึกษาปัญหา ทำความเข้าใจเกี ่ยวกับปัญหาที่
เกิดขึ ้นของระบบงานเดิม เพื่อวิเคราะห์หาปัญหา รวมถึงการ
พัฒนาระบบงานใหม่ 

 3.2 ศึกษาความเป็นไปได้ ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะ
สร้างระบบงานใหม่ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 
และตอบสนองการทำงานของธุรกิจ 

 3.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบจากการวิเคราะห์
เอกสารงานเดิมและการสัมภาษณ์ รวมถึงการนำสิ่งที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาออกแบบเป็นระบบงานใหม ่

 3.4 การพ ัฒนาระบบสร ้างระบบงานใหม ่  หรือ
ระบบงานจร ิง โดยใช้ภาษาโปรแกรมได ้แก ่  PHP, HTML, 
JavaScript, CSS และ SQL และใช้ Bootstrap เป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการจัดทำเว็บไซต์ 

 3.5 การทดสอบระบบ นำระบบทำการทดสอบโดยการ
ติดตั้งกับ Server เพื่อทดลองใช้งานจริง และหาข้อผิดพลาดจาก
การติดตั้ง ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นกับระบบ และนำ
ระบบไปใช้งานได้จริง 

 3.6 การประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ระบบการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ทำการประเมินโดย
แบบสอบถามความพึงพอใจ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน 
แบ่งคำถามออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกระบวนการใช้
งานของระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบ และด้านความ
สวยงามของระบบ และวิเคราะห์ข้อมูล เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 

 
3.1 การศึกษาระบบงานเดิม 
  จากการศึกษาและการสัมภาษณ์จากระบบงานเดิม พบว่า 
พนักงานจะทำการค้นหาข้อมูลในระบบเพื่อแสดงรายละเอียด
การรักษา และลูกค้ารอรับการรักษา เมื่อรักษาเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ลูกค้าจะต้องมานั่งรอเพื่อรับใบนัดในการรักษาครั้งต่อไป 
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ภาพ 1 ขั้นตอนการทำงานของระบบงานเดิม 
 
3.2 การออกแบบระบบงานใหม่ 
  จากปัญหาที่กล่าวมา จึงได้ทำการออกแบบและพัฒนาระบบ
บร ิหารล ูกค ้าส ัมพ ันธ ์กรณีศ ึกษาการน ัดหมาย  อรพินท์   
ทันตคลินิก ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 2 ขั้นตอนการทำงานของระบบงานใหม ่
 

3.2.1 Use Case Diagram  
  แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้งานกับระบบ ดังนี ้

ภาพ 3 Use Case Diagram 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการพัฒนาระบบ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาการนัดหมาย อรพินท์ ทันต
คลินิก มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 4.1 การพัฒนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษา
การนัดหมายของอรพินท์ ทันตคลินิก 
 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 
4.1 การพัฒนาระบบ 

  4.1.1 เจ้าหน้าที่จะทำการล็อคอินโดยกรอกชื่อผู ้ใช้ และ
รหัสผ่านให้ถูกต้อง ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลต่าง ๆ 
 4.1.2 เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่
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จะสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าโดยมีการนัดหมาย การเพิ่มข้อมูล
ลูกค้า การแก้ไขข้อมูลลูกค้า และการลบข้อมูลลูกค้า 

ภาพ 4 หน้าล็อคอินเข้าสู่ระบบ 
 

 
ภาพ 5 หน้าจัดการข้อมูลลูกค้า 

 4.1.3 เจ้าหน้าที่จะการเพิ่มข้อมูลลูกค้าในกรณีที่เป็นลูกค้าที่
เข้ามาใหม่ทำการรักษาเรียบร้อยแล้ว และมีการนัดในครั้งต่อไป 
โดยจะทำการกรอก รหัสประจำตัวลูกค้า ช่ือ นามสกุล เพศ วันเกิด 
อายุ กรุ๊ปเลือด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไอดีไลน์ และอีเมล ทำการ
บันทึกเพื่อเพิ่มข้อมูลลูกค้า 

 
ภาพ 6 หน้าเพ่ิมข้อมูลลูกค้า 

  
 4.1.4 เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายลูกค้าโดยกรอก รหัสประจำตวั
ลูกค้า ชื่อ-นามสกุล วันที่นัดหมาย เวลาที่นัดหมาย ชื่อแพทย์ที่ทำ
การรักษา รายละเอียดการนัดหมาย และบันทึกการนัด 

 
ภาพ 7 หน้าจดัการนัดหมายลูกคา้ 

 

 4.1.5 หน้าจัดการสถานะ จะแสดงรายละเอียดรายชื่อลูกคา้ที่
มีการนัดหมายในวันนั้น ๆ  

 
ภาพ 8 หน้าจัดการสถานะลกูค้า 

 4.1.6 ในกรณีสถานะลูกค้าไม่มาตามนัดในวันนั้น เมื่อคลิกปุ่ม
ยืนยันแล้ว จะแสดงการเลื่อนวันนัดหมาย เจ้าหน้าที่จะทำการโทร
ถามลูกค้าถึงสาเหตุการเลื่อนนัด และจะทำการกรอกข้อมูลการ
เลื่อนนัด คลิกเลื่อนนัดหมายเพื่อทำการเลื่อนนัด 

 
ภาพ 9 หน้าเลื่อนวันนัดหมาย 

 4.1.7 จะแสดงรายชื่อลูกค้าที่มาตามนัดถ้ามีการนัดหมาย
แล้วจะแสดงนัดหมายเรียบร้อยแล้วและไม่สามารถนัดซ้ำได้ การ
แจ้งเตือนการนัดหมายผ่านไลน์ และสามารถพิมพ์ใบนัดให้กับ
ลูกค้าได้ 

 
ภาพ 10 การนัดหมาย  

 

 4.1.8 เป็นการแจ้งเตือนรายละเอียดการนัดหมายเพื ่อให้
ลูกค้าทราบ วันและเวลาในการนัดหมายครั้งต่อไป โดยจะแจ้ง
ช่ือ-นามสกุลลูกค้า วันท่ีนัดหมาย และเวลาที่นัดหมาย 
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ภาพ 11 หน้าการแจ้งเตือนการนัดหมายลูกค้าผ่านไลน ์

 4.1.9 เป็นการพิมพ์ใบนัดในรูปแบบ QR Code เพื่อใหลู้กค้า
สแกนดูรายละเอียดการนัดหมายในครั้งต่อไป 

 
ภาพ 12 หน้าพิมพ์ใบนัดแบบ QR Code 

 4.1.10 เจ้าหน้าที่จะทำการเพิ่มข้อมูลโปรโมชัน โดยทำการ
กรอก รหัสโปรโมชัน ชื ่อโปรโมชัน รายละเอียดโปรโมชัน 
ระยะเวลาเริ่มโปรโมชัน และระยะเวลาสิ้นสุดโปรโมชัน และคลิก
บันทึกข้อมูล 

 
ภาพ 13 หน้าเพ่ิมข้อมูลโปรโมชัน 

 
 4.1.11 จะแสดงข้อมูลชื่อโปรโมชัน วันที่เริ่มโปรโมชัน วันที่
สิ้นสุดโปรโมชัน และเจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลโปรโมชัน
โดยมีสามารถเพิ่มโปรโมชัน การแก้ไขข้อมูลโปรโมชัน การลบ
ข้อมูลโปรโมชัน และสามารถส่งแจ้งเตือนรายละเอียดโปรโมชัน
ให้กับลูกค้าได้ 

 
ภาพ 14 หน้าจัดการข้อมูลโปรโมชัน 

 4.1.12 เป็นการแจ้งเตือนโปรโมชันให้กับลูกค้าทราบเกี่ยวกับ
รายละเอียดโปรโมชันของทางคลินิก โดยจะแจ้งชื ่อโปรโมชัน 
วันท่ีเริ่มโปรโมชัน และวันท่ีสิ้นสุดโปรโมชัน 

 
ภาพ 15 หน้าแจ้งเตือนโปรโมชันลูกค้าผ่านไลน ์

4.1.13 เป็นการออกรายงานรายชื่อลูกค้าที่มีการนัดหมายใน
วันนั้น เพือ่เป็นการดูว่าลูกค้าคนไหนบ้างที่มีการนัดหมายในวันนั้น 
จะแสดงช่ือ-นามสกุลลูกค้า เวลานัดหมาย และช่ือแพทย์ที่รักษา 

 
ภาพ 16 รายงานการนัดหมายประจำวัน 

 

 4.1.14 เป็นการออกรายงานรายชื่อลูกค้าที่มีการผิดนัดในวัน
นั้น เพื ่อนำไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการผิดนัดของลูกค้าใน
อนาคต จะแสดงชื่อ-นามสกุลของลูกค้าที่ผิดนัด เวลาที่นัดหมาย 
สถานการณ์เลื่อนนัด และสาเหตุของการนัดหมาย 
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ภาพ 17 รายงานการผิดนัดของลูกค้า 

 4.1.15 เป็นการออกรายงานรายชื่อลูกคาที่มีการนัดหมายใน
แต่ละวัน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและแพทย์สามารถดูได้ว่ารายช่ือลูกค้า
ที่มีการนัดนัดหมายในวันนั้นมีจำนวนกี่คน 

 
ภาพ 18 รายงานรายชื่อลูกค้าท่ีมีการนัดหมาย 

 4.1.16 ส่วนของหน้ารายงานเจ้าหน้าที่สามารถเลือกวันที่ใน
การพิมพ์รายงานได้ว่าต้องการพิมพ์วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด
ระหว่างวันท่ีเท่าไหร่ 

 
ภาพ 19 หน้าเลือกวันที่สำหรับพิมพ์รายงาน 

 
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 ทำการประเมินโดยแบบสอบถามความพึงพอใจ จากกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 30 คน แบ่งคำถามออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านกระบวนการใช้งานของระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบ 
และด้านความสวยงามของระบบ 

 4.2 .1 ผลการประเม ินความพ ึ งพอใจของผ ู ้ ใช ้ด ้ าน
กระบวนการใช้งานของระบบ 

ด้านกระบวนการใช้งานของระบบ (𝑥̅ ) S.D. แปลผล 

1. ความยาก - ง่ายของการเขา้ใช้
งานของระบบ 

4.00 0.79 มาก 

2. กระบวนการทำงานของระบบ 3.70 0.84 มาก 

3. ความสะดวกในการใช้งานระบบ 3.83 0.91 มาก 

4. ค้นหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 3.90 0.92 มาก 

รวม 3.86 0.064 มาก 

 จากตาราง 4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
ในด้านกระบวนการทำงานของระบบพบว่าภาพรวมผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 3.86 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.064 

 4.2 .2 ผลการประเม ินความพ ึ งพอใจของผ ู ้ ใช ้ด ้ าน
ประสิทธิภาพของระบบ 

ด้านประสิทธิภาพของระบบ (𝑥̅ ) SD แปลผล 

1. ความถูกต้อง แม่นยำของระบบ 3.87 0.82 มาก 

2. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่
ซับซ้อน 

3.63 0.85 มาก 

3. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 3.83 0.99 มาก 

4. ความสามารถของระบบในการ
นำไปใช้ประโยชน ์

3.87 0.97 มาก 

รวม 3.80 0.085 มาก 

 จากตาราง 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
ในด้านประสิทธิภาพของระบบพบว่าภาพรวมผลการประเมินอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู ่ที ่ 3.80 และมีส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ี 0.085 
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 4.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ด ้านความ
สวยงามของระบบ 

ด้านความสวยงามของระบบ (𝑥̅ ) SD แปลผล 

1. ความเหมาะสมในการใช้งาน
ระบบ 

4.10 0.71 มาก 

2. การจัดวางองค์ประกอบส่วนตา่ง 
ๆ ของหน้าจอระบบ 

4.16 0.83 มาก 

3. การใช้ข้อความอธิบายสือ่
ความหมายได้ชัดเจน 

3.57 0.86 มาก 

4. สีสันที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์
มีความเหมาะสม 

3.77 0.82 มาก 

รวม 3.90 0.065 มาก 

 จากตาราง 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
ในด้านความสวยงามของระบบพบว่าภาพรวมผลการประเมินอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู ่ที ่ 3.90 และมีส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ี 0.065 

 4.2.4 ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
ภาพรวมผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้ระบบ 
(𝑥̅ ) S.D. แปลผล 

ด้านกระบวนการใช้งานของระบบ 3.86 0.064 มาก 

ด้านประสิทธิภาพของระบบ 3.80 0.085 มาก 

ด้านความสวยงามของระบบ 3.90 0.065 มาก 

รวม 3.85 0.012 มาก 

 จากตาราง 4.4 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ พบว่าภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบอยู ่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 3.85 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.012 
 
 

5. สรุปผลการดำเนินงาน 
 ในการจัดทำโครงการเร ื ่องระบบบริหารลูกค้าสัมพ ันธ์ 
กรณีศึกษาการนัดหมาย อรพินท์ ทันตคลินิก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์   
ผู้พัฒนาได้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยแบบ

ประเมินแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการใช้งานของ
ระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านความสวยงามของระบบ  

โดยสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และผลการประเมินระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

6. อภิปรายผลการดำเนินงาน 
 ผู ้จัดทำได้พัฒนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษา 
การนัดหมาย อรพินท์ทันตคลินิก ตามขอบเขตการทำงาน  
ผู้ใช้ระบบ คือ เจ้าหน้าท่ี 

 1. เจ้าหน้าท่ีสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้ 
 2. เจ้าหน้าท่ีสามารถจัดการสถานะของลูกค้าได้ 
 3. เจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลการนัดหมายของ

ลูกค้าได้ 
 4. เจ้าหน้าที่สามารถนัดหมายลูกค้าโดยการแจ้งเตือน

ผ่านไลน์ได้ 
 5. เจ้าหน้าท่ีสามารถจัดการโปรโมชันของคลินิกได้ 
 6. เจ้าหน้าที่สามารถสร้างคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ลูกค้าดู

รายละเอียดการนัดหมายได้ 
 7. เจ ้าหน ้าท ี ่สามารถออกรายงานการนัดหมาย

ประจำวันได้ 
 8. เจ้าหน้าที่สามารถออกรายงานการผิดนัดของลูกค้าได้ 

  9. เจ้าหน้าที่สามารถออกรายงานการเข้ารับการรักษา
ประจำวันได้ 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาการนัดหมาย อรพินท์ ทันตคลินิก  
ด้านกระบวนการใช้งานของระบบ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.064 ซึ่งผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาการนัดหมาย อรพินท์ ทันตคลินิก  
ด้านประสิทธิภาพของระบบ พบว่ามีค ่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.80  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.085 ซึ่งผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาการนัดหมาย อรพินท์ ทันตคลินิก  
ด้านความสวยงามของระบบ พบว่ามีค ่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.90  
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.065 ซึ่งผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาการนัดหมายอรพินท์ ทันตคลินิก  
โดยภาพรวมของระบบทั ้ง 3 ด้าน ม ีค ่าเฉลี ่ยเท่าก ับ 3.85  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.012 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1. เมื่อคลินิกใช้งานระบบ 6 เดือนขึ้นไป ควรนำข้อมูล

การเลื ่อนนัดของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื ่อหาสาเหตุของลูกค้า 
ที่เลื่อนนัด ตลอดจนนำข้อมูลไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาระบบใหม่ 
เพื ่อให้ได้สาเหตุของการเลื ่อนนัด และควรจะมีส่วนของการ
บันทึกสาเหตุที่นอกเหนือจากตัวเลือกดังกล่าว 

 2. คลินิกควรจัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้สอดคล้องกับ  
พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ 2563 มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2564 

 3. คลินิกควรเพิ่มรูปภาพการส่งเสริมการขายแนบไป
กับการส่งโปรโมชันให้กับลูกค้า 

 

เอกสารอ้างอิง 
 [1] มัลล ิกา ส ุบงกฎ และคณะ. (2559). การบร ิหารลูกค้า
 สัมพันธ ์ของธ ุรก ิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 
 [Online]. เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/2Z3AvUu 

 [2] โกศล พรประสิทธิ์เวช. (2552). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
 [Online]. เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/37dfrvf 
 [3] กิตติ สิริพัลลภ. (2551). การตลาดสายสัมพันธ์ [Online]. 
 เอกสารประกอบการสัมมนาหัวข้อครบเรื่องกับสุดยอดกลยุทธ์. 
 เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/37nIZ9S  
 [4] ชุติญาภัค วาฤทธิ ์ และคณะ. (2562). ปัจจัยหลักในการ
 บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าบนสื ่อสังคมออนไลน์ของ
 อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม โ ร ง แ ร ม ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  [ Online].  
 เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/3ky5BvV 
 [5] ภัทธ์ เอมวัฒน์ และคณะ. (2560). ระบบสารสนเทศลูกค้า
 สัมพันธ์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ [Online]. เข้าถึงได้จาก: 
 https://bit.ly/2w9VN6L 

 [6] วิลาสินี อินทร์สุวรรณ. (2561). การบริหารงานลูกค้าสัมพนัธ์
 บนสื่อสังคมออนไลน์ ของ บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์
 จำกัด. เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/33HtdIu 
 [7] สุวิมล ผาบแก้ว. (2561). แอปพลิเคชันสำหรับนัดหมาย
 ผู้ป่วยทันตกรรมผ่านระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ [Online]. 
 เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/2DMgLMA 



1518 

 

  

แอปพลิเคชันเรียกใช้บริการล้างรถSN 
SN Car Wash Application 

 
ศรีสุข เนื่องบุรี1,ลักษณา รมยะสมิต2 และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์3 

 
1,2,3สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี  

Srisuk013@gmail.com1,Lucksana.r@dru.ac.th2,cchokdee2005@yahoo.com3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน

เรียกใช้บริการล้างรถ และศึกษาความพึงพอใจแอปพลิเคชัน
เรียกใช้บริการล้างรถ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ใช้สมาร์ทโฟนโดย
ระบบนี้ประกอบด้วย 2 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบจัดการเลือก
แพ็คเกจและระบบการรับงาน ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ถูกพัฒนาโดยใช้
กรอบการทำงานของ Android studio ส่วนฐานข้อมูลและ
Server ใ ช้  Microsoft azure อี ก ทั้ ง ก า ร จั ด เก็ บ รู ป จ ะ
ใช้Firebase จากการทดลองใช้เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
แอปพลิเคชัน เรียกใช้บริการล้างรถใน 4 ด้านได้แก่ ด้านการใช้
งาน ด้านความน่าสนใจ ด้านการออกแบบ UIและด้านเทคโนโลยี
ที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งผลที่
ได้พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมที่คะแนนเฉลี่ย 4.1 
(ระดับดี) 
คำสำคัญ- แอปพลิเคชัน,แอปพลิเคชันเรียกใช้บริการล้างรถ,SN 
Car Wash 
 

ABSTRACT 
 This research aims to develop smart personal car 
wash applications and study the satisfaction of smart 
personal car wash applications by this system, 2 steps, 
subsystem, main selection system and job acceptance 
system. This application is developed using android 
studio framework while database and server use 
Microsoft azure. Use Firebase, which is a trial run to 
study the opinions of users of SN Car Wash 
applications in four areas: side-by-side, interestingness, 
Ui design and technology. Using the app as a tool to 

collect data, the results showed that users had overall 
opinion score 4.1 (good level). 
 
Keywords -Application, SN Car WashApplication. 
 

1. บทนำ 
ปั จจุ บั น รถยนต์ เป็ น ยานพาหนะที่ มี ค วามสำคัญ ต่ อ

ชีวิตประจำวันของมนุษย์ในทุกสายอาชีพมีหน้าที่ช่วยให้มีความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทางไปยังท่ีต่าง ๆ  

การดู แลรักษาหรือการทำความสะอาดรถยนต์ จึ งมี
ความสำคัญในด้านของการยืดอายุการใช้งาน แต่ในยุคปัจจุบัน
เจ้าของรถยนต์ละเลยหรอืไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษา
ความสะอาดรถยนต์ เนื่องจากไม่มีเวลานำรถยนต์ไปเข้าร้านล้าง
รถเพราะต้องใช้เวลานานในการรอคอย ประกอบกับทำงานจนไม่
มีเวลาทำความสะอาดรถยนต์อีกทั้งวันหยุดที่มีจำกัดส่งผลให้คน
บางกลุ่ม ไม่สามารถดูแลรักษาความสะอาดให้กับรถยนต์ได้ซึ่ง
หากมีการให้บริการดูแลและทำความสะอาดรถยนต์ถึงท่ีบ้านหรือ
ที่ทำงานจะส่งผลให้ความถี่การดูแลรกัษารถยนตม์ีแนวโน้มที่ดีขึน้ 
เนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลาในการรอ อีกท้ังในระหว่างที่
ใช้บริการผู้ใช้บริการสามารถทำงานอ่ืน ๆ ได้ 

วิลาสินี พิมพ์ไพบูลย์.(2554) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยทางการ 
ตลาดด้านการบริการลูกค้า พบว่า การให้บริการ  มีอิทธิพลต่อ 
ความภักดี และมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สายชล เพยาว์น้อย , 2551. ที่พบว่า สถานที่
ให้บริการ ต้องใกล้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพื่อการ
บริการที่เร็วที่สุด 

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตที่ใช้มีอย่าง
แพร่หลาย โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนเป็นอีกหนึ่ ง

mailto:Srisuk013@gmail.com1,Lucksana.r@dru.ac.th2
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เทคโนโลยีที่ทุกคนต้องมีเนื่องจากสามารถอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้อย่างหลากหลาย 

จากความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรพัฒนา
แอปพลิเคชันเรียกใช้บริการล้างรถ หรือ“SN CarWash.”ที่
สามารถรียกใช้บริการล้างรถผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ท
โฟน เพียงแค่ลูกค้าเลือกแพ็คเกจและเพิ่มตำแหน่งพิกัดใน 
Google mapsกดยืนยันการซื้อ แอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลไปหา
แอปพลิเคชันของพนักงานที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตรจาก
ลูกค้าให้มารับงาน และเมื่อพนักงานรับงานลูกค้าจะได้ข้อมูล
พนักงานท่ีจะมาล้างรถของลูกค้าซึ่งผู้พัฒนาเลือกที่จะพัฒนาแอป
พลิเคชันดังกล่าว ให้ทำงานบนสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ (Android) 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

การศึกษาและวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการล้างรถ  
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

เรียกใช้บริการล้างรถ  
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
ในการวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการล้าง

รถเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการความสะดวกสบายในการ
ใช้บริการล้างรถ และก็รวมถึงธุรกิจล้างรถท่ีจะนำแอปพลิเคชันนี้
ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ Car Wash ขอบเขตของระบบแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ แอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า และ แอปพลิเค
ชันสำหรับพนักงานล้างรถซึงสามารถสรุปของขอบเขตแต่ละส่วน
ได้ดังต่อไปนี ้

 

3.1 แอปพลิเคชันของลูกค้า 
- สามารถสมัครสมาชิกได้ 
- สามารถเลือกดูแพ็คเกจได้ 
- สามารถบันทึกข้อมูลรถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล 
-สามารถดูข้อมูลพนักงาน 
-สามารถดูข้อมูลประวัติการใช้บริการได้ 

 

3.2 แอปพลิเคชันพนักงานล้างรถ 
- สามารถสมัครสมาชิกได้ 
- สามารถยืนยันการรับงานได้ 

- สามารถตรวจสอบข้อมูลแพ็คเกจได้ 
- สามารถดูข้อมูลตำแหน่งลูกค้าได้ 
- สามารถแจ้งสถานะการดำเนินงานได้ 

 

4. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     การพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการล้างรถ ในครั้ง
นี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวทางใน
การออกแบบและพัฒนา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 เพทาย เมืองมา (2554 , บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการใช้บริการธุรกิจคาร์
แคร์ จากการศึกษาพฤติกรรมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้
บริการในคาร์แคร์มากที่สุด คือ ล้างรถภายในและภายนอก การ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์มากท่ีสุดคือ ศูนย์บริการทั่วไปส่วนใหญ่ใช้
บริการคาร์แคร์ 1 ครั้ง/เดือน วันท่ีใช้บริการคาร์แคร์มากท่ีสุดคือ
วันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากเป็นหยุด ช่วงเวลาที่ใช้บริการคาร์แคร์
มากที่สุดคือช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
คาร์แคร์โดยเฉลี่ยต่อครั้งคือ น้อยกว่า 200 บาท และ 201 -400 
บาทเหตุผลที่ เลือกใช้บริการคาร์แคร์ที่ใช้บริการเพราะใกล้บ้าน
และสะดวกต่อการเดินทาง 

ธนกฤช เลาทวีรุงสวัสดิ์.(2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ ใชศูนยบริการลางรถยนต Autoglym 
สาขารัชดา – ทาพระของผูบริโภคในเขตธนบุรี พบว่า ผูบริโภคส
วน ใหญนํารถมาใชบริการที่ศูนยบริการในวันธรรมดา (จันทร – 
ศุกร) ในชวงเวลา 14.01 – 17.00 น. สาเหตุหลักที่นํารถมาใช
บริการ เพราะสะดวก สบาย และรวดเร็วในการเดินทาง 

สราวุธ ชินราช (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้  บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า
ผู้บริโภคให้ความสำคัญด้านกระบวนการให้บริการมากที่สุด โดย
ไปใช้บริการศูนย์บริการในช่วงวันหยุดวันเสาร์ และอาทิตย์ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า เจ้าของรถส่วน
ใหญ่มีความประสงค์ที่จะบำรุงรักษารถของตน ในช่วงวันหยุด 
และจะเลือกใช้บริการกับคาร์แคร์ที่ใกล้บ้าน เนื่องจากเพื่อความ
สะดวก ประหยัดเวลา และง่ายต่อการใช้บริการ 
 

5. วิธีการวิจัย 
 การพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการล้างรถได้แบ่ง

วิธีการดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
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       5.1 การกำหนดปัญหาและความต้องการของระบบ
ผู้พัฒนาทำการศึกษาขั้นตอนการทำงานของระบบงาน 
      5.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ  การ
พัฒนาระบบงานใหม่การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของระบบงาน
ใหม่พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคโดยมีเหตุผลสนับสนุน
หลายประการดังนี้ 
 5.2.1 การพัฒนาระบบงานใหม่ ใช้ เทคโนโลยีบน
คอมพิวเตอร์ 
 5.2.2 การใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาบนสมาร์ทโฟนที่
ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 
 5.2.3 ก า ร ใ ช้  Server ข อ ง  Microsoft Azure ที่
ดำเนินการเช่า Server รวมถึง Database ที่ใช้ของ Azure ที่มี
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
           5.2.4 การ API ย่อมาจาก (Application 
Programming Interface)Server นั้น ในทางเขยีนโปรแกรม 
เรยีกวา่แอพมือถือเรียกใช้ API ของ server 
 

      5.3 การวิเคราะห์ระบบงาน 
   ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์ระบบงานตามขั้นตอนดังน้ี 
           5.3.1 ผู้พัฒนาได้เตรียมข้อมูลการออกแบบ UIและ
Flowการทำงานของแอปพลิเคชัน 
         5.3.2 สร้างแบบจำลองเชิงตรรกะของระบบ (create 
Logical Modeling) โดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาสร้างแผนผัง
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการทำงานสร้างเป็นแผนภาพกระแส
ข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) Level 1 ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูล DFD Level 1 
 

5.4 การออกแบบระบบงาน 
เป็นส่วนที่ผู้พัฒนาออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับ

ผู้ใช้ ผู้พัฒนาได้ทำการออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู้ใช้ใน
ลักษณะที่แอปพลิเคชัน (Application) ซึ่งการออกแบบแอป
พลิเคชัน เป็นการออกแบบระบบโดยการกําหนดว่าจะให้ระบบ
ทํางานอยู่บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ลักษณะใด โดยการพิจารณา
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบคอมพิวเตอร์ที่จะนําระบบไป
ใช้งานซึ่งการออกแบบแอปพลิเคชันนี้ต้องพิจารณาควบคู่กับการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเพื่อพิจารณา เปรียบเทียบข้อดี
และข้อเสียของระบบคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ท่ีจะนําระบบงาน
ไปใช้ด้วย การออกแบบ แอปพลิเคชันรวมถึงการวิเคราะห์ว่า
ต้องการให้ระบบสารสนเทศใหม่ทํางานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียง เครื่องเดียว (Stand-alone) หรือทํางานอยู่บนเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์หลาย ๆ  เครื่อ ง (Distributed System) การ
ออกแบบซอฟต์แวร์เป็นการออกแบบการทํางานภายในตัว
โปรแกรมว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นมีการ ประมวลผลอะไรบ้าง โดย
แสดงให้เห็นข้อมูลที่นําเข้าสู่การประมวลผล 

  5.4.1 การออกแบบแอปพลิเคชันสำหรับพนักงานล้าง
รถ ประกอบด้วย 5หน้าจอหลักได้แก่ 
  1) หน้าจอ Signup คือหน้าจอสมัครสมาชิก 
  2) หน้าจอ Loginคือหน้าจอเข้าสู่ระบบ 
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  3) หน้าจอ Home คือหน้าจอหลักที่มีเมนูย่อยอีก 4 
ตัวเลือกได้แก่  
       - Homeคือหน้าคะแนนการรับงานคะแนนการกด
ไม่รับงานแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดรับงาน 
       - Wallet คือการชำระเงินของพนักงานล้างรถใน
การรับงาน โดยที่พนักงานจะต้องโอนเงินผ่านบันชีธนาคารเพื่อ
มาอัพเดทยอดเงินใน WalletพอรับงานยอดเงินในWallet จะหัก
แล้วพนังงานต้องไปบริการเรียกใช้บริการล้างรถ เพื่อท่ีงานสำเร็จ
จะได้เก็บเงินลูกค้า แล้วรับงานใหม่ 
                 - History คือข้อมูลประวัติการรับงาน 
                 -Profile คือข้อมูลส่วนตัว 
   4) หน้าจอ Navigation คือการเข้าถึงหน้าMapsหรือ
แผนทีน่ำทางไปยังสถานท่ีที่เรียกใช้บริการ 
   5) หน้าจอ Service คือการเก็บข้อมูลรูปรถก่อน และ
หลังการใช้บริการ 
 5.4.2  การออกแบบแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า
ประกอบด้วย 6 หน้าจอหน้าจอหลักได้แก ่

1. หน้าจอSignup คือหน้าจอสำหรับสมัครสมาชิก 
2. หน้าจอ Login คือหน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ 
3. หน้าจอ My Car คือ หน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลรถ

ของลูกค้า 
4. หน้าจอ Home คือ หน้าจอหลักที่มีเมนูย่อยอีก 3 

ตัวเลือกได้แก่  
- Homeคือ หน้าจอสำหรับเลือกโปรโมชั่นที ่

ตรงกับรถท่ีลูกค้าเพิ่ม 
-History คือ ข้อมูลประวัติการรับงาน 
- Profile คือ ข้อมูลส่วนตัว 

5. หน้าจอ Choose Location คือหน้าจอสำหรบั
เลือกตำแหน่งท่ีให้พนักงานล้างรถเดินทางไปให้บริการ 

6. หน้าจอ Finish jobคือ หน้าจอสำหรับยืนยันการ
ใหบ้ริการ และใหด้าวเพื่อแสดงความพึงพอใจหลังการใช้บริการ 

7 ในส่วนการชำระเงินของลูกค้าจะต้องชำระเงินเป็น
เงินสดให้กับพนักงาน ในกรณีที่พนักงานทำงานเสร็จแล้ว 
      5.5 การพัฒนาระบบงาน 
 ผู้พัฒนาใช้ แอนดรอยด์ (Android) ในการพัฒนาแอป
พลิเคชันเรียกใช้บริการล้างรถ 
     5.6 การติดตั้งและทดสอบ 

  การทดสอบแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการล้างรถ ผู้พัฒนา
ระบบใช้วิธีการทดสอบ แบบ Black-Box Testing เป็นการ
ทดสอบการทำงานของระบบโดยรวมทั้งหมดว่ามีกระบวนการ
ทำงานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ โดยระหว่าง
พัฒนา ผู้พัฒนาระบบได้ทดสอบแบบ Unit Testing เพื่อทดสอบ
ว่าระบบทำงานได้หรือไม่ และให้ผลตามที่ผู้ใช้ต้องการหรือไม่  
 เมื่ อพัฒนาแอปพลิ เค ชัน เสร็จสมบู รณ์ แล้ ว ผู้ พัฒนา
ดำเนินการศึกษาความพึงพอใจของการใช้แอปพลิเคชันโดย
บุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน ทดสอบระบบแบบ Integrated 
Testing พร้อมทั้งให้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน 4
ด้านได้แก่ 1) ด้านการใช้งาน 2) ด้านความน่าสนใจ 3) ด้านการ
ออกแบบ Ui และด้านเทคโนโลยีที่ใช้โดยแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรวัดค่า 5 ระดับ 
 

6. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
พัฒนาแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการล้างรถ แบ่งออกเป็น 2ส่วน 
คือ ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการล้างรถ และผล
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกใช้
บริการล้างรถซึ่งผลการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 6.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการล้างรถ 
      แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แอปพลิเคชันสำหรับพนักงาน
ล้างรถ และแอปพลิเคชันสำหรับลกูค้าซึ่งมรีายละเอยีดดังต่อไปนี ้

6.1.1 แอปพลิเคชันสำหรับพนักงานล้างรถ 
  สามารถแสดงหน้าจอหลัก 5 หน้าจอ ดังแสดงในภาพที่ 
2 ถึงภาพที่ 11 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพ 2 Sign Up แสดงหนา้จอสมัครสมาชิก 
 

จากภาพที่ 2 พนักงานต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบ
เพื่อที่ระบบจะตรวจสอบข้อมูลและ พนักงานยืนยันการสมัคร
แล้วบันทึกลงฐานข้อมูล จากนั้นระบบจะโชว์ Dialog ขึ้นมาว่า”
กรุณารอการติดต่อกลับไป” เพื่อมาเข้าอบรมการทำงานก่อนเข้า
เป็นพนักงาน 

 

 
 

ภาพ 3 Login แสดงหน้าจอล็อกอินเขา้สู่ระบบ 

 

จากภาพที่ 3 พนักงานจะต้องผ่านการอบรมระบบจะ
ทำการปรับให้พนักงานท่ีผ่านแล้วทำการ Sign In ได้ 

 

 
 

ภาพ 4 Homeแสดงหน้าจอคะแนนการรับงาน และปุ่มปิด-เปิด
การรับงาน 

 

จากภาพท่ี 4 พนักงานตอนแรกเข้ามาจะอยู่ที่หน้า 
Home หน้าจอนี้สามารถปิด รับงาน สวิตช์ปุ่มจะแสดงสีแดง-
เปิดรับงานสวิตช์ปุ่มจะแสดงสีเขียวและยังแสดงผล การรับงาน
ค่าของ Ratings คำนวณจากการ คะแนนของพนักงานสูงสุดของ
พนักงาน หารด้วยจำนวนงานที่รับทั้งหมด แล้วนำทศนิยมสอง
ตำแหน่งมาโชว์ แล้วในส่วนของค่าAcceptance คำนวณ การกด
รับงานทั้งหมดกี่ครัง หารด้วย ค่างานสูงสุดที่สงเข้ามาแล้ว นำมา
คูณ 100 แล้วในส่วนของค่า Cancellation หาจาค่า การกดไม่
รับงานทั้งหมดกี่ครัง หารด้วย ค่างานสูงสุดที่สงเข้ามาแล้ว นำมา
คูณ 100  
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ภาพ 5 พนักงานจะต้องเติมเงิน 
 

จากภาพท่ี 5 พนักงานต้องทำการโอนเงินหรือฝากเงิน
เข้าสู่ระบบแล้วแจ้งยอดและเพิ่มรปูเพื่อยืนยันการเติมเงิน 

 

 
 

ภาพ 6  Wallet แสดงหน้าจอการชำระเงินของพนักงาน 

จากภาพท่ี 6 พนักงานต้องมีเงินท่ีอยู่ในระบบเพื่อชำระ
เงินในการเรียกใช้บริการล้างรถของลูกค้าก่อนเพื่อที่ทำงานเสร็จ
พนักงานจะต้องไปเก็บเงินสดจากลูกค้าเมื่อทำงานสำเร็จ 

 

 
 

ภาพ 7 History แสดงหน้าจอประวิติการรับงานของพนักงาน 
จากภาพที่ 7 พนักงานกดเลือก History เพื่อดูประวัติ

งานที่เคยรับงานและยังสามารถ Click เพื่อดูข้อมูลแบบละเอียด
ได้ ในการดึงข้อมูลมาโชว์จะเป็นข้อมูลการรบังานภายในเดอืนนั้น 
และ ยัง สามารถเลือกวันท่ีภายในเดือนอื่น ๆ ดูได้ด้วย 

 
 

ภาพ 8 Profile แสดงหน้าจอข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน 
 

จากภาพที่ 8 พนักงานกดเลือกที่ Profile เพื่อดูข้อมูล
ส่วนตัวของพนักงาน 
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ภาพ 9 แสดงหน้าจอการแจ้งรับงาน 
จากภาพที่ 9 จะมี Dialog แสดงข้อมูลลูกค้าจะเลือก

เรียกใช้บริการล้างรถแล้วจะทำการส่งข้อมูลแบบ Real Time ถึง
พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ตัดสินใจในการรับงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 10 Navigation แสดงหน้าจอการนำทางผ่าน Maps 
จากภาพท่ี 10 พนักงานกดรับงานเพื่อที่จะเข้าสู่หนา้ 

Maps เพื่อนำทางพนักงานไปหาลกูเพื่อที่จะทำการบริการลา้งรถ
ให้สำเรจ็ 

 
 

ภาพ 11 Service แสดงหน้าจอการการบันทึกรูปรถของลูกค้า
ก่อนล้างแล้วหลังล้าง 

 

จากรูปที่ 11 พนักงานได้พบลูกค้าแล้วกดยืนยันการ
เริ่มทำงานโดยการต้องบันทึกรูปที่ก่อนล้างและหลังผ่านการล้าง
เพื่อเป็นหลักฐานในการเซฟการทำงานของพนักงานไม่ให้เกิด
ปัญหาในภายหลัง เผื่อในกรณีลูกค้ามาบอกว่าพนักงานได้ทำรถมี
การเสียหาย จะได้มีหลักฐานในการยืนยันในการตรวจสอบ เพื่อ
เซฟพนักงานแล้วก็ลูกค้า ให้ได้มาตรฐานการบริการอย่างมือ
อาชีพ 
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6.1.2 แอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า 
  สามารถแสดงหน้าจอหลัก 5 หน้าจอ ดังแสดงในภาพที่ 
12 ถึงภาพที่ 13 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพ 12 Signup และ Login แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิและ 
หน้าจอล็อกอิน 

จากภาพที่ 12 ลูกค้าเลือกSignup ในการเพิ่มข้อมูล
ของลูกค้าเพื่อเข้าใช้บริการหรือลูกค้าเลือกไปหน้าLogin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 13 My Car แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลรถก่อนใช้บริการเรียก
ล้างรถ 

จากรูปที่ 13 ลูกค้าต้องเพิ่มข้อมลูรถเพื่อท่ีจะนำรถเขา้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 14 Home แสดงหน้าจอโปรโมชันท่ีตรงกับข้อมลูรถลูกค้า 
จากภาพท่ี 14 ลูกค้าจะได้ข้อมูลเรียกใช้บริการลา้งรถที่

ตรงกับรถท่ีลูกค้าได้เพิ่มข้อมูลรถที่ลูกค้าได้เพิ่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 15 History แสดงหน้าจอประวัติการใหบ้ริการ 
จากภาพที่ 15 ลูกค้ากดเลือก History เพื่อดูประวัติ

การเรียกใช้บริการล้างรถและยังสามารถ คลิ๊ก เพื่อดูข้อมูลแบบ
ละเอียดได้ ในการดึงข้อมูลมาโชว์จะเป็นข้อมูลการการเรียกใช้
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บริการล้างรถภายในเดือนนั้น และ ยัง สามารถเลือกวันที่ภายใน
เดือนอื่น ๆ ดูได้ด้วย 

 

 
 

ภาพ 16 Profile แสดงหน้าจอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า 
 

จากภาพที่ 16 ลูกค้ากดเลือกที่ Profile เพื่อดูข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้า 

 
 

ภาพ 17 Choose Locationแสดงหน้าจอการเลือกตำแหน่ง
สำหรับการใช้บริการ 

จากภาพที่ 17 ลูกค้าต้องส่งตำแห่นงของลูกค้าเพื่อไป
คำนวณหาพนักงานในระยะ 10 กิโลเมตร มาเรียกใช้บริการล้าง
รถ 

 
 

ภาพ 18 Finish jobแสดงหน้าจอการยืนยันการใช้บริการ และ 
ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ 

จากภาพที่ 18 ลูกค้าต้องทำการยืนยันการใช้บริการ
และประเมินความพึงพอใจการใช้บริการให้แก่พนักงาน พร้อม
ชำระเงินให้แก่พนักงานท่ีมาบริการ 

6.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอป
พลิเคชันเรียกใช้บริการล้างรถ 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินเพื่อทดสอบความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการใน 4 ด้านประกอบด้วย ด้านการใช้งาน ด้าน
ความสนใจ ด้านการออกแบบ UI และ ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ แบบ
ประเมินความพึงพอใจมี 5 ระดับตามเทคนิคของลิเคิร์ทซึ่งมี
เกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดัง
ตารางที1่ 
ตารางที ่1 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย การแปรผล 

4.21 – 5.00 มากที่สุด 
3.41 –4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 น้อย 
1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 
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 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน 4 ด้านมี
ผลดังตารางต่อไปนี้ 
ตาราง 2 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอป
พลิเคชันเรียกใช้บริการล้างรถ 
 

รายการประเมิน  คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการใช้งาน 4.2 ดี 
ด้านความน่าสนใจ 4.3 ดี 
ด้านการออกแบบ UI 4.2 ดี 
ด้านเทคโนโลยีท่ีใช ้ 4.1 ดี 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.1 ดี 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการ
ล้างรถ มีความพึงพอใจด้านความน่าสนใจมากที่สุด โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 4.3 ลองลงมาคือด้านการใช้งาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.2 ส่วนด้านเทคโนโลยีที่ใช้มีความพึงพอใจน้อยที่สุด โดยมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.1 และความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 4 ด้านอยู่
ที4่.1ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในเกณฑ์ ด ี
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยและพัฒนา ทำให้ได้ พัฒนาแอปพลิเคชัน
เรียกใช้บริการล้างรถที่สามารถทำงานบนสมาร์ทโฟน ที่มี  
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  (Android) สำหรับผู้ ให้และ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจของการใช้บริการแอปพลิเค
ชันเรียกใช้บริการล้างรถทั้ง 4 ด้านอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.1 ซึ่งมีความ
พึงพอใจในระดับดี 
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บทคัดย่อ 
แอปพลิเคชันบริการรถตุ๊กๆ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

มีจุดมุ่งหมายเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีความสนใจในการเดินทาง
โดยรถประจ าทางภายในพื้นที่ หนึ่งในตัวเลือกของการเดินทางที่
เป็นสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดคือรถสามล้อหรือรถตุ๊กๆ ซึ่งระบบ
จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว จุดจอดรถ ตรวจสอบค่า
โดยสารจากแผนที่ และสามารถเรียกใช้บริการรถตุ๊กๆ ผ่านแอป
พลิเคชันจากพิกัดที่นักท่องเที่ยวอยู่ปัจจุบัน โดยจะอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ซึ่งแอปพลิเคชันพัฒนาบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยภาษาจาวา และใช้ฐานข้อมูล
ของไฟร์เบสในการเก็บข้อมูลในระบบของคลาวด์  

 
ค ำส ำคัญ – แอปพลิเคชัน, รถตุ๊กๆ, จาวา, ไฟร์เบส 
 

ABSTRACT 
 Application of TukTuk service in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province is to facilitate tourists who are 
interested to traveling in Phra Nakhon Si Ayutthaya by 
local transportation. One of the provincial iconic 
transportation options is a TukTuk. The system will 
provide information about tourist attractions, parking 
spots, and fare check.  Tourists can call for a TukTuk 
service through the application from the current 
location which it will facilitate tourists who are using 
the service. The application operated on android by 
Java language and use database of Firebase to store 
data in the cloud system. 

 
Keywords -- Application, TUKTUK, JAVA, Firebase 
 

1. บทนำ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับความ

นิยมทางการท่องเที ่ยวเป็นอย่างมากภายในประเทศ โดยมี
โบราณสถานมากมาย แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและร้านอาหาร
ยอดนิยม ซึ ่งมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเสมอทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยการเดินทางมายังจังหวัดนั้นมีทั้ งรูปแบบของ
การเดินทางมาเองโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวและอีกกลุ่มคือผู้ที่ใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งมีตัวเลือกที่หลากหลายรูปแบบ 
เช่น รถรอบเมือง รถตู้ รถมอเตอร์ไซค์และอีกหนึ่งรถโดยสาร
สาธารณะที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ 
รถตุ๊กๆ ในปัจจุบันรถตุ๊กๆ มีสถานที่จอดรถตามจุดต่างๆ และ
มักจะพบปัญหาในการค้นหาสถานที่ให้บริการและการเรียกใช้
บริการจากนักท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากนักท่องเที ่ยวที่
เดินทางมา ณ จังหวัดไม่ทราบถึงเส้นทางการเดินรถและพิกัดจุด
ขึ้นรถตุ๊กๆ 

ดั ้งนั ้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันการบริการ
รถตุ๊กๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและแก้ไขจุดบกพร่องด้าน
ต่างๆ ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที ่มาใช้บริการรถตุ ๊กๆ 
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและความปลอดภัย อีกทั้ง
แอปพลิเคชันยังแสดงราคาค่าโดยสารก่อนเดินทาง เพื่อลดความ
เสี ่ยงในการคิดค่าโดยสารที่เกินมาตรฐาน แอปพลิเคชันมีการ
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจังหวัดทั้ง วัด ร้านอาหาร 
สถานที่ยอดนิยมที่ผู้คนสนใจ นักท่องเที่ยวสามารถให้คะแนน
ความพึงพอใจแก่ผ ู ้ข ับขี ่ผ ่านระบบการรีว ิว และมีระบบที่
นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ในกรณีที ่เกิดความไม่
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ปลอดภัยหรืออุบัติเหตุ โดยจะส่งพิกัดปัจจุบันของนักท่องเที่ยวไป
ยังศูนย์ควบคุมและนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้โดยตรง 

2. ทฤษฐีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

   2.1 ทฤษฐีที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
ส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในด้านระบบมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วนดังนี้   
 2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของแอปพลิเคชันบริการรถตุ๊กๆ 
ในจังหวัดพระศรีอยุธยา 
 แอปพลิเคชันบริการรถตุ ๊กๆ ให้บริการและอ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้านการคมนาคม ซึ่งจะมีการคิด
ราคาค่าโดยสารตามที่แอปพลิเคชันก าหนด โดยผู้ใช้สามารถ
เลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการเดินทางและระบบจะค านวณ
ราคาค่าโดยสาร และผู้ใช้สามารถเรียกผู้ขับขี ่ที ่อยู ่ในบริเวณ
ใกล้เคียงโดยที ่จะแสดงข้อมูลของผู ้ขับขี ่ให้ผู ้ใช้งานได้ทราบ
จากนั้นเมื ่อท าการเรียกผู ้ขับขี ่ก็จะทราบพิกัดของผู ้ใช้งานที่
ต ้องการเร ียกใช้บริการได้ ซึ ่งแอปพลิเคชันบริการรถตุ ๊กๆ 
ให้บริการโดยสหกรณ์สามล้อตุ๊กๆ พระนครศรีอยุธยา 
 2.1.2 ลักษณะการท างานของแอปพลิเคชันบริการ
รถตุ๊กๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ลักษณะการท างานของแอปพลิเคชันบริการรถตุ๊กๆ 
เด ิมทีเป ็นการให้บร ิการแบบท่ารถและรถประจ าทาง ซึ่ง
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นไม่ทราบ
ที่ตั้งท่ารถและเส้นทางการเดินรถประจ าทางจึงท าให้เกิดปัญหา
ในการเดินทางซึ่งระบบการท างานโดยแอปพลิเคชันสามารถ
ทราบถึงต าแหน่งของรถตุ๊กๆ ณ พ้ืนท่ีปัจจุบันของนักท่องเที่ยวว่า
มีการให้บริการอยู่ส่วนใดบ้างและท าการเรียกใช้บริการรถตุ๊กๆได้ 
      2.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนาระบบ 

2.2.1 ไฟร์เบส (Firebase) 
Firebase (ไฟร์เบส)เป็นฐานข้อมูลเรียลไทม์ซึ่งมี API ที่

ช่วยให้นักพัฒนาในการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล[1] 
โดยที่แอปพลิเคชันบริการรถตุ๊กๆ เลือกใช้ไฟร์เบส 

เนื่องจากการรันแบบเรียลไทม์ท าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันที่สุดซึ่ง
การใช้ไฟร์เบสจะช่วยลดเวลาในการดึงข้อมูลจาก เซิฟเวอร์ ที่
เป็น ฐานข้อมูล ปกติเนื่องจากการรับส่งข้อมูลโดยผ่าน คลาวด์ที่
ให้บริการโดยกูเกิล มีความเสถียรและไม่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุการ 
เซิฟเวอร์ ล่มหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ 

2.2.2 ภาษาจาวา (JAVA) 
     ภาษาจาวาเป็นภาษาส าหรับเขียนโปรแกรมที่สนับสนุนการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming : 
OOP)  โปรแกรมที่เขียนขึ้นถูกสร้างภายในคลาส ดังนั้นคลาสคือ
ที่เก็บเมทอด (Method) หรือพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งมีสถานะ 
( State) แ ล ะ ร ู ป พ ร ร ณ  ( Identity) ป ร ะ จ  า พ ฤ ต ิ ก ร ร ม 
(Behavior)[2] ข้อดีของ ภาษาจาวาเป็นภาษาที่สนับสนุนการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุแบบสมบูรณ์ ซึ ่งเหมาะส าหรับพัฒนา
ระบบที่มีความซับซ้อน การพัฒนาโปรแกรมแบบวัตถุจะช่วยให้
เราสามารถใช้ค าหรือชื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบงานนั้นมาใช้ใน
การออกแบบโปรแกรมได้ ท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นภาษาจาวามีการ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดทั ้งตอน compile time และ runtime 
ท าให้ลดข้อผิดพลาดที ่อาจเกิดขึ ้นในโปรแกรม และช่วยให้ 
debug โปรแกรมได้ง่าย 
 
 2.2.3 Android Studio 

แอนดรอยด์ สตูดิโอ เป็น เครื่องมือประเภทไอดีอี จาก
กูเกิลไว้พัฒนาแอนดรอยด์ โดยพัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานมาจาก 
InteliJ IDEA คล้าย ๆ กับการท างานของ Eclipse และ Android 
ADT Plugin [3]โดยว ัตถ ุประสงค ์ของ Android Studio คือ
ต ้องการพัฒนาเคร ื ่องม ือ IDE ที ่สามารถพัฒนา App บน 
Android ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ GUI ที่
ช ่วยให้สามารถ Preview ตัว App มุมมองที ่แตกต่างกันบน 
สมาร์ทโฟนแต่ล่ะรุ่น สามารถแสดงผลบางอย่างได้ทันทีโดนไม่
ต้องท าการรัน แอปบนโปรแกรมจ าลองรวมทั้งยังแก้ไขปรับปรุง
ในเรื ่องของความเร็วของโปรแกรมจ าลองโดยที่แอปพลิเคชัน
บริการรถตุ๊กๆ ใช้ แอนดรอยด์ สตูดิโอในการพัฒนาเนื่องจาก
ผู้พัฒนาต้องการท าลงระบบปฏิบัติการที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดใน
โลก ณ ปัจจุบัน โดยที่ แอนดรอยด์ สตูดิโอ มีเครื่องมือส าหรับ
การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ครบและ
เหมาะส าหรับการพัฒนาในเอพีไอถัดไป เมื่อมีการอัพเดทจากกู
เกิล และโปรแกรมมีความเสถียร 
 

2.2.4 คลาวด์เก็บข้อมูล (Cloud Storage) 
การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์บนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่

ในระยะไกล เพื่อให้สามารถเรียกดูและเรียกใช้ข้อมูลได้ผ่านทาง
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อินเทอร์เน็ต ระบบคลาวด์เก็บข้อมูล คือระบบการจัดเก็บข้อมูล
ระยะไกลที่ในปัจจุบันก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจาก
องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากประโยชน์
หลายประการ อีกทั้งยังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี 
เรามาดูเหตุผลกันว่าสาเหตุที่แท้จริงท่ีท าให้บริษัทใหญ่ ๆ นิยมใช้
ระบบ ระบบคลาวด์เก็บข้อมูล โดย ระบบ ระบบคลาวด์เก็บ
ข้อมูล คือการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งเป็นรูปแบบของการ
จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลที ่เร ียกว ่า ลอจิกพูล 
หมายความว่าการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้จะเป็นการเก็บข้อมูล
ไว้ในเซิร์ฟเวอร์หลาย ๆ ตัว ซึ่งในบางครั้งอาจจะอยู่ในหลาย ๆ 
สถานที่ ซึ ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการให้บริการระบบคลาวด์เก็บ
ข้อมูล คือการให้บริการโดยผู้ให้บริการที่เรียกว่า โฮสต์ (Host) 
ซึ่งผู้ให้บริการเหล่านี้จะท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษา
ข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้บริการ รวมถึงยังดูแลรักษาการจัดเก็บ
ข้อมูลและระบบการประมวลผลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล
รวมถึงเรียกใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ ไม่เพียง
เท่านั้น ยังรวมถึงเรื่องความปลอดภัย โดยการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่
มีสิทธิเรียกใช้หรือเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที ่ท า
หน้าที่จัดเก็บข้อมูลได้ ท าให้ระบบคลาวด์เก็บข้อมูล คือระบบที่
ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ได้เป็นอย่างดี เพียงแค่ต้องพิจารณาเลือกใช้ผู้ให้บริการที่มีความ
น่าเชื่อถือ มีการบริการะบบคลาวด์เก็บข้อมูล ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการ และมีความยืดหยุ่นเพียงพอเพื่อให้สามารถรองรับความ
ต้องการใช้งานการเก็บข้อมูลขององค์กรในอนาคต[4]  

2.2.5 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
แอนดรอยด์ (Android) คือระบบปฏิบ ัต ิการแบบ

เปิดเผยซอฟต์แวร์ต้นฉบับ (Open Source) โดยบริษัท กูเกิล 
(Google Inc.) ที ่ได ้ร ับความนิยมเป็นอย่างสูง [5] เนื ่องจาก
อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีจ านวนมาก อุปกรณ์
มีหลากหลายระดับ หลายราคา รวมทั ้งสามารถท างานบน
อุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอ และความละเอียดแตกต่างกันได้ ท าให้
ผู ้บริโภคสามารถเลือกได้ตามต้องการและหากมองในทิศทาง
ส าหรับนักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) แล้วนั้น การพัฒนา
โปรแกรมเพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ไม่ใช่เรื่องที่
ยาก เพราะมีข้อมูลในการพัฒนารวมทั้ง แอนดรอยด์ เอสดีเค 
(Android Software Development Kit) เ ต ร ี ย ม ไ ว ้ ใ ห ้ กั บ

นักพัฒนาได้เรียนรู้ และเมื่อนักพัฒนาต้องการจะเผยแพร่หรือ
จ าหน่ายโปรแกรมที่พัฒนาแล้วเสร็จ แอนดรอยด์ก็ยังมีตลาดใน
การเผยแพร่โปรแกรม แต่หากจะกล่าวถึงโครงสร้างภาษาที่ใชใ้น
การพัฒนานั้น ส าหรับแอนดรอยด์ เอสดีเค จะยึดโครงสร้างของ
ภาษาจาวา (Java language) ในการเขียนโปรแกรม นอกจากน้ัน
แล้ว แอนดรอยด์ ยังมีโปรแกรมแกรมที่เปิดเผยซอร์ฟแวร์ตน้ฉบบั 
(Open Source) เป ็นจ  านวนมาก ท  าให ้น ักพ ัฒนาที ่สนใจ 
สามารถน าซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ มาศึกษาได้อย่างไม่ยาก ประกอบ
กับความนิยมของแอนดรอยด์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก เวอร์ชั่นการ
พัฒนาของแอนดรอย ์

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิเคราะห์ระบบได้ศึกษาถึงความต้องการที ่เป็น

ประโยชน์ต ่อผู ้ใช้ โดยน าความความต้องการของระบบมา
ออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานเพื่อตรงตามความต้องการและ
ขอบเขตที่วางไว้ โดยการพัฒนาโปรแกรมใช้ภาษาจาวาพัฒนาบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และใช้ฐานข้อมูลไฟร์เบส 
 
3.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 
3.1.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ (Use Case Diagram) 
 

 
  ภาพที่  3.1 แผนภาพความสมัพนัธ์ (Use Case Diagram) 
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จากภาพท่ี 3.1 แบ่งส่วนของผู้ใช้งานในระบบเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 ส าหรับนักท่องเที่ยวท่ัวไป สามารถแสดงสถานท่ีแนะน า 
ส่วนที่ 2 ส าหรับนักท่องเที่ยว สามารถจัดการข้อมูลบัญชี แสดง
สถานที่แนะน า แสดงราคาการเดินทาง แจ้งเหตุฉุกเฉิน ค้นหาผู้
ขับขี่ เรียกบริการผู้ขับขี่ แจ้งเตือน รีวิว ส่วนที่ 3 ส าหรับผู้ขับขี่ 
สามารถจัดการข้อมูลบัญชี ตอบรับผู้โดยสาร เริ่มการเดินทาง ส่ง
ผู ้โดยสาร ส่วนที่ 4 ส าหรับผู้ดูแล สามารถจัดการข้อมูลบัญชี 
แก้ไขราคาค่าโดยสาร 
3.1.2 แผนผังบริบท (Context Diagram) 

 
ภาพที ่3.2 แผนผังบริบท (Context Diagram) 

 
จากภาพที่ 3.2 แบ่งส่วนของการท างานในระบบเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผู้ดูแล จะได้รับข้อมูลค่าโดยสาร ข้อมูลสมาชิก
และข้อมูลคิวการเดินรถ โดยระบบจะส่งข้อมูลการแจ้งเตือน 
ข้อมูลผู้ขับข่ี ข้อมูลประวัติการเดินทาง ข้อมูลความพึงพอใจ ส่วน
ที่ 2 ผู้ขับข่ี จะได้รับข้อมูลการช าระเงิน ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูล

การแจ้งเตือน โดยระบบจะส่งข้อมูลค่าโดยสาร ข้อมูลพิกัดการ
เดินทาง ข้อมูลประวัติการเดินทาง ส่วนที่ 3 นักท่องเที่ยว  จะ
ได้รับข้อมูลเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลผู้ขับขี่ที่ให้บริการ ข้อมูล
การแจ้งเตือน โดยจะส่งข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ ข้อมูล
นักท่องเที่ยว ข้อมูลที่ตั้งปัจจุบัน ส่วนที่ 4 Google Map จะท า
การส่งข้อมูลต าแหน่งท่ีตั้งปัจจุบันไปยังระบบ 
 
3.1.3 แผนผังแสดงการท างาน 

 
ภาพที ่3.3 แผนผังแสดงการท างาน 

 
จากภาพท่ี 3.3 แบ่งส่วนของการท างานเป็นดังน้ี 
นักท่องเที่ยวและผู้ขับขี่จะได้รับพิกัดที่ตั้งปัจจุบันของตนเองจาก
แมพโดยเมื่อนักท่องเที่ยวเรียกใช้ผู้ขับขี่และเมื่อผู้ขับขี่ตอบรับก็
จะเดินทางไปตามพิกัดปลายทางโดยเมื่อถึงจุดหมายปลายทางจะ
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แสดงยอดการช าระเงินเมื่อผู้ขับขี่ท าการยืนยันระบบจะท าการ
เก็บข้อมูลลงคลาวด์ 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
 4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
เริ่มต้นเมื่อเข้าสู่ระบบด้านผู้ขับขี่จะแสดงปุ่มเข้าสู่ระบบส าหรับ
การเข้าใช้งานดังภาพท่ี 4.1 
 

 
ภาพที่ 4.1 หน้าจอเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันของผู้ขับข่ี 

  
 หน้าจอแสดงแผนที่ เมื่อผู้ขับข่ีเข้าสู่ระบบจะแสดงต าแหน่งพิกัด
ล่าสดุของผู้ขับข่ีดังภาพท่ี 4.2 

 
ภาพที่ 4.2 หน้าจอแสดงพิกัดล่าสดุของผู้ขับข่ี 

 
  หน้าจอเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่โปรแกรมของผู้ใช้งานจะแสดงปุ่มจุด
จอดรถตุ๊กๆ ร้านดังอยุธยา วัด สถานท่ีท่องเที่ยวดังภาพท่ี 4.3 

 
ภาพที่ 4.3 หน้าจอเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันของนักท่องเที่ยว 
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หน้าจอหลักเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าสูร่ะบบ จะแสดงพิกัดรถตุ๊กๆ ท่ี
เปิดใหบ้ริการตามพื้นท่ีต่างๆ ดังภาพท่ี 4.4 

 
ภาพที่ 4.4 หน้าจอแสดงพิกัดที่รถตุ๊กๆ ให้บริการ 

 
 

หน้าจอแสดงข้อมลูผู้ขับข่ี โดยจะแสดง ช่ือ สกุล โทรศัพท์ 
คะแนน รูปภาพและปุ่มโทรหาผู้ขบัขี่ ดังภาพท่ี 4.5 

 
ภาพที่ 4.5 หน้าจอเรียกใช้บริการรถตุ๊กๆ 

 
หน้าจอด้านผู้ขับขีเ่มื่อมีนักท่องเทีย่วเรียกใช้บริการจะมี พิกัดทีผู่้
ขับข่ีต้องไปรับ และระยะทาง ดังภาพที่ 4.6 

 
ภาพที่ 4.6 หน้าจอตอบรับนักท่องเที่ยว 
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หน้าจอแสดงเส้นทางการเดินทางขณะก าลังโดยสารดังภาพท่ี 4.7

    
ภาพที่ 4.7 หน้าจอแสดงเส้นทางการเดินทาง 

 
หน้าจอแสดงข้อมลูการช าระเงิน โดยจะแสดงพิกัดต้นทาง พิกัด
ปลายทาง เวลาการเดินทาง ระยะทางรวมและเงินท่ีต้องช าระ 
ดังภาพท่ี 4.8 

 
ภาพที่ 4.8 หน้าจอแสดงข้อมูลการช าระเงิน 

 
หน้าจอแสดงการประเมินผู้ขับข่ีโดยจะแสดงการให้ระดับคะแนน
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังภาพท่ี 4.9 
  

 
ภาพที่ 4.9 หน้าจอการประเมินผูข้ับข่ี 

 
5. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ผลการประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น   2 กุล่ม คือ ผู้ขับขี่
รถตุ๊กๆ 20 คน และ นักท่องเที่ยว 20 คน โดยจัดท าแบบประเมนิ
ทั้งหมด 40 ฉบับ และมีการประเมินความพึงพอใจแบ่งเป็น 3 
ด้านได้แก่ ด ้านการออกแบบ ด้านความสะดวกสบาย ด้าน
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ดังตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ขับข่ี 

เร่ืองท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 
1. ด้านการออกแบบ 

1.1 การออกแบบ
หน้าจอ 

4.45 0.82 มาก 

1.2 ความเหมาะสม
ของการวางต าแหน่ง
ต่างๆ 

4.05 0.94 มาก
ที่สุด 

1.3 ภาพที่ใช้ประกอบ
ในแอปพลิเคชันมีความ
เข้าใจง่าย  

4.25 0.96 มาก
ที่สุด 

1.4 ความน่าสนใจของ
แอปพลิเคชัน 

4.35 0.74 ปาน
กลาง 

ภาพรวม 
 
 
 

4.2 0.86 มาก
ที่สุด 



1535 

 

  

เร่ืองท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 
2. ด้านความสะดวกสบาย 
2.1 ช่วยลดความ
ยุ่งยากในการเดินทาง 

4.35 0.81 มาก 

2.2 ความถูกต้องของ
การค านวณราคาค่า
โดยสาร 

4.65 0.48 ปาน
กลาง 

2.3 การตอบรับ
ผู้โดยสารของผู้ขับข่ี 

4.80 0.41 ปาน
กลาง 

ภาพรวม 4.6 0.56 ปาน
กลาง 

3. ด้านประสิทธิภาพของแอปพลเิคชัน 
3.1 การใช้งานแอป
พลิเคชัน 

4.25 0.71 มาก 

3.2 ความยากง่ายใน
การใช้งาน 

4.15 0.93 มาก
ที่สุด 

3.3 ความเสถียรของ
แอปพลิเคชัน 

4.40 0.75 มาก 

ภาพรวม 4.26 0.79 มาก 
 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ขับขี่ ระดับ
ความพ ึ งพอใจ ในด ้ านการออกแบบอย ู ่ ใ นระด ั บม าก

(x=̅4.2 , S.D. =0.86) ระด ั บความพ ึ งพอใจ ในด ้ าน คว าม

สะดวกสบายอยู่ในระดับมาก (x=̅4.6 , S.D. =0.56) และระดับ
ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับ

มาก (x=̅4.2 , S.D. =0.86) 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

เร่ืองท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

1. ด้านการออกแบบ 
  1 . 1  การออกแบบ
หน้าจอ 

4.60 0.68 มาก 

  1.2 ความเหมาะสม
ของการวางต าแหน่ง
ต่างๆ 

4.65 0.48 ปาน
กลาง 

  1.3 ภาพที่ใช้ประกอบ
ในแอปพลิเคชันมีความ
เข้าใจง่าย  

4.80 0.41 ปาน
กลาง 

  1.4 ความน ่าสนใจ
ของแอปพลิเคชัน 

4.30 0.86 มาก
ที่สุด 

ภาพรวม 4.58 0.60 มาก 

2. ด้านความสะดวกสบาย 
  2 . 1  ช ่ วยลดความ
ยุ่งยากในการเดินทาง 

4.55 0.60 มาก 

  2.2 ความถูกต้องของ
การค  านวณราคาค่า
โดยสาร 

4.70 0.47 ปาน
กลาง 

  2 . 3  ก า ร ต อ บ รั บ
ผู้โดยสารของผู้ขับข่ี 

4.65 0.67 มาก 

ภาพรวม 4.63 0.58 ปาน
กลาง 

3. ด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 

  3.1 การใช้งานแอป
พลิเคชัน 

4.45 0.68 มาก 

  3.2 ความยากง่ายใน
การใช้งาน 

4.15 0.93 มาก
ที่สุด 

  3.3 ความเสถียรของ
แอปพลิเคชัน 

4.60 0.59 ปาน
กลาง 

ภาพรวม 4.4 0.73 มาก 
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ขับขี่ ระดับ
ความพ ึ งพอใจ ในด ้ านการออกแบบอย ู ่ ใ นระด ั บม าก

(x=̅4.66 , S.D. =0.55) ระด ับความพ ึ งพอใจในด ้ านความ

สะดวกสบายอยู่ในระดับมาก (x=̅4.63 , S.D. =0.58) และระดับ
ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับ

มาก (x=̅4.4 , S.D. =0.73) 
 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 แอปพลิเคชันบริการรถตุ ๊กๆภายในจังหวัดพระศรีอยุธยา   
พ ัฒนาข ึ ้นเพ ื ่ ออ  านวยความสะดวกในการเด ินทางของ
นักท่องเที่ยวและส่งเสริมรายได้แก่ผู้ขับขี่รถตุ๊กๆ อีกทั้งยังมีการ
ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร จนถึงจุดจอดรถ และ
ระบบยังมีความปลอดภัยจากการเก็บรักษาข้อมูลผู้ ใช้งานผ่าน
ระบบคลาวด์ 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบควรจะมีระบบการ
จ่ายเงินออนไลน์ผ่านระบบธนาคารหรือพร้อมเพย์เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
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บทคัดย่อ 

  แอปพลิเคชันให้ความรู้การเพาะปลูกข้าวในจังหวัดยโสธร มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันให้ความรู้การเพาะปลูกข้าว
ในจังหวัดยโสธร และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ผู้วิจัย
ได้รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการ จากเกษตรกรและผู้ที่
สนใจการเพาะปลูกข้าว โดยใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิง
วัตถุ ใช้โปรแกรม Android Studio และภาษา Java ในการพัฒนา 
 ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ชาวเกษตรกรในพื้นที่
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ทั้งหมด 50 พบว่าคะแนนความ
พึงพอใจม ีค ่าเฉล ี ่ยที่  3.93 ส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 มี
ความหมายทางสถิจัดอยู่ในความพึงพอใจระดับดี 

แอปพลิเคชันให้ความรู้การเพาะปลูกข้าวในจังหวัดยโสธร 
ช่วยเพิ่มช่องทางในการศึกษาเรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกข้าว ผู้ใช้
ได้รับความสะดวกในการศึกษาเรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกข้าวมาก
ยิ่งข้ึน 
คำสำคัญ – เพาะปลูกข้าว 
 

ABSTRACT 

The purposes of The Application of Rice Cultivation 
in Yasothon Province are 1) to develop an application to 
educate rice cultivation in Yasothon Province and 2) to 
evaluate user satisfaction. The researcher gathered 
problems and requirements from farmers and people  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
who interested in rice cultivation. This research applied 
the theory of object-oriented analysis and design, 
developed by android studio and java programming. 

For the findings, data collected from 50 users, who 
interested in rice cultivation showed that the overall 
average of satisfaction scores was 3.93 with standard 
deviation 0.96 which explained good level. The 
application provide channel to learn about rice 
cultivation.  
Keywords -- rice cultivation 
 

1. บทนำ 
1.1 ความเป็นมา 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย  ซึ่ง
ส ถ ิ ต ิ ก า ร ป ล ู ก ข ้ า ว ท ี ่ น ิ ย ม เ พ า ะ ป ล ู ก จ ะ เ ป ็ น ท า งภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ [1] ช่วงเวลาเพาะปลูกข้าวจะแบ่งเป็นสอง
ช่วงคือนาปีและนาปรัง นาปีนั้นจะเพาะปลูกตามฤดูกาลในช่วงฤดู
ฝน ข้าวที่เลือกมาจะเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อแสงที่สามารถปลูกได้ดี
ในช่วงทีมีน้ำปริมาณมาก นาปรังเป็นการทำนานอกฤดูกาลข้าวที่
เลือกเป็นข้าวที่ไวต่อแสงที่สามารถใช้น้ำในปริมาณไม่มากนัก เพียง
มีแสงสว่างส่องถึงข้าวก็จะสามารถออกรวงได้ดี ข้าวนั้นจัดเป็นพืช
สายพันธ ุ ์ เด ียวก ับหญ้าเป ็นหญ้าท ี ่ม ีขนาดใหญ่ลำต ้นม ีรูป
ทรงกระบอก มีลักษณะใบเหมือนหญ้ามีกาบใบห่อหุ้มลำต้นไว้ ปลูก
ขึ้นได้ง่ายทนต่อสภาพภูมิประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งขาด
แคลนน้ำหรือแม้กระทั่งแถบที่มีความหนาวเย็น [2] แต่ละภูมิภาคมี

แอปพลิเคชันให้ความรู้การเพาะปลูกข้าวในจังหวัดยโสธร 
 Application of Rice Cultivation in Yasothon Province 

 
 กตัญญู ดาราแสน และ ศรีอุดร แซ่อึ้ง 
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วิธีการปลูกเพาะข้าวและสายพันธุ์ข้าวที่แตกต่างกันไปตามสภาพ
ภูมิประเทศ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงวิธีการเพาะปลูก 
แหล่งศึกษาไม่เอื้ออํานวยต่อเกษตรกรหรือศึกษาผ่านการบอกเล่า
จากรุ ่นสู ่ร ุ ่นต่อกันมา มีผลกระทบทำให้วิธีการเพาะปลูกการ
บำรุงรักษาท่ีผิดวิธี ต้องใช้จ่ายต้นทุนเพิ่มขึ้นและไม่ได้ผลผลิตตามที่
คาดไว้ การเพาะปลูกข้าวนั ้นต้องลงทุนสูงและศึกษาวิธ ีการ
เพาะปลูกจะเป็นนาปีหรือนาปรัง ช่วงวันที่เริ่มปลูกจนถึงวันที่เก็บ
เกี่ยว ศึกษาสภาพดินและสภาพอากาศว่ามีความเหมาะสมต่อการ
ปลูกหรือไม่ เพราะจะมีผลต่อการตั้งท้องและออกรวงของข้าว  
 ที่กล่าวมานั้นแอปพลิเคชันการให้ความรู้การเพาะปลูก
ข้าวฯ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
เพาะปลูกข้าวรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงการตรวจสอบราคาข้าว
ประจำวัน  
1.2  วัตถุประสงค ์

1.2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการเพาะปลูกข้าว 
 1.2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอปพลิเคชัน 
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 แหล่งกำเนิดและวิวัฒนาการ 
 ข้าวเป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้า ทนต่อสภาพอุณหภูมิอากาศ
สามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่น หลักฐานทาง
ภูมิศาสตร์และโบราณคดีสันนิฐานว่าข้าวมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา 
เกาะมาดากัสการ์ อเมริกากลาง อเมริกาใต้ แอนตาร์กติกา และ
ออสเตรเลีย โดยอดีตถึงปัจจุบันคนไทยได้อาศัยข้าวและการปลูก
ข้าวเป็นวิถีการดำรงชีพตลอดมา และปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่
ปลูกข้าวทั้งหมดประมาณ 62 ล้านไร่ จะเป็นพื ้นที ่ปลูกนาปรัง 
จำนวน 6 ล้านไร้ และนาปีจำนวน 56 ล้านไร่ [3] 
2.2 การบำรุงรักษาดิน 
 หากหมดหน้านาแล้วเกษตรกรปล่อยดินไว้ในระยะเวลานาน 
ไม่มีการดูแล เมื่อถึงระยะเวลาในการเพาะปลูกข้าว จะพบวัชพืช
เกิดขึ้นบนดินในปริมาณมากหรือถ้าดินเสื่อมโทรมมากดินก็ยิ่งแข็ง
ขึ้น จึงต้องมีการไถ และปกคลุมดินโดยใช้ฟางหรืออาจใช้เศษใบไม้ 
ใบอ้อย ใบหญ้า มาทดแทนได้ [4] ถ้ามีการดูแลรักษาดินก็จะ
สามารถรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันไม่ให้ดินเสื่อมจากแดดเผา 

เมื่อซากวัสดุที่ปกคลุมดินถูกย่อยสลายจะปลดปล่อยธาตุอาหารมา
ให้แก่พืชที่ปลูก รวมถึงมีไส้เดือนและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่มาอาศัยอยู่
จะช่วยไถพรวนดินทำให้ด ินมีความสมบูรณ์เหมาะสมกับการ
เพาะปลูก 
2.3 วิธีการปลูกข้าวของประเทศไทย 
  ประเทศไทยมีพื้นที่การปลูกข้าวประมาณ 64 ล้านไร่ โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่การปลูกข้าวมากที่สุด รองลงมาได้แก่
ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคใต้ ปัจจุบันมีการแบ่งวิธีการปลูกข้าว
อยู่ 4 วิธี คือ การปลูกข้าวนาดำ การปลูกข้าวนาหว่าน การปลูกข้าว
นาไร่ และการปลูกข้าวนาขั้นบันได ซึ่งการปลูกข้าวในแต่ละวิธีก็จะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่น้ัน ๆ เช่น ในพื้นที่ราบลุ่มก็จะมีการปลูก
ข้าวแบบข้าวนาหว่านหรือข้าวนาดำ ส่วนในพื้นที่สูง หรือบนดอยก็
จะปลูกข้าวแบบข้าวไร่หรือข้าวนาขั้นบันได เป็นต้น [5] 
2.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
 2.4.1 ภาษาจาวา(Java) เป็นภาษาที ่ใช้เขียนชุดคำสั ่ งที่
สามารถไปพัฒนาแอปพลิเคชันบนโปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอ 
ข้อดีของภาษาจาวา เป็นภาษาที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุแบบสมบูรณ์ ซึ่งเหมาะสำหรับพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อน 
และทำงานได้ในระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน [6] 
 2.4.2 โปรแกรมแอนดรอยด์ สตูดิโอ(Android Studio) คือ
เครื ่องมือที ่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ ให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านการออกแบบการใช้ภาพเป็นตัวประสานกับ
ผ ู ้ ใ ช ้  (Graphical User Interface : GUI) ท ี ่ ช ่ ว ย ใ ห ้
คอมพิวเตอร์แสดงผลลัพธ์ให้ดูบนจอภาพ ในมุมมองที่แตกต่างกัน
บนโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น [7] 
 2.4.3 โปรแกรมอะโดบี โฟโตชอป(Adobe Photoshop) เป็น
โปรแกรมสร้างและแก้ไขรูปภาพ เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือมากมาย
เพื ่อสนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ ่งพิมพ์  งานวิดีทัศน์ งาน
นำเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ 
[11] 
 2.4 .4 โปรแกรมม ูฟว ี ่  มาร ์ค เกอร์ (Movie Maker) เป็น
โปรแกรมสำหรับตัดต่อคลิปวิดีโอบนคอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถ
เพิ่มคำบรรยายและใส่เสียงพิเศษในคลิปวีดิโอ (Effect)  
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ฉ ัตรมณี เพชรผ ึ ้ ง (2556) เร ื ่อง ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีสำหรับทุเรียน มังคุด และลำไย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและ
รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพ 
GAP และจัดการระบบสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการประเมิน
คุณภาพการจัดการคุณภาพ GAP โดยครอบคลุม ผลไม้ 3 ชนิด
ภายในประเทศไทยได้แก่ ทุเรียน ลำไย และมังคุด โดยใช้การ
ตัดสินใจในรูปแบบ ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ซึ่งช่วยในการ
ประเมินคุณภาพ GAP เป็นเครื่องมือทำให้เกษตรกรตรวจสอบด้วย
ตนเอง และมีคำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติทางเกษตรกรให้
เป็นไปตามเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจแบบต้นไม้สามารถ
ว ิ เคราะห ์ประมวลความร ู ้ ได ้ท ั ้ งหมด  285 กฎเสนอพร ้อม
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพจำนวน  62 แนวทางมีความ
ถูกต้องเหมาะสมเฉลี่ยร้อยละ 97.4 จึงนำไปปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP โดยจัด
อยู่ในรูปแบบออนไลน์ [7] 
 อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ (2557) เรื่อง โครงสร้างการผลิตและ
การตลาดข้าวหอมมะลิไทย มีวัตถุประสงค์ ศึกษาการผลิตและ
ตลาดของข้าวหอมมะลิของไทยและตลาดโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่าน
โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในรูปอนุกรมเวลา วิเคราะห์โครงสร้าง
ต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิตามรูปการผลิตสำคัญคือข้าวหอมมะลิ
แบบอินทรีย์และข้าวหอมมะลิทั่วไป รวบรวมจากเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวหอมมะลิสำคัญ ได้แก่ จังหวัด ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และบุรีรัมย์ 
จำนวน 300 ตัวอย่าง วิเคราะห์ตลาดและช่องทางจำหน่าย และ
บทบาทคุณภาพของข้าวหอมมะลิ ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทย
มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิประมาณ 25.98 ล้านไร่ และพื้นที่
เพาะปลูกข้าวหอมมะลิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสัดส่วนใน
การเพาะปลูก 28.57 ในช่วง 2540 เป็นร้อยละ 33.52 ในปี 2550 
และ ร้อยละ 40 ปี 2555 โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืท่ี
เพิ่มการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิอย่างต่อเนื่อง [8] 
 ไพโรจน์ สมุทรักษ์ และชลิต กังวาราวุฒิ (2561) เรื่อง แอป
พลิเคชันการเรียนรู้ระบบการเพาะปลูกข้าวที่ทันสมัย ในจังหวัด
ชัยนาท วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนรู้ระบบการ

เพาะปลูกข้าวที่ทันสมัย ในจังหวัดชัยนาท พัฒนารูปแบบและ
วิธีการเรียนรู้การเพาะปลูกข้าวให้กับผู้ที่สนใจ และเผยแพร่ความรู้
ในการเพาะปลูกข้าว เก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคคลที่สนใจ
และเกษตร จำนวน 208 คน ผลวิจัยพบว่า มีการผ่านส่วนร่วมของ
เกษตร ประกอบขั้นตอนดังนี้ 1) หน้าเตรียมแปลง 2) หน้าคัดเลือก
เมล็ด 3) หน้าแหล่งน้ำ 4) การเพาะปลูก 5) หน้าระบบการผลิต 6) 
หน้าเก็บเกี่ยว และ 7) หน้าลิ้งเว็ปไซต์เกี่ยวกับเกษตรกร ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ด้านเนื้อหาของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับ  ดี
มาก มีค่าเฉลี ่ยรวม 4.56 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ด้าน
ออกแบบแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยรวม 4.45 ส่วน
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 และด้านการนำแอปพลิเคชันไปใช้
ประโยชน์มีค่าเฉลี่ยรวม 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยู่
ระดับดีมากทุกด้าน [9] 
 ศัชชญาส์ ดวงจันทร์ และวัชรากรณ์ เนตรหาญ (2561) เรื่อง 
การสร้างแอปพลิเคชันต้นแบบ เรื่อง ระบบการปลูกข้าวต้นเดียว
ด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรีลลิตี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอป
พลิเคชันต้นแบบด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบ
การปลูกข้าวต้นเดียว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อดว้ย
แอปพลิเคชันต้นแบบด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี ้ เรื ่อง 
ระบบการปลูกข้าวต้นเดียว จากการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันดว้ย
เทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ พบว่าได้นำหลักทฤษฎีมาสร้างเป็น
ระบบข้ึนมาในโลกเสมือนซ้อนกับภาพที่เห็นจริง ๆ ในโลกความเป็น
จริง ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน [10] 
 

3. ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย 
3.1 การศึกษาปัญหา 
 จากการสอบถามหรือสัมภาษณ์จากเกษตรกร อำเภอคำเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 25 คน จากตำบลทุ่งมนจำนวน 15 คน 
และจากตำบลลุมพุก จำนวน 10 คน โดยปัญหาที่พบคือ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ทำการเพาะปลูกข้าวผ่านการบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นต่อกันมา 
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งศึกษาเรียนรู ้ ส่วนใหญ่ขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการเพาะปลูกข้าว มีการใช้วิธีการเพาะปลูกและ
การบำรุงรักษาที่ผิดวิธี ทำให้มีใช้จ่ายต้นทุนเพิ่มขึ้นและผลผลิตที่
ลดลง  
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3.2 การรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ จากการสอบถามกลุ่ม
ผ ู ้ ใช ้งานทั ้งหมด 25 คน ได ้ผลสรุปว ่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี
โทรศัพท์มือถือและต้องการแอปพลิเคชันท่ีให้ข้อมูลขั้นตอนและวธิี
เพาะปลูกท่ีถูกต้อง เข้าใจง่าย และใช้งานได้สะดวก รวมถึงสามารถ
ดูราคาข้าวประจำวันได้ ดังนั้นการออกแบบแอปพลิเคชันให้ความรู้
การเพาะปลูกข้าวในจังหวัดยโสธร จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกข้าวในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร 
3.3  การรวบรวมข้อมูล 
 ผู ้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับการเพาะปลูก
ประกอบด้วยเรื่อง โรคข้าว ดิน น้ำ วิธีปลูกข้าวในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ 
และอุปกรณ์ในการเพาะปลูกข้าว โดยทำการศึกษาจากแหล่งข้อมูล
ประกอบด้วย หนังสือ เว็บไซต์ และเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูก
ข้าวในท้องถิ่นจังหวัดยโสธร โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื ่อเป็น
แนวทางพัฒนาแอปพลิเคชันให้ความรู้การเพาะปลูกข้าวในจังหวัด
ยโสธร  
3.4 การศึกษาทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

ผู ้วิจัยได้ทำการศึกษาหลักการ ทฤษฎีและศึกษาข้อมูลที่
จำเป็นในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยทำการศึกษาวงจรการพัฒนา
ระบบ  (System Development Life Cycle : SDLC)  ทฤษฎ ียู
เ อมแอล  (Unified Modeling Language : UML) เ พ ื ่ อ น ำม า
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน [11] 
3.5  การศึกษาเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันจาก
หนังสือและเว็ปไซต์ โดยใช้โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดีโอ(Android 
Studio)  ภาษาจาวา(java) และโปรแกรมมูฟวี่ มาร์คเกอร์(Movie 
Maker)  

 
 

3.6 การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชัน 
การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยใช้แผนภาพ 

Use Case Diagram และ Class Diagram แสดงดังภาพท่ี 1 และ 
ภาพที่ 2 ตามลำดับ 
 

 
 

 
ภาพ 2 Class Diagram 

 

ภาพ 1 Use Case Diagram 
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3.7 การพัฒนาและการทดสอบ 
ผู ้ว ิจ ัยใช้โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดีโอ (Android Studio)  

ภาษาจาวา(Java) และโปรแกรมมูฟวี่ มาร์คเกอร์(Movie Maker) 
ในการพัฒนา สำหรับการทดสอบแอปพลิเคชัน ได้ทำการทดสอบ
แบบกล่องดำ(Black Box Testing) ผลการทดสอบพบว่าแอปพลิเค
ชันทำงานได้ถูกต้อง ดังนี้ 1) การเชื่อมโยงปุ่มได้อย่างถูกต้อง 2) 
การใช้นิ้วสัมผัสเลื่อนหน้าจอข้ึน-ลงไดอ้ย่างถูกต้อง 3) แสดงวิดีโอได้
อย่างครบถ้วนถูกต้อง เสียงชัดเจนและภาพคมชัด 4) แสดงภาพได้
ถูกต้อง ภาพคมชัด และถูกวางในตำแหน่งที่สมดุล 5) แสดงข้อมูล
ครบถ้วนและจัดวางในตำแหน่งเหมาะสม และ 6) ข้อมูลถูกต้อง
และมีความน่าเชื่อถือ 
 

4. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

4.1.1 หน้าหลักของแอปพลิเคชันให้ความรู้การเพาะปลูกข้าว
ในจังหวัดยโสธร แสดงดังภาพ 3 

 

 
 
 
 
 
  
 
           
    
 
 

ภาพ 3 หน้าจอหลกั 
 
 

4.1.2 หน้าจอพันธุ์ข้าวและหน้าจอแสดงผล แสดงดังภาพ 4 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 หน้าจอพันธุ์ข้าวและหน้าจอแสดงผล 
 

 

4.1.3 หน้าจอการเพาะปลูก และหน้าจอแสดงผลแสดง
ดังภาพ 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 หน้าจอการเพาะปลูกและหน้าจอแสดงผล 
 

4.1.4 หน้าจอวิธีการเพาะปลูก และหน้าจอแสดงผล 
แสดงดังภาพ 6 
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ภาพ 6 หน้าจอวิธีการเพาะปลูกและหนา้จอแสดงผล 

 
4.1.5  หน ้าจอราคาข ้าวประจำว ัน  จะแสดงราคาข ้าว

ประจำวันจากสมาคมโรงสีข้าวไทย แสดงดังภาพ 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 7 ราคาขา้วประจำวันจากสมาคมโรงสีข้าวไทย 
 
 

4.1.6 หน้าจอเกร็ดความรู้เรื่องข้าว จากมูลนิธิไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ แสดงดังภาพ 8 
 

 
 

ภาพ 8 หน้าจอเกร็ดความรู้เรื่องข้าว  
จากมูลนิธิไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

4.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 
 ผู้วิจัยได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน โดยให้
ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ จำนวน 2 คน ทดลองใช้งานและให้
ทำแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบในด้านต่าง ๆ ผลการประเมิน
แสดงดังตารางที่ 1  
 

ตาราง 1  ผลการประเมินประสิทธภิาพของแอปพลิเคชัน 

หัวข้อประเมิน  S.D. 
ระดับ                     
ความ
คิดเห็น 

ด้านเน้ือหา 3.83 0.75 ดี 
ด้านการออกแบบ 3.88 0.64 ดี 
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ 4.17 0.41 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.95 0.60 ดี 

 

จากตาราง 1 ผลการประเมินด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ 
และด้านประโยชน์และการนำไปใช้ พบว่าประสิทธิภาพในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ซึ่งมีความหมายทาง
สถิติจัดอยู่ในความพึงพอใจระดับดี เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
ด้านที่มีคะแนนสูงสุดคือ ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ ค่าเฉลี่ย 
4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ซึ่งมีความหมายทางสถิติจดัอยู่
ในความพึงพอใจระดับดี 

 

ปุ่มแสดงวีดิโอ 
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4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ผู้วิจัยได้นำแอปพลิเคชันไปให้กลุ่มเป้าหมายคือชาวเกษตรกร

ในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ทดลองใช้และประเมิน
ความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม ผู้ตอบแบบประเมินมีจำนวน 50 
คน แบ่งเป็นเกษตรกรตำบลทุ่งมน จำนวน 30 คน เกษตรกรตำบล 
ลุมพุก จำนวน 10 คน และผู้ที่สนใจในการเพาะปลูกข้าว จำนวน 
10 คน เพื่อนำข้อมูลมาสรุปผล ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
 
 

ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 
รายละเอียด 

 

�̅� 

 
S.D. 

ความ
พึง

พอใจ 
1. ด้านการทำงานของแอปพลิเคชัน 
1.1 การใช้งานคำสั่งต่าง ๆ มีความ
สะดวก 

4.08 0.85 ดี 

1.2 การจัดหมวดหมู่ฟังก์ชันถูกต้อง 3.88 1.04 ดี 
1.3 แอปพลิเคชันสามารถแสดงผล 
ได้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

4.44 0.76 ดี 

1.4 ความน่าเชื่อถือของแอปพลิเค
ชัน 

4.10 0.83 ดี 

2. ด้านเนื้อหา 
2.1 ความถ ูกต ้องครบถ ้วนของ
เนื้อหา 

4.26 0.63 ดี 

2.2 ความชัดเจนในการอธ ิบาย
เนื้อหา 

3.98 1.09 ดี 

2.3 การเรียบเรียงเนื ้อหามีความ
เข้าใจง่าย 

3.94 1.05 ดี 

2.4 เนื ้อหามีสาระและประโยชน์
ส ามา รถนำ ไปประย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ใ น
ชีวิตประจำวันได ้

3.84 0.93 ดี 

3. ด้านความสะดวกต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 
3.1 ความเหมาะสมในการเลือกใช้
ชนิด ขนาด สีตัวอักษรบนแอปพลิเค
ชัน 

3.98 1.08 ดี 

3.2 ความเหมาะสมในการว าง
ตำแหน่งของส่วนประกอบและเมนู
ต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน 

3.96 0.87 ดี 

3.3 ค ว าม เหมาะสม ในก าร ใ ช้
ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย
ของแอปพลิเคชัน 

3.58 0.64 ดี 

3.4 ภาพรวมของแอปพลิเคชัน 3.50 0.76 ดี 
รวม 3.96 0.92 ดี 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันให้ความรู้การ

เพาะปลูกข้าวในจังหวัดยโสธร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.96 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.92 ซึ่งมีความหมายทางสถิติจัดอยู่ใน
ความพึงพอใจระดับดี และค่าคะแนนการประเมินสูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ 

1) แอปพลิเคชันสามารถแสดงผล ได้ถูกต้องตามความ
เป็นจริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 ซึ่ง
มีความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความพึงพอใจระดับดี 

2) ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.26 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ซึ่งมีความหมายทางสถิติจัดอยู่
ในความพึงพอใจระดับดี 

3) ความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.10 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 ซึ่งมีความหมายทางสถิติจัดอยู่
ในความพึงพอใจระดับดี 

 
5. บทสรุป 

การพัฒนาแอปพลิเคชันให้ความรู้การเพาะปลูกข้าวในจังหวัด
ยโสธร จัดทำขึ ้นเพื ่อให้ความรู ้เกี ่ยวกับการเพาะปลูกข้าวแก่
เกษตรกรและผู้ที่สนใจในการเพาะปลูกข้าว แอปพลิเคชันให้ความรู้
เกี่ยวกับข้อมูลพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในจังหวัดยโสธร จำนวน 6 สาย
พันธุ์ วิธีการปลูกข้าว และการเพาะปลูก ในลักษณะที่เข้าใจง่าย 
และยังมีวิดิโอให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพาะปลูกข้าว อีกทั้งยังมี
ฟังก์ชันเกร็ดความรู้เกี่ยวกับข้าวและสามารถตรวจสอบราคาข้าวใน
แต่ละวันจากสมาคมโรงสีข้าวไทย แอปพลิเคชัน ทำงานได้ถูกต้อง
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ช่วยเพิ่มช่องทางในการศึกษา
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เรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกข้าว ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการศึกษา
เรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกข้าวมากยิ่งขึ้น 
5.1 ข้อจำกัดของวิจัย 
   แอปพลิเคชันยังไม่สามารถแสดงวีดีโอในแนวนอนได้  
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 การพัฒนามีฐานข้อมูล เพื่อความความสะดวกในการ
จัดการข้อมูล 
  5.3.2 ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถแสดงวีดีโอ
ในแนวนอนได้ 
 5.3.3 ควรมีการเพิ ่มข้อมูลเกี ่ยวกับพันธุ ์ข ้าวให้ม ีความ
หลากหลายสายพันธ์ุมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่ใช้สมาร์ทโฟนโดยแอพพลิเคชั่นนี้ประกอบด้วย 2 
ระบบย่อย ได้แก่ ระบบจัดการเลือกแพ็คเกจ ระบบการรับงาน 
สำหรับวิธีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
กำหนดปัญหาและความต้องการของระบบ 2) การศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 3) การวิเคราะห์ระบบงาน 4) การ
ออกแบบระบบงาน 5) การพัฒนา 6) การติดตั ้งและทดสอบ
แอพพลิเคชั่น โปรแกรมเกมนี้ถูกพัฒนาโดยใช้กรอบการทำงาน
ของ android studio ฐานข้อมูลMy sql จากการทดลองการใช้
งานและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัด 4 เรื่อง ได้แก่ ความพึง
พอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น ความน่าสนใจ ความพึงพอใจการ
ออกแบบUI ความพึงพอใจของเทคโนโลยีที่ใช้ พบว่า ผู้ใช้งานมี
ความพึงพอใจโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 4.0 (ระดับดี ) 

คำสำคัญ แอพพลิเคชั่น , แอพพลิเคชั่นเรียกใช้บริการช่าง, 
android 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 
This research aims to develop an application 

for individuals using smartphones. This system consists 
of two subsystems: package management system. Job 
acceptance system For the application development 
method, there are 6 steps: 1) problem determination 
and system requirements 2) feasibility study in system 
development 3) work system analysis 4) work system 
design 5 ) Development 6) Installation and testing of 
applications This game program was developed using 

android studio framework. My Sql database was 
obtained from experimental applications and data was 

collected by using 4 questionnaires: application 
satisfaction, interest, Satisfied the UI design  

The satisfaction of the technology used was found 
that the users were overall satisfied with the average 

score of 4.0 (good level). 
Keywords application, application call service 

technician, android 
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1. บทนำ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในการ

ดำรงชีวิต เห็นได้จากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ 
ด้านการติดต่อการสื ่อสาร เป็นต้น และเทคโนโลยียังมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากด้วย 
 บ้านหรือท่ีพักอาศัยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เมื่อ
เวลาผ่านไปบ้านย่อมต้องเสื่อมโทรม อุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น 
ประตูเลื่อนอาจชำรุด แตกหัก หรือใช้งานไม่ได้ หรืออาจต้องการ
ต่อเติมบ้านเพื่อรองรับสมาชิกใหม่ หรือเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน
ของบ้านให้มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการใช้บริการเรียกช่างมาซ่อมหรือ
ต่อเติมบ้าน ในปัจจุบัน ผู้ใช้งานที่ต้องการเรียกช่างมาซ่อมหรือ
ต่อเติมบ้านนั้น จะต้องทำการใช้วิธีติดต่อสื่อสารกับกับช่างผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือ ซึ ่งการโทรศัพท์มือถืออาจจะมีการติดต่อ
ไม่ได้หรือสายไม่ว่าง จึงทำให้เสียเวลากับการติดต่อกับช่าง อาจ
ทำให้เปลี่ยนใจไปเลือกใช้บริการของช่างที่อื ่นแทน เพราะใน
ปัจจุบนัประเทศไทยมีช่างรับซ่อมและต่อเติมบ้านเป็นจำนวนมาก 
ดังนั้นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการในการจัดการระบบ
เรียกช่างมาซ่อมหรือต่อเติมบ้าน เพื่อทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้
บริการเร ียกช่างมาซ่อมหรือต่อเติมบ้าน โดยที ่ไม ่ต ้องเสีย
เวลานานในการติดต่อเหมือนแต่ก่อน 
 ผู ้พัฒนาจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นชื ่อว่า  Easy Fix  
เพื่อท่ีจะช่วยให้การเรียกช่างมาซ่อมหรือต่อเติมบ้าน จะเป็นไปได้
โดยง่าย โดยไม่ต้องโทรศัพท์มือถือติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ 
ให้เส ียเวลา เพียงแค่ผ ู ้ ใช ้งานใช้โทรศัพท์ม ือถือเข ้าไปใน
แอพพลิเคช่ัน Easy Fix แล้ว เข้าไปสมัครสมาชิกและกรอกข้อมลู
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเท่านี้ ก็สามารถเรียกช่างมาซ่อม
หรือต่อเติมบ้านได้ทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่เรียกใช้บริการ

เรียกช่างมาซ่อมหรือต่อเติมบ้าน 
 2.1 เพื่อให้ลดความผิดพลาดในการนัดหมายช่าง 
 2.2 เพื ่อเพิ ่มช่องทางในการเรียกช่างมาซ่อมหรือต่อ
เติมบ้าน 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ส่วนของผู้ใช้งาน 

  1) สามารถสมัครสมาชิกและแก้ไขข้อมูลได้ 
  2) สามรถเรียกช่างมาซ่อมหรอืต่อเติมบ้านได้ 

3) สามารถตรวจสอบรายละเอียดการเรียก
ช่างมาซ่อมหรือต่อเติมบ้าน 
4) สามารถดูประวัติการเรียกช่างมาซ่อมหรอื
ต่อเติมบ้าน 
5) สามารถเล ือก ประเภทงาน ว ันเวลา 
สถานท่ี ในการเรียกใช้ได้ 

3.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
  1) จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 

2) จัดการข้อมูลการเรียกช่างมาซ่อมหรือต่อ
เติมบ้าน 
3) จัดการข้อมูลสถานะของเรียกช่างมาซ่อม
หรือต่อเติมบ้าน 
4)  จ ัดการอ ัปเดทข ้อม ูลเพ ิ ่ ม เต ิมของ
แอพพลิเคช่ัน 
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4.วิธีการวิจัย 
 4.1 ศึกษาข้อมูลระบบงานเดิมของการเรียกช่างมาซ่อม
หรือต่อเติมบ้าน จากการศึกษาทำให้พบว่าปัญหามี2ส่วนคือ 1.
ลูกค้าติดต่อช่างแล้วไปยังบ้านลูกค้าไม่ถูกต้อง 2.ช่างมีการรับงาน
ที่ทักซ้อนกันบ่อยในกรณีที่รับงานมามากจนทำให้งานเกิดการลง
วันท่ีทำงานซับซ้อนกับงานอ่ืน 
  4.2 วิเคราะห์ระบบและวางแผนงานการดำเนินระบบ
เรียกช่างมาซ่อมหรือต่อเติมบ้านโดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มา
สร้างแผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพื ่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการทำงาน สร้างเป็น
แผนผังบริบท (Context Diagram) ซึ่งแสดงขั้นตอนทำงานของ
ระบบในระดับที ่0 (Level 0) ดังแสดงในรูปที ่1และสร้างแผนผัง
กระแสข้อมูล  
ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์ระบบงาน ตามขั้นตอนดังนี้ 

 
ภาพที ่1 แผนผังบริบท 

 
 4..3 ติดตั ้งโปรแกรมและเขียนโปรแกรมโดยที่จะใช้
โปรแกรม android studio เพื่อที่จะพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่มีช่ือ
ว่า Easy Fix 
 4.4 ออกแบบฐานข้อมูลระบบแอปพลิเคชันโดยการ
ออกแบบฐานข ้อม ู ลจะม ีการสร ้ า ง  Entity Relationship 
Diagram คือแบบจำลองที ่ใช้โครงสร้างของฐานข้อมูลในการ
อธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ข้องข้อมูล(Relationship) 

 
 

 
ภาพที ่2 Entity-Relationship Diagrams 

 

โดยจะมี7 Entity ประกอบด้วย  
1.userมีattributes ไดแ้ก่ user_id,username,password, 
fullname,phone 
2. technician มี attributes ได้แก ่technician_id 
username password fullname id_type_technician 
3. type technician ม ีattributes ได้แก ่id_type_technician 
,type_technician 
4. oder มี attributes ได้แก่ oder_id,user_id,abode, 
repair_list,pay_type,date,order_proces 
5.oder_detail มี attributes ไดแ้ก ่oder_id,qty 
,oder_detail_id,material_id 
6. material มี attributes ได้แก่ material_id, 
material_name,price 
7. pay มี attributes ได้แก่ pay_id,pay_type 

 
     4.5 ทดสอบและประเมินผลโดยการทดสอบแอพพลิเคช่ัน
เรียกใช้บริการเรียกช่าง ผู้พัฒนาระบบใช้วิธีการทดสอบ แบบ 
Black-Box Testing เป ็นการทดสอบการทำงานของระบบ
โดยรวมทั้งหมดว่ามีกระบวนการทำงานถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการหรือไม่ โดยระหว่างพัฒนา ผู้พัฒนาระบบได้ทดสอบ
แบบ Unit Testing เพื่อทดสอบว่าระบบทำงานได้หรือไม่ และ
ให้ผลตามที่ผู้ใช้ต้องการหรือไม่  
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 เมื่อโปรแกรมพัฒนาเสร็จแล้ว ผู้พัฒนาให้ บุคคลทั่วไปที่ใช้ 
จำนวน 20 คน ทดสอบระบบแบบ Integrated Testing พร้อม
ทั้งให้ทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจการใช้งาน 3 เรื่อง ได้แก่ 
ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั ่น ความพึงพอใจการ
ออกแบบUI ความพึงพอใจของเทคโนโลยีที่ใช้  
 

5. ผลการพัฒนา 
 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการ แบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ แอปพลิเคชันของพนักงาน และแอปพลิเคชันของลูกค้า 
ซึ่งมีดังน้ี 
 
5.1 โปรแกรมการใช้งานของลูกค้า 
 สามารถแสดงหน้าจอหลัก 5 หน้าจอ ดังแสดงในภาพที ่3 ถึง
ภาพที ่7 

 
 

ภาพ 3 Login หน้าลอ็กอินเขา้สู่ระบบ 
 

ภาพ 3  เป็นหน้าจอของการLog in เข้าสูร่ะบบเพื่อให้งานโดย
กรอกUsernameและPassword แล้วกดปุ่ม “Login” หรือถ้า
ไม่มรีหัสเข้าสูร่ะบบกส็ามารถสมคัรสมัครชิกได้ที่ปุ่ม “SingUp” 

 
ภาพ 4 Menu หนา้เมนูหลัก 

 

ภาพ 4 จะเป็นหน้าจอเมนูของลูกค้าที่ได้Log in แล้วโดยจะม ี
2เมนู คือ  
1).เรียกช่าง 2).ประวัติการเรียกช่าง และจะแสดงช่ือของลูก 
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ภาพ 5 Summon หนา้เรียกใช้ใช้งานชา่ง 

 

ภาพ 5 จะเป็นหน้าในการเรียกช่างซ่อมแซมบ้าน 
โดยจะใช้google map ในการระบุต่ำแหน่งบ้านของลูกค้า 
โดยจะใช้จะกรอกข้อมูลบ้านเลขท่ีและลักษณะงานท่ีต้องการให้
ไปซ่อมแซม 

 

 

 
ภาพ 6 History หน้าประวัติเรียกใช้ใช้งานช่าง 

 

ภาพ 6 จะเป็นหน้าจอที่จะแสดงประวัติของลูกค้าท่ีใช้บริการ
เรียกช่างโดยจะดตูำแหน่งของงานนั้น ๆได ้
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ภาพ 7 Register หน้าสมัครสมาชิก 

ภาพ 7 จะเป ็นหน้าสมัครสมาช ิกของล ูกค้าโดยจะกรอก 
Username และPassword 2ครั ้ง เมื ่อกรอกข้อมูลครบ จึงจะ
สมัครได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 โปรแกรมการใช้งานของช่าง 
 สามารถแสดงหน้าจอหลัก 3 หน้าจอ ดังแสดงในภาพที ่8 ถึง
ภาพที ่10 

 
 

 
ภาพ 8 Menu technician หน้าเมนูหลกัช่าง 

 

ภาพ 8 จะเป็นหน้าจอเมนูของช่างที่ได้Log in แล้วโดยจะม ี
2เมนู คือ  
1).ประเมินงานบ้านลูกค้า 2).แก้ไขงานประเมิน 3).ตารางงาน
และจะแสดงช่ือของลูก 
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ภาพ 9 Rate technician หน้าประเมินงาน 

 
ภาพ 9 จะเป็นหน้าจอที่ช่างจะประเมินราคาของแต่ละงานโคยจะใส่ราคาที่
ประเมิน และ วันที่จะทำงานโดยถ้าวันที่ทำงานไปซ้ำกับงานงานอื่นจะมีการ
แจ้งเตือนว่างานซ้ำ 

 
ภาพ 10 Navigation หนา้นำทาง 

 
ภาพ 10จะเป็นหน้าจอในการนำทางไปยังบ้านลูกค้าโดยนำgoogle map 
มาใช้งาน 
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ภาพ 11  EditRate technician หน้าแก้ไขประเมินงาน 

 
ภาพ 11 จะเป็นหนา้จอของการแก้ไขราคาประเมินในกรณีที่ลูกค้ามีการ
ต่อรองราคา 

 
ภาพ 12 Calendar หน้าตารางงาน 

ภาพ 12 เป็นหน้าจอของช่างที่แสดงตารางงานของช่างและการ
เลือกสถานะของงานว่าอยู่สถานะใด 
5.3 ผลการทดลองการใช้งาน 
โดยให้ช่างจำนวน20ประเมินเนื่องจากช่างทั้ง20รู้การทำงานของ 
การออกไปซ่อมบ้านลูกค้าจึงได้ให้ช่างทั้ง20คนเป็นคนประเมิน 
โดยจะมีเกณฑ์ดังนี ้
1=ต่ำ 
2=ค่อนข้างต่ำ 
3=ปานกลาง 
4=ด ี
5=ดีมาก 
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เรื่องที่ใช้ประเมินการใช้งาน คะแนนเฉลีย่ 
ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น 4.0 
ความน่าสนใจ  3.9 
ความพึงพอใจการออกแบบUI 4.2 
ความพึงพอใจของเทคโนโลยีที่ใช้ 3.9 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.0 

ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.0 ถือว่า อยู่ในระดับ ดี 
 

6. สรุปผลการพัฒนา 
 ผลจากการพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกบริการช่างซ่อมแซมบ้าน 

พบว่าระบบสามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟน 
 6.1 ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับระบบงานทั้งหมด
ที่อยู ่ในส่วนบริหารจัดการโปรโมชันได้ สามารถเพิ่มลบแก้ไข
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
     6.2 ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเรียกใช้
บริการช่าง  
 ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.0 ถือว่า อยู่
ในระดับ ดี 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ. การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
พร้อมเกมประยุกต์(ฉบับปรับปรุง). พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : 
สำนักพิมพ์โอเอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส,์ 2560.  
[2] ภัทรสิริ อภิชิต บ้าน บ้าน ถอยหลังเพ่ือก้าวหน้า ฉบับท่ี7 
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน, 2559.  
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บทคัดย่อ   

 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุง
ผิวหน้า และ 2) เพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ ผู ้ว ิจัยได้
รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการจากผู ้ที ่ม ีความสนใจ
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
ใช้โปรแกรม และ Android Studio ภาษา Java ในการพัฒนา ผล
การประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าใน
ภาพรวมมีค ่าเฉล ี ่ย 3.90 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 ซึ ่งมี
ความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความพึงพอใจระดับดี  ผู ้วิจัยได้ทำ
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ รวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่สนใจเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้า จำนวน 30 คน 
พบว่าคะแนนความพึงพอใจมีค่าเฉลี ่ยที ่ 4.06 ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.06 มีความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความพึงพอใจระดับ
ดี  
คำสำคัญ –บำรุงผิวหน้า, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว, โมบายแอปพลิเคชัน 

 
ABSTRACT 

 The purposes of the research is 1 )  to develop 
The Application Development Recommended Facial 
Skincare Product and 2) to to assess user satisfaction. 
 The researcher gathered problems and 
requirements from people who were interested in facial 
skincare products. This research applied object-oriented 

theory, developed by using android studio and java 
programming. An expert evaluation of the application's  

 
 
 
 
 
 
 

performance found that the overall margin was 3.90 and the 
standard deviation was 0.64, which meant that the statistics 
were very satisfactory. 
 The researcher conducted a questionnaire to evaluate 
user satisfaction, gathered data from a group of 30 interested 
in facial skincare, found that satisfaction scores averaged 4.06 
and standard deviation 0.06 was statistically significant in high 
satisfaction.  
Keywords – facial skincare, skincare product, mobile 
application 
 

1. บทนำ 
1.1 ความเป็นมา 
 เนื ่องจากปัจจุบันมลภาวะต่าง ๆ เช่น ฝุ ่น ควัน สารพิษใน
อากาศต่าง ๆ อุณหภูมิ และแสงแดด มีเพิ่มมากขึ้น และมีผลทำให้
ผู้บริโภคไม่ว่าหญิงหรือชายต่างมีการต้องการดูแลผิวพรรณ และ
บำรุงผิวพรรณให้ดูสุขภาพดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะปัจจุบันประเทศ
ไทยกำลังประสบกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 เมื ่อปัญหาค่าฝุ ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน นอกจากความกังวลด้าน
สุขภาพและผลกระทบต่อระบบทางเดินทางใจ อีกเรื่องที่ไม่ควร
มองข้ามคือ ผิวหนังที่สัมผัสฝุ ่นพิษโดยตรง ซึ ่งส่งผลกระทบต่อ
ผิวหนังกำพร้าของมนุษย์และจะทำให้การทำงานของผิวหนัง
ผิดปกติไป อีกทั้งยังมีการกระตุ้นให้เกิดผลกระทบต่อการอักเสบ
ของเซลล์ผิวหนังทำให้เกิดผื่นคันที่ผิวหนังโดยตรง และเมื่อมีการ
สัมผัสกับฝุ่นละออง PM2.5 เป็นระยะเวลานานยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่
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ส่งผลให้ผิวเสื่อมชราได้เร็วยิ่งขึ้น[1] จากผลกระทบข้างต้นที่กล่าว
มาการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่ช่วยบำรุงและปกป้องผิว
จากมลภาวะต่าง ๆ ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผิวพรรณของเรามี
สุขภาพท่ีดี 
 โดยปัจจุบันมีการนำเสนอสื่อต่าง ๆ ในการแนะนำผลิตภัณฑ์
บำรุงผิวหน้าหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต Youtube หรือ
สื่อโฆษณาต่าง ๆ แต่การที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับผิวหน้าและ
ช่วงของอายุ อีกทั้งเพื่อปกป้องผิวหน้าจากมลภาวะ และปัญหาฝุ่น 
PM2.5 ที่กระทบต่อผิวหน้าที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อาจจะต้องยังใช้
หลายช่องทางในการค้นหาข้อมูล ทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูล 
รวมไปถึงอาจจะได้รับข้อมูลจากบางแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือไม่
เพียงพอ ทำให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าไม่ตรงกับสภาพผิว
ของตนเอง อาจจะส่งผลให้เกิดอาการแพ้ หรืออาจเกิดปัญหาผิว
ตามมา 
 จากปัญหาที ่กล ่าวมาข ้างต ้นนั ้นแอปพล ิเคชันแนะนำ
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับผิวหน้า ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการศึกษาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อบำรุง
ผิวหน้าและป้องกันปัญหาต่าง ๆ ของผิวหนังไม่ว่าจะเป็นจากฝุ่น 
มลภาวะ แสงแดด รวมไปถึงปัญหาผิวของช่วงอายุต่าง ๆ โดยใน
แอปพลิเคชันจะมีการแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที ่เข้ากับ
ผิวหน้าและช่วงวัยอายุของผู้ใช้งาน เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า 
 1.2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า 
 ส่วนประกอบสำคัญในการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในสมัยโบราณนั้น 
ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ 2 อย่าง คือน้ำมันหอม และไขที่
สกัดมาจากพืช หรือไขมันสัตว์ อีกทั้งยังมีการผสมสารที่เชื่อว่า มี
คุณสมบัติในการบำรุงรักษาอีกด้วย ผู้คนที่อาศัยอยู่แถบทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน มักใช้น้ำมันมะกอกเป็นส่วนประกอบหลักในการทำ
ผลิตภัณฑ์บำรุง ส่วนชนเผ่าทางแอฟริกามักใช้น้ำมันที่สกัดมาจาก

ปาล์มแรฟเฟีย เป็นส่วนประกอบสำคัญเพื่อผลิตภัณฑ์สำหรับความ
งาม ส่วนชาวโอเชียเนียผลิตครีมที่สกัดจากน้ำมันมะพร้าว และยัง
ผสมน้ำมันสกัดจากเมลด็ละหุ่งและไขมันจากสตัว์ รวมถึงบางครั้งยัง
มีการใส่เนยที่มีส่วนผสมของ ขิง รากไม้และสมุนไพรต่าง ๆ แม้แต่
ผงเหล็กลงไปด้วย [2] กระทั่งในสมัยปัจจุบัน ครีมหรือสกินแคร์  
ต่าง ๆ ก็ยังคงส่วนประกอบหลักเช่นเดียวกับเมือ่สมัยก่อนอย่างพวก
น้ำมันสกัด มีการเติมน้ำ และตัวทำละลายเพื่อให้น้ำมันและน้ำเข้า
ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน รวมถึงเติมสารต่าง ๆ ที่เป็นอาหารบำรุงผิว 
หรือมีคุณสมบัติปกป้องผิวลงไปด้วย ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใน
ปัจจุบันแบ่งออกเป็นอีกหลายประเภท ตามคุณสมบัติของมัน 
2.2 ประเภทของผิวหน้าและสภาพผิวแต่ละช่วงอายุ 
 ประเภทของผิวหน้ามีทั้งหมด 5 ประเภท คือ 1) ผิวธรรมดา 2)
ผิวผสม 3) ผิวแห้ง 4) ผิวมัน 5) ผิวบอบบางแพ้ง่าย ประเภทของ
ผิวหน้าและสภาพผิวแต่ช่วงอายุเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือก
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เพื่อให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรงุผิวหน้าได้ตรง
กับสภาพผิวและช่วงอายุ ได้รับการดูแลและปรนนิบัติต่อผิวได้ดี 
และไม่ทำให้เกิดปัญหาผิวตามมา 
2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
 2.3.1 โปรแกรมแอนดรอยด์ สตูดิโอ(Android Studio) คือ
เครื ่องมือที ่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ ที ่มี
ประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลงานท่ีทำแล้วบนจอภาพในมุมมองที่
แตกต่างกันบนโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น [3] 
 2.3.2 ภาษาจาวา(Java) เป็นภาษาที่ใช้เขียนชุดคำสั่งที่นำไป
พัฒนาแอปพลิเคชันบนโปรแกรม แอนดรอยด์สตูดิโอ และทำงาน
ได้ในระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย [4]  
 2.3.3 โปรแกรมอะโดบี โฟโตชอป(Adobe Photoshop) เป็น
โปรแกรมสร้าง ตกแต่ง และแก้ไขรูปภาพ สนับสนุนการสร้างงาน
มัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ [5] 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 กนกพร ฐานะเจริญกิจ, วรัญญา ติโลกะวิชัย (2560) ได้ทำการ
วิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล ซึ่งได้ทำการวิจัยกับผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เป็นเพศชาย 122 คน และเพศ
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หญิง 278 คน โดยผลการวิจัยพบว่า เพศ ช่วงอายุและระดับ
การศึกษาที่แต่งต่าง มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน เพศ
ชายและหญิงมีส่วนในการเลือกส่วนประกอบและคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์บำรุงที่ต่างกัน ช่วงอายุที่ต่างกันก็มีส่วนในการต้องการ
ความรู้จากพนักงานขายท่ีต่างกัน ระดับการศึกษาที่แตกต่างก็มีสว่น
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามกำลังที่ต่างกัน [6] 
 ทิพวัลย์ โม้งน้อย, ปิยวรรณ จันทร์ภิรมย์ (2557) ได้ทำการวิจัย
เรื่อง แอปพลิเคชันจำลองการแต่งหน้าด้วยเทคโนโลยี AR โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื ่อสร้างแอปพลิเคชันจำลองการแต่งหน้าด้วย
เทคโนโลยี AR และพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ให้
สามารถแสดงเครื่องสำอางแบบสามมิติได้ รวมไปถึงช่วยอำนวย
ความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการทดลองใช้งานได้จริง ผลของการวิจัย
พบว่า แอปพลิเคชันใช้งานได้จริง และทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียน
แต่งหน้าพื้นฐานได้ง่ายด้วยตนเอง และได้รับความเพลิดเพลินจาก
การใช้งานแอปพลิเคชัน [7] 
 ปุญญิสา สมฟองทอง (2558) ได้ทำการวิจัยเรื ่องปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด การคำนึงต่อการดูแลสุภาพด้านความงามและ
การรับรู ้ความความแตกต่างที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อครีม
บำรุงผิวหน้า มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาเกี ่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ การคำนึงต่อการ
ดูแลสุขภาพด้านความงามและการรับรู ้ถ ึงความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า 
ประชากรในการศึกษา คือ ผู้บริโภคเพศหญิงอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 
ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ซึ่งผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี ผู้บริโภคจะใช้ผลิตภัณฑ์
บำรุงผิวหน้ามากกว่า 1 ปีถึงเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และซื้อผลิตภัณฑ์    
ประมาน 1-2 ครั้งต่อเดือน ในการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวหน้า 
ผู ้บริโภคส่วนใหญ่จะคำนึงถึงด้านราคามากที่สุด  ตามด้วยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมทางตลาด และด้านช่องทางการ
จำหน่าย [8] 
 สุชานันท์ แก้วกัลยา, ธนากร อุยพานิชย์ (2562) ได้ทำการวจิัย
เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการใช้สมุนไพรไทยเพื่อเสริม
ความงาม มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการใช้  
สมุนไพรไทยเพื่อเสริมความงามและเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการ

ใช้แอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 30 
คน สถิติที ่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี ่ย ร้อยละ ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันแนะนำ
การใช้สมุนไพรไทยเพื่อเสริมความงามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด [9]  
 อรชญา เกาะเพชร (2558) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง ทัศนคติและ
ความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์คือทำการศึกษาปัจจัยความ
เชื่อมั่นที่มีต่อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่ขายผ่านทางช่องออนไลน์ 
และศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่ขาย
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้
คำถามปลายเปิด ผลการวิจัยทำให้ทราบถึง ทัศนคติของผู้บรโิภคที่
มีต่อครีมบำรุงผิวหน้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างจะ
เลือกส่วนประสมของครีมบำรุงผิวหน้าให้เหมาะกับสภาพผิวของ
ตนเอง การประชาสัมพันธ์ผ่านการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนั้น มีผลต่อ
ผู ้บริโภคในความเชื ่อมั่นในผลิตภัณฑ์มากกว่าการจ้างบุคคลที่มี
ช่ือเสียง [10] 

 
3. ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย 

3.1 การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช ้
 3.1.1 การศึกษาปัญหา 
 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและรวบรวมปัญหาจากนักศึกษา 
และผู้ทีม่ีความสนใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า โดย
ใช้วิธีการสอบถามและสัมภาษณ ์
 3.1.2 ความต้องการของผู้ใช้ 
     ผ ู ้ ว ิจ ัยได ้ทำการรรวบรวมข ้อม ูลจากน ักศ ึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจำนวน 20 คน ที่ต้องการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ผลสรุปคือ 
ต้องการให้มีระบบที่ให้คำแนะนำเกี ่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
บำรุงผิวหน้า ที่ใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนา
แอปพลิเคชันแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า จึงเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกในการศึกษาข้อมูลก่อนการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์บำรุง
ผิวหน้าให้ตรงกับสภาพผิวของตนเอง 
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3.2 การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 3.2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลติภณัฑบ์ำรุงผิวหนา้ 
ส่วนผสม ประเภทของผิวหน้า รวมไปถึงสภาพของผิวหน้าในแต่ละ
ช่วงอายุ โดยทำการศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือ 
และเว็บไซต์ต่าง ๆ  
 3.2.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื ่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน ได้แก่ โปรแกรมแอนดรอยด์ สตูดิโอ(Android 
Studio) ภาษาจาวา(Java) และโปรแกรมโปรแกรมอะโดบี โฟ
โตชอป(Adobe Photoshop) 
3.3 การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิคชัน 
 3.3.1 การวิเคราะห์แอปพลิเคชัน 
            ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี ยูเอมแอล(Unified Modeling Language 
: UML) เพื ่อช่วยในการวิเคราะห์ระบบซึ่งประกอบด้วย  ยูสเคส 
ไดอะแกรม(Use Case Diagram) และ คลาสไดอะแกรม (Class 
Diagram) ดังภาพ 1 และภาพ 2 ตามลำดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ  1 Use Case Diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  2 Class Diagram 
 

 3.3.2 การออกแบบแอปพลิเคชัน 

 ผู ้วิจัยได้ออกแบบแอปพลิเคชันโดยสร้างสตอรี ่บอร์ด
(Story Board) ของแอปพลิเคชันแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า 
แสดงดังภาพ 3 ถึงภาพ 5 
 

 

ภาพ 3 หน้าจอเมนูหลัก 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 หน้าจอประเภทของผิวหนา้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 5 หน้าจอขอ้มูลประเภทของผิวหนา้ 
 
 

ผู้ใช ้

                    เครื่องมือ Button ในการสร้างสี่เหลี่ยมเพื่อทำปุ่ม 
                          และใช้ฟังก์ชันของ Button 
                          เครื่องมือ Text ใช้ในการใส่ข้อความ 
                          ใช้คำสั่ง Import นำรูปภาพที่ออกแบบมาใส่ 
 
 
อธิบายประเภทของผิวหนา้ ลักษณะของผิว วิธกีารดูแลและประเภท
ของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผวิพอสังเขป 

 

                    เครื่องมือ Button ในการสร้างสี่เหลี่ยมเพื่อทำปุ่ม 
                          และใช้ฟังก์ชันของ Button 
                          เครื่องมือ Text ใช้ในการใส่ข้อความ 
                          ใช้คำสั่ง Import นำรูปภาพที่ออกแบบมาใส่ 
 
 
  1. ประเภทของผิวหน้า 2. ผิวแต่ละช่วงอายุ 3. ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า 

 

                    เครื่องมือ Button ในการสร้างสี่เหลี่ยมเพื่อทำปุ่ม 
                          และใช้ฟังก์ชันของ Button 
                          เครื่องมือ Text ใช้ในการใส่ข้อความ 
                          ใช้คำสั่ง Import นำรูปภาพที่ออกแบบมาใส่ 
 
 
  ปุ่มประเภทของผิวหนา้ 1.ผิวมัน 2. ผวิแห้ง 3. ผิวผสม 4. ผิวแพ้ง่าย 
 

 



1558 
 

 

3.4 การพัฒนาและทดสอบ 
 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมแอนดรอยด์ สตูดิโอ(Android Studio) และ
ใช้ภาษาจาวา(Java) ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำผลิตภัณฑ์
บำรุงผิวหน้า สำหรับการทดสอบแอปพลิเคชันในเรื่องความถูกต้อง 
ของผลลัพธ์ในการทำงานและการแสดงผลของแอปพลิเคชัน ผู้วิจัย
ได้ทำการทดสอบการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ พบว่าแอปพลิเคชัน
ทำงานได้ถูกต้อง ดังนี้ 1) การแสดงผลหน้าจอและปุ่มเมนูที่หน้าจอ
หลักได้อย่างถูกต้อง 2) การเชื ่อมโยงปุ่มเมนูรายการไปยังหน้า
รายการที่เลือกได้อย่างถูกต้อง 3) แสดงรูปภาพได้ถูกต้องชัดเจน
และถูกจัดวางในตำแหน่งที ่เหมาะสม  4) แสดงข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้องและจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมและ 5) ข้อมูลถูกต้องและ
มีความน่าเชื่อถือ 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

4.1.1 หน้าหลักของแอปพลิเคชันแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผวิหนา้
ประกอบด้วย 3 เมนู ได้แก่ ประเภทของผิวหน้า ผิวแต่ละช่วงอายุ 
และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า แสดงดังภาพ 6 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
    
 

 
ภาพ 6 หน้าจอหลกั 

 

4.1.2 หน้าจอประเภทของผิวและรายละเอียด แสดงดัง
ภาพ 7 

 

ภาพ 7 หน้าจอประเภทของผิวและหน้าจอแสดงรายละเอยีด 
   4.1.3 หน้าจอสภาพผ ิวแต ่ละช ่วงอาย ุและหน้าจอแสดง
รายละเอียด แสดงดังภาพ 8 
 
 

 ภาพ 8 หน้าจอสภาพผิวแต่ละช่วงอายุ
และหน้าจอแสดงรายละเอยีด 

 
    4.1.4 หน้าจอผลิตภัณฑ์บำรุง
ผิวหน้า แสดงดังภาพ 9 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 9 หน้าจอผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า 
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4.1.5 หน้าจอเนื้อหาของรูปแบบผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า แสดง
ดังภาพ 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

ภาพ 10 หน้าจอเนื้อหารูปแบบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 

 
 4.1.6 หน้าจอเนื้อหาของประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิว แสดงดัง
ภาพ 11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 11 หน้าจอเนื้อหาของประเภทผลติภัณฑ์บำรุงผิวหน้า 

 
 

4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 
 ผู ้วิจัยได้ให้ผู ้เชี ่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ จำนวน 2 คน 
ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน และให้ทำแบบประเมินประสิทธิภาพใน
ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ และด้านประโยชน์และการนำไปใช้ ผล
การประเมินแสดงดังตาราง 1  
ตาราง 1  ผลการประเมินประสิทธภิาพของแอปพลิเคชัน 

หัวข้อประเมิน  SD. 
ระดับ                     

ความคิดเห็น 

ด้านเน้ือหา 3.67 0.82 ดี 

ด้านการออกแบบ 4.13 0.64 ดีมาก 

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้   3.83 0.41 ดี 

ค่าเฉลี่ย 3.90 0.64 ดี 

 
 จากตาราง 1 ผลการประเมินด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ 
และด้านประโยชน์และการนำไปใช้ พบว่าประสิทธิภาพในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 ซึ่งมีความหมายทาง
สถิติจัดอยู่ในความพึงพอใจระดับดี เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
ด้านที่มีคะแนนสูงสุดคือ ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.13 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 ซึ่งมีความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความพึง
พอใจระดับดี 
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน โดย
ให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้แอปพลิเคชัน เพื่อที่จะประเมินความพึงพอใจที่
มีต่อแอปพลิเคชัน โดยมีผู้ทำการประเมินทั้งหมด 30 คน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย นักศึกษา 23 คน บุคคล
ทั่วไป 5 คน และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความงาม 
2 คน ผลการประเมินความพึงพอใจแสดงดังตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 
รายการ 

 
 

 
SD. 

ความ
พึง

พอใจ 
1.ด้านการทำงานของแอปพลิเคชัน 
1.1 แอปพลิเคชันทำงานได้รวดเร็ว 4.20 0.71 ดี 
1.2 แอปพลิเคชันแสดงผลได้อย่างถูกต้อง 4.00 0.74 ดี 
1.3 แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างถูกต้อง 3.96 0.66 ดี 
2.ด้านเนื้อหา 
2.1 แอปพลิเคชันมีเน้ือหาถูกต้องและ
ครบถ้วน 

3.96 0.80 ดี 

2.2 แอปพลิเคชันมีเน้ือหาท่ีมีความ
น่าเชื่อถือ 

3.93 0.69 ดี 

2.3 แอปพลิเคชันมีเน้ือหาท่ีอธิบายเข้าใจ
ง่าย 

4.06 0.73 ดี 

3.ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อแอปพลิเคชัน 
3.1 แอปพลิเคชันใช้งานง่าย 4.03 0.80 ดี 
3.2 แอปพลิเคชันมีสีสันสวยงามน่าใช้งาน 4.13 0.73 ดี 
3.3 สีและขนาดตัวอักษรท่ีเหมาะสม 3.96 0.80 ดี 
3.4 แอปพลิเคชันตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช ้

4.30 0.59 ดี 

3.5 แอปพลิเคชันให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ 

4.20 0.71 ดี 

รวม 4.06 0.06 ดี 
 

   จากตาราง 2 ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 ซึ่งมีความหมายทางสถิติจัดอยู่ใน
ความพึงพอใจระดับดี ค่าคะแนนการประเมิน 3 อันดับแรกที่มี
คะแนนสูงสุด มีดังน้ี 
 1) แอปพลิเคชันตรงตามความต้องการของผู้ใช้โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.3 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ซึ่งมีความหมายทางสถิติ
จัดอยู่ในความพึงพอใจระดับดี 
 2) แอปพลิเคชันให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.2 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ซึ่งมีความหมายทางสถิติจัด
อยู่ในความพึงพอใจระดับดี  

 3) แอปพลิเคชันทำงานได้รวดเร็วโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.2 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ซึ่งมีความหมายทางสถิติจัดอยู่ใน
ความพึงพอใจระดับดี ซึ่งมีความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความพึง
พอใจระดับดี 
 

5. บทสรุป 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
    การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผู้วิจัยได้
ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับการเลือก
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ใช้ทฤษฎียูเอ็มแอลในการวิเคราะห์และ
ออกแบบ โปรแกรมที่ใช้พัฒนาคือแอนดรอยด์ สตูดิโอ(Android 
Studio) ใ ช้ภาษาจาวา ( Java) ในการ เข ี ยนช ุดคำส ั ่ ง  แล ะ
โปรแกรมอะโดบี โฟโตชอป(Adobe Photoshop) ในการออกแบบ
หน้าจอส่วนต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน  
   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ที ่มีต่อแอปพลิเคชัน 
จำนวน 30 คน พบว่าคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมมีคา่เฉลี่ยที่ 
4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 ซึ่งมีความหมายทางสถิติจัดอยู่
ในความพึงพอใจระดับดี แอปพลิเคชันแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุง
ผิวหน้าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ง่ายต่อการใช้งาน และตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ แอปพลิเคชันแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า
ช่วยเพิ่มช่องทางในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ให้
ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการศึกษาและเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
กับสภาพผิวและช่วงอายุของตนเอง 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 แอปพลิเคชันแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า สามารถให้ข้อมูล
รายละเอียดประเภทของผิวหน้า สภาพผิวแต่ละช่วงอายุ ผลิตภัณฑ์
บำรุงผิวหน้า ซึ่งมีผลในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวให้เหมาะสม
กับประเภทผิวและสภาพของผิวแต่ละช่วงอายุ  ซึ ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกนกพร ฐานะเจริญกิจ, วรัญญา ติโลกะวิชัย (2560) 
[6] ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
บำรุงผิวหน้า ในเรื่องของการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพ
ผิว และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชานันท์ แก้วกัลยา, ธนากร 
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อุยพานิชย์ (2562) [9] ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การนำสมุนไพรมาใช้
เกี่ยวกับการเสริมความงาม โดยแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถ
นำไปใช้ในการหาความรู้เกี่ยวกับประเภทผิว สภาพผิวแต่ละช่วง
อายุและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตนเองได้ 
5.3 ข้อจำกัดของวิจัย  
 แอปพลิเคชันยังไม่มีฟังก์ชันการค้นหาข้อมูล  
5.4 ข้อเสนอแนะ  
 ควรพัฒนาให้มีฟังก์ชันการค้นหาข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สะดวกใน
การใช้งานมากยิ่งข้ึน 
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 ระบบการจัดการร้านคาร์แคร์ กรณีศึกษา ร้านแซม คาร์แคร ์
Car Care Management System Project in a case study at Sam Car Care  
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บทคัดย่อ 
โครงงานระบบการจัดการร้านคาร์แคร์ กรณีศึกษา 

ร้านแซมคาร์แคร์มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายใน
ร้านแซมคาร์แคร์ให้เป็นระบบ ละสามารถจองคิวการเข้าใช้
บริการภายในร้านได้อย่างสะดวกโดยไม่จำเป็นต้องไปที่หนา้ร้าน
โดยตรง เนื ่องจากในปัจจุบันทางร้านยังใช้กระดาษในการจด
บันทึกและเก็บข้อมูลลูกค้าทำให้ยากต่อการจัดเก็บและอาจเกิด
ความเสียหายได้ ดังนั้นจึงต้องมีเครื่องมือที่มาช่วยในการจัดเก็บ
ข้อมูล และจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในร้าน ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วย
อำนวยความความสะดวกให้ผู ้ที ่เข้าใช้บริการและทางร้านที่
ให้บริการ ซึ ่งผลที่ได้รับจากการประเมิณความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (𝑥̅  = 3.98, S.D. = 0.77) 
คำสำคญั : ร้านคาร์แคร ์

Car Care Management System Project in a case study 
at Sam Car Care aims to organize various information within Sam 
Car Care into an organized system. In order to conveniently 
reserve a queue for a service without needing to go directly to 
the car care. Since the car cares still use paper for taking notes 
and keeping customer information. This makes it difficult to keep 
all the information unsafety and it may be lost or damaged. 
Therefore, there must be a better tool helping with the data 
storage. Also, to manage various information within the car care, 
here is an organized system that will facilitate people who look 
for car care that provides services. The results are gathered from 
the assessment of satisfaction were at the  satisfaction was at a 

high level (𝑥̅  = 3.98, S.D. = 0.77) 
 
 
 

 
 

1. บทนำ 
ร้านแซม คาร์แคร์ เป็นร้านที่ให้บริการล้าง อัด ฉีด

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตั ้งอยู ่ท ี ่อำเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศร ีอย ุ ธยา ซ ึ ่ งทางร ้ านได ้ เป ิด ให ้บร ิ การล ้ า ง
รถจักรยานยนต์ รถบิ๊กไบค์ รถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะ ซึ่งมีการ
เก็บข้อมูลในรูปแบบการจดบันทึกและยากต่อการเก็บรักษาดแูล 
อาจจะเกิดการเสียหายหรือชำรุดได้และเมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลจะ
เยอะขึ้นเรื่อย ๆ จะทำให้ยากต่อการค้นหาหรือดูข้อมูลเก่า ๆ 
ของทางร้าน 
 ปัจจุบันทางร้านแซม คาร์แคร์ มีการใช้กระดาษในการ
จดบันทึกและเก็บข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการจึงทำให้เกิดความ
สับสนเมื่อมีการเข้าใช้บริการจำนวนมาก และยากต่อการจัดเก็บ
ข้อมูล สิ้นเปลืองพื้นที่และเมื่อเวลาผ่านไปกระดาษอาจเกิดการ
ชำรุดเสียหาย ปัจจุบันร้านที่เปิดให้บริการส่วนใหญ่ได้มีการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดจัดการภายในร้าน ทำให้สะดวก
ต่อการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในร้าน และยังง่ายกว่าการจด
บันทึกลงในกระดาษท่ีอาจเกิดการชำรุดหรือสูญหายได้ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดทำระบบการจัดการร้านแซม คาร์
แคร์ออนไลน์ โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจให้กับ
ทางร้าน ปัจจุบันเราสามารถนำซอฟแวร์มาช่วยทำธุรกิจโดยใช้
เทคโนโลยีมาช่วยจัดการงานในด้านต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงได้มีการคิดที่
จะพัฒนาและจัดทำระบบการจัดการร้านคาร์แคร์ขึ ้นเพื่อใช้
จัดการร้านในด้านการรับคิวล้างรถหรือการย้อนดูประวัติการล้าง
รถ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงานในด้านการ
บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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2. วัตถุประสงค์ 

1.  ทำให้ไม่เกิดความยุ่งยากในการเก็บข้อมูล 

2.  ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการซื้อกระดาษ 
3.  ทำให้ย้อนดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

 
3. เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยทำการศึกษาทฤษฎีหลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มี
รายละเอียดดังนี้ 

 
3.1 Personal Home Page Tool (PHP) 
 PHP [1] ย่อมาจากคำว่า “Personal Home Page Tool” 
(ปัจจุบันได้เพิ่มเติมคำย่อใหม่โดยรวมกับตัวย่อเป็น PHP : PHP 
Hypertext Preprocessor) ซ ึ ่ ง เป ็นภาษาประเภท Script –
Language ที ่ทำงานแบบ Server Side Script กระบวนการ
ทำงานจะทำงานแบบโปรแกรมแปลคำสั ่ง interpreter คือ
แปลภาษาทุกครั ้งที ่มีคนเรียกสคริปต์ ข้อดี  คือ ไม่ต้องนำไป
ประมวลผลใหม่ (Compiler) เมื่อจะนำโปรแกรมไปใช้งานหรือ
จะอัพเดตเวอร์ชันของโปรแกรมสามารถอัพโหลดขึ้นไปทับไฟล์
เดิมแล้วใช้งานได้ทันที ข้อเสียที่ต่างกันอย่างชัดเจนก็ คือ กรณี 
Syntax ผิดจะรู้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้งานเจอบั๊ก 
 
3.2 ฐานข้อมูล (Database)    
 ฐานข้อมูล (Database)  [2] คือ กลุ ่มของข้อมูลที ่ถูกเก็บ
รวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่ได้บังคับว่าข้อมูล
ทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย 
ๆ แฟ้มข้อมูลระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูล 
จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีซอฟต์แวร์ที่ เปรียบเสมือนสื ่อกลางระหว่างผู ้ ใช้และ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบ
จัดการฐานข้อมูล หรือ  (data base management system) มี
หน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไข
ฐานข้อมูล หรือการตั ้งคำถามเพื ่อให้ได้ข้อมูลมาโดยผู ้ใช้ไม่

จำเป็นต้องรับรู ้ เกี ่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล 
3.3 HTML  
 HTML [3] คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ 
Tag ในการกำหนดการแสดงผล HTML ย ่อมาจากคำว่ า 
Hypertext Markup Language โ ด ย  Hypertext ห ม ายถึ ง 
ข้อความที่เช่ือมต่อกันผ่านลิงค์ (Hyperlink) Markup language 
หมายถึงภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลสิ่งต่าง ๆ ที่
แสดงอยู่บนเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag 
ในการกำหนดการแสดงผลเว ็บเพจที ่ต ่างก ็เ ช ื ่อมถึงก ันใน 
Hyperspace ผ่าน Hyperlink 
 
3.4 Cascading Style Sheet  (CSS)  
 CSS  [4] ย่อมาจาก Cascading Style Sheet  มักเรียกโดย
ย่อว่า "สไตล์ชีต" คือ ภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการ
แสดงผลเอกสาร  HTML โดยที่ CSS กำหนดกฎเกณฑ์ในการ
ระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สี
ของข้อความ สีพื ้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวาง
ข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของ
การแยกเนื ้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั ่งท ี ่ ใช ้ในการ
จัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผล
เอกสารไม่ขึ ้นอยู ่ก ับเนื ้อหาของเอกสารเพื ่อให้ง ่ายต่อการ
จัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML 
 
3.5  เอ็กซ์แซมป์ (Xampp)  
 Xampp [5] เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จำลอง 
web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปต์ หรือเว็บไซต์ในเครื่องของ
เรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ
ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชัน ที่เป็นที่นิยมคือ MySQL 
ฐานข้อมูล Apache จะทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ Perl  อีกทั้ง
ย ั งมาพร ้อมก ับ OpenSSL, phpMyAdmin (ระบบบร ิหาร
ฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื ่อใช้ เชื ่อมต่อไปยังฐานข้อมูล  
สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite  โปรแกรม Xampp 
จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Zip, tar, 7z หรือ exe 
3.6 Visual Studio Code (วิชวล สตูดิโอ โค้ด)      
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Visual Studio Code [6] หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code 
Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ดจากค่ายไมโครซอฟท์ มี
การพัฒนาออกมาในรูปแบบของ Opensource จึงสามารถ
นำมาใช้งานได้แบบฟรีและที ่ต้องการความเป็นมืออาชีพซึ่ง 
Visual Studio Code นั้นเหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่
ต ้องการใช้งาน ข้ามแพลตฟอร์มรองรับการใช้งาน ทั ้งบน 
Windows, macOS และ Linux สนับสนุนท้ังภาษา JavaScript, 
TypeScript และ Node.js สามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้นำมาใช้
งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้
อย่างมากมากไม่ว่าจะเป็น 1. การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง 
ภาษา  C++, C#, Java, Python, PHP หร ือ  Go  2.Themes 
3.Debugger  4.Commands เป็นต้น 
   
3.7 บูสแทรป (Bootstrap)    
 Bootstrap [7] ค ือช ุดคำส ั ่ งท ี ่ประกอบด้วยภาษา CSS, 
HTML และ JavaScript เป็นชุดคำสั ่งที ่ถูกพัฒนาขึ ้นมาเพื่อ
กำหนดกรอบหรือรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการ 
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ (User Interface) เราจึงสามารถ
เรียก Bootstrap ว่าเป็น Front-end framework คือ ใช้สำหรับ 
พัฒนาเว็บไซต์ส่วนการแสดงผลซึ ่งแตกต่างจากภาษา PHP, 
Python หรือภาษาอ่ืน ๆ  
 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ทรัพย์มงคล เกื้อเม่ง (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมและ
ปัจจัยที ่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดชลบุรี โดยการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู ้บริโภคและ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน บุคคลกับ พฤติกรรมการใช้
บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี 
2) วิเคราะห์ระดับความสําคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
การใช้บริการคาร์แคร์ 
3) วิเคราะห์ผลของปัจจัยส่วนบุคคลกับการให้ระดับความสําคัญ
ของกลยุทธ์ส่วนผสมทาง การตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการคาร์
แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี เครื ่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัดชลบุรี จํานวน 289 คน สถิติที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วน

เบี่ยงเบน มาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ 
สถิติไคร์สแคว์ (Chi-Square) T-test และ Ftest 
ผลการศึกษาพบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานะภาพโสด สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงาน บริษัท มีรายได้ 10,001-20,000 
บาทจํานวน ส่วนใหญ่นิยมนํารถยนต์มาใช้บริการล้าง ดูดฝุ่น ใน
วัน เสาร์หรืออาทิตย์ ช่วงเวลา 15.01- 18.00 โดยเฉลี่ย 1 - 2 
ครั้งต่อเดือน ซึ่งรับข้อมูล จากป้ายโฆษณา 
ผลการทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการใช้คาร์แคร์พบว่าเพศ มีความสัมพันธ์กับความถี่
แหล่งข้อมูลมีผลต่อการเลือกใช้บริการ อายุมีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ และ วันที่ใช้บริการ สถานภาพการสมรสมีความสัมพันธ์
กับแหล่งข้อมูลและวันที ่ใช้บริการ ระดับการศึกษา มีความ 
สัมพันธ์กับความถี่ วันที่และฤดูที่ใช้บริการ อาชีพมีความสัมพนัธ์
กับเวลา ความถี่ และวันที่ใช้ บริการ รายได้เฉลี ่ยต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กับความถี่ แหล่งข้อมูล วันที่และฤดูที่ใช้  บริการ 
และ ประเภท ของรถที่นําไปใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับ เวลา 
ความถี่ แหล่งข้อมูล ฤดูและ ประเภทของ บริการที่ใช้ 
การทดสอบความสําคัญของปัจจัยทางตลาดทั ้ง 7 ด้านของ
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ พบว่าความ แตกต่างระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อ เดือน และประเภทของรถที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการให้ระดับความสําคัญต่อ ปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาด
ได้แก่ ด้านบริการ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด พนักงาน 
ภาพลักษณ์ และกระบวนหารให้บริการที่แตกต่างกัน 
 

5. วิธีการดำเนินงาน 
5.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
 ปัจจุบันร้านร้านคาร์แคร์ส่วนใหญ่ไม่นิยมนำซอฟแวร์หรือ
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการและบริหารร้าน เนื่องจากระบบ
บริการจะเป็นการนำรถของผู้ใช้บริการมาล้างทำความสะอาด 
การจดบันทึกส่วนใหญ่จึงใช้กระดาษเป็นส่วนมากและอาจจะเกิด
การชำรุดหรือเสียหายได้ง ่าย โดยผู ้ว ิจ ัยมีแนวคิดที ่จะนำ
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดทำระบบการจัดการร้านแซมคาร์แคร์
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
5.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
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 ขั้นตอนการวิเคราะห์ออกแบบระบบของระบบการจัดการ
ร้านแซม คาร์แคร์ ผู้วิจัยได้ดำเนินงานเป็นขั้นตอนดังน้ี 

 5.2.1. Sequence Diagram แผนภาพบริบทของระบบการ
จัดการร้านแซม คาร์แคร์ ดังนี ้

                                          

           

            

                      

                 

                  

            

                 

            

                

                     

            

                        

             

                           

              

                       

                     

                               

                 

                    

              

            

           

             

           

                      

        

                    

                  

            

                     

                    

        

                        

 
ภาพ 5.1 Sequence Diagram 

 

6. ผลการเนินงาน 
ผลการดำเนินงานในการจัดทำระบบการจัดการร้านแซม คาร์

แคร์ แสดงหน้าจอเมื่อเริ่มเข้าสู่โปรแกรม ดังน้ี 
 

 
ภาพ 6.1 หน้าเว็บไซต์ร้านแซม คาร์แคร์ 

 
 

 
ภาพ 6.2 หน้าจอแสดงการจัดการพนักงาน 

 

 
ภาพ 6.3 หน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลรถ  

 

 
ภาพ 6.4 หน้าจอแสดงการจัดการสถานะ 

 

 
ภาพ 6.5 หน้าจอหลักพนักงาน 

 
7. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั ้งในภาพรวมของ

ความพึงพอใจ เกี่ยวกับรูปแบบรายการและในข้อรายการ โดย
เกณฑ์ในการ วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้   

คะแนนเฉลีย่ 4.50 - 5.00   อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด 
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คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49  อยู่ในเกณฑ์ มาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49  อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49  อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อยทีสุ่ด ผล

การประเมินพบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมา

มาก (𝑥̅  = 3.83, S.D.= 0.82)  
 

ตาราง 1 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 

ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน  S.D
. 

แปลผล 

1.ออกแบบหน้าจอการใช้งานได้
เหมาะสม 

4.09 0.6
7 

มาก 

2.ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก 4.00 0.8
5 

มาก 

3.ขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่
ชัดเจน 

3.91 0.7
9 

มาก 

4.มีการเลือกใช้สีที่เหมาะสม 3.33 0.7
5 

มาก 

5.ได้ประโยชน์จากเว็ปไซต์ 3.82 1.0
3 

มาก 

รวม 3 . 8
3 

0.8
2 

มาก 

 

ผลประเมินความพึงพอใจต่อระบบการจัดการร้านแซม คาร์

แคร์ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (𝑥̅  = 3.83 โดยด้านท่ีมีคะแนน

เฉลี่ยสูงทีสุดคือ ออกแบบหน้าจอการใช้งานได้เหมาะสม (𝑥̅  = 

4.09) รองลงมาคือ ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก (𝑥̅  = 4.00)  ส่วนด้านที่

มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ มีการเลือกใช้สีที่เหมาะสม (𝑥̅  = 3.33) 
ข้อเสนอแนะ 

1. สามารถพัฒนารูปแบบ UI (User Interface) ให้มีความ
สวยงามและใช้งานได้ง่ายมากข้ึน 
 

8. สรุปและอภิปรายผล 
ในการจัดทำวิจัยระบบช่วยหาที่อาศัยสำหรับสัตว์เลี้ยงผู้วิจัย

ได้เริ่มทำการศึกษา ข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ การ
หาที่อาศัยสำหรับสัตว์เลี ้ยง การจัดทำวิจัย ในการจัดทำวิจัย
ก่อนท่ีจะนำมาพัฒนาระบบงาน และ วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 

เพื่อมาพัฒนา เป็นระบบที่มีการใช้งานหลายขั้นตอนที่ทำ ให้การ
ทำงานของระบบใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ สะดวกในการ
ใช้งาน ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบช่วยหาที่อาศัยสำหรับสัตว์
เลี้ยง เป็นศูนย์กลางการกรจายข่าวเพื่อเพิ่มโอกาสให้สัตว์จรจดัได้
มีบ้านมากขึ้น ช่วยเพิ่มช่องทางการหาบ้านให้สัตว์จรจัด สามารถ
ลดปัญหาสัตว์จรจัดตามสถานที่ต่าง ๆ ให้น้อยลง และผู้ประกาศ
สามารถหาบ้านให้สัตว์จรจัดได้ทุกท่ี 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบเหตสุาธารณภยั 
The Development of Application Center for The Disaster Victims 

 
วรายุทธ์ เทพวงษ์1, กนกพร ทองหล่อ2, วรวิทย์ สังฆทิพย์3* 

 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชัน

ศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภยั 2) ประเมินคุณภาพ
แอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู ้ประสบเหตุสาธารณภัย  
3) หาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุสาธารณภัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั ้นปีท ี ่  3 คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 
30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แอปพลิเคชันศูนย์กลาง
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย 2) แบบประเมินคุณภาพแอป
พล ิ เคช ันศ ูนย ์กลางช ่วยเหล ือผ ู ้ประสบเหต ุสาธารณภัย  
3) แบบสอบถามความพึงพอใจแอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือ

ผู้ประสบเหตุสาธารณภัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการ
พัฒนาแอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย
สามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพ 2) ผลการประเมิน
คุณภาพแอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณ
ภัยพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.52 อยู่ในระดับคุณภาพ มากที่สุด 3) ผลการหาความ
พึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุสาธารณภัยพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.65  

คำสำคัญ – แอปพลิเคชัน , ผ ู ้ประสบเหตุสาธารณภัย ,  
สาธารณภัย, หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ABSTRACT 
 This study aims to 1) The Development of 
Application Center for The Disaster Victims 2) assess the 
quality of Application Center for The Disaster Victims 3) 

find the user’s satisfaction with the Application Center 
for The Disaster Victims. The sample group used in this 
study was the third year of Information Technology 
students, Faculty of Information Technology. Maha 
sarakham Rajabhat University, 30 people. The tools 
used in the study were 1) Application Center for The 
Disaster Victims 2) Application Center for The Disaster 
Victims Quality Assessment 3) Satisfaction 
Questionnaire Application Center for The Disaster 
Victims. The statistics used in the study were mean (�̅�) 
and standard deviation (S.D.). The results showed that 
1) Application Center for The Disaster Victims can be 
used with quality. 2) Application Center for The Disaster 
Victims was found at a high level whereas the average 
was 4.66 and standard deviation was 0.52. 3) 
Application Center for The Disaster Victims was found 
at a high level whereas the average was 4.50 and 
standard deviation was 0.65. 
Keywords – Mobile Application, Disaster Victims, Public 
Disasters, Disaster Prevention and Mitigation Institution 

 
1. บทนำ 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยที่มี
ความสําคัญอย่างยิ่งในการดําเนินชีวิตมนุษย์มกีารนํามาใช้งานกนั
อย่างแพร่หลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานเพื ่อลดต้นทุนการดําเนินงานและในปัจจุบัน
ประชากรมีการเกิดปัญหาทางด้านการติดต่อสื่อสารการแจ้งเหตุ
สาธารณภัยต่าง ๆ การแจ้งเหตุมีความล่าช้าต่อการระงับเหตุและ
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ปัจจุบันประชากรนิยมการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่ง ของชีวิตประจำวันของเรา การดําเนินงานโดยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยียังส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง คือทำให้เกิดความสะดวกสบายใน
การดำเนินชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเนื่องจาก ปัจจุบันนี้การ
รับแจ้งเหตุสาธารณภัยยังไม่ชัดเจนครบถ้วนไม่ทันต่อการใช้งาน
และระงับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิด
ที่จะพัฒนาระบบแอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
สาธารณภัยขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารรับส่งข้อมูลการแจ้งเหตุสา -
ธารณภัยต่าง ๆ สามารถส่งตำแหน่ง GPS จุดเกิดเหตุได้ ทันต่อ
การระงับเหตุเพื่อความสะดวกต่อประชาชนผู้ใช้บริการแอปพลิเค
ชันซึ่งประชากรนิยมการใช้สมาร์ทโฟนกัน มากผู้วิจัยจึงมีแนวคิด
ที่จะนำระบบแอปพลิเคชัน ศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสา-
ธารณภัยเข้ามา ช่วยในการสื่อสารแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์โดยจะพัฒนาเป็นระบบแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยัง
สามารถ ไปยังจุดที่ขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีโดยการใช้แผน
ที่ออนไลน์ Google Map ดูจุดที่ผู้ใช้บริการได้ส่งตำแหน่ง GPS 
มายังแอปพลิเคชัน และสามารถส่งข้อความตอบกลับถึงผู้แจ้ง
เหตุได้และทำการเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล MySQL แสดงผล
บนแอปพลิเคชัน ระบบดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องทำการพัฒนาระบบ
แอปพลิเคชัน ศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัยเพื่อ
บริการข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเหตุสาธารณภัยและเป็นแหล่งการ
แจ้งเหตุ แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากอุทกภัยรวมไปถึงการค้นหา
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุสาธารณภัยเช่นเบอร์
โทรศัพท์โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเพื่อขอรับ
การช่วยเหลือในด้านการเกิดเหตุการณ์ภัยต่าง ๆ ใช้ได้สำหรับ
บุคคลทั ่วไปโดยผ่านระบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของ
ผู้ใช้งาน 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

     2.1 เพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุสาธารณภัย 
     2.2 เพื่อประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ 
ประสบเหตุสาธารณภัย 
     2.3 เพื่อหาความพึงพอใจผู้ใช้งานแอปพลิเคชันศูนย์กลาง
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
     กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ช้ัน
ปีท่ี 2 จํานวน 2 หมู่เรียน  
     กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ช้ัน
ปีที่ 2 จํานวน 30 คน คัดเลือกด้วยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
4.1 หน่วยงานสาธารณภัย 
     หน่วยงานสาธารณภัย [1] เป็นหน่วยงานที่กำาหนดกรอบ
การดําเนินการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งหมายถึง การป้องกัน
และบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณ-
ภัย อันหมายถึง อัคคีภัย วาตภัยอุทกภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมี
มาเป็นสาธารณภัย ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู ้กระทําให้
เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนและ
ของรัฐ ภัยทางอากาศซึ่งหมายถึงภัยที่เกิดจากการโจมตีทาง
อากาศ และการก่อวินาศกรรม ซึ่งเป็นการกระทําที่มุ่งทําลาย
ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ สิ่งสาธารณูปโภค หรือการ
รบกวน ขัดขวาง ระบบการปฏิบัติความหมายงานใดๆตลอดจน
การประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดการประทุษร้ายต่อ
บุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมของชาติ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
โดยบัญญัติความหมายของเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คือ 
ผู ้อํานวยการป้องกันฝ่ายพลเรือนและบุคคลที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัิ
แต่งตั ้งให้มีอํานาจหน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกกฎกระทรวง กําหนดข้อบังคับ
และระเบียบ สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 
ตลอดจนภัยอื ่น ๆ อันม ีมาเป็นสาธารณภัย ไม ่ว ่าเกิดจาก
ธรรมชาติหรือมีผู้กระทําให้ 
4.2 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
     ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ [4] คือ ระบบปฏิบัติการ (OS) 
หร ือแพลต ์ฟอร ์มท ี ่จะใช ้ควบค ุมการทางานบนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา 
โดยมีกูเกิ้ลอิงก์ ท-ีโมบายเอชทีซีควอลคอมม์โมโตโรลาและบริษทั
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ช้ันนำอีกมากมายร่วมพัฒนาโปรเจคANDROIDผ่านกลุ่มพันธมิตร 
เครื่องมือสื่อสารระเบิด (OPEN HANDSET ALLIANCE) ซึ่งเป็น
กลุ่มพันธมิตรช้ันนาระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือ
สื ่อสารเคลื ่อนที ่ซึ ่งANDROIDประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ 
ไลบารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาซึ่ง 
เ ท ี ย บ เ ท ่ า ก ั บ WINDOWS MOBILE, PALM OS, SYMBIAN, 
OPENMOKO และ MAEMO ของโนเกียโดยใช้องค์ประกอบที่
เป ็น  โอ เพนซอร ์ สหลายอย ่ า ง เช ่น LINUX KERNEL, SSL, 
OPENGL, SQLITE, WEBKIT และเขียนไลบารีเฟรมเวิร ์คของ
ตัวเองเพิ่มเติมซึ่งทั้งหมดจะโอเพนซอร์สใช้ (APACHE LICENSE)
ความร่วมมือครั ้งนี ้ม ีเป้าหมายในการส่งเสริมนวัตกรรมบน
เครื่องมือสื ่อสารเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่เหนือกว่าแพลต์
ฟอร์มโมบายทั่วไปที่ มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การนำเสนอมิติใหม่
ของแพลต์ฟอร์มระบบ เปิดให้แก่นักพัฒนาจะทาช่วยให้กลุ่มคน
เหล่านี ้ทำงานร ่วมกันได ้ด ีม ีประส ิทธ ิภาพมากย ิ ่ งข ึ ้นโดย 
ANDROID จะช่วยเร่งและพลัก ดันบริการระบบสื่อสารูปแบบ
ใหม่สู่ผู้บริโภคโดยระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ สถาปัตยกรรมอยู่ 
4 ช ั ้ น  ค ื อ  1) ช ั ้ น  APPLICATIONS 2) ช ั ้ น  APPLICATION 
FRAMEWORK 3) ช้ัน LIBRARIES 4) ช้ัน LINUX KERNEL  
4.3 จีพีเอส (GPS) 
     จ ีพ ี เอส  (GPS) [3] ย ่อมาจากคำว ่า Global positioning 
system หมายถึง ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอาศัย
การคำนวณ จากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่
โคจรอยู่รอบ โลกซึ่งทราบตำแหน่ง ทำให้ระบบนี้สามารถบอก
ตำแหน่ง ณ จุด ที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลก โดยเครื่องรับ
สัญญาณจีพีเอส ซึ่ง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตามรถ "GPS Tracking"
และวัตถุต่าง ๆ นั้น ๆ จะสามารถคำนวณความเร็วและทิศทาง
นำมาใช้ร่วมกับ โปรแกรมแผนที่ เพื่อใช้ในระบบการติดตามรถ 
หร ืออ ุปกรณ์  ต ่าง ๆ และสามารถใช ้นำทางได ้  ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็น ประเทศที่ให้กำเนิดระบบจีพีเอส (GPS) มา
ตั ้งแต่ปีค.ศ.1957 (พ.ศ.2500) เมื ่อ 1 กันยายน 2526 ได้เกิด
เหตุการณ์โคเรียนแอร์ ไลน์ เที ่ยวบินที่ 007 ของเกาหลีใต้บิน
พลัดหลงเข้าไปในน่านฟ้า ของสหภาพโซเวียตและถูกรัสเซียยิง
ตก  
ทำให้ผู้โดยสาร 269 คน เสียชีวิตทั้งหมด ประธานาธิบดีโรนัลด์ 
เร-แกนจึงได้ประกาศให้ พัฒนาระบบจีพีเอสที่เคยใช้เฉพาะทาง
การทหารให้นำไปพัฒนา เพิ ่มเติมเพื่อให้ใช้กับพลเรือนและ

อนุญาตให้ประชาชนท่ัวไป นำมาใช้งานได้ แรกเริ่มมีการนำมาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อหาพิกัดเครื่องบิน พิกัดเรือ พิกัดรถ 
พิกัดบุคคล ต่อมามีการ เพิ่มวิวัฒนาการร่วมกับการส่งข้อมูลด้วย
ความเร็วสูง GPRS เพื่อ แสดงผลแบบ real time ในการติดตาม
ยานพาหนะ ติดตามการ ส่งสินค้า และมีการใช้อย่างแพร่หลาย
ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป จนมาถึงประเทศไทย 
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย [4] ได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานกู้ชีพโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและอาสาสมัครกู้
ผ ู ้ประสบภัยจังหวัดขอนแก่น พบว่าอาสากู ้ผู ้ประสบภัยระบุ
ปัญหาต่างๆ ที่พบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดขอนแก่น 
ดังนี้ 1) ด้านยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีจํานวนน้อยและ
สภาพไม่พร้อมใช้เนื่องจากขาดการซ่อมบํารุง 2) ขาดอุปกรณ์
การแพทย์และอุปกรณ์กู้ภัยเช่น ผ้าพันแผล สําลี ถุงมือออกซิเจน
ช่วยหายใจ ถุงลมช่วยหายใจ เหล็กงัด ลวดสลิง เครื่องมืดับเพลิง 
ไฟสปอร์ตไลท์ 3) ด้านบุคลากร พบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรขาด
ความรู้ในการปฏิบัติงานและไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมูลนิธิฯ 
เช่น ดื่มสุรา ขับรถเร็ว ทะเลาะวิวาทกันในหน่วยงานขาดความ
สามัคคีควบคุมความประพฤติยาก และผู้บริหารไม่รับผิดชอบเอา
ใจใส่ 4) ด้านประชาสัมพันธ์ พบว่าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะปฏิบัติงานขณะนําส่งโรงพยาบาลรถคันอื่นไม่ยอมหลีก
ทางให้หรือผู้บาดเจ็บและญาติบางคนไม่ยอมให้นําผู้บาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาล 5) ด้านการเงิน ไม่มีงบประมาณในการช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ อาสากู้ผู้ประสบภัยต้องจ่ายเงินเอง เช่น ค่าน้ำมัน และ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ เช่นถุงมือ 6) ด้านการติดต่อสื่อสาร ส่วนใหญ่
ติดต่อสื่อสารโดยใช้วิทยุมือถือซึ่งบางเครื่องสภาพชํารุด มีปัญหา
เวลาติดต่อสื ่อสารในพื้นที่ห่างไกล ข้อมูลในการแจ้งข่าวสาร
เกี่ยวกับอุบัติภัย ขาดรายละเอียดและไม่มีความชัดเจนทําใหเ้กิด
ความสับสนในการให้การช่วยเหลือ 
 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยค้นคว้าครั้งน้ี  ประกอบด้วย 

     5.1 แอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณ
ภัย 
     5.2 แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ระบบการพัฒนา
แอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย 
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     5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบการพัฒนา
แอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านการประเมินคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดย
กำหนดระดับความเหมาะสมในการประเมิน ดังนี้ 

 ระดับ 5  หมายถึง  มากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง  มาก 
 ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดับ 2  หมายถึง  น้อย 
 ระดับ 1  หมายถึง  น้อยที่สุด 

ในการแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมินคุณภาพ แปลผล
ตามค่าเฉลี่ย ดังน้ี  

 4.51 – 5.00  มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
 3.51 – 4.50  มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 2.51 – 3.50  มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50  มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
 0.51 – 1.50  หมีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 
7. ขั้นตอนการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบ ตามขั้นตอน วงจรการพัฒนาระบบ 
(System development life cycle : SDLC) 5 ข้ันตอน 
7.1 ขั้นตอนการวางแผนระบบ (Systems Planning)      
     วิเคราะห์ความต้องการและรายละเอียดของผู้ใช้งานต่อระบบ
ใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการวิจัยจากระบบงานเดิม
ถึงความต้องการของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุสาธารณภัยการวิเคราะห์จะเกี่ยวข้องกับกาออกแบบ
โครงสร้างของระบบและความสัมพันธ์ในการออกแบบตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบเพื่อให้สอดคล้องกับระบบปฏิบัติการจริง 
และลักษณะการทํางานของระบบแอปพลิเคชันศูนย์กลาง
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย ดังภาพ 1-3 
 
 

 
ภาพ 1  แนวคิดการพัฒนาระบบด้านผู้ใช้งาน 

 

 
ภาพ 2  แนวคิดการพัฒนาระบบด้านหน่วยงานสาธารณภยั 

 

 
ภาพ 3  แนวคิดการพัฒนาระบบด้านผูดู้แลระบบ 

 

7.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)  
     นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 7.1 มาวิเคราะห์ ระบบงานใหม่ 
โ ด ย ใ ช ้ ห ล ั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎ ี  UML (Unified Modeling 
Language) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ใหม่ โดยในการวิเคราะห์นั้นจะแบ่งออกเป็น 4  ส่วน คือ Use -
Case Diagram, Use case Scenario, Activity Diagram, 
Sequence Diagram และ Class Diagram ดังแผนภาพ 1-3 
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แผนภาพ 1 Use Case Diagram แอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือ 

ผู้ประสบเหตุสาธารณภยั 
 

     จากแผนภาพ 1 แสดงถึงการทำงานของผู้ใช้แอปพลิเคชัน 

หน่วยงานสาธารณภัย และผู้ดูแลระบบ โดยมียูสเคสไดอะแกรม 

ดังนี้ เข้าสู่ระบบ คือ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถเข้าสู่ระบบ

เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันได้ สมัครสมาชิก คือ ผู้ใช้งานแอปพลิเค-

ชันสามารถสมัครสมาชิกได้ การแจ้งเหตุสาธารณภัย คือ ผู้ใช้งาน

แอปพลิเคชันสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยไปยังผู้ดูแลระบบ และ

หน่วยงานสาธารณภัยที่รับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น รับ

การแจ้งเตือนการแจ้งเหตุสาธารณภัย คือ หน่วยงานสาธารณภัย

และผู้ดูและระบบสามารถรับการแจ้งเตือนการแจ้งเหตุสาธารณ-

ภัยได้ แสดงตำแหน่งท่ีเกิดเหตุบนแผนที่ คือ หน่วยงานสาธารณ-

ภัยและผู้ดูแลระบบสามารถดูตำแหน่งที่เกิดเหตุบนแผนที่ได้ระบุ

สถานะการช่วยเหลือ คือ หน่วยงานสาธารณภัยสามารถระบุ

สถานะการช่วยเหลือให้ผู้ใช้งานท่ีแจ้งเหตุทราบถึงขั้นตอนการ 

 

 

 

ช่วยเหลือ ดูสถานะการช่วยเหลือการแจ้งเหตุสาธารณภัย คือ 

ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถดูสถานะการช่วยเหลือหลังจากที่

แจ้งเหตุสาธารณภัยไปเรียบร้อยแล้ว จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน คือ 

ผู ้ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม ลบ ข้อมูลของผู้ใช้งานได้เพิ ่มสิทธิ์

หน่วยงาน คือ ผู ้ดูแลระบบสามารถเพิ ่มสิทธิ ์ให้หน่วยงานที่

ต้องการใช้งานแอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสา-

ธารณภัยได้ รายงานการแจ้งเหตุ คือ ผู้ดูแลระบบและหน่วยงาน

สาธารณภัยสามารถดูรายงานการแจ้งเหตุทั ้งหมดได้ ออกจาก

ระบบ คือ ผู ้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถออกจากระบบแอป

พลิเคชันได้ 
                               

                 
                

      

             gps

                 
         

   

   

        

            

                 
                 

          

            Gps

                    
         

ตรวจสอบการแจ้ง
เหตุสาธารณภัย

 
แผนภาพ 2  Activity Diagram แจ้งเตือนการแจ้งเหต ุ

สาธารณภยั  

 

 จากแผนภาพ 2 แสดงถึงลำดับการทำงานของการรับ

การแจ้งเตือนการแจ้งเหตุสาธารณภัยโดยจะมีกิจกรรมการ

ทำงาน คือ แจ้งเตือนการแจ้งเหตุสาธารณภัย แสดงรายละเอียด

การแจ้งเหตุสาธารณภัย แสดงรูปภาพ แสดงตำแหน่ง GPS 
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แผนภาพ 3 Activity Diagram แจ้งเหตุสาธารณภยัของผู้ประสบภยั 

 

 จากแผนภาพ 3 แสดงถึงลำดับการทำงานของการแจ้ง

เหตุสาธารณภัย โดยจะมีกิจกรรมการทำงาน คือ แจ้งเหตุสารณ-

ภัย กรอกรายละเอียดการแจ้งเหตุสาธารณภัย แนบรูปภาพ ระบุ

ตำแหน่ง GPS กดยืนยัน บันทึกข้อมูล แสดงผลการแจ้งเหตุสา-

ธารณภัย 

7.3 การออกแบบ (System Design)  
     นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ ในขั้นตอนท่ี 7.2 มาทำ
การออกแบบระบบฐานข้อมูล และออกแบบหน้าจอ จนครบทุก
ระบบนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอคำ
ช้ีแนะ 
7.4 การพัฒนาระบบ (Systems Implementation)  

นำข้อมูลที่ได้จากข้อ 7.3 มาทำการพัฒนาระบบโดย
การพัฒนาฐานข้อมูล MySQL จากนั้นทำการพัฒนาส่วนที่เป็น 
Application บนมือถือระบบปฏิบัติการ Android ด้วยภาษา 
Kotlin และ ในส่วน GUI  จนเสร ็จสมบูรณ์ จากนั ้นทำการ
ตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นด้วยตัวเอง นำเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา และเสนอต่อผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพื่อประเมิน
คุณภาพของระบบงานท่ีพัฒนาขึ้น ด้วยวิธีการแบบ Black box 

 
 
 
 

7 .5  การด ู แลร ั กษาและตรวจสอบระบบ  (Systems 
Maintenance and Review) 

 จัดทำคู่มือซึ่งประกอบไปด้วย การแนะนำขั้นตอนการ
ติดตั้ง การใช้งานระบบท้ังส่วนของผู้ใช้และหน่วยงาน 
 

8. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

     ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย �̅� 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 

 

9. ผลการการวิจัย 
9.1 ผลการพัฒนา 
     ระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันศูนย์การช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุสาธารณภัย ทำให้ได้ระบบที่มีส่วนประกอบ 8 โมดูล และมี
ผู้ใช้งานระบบ จำนวน 3 กลุ่มดังภาพท่ี 4-8 
 

 
          ภาพ 4  หน้าการแจ้งเหตุสาธารณภัย 
 

 
          ภาพ 5  หน้าการแจ้งเหตุสาธารณภัย 
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          ภาพ 6  แสดงหน้าตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือ 

 

 
          ภาพ 7  แสดงหน้าตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือ 
 

 
          ภาพ 8  หน้าแสดงแผนที่ GPS จุดเกิดเหตุ 
 

9.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ 

     ผู้วิจัยนำข้อมูลการประเมินคุณภาพมาทำการวิเคราะห์หา
ค่าสถิติ ผลการหาคุณภาพ ดังแสดงในตาราง 1 
ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ 

รายการ ระดับคุณภาพ 

�̅� S.D. ระดับ 
คุณภาพ 

ด้านความต้องการของผู้ใช้
ระบบ (Functional 
Requirement Test) 

 
4.62 

 
0.29 

 
มากที่สุด 

ด้านการทำงานได้ตาม
ฟังก์ชันของระบบงาน 
(Function Test) 

 
4.86 

 
0.31 

 
มากที่สุด 

ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ (Usability Test) 

4.40 0.13  
มาก 

ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลูในระบบ 
(Security Test) 

 
4.93 

 
0.26 

 

 
มากที่สุด 

 
ด้านคู่มือการใช้งานระบบ 
(Documentation) 

4.67 0.00 มากที่สุด 

รวมท้ังหมด 4.66 0.52 มากที่สุด 
 
     จากตาราง 1  ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลโดยรวม พบว่าอยู่ใน

ระดับ มากที่สุด (�̅� = 4.66, S.D. = 0.52)  
9.3 ผลการหาความพึงพอใจ            
     ผลการหาความพึงพอใจของแอปพลิเคช ันศูนย ์กลาง
ช่วยเหลือผู ้ประสบเหตุสาธารณภัย แต่ละข้อได้แสดงค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชั ้นปีที ่ 2 จํานวน 30 คน 
คัดเล ือกด้วยว ิธ ีการเล ือกส ุ ่มต ัวอย่างแบบกล ุ ่ม (Cluster 
Random Sampling) ผลการหาความพึงพอใจ โดยรวม พบว่า

อยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.50, S.D. = 0.65)  
 

10. สรุปและอภิปรายผล 
     ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ 
สาธารณภัย สำเร็จสมบูรณ์ได้ทั ้งนี ้ เนื ่องจากการพัฒนาแอป 
พลิเคช ันท ุกข ั ้นตอน โดยใช ้วงจรพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) 5 ขั้นตอนและทฤษฎีการ 
วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ UML มาใช้ในการวิเคราะห์และ 
ออกแบบระบบงาน ตามจุดประสงค์จากนั้นนำไปพัฒนา เมื่อ 
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เสร็จสมบูรณ์และนำแอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบ 
เหตุสาธารณภัย ที่พัฒนาขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ 
ถูกต้องที่สุด ก่อนนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจึงส่งผลให้การพัฒนา 
แอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบเหตสุาธารณภัย สำเรจ็
สมบูรณ์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ วิทูรย์ หม่องคำหมื่น และ ผดุงพล ยืนยง [5] การพัฒนาแอป
พลิเคชันกระจายข่าวสารในหมู ่บ้านโนนเดื่อ ปริญญาวิทยา -
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
     ผลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพการพัฒนาแอปพลิเค-
ชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู ้ประสบเหตุสาธารณภัย มีผลการ
ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด และความถูกต้องของการ
แสดงตำแหน่งที่เกิดเหตุสาธารณะภัย มีผลการประเมินในระดับ 
มากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำของการระบุตำแหน่ง
แผนที่ของที่เกิดเหตุ ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้วิจัยได้นำการพัฒนาตาม
รูปแบบของวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle : SDLC) 5 ขั้นตอนและทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงวัตถุ UML และได้นำไปเสนออาจารย์อย่างต่อเนื่อง แล้วนำ
แอปพลิเคชันไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 คน ประเมินคุณภาพ
ของแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ 
จากนั้นทำการปรับปรุงตามที่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี ่ยวชาญ 
ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพที่ได้ สอดคล้องกับ วิทูรย์ หม่อง
คำหมื ่น และ ผดุงพล ยืนยง [5]  การพัฒนาแอปพลิเคชัน
กระจายข่าวสารในหมู่บ้านโนนเดื่อ ผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด 
     ผลการประเม ินความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้แอปพล ิเคชัน
ศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย มีผลโดยรวมทุกข้อ
อยู่ในระดับ มาก ที่เป็นเช่นอาจเนื่องจากผู้พัฒนาได้เน้นการ
ออกแบบที่สะดวกต่อการใช้งานและจัดทำคู่มือประกอบการใช้
งานแอปพลิเคชันที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับ ไพฑูลย์ หม่อง
คำหมื่น และ ตะวัน ภูครองพลอย [6] เรื่องการพัฒนาแอปพลิเค-
ชันศูนย์กลางข้อมูลเรื่องร้องเรียน พบว่าผลการหาความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มาก 
 
 
 
 

11. ข้อเสนอแนะ 
     11.1 ผู้ใช้งานควรจะศึกษาคู่มือเพิ่มเติม ก่อนใช้งานทุกครั้ง  
     11.2 ผู้ใช้งานควรจะระบุตำแหน่งทุกครั ้งเมื ่อแจ้ง  เหตุสา
ธารณ-ภัย เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและช่วยเหลือได้ อย่าง
รวดเร็ว  
     11.3 ควรมีการจัดหมวดหมู่ระดับความรุนแรงในหน้าการ
ตรวจสอบของหน่วยงาน 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. 
 คู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน. 
 กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง, 2547. 
[2] ศิวดล สสัดไีกรสร. ระบบปฏิบตัิการแอนดรอย์. [ออนไลน]์. 
 [สืบค้นวันท่ี 20 สิงหาคม 2563]. จาก https://beer 
 kung.wordpress.com/ระบบปฏิบัติการรุ่นล่าส/ระบบปฏ ิ
 บัติการ-android/ 
[3] อาทร บรรทัดจันทร.์ จีพีเอส.[ออนไลน์]. [สบืค้นวันท่ี 2 
 สิงหาคม 2563]. จาก https://www.global5thailand 
 .com/thai/gps.htm 
[4] พีรพงษ์ บ ุญสวัสด ิ ์ก ุลชัย . (2540). การประเม ินผลการ
 ปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และ
อาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดขอนแก่น. วิทยาศาสตร ม ห า บ ั ณฑิ ต 
สาขาวิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
[5] วิทูรย์ หม่องคำหมื่น และผดุงพล ยืนยง. (2562). การพัฒนา 
 แอปพลิเคชันกระจายข่าวสารในหมู่บ้านโนนเดื่อ . ปริญญา
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
[6] ไพทูลย์ หม่องคำหมื่น และตะวัน ภูครองพลอย. การพัฒนา 
 แอปพลิเคชันศูนย์กลางข้อมูลร ้องเร ียน .ปริญญาวิทยา
 ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
 สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561. 



1575 

 

เว็บไซต์โฟกราฟ สตอ๊ครูปถ่ายดิจิทัล 
Phograph Stock Photo Website  

 

ชยุต มีธรรม*,เสาวคนธ์ ชบูัว¹,อารีรัตน์ ชูพนัธ์¹,มรกต การดี¹ 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
Chayuttatai@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์โฟกราฟ สต๊อครูปถ่ายดิจิทัล โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ประกอบด้วย ช่างถ่ายรูป 10 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ความต้องการของ
เว็บไซต์โฟกราฟ สต๊อครูปถ่ายดิจิทัล โดยใช้วงจรการพัฒนา
ระบบมาเป็นขั ้นตอนในการดำเนินการวิจ ัย ผลการศึกษา
วิเคราะห์และออกแบบระบบ พบว่า ระบบที ่พัฒนาขึ ้นแบ่ง
ผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ช่างภาพ ลูกค้า และผู้ดูแลระบบ
โดยช่างภาพเพิ่มรูปภาพของตนเองเข้าสู่เว็บไซต์และคอยติดตาม
สถานะของรูปภาพ ผู้ดูระบบตรวจสอบรูปภาพและตรวจสอบ
การโอนเงิน รวมถึงจ่ายเงินให้ช่างภาพ และตรวจสอบข้อมูลการ
ร้องเรียน ส่วนของลูกค้า เพิ ่มรูปภาพเข้าตะกร้าสินค้าและ
จ่ายเงิน จากนั้นดาวน์โหลดรูปภาพ 
คำสำคัญ— สต๊อคโฟโต 
 

ABSTRACT 
This research aimed to analyze, design, and develop 

Phograph Stock Photo Website management system. 
The samples in this study were 10 photographers. The 
research instrument was an interviewing for assessing 
the needs of Phograph Stock Photo Website 
management system using system development cycle. 
The results revealed that the developed system 
divided into 3 groups: photographers, customers, and 
system administrator. The photographers can add 
pictures to the website by themselves and keep track 
of the status of pictures. The system administrator can 

assess pictures, money transfer, payment for 
photographers, and complaint information.  In addition, 
the customer can add pictures in their shopping carts, 
pay money, and download pictures.     
Keywords – Stock Photo 
 

1. บทนำ 
เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

รวมถึงเครื ่องมือที ่ใช้ในการถ่ายภาพเองก็มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั ้นการถ่ายภาพหรือการเป็นช่างภาพนั้นสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่างภาพมืออาชีพหรือช่างภาพมือ
สมัครเล่น ทำให้เป็นอีกกระแสหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากคนรุ่น
ใหม่เป็นอย่างมาก 

จึงเล็งเห็นว่าหากผลงานที่พวกเขาสร้างนั้น สามารถนำมา
แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้ ไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์ในการสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง หรือเพื่อเพิ่มเครดิตให้กับตนเองก็สามารถทำ 
ได้อีกทั ้งยังมีผู ้ท ี ่ต ้องการจะหารูปภาพต่างๆตามที ่พวกเขา
ต้องการ เพื่อนำไปต่อยอดในด้านต่างๆต่อไป [1] 

ดังนั้นจึงสร้างระบบที่เป็นตัวกลางให้ทางฝั่งของ ช่างถ่ายรูป 
Photographer และ ลูกค้า Customerสามารถทำการติดต่อ
และซื ้อขายร ูปภาพกันได ้ซ ึ ่งระบบจะมีหล ักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบรูปภาพ อีกทั้งรูปภาพจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และ
ช่างภาพจะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพียงคนเดียว จะเสนอระบบ
การซื้อขายรูปถ่ายออนไลน์ ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่น ที่มี
ชื ่อ เว็บไซต์โฟกราฟ สต๊อครูปถ่ายดิจิทัล Phograph Stock 
Photo Website  
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2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกี่ยวข้อง 
   ในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ
ประกอบด้วย เอกสารและเว็บต์ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับระบบที่จะทำการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 
2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
      

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
      จากภาพ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เริ่มจากช่างภาพ 
นำรูปภาพ ข้อมูลรูปภาพ และประเภทของรูปภาพเข้าสู่ระบบ
จากนั้นผู้ดูและบบจะทำการตรวจสอบรูปภาพ หากรุปภาพผ่าน
การตรวจสอบจะเพิ่มเข้าฐานข้อมูลและแสดงบนเว็บไซต์ หากไม่
ผ่านจะถูกลบออก และตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าหากผา่น
การตรวจสอบจะอนุมัติสิทธิ์การเข้าถึงรูปภาพที่ไม่มีลายน้ำและ
ลูกค้าจะสามารถดาวน์โหลดได้ ซึ ่งลูกค้าจะเป็นคนเลือกซื้อ
รูปภาพและทำการชำระเงินด้วยตนเอง 
 
2.2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   2.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
   1) เว็บไซต์โฟกราฟ สต๊อครูปถ่ายดิจิทัล 
 Stock Photo คือ ธุรกิจขายภาพออนไลน์ สำหรับนำไปใช้
เชิงพาณิชย์ หรือใช้ประกอบการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ซึ่งเราแทบ

ไม่ต้องโปรโมทอะไรเลย เพียงแค่เอาผลงานไปลงในเว็บก็จะมี
ลูกค้าเฉพาะทางมาดูงานของเราโดยตรง “ภาพ StockPhoto 
สามารถทำเงินได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจากรูปๆ เดิม ซึ ่งถ้าเรามีรูป
คุณภาพในปริมาณมากและเป็นรูปที่มีความต้องการของตลาดก็
จะสามารถทำเงินให้กับเราได้อย่างมากทีเดียว [1] 
  Microstock คือเว็บไซต์ที่รวบรวมรูปภาพจากช่างภาพทั่ว
โลก แล้วนำมาขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการโดยตรง ทางเว็บ
ช่างภาพจะนำภาพที่ถ่ายได้มาอัปโหลดขึ ้นเว็บหลังผ่านการ
พิจารณาแล้ว ทางเว็บก็จะนำภาพนั ้นมาแสดง ซึ ่งแยกตาม
หมวดหมู่ตามที่ช่างภาพกำหนดไว้เมื่อมีคนซื้อ ทางเว็บก็จะจ่าย
ค่าตอบแทน (คอมมิชช่ัน) กับช่างภาพนั้นเอง ส่วนอัตราราคาทีไ่ด้ 
ก็จะแตกต่างออกไปตามประเภทของการซื้อ-ขายนั้น ๆ [1] 
          

2) วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 วงจรช ีว ิตของการพ ัฒนาซอฟต ์แวร์  หร ือ  Software 
Development Life Cycle (SDLC) เป็นโครงร่างหรือแนวทาง
วิธ ีการ เพื ่อใช้ทำความเข้าใจและเพื ่อใช้เป็นขั ้นตอนการ
พัฒนา ระบบสารสนเทศ หรือซอฟต์แวร์ให้สำเร็จ โดยการให้มา
ซึ ่งซอฟต์แวร์อาจจะเป็นโดยการซื้อหรือการจ้างทำหรือการ
พัฒนาเองก็ได้วงจรการพัฒนาระบบ เป็นกระบวนการวางแผน 
สร้าง ทดสอบ และปรับใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาทาง
ธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ภายในวงจรนี้จะแบ่ง
กระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phases) ได้แก่ ระยะการ
วางแผน (Planning Phase) ระยะการว ิเคราะห ์ (Analysis 
Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) และระยะการสรา้ง
และพัฒนา (Implementation Phase) ลำดับวงจรการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ [4] 

การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนการการวางแผนงาน
โดย กำหนดรูปแบบของซอฟต์แวร์ แนวทางของการพัฒนาระบบ  

การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) เป็นขั้นตอนของการ
ค้นหาความต้องการของระบบ และวิเคราะห์ความต้องการ 
เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและหน้าที่การทำงานของระบบ 

การออกแบบ (Design)  เ ป ็ นข ั ้ นตอนก ารออกแบบ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว 

ช่างภาพ 
1. รูปาพ 
2. ข้อมูลรูปภาพ 
3. ประเภทของ
รูปภาพ 

ผู้ดูแลระบบ 
1. ตรวจสอบ
ข้อมูลรูปภาพ 
2. ตรวจสอบการ
ชำระเงินจาก
ลูกค้า 
3. ตรวจสอบเร่ือง
ร้องเรียน 

ลูกค้า 
1. เลือกซ้ือ
รูปภาพ 
2. ชำระเงิน 
3. ดาวน์โหลด 
รูปาพ 

ระบบสารสนเทศ 

เว็บไซต์โฟกราฟ สต๊อครูปถา่ยดิจิทัล  
Phograph Stock Photo Website 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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การเขียนโปรแกรม (Development) เป็นขั้นตอนการสร้าง
ระบบโดยการเขียนโปรแกรม ตามแนวทางการออกแบบจาก
ขั้นตอนท่ีผ่านมา 

การทดสอบ (Testing) เป็นขั้นตอนการนำระบบที่พัฒนามา
ทดสอบการใช้งาน ว่าทำงานถูกต้องตามความต้องการที ่ได้
หรือไม่ [5] 
 

2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เว็บไซต์ Pixabay เป็นเว็บไซต์แบ่งปันรูปภาพและวิดีโอท่ีไม่มี

ลิขสิทธิ ์ เนื ้อหาทั ้งหมดได้รับการเผยแพร่ภายใต้ใบอนุญาต
Pixabay ซ่ึงทำให้ปลอดภัยในการใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือให้
เครดิตกับศิลปิน –แม้จะนําภาพไปใช้เพื่อการค้า [6] 

เว็บไซต์ Shutterstock ผู้ให้บริการภาพ วิดีโอ และเพลงที่มี
สิทธิอนุญาตใช้งานคุณภาพสูงระดับสากล ชั้นนำ Shutterstock 
เป็นผู้ให้บริการภาพ วิดีโอ และเพลงที่มีสิทธิ  อนุญาตใช้งาน
คุณภาพสูงระดับสากล ช้ันนำ  

Shutterstock ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ออกแบบกราฟกิ
ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ผู้เรียบเรียงวิดีโอ ผู้สร้างภาพยนตร์ 
นักพัฒนาเว็บและผู้เชี่ยวชาญในด้านความสร้างสรรค์อื่นๆ ซึ่ ง
นำเสนอเนื้อหาแก่ธุรกิจ ตัวแทนฝ่ายการตลาด และองค์กรสื่อทั่ว
โลก ผู้สร้างเนื้อหาจะให้งานของพวกเขาแก่Shutterstock ที่ซึ่ง
ผู ้ใช้ปลายทาง สามารถซื้อและใช้งานได้อย่างหลากหลายทั้ง
สร้างสรรค์เอง และโครงการสําหรับธุรกิจต่างๆ เป็นตลาดแบบ
สองทางซึ่งส่งเสริมนกันเล่าเรื่องระดับโลก[7] 
 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายรูป 
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายรูป จำนวน 10 
คน ได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
    1 ภาษา PHP 7.4.13 เพื่อจัดการการทำงานของเว็บไซต์        
    2 ภาษา Html ใช้สร้างโครงสร้างของเว็บไซต์ 
    3 ภาษา CSS ใช้ตกแต่งเว็บไซต์ 
    4 Framework Bootstrap 4 สำหรับตกแต่งเพิ่มเติม 
    5 Software XAMPP 7.4.13 สำหรับจำลอง Server 

3.3 เคร่ืองมือการวิจัย 
    1 แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการถ่ายรูป 
3.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
    ผ ู ้ว ิจ ัยพ ัฒนาระบบตามแนวค ิดวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle หรือ SDLC) ดังนี ้
     
3.4.1 ผังงาน (Flow Chart) 

 
ภาพ 1 ผังงาน  Flow Chart  

จากภาพที่ 2 สามารถนำไปวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์ 
โฟกราฟ สต๊อครูปถ่ายดิจิทัลโดยมีระบบงานดังต่อไปนี้ 
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1.สมัครสมาชิก ผู้ใช้งานทุกคนเพิ่มข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ 
และเลือกประเภทของผู้ใช้งานซึ่งมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ 
ช่างภาพ ลูกค้า และ ผู้ดูแลระบบ 

2.ช่างภาพทำการอัปโหลดรูปภาพ ประกอบด้วย รูปภาพ 
และข้อมูลรูปภาพ 

3.ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบข้อมูลของรูปภาพ ซึ่งจะมี 2 
กรณีคือ ผ่านและไม่ผ่าน 

4.บันทึกรูปภาพท่ีผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบและแสดงบน
เว็บไซต์ 

5.ลูกค้าเรียกดูรูปภาพจากหมวดหมู่รูปภาพ 
6.เพิ่มรูปภาพท่ีต้องการเข้าสู่ตะกร้าสินค้า 
7.ระบบจะคำนวนราคาและออกบิลการสั่งซื้อให้ 
8.ลูกค้าจ่ายเงินและแจ้งการโอนเงินไปยังผู ้ด ูแลระบบ 

ประกอบด้วย หลักฐานการโอนเงิน 
9.ผู้ดูแลระบบตรวจสอบการจ่ายเงิน ซึ่งจะมี 2 กรณีคือ 

9.1อนุมัติการโอนเงินปรับสิทธิ์ในการเข้าถึงรูปภาพที่
ไม่มีลายน้ำ 

9.2ไม่อนุมัติการโอนเงินระบุสาเหตุ และแจ้งเตือนไป
ยังลูกค้า 

10.ระบบคำนวณการซื้อขายทั้งหมด และออกรายงานให้
ผู้ดูแลระบบ 

11.ผู้ดูแลระบบเรียกดูรายงานการขายรูปภาพในเดือนนี้ 
12.จ่ายเงินให้แกช่างเภาพ 
13.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของช่างภาพและลูกค้า  
 

4.1 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
 จากการพัฒนาเว็บไซต์ โฟกราฟ สต๊อครูปถ่ายดิจิทัล โดยทำ

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งมีตาราง
ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลโดยแยกออกมาตามลักษณะของข้อมลูที่
ต้องจัดเก็บ ดังนี ้

ตารางผูดู้แลระบบ (owner) เก็บข้อมูลผูดู้แลระบบ 
ตารางที่ 1 ผู้ดูแลระบบ 

N
o 

Attribute Data 
Type 

Siz
e 

Description
s 

Mar
k 

1 owner_id int 5 รหัสผู้ใช้งาน PK 
2 owner_passwor

d 
varcha
r 

20 รหัสเข้าสู่
ระบบ 

 

3 owner_name varcha
r 

20 ชื่อ  

4 owner_lastnam
e 

varcha
r 

20 นามสกุล  

5 owner_tel int 10 เบอร์โทรศัพท์  

 

 ตารางลูกค้า (customer) เก็บข้อมูลลูกค้า 
ตารางที่ 2 ลูกค้า 

N
o 

Attribute Data 
Type 

Siz
e 

Descriptio
ns 

Mar
k 

1 customer_id int 10 รหัสลูกค้า PK 
2 customer_name varch

ar 
100 ชื่อลูกค้า  

3 customer_lastna
me  

varch
ar 

100 นามสกุล
ลูกค้า 

 

4 customer_addres
s 

varch
ar 

250 ที่อยู ่  

5 customer_email varch
ar 

100 อีเมล  

 

ตารางช่างภาพ (photographer) เก็บข้อมูลช่างภาพ 
ตารางที่ 3 ช่างภาพ 

N
o 

Attribute Data 
Type 

Siz
e 

Description
s 

Mar
k 

1 photographer_i
d 

int 10 รหัสช่างภาพ PK 

2 photographer 
_name 

varcha
r 

100 ชื่อช่างภาพ  

3 photographer 
_lastname  

varcha
r 

100 นามสกุล
ช่างภาพ 

 

4 photographer 
_address 

varcha
r 

250 ที่อยู ่  

5 photographer 
_email 

varcha
r 

100 อีเมล  

 
 

ตารางข้อมูลรูปภาพ (photo_information) เก็บข้อมูลรูปภาพ 
ตารางที ่4 ข้อมูลรูปภาพ 

No Attribute Data 
Type 

Size Descriptions Mark 
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1 photo_id  int 10 รหัสรูปภาพ PK 
2 photo 

_name 
varchar 100 ชื่อรูปภาพ  

3 photo_price varchar 4 ราคา  
4 photo_detail image 

 
รูปภาพงาน  

5 photo_type varchar 100 ประเภทของ
รูปภาพ 

 

6 photo_status varchar 100 สถานะรูปภาพ 
1 ผ่าน 
2 ไม่ผ่าน 

 

7 photo_sale int 10 จำนวนการ
ขาย 

 

 
ตารางข้อมูลใบสั่งซื้อรูปภาพ (Purchase order) เก็บข้อมูลใบสั่ง

ซื้อรูปภาพ 
ตารางที ่5 ข้อมูลใบสั่งซื้อรูปภาพ 

N
o 

Attribut
e 

Dat
a 
Ty
pe 

Siz
e 

Descripti
ons 

Mark 

1 Purchase
_id 

int 10 รหัสใบสั่ง
ซ้ือ 

PK 

2 Purchase 
_date 

dat
e 

 
วันที่ออก
ใบสั่งซ้ือ 

 

3 Photo_t
otal 

int 10 ราคา
รูปภาพ
ทั้งหมด 

 

4 photo_id int 10 รหัสรูปภาพ FK/photo_infor
mation 

5 custome
r_id 

int 10 รหัสลูกค้า FK/customer 

ตารางแจ้งการโอนเงิน (Pay-in Slip) เก็บข้อมูลการโอนเงินจาก
ลูกค้า 

ตารางที ่6 แจ้งการโอนเงิน 
N
o 

Attribute Dat
a 

Typ
e 

Siz
e 

Descriptio
ns 

Mark 

1 Payin_id int 10 รหัสแจ้งการ
โอนเงิน 

PK 

2 Payin_ 
evidence 

img 10
0 

หลักฐาน
การโอนเงิน 

 

2 Purchase
_id 

int 10 รหัสใบสั่ง
ซ้ือ 

FK/(Purchaseor
der 

 
แสดงตารางรายได้ของช่างภาพ (Photographer income) ใช้

สำหรับจัดเก็บข้อมลูรายได้ของช่างภาพ 
ตารางที่  7 คำนวนรายได ้ของช ่ างภาพ (Photographer 
income) 

N
o 

Attribute Data 
Typ
e 

Si
ze 

Descrip
tions 

Mark 

1 report_in_id int 

10 รหัสใบ
รายงาน
รายได้ 

PK 

2 mounth 
varc
har 

30 
เดือน 

 

3 

photograp
her_id 

int 10 รหัส
ช่างภาพ 

FK/ 
photograp
her 

4 

photo_id int 1
0 

รหัส
รูปภาพ 

FK/photo_inf
ormatio 

5 
photo_numb
er_total int 

10 จำนวน
การขาย
รูปภาพ 

 

6 
sale-
_photo_totol 

varc
har 

50 รายได้
ทั้งหมด sale_totol 

 
 

แสดงรายได้ของเว็บไซต์ (website_income) ใช้สำหรับจัดเก็บ
ข้อมูลรายได้ของเว็บไซต์ 

ตารางที่ 8 ข้อมูลรายได้ของเว็บไซต์ (website_income) 
N
o 

Attribute Data 
Type 

Siz
e 

Descriptio
ns 

Mar
k 

1 website_income 
int 

10 รหัสรายได้
ของเว็บไซต์ 

PK 

2 mounth varch
ar 

30 
เดือน 

 

3 photo_number_t
otal int 

10 จำนวนการ
ขายรูปภาพ 
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4 
income_total int 

10 รายได้
ทั้งหมด 

 

 
4. ผลการวิจัย 

4.1) ผลการพัฒนาเว็บไซต์โฟกราฟ สต๊อครูปถ่ายดิจิทัล 
 ส่วนระบบสมัครสมาชิก 
 ส่วนระบบการสมัครสมาชิกผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูล และเลือก
ประเภทผู้ใช้งาน  
 1) หน้าหลักของระบบการสมัครสมาชิกผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูล 
และเลือกประเภทผูใ้ช้งาน ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภทคือ ช่างภาพ ผู้ดูแล
ระบบ และลูกค้า 

  
ภาพ 2 หน้าหลักของระบบการสมัครสมาชิก 

        2) หน้าแสดงระบบการล็อคอินเข้าสู่เว็บไซตโ์ฟกราฟ สต๊อ
ครูปถ่ายดิจิทลั 

  
ภาพ 3 หนา้แสดงระบบการล็อคอินเข้าสู่เว็บไซต ์
 
ส่วนระบบของช่างภาพ 
ส่วนระบบของช่างภาพประกอบดว้ย อัพโหลดรูปภาพ 

รูปภาพของฉัน และร้องเรียน 
1) หน้าหลักของช่างภาพประกอบด้วย อัพโหลด

รูปภาพ รูปภาพของฉัน และร้องเรียน 

 
ภาพ 4 แสดงหน้าหลักของช่างภาพ 

 

2) หน้าแสดงการอัพโหลดรูปภาพ ช่างภาพจะเพิ่ม
รูปภาพ ประเภทรูปภาพ และข้อมูลรูปภาพ 

 
ภาพ 5 แสดงข้อมูลการเพิม่รูปภาพ 

 

3) หน้าแสดงรูปภาพที ่อัพโหลด ประกอบด้วย รหัส
รูปภาพ ช่ือรูปภาพ สถานะรูปภาพ ผ่าน/ไม่ผ่าน ประเภทรูปภาพ 
ราคา 

 
ภาพ 6 หน้าจอแสดงรูปภาพท่ีอัพโหลด 

 

 4) หน้าจอระบบร้องเรียน ประกอบด้วยเรื่องที่ต้องการ
ร้องเรียน และเนื้อหา 
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ภาพ 7 หน้าจอแสดงการร้องเรียน 

 
จส่วน ัดการของผู้ดูแลระบบ  

ส่วนจัดการของผู้ดูแลระบบ เป็นส่วนการทำงานสำหรับ 
ผู้ดูแลระบบ เพื่อการจัดการระบบในส่วนของ Back End ตามที่
ออกแบบระบบ 
 1) หน้าหลักของผู ้ด ูแลระบบ ส่วนของ Back End 
ประกอบด้วย รูปภาพที่ช่างภาพส่งเข้ามา หลักฐานการโอนเงิน
จากรูปภาพ และเรื่องร้องเรียน 

 
ภาพ 8 หน้าจอแสดง Back End ของผูดู้แลระบบ 

 

 2) หน้าจอแสดงการตรวจสอบรูปภาพของช่างภาพที่
ส่งเข้ามาประกอบด้วย รหัสช่างภาะ และข้อมลูรูปภาพ 

 
ภาพ 9 หน้าจอแสดงการตรวจสอบรูปภาพ 

 

 3) หน้าจอแสดงการตรวจสอบการโอนเงินจากลูกค้า 
ประกอบด้วย รหัสบิล รหัสรูปภาพ หลักฐานการโอนเงิน สลิป 
การโอนเงิน 

 
ภาพ 10 หน้าจอแสดงการตรวจสอบการโอนเงินจากลูกค้า 

 

 4) หน้าจอตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย รหัส
การร้องเรียน เรื่องที่ต้องการร้องเรียน และเนื้อหา 

 
ภาพ 11 หน้าจอตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

 
5.สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเว็บไซต์โฟกราฟ สต๊อครูปถ่าย
ดิจิทัลเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายรูปภาพ
ระหว่างช่างภาพ photographer และ ลูกค้า customer เพิ่ม
ช่องทางในการสร้างรายได้ให้ช่างภาพ เป็นแหล่งเก็บผลงานของ
รูปภาพรวมถึงการสร้างชุมชนของการถ่ายรูป ในการจัดทำพบว่า
เว็บไซต์โฟกราฟ สต๊อครูปถ่ายดิจิทัล ที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับ
กระบวนการเพิ่มรูปภาพ การตรวจสอบรูปภาพ ระบบตะกร้า
รูปภาพ และรับบการชำระเงินได้และระบบร้องเรียนที่ส่งมายัง
ผู้ดูแลระบบ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 
เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
      สหกิจศึกษามีหลักการเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการระหว่างศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่จะร่วมโปรแกรม
สหกิจศึกษาจะต้องมีการเตรียมตัวและเข้าใจหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ก่อน เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อจากนักศึกษากับคณะทำงาน
โปรแกรมสหกิจ จึงต้องการระบบให้ความรู้เบื้องต้นสำหรับการ
เตร ียมตัวสำหร ับโปรแกรมสหกิจศึกษา ระบบที ่นำเสนอ
ประกอบด้วยส่วนให้ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเตรียมตัว ส่วน
การทดสอบความรู้ความเข้าใจ ส่วนสอบถามโต้ตอบอัตโนมัตหิรอื
พูดคุยกับผู ้เกี ่ยวข้อง และการลงทะเบียนเพื ่อสมัครเข้าร่วม
โปรแกรมสหกิจศึกษา จากการสอบถามนักศึกษาพบว่านักศึกษา
ใช้โปรแกรมสนทนาไลน์ (LINE) เป็นส่วนใหญ่ ไลน์แพลตฟอร์ม
จึงถูกเลือกระบบโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับตอบคำถามเกี่ยวกับสห
กิจศึกษา และใช้ชุดเครื่องมือนักพัฒนาไลน์ (Line Developer) 
ในส ่ วน  Messaging API และสน ับสน ุ นการทำงานด ้ าน
ภาษาธรรมชาติด้วย DialogFlow จัดเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud 
Fire store ด้วยฐานข้อมูล Firebase เมื่อระบบถูกพัฒนาเสร็จ 
ระบบถูกทดสอบจากผู้ใช้งานคือนักศึกษาจำนวน 30 คน ได้ผล
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 
คำสำคัญ-- ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ , สหกิจศึกษา, แอปพลิเค
ชันไลน์, ไดอะล็อกโฟลว, ไฟร์เบส 
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ABSTRACT 

     Co- operative education focuses on students' 
practice in the workplace during their studies. Students 
who participate in a cooperative education program 
must prepare and understand the rules.  For the 
purpose of communication between students and 
cooperative programs, a system for providing basic 
knowledge for co- operative education was required. 
This system consists of basic knowledge sections for 
preparation, cognitive test section, respond 
automatically or Chabot and registration to apply for a 
cooperative education program.  From questionnaires, 
students use the LINE chat program mostly.  Line 
platform was chosen for an automated response 
system for answering questions about the cooperation. 
In addition, this system was developed by using the 
Line Developer tool in the Messaging API and support 
natural language functionality with DialogFlow, as well 
as storing data on the Cloud Fire store with the Firebase 
database.  The system was tested by a user of 30 
students who received a good evaluation. 
Keywords-- chatbot, cooperative education, line 
application, diaglogflow, firebase 
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1. บทนำ 
เนื ่องด้วยมีการนำวิชาสหกิจศึกษาเข้ามาในหลักสูตร การ

เรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหวังให้นักศึกษาได้ทดลองการทำงาน
ในสถานประกอบการจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมพร้อม
ในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา จึงเกิดเป็นแนวความคิดในการ
จัดทำระบบโต้ตอบอัตโนมัติในแอปพลิเคชัน LINE สำหรับสหกิจ
ศึกษาขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจใหแ้ก่
นักศึกษาถึงข้อมูลหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

สหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) เป็นระบบ
การศึกษาท่ีจัดให้มีการผสมผสาน ระหว่างการเรียนของนักศึกษา
ในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างมี
หล ักการ และเป็นระบบเพื ่อให ้ได ้ประสบการณ์ตรง โดย
กำหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะ
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เพื่อ
นักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่ง
ความเป็นจริงของการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะ และเป็นการ
พัฒนาทักษะทางว ิชาช ีพท ี ่ เป ็นความต ้องการของสถาน
ประกอบการอันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น 

เนื ่องจากการปฏิบัติสหกิจศึกษานั ้นมีข้อมูลที่จำเป็นต้อง
ทราบเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงคิดจัดทำโครงการนี้
ขึ ้นมา เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ และจำเป็นต่อการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาไว้ ในรูปแบบระบบ “Chatbot” โดยระบบท่ี
ออกแบบ และพัฒนาขึ้นมาสามารถให้ความสะดวกต่อผู้ใช้งานท่ี
ต้องการทราบข้อมูลสำคัญๆ ในส่วนท่ีต้องการทราบ และสามารถ
ทราบข้อมูลได้ทันทีเมื่อต้องการทราบข้อมูล 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Chatbot (แชทบอท) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่
ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีบทบาทในการตอบกลับการสนทนาด้วย
ตัวอักษรแบบอัตโนมัติผ่าน Messaging Application เสมือน
การโต้ตอบของคนจริงๆ หรืออาจเรียกง่ายๆ ว่า “โปรแกรมตอบ
กลับอัตโนมัติ” 

ในปัจจุบันได้มีการนำแชทบอทมาประยุกต์ใช้กับงานด้าน
การศึกษา ซึงสรุปสาระสำคัญของงานดังน้ี 
- งานวิจัย ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์  [1] โรงเรียนพิจิตร
พิทยาคม จังหวัดพิจิตร  เป็นการนำข้อมูลการลงทะเบียนของ

นักเรียน มาบริการถามตอบ ด้วยแอปพลิเคชัน LINE โดยจะใช้
รหัสนักเรียนเป็นคำค้นเพื่อไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
กับระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ มาแสดงผลให้กับผู้ใช้งาน 
-  ระบบงานแชทบอท RSU Connect [2]  เป ็นระบบงาน
สารสนเทศอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รังสิต ที่ใช้ในการตรวจสอบผลการเรียน ตารางเรียน และตาราง
สอบ ปกตินักศึกษาสามารถลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน
และตารางเรียน ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (LINE Application) [2] 
- ระบบจัดคอร์สเรียนแบบครบวงจร LINE Education Sqaure  
[3] เป็นระบบจัดการคอร์สเรียนแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชัน 
LINE ซึ่งได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งอาจารย์
และนักศึกษา โดยอาจารย์สามารถอัพโหลดคอร์สเรียนพร้อม
ระบบแจ้งเตือนไปยังนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีระบบคำนวณผล
การเรียน และมีการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการ
ยืนยันตัวตนในการตรวจสอบผลการเรียนได้อีกด้วย 
     ระบบแชทบอทที่ถูกออกแบบมาเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านงาน
ธนาคาร 
- SCB Connect [4] ของธนาคารไทยพาณิชย์โดยแชทบอทจะ
ทำการเตือนทุกครั้ง เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและถึงวัน
กำหนดชำระ และผู ้ใช้ย ังสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือ 
รายการที่จ่ายไป เช็คโปรโมชั่นบัตรเครดิต หรือค้นหาสาขา-ตู้
เอทีเอ็มที่ใกล้เคียงได้ 
- Krungthai Connext  [5] ของธนาคารกรุงไทย สร้างขึ้นเพื่อ
แจ้งข่าวสารการบริการ โปรโมชั่นให้กับลูกค้าและให้ลูกค้าที่มีข้อ
สงสัยในบริการ สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้งยังมีบริการ
ที่ให้ลูกค้าสามารถรับแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีอีกด้วย 
- Khunthong [6] ขุนทอง chatbot เหรัญญิก เพื่อนช่วยทวง
เงินใน LINE ไว้สำหรับจัดการเรื่องการเงินในกรุ๊ปเพื่อนใน LINE 
เพื่อส่งเสริมสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เพื่อลดการใช้
เงินสด และการสัมผัส (Contactless) 

จากงานท่ีเกี่ยวข้องที่กล่าวมาจะเห็นว่ามีหลายแพลตฟอร์มให้
เล ือกใช้ แต ่ในโครงงานวิจ ัยนี้ เล ือกใช้ Chatbot บน LINE 
Application เพราะ Line เป็นแพลตฟอร์มหลักที่นิยมใช้กันเป็น
จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมี Line Developer API ที่ส่งเสริมให้
ผู้พัฒนาสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันที่น่าสนใจ และง่ายต่อการใช้งาน
มากกว่าแอพพลิเคชันอ่ืน ๆ 
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3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา 
ในส่วนนี้จะอธิบายเครื่องมือที่ใช้สำหรับการพัฒนาระบบแช

ทบอทสำหรับการเตรียมตัวไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 
3.1 Line Developer [7]  

เป็นเว็บที่รวบรวมเครื่องมือสำหรบันักพัฒนาระบบบน
แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) ประกอบด้วย  
     1.1 Messaging API ทำการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ (user) ผ่าน
ทาง LINE official account ทำให้สามารถส่งข้อมูลระหว่าง 
server ของเรา ไปยัง User LINE ผ่านทาง LINE Platform ซึ่ง 
Request ที่ใช้ส่งข้อมูลต้องอยู่ในรูป JSON format และจะตอบ
กลับตามรูปแบบท่ีตั้งไว ้
     1.2 LINE Platform 
 1. การรับข้อมูลจาก LINE Platform ข้อมูลจะถูกส่ง
มาที ่ URL ของ server เมื ่อไรก็ตามที ่ user ทำการติดต่อกับ 
account ซึ่งมีด้วยกัน 2 แบบ คือ 

1. User มี action เชน่ เพิ่มเพื่อนจาก ID  
2. User ส่งข้อความ (message) 

 2. การส่งข้อมูลไปหา LINE Platform จะใช้ APIs ของ 
LINE Platform สำหร ับการส ่งข ้อม ูลจากเคร ื ่องให้บร ิการ 
(server) ไปยังผู้ใช้ (user) คือ การส่งข้อความไปยังผู้ใช้  
3.2 LINE OFFICIAL ACCOUNT MANAGER [8] 

LINE OFFICIAL ACCOUNT บัญชีทางการของ LINE สำหรับ
ธุรกิจที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถสรา้งฐานผู้ติดตาม สื่อสารและส่ง
ข้อมูลกิจกรรมทางการขายและการตลาด หรือโปรโมช่ันพิเศษไป
ยัง ลูกค้าผ่านทางไลน์ ตอบโจทย์ธรุกิจด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย  

LINE Official Account Manager คือ ตัวจัดการข้อมลูบัญชี 
LINE Official Account เป็นแพลตฟอร์มสำหรับใช้งานบนระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของบัญช ี
LINE OA ในการสื่อสารกับผู้ตดิตามได้อยา่งง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์
ต่าง ๆ รวมถึงการดูข้อมูลสถิตติา่ง ๆ ได้ใช้ในการสร้าง Rich 
Message, Rich Menu, Rich Video, Coupon & Reward 
Card, Polls & Surveys 
3.3 Dialogflow [9]  

คือ platform สำหรับสร้าง chatbot ของ Google ที่ใช้ 
machine learning ด้าน Natural Language Processing 
(NLP) มาช่วยในทำความเข้าใจถึงความต้องการ (intent) และสิ่ง
ที่ต้องการ (entity) ในประโยคสนทนาของผู้ใช้งาน และตอบ

คำถามตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตามกฎ หรือ flow ที่
ผู้พัฒนาวางเอาไว้ ซึ่ง Dialogflow จะช่วยเพิ่มความยดืหยุ่นของ
ประโยคที่ chatbot รับมา ทำให้สามารถเข้าใจถึงความต้องการ
ของผู้ใช้งานได้ 
3.4 Firebase[10]  

ทำหน้าที่สำคัญในการเก็บข้อมูล เป็นฐานข้อมูลที่เช่ือมต่อกับ 
Dialogflow ซึ่ง database ทีเ่ลือกใช้ในระบบคือ  

 
ภาพ 1 Firebase 

Cloud Fire store โดยลักษณะการเก็บข้อมูลจะเป็นลกัษณะ 
unstructured ในร ู ปแบบของ  Jason object ภาพ  1 เ ป็น 
Firebase ที่ใช้ในระบบแชทบอทที่นำเสนอ โดย Firebase 
 

4. โครงสร้างของระบบที่นำเสนอ 
4.1. การทำงานของระบบที่นำเสนอโดยรวม 

 
ภาพ 2 ระบบที่นำเสนอโดยรวม (System overview) 

จากภาพ 2 เป็นการนำเสนอภาพรวมของระบบ เริ่มต้นจาก
การรับ Input เข้ามา ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ เมื่อรับข้อมูลเขา้
มาแล้ว จากนั้นระบบจะทำการประมวลผล โดยทำการเชื่อมต่อ
เข้ากับ Dialogflow ซึ่งจะช่วยทำความเข้าใจถึงความต้องการ 
(intent) และสิ่งที ่ต้องการ (entity) จากประโยคสนทนาของ
ผู้ใช้งาน และทำการประมวลหาคำตอบที่ได้ตั้งค่าไว้ หลังจากนั้น
ระบบจะส่ง Output ออกมา เป็นคำตอบ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ
ของข้อความ รูปภาพ หรือแม้กระทั่งวิดีโอ กลับไปยังผู้ใช้งาน 
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4.2. แผนภาพแสดงลำดับขั ้นตอนของการทำงาน (Flow 
chart) 

ภาพ 3 Flow chart ของระบบ 
 

จากภาพ 3 เป็น Flow chart แสดงการทำงานของระบบ 
โดยเริ ่มจาก ผู ้ใช้งานทำการส่งคำขอเพิ่มเพื่อน โดยระบบจะ
ทราบทันทีเมื ่อ หากเป็นผู้ใช้งานใหม่ จากนั้นระบบจะทำ ส่ง
ข้อความทักทายกลับไป แต่ถ้าหากไม่ใช่การเพิ ่มเพื ่อน เป็น
ลักษณะของการถามคำถาม ระบบจะทำการประมวลผล และ
ตรวจสอบ intent หากพบผลลัพธ์ตรงกับที่ระบบมี ระบบก็จะ
แสดงคำตอบกลับไปยังผู้ใช้งาน ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ 
แต่ถ้าหาก intent ไม่ตรง ระบบก็จะส่งข้อความแจ้งมายังผู้ใช้งาน 
ถึงความผิดพลาดของคำถาม โดยแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ
คำถามใหม่อีกรอบ 

 
 

5. การออกแบบและพัฒนา 

5.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน  

    5.1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงานเนื้อหาความรู้

และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา รวมไปถึงระบบโต้ตอบ

อัตโนมัติในแอปพลิเคชัน LINE และ Dialogflow เพื่อออกแบบ

การทำงานของระบบ  

    5.1.2 กำหนดขอบเขตโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน  

    5.1.3 ศึกษางานวิจัยท่ีมีความคล้ายกับระบบงานท่ีพัฒนา โดย

นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน และหาสิ่งที่สามารถพัฒนาต่อ

ยอดได้ในอนาคต 

     5.1.4 ศึกษาหาข้อมูลเรื่องสหกิจศึกษาและการทำงานของ

ระบบโต้ตอบอัตโนมัติในแอปพลิเคชัน LINE ในด้านของการส่ง

ข้อความตอบกลับ  

     5.1.5 วิเคราะห์คำถามในเรื่องของสหกิจศึกษาที่เป็นไปไดใ้น

ลักษณะต่าง ๆ และการทำงานของระบบ เพื่อให้สามารถใช้งาน

ได้ตามขอบเขตของโครงงานท่ีกำหนดไว้ 

     5.1.6 ทดสอบการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้น ว่าตรงตาม

ขอบเขตที ่กำหนดหรือไม่  ค้นหาปัญหา และแก้ไขปรังปรุง 

ตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์ว่าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือไม่ 

     5.1.7 จ ัดทำเอกสารประกอบโครงงานจ ัดทำเอกสาร

รายละเอียดของโครงงานตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอน

สุดท้ายของการทำโครงงาน 

5.2 ตัวอย่างคำถามของระบบ Chatbot 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำถาม และคำตอบในแชทบอท 

-ตัวอย่างคำถามที 1 “สหกิจศึกษาคืออะไร” คำตอบท่ีได้จะตอบ

กลับในลักษณะของรูปภาพ โดยอธิบายคร่าว ๆว่าสหกิจศึกษานั้น

คืออะไร ดังภาพ 5 

 
ภาพ 5  ตัวอยา่งการตอบคำถาม 
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-ตัวอย่างคำถามที่ 2 “ต้องฝึกนานแค่ไหน” คำตอบท่ีได้จะบอก

ถึงระยะเวลาในการฝึกสหกจิศึกษา โดยคำตอบจะเป็นข้อความ

ตัวอักษรและสติกเกอร์ ดังภาพ 6 

 
ภาพ 6 ตัวอย่างการตอบคำถาม 

 

-ตัวอย่างคำถามที่ 3 ที่การตอบกลับเป็นลักษณะข้อความ

ตัวอักษร ดังภาพ 7 

 
ภาพ 7 ตัวอย่างการตอบคำถาม 

 

-ตัวอย่างคำถามที ่4 กรณีไมม่ีคำตอบหรือไม่มีข้อมลู จะทำการ

ตอบกลับเป็นข้อความตัวอักษร ดงัภาพ 8 

 
ภาพ 8 การตอบกลับในกรณีที่ไม่มีข้อมลู 

-ตัวอย่างคำถามที่ 5 “สหกิจศึกษาต่างจากการฝึกงานยังไง” จะ

ทำการตอบกลับเป็นรูปภาพ ดังภาพ 9 

 
ภาพ 9 ตัวอย่างการตอบคำถาม 

 

-ตัวอย่างคำถามที่ 6 “เรามีอิสระในการเลือกองค์กรมากน้อยแค่

ไหน” ดังภาพ 10 

 
ภาพ 10 ตัวอย่างการตอบคำถาม 

-ตัวอย่างคำถามที่ 7 “ได้งานแล้วจะสามารถเปลี่ยนสถาน

ประกอบการได้หรือไม่” ดังภาพ 11 

 
ภาพ 11 ตัวอย่างการตอบคำถาม 

 

 

-ตัวอย่างคำถามที่ 8 “มีการสัมภาษณ์ไหม” ดังภาพ 12 

 
ภาพ 12 ตัวอย่างการตอบคำถาม 

-ตัวอย่างคำถามที่ 9 “เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำเท่าไร” ดังภาพ 13 
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ภาพ 13 ตัวอย่างการตอบคำถาม 

 

5.3 การใช้งานริชเมนู (Rich Menu) 

ส่วนของการใช้งานริชเมนู (Rich Menu) จะประกอบไปด้วย 

5 เมนู ดังภาพ 13 

 
ภาพ 13 ส่วนของ Rich Menu 

-เมนูดาวน์โหลดแบบฟอร์มเล่มรายงานสหกิจศึกษา 

 
ภาพ 14 เมนูดาวนโ์หลดแบบฟอร์มเล่มรายงาน 

โดยเมื่อผู้ใช้งานคลิกที่เมนูจะปรากฏแบบฟอร์มเล่มรายงาน    
สหกิจศึกษาให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้          ดัง
ภาพ 15 

 
ภาพ 15 แบบฟอร์มเล่มรายงานสหกิจศกึษา 

-เมนูแบบทดสอบความรู้เรื่องสหกิจศึกษา (Quiz) ดังภาพ16 
เป็นการทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกิจศึกษา 
โดยมีคำถามทั้งหมด 10 ข้อ ดังภาพ17 

 
ภาพ 16 เมนูแบบทดสอบความรู้เรื่องสหกิจศึกษา (Quiz) 

 
ภาพ 17 แบบทดสอบความรู้เรื่องสหกจิศึกษา 

- เมนูลงทะเบียนสหกิจศึกษา  

 
ภาพ 18 เมนูลงทะเบียนสหกจิศึกษา 

เมื่อคลิกที่เมนูจะเป็นการลงทะเบียนสำหรับคนที่สนใจจะลง
เรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยใช้การลงทะเบียนผ่าน Google 
Form และเก็บข้อมูลผ่าน Google Sheet ดังภาพ 19 
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ภาพ 19 เมนูลงทะเบียนสหกจิศึกษา 

 
 
- เมนูทางลัดคำถาม ดังภาพ 20 

 
ภาพ 20 เมนูทางลัดคำถาม 

เมนูที่เป็นการแนะแนวทางในการถามคำถามให้กับผู้ใช้งาน 

โดยจะมีด้วยกัน 2 คำถามที ่สำคัญ คือ สหกิจศึกษาคืออะไร   

และสหกิจศึกษาต่างจากการฝึกงานอย่างไร ดังภาพ 21 

 
         ภาพ 21 เมนูทางลัดคำถาม 

5.4 ผลการดำเนินงาน 

ระบบแชทบอทในการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องสหกิจศึกษานั้น 
เริ่มจากทางผู้พัฒนาได้ทำการนำข้อมูลที่จำเป็นไปปรับให้อยู่ใน
รูปแบบของคำถามและคำตอบ จากนั้นได้มีการสอนแชทบอทไว้ 
(Training) ซึ่งจากการทดสอบพบว่าสามารถให้คำตอบที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานได้ แต่จะมีในส่วนของคำถามที่ระบบ
แชทบอทยังไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้ ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ได้ทำ
การสอนไว้ ซึ่งเป็นคำถามที่นอกเหนือจากเนื้อหาของเรื่องสหกิจ
ศึกษา เมื่อเป็นคำถามที่ไม่สามาถหาคำตอบให้ผู้ใช้งานได้ระบบ
แชทบอทก็จะตอบกลับให้ผู ้ใช้งานได้ทราบ ในลักษณะของ
ข้อความตัวอักษร โดยระบุข้อความไว้ว่า“ต้องขอโทษด้วยนะครบั 
ผมไม่มีข้อมูลในส่วนนี้จริง ๆ” เป็นการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่า
ระบบแชทบอทไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ หรือไม่สามารถตอบคำถามที่
ผู้ใช้งานต้องการได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบและถามคำถามอื่น ๆ 
ต่อไป 
 

6. สรุปผลการดำเนินงาน 

     ระบบโต้ตอบอัตโนมัติเกี่ยวกับเรื่องสหกิจศึกษาได้ถูกนำไป
ทดสอบการใช้งาน โดยนักศึกษาของ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาศิลปากร จำนวน 30 คน โดยผลการ

นทดสอบการใช้งานจะแบ่งออกเป็  3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ 
     - ส่วนของการใช้งานของระบบโต้ตอบอัตโนมัติในแอปพลิเค
ชัน  LINE สำหรับสหกิจศึกษา ในส่วนนี้จะวัดความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ ซึ่งผลการตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ผู้ใช้งาน
ส่วนใหญ่พึงพอใจกับการโต้ตอบแบบ interactive และรูปแบบ
การที่ง่ายต่อการใช้งาน 
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     - ส่วนของ วัตถุประสงค์ของระบบโต้ตอบอัตโนมตัิการตอบรับ
ในแอปพลิเคชัน LINE สำหรับสหกิจศึกษา ในส่วนนี้จะวัดความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ ซึ่งผลการ
ตอบรับอยู ่ในเกณฑ์พอใช้ เพราะเนื ่องจากรูปแบบการตอบ
คำถามอยู่ในรูปแบบที่ถูกกำหนดมา ซึ่งทำให้คำตอบที่ผู้ใช้งาน
ได้รับอาจไม่ตรงความต้องการหรือไม่มีข้อมูลในส่วนที่ผู้ใช้งาน
ต้องการทราบบ้างในบางคร ั ้ง  เช ่น ผ ู ้ ใช ้งานถามถึงสถาน
ประกอบการทั้งหมดที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา หรือถามคำถามที่ไม่
เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของสหกิจศึกษา 
     - ส่วนของ รการสอบถามผู้ใช้งาน ในส่วนน้ีจะวัดความต้องกา
ใช้งานในระบบ ซึ่งผลการตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ผู้ใช้งานส่วน

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสหกิจศึกษาที่จะสอบถามช่องทางใหญ่เลือก  
จากระบบโต้ตอบอัตโนมัติในแอปพลิเคชัน   LINE สำหรับสหกิจ

ศึกษา เป็นลำดับต้น ๆ เนื่องจากทำให้ผู้ใช้งานได้รับคำตอบที่
รวดเร็ว และสะดวกมากกว่าช่องทางอื่น ๆ ซึ่งข้อดีส่วนนี้สร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก 
     โดยสรุปแล้วจากการนำ “ระบบโต้ตอบอัตโนมัติในแอปพลเิค
ชัน LINE สำหรับสหกิจศึกษา” ไปทดสอบกับผู้ใช้งานจำนวนทั้ง 
30 คน โดยเป็นนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในเรื่องของสหกิจศึกษา
นั้น ผลการทดสอบระบบโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที ่ดี ผู ้ใช้งานพึง
พอใจ โดยระบบก็เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งาน เนื่องจากมีความ
สะดวกและรวดเร็วกว่าการค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจากช่องทาง
อื่น ๆ  

 
7. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการทดลองใช้งานระบบโต้ตอบอัตโนมัติในแอปพลิเคชัน 

LINE สำหรับสหกิจศึกษา พบว่าสามารถให้ข้อมูลเบื ้องต้น

เกี่ยวกับสหกิจศึกษาได้ และเมนูต่าง ๆ ก็สามารถใช้งานได้ โดย

ทำงานบนแอปพลิเคชันไลน์ และรับข้อความผ่านทาง Message 

API จากนั ้นส ่งข ้อความที ่ได ้ร ับต ่อไปยัง Dialogflow ผ่าน 

webhook จากนั้น Dialogflow จะทำหน้าท่ีเข้าใจความต้องการ 

Intent และตัดสินใจว่า ความต้องการคืออะไร โดยปัญหาที่พบ

คือคำถามบางประเภทที่อยู่นอกเหนือจากที่เราได้ทำการตั้งไว้ 

อาจจะทำให้ใช้งานไม่ได้คำตอบหรือคำตอบอาจจะไม่ตรงตาม

ความต้องการบ้างในบางกรณี 
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โควิด-19 ผ่านแอพพิลเคชั่น 

COVIT-19 via application 

ธัชชัย ศุภนานนทชัย ,ธนพล เจษฎาลักษณิ และ สุพาพร บรรดาศักดิ์ 

ภาควิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา มหาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 

Emails: tatchai.su@ku.th , thanaphon.je@ku.th ,jumbundasak@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันยังมีการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 อยู่เป็นประจำ 

ถึงจะมีมาตรการผ่อนปรนแล้ว ก็ไม่ควรที่จะละเลย ทางผู้ศึกษาวิจยั

ได้คิดที่จะพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อเป็นการแจ้งเตือนได้ทันทีว่ามี

การระบาด หรือพ้ืนท่ีเสี่ยงอยู่ที่จุดใด เพราะบางคนอาจไม่มเีวลาที่

จะติดตามข่าวสารจากช่องทางปรกติ ทางแอพพลิเคชั่นจะช่วย

แก้ปัญหาในจุดนี ้

Abstract 

Currently, there is a regular outbreak of COVID-19. Even 

if there is a relief measure Should not be ignored The 

researcher has thought of developing a program to 

immediately alert the outbreak of an outbreak. Or 

where is the risk area Because some people may not 

have time to follow news from normal channels The 

application will solve the problem at this point. 

1.บทนำ 

ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเป็นเรือ่งที่สำคัญมากอย่างยิ่งใน

ชีวิตประจำวันของผู้คนมากมายทัง้ในด้านการใช้ชีวิต การเรียน การ

ทำงาน การบริหารงานและการตดัสินใจ ในหลายหน่วยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชนท้ังในวงการธุรกจิ ต้องมีเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีดี  

 เทคโนโลยีที่สำคญัในส่วนหนึ่งของผู้คนคือ แอพพลิเคช่ัน

โทรศัพท์ หรือ Mobile application คือ 

การที่นักพัฒนาคิดค้นการพัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบสนองการใช้งาน

ของผู้คนหรือประยุกต์ออกมาตามวิธีของตัวเอง และในส่วนนี้ยังมี

ถึงเรื่องระบบปฏิบตัิการบนอุปกรณ์โทรศัพท์ คือ ระบบ ios และ 

ระบบ android  

ที่มีระบบเหล่านีเ้พื่อให้เหล่านักพัฒนาได้คิดออกแบบแอพพลเิคชั่น

ออกมาเป็นจำนวนมากมาย อย่างเช่น เกมส์ แผนท่ี สภาพอากาศ 

การสื่อสาร และอื่นๆ ทำให้แอพพลิเคช่ันได้รับการยอมรบัจากคน

ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และสามารถทำให้รับรู้ข่าวสาร การแจ้งเตือน

ที่สำคัญในชีวิตที่มีประโยชน์ เช่นการเตือนการดื่มน้ำประจำวัน การ

เตือนการออกกำลังกาย การแจ้งเตือนการนอนหลับลึก  ดังนั้น ใน

ส่วนน้ีทางกลุ่มได้คิดจะนำแนวคดิเหล่านี้มาใช้ในการแจ้งเตือนท่ีจะ

สื่อสารเกี่ยวกับโรคโควดิ – 19 ท่ีมีการสุ่มเสีย่งท่ีจะติดเชื้อโรคจาก

การใช้ชีวิตประจำวัน 

2.ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 NetBeans IDE 8.2 เป็นเคร่ืองในการพัฒนา ใช้ภาษา Java 

Java เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมและใช้งานมาอย่างยาวนานใน

การพัฒนา Application โดยหลังจากท่ี Google เปดิให้ Android 

เป็น Open Source ตั้งแต่ปี 2008 แทบจะเรียกได้ว่า Java เป็น

ภาษาที่ครองโลกของการพัฒนา Android App ถึงแม้จะมีการใช้

ภาษา C++ มากขึ้น แต่กค็าดว่า ภาษา Java น่าจะยังเป็นภาษาที่

ถูกใช้งานเป็นหลักไปอีกหลายปี อีกท้ังยังสามารถใช้สำหรับการ

พัฒนา Application ข้าม Platform อีกด้วย นั่นคือคุณสามารถ

mailto:tatchai.su@ku.th
mailto:thanaphon.je@ku.th
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เขียน App. ใน Java และ Compile App. ของคณุ เพื่อ Run บน 

iOS (iPhone, iPad) และโทรศัพท์ Platform อื่นๆ ได้ นอกจากน้ี 

JUniversal, RoboVM และ CodeNameOne ก็ถือเป็นอีก

ทางเลือกในการพัฒนา Application แบบข้าม Platform (รวมถึง 

iOS App) โดยใช้ Java และที่สำคัญคือ สามารถใช้พัฒนา App. 

ทั้งที่เป็น Games, Utility Apps, Music, Video Apps, 

Enterprise Apps, Shopping Apps และทุกสิ่งที่เป็น Android 

ได ้

2.2. Microsoft SQL Server management studio เป็น

สภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับการเข้าถึงข้อมูล(accessing), 

การกำหนดค่า (configuring), การจัดการ (managing), การ

บริหาร (administering) และการพัฒนา (developing) ทุก

องค์ประกอบของ SQL Serverโดย SSMS ได้รวบรวมเครื่องมือต่าง 

ๆ ในรูปแบบของรูปภาพกราฟิก และนอกจาก SSMS จะมี Query 

Analyzer แล้วยังได้รวมโปรแกรม SQL Manager และจัดการการ

วิเคราะหต์่าง ๆ 

3.ขั้นตอน และกระบวนการทำงานของระบบ 

การพัฒนาระบบการจัดการการหาผู้ติดเชื้อประกอบด้วยขั้นตอน

การดำเนินงาน ดังนี ้

3.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 

ผู้วิจัยได้สมัภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินงาน ยังคงจัดเก็บข้อมลูอยู่ในรูปแบบเอกสารโดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Word Microsoft Excel 

3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ออกแบบระบบหาผู้ที่ตดิเช้ือผู้วิจัยได้

ดำเนินงานเป็นขั้นตอนดังนี ้

3.2.1 แผนภาพขั้นตอนการทำงาน Work Flow 

 

ภาพที ่1 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของ User 

 

ภาพที ่2 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของ Admin 

3.3 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลวิเคราะห์ 

3.3.1 การแยกประเภทข้อมูล 

เป็นการนำข้อมลูที่เก็บมามาแยกเป็นข้ันตอนต่างๆที่พอสำหรับการ

วิเคราะห์และแยกประเภทของข้อมูลที่ตรงกับการวิเคราะห์

ตรวจสอบแกไ้ขข้อมูลทีไ่มส่มบูรณใ์ห้ความสมบรูณม์ากที่สดุ 

3.3.2 การสังเขปข้อมูล 

เป็นการนำข้อมลูดิบที่เก็บรวบรวมมามาจัดระเบียบให้อยู่ในรูปแบบ

ข้อมูลใหม่อย่างเรียบร้อยและมีขนาดกะทัดรดัสะดวกต่อการนำไป

วิเคราะห์ในข้ันต่อไป 

3.3.3 โมเดลทำนายตำแหน่งของผู้ติดเชื้อ 

โมเดลทำนายตำแหน่งของผู้ที่ติดเช้ือจากพฤติกรรมการใช้งานติด

เชื้อ โดยใช้โปรแกรม Weka 

มีขั้นตอนการทำงานดังน้ี  
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3.3.3.1.ข้อมูลเข้า 

ข้อมูลเข้าคือผลการรวบรวมพฤติกรรมการใช้งานของผู้ที่ติดเช้ือ 

Microsoft Excel 

จำนวนข้อมูลผูต้ิดเชื้อ ตำแหน่ง 22 ตำแหน่งแบ่งออกเป็นผู้ที่ติด

เชื้อ กลุ่มเสีย่งท่ีจะติดเชื้อ ไฟล์วิเคราะห์ทั้งหมด 

22 ไฟล์ เข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรม Wekaโดยมีข้อมูลที่เก็บมีดังนี้ 

ระยะเวลาที่ตดิ , สถานท่ีตดิเช้ือ , สถานท่ีผู้ตดิได้เดินทาง 

3.3.3.2. ใช้ฟังก์ชัน Linear Regression 

ในการวิเคราะห์ผลในแตล่ะตำแหน่ง 

3.3.3.3. การหาข้อสรุปของข้อมลู 

เป็นการคัดเลือกข้อมลูที่สอดคล้องและมีความสัมพันธ์กันมา

วิเคราะหห์าผลลัพธ์ของข้อมูลที่ ตอ้งการและ 

เลือกขนาดของข้อมูลที่เหมาะสมกบักระบวนการวเิคราะห์ข้อมูลที่

ต้องการ 

 

3.3.3.4.วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาโมเดล 

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาโมเดลในการพยากรณ์วันเปลี่ยนตาม

ตำแหน่งต่าง ๆของผู้ตดิเช้ือและนำไปใช้ในระบบ 

3.3.3.5.การประเมินผลและการแสดงข้อมูล 

การประเมินผลและการแสดงข้อมลูเป็นการนำข้อมูลทีไ่ด้จากการ

ทำเหมืองข้อมูลมาประเมินผลและทดสอบผล 

ลัพธ์ที่ได้ว่ามคีวามตรงกับ ความตอ้งการหรือไม ่

3.4 การพัฒนาระบบ 

ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ ป้องกนัโควิท – 19 ผ่านแอพพิลแคช่ัน 

ได้พัฒนาโดยใช้ระบบปฏิบัติการ 

Windows10 ในส่วนของ app ใช้ netbeans ติดตั้งพร้อมกับ

โปรแกรม Windows10 

ในการสร้างหน้าเว็บไซต์และออกแบบหน้าจอการตดิต่อกับผู้ใช้งาน

และยังใช้โปรแกรม Wekaในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลใน

บางส่วนให้มีความแม่นยำมากข้ึน เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนโปรแกรมการจัดการฐานข้อมลูใช้ 

Microsoft SQLServer การเช่ือมต่อระหว่างโปรแกรม Visual 

Studioกับฐานข้อมลู SQL 

3.5 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

3.5.1 ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ Computer Intel  Core i5-8300H 

3.5.2 ซอฟต์แวร์ ได้แก่ NetBeans IDE 8.2 , weka , Microsoft 

SQL Server management studio 

 

4.ผลการดำเดินงาน โควิท-19 ผ่านแอพพลิเคชั่น 

หลังจากทำสร้างโมเดลในการทำนายผลนำมาสร้างแอฟฟิเคชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 main หลักของโปรแกรม 
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แสดงรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย เช่น เพศ จำนวนผู้ที่เช้ือ 

จำนวนที่ถูกรักษา และจำนวนผู้เสยีชีวิต ประจำวัน 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

                   ภาพที่ 4 ภาพแสงในส่วนของ menu  

มีอะไรในส่วนบ้างตอนนี้มีแค่ การแสดงพื้นที่เสี่ยงเท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

               

              

          ภาพที ่5 ภาพที่แสดงในส่วนของการตั้งค่า  

มีให้เปิดในส่วนของการแจ้งเตือน และ แสดงจุดพื้นท่ีเสีย่งเท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

ภาพที่ 6 ส่วนของการแจ้งเตือน 

5.ข้อสรุปผลและข้อเสนอแนะ 

โควิด-19 แอฟพิลเคขั่น ที่ช่วยพัฒนาเพื่อให้ประชานรู้จักการ

ระมัดระวังตัวมากขึ้นการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ

รับรู้ข่าวสารจากการแจ้งเตือนโรคโควิด – 19 ผ่าน mobile 

application โดยมีขอบเขตของการศึกษา ดังนี ้

 5.1 วิเคราะห์พื้นท่ีเสีย่งท่ีมีการพบปะจำนวนมากโดยใช้ 

เหมืองข้อมูล 

 5.2 การแจ้งเตือนการแพรร่ะบาดโรคโควดิ – 19 

 5.3 วิเคราะห์การติดตามหลังจากที่พบคนติดเช้ือโควิด – 

19 

ในอนาคตเมื่อเกิดการแพรร่ะบาดของโรคภัยตา่งๆ  
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เราจะสามารถใช้พื้นฐานโปรแกรมที่เราสร้างข้ึนเพื่อสามารถรับมือ

ได้ง่ายมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักหนึ่งของประเทศทั้งนี้              
การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม
ทัศนีย์ภาพที่สวยงามที่สุดของแต่ละพื้นที่ ยังขาดการนำเสนอ                                     
ข้อมูลที่ เหมาะสมและแพร่หลายงานวิจัยช้ินนี้จึงมีแนวคิด                
ในการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวตามฤดูกาลผ่านแชทบอท     
เพื่อให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวได้สะดวกมากขึ้นในงานวิจัยฉบับนี้
ได้นำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวตามฤดูกาลผ่านทางแชทบอท      

โดยทำการแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว 
และได้ทำการแบ่ งหมวดหมู่ สถานที่ ท่ องเที่ ยวออกเป็ น                      

8 หมวดหมู่ โดยที่ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

จํานวน 58 คน พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ   
มากที่สุด 
คำสำคัญ -- แชทบอท , ไลน์ , ท่องเที่ยวตามฤดูกาล 
 

ABSTRACT 
Tourism is one of the major industries in Thailand 
however the season tourism is not promoted 
widespread properly .This article proposed seasonal 
tourism information via chatbot in order for the 
tourists accessing the tourism information 
conveniently .The season tourism in the chatbot is 
divided into 3 seasons: summer, rainy, and winter .The 
tourism categories are divided into 8 categories .The 
evaluation score from the 58 users is very satisfied. 
Keywords -- Chatbot , LINE , Seasonal tourism 

 
 

1. บทนำ 
 เนื่ อ งจากปั จจุบั น  การท่ องเที่ ยว เปรียบ เสมื อน
อุตสาหกรรมที่มีสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และได้เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นอุตสาหกรรมหลักในระบบ
การค้าระหว่างประเทศ และทางด้านสังคม ซึ่ง การท่องเที่ยวเป็น
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโต    
ทางด้ านเศรษฐกิจ  และส่ งผลอุตสาหกรรมไปในทางที่ ดี                   
ทางด้านเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังมีผลต่อการปรับปรุงพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว                     
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี [1]  

ก า รท่ อ ง เที่ ย ว เป็ น กิ จ ก ร รม อ ย่ า งห นึ่ งข อ งม นุ ษ ย์                         
ที่เป็นการกระทำเพื่อพักผ่อน ผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด                
จากภารกิจประจำวัน ทำให้นักท่องเที่ยวจะคำนึงสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบสูงสุดของการเดินทางท่องเที่ยว 
เพราะเป็นจุดดึ งดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว และ                   
ฤดูกาลก็เป็นประการสำคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นตัวกำหนด               
ว่าควรไปสถานที่ท่องเที่ยวนั้นหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลใน
แต่ละฤดูกาลทำให้การเดินทางท่องเที่ ยวแตกต่ างกัน ไป                            
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม ก็แตกต่างกันไป จึงทำให้ฤดูกาล               
มีส่วนสำคัญในการกำหนดลักษณะการเดินทางให้ เดินทาง
ท่องเที่ ยวเพื่ อชมความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ ยวนั้น                  
แตกต่างกันออกไป  

ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่นิยมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตาม
ฤดูกาลเป็นหลัก จะมีความกังวลในการท่องเที่ยว นั่นก็คือ                  
ไม่ทราบว่าฤดูกาลนั้นควรจะไปสถานที่ท่องเที่ยวไหนของจังหวัด
ที่ตนไปหรือสถานที่ท่องเที่ยวไหน กำลังเป็นที่นิยมในฤดูกาลนั้น 
จากปัญหาหลักทั้งสองอย่าง ผู้วิจัยจึงทำการสร้างแชทบอท                   
เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามฤดูกาล โดยแบ่งการท่องเที่ยว
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ตามฤดูกาล โดยแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ซึ่งอยู่ในช่วง
ก ล า ง เดื อ น กุ ม ภ าพั น ธ์ ถึ ง ช่ ว งก ล า ง เดื อ น พ ฤ ษ ภ าค ม                              
ฤดูฝน อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงช่วงกลางเดือนตุลาคม 
และฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงช่วงกลางเดือน
กุมภาพันธ์  ซึ่ งข้อมู ลสถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ อยู่ ในแชทบอท                      
เป็นข้อมูลที่คัดกรองมาจากเว็บไซต์ที่มีความนิยมมากที่สุด                    
5 อันดับแรกของเว็บ ไซต์ที่ มี การเข้ าถึ งมากที่ สุ ด  ได้ แก่  
tripadvisor.com , travel.trueid.net , amazing Thailand , 
paiduaykan.com และ chillpainai.com 

ทางผู้วิจัยได้นำเทคโนโลยีแชทบอทเพื่อนำมาใช้ในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามฤดูกาล เพื่อให้นักท่องเที่ยว                  
มีความสะดวกในการสอบถามข้อมูล คือ นักท่องเที่ยวสามารถ
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวของฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
สามารถค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในหมวดหมู่ต่าง ๆ และสามารถ
บันทึกข้อมูลการท่องเที่ยวท่ีต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
     2.1.1 แชทบอท (Chatbot)  
 เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ช่วยสนทนา
แทนมนุษย์ ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบสื่อสารกับมนุษย์ผ่านทาง
เสียงหรือข้อความได้  ในเรื่องที่ ถูกกำหนดเอาไว้  ปัจจุบัน                        
พบเห็นบ่อยในลักษณะการช่วยตอบคำถามที่พบบ่อยในธุรกิจ
ออนไลน์ 
     2.1.2 Dialogflow 
 Dialogflow คือ  platform สำหรับสร้ าง chatbot 
ข อ ง  Google ที่ ใ ช้  machine learning ด้ า น  Natural 
Language Processing (NLP) มาช่วยในการทำความเข้าใจ ถึง
ความต้องการ (intent) และสิ่งที่ต้องการ (entity) ในประโยค
สนทนาของผู้ใช้งานและตอบคำถามตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน                  ตามกฎ หรือ flow ที่ผู้พัฒนาวางเอาไว้ 
ซึ่ง Dialogflow                     จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของ
ประโยคที่ Chatbot รับมา                          ว่าไม่จำเป็นต้อง  
ตรงตามเง่ือนไข แบบ rule based ก็สามารถเข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้ 

2.1.3 LINE Messaging API 
 LINE Messaging API คืิอ การสื่อสารระหว่างบริการ

ของแชทบอทและผู้ ใช้ LINE เป็นการสื่อสารแบบสองฝ่าย                     

จะทำให้ คุณ สามารถให้บริการได้ ในห้ องแชท LINE เพื่ อ                  
ก าร ให้ บ ริ ก ารที่ เห ม าะสม ส ำห รั บ ผู้ ใ ช้  LINE แ ต่ ล ะค น                      
และ Messaging API จะส่งและรับข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์                  
ของผู้ใช้และ LINE ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของ LINE การส่งคำขอ               
จะใช้ API แบบ JSON 

2.1.4 LINE Bot Designer 
 LINE Bot Designer คื อ  โป รแ ก รม ที่ ช่ ว ย ให้ เร า

สามารถออกแบบ Chatbot ได้ ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย
ลักษณะของตัวโปรแกรมจะมี Elements ต่าง ๆ ของ LINE มา
ให้สามารถปรับแต่งแก้ไขต่าง ๆ แล้วโปรแกรมจะทำการสร้าง
โค้ด JSON ออกมาเพื่อใช้สำหรับสร้าง Chat Bot 

2.1.5 Flex Message  
 Flex Message เป็นรูปแบบ Bot ของ LINE ที่มีหน้าที่

ตอบกลับผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งาน ต้องการกระทำ อย่างใดอย่างหนึ่ง
กับแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งสามารถปรับแต่งรูปแบบ  อ อ ก แ บ บ
ข้อความได้ตามที่ต้องการ  มีโครงสร้าง Message ที่ซับซ้อน 
สามารถใส่ได้   ทั้งรูปภาพ ข้อความและอื่น ๆ ได้ 

2.1.6 แอปพลิเคชันไลน์ ( LINE Application ) 
        แอปพลิเคชันที่ผสมผสานบริการ Messagng และ 

Voice Over IP นำมาผนวกเข้ าด้ วยกัน  จึ งทำให้ เกิ ด เป็ น                    
แอปพลิชันท่ีสามารถแชท สร้างกลุ่มแชท ส่งข้อความ ภาพ วีดิโอ 
โพสต์รูปหรือพูดคุยโทรศัพท์ แบบเสียงได้ โดยข้อมูลทั้งหมด      
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานร่วมกันระหว่าง iOS และ 
Android รวมทั้งระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ได้ 

2.1.7 Google Sheets  
 Google Sheets เป็ น แอป พลิ เค ชัน ของ Google 

Drive ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ Google มีลักษณะ การทำงาน
คล้ายกันกับ Excel คือ สามารถสร้าง Column, Row สามารถ
ใส่ข้อมูลต่าง ๆ ลงไปใน Cell (เซลล์) ได้ และคำนวณสูตรต่าง ๆ 
ได้ 

2.1.8 Google Calendar  
 Google Calendar เป็นบริการปฏิทินแบบออนไลน์

ของ Google ซึ่งทำให้คุณสามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ  
รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำหนดการนัดหมาย
และกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถส่งข้อความเชิญ 
ส าม ารถ ใช้ ป ฏิ ทิ น ร่ วม กั บ เพื่ อ น ร่ วม งาน  แล ะ  ค้ น ห า                   
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการวางแผน
ท่องเที่ยวตามฤดูกาล (The development application for 
planning seasonal tourism) [2] โดยมีวัตถุประสงค์งานวิจัย 
เพื่อ การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
ฤดูกาล และสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวได้ โดยใช้
วิธีการ Cluster ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้จําแนกหรือแบ่งเป็นกรณี 
(Case) หรือ การแบ่งตัวแปรออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ตั้งแต่ 2 กลุ่ม
ขึ้นไปซึ่ง Case ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือ
คล้ายกัน ส่วน Case ที่อยู่ต่างกลุ่มกัน จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
ซึ่งนํามาใช้ในการจัดกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวโดยในการจัดกลุ่ม                 
จะจัดตามกลุ่มข้อมูลสําหรับการท่องเที่ยว สถานที่พักหรือ
โรงแรม และร้านอาหารที่ใกล้เคียง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบ
ง่ายจํานวน 30 คน ใช้สําหรับประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ                
การพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้ผลการประเมินความพึงพอใจของ
แอป พ ลิ เค ชัน มี ค่ า เฉลี่ ย โด ย รวม  (Mean) เท่ ากั บ  4.07                     
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.48 อยู่ในระดับดี 
     งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยว  5 
อ ำ เภ อ ช าย แ ด น จั งห วั ด ต าก  (THE DEVELOPMENT OF 
TOURISM APPLICATION FOR FIVE BORDER DISTRICTS IN 
TAK PROVINCE) [3] โดยมีวัตถุประสงค์งานวิจัยเพื่อ พัฒนา                
แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวบนระบบแอนดรอยด์และศึกษา       
ความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันการท่องเที่ยว 5 อำเภอ
ชายแดนจังหวัดตาก ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด 
อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง เครื่องมือ            
ที่ ใช้ ในการพัฒนา คือ  โปรแกรม Android Studio ระบบ
ฐานข้อมูล MySQL และโปรแกรมภาษา Java ผลการวิจัยพบว่า 
แอปพลิเคชันมีความสามารถในการค้นหาข้อมูลสถานท่ี สามารถ
แสดงข้อมูลสถานที่  ระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานแสดง
ตำแหน่งที่ตั้งแนะนำเส้นทาง และความพึงพอใจต่อการใช้งาน
แอปพลิเคชันการท่องเที่ยว 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.03 
     งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันสําหรับ
ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว ก ร ณี ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี  ( The 
Development Android Application for tourist Case 
study in Kanchanaburi Province) [4] โดยมีวัตถุประสงค์

งานวิจัยเพื่อ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว
ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยการตรวจสอบข้อมูลและวิดีโอของ
สถานที่ท่องเที่ยวก่อนตัดสินใจเลือกรายการสถานที่ท่องเที่ยว 
เพื่อจัดเรียงลําดับสถานที่ตามทฤษฎีกราฟและจําลองเส้นทางที่
สั้ นที่ สุ ดก่ อนการเดิ นทางรวมถึ งการระบุ ตํ าแห น่ งของ
นักท่องเที่ยวในขณะการเดินทาง การพัฒนาแอปพลิเคชันใช้ 
android  development  tool เป็นส่วนเสริมของโปรแกรม 
Eclipse ควบคุมการทํางานด้วยภาษา Java โดยทดลองใช้งาน
โดยนั กท่ องเที่ ย วในจั งหวัดกาญ จนบุ รี  จํ านวน  100 คน                     
จ าก ก ารวิ จั ยพ บ ว่ า  ผ ล ก ารท ด สอบ แ อป พ ลิ เค ชัน บ น                     
อุปกรณ์พกพา  สามารถทํางานได้ถูกต้อง และผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันของนักท่องเที่ยว                 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0. 47 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
      งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาโมบายแอปพลิ เค ชันแหล่ ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
(The Development Mobile Application Tourist 
Attraction in Sakon Nakhon Province on Android) [5 ]      
โดยมีวัตถุประสงค์งานวิจัยเพื่อ พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
และ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้โมบายแอปพลิเคชันแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดย
มีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 500 คน สถิติที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าโมบาย
แอป พ ลิ เค ชั น แห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว ใน จั งห วั ด ส ก ล น ค รบ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่พัฒนาขึ้น สามารถแสดงข้อมูล
สถาน ที่ ร ะบุ ต ำแ ห น่ งปั จ จุ บั น ขอ งผู้ ใ ช้ งาน  แส ด งข่ า ว
ประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ และค้นหาข้อมูลสถานที่ได้ และ                
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานโมบายแอพพลิเคชัน
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 
      
     งาน วิ จั ย เรื่ อ ง  ร ะ บ บ น ำ เที่ ย ว ใน จั งห วั ด ศ รี ส ะ เก ษ                            
บน ระบ บป ฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์  (sisaket travel guide  
system on Android OS) [6] โดยมีวัตถุประสงค์งานวิจัยเพื่อ
การจัดทำแชทบอทคู่มือการพัฒนาแชทบอทโปรแกรมระบบนำ
เที่ยวใน จังหวัดศรีสะเกษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์               
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เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้รวดเร็ว และ
ถูกต้องยิ่งขึ้น โดยแชทบอทโปรแกรมระบบนำเที่ยวในจังหวัดศรี
สะเกษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยแอพพลิเคชัน 
สามารถทำการค้นหาสถานที่พัก สถานที่กินแหล่งท่องเที่ยวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสะดวกอย่างถูกต้องให้แก่
ผู้ใช้งาน จากการทดลอง แสดงให้เห็นว่าแชทบอทโปรแกรม
ระบบนำเที่ ย วในจั งหวัดศรีสะ เกษบนระบบปฏิบั ติ กา ร                   
แอนดรอยด์ สามารถนำไปใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

3. วิธีดำเนินงานวิจัย 
3.1 วิธกีารดำเนินการศึกษา 
      3.1.1 ศึกษาโปรแกรมที่ใช้งาน ศึกษารวบรวมข้อมลู ทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  3.1.2 ออกแบบหน้าการติดต่อผู้ ใช้งาน  และพัฒนา                        
แชทบอท 

  3.1.3 ทดสอบการทำงานของเง่ือนไขการโต้ตอบของ                     
แชทบอท 

3.1.4 ประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพการทำงาน
ของแชทบอท และสรุปผลการศึกษา 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.2.1 Dialogflow ใช้สำหรับสร้างแชทบอท ในการกำหนด
เง่ือนไขต่าง ๆ ของบทสนทนาระหว่างแชทบอทกับผู้ใช้งาน                    
ช่วยทำความเข้าใจถึงความต้องการ (intent) และสิ่งที่ต้องการ 
(entity) ในประโยคสนทนาของผู้ ใช้งาน และตอบคำถาม                  
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

3.2.2 LINE Messaging API ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างแช
ทบอทและผู้ใช้งาน ให้บริการที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งาน และ 
Messaging API จะส่งและรับข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของ
ผู้ ใช้ งานและแอปพลิ เค ชัน ไลน์  ผ่ านทางเซิ ร์ฟ เวอร์ของ                        
แอปพลิเคชันไลน ์

3.2.3 LINE Bot Designer ใช้สำหรับออกแบบแชทบอท ใน
ส่วนของ Flex Message  

3.2.4 Google Sheets ใช้สำหรับเก็บข้อมูลรายละเอียด
สถานท่ีท่องเที่ยว 

3 .2 .5  Google Calendar ใ ช้ ส ำห รั บ บั น ทึ ก แ ผ น ก า ร
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน 

  

3.3 ออกแบบและพัฒนาแชทบอท 
3.3.1 สถาปัตยกรรมระบบ แสดงดังภาพ 1 

 
      ภาพ 1 สถาปัตยกรรมระบบ 

    จากภาพ 1 การทำงานของแชทบอท จะเริ่มทำงาน                      
เมื่อผู้ ใช้งานป้อนข้อมูลของการท่องเที่ยว  ได้แก่  สถานที่
ท่องเที่ยวแนะนำ , ฤดูกาลท่องเที่ยว ประกอบด้วย ฤดูร้อน                
ฤดูฝน , ฤดูหนาว , ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว , ช่ือสถานที่
ท่องเที่ยว หรือเลือกจาก Rich menu ที่ผู้ทำวิจัยได้สร้างขึ้น
จากนั้นจะส่งค่าข้อมูลการท่องเที่ยวไปยัง LINE Messaging API 
และ LINE Messaging API ส่งไปยัง Dialogflow  
       ต่อมา Dialogflow จะดึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวมาจาก
ฐานข้อมู ล  ซึ่ งถูก เก็บ ไว้ ใน  Google sheet ซึ่ งข้อมูลที่ อยู่                  
ในฐานข้อมูล เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ที่มีความนิยม                
มากที่สุด 5 อันดับแรกของเว็บไซต์ที่มีการเข้าถึงมากที่สุด ได้แก่ 
tripadvisor.com , travel.trueid.net , amazing Thailand 
paiduaykan.com และ chillpainai.com โดยผู้วิจัยคัดเลือก
จาก 30 อันดับแรกสถานที่ ท่ องเที่ ยวของแต่ละเว็บ ไซต์                                
นำมาจัดหมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 8 หมวดหมู่ 
ได้แก่ วัด , ยอดดอย , น้ำตก , สวนดอกไม้ , อุทยาน/ศูนย์วิจัย  
ไร่สตรอว์เบอร์รี/ไร่ชา , พิพิธภัณฑ์/หอศิลป์ และ ถนนคนเดิน/
ตลาด และแบ่งตามฤดูกาล โดยแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดู
ร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว มาเก็บไว้ในฐานข้อมูล คือ Google 
sheet  ซึ่งมี Webhook เป็น Google script ใช้เพื่อให้ภายใน 
Dialogflow ตรวจสอบเง่ือนไขข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และ
ประมวลผล  
       เมื่อประมวลผลเรียบร้อย แชทบอททำการส่งข้อมูลสถานท่ี
ท่องเที่ยว เป็น Bubble message ประกอบด้วย ช่ือสถานที่
ท่ อ ง เที่ ย ว , รู ป ภ าพ , เว ล า เปิ ด ให้ บ ริ ก า ร , ค่ า เข้ า ช ม                     
ช่วงเวลาเที่ยว, ที่ตั้ง และข้อมูลเพิ่มเติมของสถานที่ท่องเที่ยว 
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กลับไปยังผู้ใช้งานโดยผ่าน LINE Messaging API และแสดงผล
ผ่าน LINE Application ให้กับผู้ใช้งาน 
       ส่ วนต่ อมา คื อ  ฟั งก์ ชันบั นทึกข้ อมู ลการท่ องเที่ ย ว                        
จะเริ่มทำงานเมื่อผู้ ใช้งานป้อนคำว่า บันทึกท่องเที่ยว หรือ                  
เลือกจาก Rich menu จากนั้น แชทบอทจะแสดงเป็นปฏิทิน
และ เรียกดูรายการโปรด เมื่อผู้ใช้งานเลือกที่ปฏิทิน แชทบอท                 
จะแสดงหน้าของ Google Calendar เพื่อให้ผู้ ใช้งานบันทึก
ข้อมูล และเมื่อผู้ใช้งานเลือกเรียกดูรายการโปรด แชทบอทจะ
แสด งข้ อมู ล สถาน ที่ ท่ อ ง เที่ ย วที่ ผู้ ใ ช้ งาน ท ำการ บั น ทึ ก                            
เป็นรายการโปรดไว้ 
3.4 วิธีการทดสอบและวิเคราะห์ 

 ผู้วิจัยได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจแชทบอทแนะนำ
สถานท่ีท่องเที่ยวตามฤดูกาล  โด ย มี ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ผู้ ใ ช้ ง า น                         
จำนวน 58  คน เพื่อทดสอบว่าแชทบอท มีประสิทธิภาพมากนอ้ย
เพี ย งใด  เมื่ อท ำการประ เมิ นแล้ ว  จะวิ เค ราะห์ ค่ า เฉลี่ ย                                    
ค่ าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  เพื่ อหาความพึ งพอใจและ
ประสิทธิภาพท่ีมตี่อแชทบอทแนะนำสถานท่ีท่องเที่ยวตามฤดูกาล 

 
4.ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

4.1 ผลการพัฒนาแชทบอท 

ผู้ใช้งานจำเป็นต้อง Add friend แชทบอท ก่อนการใช้งานได้
โดยค้นหา ID @133zuxyk หรือ  Add friend ผ่ านทาง QR 
code แสดงดังภาพ 2 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 2 QR code ของแชทบอท 

เมื่อ Add friend แชทบอทเรียบรอ้ยแล้ว จะแสดงหน้าแรก
ในการทำงานกับแชทบอท แสดงดังภาพ 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3 หน้าแรกของแชทบอท 

ผู้ใช้งานสามารถสอบถามเกีย่วกับสถานท่ีท่องเที่ยวได้ด้วย
การกดเลือกที่หน้า Rich Menu แสดงดังภาพ 4              

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4 หน้า Rich Menu 

     ช่องที่  1 บันทึกการท่องเที่ยว เป็นฟังก์ ชันที่ ให้ผู้ ใช้งาน                
บันทึกแผนการท่องเที่ยว                                            
 ช่องที่ 2 สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เป็นฟังก์ชันแนะนำสถานท่ี
ท่องเที่ยวท่ีเป็นที่นิยม                                                      
 ช่องที่  3 หมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยว เป็นฟังก์ชันที่แบ่ง
หมวดหมู่สถานท่ีท่องเที่ยว ประกอบด้วย วัด , ยอดดอย , น้ำตก 
สวนดอกไม้  , อุทยาน/ศูนย์วิจัย , ไร่สตรอว์เบอร์รี /ไร่ชา
พิพิธภัณฑ์/หอศิลป์ และถนนคนเดิน/ตลาด                        
 ช่องที่ 4 สถานท่ีท่องเที่ยวฤดูร้อน เป็นฟังก์ชันแนะนำสถานท่ี
ท่องเที่ยวท่ีเหมาะสำหรับฤดูร้อน  
 ช่องที่ 5 สถานที่ท่องเที่ยวฤดูฝน เป็นฟังก์ชันแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยวท่ีเหมาะสำหรับฤดูฝน 
 ช่องที่  6 สถานที่ท่องเที่ยวฤดูหนาว เป็นฟังก์ชันแนะนำ
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สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีเหมาะสำหรับฤดูหนาว                         
 ฟังก์ชันที่ 1 บันทึกการท่องเที่ยว เป็นฟังก์ชันที่ให้ผู้ใช้งาน
บันทึกแผนการท่องเที่ยว เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มบันทึกท่องเที่ยว                 
จะแสดง 2  ฟั งก์ ชั น ให้ เลื อก  คื อ  ปฏิ ทิ นท่ อ งเที่ ย วและ                     
เรียกดูรายการโปรด โดยที่ผู้ ใช้สามารถทำการบันทึกข้อมูล                            
การท่องเที่ยวลงในปฎิทิน Google Calendar และสามารถ
เรียกดูข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ แสดงดังภาพ 5 
    เมื่อผู้ใช้งานเลือกที่ปฏิทินท่องเที่ยว จะทำการบันทึกข้อมูล 
โดยให้ ผู้ ใช้ งานทำการใส่ สถานที่ ท่ องเที่ ย ว และวันที่ ใน                    
การเดินทาง                               

ภาพ 5 ผลลัพธ์เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มบันทึกท่องเที่ยว 
 
 

ในการเดินทาง ลงในปฏิทิน google calendar แสดงดังภาพ 6 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6 การเลือกปฏิทินทอ่งเที่ยว 

         เมื่ อ ผู้ ใ ช้ ง า น ท ำ ก า ร บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว                      
ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว จ ะ เข้ า ไป บั น ทึ ก ใน  Google Calendar                      
แสดงดังภาพ 7 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 7 บันทึกข้อมูลลงปฏิทิน 

 
ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายการโปรดได้โดย เลือกที่เรียกดู

รายการโปรด แชทบอทจะแสดงรายการโปรดที่ผู้ใช้ได้บันทึกไว้
ก่อนหน้าน้ีมาแสดง ดังแสดงในภาพ 8 และ ภาพ 9 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 8 ตัวอย่างการดูข้อมูลที่บันทึกไว้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพ 9 การแสดงรายละเอียดสถานที่ทอ่งเที่ยวที่ได้บันทึกไว้ 
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ฟังก์ชันที่ 2 สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เป็นฟังก์ชันแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยวที่ เป็นที่นิยม ผู้ใช้งานเลือกฟังก์ชันสถานที่
ท่องเที่ยวแนะนำ แชทบอทจะทำการแสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่
เป็นท่ีนิยมในช่วงนั้น ๆ ของภาคเหนือทั้ง 9 จังหวัด และผู้ใช้งาน
สามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำของแต่ ละจังหวัดได้                   
โดยสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำมีการเรียงช่ือสถานที่ท่องเที่ยวตาม
ตัวอักษร ตามหมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยว และมีการแบ่ ง                 
ตามจังหวัดโดยการเปลี่ยนสีของ Bubble เพื่อง่ายต่อการใช้งาน 
แสดงดังภาพ 10 

 

 
ภาพ 10 ตัวอย่างการเปลี่ยนสี Bubble ของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่  

 จากภาพ 10 ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลรายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยว ท่ีตั้ง และ ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจะทำการลิงค์ไปท่ีเว็บไซต์
แสดงข้อมูลของสถานท่ีนั้น ๆ นอกเหนือจากนี้  
ผู้ใช้สามารถบันทึกรายการโปรดได้ เพื่อเก็บไว้เลือกสถานที่
ท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบได้ในภายหลัง 
      ฟังก์ชันที่ 3 หมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยว เป็นฟังก์ชันที่แบ่ง
หมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย วัด , ยอดดอย , 
น้ำตก สวนดอกไม้ , อุทยาน/ศูนย์วิจัย , ไร่สตรอว์เบอร์รี่/ไร่ชา
พิพิธภัณฑ์/หอศิลป์ และถนนคนเดิน/ตลาด แสดงดังภาพ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 11 ตัวอย่างการเลือกฟังก์ชันหมวดหมู่สถานที่ท่องเท่ียว 
 

ฟังก์ชันที่ 4 สถานที่ท่องเที่ยวฤดูร้อน เป็นฟังก์ชันแนะนำ
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีเหมาะสำหรับฤดูรอ้น 

ฟังก์ชันที่ 5 สถานที่ท่องเที่ยวฤดูฝน เป็นฟังก์ชันแนะนำ
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีเหมาะสำหรับฤดูฝน 

ฟังก์ชันที่ 6 สถานที่ท่องเที่ยวฤดูหนาว เป็นฟังก์ชันแนะนำ
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีเหมาะสำหรับฤดูหนาว 

 
แชทบอทจะแสดงสถานที่ท่องเที่ยวฤดูกาลนั้นของภาคเหนือ               

ทัง้ 9 จังหวัด แสดงดังภาพ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 12 แสดงสถานที่ท่องเท่ียวของแตล่ะฤดูกาล 
 

 นอกเหนือจากการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการจาก                 
Rich Menu แล้ว แชทบอทแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามฤดูกาล
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ยังสามารถให้ผู้ใช้งานพิมพ์ช่ือสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการได้                
จากนั้นแชทบอทจะทำการแสดงรายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยว ได้แก่ ช่ือสถานที่ท่องเที่ยว , รูปภาพ , เวลาเปิด
ให้บริการ , ค่าเข้าชม  พิกัด เว็บไซต์แสดงข้อมูลเพิ่มเติม และ
สามารถบันทึกสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบได้ แสดงดังภาพ 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 13 ตัวอย่างการค้นหาสถานที่ทอ่งเที่ยว 

 

5.สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
    จากการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน จำนวน 58 คน  
ผู้วิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่ใช้งานแชทบอท
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามฤดูกาล มีผู้ตอบแบบสอบถาม                  
ส่วนใหญ่ เป็นนิสิตเพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี                       
อายุ 20-40 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว                     
เพื่อพักผ่อนในวันหยุด มีลักษณะการเดินทางเป็นกลุ่มเพื่อน                 
โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว มีความถี่ของการเดินทางท่องเที่ยว คือ                    
1 ครั้งต่อเดือน ซึ่งมีความสนใจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็น
ส่วนใหญ่ ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเป็นยอดดอย และเดินทาง
ไปท่องเที่ยวแบบพักค้างคืน 
 ส่วนด้านการออกแบบแชทบอท มีระดับความพึงพอใจ              
มากที่สุด ด้วยรูปแบบเมนูการใช้งาน  ที่เข้าใจง่าย ขนาดของ
ตัวอักษรมีความสวยงามและอ่านง่าย การใช้งานรูปแบบ                    
ปุ่มโต้ตอบ มีความชัดเจนและใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้งานประเมิน

ค ว าม พึ งพ อ ใจ อ อ ก ม ามี ค ะ แ น น ค่ า เฉ ลี่ ย  4 .6 0  แ ล ะ                                  
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  
 ในด้านประสิทธิภาพของแชทบอทมีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด เนื่องจากแชทบอทสามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว                      
ระบุ ต ำแหน่ ง บั นทึ ก แผนการเดิ นทางได้  และสามารถ                      
โต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจนและถูกต้อง ทำให้ผู้ ใช้งาน        
ประเมินความพึงพอใจออกมา มีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.67 และ                 
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67  
 ในด้านประโยชน์และการนำไปใช้ แชทบอทที่พัฒนาขึ้น
สามารถนำไปใช้งานได้จริง ช่วยให้ง่ายต่อการค้นหาสถานที่
ท่องเที่ยว ช่วยลดเวลาในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวตามฤดูกาล                 
ได้ เร็ วขึ้ น  ทำให้ ผู้ ใช้ งานประเมินความพึ งพอใจออกมา                          
มีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.76 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49                   
ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ด้านมีความพึงพอใจ                  
อยู่ ในระดับมากที่ สุด  โดยมีคะแนนค่ าเฉลี่ ย   4.67 และ                         
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 
      อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ใน ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ข อ งแ ช ท บ อ ท                      
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามฤดูกาล ผู้ใช้งานได้ให้คำแนะนำ
รวมถึงข้อเสนอแนะผู้วิจัย ในเรื่อง ควรเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว               
ให้ครบทั้ง 77 จังหวัด และควรเพิ่มความสามารถในการส่งต่อ
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้ ใช้งานสนใจให้กับเพื่อนได้ และ                
เพิ่มการแจ้งเตือน  ผ่านแชทบอทแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว                 
ตามฤดูกาล เพื่อให้แชทบอทนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
ระบบเพื่อบริหารจัดการค่าน้ำ ค่าไฟ สำหรับหอพัก ด้วยวิธี

ประมวลผลภาพ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการจดบันทึกมิเตอร์ 
คิดคำนวณค่าน้ำ ค่าไฟ ในรูปแบบเดิม ซึ่งถ้าหากผิดพลาดนั้น
อาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา ผู้วิจัยจึงทำการพัฒนา
ระบบ โดยการพัฒนาระบบนี้เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
OCR หรือการแปลงรูปภาพเป็นข้อความ เข้ามาช่วยในการแปลง
ค่าเลขมิเตอร์ไฟฟ้าและมาตรวัดน้ำ เพื่อลดโอกาสการเกิดความ
ผิดพลาดในการจดบันทึกและคำนวณค่าน้ำ ค่าไฟ โดยระบบถูก
นำเสนอในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ระบบได้ทุกระบบปฏิบัติการ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ย้อนหลังได้ จากการให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานจริงพบว่ามีความพึง
พอใจต่อการใช้งานระบบ โดยรวมระดับความพึงพอใจอยู ่ใน
ระดับมาก 
คำสำคัญ -- OCR, ค่าสาธารณูปโภค,  Web application 
 

ABSTRACT 
 System for facility cost management in dormitory 
using image processing techniques. We develop this 
system to replace the manual processes for facility 
cost. In existing processes, users have to take notes and 
calculate by the calculator mistaken note and incorrect 
calculation might cause incorrect facility cause. The 
researcher has developed a new system. The proposed 
system uses OCR technology to automatically converse 
images to text. This techniques reduce the chance of 

errors in recording and calculating facility cost. The 
system can also accurately generate invoices in form of 
a web application. So that, users can access data form 
any operating systems. User can also check past 
expenses. By the result of system evaluation, we found 
that users were satisfied with using the system for 
facility cost management in dormitory using image 
processing techniques. In overall, the user  satisfaction 
level was at a good level. 
Keywords -- OCR, Facility cost, Web application 
 

1. บทนำ 
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อลดจำนวนพนักงานลง รวมทั้ง
ธ ุรกิจหอพักเช่นกัน หอพักหลายแห่งนำเทคโนโลยี Smart 
Meter ผสานกับเทคโนโลยี IoT มาใช้ ซึ่งประโยชน์ท่ีได้มีเพียงแค่
การส่งข้อมูลมิเตอร์มาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น โดยไม่มีคน
ออกมาจดตัวเลขจากมิเตอร์เหมือนกับมิเตอร์เดิมที่ประชาชน
ส่วนใหญ่ใช้ในปัจจุบัน แต่ทว่าบางหอพักไม่มีกำลังทรัพย์ที ่จะ
สามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด เนื่องจากการเปลี่ยนและติดตั้งแต่ละ
ตัวมีค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้หอพักส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนไปใช้ Smart 
Meter และใช้มนุษย์ในการจดตัวเลขมิเตอร์เช่นเดิม 
 ซึ่งในปัจจุบันการชำระค่าน้ำ ค่าไฟของแต่ละหอพักนั้น ทำ
ด้วยการรวบรวมจากห้องพักทั้งหมดเพื่อชำระให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคและการตรวจสอบค่าน้ำ ค่าไฟของหอพัก โดยทั่วไป
นั้นจะมีผู้ดูแลหอพักเป็นผู้ตรวจสอบโดยแต่ละเดือนจะทำการจด
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บันทึกค่าตัวเลขจากมิเตอร์ไฟฟ้าและจากมาตรวัดน้ำลงสมุด
บ ันท ึกและนำมาคำนวณออกมาเป ็นต ัวเลขและทำการ
เปรียบเทียบกับค่าของเดือนก่อนหน้า หลังจากการคำนวณ ผู้แล
หอพักจะทำการเขียนใบเสร็จและนำมายื่นไว้หน้าห้องพักแต่ละ
ห้อง เพื่อให้ผู้พักได้ทำการชำระเงินตามที่ใบเสร็จแจ้งไว้ ซึ่งในแต่
ละครั้งการจดบันทึกลงสมุดและการคิดคำนวณด้วยเครื่องคิดเลข
นั้น ผู้ดูแลหอมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการจดบันทึกตัวเลข
และอาจส่งผลให้คำนวณค่าน้ำ ค่าไฟของห้องนั้น ๆ ผิดพลาด 
เนื ่องจากการที ่เจ้าของและผู ้ดูแลหอพักต้องทำงานซ้ำซ้อน
แบบเดิมหลาย ๆ ห้อง อาจทำให้เกิดความประมาทและขาดการ
ตรวจสอบที่ดี ซึ่งการเกิดปัญหาเหล่านี้อาจทำให้เกิดผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของหอพัก 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นทางในการช่วยเหลือเจ้าของและผู้ดูแล
หอพักและผู้พักอาศัยโดยการช่วยเหลือเรื่องการบริหารจัดการค่า
น้ำ ค่าไฟ สำหรับหอพัก ด้วยวิธีการประมวลผลภาพ และมีการ
พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ใน
ทุกระบบปฏิบัติการ เพื่อลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนของผู้ดูแลหอพัก 
ลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดในการจดบันทึก คำนวณค่าน้ำ 
ค่าไฟได้อย่างถูกต้องและช่วยให้ผู้พักอาศัยทราบปริมาณการใช้
ไฟในแต่ละเดือนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่จำกัด 
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้าและการอ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้า 
มิเตอร์ไฟฟ้า [6] (Kilowatt-Hour Meter)  เป็นเครื่องวัดที่

ทำงานด้วยการเหนี่ยวนำไฟฟ้า ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัด ปริมาณ
กำล ั ง ไฟฟ ้ากระแสสล ับท ั ้ ง ในบ ้ านเร ือนและในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีหน่วยวัด พลังงานไฟฟ้าเป็น กิโลวัตชั่วโมง 
(Kilowatt-hour) 
 การอ่านมิเตอร์ขนาด 5(15) แอมป์ [8] มีตัวเลขสำหรับอ่าน 
5 หลัก แบ่งเป็นเลขจำนวนเต็ม 4 หลัก(สีดำ) และเลขทศนิยม 1 
หลัก (สีขาว) ตัวอย่างการอ่านค่าตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 
5(15) แอมป์ ซึ่งจากรูปแสดงตัวเลขในมิเตอร์ไฟฟ้า โดยตัวเลข 4 
ตำแหน่งแรก ประกอบด้วยเลข 8 4 3 8 และตำแหน่งท่ี 5 แสดง
ทศนิยมเป็นเลข 9 โดยมีวิธีการอ่าน คือ 8438.9 กิโลวัตต์อาว 
เป็นวิธีอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5(15) แอมป์ ซึ่งเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าที่
นิยมใช้ในครัวเรือนท่ัวไป ดังภาพท่ี 1 

 

 
ภาพ 1 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5(15) แอมป ์

 

2.2 มาตรวัดน้ำและการอ่านค่ามาตรวัดน้ำแบบ 4 หลัก 
     มาตรวัดน้ำ [3] คือ ระบบกลไกลพื้นฐานธรรมดา ไม่มีระบบ
อิเลคโทรนิคใด ๆ ความผิดพลาดอันเกิดจากระบบไฟฟ้า จึงไม่มี
การทำงานขับเคลื่อนโดยการมีใบพัดซึ่งเป็นเหมือนกังหัน   เมื่อมี
น้ำไหลผ่านก็จะให้ใบพัดหมุนตามทิศทางและปริมาณของน้ำที่
ไหลผ่านจากใบพัดซึ่งติดตั้งไว้กับระบบเฟืองทดต่อไปยังแกนหมุน
ตัวเลข ตัวเลขที่หน้าปัดจึงขับเคลื่อนโดยปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน
ใบพัดท่ีหน้าปัดของมาตรวัดน้ำจะมีช่องแสดงตัวเลข 
     การอ่านค่าจากมาตรวัดน้ำแบบ 4 หลัก [11] ซึ่งตัวเลขบน
หน้าปัดมาตรวัดน้ำ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ตัวเลข 4 
หลัก แถวบนในกรอบสี่เหลี่ยม บอกค่าปริมาตรน้ำเป็นจำนวน
เต็ม มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร หรือ คิว ส่วนที่สองคือ เข็มช้ี
ตัวเลขในวงกลม 3 วง บอกค่าปริมาตรน้ำเป็นหน่วยทศนิยมของ
ลูกบาศก์เมตร หลักต่าง ๆ ตั้งแต่ทศนิยมหลักที่ 1 จนถึงทศนิยม
หลักที่ 3 (หลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย) มีหน่วยนับเป็นลิตร 
จากตัวอย่างอ่านค่าน้ำได้ 19 ลูกบาศก์เมตร หรือ 19 คิว หาก
อ่านแบบละเอียด ก็อ่านได้ 19.210 ลูกบาศก์เมตร ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพ 2 การอ่านมาตรวัดน้ำแบบ 4 หลกั 

2.3 เทคโนโลยี OCR 
OCR [5] (Optical Character Recognition) ห ม า ย ถึ ง 

กระบวนการของการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์ เช่นกระดาษ นิตยสาร 
หรือรูปภาพ ให้กลายเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้อง
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เสียเวลาพิมพ์  โครงสร้างทั่วไปและขั้นตอนการทำงานของระบบ 
OCR ประกอบไปด้วยขั้นตอนการทำงานหลัก 3 ขั้น  

(1) ขบวนการประมวลผลขั ้นต ้น (Pre-Processing) เป็น
ขั ้นตอนในการปรับแต่งและจัดเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมกับ
ขั้นตอนการรู้จำ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพโดยรวม
ของระบบ เพราะหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในส่วนนี้ก็จะส่งผล
กระทบไปยังส่วนถัดไปของระบบ 

(2) การร ู ้จำ (Recognition) เป ็นส ่วนที ่จะต ัดส ินว ่ารูป
ตัวอักษรที่ส่งเข้าไปเป็นรหัสตัวอักษรอะไร เช่นเดียวกับส่วนอ่ืน ๆ 
ที่มีวิธีการหลากหลายซึ่งนำมาใช้เพื่อให้ได้ผลการทำงานที่ดีที่สุด
เทคนิคใหม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับปัญหา
ที่เกิดจากเอกสารที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 

(3) ขบวนการประมวลผลขั้นปลาย (Post-Processing) เป็น
ส่วนการตรวจสอบและแก้ไขข้อความเข้ามา โปรแกรมส่วนนี้
มักจะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของการสะกด
คำและไวยากรณ์ภาษา โดยมักจะใช้พจนานุกรมมาช่วยในการ
ตรวจสอบคำผิด เพื ่อสามารถเพิ ่มอัตราความถูกต้องให้แก่
โปรแกรมได้ โดยเฉพาะในส่วนท่ีนอกเหนือจากความสามารถของ
ส่วนการรู้จำ เช่น ตัวอักษรที่เปรอะเปื้อนมาก ๆ หรือตัวอักษรที่
ติดหรือขาด เป็นต้น 
 
2.4 เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 

การประมวลผลภาพ [2] (Image Processing) คือ การแยก
ลักษณะเฉพาะของภาพเป็นการแยกหรือนำข้อมูลที่สำคัญของ
ภาพออกมาโดยลักษณะเฉพาะของภาพเป็นคุณสมบัติที่สามารถ
หาได้โดยใช้ขั้นตอนวิธีการประมวลผลภาพ (Image Processing) 
ซึ่งลักษณะเฉพาะพื้นฐานของภาพประกอบด้วย 2 ส่วนคือ สีและ
รูปร่าง 

สี (Color) เป็นลักษณะเฉพาะของภาพที่มีบทบาทสำคัญใน
ระบบค้นคืนภาพ เช่น ฮิสโตแกรมสี ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสี
ที่ถูกนามาใช้บ่อย ๆ เนื่องจากสีเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ ง่าย
และเป็นส ิ ่งแรกที ่สามารถสังเกตเห็นได ้จากการมองภาพ
นอกจากนี้สียังสามารถใช้ในการแยกแยะกลุ่มของภาพออกตาม
เนื้อหาได้เป็นอย่างดี เช่น สีฟ้าของน้ำทะเล สีแดงของดอกไม้ สี
เขียวของต้นไม้ เป็นต้น 

รูปร่าง (Shape) เป็นลักษณะเฉพาะของภาพที่ใช้อธิบายถึง
รูปร่างและลักษณะ รวมถึงขนาดของวัตถุภายในภาพซึ่งทำให้

สามารถแยกวัตถุออกจากพื้นหลังหรือแยกแยะระหว่างวัตถุที ่มี
รูปร่างแตกต่างกันออกจากกันได้ 
 
2.5 EasyOCR 

EasyOCR [10]  ไลบารีสำหรับดึงข้อความจากรูปภาพ พัฒนา
ด้วย Python ซึ่งสามารถรองรับการแปลงภาพเป็นข้อความได้
มากถึง 70 ภาษา ในส่วนของการตรวจจับข้อความจากภาพใช้
อ ัลกอร ิท ึม CRAFT และร ูปแบบของการร ับร ู ้  ค ือ CRNN 
(Convolutional Recurrent Neural Network) ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 3 ส่วน การแยกคุณลักษณะ ใช้ Resnet 
(Residual neural network) การติดฉลากหรือการใส่ Label 
ให ้ก ับข ้อความที ่ตรวจจ ับได ้ใช ้ LSTM (Long Short-Term 
Memory) และส่วนสุดท้าย คือ การถอดรหัสหรือการแปลงเป็น
คำด้วยการจัดหมวดหมู่ ใช้ CTC (Connectionist Temporal 
Classification) 

 

 
ภาพ 3 กรอบการทำงานของโมเดล EasyOCR 

 
2.6 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 
     เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) [9] คือ การพัฒนา
ระบบงานบนเว็บ ซึ ่งมีระบบมีการไหลเวียนในแบบออนไลน์ 
(Online) ทั้งแบบโลคอล (Local) ภายในวงแลน (LAN) และโก
ลบอล (Global) ออกไปยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้เหมาะ
สำหรับงานท่ีต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real Time) 
     การทำงานของเว็บแอปพลิเคชันนั้น โปรแกรมส่วนหนึ่งจะ
วางตัวอยู่บนเร็นเดอริงเอนจิน (Rendering Engine) ทำหน้าที่
หลัก คือ นำเอาชุดคำสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการ
แสดงผล นำมาแสดงผลบนพื้นที่ส่วนหนึ่งในจอภาพ โปรแกรม
ส่วนที่วางตัวอยู่บนตัวเร็นเดอริงเอนจิน ทำหน้าที่หลัก คือการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่แสดงผล จัดการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้า
มาเบื้องต้นและการประมวลบางส่วนแต่ส่วนการทำงานหลักจะ
วางตัวอยู ่บนเซิร์ฟเวอร์ ในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน แบบ
เบื้องต้น ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะประกอบไปด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ ่งทำ
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หน้าที่เชื่อมต่อกับไคลเอนต์ตามโปรโตคอล เอช ที ที พี / เอช ที 
ที พี เอส  (HTTP/ HTTPS) 
 
2.7 Flask 
     Flask [12] ค ือ web framework ที ่ เข ียนข ึ ้นมาสำหรับ 
Python เพื่อใช้ร่วมกัน webserver เช่น Apache และได้รับการ
ยอมรับจาก community web pages ชั ้นนำเช่น Pinterest, 
LinkedIn เป็นต้น โดย Flask ถูกเรียกว่า micro framework 
เพราะว่าไม่ต้องการเครื่องมือ หรือ library อะไรมาก อีกทั้ง ไม่
จำเป็นต้องมี database ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม Flask ก็ยังรองรับ
การเพิ่ม extensions พิเศษได้ ถ้ารองรับ Flask 
 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     สุกัญญา จังเจริญจิตต์กุล (2547) พัฒนาอัลกอริทึมเพื่อการ
รู ้จำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ [4] ซึ ่งประกอบด้วยตัวอักษร 
ตัวเลข และจังหวัด เพื่อใช้ชี ้เฉพาะรถยนต์คันนั้น ๆ การบ่งช้ี
ตัวอักษรและตัวเลขถูกต้องเฉลี่ยประมาณ 92% และการบ่งช้ี
เฉพาะส่วนจังหวัด ถูกต้องเฉลี่ยประมาณ 90% ความถูกต้อง
โดยรวม ของการหาตำแหน่งป้ายทะเบียนและสามารถหา
ตำแหน ่งบ ่งช ี ้ต ัวอ ักษร ต ัวเลข จ ังหว ัดได ้ถ ูกต ้องเฉลี่ย
โดยประมาณ 89%  
 
     ชยาพร คำเกิด (2560) พัฒนาแอปพลิเคชันอ่านค่ามิเตอร์
ไฟฟ้า ด้วยวิธีประมวลผลภาพ [1] ผลการวิจัยพบว่า แอปพลิเค
ช ันอ ่านค ่าม ิ เตอร ์ไฟฟ ้า ด ้วยว ิธ ีการประมวลผลภาพ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการอ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้า 
จากการศึกษาทดลอง รวบรวมข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้าของหอพักและ
นำรูปภาพทั ้งหมดทำการทดสอบในการอ่านค่าตัวเลขจาก
ร ูปภาพผ่าน Google Cloud Vision API และจากการศึกษา 
พบว่าสามารถอ่านค่าตัวเลขและนำมาคำนวณค่าการใช้ไฟฟ้า
ผ่านแอปพลิเคชั่นได้  
 
     ณัฐญากร มีอิฐมั ่น (2562) พัฒนา แอปพลิเคชันมือถือ
สำหรับการอ่านและตรวจสอบหมายเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาล 
สำหร ับคนตาบอดบนระบบปฏิบ ัต ิการแอนดรอยด์  [2] มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการแปลงรูปภาพที่มีตัวอักษร
เป็นข้อความ หรือ OCR เพื ่อเป็นเครื ่องมือที ่ช่วยวิเคราะห์

หมายเลขบนสลากกินบางรัฐบาล การศึกษางานวิจัยนี้นี้เริ่มจาก
การศึกษารวบรวมข้อมูลของเทคโนโลยี OCR แล้วนำ google 
cloud vision เข้ามาช่วยในการช่วยวิเคราะห์รูปภาพแล้วแปลง
ออกมา ในล ั กษณะของต ั วอ ั กษร  โดย ใช ้ ก า ร  Regular 
Expressions เข้ามาช่วยในการตัดข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องออก
จากข้อความที่ได้จากการแปลง และนำเอา Text to Speech 
เข้ามาช่วยในการแปลงตัวอักษรเป็นเสียงและมีการพัฒนาเป็น
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื ่อให้มีความ
สะดวกต่อผู้ใช้งานที่เป็นผู ้พิการทางสายตา จากการทดสอบ
พบว่า  แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการอ่านและตรวจสอบ
หมายเลขบนสลากก ินแบ ่งร ัฐบาล สำหร ับคนตาบอดบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องถึงร้อย
ละ 95  
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 
3.1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาระบบ 
     การเก็บบันทึกข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้าและมาตรวัดน้ำ มีการเก็บ
เป็นชนิดเอกสารที ่อยู ่ในรูปแบบกระดาษนำมารวบรวมเป็น
แฟ้มข้อมูล ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเก็บข้อมูลในรูปแบบแฟ้มข้อมูลนี้ 
ซึ่งอาจจะเป็นเอกสารจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อการสืบค้นประวัติ
การใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าได้ จากการศึกษาจากระบบเดิมที่ทำการจด
บันทึกลงกระดาษ คำนวณและแจ้งให้ผู ้พักทราบนั้นเป็นการ
ทำงานที่ซ้ำซ้อนและยากต่อไปค้นหาประวัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการออกแบบ วิเคราะห์และพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้สะดวก
ต่อการใช้งานต่อไป 

 
3.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     (1) ศึกษาเกี่ยวกับการอ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้าและมาตรวัดน้ำ 
     (2) รวบรวมประวัติการบันทึกเลขมิเตอร์ไฟฟ้าและเลขมาตร
วัดน้ำย้อนหลัง จากหอพักกรณีศึกษา หอพักกมลวรรณ 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
     (1) ด้านซอฟต์แวร์ 
 - Windows 10 Home 64 bit 

- PyCharm  
- Visual Studio Code  
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- XAMPP  
- Flask  
- Tailwind CSS  

     (2) ด้านฮาร์ดแวร ์
          1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
      - CPU Intel Core i7-8750H 2.20 GHz 
      - Ram 8GB DDR4 
      - Hard Disk 1 TB 
 
          2. โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android 
      - Android 9.0 (Pie) 
      - CPU Exynos 9610 Octa Core 2.3 GHz 
      - RAM 6 GB 
      - ROM 128 GB 
      - GPU Mali-G72 MP3 
     (3) ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 
 - Python  
 - HTML5 
 - CSS 
 - JavaScript 
 - SQL 
 
3.4 ศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
     (1) ทำการทดสอบโมเดลโดยการนำรูปภาพชุดเดียวกัน
จำนวน 20 ภาพทดสอบกับโมเดลทั ้งหมด 4 โมเดล ได้แก่ 
Tesseract, Nanonets, Google Cloud Vision และ EasyOCR 
ซึ่งได้ผลการทดสอบ ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบโมเดลเพื่อเลือกใช้โมเดลในการ OCR 

      

 จากผลการทดสอบ EasyOCR เป็นโมเดลที่ทดสอบและ
เป็นที่ยอมรับและเหมาะสมการใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อบริหาร
จัดการค่าน้ำ ค่าไฟ สำหรับหอพัก ด้วยวิธีประมวลผลภาพ 
กรณีศึกษา หอพักกมลวรรณ โดยการใช้เทคโนโลยี OCR มาช่วย
อำนวยความสะดวกในการลดความผิดพลาดและลดระยะเวลาใน
การคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
     (2) ศึกษาการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน ด้วย Python Flask 
     (3) การสร้างฐานข้อมูลด้วย MySQL 
 
3.5 การทดสอบและวิเคราะห์ 
     ผู ้วิจัยได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจที ่มีต่อการใช้งาน
ระบบเพื่อบริหารจัดการค่าน้ำ ค่าไฟ สำหรับหอพัก ด้วยวิธี
ประมวลผลภาพ กรณีศึกษาหอพักกมลวรรณ โดยเลือกตัวอย่าง
ตามสะดวก (Convenience Sampling) [13]  เนื่องจากการวิจัย
เป็นโครงการนำร่องเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี OCR กับความต้องการของผู้ประกอบการหอพกันสิิต 
โดยมีกลุ ่มตัวอย่างผู ้ใช้งานจำนวน 8 คน โดยเป็นกลุ ่มผู ้พัก 
เจ้าของหอพักและผู้ดูแลหอพัก ดังตาราง 2  
 
ตาราง 2 จำนวนผู้ทดสอบระบบ 

สถานะผู้ทดสอบ จำนวน 
เจ้าของหอพักกมลวรรณ 1 
ผู้ดูแลหอพักกมลวรรณ 1 
ผู้พักภายในหอพักกมลวรรณ 6 

 
 
 
 
3.6 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
     (1) การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ จากการรวบรวม
ความต้องการของผู้ใช้ ได้ออกแบบ Use Case Diagram ดังภาพ
ที่ 3 
 

Model OCR 
ความแม่นย า
ในการแปลง

ข้อความ 

Open 
source 

ไม่จ ากัด 
การใ ้งาน 

Cloud 
services 

ไม่ใ ้
อินเตอร์เน ต 

Tesseract 94%     

Nanonets 93%     

Google Cloud 
Vision 

95%     

EasyOCR 95%     
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ภาพ 4 Use case diagram 

 
     (2) การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างเป็นขั้นตอนในการนำ
สิ่งที่วิเคราะห์มาออกแบบเป็นระบบงาน มีโครงสร้างฐานข้อมูล
สัมพันธ์ (Entity Relationship Diagram) ดังภาพท่ี 4 
 

 
ภาพ 5 Entity Relationship Diagram 

     (3) แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 

 
ภาพ 6 Context Diagram 

 
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
 จากการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ได้มีการพัฒนาระบบเพื่อบริหาร
จัดการค่าน้ำ ค่าไฟ สำหรับหอพัก ด้วยวิธีประมวลผลภาพ 
กรณีศึกษาหอพักกมลวรรณ มีการใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อ
ตรวจจับตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้าและมาตรวัดน้ำและแปลงเป็น
ข้อความ เพื่อนำข้อความที่ได้บันทึกลงฐานข้อมูลและมีการเก็บ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ วิเคราะห์และออกแบบระบบ สามารถแบ่ง
ผู้ใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เจ้าของและผู้ดูแลหอพัก และผู้พัก  
 
4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
     เว็บแอปพลิเคชันมี 2 ฝั่ง ดังนี ้

(1) เจ้าของและผู้ดูแลหอพัก 

ภาพ 7 หน้าเมนูหลกัและการ OCR มิเตอร์ไฟและมาตรน้ำ 
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 (2) ผู้พัก 

ภาพ 8 ใบแจ้งหนี้และตารางแสดงสรุปค่าใช้จ่ายของห้อง 

 

ภาพ 9 หน้าตา่งสร้างใบแจ้งหนี้และสรปุค่าใช้จ่ายรายเดือน 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
 

5.1 สรุปผลวิจัย 
     ระบบเพื่อบริหารจัดการค่าน้ำ ค่าไฟ สำหรับหอพัก ด้วยวิธี
ประมวลผลภาพ กรณีศึกษาหอพักกมลวรรณ จัดทำขึ้นเพื่อช่วย
ให้ลดความผิดพลาดในการจดบันทึก ลดเวลาการคำนวณค่าน้ำ  
ค่าไฟ สามารถคำนวณได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดภาระงานให้แก่
ผู้ใช้งานและสามารถติดตามประวัติค่าใช้จ่ายย้อนหลังได้  จาก

ผลการวิจัยพบว่า ระบบเพื่อบริหารจัดการค่าน้ำ ค่าไฟ สำหรับ
หอพัก ด้วยวิธีประมวลผลภาพ กรณีศึกษาหอพักกมลวรรณ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ่ผู ้วิจัยกำหนด ระบบสามารถบันทึก
ข้อมูลมิเตอร์ซึ่งในการบันทึกข้อมูลมิเตอร์นั้นนำเทคโนโลยี OCR 
การแปลงภาพเป็นข้อความมาช่วยได้ ลดเวลาการคำนวณค่าน้ำ 
ค่าไฟ สามารถคำนวณได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดภาระงานให้แก่
ผู้ใช้งานและสามารถติดตามประวัติค่าใช้จ่ายย้อนหลังได้อีกด้วย 
      จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบของ
เจ้าของและผู้ดูแลหอ มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก มีค่าแนนเฉลี่ยจากทั้งสามด้านอยู่ที่ 4.30  ซึ่งในด้านการ
ออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 
4.21 ด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน อยู่ในระดับมากด้วย
คะแนนเฉลี่ย 4.33 และด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน อยู่ใน
ระดับมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.33 ในส่วนของความพึงพอใจต่อ
การใช้งานของผู้พัก ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีค่า
แนนเฉลี่ยจากทั้งสามด้านอยู่ที่ 3.89  ซึ่งในด้านการออกแบบเว็บ
แอปพลิเคชัน อยู ่ในระดับมากด้วยคะแนนเฉลี ่ย 3.83 ด้าน
ประสิทธิภาพของการใช้งานอยู่ในระดับมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 
4.08 และด้านประสิทธิภาพของการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับ
มากด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.77 
     จากผลการประเมินความพึงพอใจจึงสรุปได้ว่าแอปพลิเคชัน
นี้มีประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดกับหอพักอื่นได้ 
 
5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย 
     จากการศึกษาวิจัยระบบเพื ่อบริหารจัดการค่าน้ำ ค่าไฟ 
สำหร ับหอพัก ด ้วยว ิธ ีประมวลผลภาพ กรณีศ ึกษาหอพัก
กมลวรรณ พบข้อจำกัด ได้แก่ 
     (1) หากเปิดระบบบนโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือที่ใช้ต้อง
เป็น สมาร์ทโฟน ท่ีมีกล้อง เพื่อใช้ทำการถ่ายภาพ 
     (2) ข ้อจำกัดในการแปลงภาพเป็นข้อความ เนื ่องจาก
สภาพแวดล้อม มุมกล้องและระยะในการถ่ายภาพเพื่อ OCR ใน
บางครั้งอาจทำให้ระบบไม่สามารถแปลงรูปภาพเป็นข้อความได้ 
     (3) มีการตรวจจับตัวเลขผิดตำแหน่งเนื่องจากในมิเตอร์ไฟฟ้า
และมาตรวัดน้ำมีตำแหน่งที่เป็นตัวเลขประกอบอยู่หลายส่วน 
     (4) การเลื่อนหน่วยของมิเตอร์ไฟฟ้าและมาตรวัดน้ำ อาจทำ
ให้การตรวจจับข้อความจากภาพมีความคาดเคลื ่อนในบาง
ตำแหน่ง 
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     (5) การเอียงของภาพทำให้การลำดับภาพของผลลัพธ์สลับ
ตำแหน่ง 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
     ในการศึกษาและพัฒนาระบบเพื่อบริหารจัดการค่าน้ำ ค่าไฟ 
สำหร ับหอพัก ด ้วยว ิธ ีประมวลผลภาพ กรณีศ ึกษาหอพัก
กมลวรรณ ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะและข้อแนะนำจากผู้ทดลอง
ใช้ที ่อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู ้ที ่กำลังจะศึกษาและพัฒนา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับงานวิจัยนี้ จึงมีข้อเสนอแนะ
ดังนี ้
     (1) พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ สำหรับ OCR ให้มีความแม่นยิ่งข้ึน 
     (2) พัฒนาระบบให้มีการชำระเงินผ่านระบบ 
     (3) พัฒนาระบบให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีใบแจ้งหนี้ 
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บทคัดย่อ 
           ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นจนสามารถ
สร้างนวัตกรรม ซึ่งก็คือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นแนวคิดหนึ่ง
ซึ่งจะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ  สำหรับการออกแบบระบบใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา การวิเคราะห์และออกแบบ 
การพัฒนาระบบและการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือการ
ใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การศึกษาครั้งนี้อาศัยแนวคิดการวิจัยและ
พัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ(SDLC) เครื่องมือที่ใน
การพัฒนาระบบประกอบด้วย Visual Studio 2017 ภาษาที่ใช้
ในการพัฒนาประกอบไปด้วยภาษา CSS , PHP, JavaScript 
และ HTML 
            ผลการดำเนินงานพนักงานสามารถเข้าถึงปัญหาที่พบ

และนำไปแก้ไขควบคู่กับการทำงานได้  โดยที่ ไม่ต้องรอให้

เสียเวลาทำงานในส่วนอื่นๆ คู่มือใช้งานได้ง่ายมากขึ้น การ

ทำงานมีประสิทธิภาพและดำเนินการได้เร็วมากขึ้น สามารถลด

เวลาในการประสานงานท่ีไม่เข้าใจกัน และความเสี่ยงในทำงานท่ี

ต้องใช้เวลามากกว่าปกติหรือความผิดพลาดในการดำเนินงาน

และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่ อการบริหารที่ทันต่อ

สถานการณ์  ผลการประเมินระบบพบว่า การประเมินภาพ

รวมอยู่ในระดับดี (X= 4.00, S.D. = 0.51) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสาร

โทรคมนาคมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถใช้ในทางปฏิบัติได้

จริงและผู้ใช้มีความพึ่งพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี  

Abstract 
        Presently, Technology has increased its main 
role to be able to form innovation which is to form 
up new things to be the idea to lead the organization 
toward success. The objective of this study was to 
analyze, design and evaluate Development Manual 
Web Application PEA Telecommunication Asset 
Management System. This study used Research and 
Development tools were Visual Studio 2017. In 
addition, the computer languages are CSS , PHP, 
JavaScript and HTML. 
         The result of study, the system can Employees 
are able to access the problems they encounter and 
fix them along with their work. Without having to wait 
to waste time working in other areas The manual is 
easier to use. Work more efficiently and perform 
faster. It can reduce the time of coordination that are 

การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคม 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

Development Manual Web Application PEA Telecommunication  
Asset Management System 
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not understood And the risk of time-consuming work 
or operational errors and the utilization of Information 
for timely handling. The result of evaluation was good 
level (X= 4.00, S.D. = 0.51). It can be used practically 
and the users are overall satisfied at the good level. 

1. บทนํา 

          สหกิจศึกษา (Cooperative Education:Co-op) เป็น
ระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน ระหว่างการเรียนของ
นักศึ กษาในสถานศึกษาเข้ ากับการปฏิ บั ติ จริ งในสถาน
ประกอบการอย่ างมีหลั กการและเป็นระบบ เพื่ อ ให้ ได้
ประสบการณ์ตรง โดยกําหนดให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานใน 
สถานประกอบการในสถานประกอบการในฐานะเสมือนเป็น
พนักงานช่ัวคราวเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่ง
ความเป็นจริงของการทํางานและการเรียนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเองเป็น 
การบูรณาการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาออกไป
ปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ 
           จากที่ได้กล่าวในข้างต้นสหกิจศึกษาจึงถือเป็นส่วนหนึ่ง
ที่มีความสําคัญในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วย
พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่พร้อมปฏิบัติงานเมื่อสําเร็จการศึกษา
ได้เป็นอย่างดี เพราะนักศึกษาสหกิจจะได้รับโอกาสและความ
พร้อมต่อการปฏิบัติงานในอนาคต  รวมทั้งทราบถึงภาระงานที่
องค์กรหรือบริษัท ทําให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวให้
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งการที่นักศึกษาสหกิจได้ไป
ปฏิบั ติ งานในสถานประกอบการณ์ แต่ ละแห่ ง จะทำให้  
คณาจารย์ผู้นิเทศการออกสหกิจของนักศึกษา ทราบถึงความ
ต้องการของสถานประกอบการแต่ละแห่ง ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ปรับหลักสูตรของการศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้เป็น
อย่างดี ทำให้ มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออก
สู่ตลาดแรงงานต่อไปให้แก่ประเทศชาติได้อีกด้วย 

2. ทฤษฏีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนา ระบบ 
( System Development Life Cycle : SDLC) คื อ 
กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทาง 
ธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยระบบที่จะ 
พัฒนานั้น อาจเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่เลยหรือนําระบบ
เดิม ที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยน ให้ดียิ่งขึ้น ภายในวงจรนี้จะแบ่ง 
กระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phases) ได้แก่ ระยะการ 
วางแผน (Planning Phase) ระยะการวิ เคราะห์  (Analysis 
Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) และระยะการ
สร้าง และพัฒนา (Implementation Phase) โดยแต่ละระยะ
จะ ประกอบไปด้วยขั้นตอน (Steps) ต่าง ๆ แตกต่างกันไปตาม 
Methodology ที่นักวิเคราะห์นํามาใช้ เพื่อให้ เหมาะสมกับ 
สถานะทางการเงินและความพร้อมขององค์กรในขณะนั้น     
             ขั้นตอนในวงจรพัฒนาระบบ ช่วยให้นักวิเคราะห์
ระบบ สามารถดําเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นขั้นตอน  
ทําให้  สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานของ โครงการพัฒนาระบบ ได้ ขั้นตอนต่าง ๆ นั้นมี
ลักษณ ะคล้ ายกับ  การตั ดสิน ใจแก้ปัญ หาตามแนวทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Management) และพัฒนาทางเลือก
นั้นให้ใช้งานได้ สําหรับ วงจรการพัฒนาระบบในหนังสือเล่มนี้ 
จะแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่ ค้นหาและเลือกสรรโครงการ จัดตั้ง
และวางแผนโครงการ วิเคราะห์ระบบ ออกแบบเชิงตรรกะ 
ออกแบบเชิงกายภาพ พัฒนาและติดตั้งระบบ ซ่อมบํารุงระบบ 
[1]  
2.2 ระบบฐานข้อมูล 
          ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทําให้ 
ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ 
โดยที่จะไม่เกิดความซ้ําซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยง 
ความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้อง 
เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการกําหนดระบบ 
ความปลอดภัยของข้อมูลขึ้น นับได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคของ 
สารสนเทศ เป็นที่ยอมรับกันว่า สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการ 
กลั่นกรองอย่างเหมาะสม สามารถนํามาใช้ประโยชน์อย่าง 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนํามาใช้งานด้านธุรกิจ การบริหาร 



1616 

 

 

และ กิจการอื่น ๆ องค์กรที่มีข้อมูลปริมาณมาก ๆ จะพบความ
ยุ่งยาก ลําบากในการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการนําข้อมูลที่
ต้องการ ออกมาใช้ให้ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงถูก
นํามาใช้ เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล ซึ่ง ทําให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปได้สะดวก ทั้งนี้
โปรแกรมแต่ ละโปรแกรมจะต้องสร้างวิธีควบคุมและจัดการกับ
ข้อมูลขึ้นเอง ฐานข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างมาก 
โดยเฉพาะ ระบบงานต่าง ๆ ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ การออกแบบและ
พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล จึงต้องคํานึงถึงการควบคุมและการ
จัดการความถูกต้องตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูล
ด้วย [2] 
2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis 
and Design) 
            การวิ เคราะห์ระบบและการออกแบบ (System 
Analysis and Design) การวิเคราะห์และออกแบบระบบคือ 
วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใด 
ธุรกิจหนึ่งหรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบ 
สารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบ ช่วยในการแก้ไขระบบ 
สารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ การวิเคราะห์ระบบ 
คื อ  ก ารห าค วาม ต้ อ งก าร  (Requirements) ขอ งระบ บ
สารสนเทศ ว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ 
และการ ออกแบบก็คือ การนําเอาความต้องการของระบบมา
เป็นแบบแผน หรือ เรียกว่าพิมพ์ เขียวในการสร้างระบบ
สารสนเทศนั้นให้ใช้ งานได้จริง [3] 
2.4 การพัฒนาเว็บไซต์  
2.4.1 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ 
             ข้อมูลหรือสารสนเทศที่นาเสนอในแต่ละเว็บไซต์บน
โลก อินเทอร์เน็ตจะแตกต่างกันไปตามเป้าหมายในการพัฒนา
เว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ข่าว ก็จะนาเสนอข่าวที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอาจจะนาเสนอแยกตาม
ประเภทของข่าวสาร หรือเว็บไซต์บริการซื้อขายสินค้า เป้าหมาย 
ก็คือให้บริการซื้อขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งก่อนลงมือพัฒนา 
เว็บไซต์ผู้พัฒนาจะต้องกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาเว็บไซต์นัน้ 
ๆ ก่อนท่ีจะลงมือพัฒนา เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการ 

ในการพัฒนาเว็บไซต์จะประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ 
6 กระบวนการ คือ 
             1. กระบวนการกําหนดวัตถุประสงค์และวางแผน  
             2. การกําหนดเนื้อหาและจัดโครงสร้างเว็บไซต์  
      3. การออกแบบเว็บไซต์  
      4. การพัฒนาเว็บไซต์  
      5. การเผยแพร่และส่งเสริมเว็บไซต์  
      6. การดูแลและบํารุงรักษาเว็บไซต์ [4] 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
            ภูธเนศ เกตุพิบูลย์ (2554 : บทคัดย่อ) จากการศึกษา 
งานวิจัยเรื่องระบบจัดการข้อมูลการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษา 
บริษัท เทราด้าต้า จํากัด โดยผู้ใช้งานระบบสามารถจัดการข้อมูล 
งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ ผ่านเว็บไซต์ได้ สามารถจัดเก็บ 
ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ ได้ สามารถเก็บรายละเอียดข้อมูลการให้บริกรของ
พนักงานนั้น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ได้  สามารถเรียกดูข้ อมูล
รายละเอียดการ ให้บริการลูกค้านั้น ๆ ได้โดยสามารถสรุป
รายละเอียดข้อมูลที่ เจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการลุกค้า ออกเป็น
รายงานได้ทันที [5] 
             ฉลอง ดีชู (2548 : บทคัดย่อ) จากการศึกษา งานวิจัย 
เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปี และการควบคุมโครงการ กรณีศึกษาหน่วย 
บัญชาการทหารพัฒนา เพื่อให้ประสิทธิภาพในการจัดการและ 
เรียกใช้สารสนเทศในการจัดสรรงบประมาณ และการควบคุม 
โครงการดีขึ้นกว่าระบบเดิม ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี และการควบคุมโครงการ 
ก รณี ศึ ก ษ าห น่ วยบั ญ ชาก ารท ห ารพั ฒ น า พั ฒ น าบ น 
ระบบปฏิบั ติการ Windows XP ใช้ โปรแกรมจัดการเว็บ 

Apache ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL พัฒนาโปรแกรม 
แบบ web Based Application ใช้โปรแกรมภาษา PHP [6] 

3.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
        ในการด าเนินการท าโครงงานสหกิจศึกษามีจุดประสงค์  

เพื่อการพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้าน

สื่อสารโทรคมนาคมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 
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ผ่านหน้าเว็บไซต์ซึ่งมีวิธีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยมี

วิธีการดังต่อไปนี้ 

         3.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ 
         3.2 การศึกษาระบบงานเดมิ 
         3.3 การออกแบบระบบงานใหม่ 
         3.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบได้ออกแบบและ
พัฒนาระบบตามแบบ SDLC 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในวงจรพัฒนาระบบ SDLC 

    3.2 การศึกษาระบบงานเดิม 
             จากระบบงานเดิมที่ ได้กล่าวข้างต้นสามารถสรุป
ปัญหาที่เกิดจากระบบการท างานเดิมได้ ดังนี้ 
                1.  การเก็บบันทึกข้อมูลลงในระบบ TAMS ถ้าเป็น
ผู้รับจ้างส ารวจและน าเข้าข้อมูลมือใหม่จะมีความสับสนในการ
น าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ท าให้เกิดความผิดพลาดในการน าเข้าข้อมูล 
                2.  ข้อมูลของผู้รับช่วงหรือเป็นผู้รับจ้างส ารวจ
ข้อมูลสายสื่อสาร/อุปกรณ์จะไม่ถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล 
จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนจากผู้ดูแล
ข้อมูลที่เป็นผู้จ้าง 
3.3  การออกแบบระบบงานใหม่ 

          จากการศึกษาระบบงานเดิมของผู้ใช้ในปัจจุบัน พบว่า
เมื่อผู้รบัจ้างส ารวจที่เป็นมือใหม่ ซึง่ไม่มีความช านาญกับระบบ
ของ TAMS ท าการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลลงในระบบจะท าให้

เกิดความผิดพลาด เพราะระบบ TAMS จะมีความซับซ้อนในการ
น าเข้าข้อมูล 

   จากปัญหาดังกล่าวนี้เองท าให้เกิดความลา่ช้า จึงได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานใหม ่ดังนี้ 

          3.3.1 ผังงาน (Flowchart) ระบบงานใหม่ ของ
เว็บไซตค์ู่มือระบบบริหารจัดการทรัพยากรดา้นสื่อสาร
โทรคมนาคมของ PEA   

 

 

รูปที่ 2 แผนภาพแสดง Flowchart ระบบงานใหม ่

 3.3.2 Use Case Diagram คู่มอืการใช้งานระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
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รูปที่ 3 Use Case Diagram ระบบงานใหม่ 

จากรูปท่ี 3 ผู้ดูแลระบบสามารก าหนดสิทธิการเข้าใช้งาน บันทึก

ข้อมูลลงในเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ตรวจสอบสิทธิ 

ผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลลงใน

เว็บไซต์ 

4.ผลการดำเนินงาน 

          การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากร
ด้านสื่อสารโทรคมนาคมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลการ
ดำเนินงานดังต่อไปนี้  
           4.1 ส่วนของคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
นครราชสีมา            
           4.2 ส่วนของการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาคู่มือ
การ ใช้ งานระบบบ ริห ารจั ดการท รัพยากรด้ านสื่ อส าร
โทรคมนาคมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ง่ายในการใช้งาน (Ease of 

use) (�̅� = 3.90) ด้านความเหมาะสมแก่เวลา (Timeliness) (�̅� 
= 4.03) ตามลำดับ  
        

 
            รูปที่ 4 หน้าแรกส่วนอธิบาย  

           จากภาพท่ี 4 หน้าจอในส่วนน้ีจะแสดงองค์ประกอบ
ภาพรวมของเว็บไซต์ TUTORIAL TAMS มีหน้าหลักอยู่ 3 หน้า 
คือ หน้าแรก คู่มือ และส่วนของหน้าติดต่อเรา 
 

 
รูปที ่5 หน้าจอสมัครสมาชิก 

         จากรูปที่ 5 เป็นหน้าจอการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์
ระบบคู่มือบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าใช้งานระบบจะต้องทำการ
สมัครสมาชิกก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได ้
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รูปที่ 6  เมนูคู่มือ ภายในเมนคูู่มือจะประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่

เกี่ยวข้องกับงานท่ีท าในระบบ TAMS มีรูปแบบคลา้ย PDF ฉบับ 

เว็บไซต์ ที่ดูง่ายและทันสมัย 

 
รูปที่ 7 หน้าแรกส่วนแนะนำ 

    จากรูปที่ 7 หน้าจอในส่วนนี้จะอธิบายถึงนิยามและ
ความสำคญัของระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสาร
โทรคมนาคมการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

 

 
รูปที่ 8 หน้าจอตรวจสอบสถานะงานติดตามงาน 

            จากรูปที่ 8 หน้าจอส่วนนี้อธิบายถึงการตรวจสอบ
สถานะงาน ติดตามงานขออนุญาตโดยผู้รับเหมาของงานจะเป็น
ที่จะเข้ามาตรวจสอบสถานะของงาน 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 
               ในส่วนน้ีของงานวิจัยบทนี้จะน าเสนอผลการ
อภิปรายการวิจัยและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน
การด าเนินการและสรุปผลการวจิยัโดย ผู้วิจัยน าเสนอ
รายละเอียดของแตล่ะหัวข้อตามล าดับดังต่อไปนี ้
                5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
                5.2  ข้อเสนอแนะ 
5.1  สรุปผลการดำเนินงาน 
        การพัฒนาคู่มือระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสาร
โทรคมนาคมของ PEA (TAMS) มีผลการดำเนินงานดังน้ี 
การพัฒนาคู่มือระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสาร
โทรคมนาคมของ PEA (TAMS) มีผลการดำเนินงานดังน้ี 
          ผลการพัฒ นาเว็บ ไซต์ คู่ มื อระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของ PEA (TAMS)  
         ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์คู่มือระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของ PEA (TAMS) ได้
ใช้โปรแกรม Visual Studio ในการพัฒนาเว็บไซต์  และใช้ 
MySQL เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล ซึ่งระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ 
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              1. ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถค้นหา เพิ่ม ลบ หรือ
แก้ไขข้อมูลของคู่มือเว็บไซต์ได้ รวมทั้งกำหนดสิทธิผู้ใช้งานบน
เว็บไซต์ได้ 
              2. ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปค้นหา เพิ่ม ลบ หรือแก้ไข
ข้อมูลในส่วนของบัญชีผู้ใช้ได้ ซึ่งคู่มือเว็บไซต์ที่ได้พัฒนาตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีโดยสามารถเข้าใช้งานข้อมูลพร้อมกันได้ 
รวมทั้งค้นหา เพ่ิม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้ ในเวลาพร้อมกัน   
              ผลการประเมินการพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา  
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึง

พอใจ พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งระบบอยู่ในระดับดี (�̅�= 4.49) 

ความพึงพอใจในด้านการใช้งาน อยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.575) 

ด้านรูปแบบอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.57) และด้านข้อมูล อยู่ใน

ระดับดี (�̅�= 4.33) 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
          ควรพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการใช้งานบนเว็บ
แอปพลิเคชัน และการทำงานบนอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการวันทำงาน

ของพนักงาน ที่รองรับการทำงานได้ทั ้งบนคอมพิวเตอร์และ
สมาร์ทโฟน ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลวันทำงาน วันลางาน 
และการย้ายวันทำงานของพนักงานลงฐานข้อมูล ทำให้การค้น
คืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลางานทำได้โดยสะดวก ง่าย รวดเร็ว 
การตรวจสอบจำนวนวันลาของพนักงานที่ผ่านมา มีความถูกต้อง 
อีกทั้งยังสามารถสรุปจำนวนวันลาคงเหลือที่พนักงานสามารถลา
ได้อีกด้วย ในกรณีที่มีการลางานหรือย้ายวันทำงานของพนักงาน 
ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังระบบไลน์กลุ่มของบริษัท ทั้งนี้
เพื ่อให้ระบบการทำงานของพนักงาน บริษัท ดรากอนไฮสปีด 
จำกัด มีการจัดการที่สะดวกมากยิ่งข้ึน 

ผลการประเมินประสทิธิภาพของระบบท้ัง 3 ดา้นคือ (1) การ
ทำงานตามความต้องการของผู ้ใช้อยู่ในระดับ “ดี” ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.48 (2) การใช้งานโปรแกรมอยู่ในระดับ “ดี” ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58 และ (3) ความปลอดภัยของข้อมูลอยู่ในระดับ “ดี
มาก” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ซึ่งประเมินโดยผู้เชี ่ยวชาญ และ
ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินในภาพรวมของระบบ อยู่ใน
ระดับ “ดี” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 
 
คำสำคัญ -- วันทำงาน, การลางาน, เปลี่ยนวันทำงาน, พนักงาน
ฝ่ายดูแลระบบ 
 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 
The objectives of this project were to designed and 

developed the workday management system of 
employee, case study of dragon hispeed Co., Ltd.. The 
system is compatible with both computers and 
smartphones. It can store information of working days, 
leave days, and moving of employees' work days into 
the database. As a result, the process of retrieving 
leave-related information is quick and easy, and 
employee leave verification is correct. In addition, the 
system can also summarize the remaining days that 
employees can take leave. In the event of an 
employee's leave or relocation of work days, the 
system will send a notification to the group line system 
of the company. This is to make the work of the 
employees more manageable. 

The results of the system performance evaluation in 
3  parts are as follows: (1) The work according to the 
needs of the user is good level with an average of 4.48. 
(2) The use of the program is good level with an average 
of 4.58 and (3) Data security is very good level with an 
average of 4 . 6 8 .  The system is evaluated by experts 
and users. The overall evaluation of the system was in 
the good level with an average of 4.58. 

 
Keywords -- workday, leave, workday change, 
administrator staff 
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1. บทนำ 
บริษัท ดรากอนไฮสปีด จำกัด เป็นบริษัทท่ีให้บริการเกี่ยวกับ

การเช่าพื้นที่โฮสติ้ง (Hosting) บริการจดโดเมน การให้บริการ
อีเมลโฮสติ้ง (E-Mail Hosting) การให้บริการสำหรับรีเซลเลอร์ 
(Reseller) การให้บริการเวอชวลไพรเวทเซิร์ฟเวอร์ (Virtual 
Private Server) และการให้บริการวิทยุออนไลน์ ที่ตั้งสาขาหลัก
อยู่ท่ีจังหวัดปทุมธานี บ้านเลขท่ี 807/315 หมู่ 8 ต.คูคต อ.ลำลูก
กา จ.ปทุมธานี 12130 และสาขาย่อยที ่จ ังหว ัดอุตรดิตถ์ 
บ้านเลขท่ี 227 ม.6 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ 53000 

บริษัทมีพนักงานทำงานใน 2 สาขา การทำงานของพนักงาน
จะม ีความแตกต ่างก ัน ท ั ้ งด ้านเวลาในการทำงาน หรือ
วันหยุดราชการ จากการแยกพนักงานใน 2 สาขา ทำให้การ
ดำเนินธุรกิจมีปัญหา อาทิเช่น การประสานงานของพนักงานที่
ค ่อนข ้างไม ่สะดวกม ีการปฏ ิบ ัต ิ งานท ี ่ซ้ ำซ ้อน ไม ่ม ีการ
เตรียมพร้อมในการทำงาน กรณีที ่พนักงานต่างสาขาไม่มา
ปฏิบัติงาน เนื ่องจากไม่มีข้อมูลการลางานที ่เป็นระบบ อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตวันทำงานหรือวันลางานได้  

ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจัดการวันทำงาน
ของพนักงาน ที่สามารถรองรับการทำงานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์
และสมาร์ทโฟน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลวันทำงาน วันลางาน และ
การย้ายวันทำงานของพนักงานลงฐานข้อมูล ทำให้สามารถค้น
คืนข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสามารถตรวจสอบจำนวนวันลาของ
พนักงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งสรุปจำนวนวันลาคงเหลือที่พนักงาน
สามารถลาได้ ในกรณีที ่มีการลางานหรือย้ายวันทำงานของ
พนักงาน ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังระบบไลน์กลุ่มของ
บริษัท ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นได้  

 
2 วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาระบบจัดการวันทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา 
บริษัท ดรากอนไฮสปีด จำกัด 
 

3. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนาระบบได้นำความรู้จากการศึกษาทฤษฎีหรือ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน มาประกอบการพัฒนาระบบ 
การออกแบบ และการวิเคราะห์ระบบ ตลอดจนการออกแบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบโปรแกรมจนสามารถทำงานได้สมบูรณ์ 
โดยได้ลำดับเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องไว้ดังน้ี 

3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ 
3.1.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 

Cycle : SDLC) เป็นวงจรที ่แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละ
ขั้นตอนของการพัฒนาที่จะทำให้เข้าใจถึงกิจกรรมพื้นฐาน และ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ โดยขั ้นตอนของการ
พัฒนาระบบถูกแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 

3.1.1.1 การกำหนดป ัญหา (Problem Definition) เป็น
ขั้นตอนของการกำหนดขอบเขตของปัญหา สาเหตุของปัญหา 
เกิดจากการดำเนินงานในปัจจุบัน ความเป็นไปได้กับการสร้าง
ระบบใหม่ การกำหนดความต้องการระหว่าง นักวิเคราะห์ระบบ
กับผู้ใช้งาน โดยข้อมูลเหล่านี้ได้จากการสัมภาษณ์ การรวบรวม
ข้อมูลจากการดำเนินงาน ต่าง ๆ เพื่อทำการสรุปเป็นข้อกำหนดที่
ชัดเจน ในขั้นตอนนี้หากเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ อาจเรียก
ขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้  

3.1.1.2 การว ิ เคราะห ์ (Analysis) เป ็นข ั ้นตอนของการ
วิเคราะห์การดำเนินงานของระบบปัจจุบัน โดยการนำข้อกำหนด
ความต้องการที่ได้มาจากขั้นตอนแรก มาวิเคราะห์ในรายละเอียด 
เพื ่อทำการพัฒนาเป็นแบบ จำลงตรรกะ ซึ ่งประกอบด้วย 
แผนภาพกระแสข้อมูล คำอธิบายการประมวลผลข้อมูลและ
แบบจำลองข้อมูล ในรูปแบบแสดงแผนภาพความสัมพันธ์ ทำให้
ทราบรายละ เอ ี ยดข ั ้นตอนการดำ เน ินงานในระบบว่ า
ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์กับสิ่ง
ใด  

3.1.1.3 การออกแบบ (Design) เป็นขั ้นตอนของการนำ
ผลลัพธ์ที ่ได้จากกการวิเคราะห์ของตรรกะมาทำการออกแบบ
ระบบ โดยการออกแบบระบบจะเริ่มจากส่วนของอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีต ่าง ๆ และคอมพิวเตอร์ที ่นำมาพัฒนาการออก
แบบจำลองข้อมูล การออกแบบรายงาน และการออกแบบ
จอภาพในส่วนต่อประสานงานกับผู้ใช้การจัดทำพจนานุกรม
ข้อมูล  

3.1.1.4 การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนของการ
พัฒนาโปรแกรม ด้วยการสร้างชุดคำสั่งหรือเขียน โปรแกรมเพื่อ
สร้างระบบงาน โดยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาจะต้องพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกับเทคโนโลยี ที ่ใช้งานอยู่ ซึ ่งอำนวยความ
สะดวกต่อการพัฒนารวมทั ้งการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ท ี ่ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มากมายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม 
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3.1.1.5 การทดสอบ (Testing) เป็นขั้นตอนของการทดสอบ
ระบบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติการใช้งานจริง ทีมงานจะทำการ
ทดสอบข้อมูลเบื ้องต้นก่อน ด้วยการสร้างข้อมูลจำลองเพื่อ
ตรวจสอบการทำงานของระบบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะ
ย้อนกลับไปในขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมใหม่ โดยการ
ทดสอบระบบนี้ จะมีการตรวจสอบอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ การ
ตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax) และการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์งานตรงกับความต้องการหรือไม่  

3.1.1.6 การติดตั้ง (Implementation) เป็นขั้นตอนต่อมา
หลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบ จนมีความมั่นใจแล้วว่าระบบ
สามารถทำงานได้จริง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
จากนั้นจึงดำเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง 

3.1.1.7 การบำรุงรักษา (Maintenance) เป็นขั้นตอนของ
การปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานแล้ว
ใน ข ั ้นตอนนี ้อาจเก ิดจากจ ุดบกพร ่องของโปรแกรม  ซึ่ ง
โปรแกรมเมอร์จะต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเกิดจากความ
ต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่มโมดูลในการทำงานอื่น ๆ ซึ่ง
ทั้งนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดความต้องการที่เคย   ตกลงกัน
มาก่อนด้วย ดังนั ้นในส่วนของงานนี้จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือ
อย่างไรเป็นเรื ่องของรายละเอียดที่ผู ้พัฒนาหรือนักวิเคราะห์
ระบบจะต้องดำเนินการกับผู้ว่าจ้าง [1] 

จากการศึกษา ผู้พัฒนาได้นำความรู้เกี่ยวกับวงจรการพัฒนา
ระบบ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระบบจัดการวันทำงานของ
พนักงาน ในขั้นตอนการศึกษาถึงปัญหาของระบบงานการลางาน
ในระบบงานเดิม การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบการ
ลางานในระบบใหม่ การพัฒนาระบบเพื่อสร้างโปรแกรมลางาน 
การทดสอบระบบก่อนนำไปใช้งาน การติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน
จริง รวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบหากพบข้อบกพร่องของ
โปรแกรม ซึ่งวงจรการพัฒนาระบบนี้จะทำให้ระบบงานสามารถ
ทำงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
3.2 งานวิจัยเกี่ยวข้องกับระบบ 

3.2.1 ระบบจ ัดการว ันทำงานออนไลน ์  สำหร ับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [2] 

ระบบการลางานของบ ุคลากรคณะว ิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสนแบบเดิมนั้น เป็นแบบกระดาษ ซึ่งจะมีปัญหาคือการ
เดินเรื่องของเอกสารล่าช้า สิ้นเปลืองกระดาษ มีความยุ่งยากใน
การจัดการข้อมูลบุคคลทำให้การค้นหาหรือตรวจสอบข้อมูลการ

ลาได้ไม่สะดวกเท่าที่ควรผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบจัดการวันทำงานออนไลน์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะ
ทำให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์งานในระบบได้ง่าย มีความถูกต้อง
ของข้อมูลมากขึ้น ทำการจัดการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลได้ 
และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในคณะฯ 

ระบบนี้ถูกพัฒนาด้วยภาษาพีเอชพี และมายเอชคิวแอล ใน
การจัดการฐานข้อมูลโดยพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเค
ชัน มีการออกแบบระบบให้ครอบคลุมกับการใช้งานอย่างมาก
ที ่ส ุด ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการลา การอนุมัติการลา การ
ตรวจสอบการลา การจัดการข้อมูลผู้ใช้ การจัดการข้อมูลระบบ 
และการแสดงรายงานสรุป ระบบสามารถใช้งานได้ทุกระบบย่อย 
มีการทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

จากการศึกษาระบบจัดการวันทำงานออนไลน์ สำหรับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้วิจัยได้นำแนวคิด ใน
ขั้นตอนการลางานและระเบียบการลางานของบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนแบบออนไลน์ รวมถึงการออกแบบ
หน้าจอในส่วนของผ ู ้ ใช ้งานระบบ เช่น หน้าจอการกรอก
รายละเอียดการลางาน โดยมีการทำงานเป็นรูปแบบของ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 
เพื่อเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้องในการลางาน 

3.2.2 ระบบลางานออนไลน์ [3] 
สารนิพนธ์ฉบับนี ้เป็นการนำเสนอวิธีการในการออกแบบ

ระบบฐานข้อมูล ระบบลางานออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับองค์กรในการดำเนินธุรกิจซึ่งทำให้องค์กรมีการพัฒนาใน
การบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น โดยการวิจัยนี้ได้มีการออกแบบ
ระบบโดยใช้ทั ้งแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
และ แผนภาพความส ัมพ ันธ ์  (ER Diagram) จากนั ้นจ ึงนำ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ มาออกแบบตัวอย่างข้อมูลและทำ
ต้นแบบ หน้าจอโปรแกรม ผู้ใช้ สามารถใช้งานได้ ง่ายและทำงาน
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดพื้นท่ีในการเก็บเอกสารและง่ายต่อการสำรอง
ข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของกิจการ  

จากการศึกษาระบบลางานออนไลน์ ผู้วิจัยได้นำแนวคิด ใน
การออกแบบระบบโดยได้ประยุกต์ใช้ในส่วนของการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ แผนภาพกระแสข ้อม ู ล  แผนภาพ
ความสัมพันธ์ และพจนานุกรมข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับระบบที่
กำลังจะพัฒนาให้มี 
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4. วิธีการดำเนินการ (Materials and Methods) 
ขั ้นตอนในการดำเนินการพัฒนาระบบได้กระทำอยู ่บน

พ ื ้ น ฐ า น ขอ งทฤษฎ ี ว ง จ ร ก า ร พ ั ฒน า ร ะ บ บ  ( System 
Development Life Cycle : SDLC) [1 ]  โ ด ย ไ ด ้ ม ี ข ั ้ น ตอน           
7 ข้ันตอน กล่าวคือ  
4.1 การกำหนดปัญหา (Problem Definition)  

4.1.1 ศึกษาปัญหาข้อมูล 
4.1.2 วิเคราะห์ปัญหาและสอบถามความต้องการจากผู้ที่

เกี่ยวข้องกับระบบ 
4.1.3 กำหนดเป้าหมายและวิเคราะห์ในการออกแบบระบบ 
4.1.4 กำหนดขอบเขตของการออกแบบและการสร้างระบบ 

4.2 การวิเคราะห์ (Analysis) 
4.2.1 เขียนแผนภาพบริบท (Context Diagram) 
4.2.2 เขียนแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
4.2.3 เ ข ี ย นคำอธ ิ บ ายกา รประมวลผล  ( Processes 

Description) 
4.2.4 เขียนแผนภาพความสัมพันธ์ (E-R Diagram) 
4.2.5 เขียนพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

4.3 การออกแบบ (Design) 
4.3.1 ออกแบบฐานข้อมูล 
4.3.2 ออกแบบหน้าจอหลัก 
4.3.3 ออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล 
4.3.4 ออกแบบส่วนค้นหาข้อมูล 
4.3.5 ออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล 

4.4 การพัฒนา (Development) 
 4.4.1 เลือกภาษาที่จะใช้สำหรับการพัฒนาระบบ 
 4.4.2 พัฒนาระบบตามที่ได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบไว ้
4.5 การทดสอบ (Testing) 

4.5.1 ทำการทดสอบระบบ ทำการแก้ไขระบบ ก่อนนำไปใช้
งานจริง 

4.5.2 ประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการวันทำงาน 3 
ด้านคือ (1) ด้านการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ (2) ด้าน
การใช้งานโปรแกรม และ (3) ด้านความปลอดภัยของข้อมูล โดย
ใช ้แบบสอบถาม ประชากรท ี ่ทำการประเม ินระบบ คือ 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งานระบบท่ีเกี่ยวข้อง 
4.6 การติดต้ัง (Implementation) 

4.6.1 ดำเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง 

4.7 การบำรุงรักษา (Maintenance) 
4.7.1 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องระบบหลังจากที่

ได้มีการติดตั้งและใช้งานแล้ว 
 

5. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  
การพัฒนาระบบมีขั ้นตอนการดำเนินการที่เป็นระบบตาม

ทฤษฎีของกระบวนการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
[4] ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้เข้าใจระบบงานง่ายขึ้น  
ลดความผิดพลาด ของระบบที่จะเกิดขึ ้นได้ เพื ่อให้ระบบงาน      
มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดการศึกษาและการ
วิเคราะห์ระบบงานดังต่อไปนี้ 
5.1 การออกแบบผังการทำงานของระบบ 

5.1.1 ขั้นตอนการสร้างปฏิทินการทำงานของระบบจัดการวัน
ทำงาน  

ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 4 ฝ่าย คือ (1) พนักงาน 
(2) หัวหน้าแผนก (3) ฝ่ายบุคคล และ (4) ผู้บริหาร สามารถ
แสดงได้ดังภาพ 1  

 

พนักงาน หัวหน้าแผนก ฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ

จัดท าปฏิทินการ
ท างานของพนักงาน

ประกาศปฏิทินการ
ท างานของพนักงาน

ประกาศปฏิทินการ
ท างานของพนักงาน

ประกาศปฏิทินการ
ท างานของพนักงาน

ประกาศปฏิทินการ
ท างานของพนักงาน

 
ภาพ 1 ขั้นตอนการสร้างปฏิทินการทำงาน 

 
5.1.2 ขั้นตอนการลางานส่วนพนักงาน  
ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 2 ฝ่าย คือ (1) พนักงาน 

และ (2) หัวหน้าแผนก สามารถแสดงได้ดังภาพ 2 
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พนักงาน หัวหน้าแผนก ฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ

บันทึกค าขอลางาน

รับทราบผล
การลางาน

ตรวจสอบรายการ
ค าขออนุมัติ

แจ้งผลการลางาน

 
ภาพ 2 ขั้นตอนการลางานส่วนพนักงาน 

 
5.1.3 ขั้นตอนการลางานส่วนหัวหน้าแผนก  
ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 2 ฝ่าย คือ (1) หัวหน้า

แผนก และ (2) ผู้บริหาร สามารถแสดงได้ดังภาพ 3  
 

พนักงาน หัวหน้าแผนก ฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ

บันทึกค าขอลางาน

รับทราบผล
การลางาน

ตรวจสอบรายการ
ค าขออนุมัติ

แจ้งผลการลางาน

 
ภาพ 3 ขั้นตอนการลางานส่วนหัวหนา้แผนก 

 

5.1.4 ขั้นตอนการลางานส่วนฝ่ายบุคคล  
ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 2 ฝ่าย คือ (1) ฝ่ายบุคคล 

และ (2) ผู้บริหาร สามารถแสดงได้ดังภาพ 4  
 

พนักงาน หัวหน้าแผนก ฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ

บันทึกค าขอลางาน

รับทราบผล
การลางาน

ตรวจสอบรายการ
ค าขออนุมัติ

แจ้งผลการลางาน

 
ภาพ 4 ขั้นตอนการลางานส่วนฝา่ยบุคคล 

5.2 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  
5.2.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) [5]                
แสดงความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี ่ยวข้องกับระบบและข้อมูลที่

เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้องกัน มีจุดประสงค์เพื่อแสดงสิ่งแวดล้อม
ของระบบ ระหว่างบุคคลกับการรับส่งข้อมูลเข้า-ออก ดังมี
รายละเอียดตามภาพ 5 

 

0

ระบบจัดการวัน
ท างานของพนักงาน

- แบบฟอร์มการลางาน
- แบบฟอร์มยกเลิกการ
ลางาน

- ปฏิทินเวลาท างาน
- แบบฟอร์มการลางาน
- ข้อมูลพนักงานในแผนก
- รายงานการลางาน

- ปฏิทินเวลาท างาน
- รายงานการลางาน

- แบบฟอร์มการลางาน
- แบบฟอร์มยกเลิกการลางาน

- ปฏิทินเวลาท างาน
- รายงานการลางาน

- ข้อมูลพนักงาน
- ข้อก าหนดการลางาน
- ข้อมูลวันท างาน
- ใบลงเวลาท างาน
- แบบฟอร์มการลางาน
- แบบฟอร์มยกเลิก
การลางาน

- ทะเบียนพนักงาน
- ปฏิทินเวลาท างาน
- แบบฟอร์มยกเลิกการลางาน
- รายงานการลางาน

ผู้บริหาร

ฝ่ายบุคคลหัวหน้าแผนก

พนักงาน

- แบบฟอร์มการลางาน

 
ภาพ 5 แผนภาพบริบทระบบจัดการวันทำงาน 

 
5.2.2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)  
สำหรับการพัฒนาระบบจัดการวันทำงานของพนักงาน ได้ทำ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามความต้องการของผู้ใช้ โดย
มีทิศทางหรือเส้นทางของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ และออกจากแหล่ง
ที ่มีผลกระทบต่อระบบ ที่มีความสัมพันธ์กับการประมวลผล 
(Process) ที่เกิดขึ้นในระบบ และแฟ้มขอ้มูล (Data Store) [5] 

กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นในระบบ ประกอบด้วย 5 ส่วน
งาน ด ังนี้ (1) จ ัดการข ้อม ูลระบบ (2) ปฏ ิท ินว ันทำงาน            
(3) การลางาน (4) ตรวจสอบการขาดงาน และ (5) รายงาน 
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1.0

จัดการข้อมูลระบบ

พนักงาน

2.0

  ปฏิทินวันท างาน

3.0

การลางาน

5.0

รายงาน

รายงานสรุปการลางาน

ข้อมูลวันท างาน

ข้อมูลการลางาน

ข้อมูลการลางาน
ข้อมูลการลางาน

ข้อมูลระบบ

ผลการลางาน

  รายการปฏิทินวันท างาน

ฝ่ายบุคคล

หัวหน้าแผนก

D1 ผู้ใช้งานระบบ

D3 ปฏิทินวันท างาน

D4 การลางาน

D1 ผู้ใช้งานระบบ

D4 การลางาน

4.0

ตรวจสอบ
การขาดงาน

ลงเวลาท างาน

D3 ปฏิทินวันท างานข้อมูลการลงเวลาท างาน

D2 ประเภทการลางาน

D5

D1 ผู้ใช้งานระบบ

รายการการจัดการข้อมูลระบบ

D2 ประเภทการลางาน

ผู้บริหาร

ผลการลางาน

รายการขาดงานรายการขาดงาน

หัวหน้าแผนก

รายการปฏิทิน
วันท างาน

เลือกรายงาน

เลือกรายงาน

ผู้บริหาร

รายการขาดงาน

รายงานสรุปการลางาน

 
ภาพที่ 6 แผนภาพกระแสข้อมูลระบบจดัการวันทำงาน 

 
5.2.3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล หรือที่เรียกว่า 

อีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram) [6] 
เป็นการออกแบบเครื ่องมือสำหรับจ าลองข้อมูล ซึ ่งจะ

ประกอบไปด้วยกลุ่มของขอ้มูลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Relationship) ที ่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในระบบ ดังแสดงในภาพ 7 

 

 
ภาพ 7 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบจัดการวันทำงาน 

 

6. ผลการวิจัย (Results and Discussion) 
ผลการดำเนินการวิจ ัยทำให้ได้ระบบจัดการวันทำงาน          

ที ่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลระบบ สร้างปฏิทินวัน
ทำงาน การลางาน การเปลี่ยนวันทำงาน แจ้งเตือนการลางาน 
แจ้งเตือนการเปลี่ยนวันทำงาน ตรวจสอบการขาดงาน รวมทั้ง
การออกรายงานต่าง ๆ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้งาน
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ สามารถค้นข้อมูลได้อย่าง
สะดวก สามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.1 ผลการพัฒนาระบบ 

ระบบจัดการวันทำงานของพนักงาน สามารถอธิบายผลของ
การพัฒนาได้ดังแสดงตามภาพที่ 8 -17 ตามลำดับ ทั้งนี้สามารถ
จำแนกสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบทั้งหมด 4 สิทธิ์ด้วยกัน ดังนี้ 
(1)  ผู้บริหาร (2) ฝ่ายบุคคล (3) หัวหน้าแผนก และ (4) พนักงาน 

 

 
ภาพ 8 หน้าจอหลกัของระบบจัดการวนัทำงาน 

 
ภาพที ่ 8 หน้าจอสำหรับผู้ใช้งานระบบทุกคนต้องทำการ

กรอกอีเมล์ และรหัสผ่านเพื่อยืนยันสิทธ์ิในการเข้าใช้งานระบบ 
 

 
ภาพ 9 หน้าจอตารางวันทำงานส่วนของผู้บริหาร 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงข้อมูลวันทำงาน วันหยุด และวันลา

งาน ในส่วนของพนักงานท้ังหมด 
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ภาพ 10 หนา้จอรายละเอยีดการลางานส่วนของผู้บริหาร 

 
ภาพที ่10 หน้าจอสำหรับแสดงรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในการลางานนั้น ๆ รวมถึงการอนุมัติคำขอลางาน 
 

 
ภาพ 11 หนา้กำหนดสิทธิ์การลางานส่วนของฝ่ายบุคคล 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอสำหรับฝ่ายบุคคล ที่จะกำหนดสิทธิ์การลา

งานให้พนักงานในแต่ละปี 
 

 
ภาพ 12 หนา้จอขอ้มูลพนักงานในแผนกส่วนของหวัหน้าแผนก 

 
ภาพที ่  12 หน้าจอสำหร ับหัวหน้าแผนกที ่แสดงข้อมูล

พนักงานในแผนกของตน และสิทธ์ิการลางานประจำปี  
 

 
ภาพ 13 หนา้จอขอ้มูลการลางานสว่นของหัวหน้าแผนก 

 
ภาพที่ 13 หน้าจอหลักสำหรับหัวหน้าแผนก ที่สามารถดู

ภาพรวมการลางานของพนักงานในแผนก 
 

 
ภาพ 14 หนา้จอบันทกึการลางานส่วนของพนักงาน 

 
ภาพที่ 14 หน้าจอสำหรับบันทึกการลางานเพื่อรอให้ผู้ที ่มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการอนุมัติดำเนินการอนุมัติต่อไป 
 

 
ภาพ 15 หนา้จอแสดงรายการลางานสว่นของพนักงาน 

 
ภาพที่ 15 หน้าจอแสดงผลการบันทึกรายการ ลางาน 
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ภาพ 16 หนา้จอยกเลิกรายการลางานสว่นของพนักงาน 

 
ภาพที่ 16 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการยกเลิกการลางาน 

 

 
ภาพ 17 หนา้จอการแจ้งเตือนไปยังกลุม่ไลน ์(LINE) ของบริษัท 

 
ภาพที่ 17 หน้าจอการแจ้งเตือนผลการดำเนินการลางาน ไป

ยังกลุ่มไลน์ (LINE) ของบริษัท 
 

6.2 การทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพการใชง้านระบบ 
 จากการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
จัดการวันทำงาน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งเป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการทำงานตามความ
ต้องการของผู ้ใช้ ด ้านการใช้งานโปรแกรม และด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูล โดยได้ทำการทดสอบทีละฟังก์ชันการทำงาน 
ทั้งนี้ได้เก็บข้อมูลการทดสอบระบบ จากการใช้แบบสอบถาม      
มีผู้ประเมินดังนี้ต่อไปนี้ (1) ผู้บริหาร 1 คน (2) ฝ่ายบุคคล 1 คน    

(3) หัวหน้าแผนก 2 คน และ (4) พนักงาน 7 คน รวมทั ้งสิ้น     
11 คน 
 
ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการประเมินระบบงาน 

รายการประเมิน 
ค่าคะแนน 
( x  ± SD) 

ระดับ 

1. การทำงานตามความตอ้งการของผู้ใช ้ 4.48 ± 0.55 ดี 
2. การใช้งานโปรแกรม 4.58 ± 0.52 ดี 
3. ความปลอดภยัของข้อมูล 4.68 ± 0.38 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวมการประเมินทั้งระบบ 4.58 ± 0.48 ดี 

 
จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลการประเมินท้ัง 3 ด้าน ได้ดงันี้  
(1) ด ้านการทำงานตามความต้องการของผู ้ใช ้ ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  
(2) ด้านการใช้งานโปรแกรม ผลการประเมินอยู่ในระดับดี    

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  
(3) ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ผลการประเมินอยู่ในระดับ

ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68  
 

7. วิจารณ์และสรุปผล 
 จากการนำระบบนี้ไปใช้ในการจัดการข้อมูลวันทำงานของ

พนักงานบริษัท ตั้งแต่การสร้างปฏิทินวันทำงาน การลางาน การ
เปลี่ยนวันทำงาน แจ้งเตือนการลางาน แจ้งเตือนการเปลี่ยนวัน
ทำงาน ตรวจสอบการขาดงาน รวมทั้งการออกรายงานต่าง ๆ ทำ
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือ สามารถค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก สามารถตรวจสอบได้ 
ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 และผลการประเมินประสิทธิภาพระบบในภาพรวม อยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 พัฒนาระบบให้สามารถกำหนดวันทำงานหรือวันหยุดใน

ปีถัดไปได้ 
8.2 พัฒนาระบบให้สามารถแจ้งข้อมูลผ่านทางอีเมลได้ 
8.3 ออกแบบหน้าจอให้มีความน่าสนใจ สวยงาม 
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9. กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานนี ้ได ้ร ับการสนับสนุนจากสาขาวิชาว ิทยาการ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับบริษัท ดรากอนไฮสปีด จำกัด 

ผู้พัฒนาระบบขอขอบพระคุณคณาจารย์และบุคลากรที่ให้
การสนับสนุนการพัฒนา พร้อมทั้งอนุเคราะห์ให้ข้อมูลสำหรับ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมี
ค่า ในการประเมินโครงการและให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียดถี่
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บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

ปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนคอวัง จ.
อุตรดิตถ์ โดยระบบมีความสามารถในการจัดการข้อมูลการลงพื้นท่ี
ของอาสาสมัครสาธารณสุขแบบออนไลน์ ตามพิกัดบ้าน และสรุป
รายงานการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในขั้นตอนการลงพื้นท่ีปฏิบัติงาน ตลอดจนถึงการค้นคืนข้อมูลต่างๆ ท่ี
เกี ่ยวข้องสามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้อง ไม่
ซ้ำซ้อน และมีความน่าเชื ่อถือ สามารถตรวจสอบการดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ซ่ึงประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 
และผใูชงานท่ีเกี่ยวของ พบวาคาเฉลี่ยของผลการประเมินในภาพรวม
อยูในระดับ “ดี” โดยมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.12 และระบบใชงาย มี
ความถูกตองสมบูรณ และปลอดภัย  

 
คำสำคัญ -- สาธารณสุขชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
, ลงพื้นท่ี 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to designed and 
developed the operational information system of Village 
Health Volunteer (VHV), case study of village health 
volunteer of kol-wang community, uttaradit province. The 
system is capable of managing online VHV geospatial data 
based on home coordinates and accurately summarize 
operational reports. As a result, convenience, and speed in 

the process of entering the work area. As well as retrieving 
various information Relevant can be done conveniently and 
quickly, the information is accurate, not redundant, and 
reliable.  
 The system was evaluated by computer specialist and 
main user. The result of evaluation was at the good level 
with an average of 4.12 and the system is easy to use, 
accurate, complete, and secure.  
 
Keywords – community public health, village health 
volunteer, area survey 

 
 

1. บทนำ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนคอวัง สังกัด 

กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ให้การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและ
ป้องกันโรค โดยให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกน
นำสุขภาพประจำครอบครัว แกนนำชุมชนในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง ดูแลสิทธิประโยชน์ด้าน
หลักประกันสุขภาพ และสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 
339 ครัวเรือน โดยเป็นแกนนำในการประสานงานกับผู ้นำชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลและเครือข่ายสุขภาพ กระตุ้นให้มีการ
วางแผนและดำเนินงานเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขของหมู่บ้าน บนพื้น
ฐานข้อมูลของชุมชน สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นพัฒนา
และแก้ไขปัญหาด้านสังคมเศรษฐกิจ [1] 
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การปฏิบัติงานของ อสม. ของชุมชนคอวัง มีปัญหาหลัก ๆ คือ 
การจัดการข้อมูลความรับผิดชอบในการลงพื้นตรวจเยี่ยมท่ีมีความ
ล่าช้า และไม่สามารถลงพิกัดบ้านท่ีแม่นยำได้ ท้ังนีก้ารปฏิบัติงานของ 
อสม. จะลงพื้นที ่ทุกวันจันทร์ โดยในแต่ละครั ้งจะมีการนัดหมาย
อาสาสมัครทุกคนประชุมหารือกัน เพื่อกำหนดบ้านในการตรวจเยี่ยม 
ในขั้นตอนน้ีทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการค้นคืน
ข้อมูลการตรวจเยี ่ยมย้อนหลัง ยังไม่สามารถทำได้สะดวกมากนัก 
เนื่องจากมีการจดบันทึกลงบนกระดาษ 

ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านขึ้น เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยมีการจัดการข้อมูลการลงพื้นที่ของ อสม. การกำหนด
พิกัดบ้าน พร้อมการออกรายงานแบบออนไลน์ ทำให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว แม่นยำ ในการปฏิบัติงานลงพื้นท่ีเยี่ยม ตลอดจนถึงการค้นคืน
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็สามารถทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน 
และมีความน่าเชื ่อถือ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื ่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการปฏิบัติงานอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนคอวัง 
 
 
 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการพ ัฒนาระบบการจ ัดการข ้อม ูลการปฏ ิบ ัต ิงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้นำความรู ้จากการศึกษา
ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน มาประกอบการพัฒนา
ระบบ การออกแบบ และการวิเคราะห์ระบบ ตลอดจนการออกแบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบโปรแกรมจนสามารถทำงานได้สมบูรณ์  โดย
ไดล้ำดับเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 

 
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

3.1.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle : SDLC) [2] 

วงจรการพัฒนาระบบ เป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่
ละขั้นตอนของการพัฒนาที่จะทำให้เข้าใจถึงกิจกรรมพื้นฐาน และ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ โดยขั้นตอนของการพัฒนา
ระบบถูกแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 

3.1.1.1 การกำหนดปัญหา (Problem Definition)  

การกำหนดปัญหา เป็นขั ้นตอนของการกำหนดขอบเขตของ
ปัญหา สาเหตุของปัญหา เกิดจากการดำเนินงานในปัจจุบัน ความ
เป็นไปได้กับการสร้างระบบใหม่ การกำหนดความต้องการระหว่าง 
นักวิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้งาน โดยข้อมูลเหล่านี้ได้จากการสัมภาษณ์ 
การรวบรวมข้อมูลจากการดำเนินงานต่าง ๆ เพื ่อทำการสรุปเป็น
ข้อกำหนดที่ชัดเจน ในขั้นตอนนี้หากเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ อาจ
เรียกขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้  

3.1.1.2 การวิเคราะห์ (Analysis)  
การวิเคราะห์เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การดำเนินงานของ

ระบบปัจจุบัน โดยการนำข้อกำหนดความต้องการที่ได้มาจากขั้นตอน
แรก มาวิเคราะห์ในรายละเอียด เพื่อทำการพัฒนาเป็นแบบ จำลอง
ตรรกะ ซึ ่งประกอบด้วย แผนภาพกระแสข้อมูล คำอธิบายการ
ประมวลผลข้อมูลและแบบจำลองข้อมูล ในรูปแบบแสดงแผนภาพ
ความสัมพันธ์ ทำให้ทราบรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในระบบ
ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์กับสิ่งใด  

3.1.1.3 การออกแบบ (Design)  
การออกแบบเป็นขั้นตอนของการนำผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์

เชิงตรรกะมาทำ การออกแบบระบบ โดยการออกแบบระบบจะเริ่ม
จากส่วนของอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ และคอมพิวเตอร์ที่นำมา
พัฒนาการออกแบบจำลองข้อมูล การออกแบบรายงาน และการ
ออกแบบจอภาพในส่วนต่อประสานงานกับผู้ใช้การจัดทำพจนานุกรม
ข้อมูล  

3.1.1.4 การพัฒนา (Development)  
การพัฒนาระบบเป็นขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม ด้วยการ

สร้างชุดคำสั่งหรือเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบงาน โดยโปรแกรมท่ี
ใช้ในการพัฒนาจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้
งานอยู่ ซึ ่งอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนารวมทั้งการวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยต่าง ๆ มากมายให้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสม  

3.1.1.5 การทดสอบ (Testing)  
การทดสอบระบบเป็นขั ้นตอนของการทดสอบระบบก่อนที่จะ

นำไปปฏิบัติการใช้งานจริง ทีมงานจะทำการทดสอบข้อมูลเบื้องต้น
ก่อน ด้วยการสร้างข้อมูลจำลองเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบ 
หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะย้อนกลับไปในขั้นตอนของการพัฒนา
โปรแกรมใหม่ โดยการทดสอบระบบนี้ จะมีการตรวจสอบอยู่ 2 ส่วน
ด้วยกัน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax) และการ
ตรวจสอบวัตถุประสงค์งานตรงกับความต้องการหรือไม่  
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3.1.1.6 การติดตั้ง (Implementation)  
ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบ จนมีความมั่นใจแล้ว

ว่าระบบสามารถทำงานได้จริง และตรงกับความต้องการของผู ้ใช้
ระบบ จากนั้นจึงดำเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง 

3.1.1.7 การบำรุงรักษา (Maintenance)  
เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไขระบบ หลังจากที่ได้มีการติดตั้ง

และใช้งานแล้ว ในขั้นตอนน้ีอาจเกิดจากจุดบกพร่องของโปรแกรม ซ่ึง
โปรแกรมเมอร์จะต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเกิดจากความต้องการ
ของผู ้ใช้งานที่ต้องการเพิ ่มโมดูลในการทำงานอื่น ๆ ซึ ่งทั ้งนี ้ก็จะ
เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดความต้องการท่ีเคยตกลงกันมาก่อนด้วย ดังน้ัน
ในส่วนของงานนี ้จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ ่มหรืออย่างไรเป็นเรื ่องของ
รายละเอียดท่ีผู้พัฒนาหรือนักวิเคราะห์ระบบจะต้องดำเนินการกับผู้ว่า
จ้าง 

 
3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง 

3.2.1 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (System Analysis 
and Design) 

การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (Structure Analysis) เป็นเทคนิคท่ี
ช่วยให้นักพัฒนากำหนดได้ ระบบจะต้องดำเนินการทำอะไรบ้าง มี
ข ้อมูลใดบ้างที ่ระบบต้องจัดเก็บ มีอ ินพุต เอาท์พุตใดและต้อง
ดำเนินการอย่างไรให้ระบบโดยรวมสำเร็จลงด้วยดี ดังน้ัน แบบจำลอง
ที่มีลักษณะเป็นแผนภาพบนความต้องการของระบบที ่เกิดขึ ้น ท่ี
เรียกว่า แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) โดย
แผนภาพ ดังกล่าวจะนำเสนอให้เห็นถึงข้อมูลที่ไหลไปยังกระบวนการ
ต่าง ๆ (Data and Process) [3] 

3.2.2 แผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) [4] 
แผนผังกระแสข้อมูล คือ แผนผังชนิดหนึ่งที่ใช้เขียนสัญลักษณ์

รูปภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการไหลของข้อมูลในระบบว่าข้อมูลเกิด
จากแหล่งใด และไปปลายทางที่ใด  

หลักการของแผนผังกระแสข้อมูล  
1) แผนผังกระแสข้อมูลสามารถแตกออกเป็นระบบย่อยได้ 

และสามารถแตกต่อได้เรื่อย ๆ จนไม่สามารถแตกออกได้อีก  
2) ระบบย่อยชั้นสุดท้าย คือระบบท่ีไม่สามารถแตกเป็นระบบ

ย่อย ๆ อีกได้  
3) ท ุกระบบย ่อยจะต ้องม ีกระบวนการอย ่างน ้อย 1 

กระบวนการเสมอ  
4) แต ่ละกระบวนการในแผนผ ังกระแสข ้อม ูล ควรมี

ลักษณะเฉพาะไม่ซ้ำกับกระบวนการอื่นในระบบย่อย  
5) ทุกระบบย่อยจะต้องมีข้อมูลเข้า และข้อมูลออกเสมอ  

6) ข้อมูลจะมาจาก 3 แหล่ง คือ สภาพแวดล้อมภายนอก จาก
กระบวนการ และจากแหล่งเก็บข้อมูล 

3.2.3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูง (Context Diagram) 
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูง เรียกว่า คอนเท็กซ์ไดอะแกรม 

หรือมักเรียกว่าแผนผังกระแสข้อมูล ระดับ 0 โดยแผนภาพดังกล่าว 
จะมีเพียงหนึ่งโปรเซสที่เป็นชื่อระบบงาน และมีดาต้าโฟลว์เชื่อมต่อ
ระหว่างโปรเซสก ับเอ ็กเทอร ์น ัลเอ ็นทิตี้  โดยไม ่ม ีดาต ้าโฟลว์  
จุดประสงค์ของคอนเท็กซ์ไดอะแกรม เพื่อแสดงสภาพแวดล้อมภายใน
ระบบงาน ว่ามีกระบวนการหรือโปรเซสย่อยใดบ้าง [3] 

3.2.4 แผนภาพข้อมูลสัมพัทธ์ (Entity-Relationship Diagram : 
ERD) [4] 

เมื ่อนักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบระบบโดยเขียนจำลองการ
ทำงานด้วยแผนผังข้อมูลแล้ว ยังจะต้องจำลองข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมด
โดยใช้แผนผังข้อมูลสัมพัทธ์ (Entity Relationship Diagram : ERD) 
เรียกสั ้น ๆ ทั ่วไปว่า อีอาร์ดี (ERD) หรืออีอาร์ไดอะแกรม (E-R 
Diagram) หมายถึง “แผนผังชนิดหนึ่งที ่ใช้เขียนสัญลักษณ์รูปภาพ
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล” แผนผังนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งในการแสดงแบบจำลองข้อมูล (Data Model) ที่อยู่ในระบบการ
ทำงาน  

3.2.5 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) [3] 
พจนานุกรมข้อมูลจะประกอบด้วยหน่วยข้อมูลหรือข้อมูลย่อยต่าง 

ๆ ของระบบ โดยข้อมูลย่อยคือ ข้อมูลที ่ไม่สามารถแตกแยกย่อย
ออกไปได้อีก เช่น ข้อมูลลูกค้า ประกอบด้วย รหัสลูกค้า ชื่อ และท่ีอยู่ 
เป็นต้น สำหรับข้อมูลย่อยเหล่านี้เมื่อนำมารวมกันก็จะเรียกว่า เรคค
อร์ด และในที่สุดก็จะเป็นโครงสร้างแฟ้มข้อมูล โดยพจนานุกรม คือ
เอกสารที่ใช้อธิบายรายละเอียดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล และรวมถึง
รายการข้อมูลประกอบต่าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วยชื่อ รีเลชัน แอตตริบิวต์ 
ชื่อแทน รายละเอียดข้อมูล แอตตริบิวท์โดเมน การเรียงลำดับดัชนี 
คีย์หลัก คีย์นอก ชนิดข้อมูล ว่าเป็นแบบตัวอักษร ตัวเลข และมีขนาด
ความกว้างเท่าใด นอกจากนี้พจนานุกรมข้อมูลยังรวมถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับแหล่งที่เกิดข้อมูล วันท่ีสร้างแฟ้มข้อมูล ผู้ใช้ระบบ สิทธิการใช้
งานแฟ้มข้อมูล ความถี่การใช้งาน และอื่น ๆ โดยสัญลักษณ์และ
ความหมายท่ีใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  
3.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบฐานข้อมูล 

3.3.1 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management 
System: DBMS) [5] 

ระบบฐานข้อมูล (Database) คือการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
อย่างมีระบบซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ เช่น การ
ขอดูข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การเพิ่มเติมหรือการลบข้อมูล เป็นต้น 
โดยทั่วไปแล้วการจัดเก็บข้อมูลมักจะนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วย
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ในการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้และถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 

ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยฐานข้อมูลซอฟต์แวร์ ซึ่งเรียกว่า 
ระบบจัดการฐานข้อมูลฮาร์ดแวร์และบุคลากร ระบบฐานข้อมูลที่ถูก
ออกแบบมาอย่างเหมาะสม จะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ท่ีเดียวกัน เพื่อให้
หลายแผนกสามารถเข้าถึงและใช้ร่วมกันได้ นอกจากจะอำนวยความ
สะดวกในการจัดเก็บกับข้อมูลเป็นประจำทุกวัน ระบบฐานข้อมูลยัง
ช่วยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล และคำนวณค่าสถิติต่าง ๆ ท่ี
กำหนดทิศทางของธุรกิจได้อีกด้วย นั่นคือระบบฐานข้อมูลสามารถ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศได้ทันสถานการณ์และถูกต้อง 

ฐานข้อม ูลท ี ่ออกแบบมาเพ ื ่อขจ ัดป ัญหาที ่ เก ิดจากระบบ
แฟ้มข้อมูล คือปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนและการควบคุมข้อมูลโดยใช้
พจนานุกรมข้อมูล ซึ่งถูกจัดการโดยกลุ่มของบุคคล อีกทีหนึ่งการมี
ฐานข้อมูลไว้ที ่ศูนย์กลาง นอกจากจะช่วยให้สามารถเข้าถึงและ
ประมวลผลข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันได้สะดวกและรวดเร็วแล้วยัง
ช่วยลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาโปรแกรมได้ด้วย  

3.3.2 การนอร์มัลไลซ์ (Normalization) [6] 
การนอร์มัลไลซ์ (Normalization) คือ การออกแบบฐานข้อมูลท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยมีความซ้ำซ้อน ของข้อมูลน้อยท่ีสุด  
3.3.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการทํานอร์มัลไลซ์ มีดังนี้ 

1) ช่วยลดปัญหาการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกันในหลายเทเบิล ซ่ึง
จะทําให้สิ้นเปลืองเนื้อท่ีโดยไม่จําเป็น 

2) ลดปัญหาการเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากการปรับปรุง
ข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่เก็บไม่ซ้ำซ้อนกัน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะกระทํา
เพียงที่เดียวในฐานข้อมูล ทําให้ไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งกันของขอ้มูล 
ที่เนื่องมาจากแก้ไขข้อมูลไม่ตรงกัน รวมทั้งลดปัญหาการเกิดความ
ผิดพลาดในลักษณะอื่น ๆ ท่ีเกิดจากการเพิ่มหรือลบข้อมูล 

3) ทําให้การแก้ไขโครงสร้างของเทเบิลทําได้ง ่าย และมี
ผลกระทบกับเทเบิลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องน้อยท่ีสุด 

3.3.2.2 รูปแบบนอร์มัลไลซ์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
1) รูปแบบนอร์มัลระดับที ่ 1 (First Normal Form: 1NF) 

เป็นกระบวนการแรกสุดที่ใช้ในการปรับรีเลชันที่ไม่นอร์มัล ให้อยู่ใน
รูปแบบนอร์มัลระดับที่ 1 และรีเลชันที่ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำใด ๆ อยู่ใน
รีเลชัน คือ ทุกช่องของรีเลชันจะต้องมีข้อมูลเพียงค่าเดียวเท่าน้ัน 
นิยาม คือ รีเลชันใดจะอยู่ในรูปแบบนอร์มัลระดับที่ 1 (1NF) ได้ รีเล
ชันนั้นจะต้องไม่มีกลุ่มข้อมูลอยู่รูปแบบนอร์มัลระดับที่ 2 (Second 
Normal Form: 2NF) 

2) รูปแบบนอร์มัลระดับท่ี 2 (Second Normal Form: 2NF) 
นิยาม คือ เมื่อรีเลชันนั้นอยู่ในรูปของ 1NF และนันคีย์   แอตทริบิวท์
ทุกตัว จะต้องขึ้นกับคีย์หลักอย่างแท้จริง โดยต้องไม่มีนั้นคีย์แอตทริ

บิวท์ตัวใด ขึ้นกับส่วนใดส่วนหน่ึงของคีย์หลัก (ถ้าคีย์หลักประกอบด้วย
แอตทริบิวท์มากกว่าหน่ึงตัวขึ้นไป) 

3) ร ูปแบบนอร ์ม ัลระดับ 3 (Third Normal Form: 3NF) 
นิยาม คือ รีเลชันใดจะอยู่ในรูปแบบของ 3NF รีเลชันนั้นเป็น 2NF 
ทุกนนัคีย์ แอตทริบิวท์ จะต้องขึ้นกับคีย์หลักของรีเลชันเท่าน้ัน จะต้อง
ไม่มีการขึ้นต่อกันระหว่างนั้นคีย์แอตทริบิวต์ด้วยกันเอง 
 
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน 

3.4.1 ระบบการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบล
ปริก [7] 

เป็นโครงการวิจัยที ่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข ภาคใต้ (สวรส. ภาคใต้) เพื่อศึกษาต้นแบบสุขภาวะของ
ชุมชนในระดับเทศบาลตำบล ซึ่งมีเทศบาลตำบลปริก อ. สะเดา จ.
สงขลา เป็นกรณีศึกษา โดยมีขั้นตอนในการศึกษาทั้งหมด 6 ขั้นตอน 
คือ 1) ศึกษาความต้องการและรวบรวมแหล่งข้อมูล 2) ออกแบบ
ฐานความรู้ 3) พัฒนาระบบฐานความรู้ 4) พัฒนาทักษะและอบรมการ
ใช้ระบบฐานความรู้ 5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน และ 6) 
พัฒนาทักษะและอบรมการใช้งาน ในกระบวนการวิจัย มีการลงพื้นท่ี
เพื ่อหาข้อมูลและได้พัฒนาเครื ่องมือการจัดการความรู ้ ที ่ URL: 
http://www.tonprikinfo.org ในรูปแบบของการประยุกต์ใช ้งาน
ผ่านระบบเว็บให้กับเจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบลปริก สถานศึกษา และคน
ในชุมชน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแยกตามหัวข้อดังต่อไปนี้คือ 
ชุมชนปฏิบัติ เรื่องเล่าสู่กันฟัง ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายชื่อผู้รู้ บทความ
และการเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นต้น 

จากการศึกษาความต้องการของชุมชน ผลการวิจัยสามารถ
จำแนกตัวชี้วัดสุขภาวะได้ 5ด้าน คือ 1) ร่างกาย จำนวน 28 ตัวชี้วัด 
2) อารมณ์และจิตใจ จำนวน 9 ตัวชี้วัด 3) สังคม จำนวน 17 ตัวชี้วัด 
4) สิ ่งแวดล้อม จำนวน 11 ตัวชี ้ว ัด และ 5) เครือข่าย จำนวน 2 
ตัวชี้วัด รวมทั้งหมด จำนวน 67 ตัวชี้วัด ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ได้มาจาก 
3 แหล่ง คือ เทศบาลตำบลปริก สถานีอนามัยปริก และข้อมูลความ
จำเป ็นพ ื ้นฐานของคร ัวเร ือน (จปฐ.)  จากกรมพัฒนาช ุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อชี้วัดสุขภาวะ
ข อ ง ช ุ ม ช น เ ทศบ า ล ต ำ บล ปร ิ ก  ผ ่ า น ร ะ บบ เ ว ็ บ  ท ี ่  URL: 
http://www.tonprikinfo.org/application เพื ่อแสดงผลให้อย ูใน
รูปแบบที่เข้าใจง่าย รวมทั้งสะดวกในการปรับปรุงและเรียกใช้ข้อมูล 
ระบบนี้สามารถรองรับการใช้งานกับกลุ่มบุคคล 3 กลุ่มคือ กลุ่ม
ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบลปริก และคนในชุมชนเทศบาลตำบล
ปริก โดยผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ เช่น การ
วางแผนหรือกำหนดนโยบายเพื่อดูแลสุขภาวะของคนในชุมชนเป็นต้น 
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จากการศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนเทศบาล
ตำบลปริก ผู้พัฒนาได้นำแนวคิด ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
โดยใช้ทั้งแผนผังการไหลของข้อมูลและแผนภาพความสัมพันธ์ มา
ประยุกต์ใช้กับระบบท่ีกำลังจะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.4.2 ระบบตรวจสุขภาพนักเรียน [8] 
โครงงานนี้เป็นการจัดทำระบบบริหารจัดการการตรวจสุขภาพ

นักเรียนแบบออนไลน์ ท่ีทุกภาคปีการศึกษานักเรียนจะได้รับการตรวจ
สุขภาพ และการให้วัคซีนป้องกันโรคหัด โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน 
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ โรคบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ 
จากพยาบาล ฝ่ายอนามัยโรงเรียนของศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิ
ศรี ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดทรัพยากรกระดาษ 

ระบบบริหารจัดการการตรวจสุขภาพนักเรียนนี้ สามารถจัดเก็บ
ประวัติการตรวจสุขภาพ และการให้วัคซีน ซึ่งนักเรียนจะมีการเลื่อน
ระดับชั้นเรียน ข้อมูลประวัติเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ในการ ตรวจสอบ
โรคท่ีตรวจพบและการให้วัคซีนครบโรคหรือไม่ เพื่อสะดวกในการดูแล
สุขภาพนักเรียนและ การประเมินสุขภาพด้วยสถิติรูปแบบกราฟหรือ
สถิติแบบตัวเลข ซึ่งช่วยในการวางแผนการแก้ไข ปัญหาด้านสุขภาพ
ให้แก่นักเรียน  

จากการศึกษาการออกแบบระบบตรวจสุขภาพนักเรียน ผู้พัฒนา
ได้นำแนวคิด การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้กระบวนการ 
System Development Life Cycle หรือ SDLC และวิธีการพัฒนา
ระบบงานอย่างรวดเร็วแบบวอเตอร์ฟอล (Waterfall Model) มา
พัฒนา และนำแนวคิดในการเก็บข้อมูลมาพัฒนาต่อยอด 

3.4.3 การจ ัดทำระบบฐานข้อม ูลส ุขภาวะผ้ ูส ู งอาย ุโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ บนระบบแผนท่ีออนไลน์ [9] 

ปัจจุบันผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่อยู่ในห้วงวัยที ่ต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากท้ังทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้าน
สังคม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของผู้สูงอายุน้ีล้วนมีความสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิด แต่เมื่ออายุเริ่มมากขึ้น โรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ
อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุตลอดเวลา ทำให้เม่ือเข้าการรักษาอาจจะ
เป็นไปได้ลำบาก เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะนิยมอยู่บ้านคนเดียว เมื่อ
ต้องการทราบประวัติก็จะต้องรอ เพื่อค้นหาข้อมูล ซึ่งบางครั้งจะถูก
จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร หรือ ในรูปแบบ Microsoft Office ทำให้
เสียเวลาในการค้นหา การศึกษาครั้งนี ้จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุข
ภาวะผู้สูงอายุ ในรูปแบบเว็บแผนท่ีออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
และสามารถค้นหาตำแหน่งบ้านของผู ้สูงอายุในอำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก ท้ังยังสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้สะดวกมาก
ขึ้น การพัฒนาระบบผู้พัฒนาได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and 

Open Source Software for Geospatial: FOSS4G) ในการพัฒนา
ระบบท้ังหมด 

ผลการศึกษาครั้งนี ้พบว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ในการ
ค้นหาตำแหน่งบ้านผู ้ส ูงอายุเมื ่อทราบตำแหน่งของผู ้ป ่วยและ
รายละเอียดของผู้สงอายุ ก็จะสามารถเพิ่มข้อมูล แก้ไข 
และลบข้อมูลของผู้สูงอายุได้ทันที โดยข้อมูลที่ถูกบันทึกจะถูกจัดเก็บ
ในฐานข้อมูลทันที 

จากการศึกษาการพัฒนาการจัดทำระบบฐานข้อมูลสุขภาวะผู้
ส ูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ บนระบบแผนท่ี
ออนไลน์ ผู้พัฒนาได้นำแนวคิดในการนำ Geographic Information 
System หรือ GIS มาประยุกต์ใช้กับการเก็บข้อมูลบ้าน และระบุ
ตำแหน่งพื้นท่ีท่ีจะตรวจเยี่ยม 
 

4. วิธีการดำเนินการ (Materials and Methods) 
ขั้นตอนการดำเนินงานในการออกแบบและพัฒนาระบบได้กระทำ

อย ู ่ บนพ ื ้ นฐานของทฤษฎ ี วงจรการพ ัฒนาระบบ ( System 
Development Life Cycle : SDLC) [2] ท้ัง 7 ขั้นตอน กล่าวคือ  
4.1 การกำหนดปัญหา (Problem Definition) 

4.1.1 ศึกษาปัญหาข้อมูล 
4.1.2 วิเคราะห์ปัญหาและสอบถามความต้องการจากอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนคอวัง 
4.1.3 กำหนดเป้าหมายและวิเคราะห์ในการออกแบบระบบ 
4.1.4 กำหนดขอบเขตของการออกแบบและการสร้างระบบ 

4.2 การวิเคราะห์ (Analysis) 
 4.2.1 เขียนแผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 4.2.2 เขียนแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
 4.2.3 เขียนคำอธิบายการประมวลผล (Processes Description) 
 4.2.4 เขียนแผนภาพความสัมพันธ์ (E-R Diagram) 
 4.2.5 เขียนพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
4.3 การออกแบบ (Design) 
 4.3.1 ออกแบบฐานข้อมูล 
 4.3.2 ออกแบบหน้าจอหลัก 
 4.3.3 ออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล 
 4.3.4 ออกแบบส่วนค้นหาข้อมูล 
 4.3.5 ออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล 
4.4 การพัฒนา (Development) 
 4.4.1 เลือกภาษาท่ีจะใช้สำหรับการพัฒนาระบบ 
 4.4.2 พัฒนาระบบตามท่ีได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบไว้ 
4.5 การทดสอบ (Testing)  
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 4.5.1 ทำการทดสอบระบบ ทำการแก้ไขระบบ ก่อนนำไปใช้งาน
จริง 
 4.5.2 ทำการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 3 ด้านคือ (1) ด้าน
การทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ (2) ด้านการใช้งานโปรแกรม 
และ (3) ด้านความปลอดภัยของข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ประชากร
ที่ทำการประเมินระบบ คือ ผู้ใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องมีผู้ประเมินดังนี้ 
(1) ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข 1 คน (2) อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน 9 คน และ (3) หมอ 1 คน รวมท้ังสิ้น 11 คน 
4.6 การติดตั้ง (Implementation) 
 4.6.1 ดำเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง 
4.7 การบำรุงรักษา (Maintenance)  
    4.7.1 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องระบบหลังจากที่ได้มี
การติดตั้งและใช้งานแล้ว 
 4.8 การออกแบบผังการทำงานของระบบ 

4.8.1 ระบบการทำงานปัจจุบัน (เดิม) 
ระบบสารสนเทศเพื ่อการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน ในการปฏิบัติงานส่วนการจัดการข้อมูลการกำหนด
พื้นท่ีในการตรวจเยี่ยมนั้น มีการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบในการตรวจ
เยี ่ยม โดยจะมีการนัดหมายประชุมสรุป และจดบันทึกลงสมุด ใน
ระหว่างการลงพื้นที่จะใช้วิธีการบันทึกข้อมูลลงกระดาษแบบฟอร์ม 
เพื่อรอสรุปผลปฏิบัติงานแก่หมอพี่เล้ียงในทุก ๆ สิ้นเดือน ซ่ึงทำให้เกิด
ความล่าช้า และการค้นคืนข้อมูลทำได้ค่อนข้างยาก 

ในกระบวนการทำงานน้ีมีผู้ ท่ีเกี ่ยวข้องทั ้งสิ ้น 3 ฝ่าย คือ (1) 
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู ่บ้าน (2) อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ (3) หมอ ดังแสดงในภาพ 1 

 
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข หมอ

ตรวจสอบการลงพื้นท่ี

กําหนดจุดในการลงพื้นท่ี

รายงานการตรวจเยี่ยม

บันทึกข้อมูลตารางการ
ตรวจเยี่ยม

สรุปผลข้อมูลปฏิบัติงาน

จัดทําตารางตรวจเยี่ยม

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบตารางตรวจเยี่ยม

 

 
ภาพ 1 ระบบการทำงานปัจจุบัน 

 

4.8.2 ระบบการทำงานใหม่ 
ระบบงานใหม่ คือ เมื ่อนำระบบระบบสารสนเทศเพื ่อการ

ปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมาใช้งาน ทำให้การ
ทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถทำการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลในระหว่าง
การลงพื ้นตรวจเย ี ่ยมได ้อย ่างถ ูกต ้องแม่นยำ ผ ่านระบบ GIS 
(Geographic Information System) หรือระบบกำหนดตำแหน่งบน
พื ้นโลก พร้อมทั ้งการสรุปรายงานประจำเดือนที ่มีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ 

ระบบงานใหม่ ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ (1) ประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (2) อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน และ (3) หมอ ดังแสดงในภาพ 2 

 
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข หมอ

ผลการตรวจเย่ียม

ตรวจสอบรายงานผลปฏิบัติงาน

ข้อมูลตารางการตรวจเย่ียม

รายงานการตรวจเย่ียม

สรุปผลปฏิบัติงาน

กําหนดจุดในการลงพื้นที่

บันทึกข้อมูลตารางการ
ตรวจเย่ียม

ตวรจสอบตารางการ
ตรวจเย่ียม

 
ภาพ 2 ระบบการทำงานใหม่ 

 
4.9. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 

4.9.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) [3] 
แสดงความสัมพันธ์ของผู ้ท ี ่เก ี ่ยวข้องกับระบบและข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้องกัน มีจุดประสงค์เพื่อแสดงสิ่งแวดล้อมของ
ระบบ ระหว่างบุคคลกับการรับส่งข้อมูลเข้า-ออก ดังมีรายละเอียด
ตามภาพ 3 
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ระบบการจัดการข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุข

อาสาสมัครสาธารณสุข

- ข้อมูลอาสาสมัคร
  สาธารณสุข
- ข้อมูลประชากร
- ข้อมูลพ้ืนท่ี
- รายงานการลงพ้ืนท่ี

- ข้อมูลการการลงพ้ืนท่ี

- ข้อมูลการการลงพ้ืนท่ี

0

หมอ
- ข้อมูลพ้ืนท่ี
- ข้อมูลประชากร
- ข้อมูลอาสาสมัคร
  สาธารณสุข
- รายงานการลงพ้ืนท่ี

- ข้อมูลการการลงพ้ืนท่ี

- ข้อมูลพ้ืนท่ี
- ข้อมูลประชากร
- ข้อมูลอาสาสมัคร
  สาธารณสุข

 
ภาพ 3 แผนภาพบริบท 

 
4.9.2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้มีการนำความต้องการต่าง ๆ ของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบมาทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบ [3] โดยมี
ทิศทางหรือเส้นทางของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ และออกจากแหล่งที่มี
ผลกระทบต่อระบบ ท่ีมีความสัมพันธกับการประมวลผล (Process) ท่ี
เกิดขึ้นในระบบ    และแฟมขอมูล (Data Store)  

กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นในระบบ ประกอบด้วย 5 ส่วนงาน 
ดังน้ี (1) การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (2) การจัดการข้อมูลหลัก (3) 
การจัดการข้อมูลประชากร (4) การจัดการข้อมูลพื้นที่ (5) บันทึกการ
ตรวจเยี ่ยม และ (6) การแสดงรายงาน ดังรายละเอียดที ่แสดงใน
แผนภาพกระแสข้อมูลภาพ 4 

 

1.0

3.0

ประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุข

อาสาสมัคร
สาธารณสุข

จัดการข้อมูลระบบ

จัดการข้อมูล
ประชากร

ข้อมูลประชากร

5.0

บันทึกการ
ตรวจเย่ียม

ข้อมูลระบบ

รายงานการจัดการข้อมูลระบบ

ข้อมูลการลงพื้นที่

4.0

จัดการข้อมูลพื้นที่
D7 ที่อยู่ข้อมูลพ้ืนที่

6.0

รายงาน

D2 บุคลากร

D9 การตรวจ               

D6 รายการโรค

D5 ประชากร

D3 โรค

D3 โรค

D1 ประเภทบุคลากร

2.0

จัดการข้อมูลหลัก

D2 บุคลากร

ข้อมูลหลัก

หมอ

ข้อมูลการลงพื้นที่

ข้อมูลการลงพื้นที่

D2 บุคลากร

D4 ประเภทการลงพ้ืนที่

D4 ประเภทการลงพ้ืนที่

แสดงรายงาน

ร้องขอรายงาน

แสดงรายงาน

D5 ประชากร

ข้อมูลประชากร

D8
ที่อยู่D7
การตรวจ              

D2 บุคลากร

ร้องขอรายงาน

 
ภาพ 4 แผนภาพกระแสข้อมูล 

 
4.9.3. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram) [4] 

เปนการออกแบบเครื่องมือสําหรับจําลองขอมูล ซึ่งจะประกอบไปด
วยกลุมของขอมูลที่เปนเรื่องเดียวกันหรือมีความเกี่ยวของสัมพันธ์กัน 
และแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล (Relationship) ที ่เกิดขึ้น
ท้ังหมดในระบบ ดังแสดงในภาพ 5 

typeperpersonnel
disease

pname

eventlist

population

diseaselist

address

visitlist

visit

image

Co_inspector

visithome

visithomelist

id_typeper VARCHAR PK

type_per VARCHAR 

id_per VARCHAR PK

id_pname INTFK

name_per VARCHAR 

phone_per VARCHAR 

id_typeper VARCHAR FK

id_home VARCHAR FK

email_per VARCHAR 

password_per VARCHAR 

id_disease VARCHAR PK

name_disease VARCHAR 

id_pname VARCHAR PK

type_pname VARCHAR id_eventlist VARCHAR PK

name_eventlist VARCHAR 

id_pop VARCHAR PK

Id_pname INTFK

name_pop VARCHAR 

born DATE

sex VARCHAR

id VARCHAR PK

id_pop VARCHAR 

id_disease INTFK

id_home VARCHAR PK

road VARCHAR 

sub_district VARCHAR 

id_per VARCHAR

id VARCHAR PK

visit_no VARCHAR FK

id_typepo INTFK

checkdate_po DATE

visit_no VARCHAR PK

id_pop INTFK

visithome_no VARCHAR FK

checkdate_po DATE

pulse VARCHAR 

status_doc VARCHAR 

id VARCHAR PK

image VARCHAR 

district VARCHAR id_co VARCHAR PK

doc_no VARCHAR FK

id_per VARCHAR FK

weight VARCHAR 

Height VARCHAR 

waistline VARCHAR 

blood_pressure VARCHAR 

detail_disease VARCHAR 

status_doc VARCHAR 

id_home VARCHAR FK

visithome_no VARCHAR PK

id_home VARCHAR FK

checkdate_visit DATE

status_doc VARCHAR 

id_img VARCHAR id VARCHAR PK

visithome_no VARCHAR 

id_home VARCHAR 

id_typepo VARCHAR 

checkdate_visit TIMESTAMP

id_address VARCHAR 

id_co VARCHAR FK

lng FLOAT

lat FLOAT

image_name VARCHAR 

status_doc VARCHAR 

alley VARCHAR 

 
ภาพ 5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ 

 
5. ผลการวิจัย 

ผลการดำเนินการวิจัยทำให้ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ท่ีมีความสามารถในการจัดการ
ข้อมูลระบบ อาทิเช่น การจัดตารางการตรวจเยี่ยมบ้าน การบันทึกผล
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การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การแสดงพิกัดบ้าน รวมทั้งการออกรายงาน
ต่าง ๆ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลมี
ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถค้นคืนข้อมูลได้อย่างสะดวก ส่งผลให้
การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.1 ผลการพัฒนาระบบ 

ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน โดยสามารถจำแนกตามสิทธิ์การเข้าใช้งานได้ 3 ส่วน 
ประกอบด้วย (1) ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (2) 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ (2) หมอ อธิบายเพิ่มเติม
ได้ดังภาพ 6 ถึง 10 ตามลำดับ 
 

 
ภาพ 6 หน้าจอ เข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน 

  
จากภาพ 6 เป็นหน้าจอหลักในการเข้าใช้งานระบบ สำหรับ

ประธานอาสาสม ัครสาธารณส ุขประจำหม ู ่บ ้าน , อาสาสม ัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, และหมอ ซึ่งต้องทำการกรอกอีเมล์ และ
รหัสผ่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ 
 

 
ภาพ 7 ส่วนการใช้งานระบบ ตามสิทธิ์การเข้าใช้งานของประธาน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
  

จากภาพ 7 หน้าจอการใช้งานระบบของประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นหน้าแสดงผลสรุปผลการปฏิบัติการลง
พื้นท่ีตรวจเยี่ยม 
 

 
ภาพ 8 หน้าจอการจัดการข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ ตามสิทธิ์การเข้า

ใช้งานของประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
  

จากภาพที่ 8 หน้าจอการจัดการข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ ส่วน
การใช้งานระบบของประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
เป็นหน้าสำหรับจัดการข้อมูล ประกอบไปด้วย การจัดการข้อมูลบุคล
กร การจัดการข้อมูลประเภทการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และการจัดการ
ข้อมูลโรค 
 

 
ภาพ 9 หน้าจอส่วนการใช้งานระบบ ตามสิทธิ์การเข้าใช้งานของ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
  

จากภาพ 9 หน้าจอส่วนการใช ้งานระบบของอาสาสม ัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นหน้าแสดงผลการลงพื้นท่ี และการ
จัดการข้อมูลการลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม 
 

 
ภาพ 10 หน้าจอส่วนการใช้งานระบบ ตามสิทธิ์การเข้าใช้งานของ

หมอ 
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จากภาพที่ 10 เป็นหน้าจอส่วนการแสดงผลสรุปผลการลงพื้นท่ี
ตรวจเยี่ยม รายเดือน รายปี  
 
5.2 การทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 

การทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ แสดง
ได้ดังตารางท่ี 1 ซ่ึงเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบในด้านการ
ทำงานตามความต้องการของผู ้ใช้ การใช้งานโปรแกรม และความ
ปลอดภัยของข้อมูล โดยการทดสอบทีละฟังก์ชันการทำงาน ซ่ึง
ผู้พัฒนาระบบได้เก็บข้อมูลการทดสอบระบบ จากการใช้แบบสอบถาม 
มีผู้ประเมินดังน้ี (1) ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข 1 คน (2) 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 9 คน และ (3) หมอ 1 คน รวม
ท้ังสิ้น 11 คน 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 

 
 
จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลการประเมินท้ัง 3 ด้าน ได้ดังนี้   
(1) การประเมินด้านการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18      
(2) การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม ผลการประเมินอยู่

ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และ                
(3) การประเมินด้านความปลอดภัย ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  
เมื่อสรุปภาพรวมของประสิทธิภาพทั้งระบบ จะเห็นได้ว่าผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
 

6. วิจารณ์และสรุปผล 
 จากการนำระบบน้ีไปใช้ในการปฏิบัติงานของ อสม. ในการบันทึก

การลงพื้นที ่ตรวจเยี ่ยม ชุมชนคอวัง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า การ
ปฏิบัติงานสามารถทำได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะการจด
บันทึก การลงพิกัดตรวจเยี่ยมรายบ้าน ที่มีการบันทึกลงฐานข้อมูล 
เพื ่อสะดวกต่อการค้นคืนข้อมูลเก่า อีกทั ้งยังมีส่วนของการแสดง
รายงาน รายเดือน รายปี ที่สามารถทำให้หมอได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
และรวดเร็วอีกด้วย 

   
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1. พัฒนาระบบให้สามารถกำหนดพิกัดขอบเขต ของชุมชนบน

แผนท่ีได ้
 7.2. ออกแบบอินเตอร์เฟสให้มีความสวยงาม และใช้งานง่ายมาก
ขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 เนื่องจากตำบลท่าฉลอมมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้
ที่ตั้งและเส้นทางในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว อีกทั้ง
ตำบลท่าฉลอมมีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เด่นชัด
มาก ผู้วิจัยจึงพัฒนาแอปพลิเคชันลงบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ที่สามารถแสดงแผนที่ รายละเอียด และรูปภาพเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยว โดยจะทำการเก็บผลจากกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แอปพลิเคชัน และแบบประเมินการ
ยอมร ับของผ ู ้ ใช ้งาน ผลการว ิจ ัยพบว ่า แอปพล ิเคช ันมี

ประสิทธิภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.  25 ,S.D. = 0.32) จึง
ทำให้ แอปพลิเคชันสามารถแสดงรายละเอียด รูปภาพ และแผน
ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้ ระดับการยอมรับมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก (x = 4.48 ,S.D. = 0.07) 
คำสำคัญ แอปพลิเคชัน, การท่องเที่ยว, ตำบลท่าฉลอม, แอน
ดรอยด์ 
 

ABSTRACT 
 Due to Tha Chalom Sub-district has many tourists 
who do not know the location and route to travel to 
the attractions. In addition, Tha Chalom district has a 
very inconspicuous publicity for tourist attractions. The 
researcher developed an application on the Android 
operating system. That can show detailed maps and 
pictures about the attractions. By collecting the results 
from the sample groups in the research are The 
number of Thai and foreign tourists is 30 people. The 

tools used in the research are applications and user 
acceptance assessment form. The research results 
were found that The application has a very high level 

of integration efficiency (x = 4.25 ,S.D. = 0.32) allowing 
the application to display details, pictures and maps 
about the attractions. The acceptance level is very 

mean (x = 4.48 ,S.D. = 0.07). 
Keywords Application, Tourism, Tambon ThaChalom, 
Android 
 

1. บทนำ 
    ตำบลท่าฉลอมนั้นตั้งอยู่ในภาคกลาง ของจังหวัดสมุทรสาคร 
และอยู่ติดกับตัวเมืองมหาชัย ตำบลท่าฉลอมนับเป็นสถานที่
เก่าแก่ของจังหวัดสมุทรสาครและมีสถานที่ท่องเที่ยว คือ  วัด
แหลมสุวรรณาราม วัดสุทธิวาตวราราม ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัด
นักบุญอันนา และยังเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ไปยังแม่กลองได้โดย
ขึ้นรถไฟสถานีบ้านแหลม และตำบลท่าฉลอมนั้นยังมีถึงเรื่องของ
ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ เพราะเหตุนี้จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ที่น่ีอยู่บ่อยครั้ง และมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้เส้นทางใน
การเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีอยู่ในระแวกท่าฉลอม และมี
บางสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่รู้ที่ตั้งและรายละเอียดของสถานที่
น ั ้นๆเหต ุผลเพราะเน ื ่องจากตำบลท ่าฉลอมไม ่ได ้ม ีการ
ประชาสัมพันธ์สถานที ่ท่องเที ่ยว ไม่ได้มีแผนที ่ของสถานที่
ท่องเที่ยวของตำบล ท่าฉลอมมานำเสนอในจุดต่างๆที่สามารถ
เดินทางมาได้ และสถานที่แนะนำหมู่บ้านท่าฉลอมนั้นตั้งอยู่ใน
พ ื ้นท ี ่ เล ็กๆไม ่ม ีอะไรเป ็นจ ุดเด ่น  ด ้วยเหต ุน ี ้ เองจ ึงทำให้
นักท่องเที่ยวไม่สามารถรู้ที่ตั้งและรายละเอียดต่างๆของสถานท่ี
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ท่องเที่ยวได้ อีกทั้งผู ้วิจัยยังได้ศึกษาค้นคว้าเกี ่ยวกับจำนวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยจำนวนนักท่องเที่ยว
ที่มาจังหวัดสมุทรสาครนั้นพบว่าในปี 2563 ตั้งแต่เดือน มกราคม 
จนถึง มีนาคม มีจำนวนรวม 271 คนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 
([5] สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร. 2563)  
จากข้อมูลที ่กล่าวมานั ้นผู ้ว ิจัยหวังว่าตัวแอปพลิเคชันจะมี
ประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจสำหรับการวางแผนการท่องเที่ยวที่ 
อำเภอท่าฉลอม และเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการหาเส้นทาง
ไปยังสถานท่ีท่องเที่ยวในอำเภอท่าฉลอม 
    เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต และการสื่อสาร โดยใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ สมาร์ท
โฟน และแท็บเล็ต เป็นสิ ่งที ่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  และมี
ผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ได้พัฒนาให้มีคุณสมบัติการใช้ งานที่
หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบาย
ของผู้ใช้งาน มีเทคโนโลยีในการระบุตำแหน่งที่อยู่และการนำทาง 
สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและครอบคลุมพื้นท่ี
ส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายไม่สูงจึงทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้
ง่าย พกพาได้สะดวกและมีการใช้งานท่ีแพร่หลายเป็นท่ีนิยมอยา่ง
มาก ([3] สุธิรา จันทร์ปุ่ม, พิเชนทร์ จันทร์ ปุ่ม และ แพรตะวัน 
จารุตัน, 2560) สถานที ่ท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอมเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวเป็น
จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ ในปัจจุบัน
ผู้คนทั่วไปและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการใช้งานโทรศัพท์มือถือ
ที่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้ 
ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านั้นสามารถนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สถานท ี ่ท ่องเท ี ่ยวต ่างๆ  เพ ื ่ออำนวยความสะดวกให ้แก่ 
นักท่องเที่ยวที่จะท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดย
แต่ละแอปพลิเคชันต่างก็มีจุดเด่นและจุดด้อยที่ต่างกันไป แต่
อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชันสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถระบุตำแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลท่าฉลอม 
ได้อย่างละเอียด และถูกต้อง ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
บางที่ยัง ไม่เป็นที่รู ้จัก และไม่ถูกระบุตำแหน่งบนกูเกิ้ลแมพเอ
พีไอ (Google Maps API) ทำให้ผู้ใช้งานไม่เห็นข้อมูลตำแหน่ง 
ของสถานท่ีท่องเที่ยว และไม่ได้ข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ 
    ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยมีความประสงค์ในการพัฒนาแอปพลเิค
ชันโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Thunkable ในการพัฒนาตัวแอป
พลิเคชัน สร้างฐานข้อมูล  และทำแผนที ่ในการแนะนำเพื่อ

อำนวยตวามสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว  ตัว
แอปพลิเคชันน้ันจะพัฒนาลงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็น
หลักเนื ่องจากอุปกรณ์ที ่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั ้น  มี
จำนวนมาก ตัวอุปกรณ์มีหลากหลายระดับ รวมทั ้งสามารถ
ทำงานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอ และความละเอียดแตกต่าง
กันได้ ทำให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ โดยแอปพลเิค
ชันการท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอม จะแสดงสถานที่ต่างๆที่ช่วยให้
ผู้ใช้งานสามารถ เข้าถึงข้อมูลของสถานที่ได้ง่าย และสามารถรู้
ตำแหน่งต ่างๆในการเด ินทางได้  ซึ่งน ักท่องเที ่ยวจะได้รับ
ประโยชน์ในด้านการวางแผนการท่องเที่ยวโดยสามารถศึกษา
รายละเอียดของสถานที ่ท่องเที ่ยว  และนำไปประกอบการ
ตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีตำบล ท่าฉลอม  
 

2. วัตถุประสงค ์
    1.เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอมลงบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่สามารถแสดงแผนที่ พร้อมทั้ง
บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้ 
    2.เพื่อประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันท่องเที่ยวตำบลท่า
ฉลอม 
    3.เพื่อศึกษาผลประเมินความยอมรับของผู้ใช้งานต่อแอป
พลิเคชันการท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอม 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1. ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
3.1.1. การศึกษาปัญหา  
    ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่สอบถามและ
สังเกตแล้วได้ข้อสรุป จากนั้นจึงศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
แอปพลิเคชันท่องเที ่ยวตำบลท่าฉลอม ว่าควรมีลักษณะและ
กระบวนการทำงานอย่างไร เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาแอป
พลิเคชันการท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอมให้มีประสิทธิภาพ รวมไป
ถึงการค้นหา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
แอปพลิเคชันท่ีสามารถรอบรับได้ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
จากนั้นจึงนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการ
ทำว ิจ ัยต ่อไป โดยจากการว ิ เคราะห ์ป ัญหาแล ้วจ ึงสร ้าง
แบบจำลองอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram) มาเพื่อ
ประกอบความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาและโครงสร้างของ
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แอปพลิเคชันท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอม ดังรูปภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที ่1 แบบจำลองอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล 

 
3.1.2. การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน 
    ผู ้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันตามแนวคิดการพัฒนาโดยใช้  
Agile Model มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยซึ่ ง 
Agile Model เป็นรูปแบบการพัฒนาระบบที ่มี 5 ขั ้นตอนจะ
ทำงานเป็น Loop วนไปเรื ่อยๆจนกว่าชิ ้นงานจะเสร็จ ([4] 
Trends and technology 2562) แต่ผู้วิจัยได้ใช้ Agile Model 
เพียง 1 Loop ในการนำมาพัฒนาแอปพลิเคชันให้สำเร็จ โดยจะ
เริ ่มต้นด้วยการออกแบบ User Interface มาเป็นอันดับแรก
เพื่อให้เข้าใจรูปแบบของแอพลิเคชันดังรูปท่ี 2 และแนวทางการ
พัฒนาท้ังหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่2 User Interface 

 
3.1.2.1. การค้นพบปัญหา (Discover) 

    จากการลงพื ้นที ่เพื ่อสอบถามและสังเกตุ  ได้ค ้นพบว่ามี
นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวภายใน
ตำบลท่าฉลอมสถานที่อื่นตั้งอยู่จึงทำให้นักท่องเที่ยวเสียโอกาส
ในการชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญภายในตำบลท่าฉลอม  อัน
เนื่องมาจากการที่ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงสถานที่ท่องเที่ยว 
และสถานที่แนะนำการท่องเที่ยวไม่ได้เป็นจุดสังเกตเท่าที่ควร
และมีขนาดเล็กจึงทำให้ไม่ได้เป็นจุดสนใจเท่าที่ควร 
3.1.2.2. การออกแบบแอปพลิเคชัน (Design) 
    ศึกษาวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเค
ชันท่องเที่ยวและประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวภายในพ้ืนท่ี 
    ศึกษาคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์พัฒนาแอปพลิเคชันสำเร็จรูป 
Thunkable  
    สร้างแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flow Chart) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการอธิบายขั้นตอนการทำงานของแอป
พลิเคชัน และทิศทางการไหลของข้อมูล เพื่อให้ผู้พัฒนาและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ได้เข้าใจถึงการทำงานที่ละเอียดขึ้นดัง
รูปภาพท่ี 3 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 3 แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน 

 
3.1.2.3. การพัฒนาแอปพลิเคชัน (Development) 
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    พัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที ่ยวตำบลท่าฉลอมโดยใช้
ซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันสำเร็จรูป Thunkable 
ดังรูปภาพท่ี 4-9 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 4 หน้าจอเร่ิมต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 5 หน้าเลือกสถานที ่
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่6 หน้าจอเลือกดูรายละเอยีดและรูปภาพของสถานที่ทอ่งเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่7 หน้าจอแผนที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่8 หน้าจอแสดงรายละเอียดของสถานที่ท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่9 หน้าจอแสดงรูปภาพของสถานที่ท่องเท่ียว 
 

    จากภาพที่ 4-9 เป็นภาพหน้าจอแสดงผลของแอปพลิเคชัน
ท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอม โดยจะประกอบด้วย หน้าจอเริ่มต้น 
หน้าจอเลือกสถานที่ หน้าจอแผนที่ตำบลท่าฉลอม หน้าจอแสดง
วิธีติดต่อผู้พัฒนา หน้าจอเลือกดูรูปภาพหรือลายละเอียดสถานที่ 
หน้าจอลายละเอียดสถานที่ หน้าจอลายละเอียดสถานที่ หน้าจอ
รูปภาพสถานท่ี 
    โดยตัวแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอมจะมี
โครงสร้างของระบบดังรูปภาพที่ 10 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที ่10 โครงสร้างระบบของแอปพลิเคชัน 
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3.1.2.4. การทดสอบแอปพลิเคชัน (Test) 
    ตรวจสอบการทำงานแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวตำบลท่า
ฉลอมในโปรแกรม Thunkable บนสมาร์ทโฟนและBlueStacks 
บนคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อผิดพลาดก่อนที่จะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบจากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญประเมินประสิทธิภาพและหน้าที่
การทำงานของแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอม โดยใช้
เครื ่องมือการหาดัชนีความเที ่ยวตรงเชิงเนื ้อหา  (Content 
Validity Index : CVI) จากนั้นจึงนำแอปพลิเคชันการท่องเที่ยว
ตำบล่าฉลอมไปให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน โดยมีประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี ้
    1.ประชากร คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมายัง ตำบลท่า
ฉลอม ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ จำนวน 100 คน 
    2.กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมายัง ตำบล
ท่าฉลอม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 30 คน 
3.1.2.5. การเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน (Deploy) 
    นำแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอมอัพโหลดขึ้น 
Google Play Store เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สามารถโหลดไปใช้
งาน เพื่อทำการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบประเมินการยอมรับต่อตัวแอปพลิเคชัน 
    ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนั้น  ได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากประชากร
จำนวน 30 คน โดยจะลงพื้นที่สถานท่ีท่องเที่ยวในตำบล มหาชัย 
เพื่อค้นหากลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

    4.1.แบบประเมินประสิทธิภาพการความยอมรับของผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชันท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอม 
    4.2.แบบประเมินหน้าที่การทำงานของแอปพลิเคชัน
ท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอมสำหรับผูเ้ช่ียวชาญ 
    4.3.แบบประเมินประสิทธิภาพการความยอมรับของแอป
พลิเคชันท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอมสำหรับผู้เชี่ยวชาญ 

 
5. สถิติที่ใช้วัดผล 

    การประเมินการยอมรับในการใช้แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้งาน 
โดยใช้สถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำมาแปลงผล ดังนี้ 
 

    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า มากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า มาก 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า น้อย 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า น้อยทีสุ่ด 
อ้างอิงจาก ([1] ชนนิกานต์ เขียวคล้าย, ฐิตมิา นันทะใจ) 
 

6. ผลการวิจัย 
    ผลการศึกษาการยอมรับของแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวตำบล
ท่าฉลอม 
    ผู้วิจัยได้นำแอปพลิเคชันไปให้ผู้เชี ่ยวชาญได้ทำลองใช้และ
ประเมินจำนวนทั้งหมด 3 คน มีผู้เช่ียวชาญด้านแอปพลิเคชัน 2 
คน และด้านเนื้อหา 1 คน โดยจะประเมินประสิทธิภาพและ
หน้าที่การทำงานของแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอม 

จากนั ้นจึงนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื ่อหาค่า x หรือ
ค่าเฉลี่ยรวม และค่า S.D. หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากนั้น
จึงนำมาแปลงผล แสดงดังตารางที่ 1 และ 2 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลแสดงผลระดับการยอมรับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
การท่องเท่ียวตำบลท่าฉลอมจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
    จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า  การประเมินประสิทธิภาพ
การทำงานของแอปพลิเคชัน ที่ประเมินโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวอยู่

ในระดับ ค่าการยอมรับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมคือ (x =, 4.51 
S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความยากง่ายใน
การใช้งานของแอปพลิเคชัน นั ้นมีระดับค่าเฉลี ่ยที ่ส ูงที ่สุด 

รายการประเมิน ระดับความยอมรับ 

𝐱 S.D. แปลผล 
1.ด้านประสิทธิภาพการ
ทำงานของแอปพลิเคชัน 

4.58 0.17 มากที่สุด 

2.ด้านฟังก์ชันการทำงาน
ของแอปพลิเคชัน 

4.33 0.60 มาก 

3.ด้านความยากง่ายใน
การใช้งานของแอปพลิเค
ชัน 

4.59 0.36 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.39 มากที่สุด 
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รองลงมาจะเป็นด้านประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน 
และอันดับสุดท้ายจะเป็นด้านฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเค
ชัน 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลแสดงผลระดับการยอมรับหน้าที่การทำงานของแอปพลิเค
ชันการท่องเท่ียวตำบลท่าฉลอมจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
    จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า  ผลการประเมินหน้าที่การ
ทำงานของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี ่ยวชาญ  อยู่ในระดับค่าการ

ยอมรับมาก มีค่าเฉลี ่ยรวมคือ  (x = 4.25, S.D. = 0.32) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า แอปพลิเคชันมีความปลอดภัยมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด แอปพลิเคชันสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวได้ถูกต้องมีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา อันดับสุดท้ายคือ 
แอปพลิเคชันสามารถแสดงแผนที่ท่าฉลอมได้ และแอปพลิเคชัน
สามารถแสดงผลรูปภาพของสถานที ่ท่องเที ่ยวได้ชัดเจน  มี
คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากัน 
    ทางผู้วิจัยได้ดำเนินการนำแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวตำบล
ท่าฉลอมไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเป็นจำนวน 30 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ 
และทำแบบประเมินการยอมรับแอปพลิเคชัน จากนั้นจึงนำผล

การประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาค่า x หรือค่าเฉลี่ยรวม และค่า 

S.D.หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากนั ้นจึงนำมาแปลงผล 
แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที ่3 ข้อมูลแสดงผลระดับการยอมรับแอปพลิเคชันการท่องเท่ียว
ตำบลท่าฉลอม 
 

รายการประเมิน ระดับความยอมรับ 

x S.D. แปลผล 
1.ด้านประสิทธิภาพการ
ทำงานของแอปพลิเคชัน 

4.48 0.12 มาก 

2.ด้านฟังก์ชันการทำงาน
ของแอปพลิเคชัน 

4.46 0.04 มาก 

3.ด้านความยากง่ายในการ
ใช้งานของแอปพลิเคชัน 

4.50 0.04 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.07 มาก 
 
    จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า  การประเมินประสิทธิภาพ
การทำงานของแอปพลิเคชัน ที่ประเมินโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวอยู่

ในระดับ ค่าการยอมรับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมคือ (x =, 4.48 
S.D. = 0.07) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความยากง่ายใน
การใช้งานของแอปพลิเคชัน นั้นมีระดับค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด และ
รองลงมาจะเป็น ด้านประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน 
และอันดับสุดท้ายจะเป็นด้านฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเค
ชัน 

 
7. สรุปผลวิจัยและอภิปรายผล 

    ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยว ตำบล
ท่าฉลอม สำหรับนักท่องเที่ยวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 30 
คนจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  และ
การหาประสิทธิภาพจากการยอมรับของนักท่องเที ่ยว  โดย
คำนวณจากการหาค่าเฉล ี ่ยและค่าเบ ี ่ยงเบนมาตรฐานซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า 
    1.จากการหาค่าประสิทธิภาพการยอมรับของแอปพลิเคชัน
การท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอมที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชัน
และด้านเนื ้อหาให้การประเมินตัวแอปพลิเคชันและนำไป

รายการประเมิน ระดับความยอมรับ 

x S.D. แปลผล 

1.แอปพลิเคชันสามารถ
แสดงผลแผนทีต่ำบลท่า
ฉลอมได ้

4.00 0.10 มาก 

2.แอปพลิเคชันสามารถ
แสดงรายละเอียดข้อมลู
สถานท่ีท่องเที่ยวได้ถูกต้อง 

4.33 0.07 มาก 

3.แอปพลิเคชันสามารถ
แสดงผลรูปภาพของสถานท่ี
ท่องเที่ยวได้ชัดเจน 

4.00 0.10 มาก 

4.แอปพลิเคชันมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน 

4.67 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.25 0.32 มาก 
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วิเคราะห์ผลแล้วตัวแอปพลิเคชันนั้นอยู่ในระดับ ค่าการยอมรับ

มาก มีค่า x หรือค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.25 และมีค่า S.D. หรือ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 โดยอันดับของคะแนน
เฉลี่ยปรากฏว่า แอปพลิเคชันมีความปลอดภัยมีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด แอปพลิเคชันสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวได้ถูกต้องมีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา อันดับสุดท้ายคือ 
แอปพลิเคชันสามารถแสดงแผนที่ท่าฉลอมได้ และแอปพลิเคชัน
สามารถแสดงผลรูปภาพของสถานที ่ท่องเที ่ยวได้ชัดเจน  มี
คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากันดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าการใช้วงจร
พัฒนาระบบที่เป็น Agile Model มาช่วยในการออกแบบแอป
พลิเคชันทำให้แอปพลิเคชันนั้นพัฒนาได้ออกมาตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี 
    2.จากการหาค่าประสิทธิภาพการยอมรับต่อตัวแอปพลิเคชัน
การท่องเที ่ยวตำบลท่าฉลอม  โดยจะใช้กล ุ ่มต ัวอย่างจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวน 30 คนนั้น อยู่ใน

ระดับ ค่าการยอมรับมาก มีค่า x หรือค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.48 
และมีค่า S.D. หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 โดย
ด้านที่มีค่าการยอมรับสูงที่สุดคือ ด้านความยากง่ายในการใช้งาน
แอปพลิเคชัน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ดังนั้นนั้นจึงสะท้อนให้เห็น
ว่าการใช้วงจรพัฒนาระบบที ่เป็น Agile Model มาใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน การศึกษาจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ ทำให้เกิดแนวคิดในการ
ออกแบบหนา้ที่การทำงาน ภายในแอปพลิเคชันต่างๆนั้นสามารถ
ตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เช่น Google Maps , การ
แสดงผลรูปภาพ และรายละเอียดสถานท่ี 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจยัไปใช้ 
    แอปพลิเคชันน้ันมีข้อจำกัดเปน็อย่างมากในการพัฒนาโดยใช้ 
Thunkable ทำให้เกิดข้อจำกัดต่างๆคือ 
    1.ทางด้านขนาดของแอปพลิเคชันท่ีทำให้ไม่สามารถพัฒนาไม่
เกิน 50 MB ได้  
    2.การทำระบบนำทางผ่าน Google Maps นั้นเป็นไปได้ยาก
เนื่องมาจากการเขยีน Coding ที่จำกัด 
    3.การจัดวางองค์ประกอบของตัวแอปพลิเคชันนั้นทำได้
ค่อนข้างยาก 
    4.การเลือกใช้ฟอนต์ภายใน Thunkable นั้นค่องข้างซับซ้อน 

    5.เนื่องมาจากการจำกัดเนื้อทีแ่อปพลิเคชันจึงทำให้ไม่
สามารถใส่รูปภาพได้เยอะ และไมม่ีความคมชัดพอ 
2.ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป 
    1.อาจจะเพิ่มจำนวนของสถานท่ีท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เช่น จุด
ท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ สถานท่ีให้บรกิารต่างๆ เป็นต้น 
    2.อาจจะนำตัวแอปพลิเคชันลงในระบบปฏิบตัิการ iOS หากมี
ช่องทาง 
    3.แนะนำตัวแอปพลิเคชันผ่านช่องทางต่างๆเช่น แปะ QR 
Code ไว้ในจุดที่สามารถเดินทางมาได้และมองเห็นได้สะดวก 
เป็นต้น 

 
9. เอกสารอ้างอิง 

[1] ชนนิกานต์ เขียวคล้าย และฐิติมา นันทะใจ. การพัฒนาแอป
พลิเคชันการท่องเที ่ยว 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก. การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 
1 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”, 2561. 
[2] สุรสีห์ น้อยมหาไวย และปานจิตร์ หลงประดิษฐ์. . แอพพลิเค
ชันรับรู้และแสดงตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีตาม
การจำแนกกลุ ่มของผ ู ้ ใช ้ด ้วยกูเก ิ ้ลแมพเอพีไอ  บนมือถือ
ระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์ . วารสารโครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (2559). 
[3] สุธิรา จันทร์ปุ่ม, พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และแพรตะวัน จารุตัน. 
การพัฒนาโมบาย แอพพลิเคชั ่นแหล่งท่องเที ่ยวในจังหวัด
สกลนคร บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วารสารวิชาการการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 4(2), หน้า 114-
120. (2560). 
 [4] Trends and technology. การทำงานแบบ Agile แนวคิด
ในการทำงานขององค์กรยุคใหม่. [ออนไลน์] 2562. [สืบค้นวันท่ี 
25 สิงหาคม 2563].จาก www.tnt.co.th 
[5] สำนักงานการท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัดสมุทรสาคร. สถติิ
นักท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร. [ออนไลน์] 2562. [สืบค้นวันท่ี 
31 มีนาคม, 2563].จาก www.samutsakhon.mots.go.th 

http://www.tnt.co.th/news
http://www.samutsakhon.mots.go.th/


1646 
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บทคัดย่อ 
การติดตามอาการข้างเคียงหลังจากการทำเคมีบำบัดของ

ผู้ป่วยโรคมะเร็งในแต่ละครั้งมีความสำคัญมาก ถ้าผู ้ป่วยแจ้ง
อาการข้างเคียงไม่ครบถ้วนจะทำให้การปรับสูตรและปริมาณยา
สำหรับเคมีบำบัดครั้งต่อไปของผู้ป่วยไม่เหมาะสมกับร่างกายและ
ทำให้ผลของการรักษาไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ดังนั้นงานวิจัย
จึงมีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ
ติดตามอาการข้างเคียงของผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังจากการทำเคมี
บำบัดของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอสสำหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อบันทึกและแจ้งอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับ
แพทย์เพื่อนำมาปรับสูตรและปริมาณยาที่เหมาะสมสำหรับการ
ให้ยาเคมีบำบัดครั ้งต ่อไป การประเมินประสิทธ ิภาพของ       
แอปพลิเคชันจากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทาง
การแพทย์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 3.83 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก 
คำสำคัญ -- เคมีบำบัด, แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน, ไอโอเอส 
แอปพลิเคชัน, ผลข้างเคียงการทำเคมีบำบัด 
 

ABSTRACT 
 Tracking side effects after chemotherapy of cancer 
patients is very important. In case, the patient is unable 
to report all the side effects after chemotherapy, the   
 
 --------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author 

adjustment of the medicines and dosage will not be 
suitable with the cancer patient's body for the next 
chemotherapy and cause the effects of treatment to 
fail as planned. The purpose of this research is to design 
and develop an application for tracking the side effects 
of cancer patients after chemotherapy on the Android 
and iOS operating systems for cancer patients. The 
application of patient, the patient able to record 
chemotherapy side effects in each chemotherapy cycle 
and patient information. The application of doctor, the 
doctor can record number of each of chemotherapy 
cycle and dose of medicines. The results of the 
satisfaction assessment by medical personnel of the 
Cancer Center Naresuan University Hospital received an 
average of 3.83 at the high level.  
Keywords -- chemotherapy,  android application,  iOS 
application, side effect of chemotherapy 

 
1. บทนำ 

 โรคมะเร็งเป็นโรคชนิดหนึ ่งที ่เกิดจากการเจริญเติบโตที่
ผิดปกติของเซลล์ต่าง ๆ ของอวัยวะในร่างกาย ความผิดปกตินั้น
จะทำให้เกิดก้อนเนื้อหรือเซลล์มะเร็งซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ จาก
ผลสำรวจของทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลปี พ.ศ.2561 
พบว่าโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพศชาย คือ 
มะเร ็งลำไส ้ใหญ่ 245 คน จาก 1 ,031 คน คิดเป็น 19.7 
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เปอร์เซ็นต์ และ ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพศหญิงคือ มะเร็งเต้านม 
704 คน จาก 1,563 คน คิดเป็น 40.8 เปอร์เซ็นต์ การรักษา
โรคมะเร็งนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี 
การรักษาแบบประคองอาการ และการทำเคมีบำบัด ซึ่งวิธีการ
รักษาโรคมะเร็งด้วยการทำเคมีบำบัดเป็นวิธีการรักษาที่พบมาก
ในการรักษาโรคมะเร็ง โดยมีจำนวนครั้งในการรักษามากถึง 926 
ครั้ง จากทั้งหมด 2,502 ครั้งคิดเป็น 37 เปอร์เซ็นต์ [1] 
 การได้รับยาเคมีบำบัดและรกัษาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่จำเปน็
อย่างมากกับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมบีำบัด ซึ่งอาการและผลข้างเคยีง
หลังจากทำเคมีบำบัดในรอบแรกจะส่งผลต่อร่างกายของผู้ป่วย
อย่างรุนแรง แสดงให้เห็นว่าการเฝ้าติดตามอาการข้างเคียงของ
ผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญในการปรับสูตรยาเคมีบำบัดในรอบต่อไป เพื่อ
ป้องกันการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงกับร่างกายผู้ป่วย [2] 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำเสนอแอปพลิเคชันติดตามผลข้างเคียง
การทำเคมีบำบัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยสามารถ
บันทึกและแจ้งผลข้างเคียงหลังจากการได้รับยาเคมีบำบัดให้
แพทย์ได้แม่นยำมากยิ่งข้ึน และแพทย์สามารถนำผลข้างเคยีงของ
ผู้ป่วยไปปรับสูตรยาในการทำเคมีบำบัดของผู้ป่วยในรอบต่อไป
เพื่อให้เกิดผลข้างเคียงกับผู้ป่วยน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพใน
การร ักษาอย่างด ีท ี ่ส ุด  โดยพัฒนาแอปพลิเคชันท ี ่รองรับ
ระบบปฏิบัติการทั้งแอนดรอย์และไอโอเอส  
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 เคมีบำบัด 
 เคมีบำบัดเป็นการรักษาโดยให้ยาเข้าสู่ทั่วร่างกายเพื่อกำจัด
เซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายซึ่งเป้าหมายหลักของการทำเคมบีำบัด
มี 3 เป้าหมายหลัก เป้าหมายแรกคือเพื่อรักษาซึ่งการทำเคมี
บำบัดนั้นจะทำให้เซลล์มะเร็งถูกทำลาย โดยจะทำใหผู้้ป่วยที่เป็น
โรคมะเร็งสามารถหายจากการโรคมะเร็งได้ เป้าหมายถัดมาเมื่อ
การรักษาได้ผลไม่ดีนักวิธีต่อมาคือเพื่อควบคุมเซลล์มะเร็งไม่ให้
แพร่กระจายไปอวัยวะต่างๆ ที ่สำคัญในร่างกายทำให้ผู ้ป่วย
โรคมะเร็งรู้สึกดีขึ้น วิธีนี้ผู้ป่วยโรคมะเร็งอาจจะแสดงอาการซัก
ระยะหนึ ่ง แต่ผ ู ้ป ่วยไม่ได้หายจากการเป็นโรคมะเร็ง  และ
เป้าหมายสุดท้ายคือเพื่อบรรเทา เมื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นมะเร็ง
ขั ้นที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ วิธีนี ้จะช่วยลดความเจ็บปวด
หลังจากการทำเคมีบำบัดทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งรู้สึกดีขึ้น [4] 

 การเลือกใช้ยาเคมีบำบัด ขนาดยา และระยะเวลาในการ
รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแต่ละคนนั้นข้ึนอยู่กับชนิดของมะเร็ง ระยะ
ของโรค อายุ ภาวะสุขภาพ โรคประจำตัว และประวัติการรักษา
โรคมะเร็งของผู้ป่วยในอดีต การให้ยาเคมีบำบัดนั้นแพทย์จะ
เลือกสูตรยาเคมีบำบัด และวางตารางการให้ยา โดยการให้ยาแต่
ละรอบจะประกอบไปด้วยจำนวนครั้งของการให้ยา ระยะเวลา
ระหว่างรอบการให้ยา ระยะของโรคมะเร็ง และสุขภาพของ
ผู้ป่วย โดยปกติการให้ยาแต่ละรอบมักจะให้ทุก ๆ 2-4 สัปดาห์ 
ซึ่งแพทย์จะมีการปรับสูตรยาเคมีบำบัดเพื่อเพิ่มประสิทธิในการ
รักษา และลดผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัด [5] 

2.1.2 ผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัด 
 ผู้ป่วยหลังจากการทำเคมีบำบัดจะได้รับผลข้างเคียงของยา 
ได้แก่ อาการที่ส่งผลต่อไขกระดูก อาการคลื่นไส้อาเจียน อาการ
เบื่ออาหาร ท้องเสีย ท้องผูก อาการเยื ่อบุในช่องปากอักเสบ 
อาการผลและขนร่วง อาการทางผิวหนัง อาการอ่อนเพลีย 
ผลกระทบต่อระบบประสาท เป็นต้น ซึ่งระดับความรุนแรงของ
อาการข้างเคียงแต่ละอย่างจะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วย 
[6] 

2.1.3 ฐานข้อมูล Firebase Cloud Firestore 
 Firebase Cloud Firestore เป ็นฐานข ้อม ูลคลาวด ์แบบ 
NoSQL ซ ึ ่ งม ีล ักษณะเป็นฐานข ้อม ูลเอกสาร (Document 
database) โดยจัดเก็บข้อมูลในเอกสารที่มีการแมปฟิลด์กับค่า
ของข้อมูล โดยเอกสารจะถูกจัดเก็บไว้ในคอลเลกชันเพื่อจัด
ระเบียบข้อมูลและสร้างคิวรี เอกสารรองรับข้อมูลหลายประเภท 
ทั้งสตริงและตัวเลขรวมถึงอ็อบเจ็กต์ที่ซับซ้อน อีกทั้งยังสามารถ
สร้างคอลเล็กชันย่อยภายในเอกสารและสร้างโครงสร้างข้อมูล
แบบลำดับชั้นที่สามารถปรับขนาดเมื่อฐานข้อมูลมีขนาดใหญข่ึ้น 
นอกจากนั้นยังสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลเพื่ออัปเดตข้อมูลบน
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งฝั่งไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งยังการ
สนับสนุนการทำงานในรูปแบบออฟไลน์ [9] และสามารถนำมา
ประย ุกต์สำหร ับแอปพลิเคช ันท ี ่ต ้องการการจ ัดเก ็บและ
ประมวลผลแบบเรียลไทม์ 

2.1.4 Firebase Authentication 
 Firebase Authentication เป็นบริการสำหรับจัดการระบบ
การลงชื่อเข้าใช้ของผู้ใช้ ได้แก่ สมัครสมาชิก (Register) การลง
ช่ือเข้าใช้ (Sign-in) และการตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset password) 
โ ด ย  Firebase Authentication ร อ ง ร ั บ ก า ร ท ำ ง า น กั บ
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ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ได้แก่ Android, IOS และ Web 
อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้กับการลงชื่อเข้าใช้หลายรูปแบบ เช่น 
Email หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และบัญชีของสื่อสังคมออนไลน์
ชน ิดต ่าง ๆ [10] โดยสามารถนำไปใช ้สำหร ับการพ ัฒนา        
แอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้ที่มีรูปแบบการใช้งานท่ีหลากหลาย 
 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการรับประทานอาหาร
ของผู ้ป่วยมะเร็งเต้านมที ่ได้ร ับยาเคมีบำบัดของ พิรมขวัญ     
เหมทานนท์ และคณะ [11] ทำให้พบว่าผลข้างเคียงของผู้ป่วย
โรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมบีำบัดนั้นสง่ผลตอ่สภาพจิตใจ ทำให้จิตใจ
หดหู่ และท้อแท้ หมดกำลังใจในการรักษา ซึ ่งชี ้ให้ว่าอาการ
ข้างเคียงของการรับยาเคมีบำบัดมีผลต่อจิตใจ และส่งผลต่อการ
วางแผนในการรับยาครั้งต่อไป 
 นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน
สำหรับติดตามอาการผู้ป่วยในโครงการการเรียนรู้ร่วมกันแบบ 
สหสาขาวิชาชีพในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์และ
ระบบปฏิบัติการของสุธีรา พึ่งสวัสดิ์ [13] เพื่อติดตามอาการของ
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้เป็นประจำ หรือคนไข้ติด
เตียง และยังสามารถขยายผลโดยนำไปประยุกต์ใช้ในการติดตาม
ผู้ป่วยในด้านอื่น ทำให้การวางแผนในการรักษาผู้ป่วยต่อไปนั้น
ง่ายมากยิ่งขึ้น 
 แอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับวางแผนดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ของธันยธรณ์ สุวรรณหงส์ และคณะ [14] ซึ่งสามารถ
วางแผนดูแลสุขภาพของผู ้ส ูงอายุ ระบบปฏิทินสำหรับการ     
แจ้งเตือน การค้นหาโรงพยาบาลใกล้เคียงพร้อมแสดงระยะทาง 
การแนะนำกิจกรรมที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ การโทรออกฉุกเฉิน 
เคล็ดลับในการดูแลตัวเอง  
 มงคล ปุษยตานนท์ และคณะ [15] ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน
ระบบบันทึกข้อมูลการฟอกเลือดของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสำหรับ
แอนดรอยด์ ซึ่งประกอบด้วยแอนดรอยด์แอปพลิเคชันที่ใช้งาน
บนอุปกรณ์มือถือสำหรับพยาบาลเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วย และ
เว็บแอปพลิเคชันที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ
วินโดว์สำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เรียกดูข้อมูลผู้ป่วย
ย้อนหลังได้  
 แอปพลิเคชันการแจ้งเตือนรับประทานยาเพื่อเพิ่มคุณภาพ
การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยมีชื ่อว่าดีซีเม็ดของ   

จักรพงษ์ รัตนโยธิน และคณะ [16] ซึ่งประกอบด้วยการทำงาน 3 
ส่วน คือ 1) ส่วนผู้ป่วยที่ใช้สำหรับรับการแจ้งเตือนรับประทาน
ยา ข้อมูลยาที่รับประทาน ข้อมูลการนัดพบแพทย์ 2) ส่วนของ
เจ้าหน้าท่ีและพยาบาลสำหรับบันทึกข้อมูลพื้นฐานอาการ ข้อมูล
ยา ข้อมูลตารางการรับประทาน ข้อมูลรับประทานยารายวัน 
ข้อมูลการนัดพบแพทย์ 3) ส่วนระบบบริหารจัดการข้อมูล 
ประกอบไปด้วยแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ และ
ฐานข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าทำให้ผู้ป่วยดังกล่าวหันมาใส่ใจใน
การรับประทานยา  
 จากการวิจัยที่เกี ่ยวข้องจะเห็นว่าแอปพลิเคชันบนมือถือ
สามารถช่วยเพิ่มความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยและ
ประสิทธิภาพของติดตามการรักษาของแพทย์ ทำให้ส่งผลดีต่อ
การวางแผนการรักษาและการวินิจฉัยโรคสำหรับการรักษาใน
ครั้งต่อไป 
 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหร ับต ิดตาม
ผลข ้างเค ียงการทำเคม ีบ ําบ ัดของผ ู ้ป ่วยโรคมะเร ็ งบน
ระบบปฏิบ ัต ิการแอนดรอยด ์และไอโอเอส  ประกอบด้วย       
แอปพลิเคชัน 2 ส่วนคือ ส่วนแรกคือแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วย
มะเร็งเพื ่อบันทึกอาการข้างเคียงหลังจากการให้ยาเคมีบำบัด 
ส่วนที่สองคือแอปพลิเคชันสำหรับแพทย์ที ่รักษาเพื ่อกำหนด
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการให้ยาเคมีบำบัดและติดตามอาการ
ข้างเคียงจากที่ผู้ป่วยบันทึกในการให้ยาแต่ละครั้ง ซึ่งมีขอบเขต 
เครื ่องมือและการดำเนินการสำหรับการออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชันดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ขอบเขตของงานวิจัย 
 งานวิจัยได้กำหนดขอบเขตของการพัฒนาดังน้ี 
 3.1.1 ขอบเขตด้านข้อมูล 
  1) ข้อมูลยาในการทำเคมีบำบัด 

2) ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
3) ข้อมูลผลข้างเคียงในการทำเคมีบำบัด 

 3.1.2 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน 
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย์ของ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
3.1.3 ขอบเขตด้านระบบ 
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1) แอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วย 
                  - บันทึกข้อมูลผู้ป่วย 
                  - บันทึกผลข้างเคียงหลังการทำเคมีบำบัด 
                  - แสดงสูตรยาและปริมาณยาในการทำเคมีบำบัด 

2) แอปพลิเคชันสำหรับแพทย์ 
                  - บันทึกข้อมูลผู้แพทย ์

- แสดงและแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย 
                  - แสดงผลข้างเคียงของผู้ป่วย 

      - บันทึกผลข้างเคียงทำการเคมีบำบัดของผู้ป่วย 
      - เพิ่ม ลบ แก้ไข รอบและครั้งในการทำเคมีบำบัด 
        ของผู้ป่วย 

       - บันทึกสูตรยาเคมีบำบัดและปริมาณยาที ่
        เกี่ยวข้อง 

                  - คำนวณปริมาณยาในแต่ครั้งของการให้ยา  
                  - สรุปปริมาณยาที่ใช้ในแต่ละครั้งของการให้ยา 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 1 ) Android Studio ส ำ ห ร ั บ พ ั ฒ น า แ อ ป พ ล ิ เ ค ชั น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 2) ภาษา Kotlin ในการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ โดยที่ภาษา Kotlin เป็นภาษาที่พัฒนาต่อยอดมา
จากภาษา Java ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท JetBrains โดยภาษา 
Kotlin ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาเชิงวัตถุ สามารถใช้แทน
ภาษา Java ได้  และยังคงสามารถใช้งานร่วมกับภาษา Java เดิม
ได้ด ้วย ภาษา Kotlin มีร ูปแบบการเขียนที ่กระชับทำให้ลด
จำนวนการเขียนโปรแกรมลง เข้าใจง่ายและมีความปลอดภัยสูง 
 3) โปรแกรม Xcode สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันระบบ
ปฎิบัติการไอโอเอส ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Apple โดยจะรองรับ
การทำงานร่วมกับภาษา Swift 
 4) ภาษา Swift ในการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอส โดยภาษา Swift อยู่ในรูปแบบภาษาสคริปต์และเป็น
โอเพ่นซอร์ส (Opensource) เพื ่อใช้พัฒนาแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส โดยจะใช้โปรแกรม XCode ในการ
พัฒนาโปรแกรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมได้ทั้ง
แบบ Function และ Object-Oriented 
 5) Firebase Cloud Firestore สำหรับออกแบบและสร้าง
ฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ Firebase console 

 6) Firebase Authentication สำหรับจัดการระบบของผู้ใช้ 
ได้แก่ การลงทะเบียน การเข้าสู่ระบบ ผ่านเว็บไซต์ Firebase 
console 

 
3.3 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้ยาเคมีบำบัด 
 การวิจ ัยได้เก็บข้อมูลอาการข้างเคียง สูตรยา และการ
คำนวณปริมาณยาเคมีบำบัดจากแพทย์และเภสัชกรที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งประกอบด้วย 
 1) ผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดประกอบด้วย 7 อาการ 
โดยแต่ละอาการจะมีระดับความรุนแรงแตกต่างกัน ตั ้งแต่
เล็กน้อยจนถึงเสียชีวิต แสดงดังตาราง 1  
 ตัวอย่างของระดับความรุนแรง เช่น คลื่นไส้ มีระดับความ
รุนแรงของอาการ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 รู ้สึกเบื ่ออาหาร 
ระดับที่ 2 ทานอาหารได้ลดลง ระดับที่ 3 ทานอาหารเองได้ไม่
พอเพียง  

ตาราง 1 อาการข้างเคียงของการใหย้าเคมีบำบัด 

อาการข้างเคียง ระดับความรุนแรง 
ปากเปื่อย 5 ระดับ 
คลื่นไส ้ 3 ระดับ 
อาเจียน 5 ระดับ 
มือเท้าลอก 3 ระดับ 
ชาปลายมือปลายเท้า 4 ระดับ 
ท้องเสีย 3 ระดับ 
ท้องผูก 5 ระดับ 

 
2) สูตรยาเคมีบำบัดมีทั้งหมด 28 สูตร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ตามระดับความรุนแรงของยา ได้แก่ กลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง 
(High erotogenic risk) 18 ส ู ต ร  เ ช ่ น  AC (Doxorubicin-
cyclophosphamide), CE (Cisplatin-etoposide) และ Single 
cisplatin เป็นต้น และกลุ ่มยามีความเสี ่ยงต่ำ 10 สูตร เช่น 
FLOX (Oxalipatin-5 - FU leucovorin, Al (Doxorubicin-
ifosfamide) และ IE (Ifosfamide-etoposide) เป็นต้น 

3) ยาป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียน 5 ชนิด 
4) ข้อมูลการคำนวณปริมาณยาในการใหเ้คมีบำบัด ซึ่งได้จาก

การคำนวณพื ้นที ่ผ ิวหนัง (Body Surface Area : BSA) ที ่ใช้
น้ำหนักและส่วนสูงของผู้ป่วย แสดงดังสมการที่ 1 



1650 

 

  

สูตร BSA = √
น้ำหนัก(กิโลกรัม)× ส่วนสูง(เซ็นติเมตร)

3600
             (1) 

 
3.4 การออกแบบแอปพลิเคชัน 

แอปพลิเคชันสำหรับติดตามผลข้างเคียงการทำเคมีบําบัดของ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส ได้
ออกแบบให้มโีครงสร้างกระบวนการเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชนั
สำหรับผู้ป่วยมะเร็งและแอปพลิเคชันสำหรับแพทย์ แสดงดัง 
ภาพ 1  ซึ่งท้ังสองแอปพลิเคชันจะใหผู้้ป่วยและแพทย์เข้าสู่ระบบ
ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือจากนั้นแอปพลิเคชันจะขอรหัส    
โอทีพีจาก Firebase Authentication เมื่อได้รับรหัสโอทีพีจาก
ข้อความแล้ว ผู้ป่วยและแพทย์จะต้องกรอกรหัสโอทีพีนั้นเพื่อเข้า
ใช้งานแอปพลิเคชัน ส่วนการบันทึกและแสดงรายละเอียดต่างๆ 
ของการทำเคมีบำบัดจะใช้ฐานข้อมูลที ่จัดเก็บใน Firebase 
Cloud Firestore 

 
ภาพ 1 โครงสร้างกระบวนการทำงานของแอปพลิเคชัน 

 

จากการเก็บข้อมูลของขั้นตอนการให้ยาเคมีบำบัดจากแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์ พบว่าลักษณะของการให้ยาเคมี
บำบัดจะถูกกำหนดเป็นรอบๆ โดยในหนึ่งรอบจะกำหนดว่าต้อง
ให้ยาทั้งหมดกี่ครั ้ง ใช้ยาสูตรใด และปริมาณเท่าไหร่ รวมทั้ง    
ยาป้องกันอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะถูกกำหนดโดยแพทย์
ผู้ดูแล และหลังจากการให้ยาในแต่ละครั้งแพทย์จะติดตามอาการ
ข้างเคียงเพื ่อปรับสูตรยาและปริมาณยาเพื ่อให้การรักษามี
ประสิทธิภาพดีและเหมาะสมกับร่างกายของผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อ
การออกแบบแอปพลิเคชันให้เหมาะกับขั้นตอนการให้ยาเคมี
บำบัด จะออกแบบแอปพลิเคชันเป็น 2 ส่วน คือ แอปพลิเคชัน
สำหรับแพทย์ และแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยจะ
ทำงานเชื่อมต่อกันแบบเรียลไทม์ 

 

แอปพลิเคชันสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 
ออกแบบให้แพทย์สามารถจัดการข้อมูลประวัติของผู้ป่วยได้ และ
การให้ยาเคมีบำบัดสามารถเพิ่ม ลบและแก้ไขรอบในการให้ยา 
จำนวนครั้ง และปริมาณยาที่จะให้กับผู ้ป่วยในแต่ละครั้ง ซึ่ง
ระบบจะคำนวณปริมาณยาเบื้องต้นให้ โดยแพทย์สามารถแก้ไข
รายละเอียดได้ รวมทั้งแพทย์สามารถติดตามอาการข้างเคียงของ
ผู้ป่วยทั้งหมดและรายบุคคลได้โดยการสืบค้นจากชื่อ นามสกุล 
และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน โดยอาการข้างเคียงจะแสดง
ทันทีเมื่อผู้ป่วยบันทึกอาการข้างเคียงจากแอปพลิเคชันสำหรับ
ผู้ป่วย นอกจากน้ันยังสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข อาการข้างเคียงและ
ระดับความรุนแรงของผู้ป่วยได้ด้วย เนื่องจากการให้ยาเคมีบำบัด
มีแบบนอนโรงพยาบาล ซึ่งสามารถให้แพทย์หรือพยาบาลผู้ดูแล
สามารถบันทึกอาการข้างเคียงแทนผู้ป่วยได้ แสดงดังภาพ 2 

 
ภาพ 2 การทำงานในแอปพลิเคชันของแพทย์ 
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แอปพลิเคชันสำหรับผู ้ป่วยโรคมะเร็ง ออกแบบให้ผู ้ป่วย
สามารถดูข้อมูลสูตรยาและปรมิาณยาท่ีให้ในแต่ละครั้งได้ รวมทั้ง
เพิ่ม ลบ แก้ไขอาการข้างเคียงและระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
หลังการให้ยาในแต่ละครั้ง ซึ่งเมื่อผู้ป่วยบันทึกอาการข้างเคียง
แล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎที่แอปพลิเคชันสำหรับแพทย์ทันที 
ทำให้แพทย์สามารถทราบได้ถึงอาการข้างเคียงที ่เกิดขึ ้นได้
ตลอดเวลา แสดงดังภาพ 3 

 
ภาพ 3 การทำงานในแอปพลิเคชันของผู้ป่วย 

 
3.5 การออกแบบฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลที่ออกแบบมีโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลแสดงดัง
ภาพ 4 ซึ่งประกอบด้วยเอนทิตี้ (Entity) ต่อไปนี ้

1) Entity cycle เก็บข้อมูลเกี่ยวกับรอบการให้ยาของผู้ป่วย 
เช่น ช่ือสูตรยา และจำนวนรอบ เป็นต้น 

2) Entity round เก็บข้อมูลเกี่ยวกับครั้งการให้ยาของผู้ป่วย 
เช่น จำนวนครั้ง และปริมาณยา เป็นต้น 

3) Entity sideEffect เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาการข้างเคียง เช่น 
ช่ืออาการและระดับความรุนแรง เป็นต้น 

4) Entity users เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย เช่น ช่ือ สกุล เพศ 
เป็นต้น 

5) Entity doctors เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ เช่น ชื่อ สกุล 
เป็นต้น 

 
ภาพ 4 การออกแบบฐานขอ้มูล 

 
3.6 การประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 

แอปพลิเคชันต้นแบบที่พัฒนาขึ้นจะได้รับการทดสอบการใช้
งานแอปพลิเคชันจากแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อ
นำมาปรับปรุงและแก้ไขเพื่อพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันที่นำไปใช้
งานจริง  

แอปพลิเคชันที่นำไปใช้งานจริงจะถูกประเมินประสิทธิภาพ
จากความพึงพอใจของแพทย์และบุคคลกรทางการแพทย์ที่ดูแล
ผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งมีประเมิน 
3 ด้านคือ การออกแบบ การใช้งาน และประโยชน์ที่ได้รับ ที่มี
เกณฑ์ประเมินระดับความพึงพอใจทั้งหมด 5 ระดับคือ 

ระดับคะแนน 1 คือ ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
ระดับคะแนน 2 คือ ระดับความพึงพอใจน้อย  
ระดับคะแนน 3 คือ ระดับความพึงปานกลาง  
ระดับคะแนน 4 คือ ระดับความพึงพอใจมาก  
ระดับคะแนน 5 คือ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 
4. ผลการดำเนินงาน 

4.1 แอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วย 
แอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยหน้าจอ

ของการเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์ โดยผู้ป่วยสามารถบันทึก
ข้อมูลเบื้องต้น และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยเองเพิ่มเติมได้ 
แสดงดังภาพ 5 
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ภาพ 5 การเขา้สู่ระบบและประวัติของผู้ป่วย 

 
ส่วนของรอบและครั้งการให้ยาของผู้ป่วยจะสามารถเห็น

ข้อมูลได้เมื่อแพทย์เพิ่มข้อมูลให้กับผู้ป่วย และผู้ป่วยสามารถ
ทราบสูตรยาในแต่ละรอบการให้ยา และปริมาณยาที่ผู้ปว่ยได้รับ
ในแต่ละครั้งการให้ยาเคมีบำบัด แสดงดังภาพ 6 

 

 
ภาพ 6 หน้าจอแสดงรอบและครั้งในการให้ยา 

 

เมื่อผู้ป่วยเข้าไปยังรอบที่และครั้งที ่ปัจจุบันที่ได้รับยาเคมี
บำบัดแล้วผู ้ป่วยสามารถเพิ่มอาการข้างเคียงและระดับความ
รุนแรงหลังจากการได้รับยาเคมีบำบัด ได้โดยการกดปุ่ม + ที่
ปรากฎอยู่บนขวาของหน้าจอ ส่วนถ้าต้องการกลับสู่หน้าแสดง
รอบการให้ยาให้กดที่รูปบ้าน โดยที่วันที่ เวลา เมื่อเพิ่มอาการ
ข้างเคียงจะขึ้นเป็นวันและเวลาปัจจุบัน ส่วนระดับความรุนแรง
จะมีคำอธิบายประกอบเพื ่อความเข้าใจลักษณะของอาการ
ข้างเคียงในแต่ระดับความรุนแรงของอาการข้างเคียงที่เลือก โดย

มีการใช้สีเพื่อแสดงถึงระดับความรุนแรงเริ่มต้นจากสีเขียวเป็น
ระดับความรุนแรงต่ำสุดไปถึงสีแดงซึ่งเป็นระดับความรุนแรงมาก
ที่สุด ซึ่งผู้ป่วยสามารถเพิ่มอาการข้างเคียงได้ตลอดเวลาเมื่อมี
อาการทำให้สามารถจัดเก็บอาการข้างเคียงได้อย่างครบถ้วน 
แสดงดังภาพ 7 

 

 

 
ภาพ 7 การเพิ่มอาการข้างเคียงและเลือกระดับความรุนแรง 

 
4.2 แอปพลิเคชันสำหรับแพทย์ 

แอปพลิเคชันสำหรับแพทย์ ซึ ่งสามารถใช้ได้กับทั้งแพทย์ 
พยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ เพื ่อติดตามอาการ
ข้างเคียง โดยประกอบด้วยส่วนของการเข้าสู ่ระบบด้วยเบอร์
โทรศัพท์เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วย และแพทย์
สามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของแพทยไ์ด้ แสดงดังภาพ 8 

นอกจากนั ้นแพทย์สามารถแก้ไขข้อมูลผู ้ป ่วย ด ูข ้อมูล
ผลข้างเคียงล่าสุดของผู้ป่วยทุกคน แสดงดังภาพ 9 และแพทย์
สามารถเพิ่มอาการข้างเคียงให้กับผู้ป่วยได้  
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ภาพ 8 การเขา้สู่ระบบและประวัติของแพทย์ 

 

 
ภาพ 9 หน้าจอแสดงอาการขา้งเคียงล่าสุดของผู้ป่วยทั้งหมด 

 

 
ภาพ 10 การค้นหาชื่อผู้ปว่ย 

 

 
ภาพ 11 การเพิ่มรอบการและครั้งของการให้ยา 

 

 
ภาพ 12 การเพิ่มสูตรยาและปริมาณยา 

 

แพทย์สามารถค้นหาชื่อผู้ป่วยได้จาก ช่ือ, นามสกุล, เลขบัตร
ประชาชน เพื่อดูข้อมูลผู้ป่วย แสดงดังภาพ 10 หรือ เพิ่มรอบและ
สูตรยาในรอบการให้ยา และปริมาณยาในการทำเคมีบำบัดในแต่
ละครั้งให้กับผู้ป่วย โดยระบบจะคำนวณ BSA ให้เพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้นสำหรับกำหนดปริมาณยา แสดงดังภาพ 11 และ 12 

 

4.3 การวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย 
แอปพลิเคชันสำหรับติดตามผลข้างเคียงการทำเคมีบําบัดของ

ผู้ป่วยโรคมะเร็งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอสได้
ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 6 
คน แบ่งออกเป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 5 คนและเจ้าหน้าที่
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ประจำศูนย์มะเร็ง 1 คน ผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน
แสดงดังตาราง 2 

จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่ามีค่าเฉลี่ยทุกด้าน
เท่ากับ 3.83 และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ ่งถ้า
วิเคราะห์ในแต่ละด้านจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจด้านประโยชน์
ของแอปพลิเคชันสำหรับติดตามผลข้างเคียงการทำเคมีบําบัด
ของผู้ป่วยโรคมะเร็งมีความพึงพอใจมากที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 
4.06 อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน ผู้ใช้มี
ความพึงพอใจรองลงมาด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.83 อยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านการใช้งานแอปพลิเคชันนั้นผู ้ใช้มีความพึงพอใจน้อย
ที่สุดทีค่ะแนนเฉลี่ย 3.74 อยู่ในระดับมาก ซึ่งถ้าวิเคราะห์รายการ
สอบถามของการใช้งานพบว่าใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและความ
เหมาะสมของเมนูการใช้งาน มีความพึงพอใจด้วยคะแนนเฉลี่ย
เท่ากันคือ 3.33 อยู่ในระดับปานกลาง โดยแสดงให้เห็นว่าการ
ออกแบบแอปพลิเคชันควรปรับปรุงให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ 

 
ตาราง 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

รายการสอบถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน 3.83 0.63 
ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน 3.74 3.87 
ด้านประโยชน์ของแอปพลิเคชัน 4.06 0.67 
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 3.83 0.60 

 
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานสำหรับการปรับปรุงแอปพลิเคชัน

สำหรับแพทยด์ังนี ้
1) มีระบบจัดการผู้ป่วย เช่น สามารถเพิ่มคนไข้ในรายชื่อได้ 
2) มีการสรุปผลของผู้ป่วยในลักษณะต่าง ๆ เช่น กราฟแสดง

จำนวนครั้งท่ีเกิดผลข้างเคียงแต่ละอาการ 
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานสำหรับการปรับปรุงแอปพลิเคชัน

สำหรับผู้ป่วยดังนี ้
1) ปรับปรุงการเข้าสู่ระบบที่เอื้อต่อผู้ป่วยที่มีอายุมากเพื่อง่าย

ต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน  
2) ปรับหน้าแอปพลิเคชันให้ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามผลข้างเคียงการทำเคมีบำบัด
ของผู้ป่วยโรคมะเร็งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ์ละไอโอเอส 
ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
สำหรับบันทึกอาการข้างเคียงหลังจากการให้ยาเคมีบำบัด และ
แอปพลิเคชันสำหรับแพทย์ที่รักษาเพื่อกำหนดรายละเอียดต่างๆ 
เกี่ยวกับการให้ยาเคมีบำบัดและติดตามอาการข้างเคียงจากที่
ผู้ป่วยบันทึกในการให้ยาแต่ละครั้ง ซึ่งออกแบบฐานข้อมูลเพื่อ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทำเคมีบำบัดของผู้ป่วยโดยใช้ Firebase 
Cloud Firestore แ ล ะ ก า ร เ ข ้ า ส ู ่ ร ะ บบ โดย ใ ช้  Firebase 
Authentication จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้     
แอปพลิเคชันมคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 
5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย 

1) แอปพลิเคชันยังไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลผู้ป่วยจากระบบ
ของโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรักษาได้ 

2) โทรศัพท์มือถือต้องมีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 6.0 ถึง 
แอนดรอยด์ 10.0 เท่านั้น 

3) โทรศัพท์ม ือถือระบบปฏิบ ัต ิการไอโอเอส จะต้องมี
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส 14.0 ขึ้นไป 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคะแนนออนไลน ์ 
กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านนาวัง จังหวัดชัยภูมิ 

Development of an academic system for online score management Case 
Study of BanNaWang School, Chaiyaphum Province 

 
 
 
 

 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการคะแนนออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านนาวัง 
จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคของระบบสารสนเทศในองค์กร 2. เพ่ือศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียน 3. เพ่ือ
เสนอแนะองค์กรถึ งแนวทางในการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนโดยโปรแกรม
พัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP ในรูปแบบ Web site ใช้
โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ระบบนี้
ประกอบด้วย 4 ระบบงานย่อยคือ ระบบงานเข้าสู่ระบบ 
ระบบเรียกดูข้อมูล การแสดงคะแนนผลการเรียน และ
ปรับปรุ งข้ อมู ลผู้ ใช้ ระบบ  โดยการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคะแนนออนไลน์  
กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านนาวัง จังหวัดชัยภูมิ  ได้พัฒนา
เสร็จสิ้นตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์  โดยที่
นักเรียนสามารถดูข้อมูลของตนเองได้ ส่วนของเจ้าหน้า
หรือบุคลากรที่สามารถค้นหา เพ่ิม แก้ไข ลบ ข้อมูลของ
สมาชิกหรือนักเรียน และสามารถทำการค้นหา ประวัติ
ของนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใช้งาน 
พร้อมทั้งยังสามารถที่ จะลดเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ลด

ปริมาณการใช้กระดาษ ทำให้เอกสารต่าง ๆ ไม่เกิดการ
สูญหาย มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 

ABSTRACT 
Development of an Information System for 
Online Score Management: A Case Study of Ban 
Na Wang School Chaiyaphum Province has 
objectives 1. To analyze problems and 
obstacles of the information system in the 
organization 2. To study the needs of users. 
Including analysis and design of school 
management information system. 3. To suggest 
organizations about the development of 
information systems for school management by 
the program developed in PHP language in the 
form of Web site using MySQL for database 
management. This system consists of 4 
subsystems : Job Login System Browsing system 
Show grade results And update the system user 
information By developing an information 
system for online score management, a case 
study of Ban Na Wang School Chaiyaphum 
Province Has completed the development 
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according to Completely set objectives Where 
students can view their own information 
Section of staff or staff that can search, add, 
edit, delete information of members or 
students. And can perform searches Student 
history Make it easy for parents and students 
And also able to Will reduce the storage time 
Reduce the amount of paper used Making 
documents not being lost It is more convenient 
and faster.  

คำสำคัญ—การพัฒนาระบบ; อินเตอร์เน็ต; คะแนน; 
System development; The Internet; score; 
 

1. บทนำ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า

และมีบทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน การทำงานของ
องค์กรให้มีความทันสมัย ถูกต้องและรวดเร็ว ระบบ
องค์กรในปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีมากขึ้น
เพ่ือช่วยในการทำงานด้านการจัดการ การประมวลผล
ข้อมูล สามารถให้ข้อมูลที่  มีความสอดคล้องกับการ
ดำเนินงานขององค์กร ซึ่ งประกอบด้วยการบริหาร
ทรัพยากรทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล 
และคลังข้อมูลระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบ
สนับสนุนการ ตัดสินใจ ระบบการวางแผนการใช้
ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภัยและสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมพูน ทักษะ ความสามารถ ของ
บุคลากรให้สามารถตอบสนองเป้าหมายและนโยบายการ
ปฏิบัติขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ
ฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ จะทำให้
การตรวจสอบข้อมูล การเรียกขอ และการรายงานข้อมูล
สารสนเทศเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยข้อมูลที่

จัดเก็บเน้นความสมบูรณ์ ถูกต้อง ทั้งนี้บุคลากรทุกคนใน
องค์กรต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เพ่ือความ
ถูกต้องและเข้าใจ ตรงกันในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ซึ่ง
ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็น
อย่าง กว้างขวาง และระบบการทำงานส่วนใหญ่เชื่อมต่อ
ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือวัตถุประสงค์ ในการ
ทำงานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน 

ข้อมูลของสถานศึกษาจัดเป็นสารสนเทศที่มี
ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน การควบคุม ติดตามและ
ประเมินผล ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา อันเป็นกลไกหนึ่งของการ บริหารจัดการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานใน การวางแผนการ
ปฏิบั ติ งาน  และการดำเนิ นที่ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อันมีส่วนช่วยให้การ ปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของระบบ
สารสนเทศในองค์กร 

2.2. เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้ง
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการโรงเรียน 

2.3. เพ่ือเสนอแนะองค์กรถึงแนวทางในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียน 
 
3. ขอบเขตของระบบ 
    - ระบบ login 
    -    เจ้าหน้าที ่
    -    สมาชิก 
       1. คร-ูอาจารย์ สามารถเพ่ิมวิชาที่สอนได้ด้วย
ตัวเอง และสามารถเลือกนักเรียนทั้งหมดเข้าไปยัง
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รายวิชาได้ด้วยตัวเอง 
       2. คร-ูอาจารย์ สามารถกำหนดเกรดให้นักเรียน
ของตัวเองได้ 
       3. คร-ูอาจารย์ สามารถอัปโหลดผลการเรียนของ
นักเรียนที่รับผิดชอบได้ผ่านไฟล์ CSV และสามารถดาวน์
โหลดผลการเรียน หรือ รายละเอียดของนักเรียน เพ่ือ
นำไปใช้กับโปรแกรมอ่ืนได้ 
       4. สามารถเก็บประวัติการเรียนการสอนไว้ได้ 
       5. สามารถกำหนดนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วได้ 
โดยที่นักเรียนที่จบการศึกษาแล้วจะไม่สามารถเข้าระบบ
ได้อีก 
       6. สามารถเลื่อนชั้น ย้ายห้อง ได้อย่างอิสระ ทั้ง
การทำเป็นกลุ่ม และ รายบุคคล 
       7. นักเรียน สามารถดูผลการเรียนทั้งเทอมของ
ตัวเองได้ (รายเทอม) และสามารถสั่งพิมพ์ผลการเรียนได้
ด้วยตัวเอง และสามารถดูย้อนหลังได้ จนกว่าจะจบ
การศึกษา 
 

4. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
4.1. การทำงานของระบบงานเดิม 
 เนื่องจากการทำงานที่ผ่านมาของทางโรงเรียนยัง
ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง และการเก็บข้อมูลต่างๆ ของ
ทางโรงเรียนในปัจจุบันยังคงเก็บในรูปแบบของกระดาษ 
ซึ่งจะพบกับ ปัญหาในการเกิดความชำรุดและสูญหาย
เกิดข้ึน  
 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีนโยบายในการจัดทำระบบ
การเก็บเอกสารออกมาในรูปแบบของระบบ ซึ่งจะทำให้
ไม่ได้มีปะโยชน์แค่การเก็บเอกสารเท่านั้น ยังรวมไปการ
โปรโมทโรงเรียนการแบ่งปันความรู้ของนักเรียนผ่านทาง
เว็บไซต์ และยังติดตามข่าวสาร  กิจรรมของทางโรงเรียน 
ได้อีกด้วย 
 

4.2. ปัญหาระบบเดิม 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4.1 แสดงปัญหาของระบบงาน 
       4.2.1. เนื่องจากการเก็บเอกสารเดิมยังคงเป็นใน
รูปแบบของกระดาษทำให้เกิดความชำรุด และสูญหายได้
ง่าย 
       4.2.2. เนื่องจากทางการเก็บเอกสารเวลาต้องการ
ค้นหาทำให้ใช้เวลาในการค้นหาเป็นเวลานาน การทำ
ออกมาในรูปแบบของเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้
การค้นหาได้ไวขึ้น 
 
4.3. System Flowchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.2 การจัดเก็บเอกสารของระบบเดิม 
จากรูป ตามรูปที่ 4.2 ได้แสดงถึง flowchart ที่เป็นการ
ทำงานของการจัดเก็บเอกสารของระบบเดิมว่ามีใช้เวลา
ในการทำงานประมาณ 30 นาที ของการเก็บเอกสาร 1 
ฉบับ 
 
 



1659 

 

4.4. วิเคราะห์ระบบ 
         การวิเคราะห์เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การ
ดำเนินงานของระบบปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย แผนภาพ
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) คำอธิบายการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล  (Process Description) แ ล ะ
แบบจำลองข้อมูล  (Data Model) ในรูปแบบ ของ ER-
Diagram ทำให้ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการ 
ดำเนินงานในระบบว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความ
เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งใด 

 
รูปที่ 4.3 การค้นหาเอกสารของระบบเดิม 

จากรูป ตามรูปที่ 4.3 ได้แสดงถึง flowchart ที่เป็นการ
ทำงานของการค้นหาเอกสารของระบบเดิมว่ามีใช้เวลา
ในการทำงานประมาณ 30 นาที ของการค้นหาเอกสาร 
1 ฉบับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.4 การประกาศข่าวสารของระบบเดิม 
จากรูป ตามรูปที่ 4.4 ได้แสดงถึง flowchart ที่เป็นการ
ทำงานของการประกาศข่าวสารของระบบเดิมว่ามีใช้
เวลาในการทำงานประมาณ 60 นาที ของข่าวสาร 1 
เรื่อง 
 
4.5. การทำงานของระบบงานใหม่ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4.5 การจัดเก็บเอกสารของระบบใหม่ 
จากรูป ตามรูปที่ 4.5 ได้แสดงถึง flowchart ที่เป็นการ
ทำงานของการจัดเก็บเอกสารของระบบใหม่ว่ามีใช้เวลา
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ในการทำงานประมาณ 10 นาที ของการเก็บเอกสาร 1 
ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.6 การค้นหาเอกสารของระบบใหม่ 
จากรูป ตามรูปที่ 4.6 ได้แสดงถึง flowchart ที่เป็นการ
ทำงานของการค้นหาเอกสารของระบบใหม่ว่ามีใช้เวลา
ในการทำงานประมาณ 5 นาที ของการค้นหาเอกสาร 1 
ฉบับ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.7 การประกาศข่าวสารของระบบใหม่ 
จากรูป ตามรูปที่ 4.7 ได้แสดงถึง flowchart ที่เป็นการ
ทำงานของการประกาศข่าวสารของระบบใหม่ว่ามีใช้
เวลาในการทำงานประมาณ 10 นาที ของข่าวสาร 1 

เรื่อง 
 
4.6. Context Diagram 

 
รูปที่ 4.8 Context Diagram ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคะแนนออนไลน์ 

กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านนาวัง จังหวัดชัยภูมิ 
จากรูป ตามรูปที่ 4.8 ได้แสดงถึง Context Diagram 
ภาพรวมของการทำงานของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการคะแนนออนไลน์ กรณีศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัง จังหวัดชัยภูมิ 
 
4.7. Data Flow Diagram 
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รูปที่ 4.9 Data Flow Diagram Level 1 ของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคะแนน
ออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านนาวัง จังหวัดชัยภูมิ 

จากรูป ตามรูปที่ 4.9 ได้แสดงถึง Data Flow Diagram 
Level 1 การแยกการทำงาน ของระบบออกเป็นการ
ทำงานต่าง ๆ คือ จัดการข้อมูล จัดการเอกสาร 

รูปที่ 4.10 Data Flow Diagram Level 1 ของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคะแนน
ออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านนาวัง จังหวัดชัยภูมิ 

(ต่อ) 
จ าก รู ป  ต าม รู ป ที่  4.1 0  ได้ แ ส ด งถึ ง  Data Flow 
Diagram Level 1 การแยกการทำงาน ของเว็บไซต์
ออกเป็นการทำงานต่าง ๆ คือ จัดการข้อมูลข่าว จัดการ
ข้อมูลรายงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.11 Data Flow Diagram Level 2 ของ
กระบวนการที่ 1 จัดการข้อมูล 

จ าก รู ป  ต าม รู ป ที่  4.1 1  ได้ แ ส ด งถึ ง  Data Flow 
Diagram Level 2 การจัดการข้อมูล มี การทำงานดังนี้ 
เพ่ิมข้อมูลนักเรียน แก้ไขข้อมูลนักเรียน เพ่ิมข้อมูล
บุคลากร แก้ไขข้อมูลบุคลากร 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4.12 Data Flow Diagram Level 2 ของ
กระบวนการที่ 2 ลงทะเบียนสมาชิก 

จ าก รู ป  ต าม รู ป ที่  4.12  ได้ แ ส ด งถึ ง  Data Flow 
Diagram Level 2 การลงทะเบียน สมาชิก มีการทำงาน
ดังนี้ แก้ไขข้อมูลนักเรียน แก้ไขข้อมูลบุคลากร 
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รูปที่ 4.13 Data Flow Diagram Level 2 ของ

กระบวนการที่ 3 จัดการเอกสาร 
จ าก รู ป  ต าม รู ป ที่  4.13  ได้ แ ส ด งถึ ง  Data Flow 
Diagram Level 2 การจัดการเอกสาร มี การทำงาน
ดังนี้ เพ่ิมข้อมูลเอกสาร ลบข้อมูลเอกสาร ค้นหาข้อมูล
เอกสาร 
 

 
รูปที่ 4.14 Data Flow Diagram Level 2 ของ

กระบวนการที่ 4 จัดการข้อมูลข่าว 
จ าก รู ป  ต าม รู ป ที่  4.14 ได้ แ ส ด งถึ ง  Data Flow 
Diagram Level 2 การจัดการข้อมูลข่าวมีการทำงาน
ดังนี้ เพิ่มข้อมูลข่าว แก้ไขข้อมูลข่าว 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

รูปที่ 4.15 Data Flow Diagram Level 2 ของ
กระบวนการที่ 5 จัดการข้อมูลรายงาน 

จ าก รู ป  ต าม รู ป ที่  4.15 ได้ แ ส ด งถึ ง  Data Flow 
Diagram Level 2 การจัดการข้อมูลรายงาน มีการ
ทำงานดังนี้  รายงานข้อมูลนักเรียน รายงานข้อมูล
บุคลากร รายงานข้อมูลข่าวสาร 
 
4.8. Entity-Relationship Diagram 

รูปที่ 4.16  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย 
ERD (Entity Relationship Diagram) 
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5. ผลการศึกษา 
 

 สำหรับผู้ดูแลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการคะแนนออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียน
บ้านนาวัง จังหวัดชัยภูมิ มีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
5.1. ออกแบบส่ วนติ ดต่ อกั บผู้ ใช้  (User Interface 
Design) 

 
รูปที่ 5.1 หน้า login การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการคะแนนออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียน
บ้านนาวัง จังหวัดชัยภูมิ 

 
รูปที่ 5.2 หน้าจอหลัก 

 

รูปที่ 5.3 หน้าจอรายชื่อนักเรียน 

 
รูปที่ 5.4 หน้าจอลงทะเบียนเรียน 

 

 
รูปที่ 5.5 หน้าจอแสดงตารางเรียน 

 
รูปที่ 5.6 หน้าจอแสดงรายชื่อวิชา 

 
รูปที่ 5.7 หน้าจอแสดงการให้คะแนน 
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6. สรุปผลการศึกษา 
 
            จากการศึกษาเกี่ยวกับระบบงานปัจจุบันใน
องค์กรแห่งนี้ พบว่า แต่ละฝ่ายต่างมีระบบของฝ่ายงาน
เอง และแต่ละระบบไม่สามารถใช้งานได้จริงตามท่ีซื้อไว้ 
ระบบของแต่ละฝ่ายเป็นระบบสำเร็จรูปที่ผู้ใช้จะต้องปรับ
ระบบงานให้เข้ากับระบบของโปรแกรม มีหลายฟังก์ชั่นที่
ขาด ไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน การ
ปรับเปลี่ยนใด ๆ ไม่สามารถทำได้ต้องรอให้บริษัทเข้ามา
ปรับแก้ แต่ทางบริษัทไม่ให้ความสนใจปรับแก้ให้ 
เนื่องจากบริษัททำการขายไว้หลายแห่ง จึงทำให้บริการ
ไม่ทั่วถึง และไม่อยากเป็นภาระในการแก้ไขแต่ละที่ซึ่งไม่
เหมือนกัน โดยแต่ละระบบของฝ่ายงานต่าง ๆ ไม่
สามารถใช้งานร่วมกันได้การดำเนินงานร่วมกันของฝ่าย
งานต่าง ๆ จะกระทำผ่านการส่งเอกสาร หรือส่งไฟล์ 
ส่งผลให้ประสบปัญหาในการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ไม่ว่า จะเป็นความ
ผิดพลาดของข้อมูล ความซ้ำซ้อน หรือความล่าช้าในด้าน
ของการดำเนินงาน ในด้านความต้องการของผู้ใช้ระบบ
นั้น สามารถแจกแจงความต้องการของผู้ใช้ได้ คือ
ต้องการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลกลาง สำหรับการ
ใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆภายในองค์กร ทั้ง
ในด้านการสืบค้น การจัดการการนำเข้าข้อมูล การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล และการประมวลผล
ข้อมูล ต้องการให้มีการจัดทำรายงานต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว และที่สำคัญคือต้องการให้
ระบบอยู่ในพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลเป็น 
หลัก 
 ผลการศึกษาข้อมูลของกรณีศึกษา ผู้วิจัยสามารถ
นำเสนอแนวทางสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการคะแนนออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียน
บ้านนาวัง จังหวัดชัยภูมิ ได้ 3 แนวทาง คือ 

   1. พัฒนาโดยการน าระบบองค์กรอื่นในเครือมาใช้ ได้
มีการเก็บข้อมูลจากองค์กรในเครือ ซึ่งจากการสำรวจ
พบว่า องค์กรอ่ืนในเครือเป็นหน่วยงานที่ไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นส่วนกลาง (Single Database) ไม่รองรับการ
ใช้งานร่วมกันระหว่างฝ่ายงาน ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
จากฝ่ าย อ่ืนในรูปแบบ  Client-Server เชื่ อมโยงใน
รูปแบบ Manual คือแลกเปลี่ยนไฟล์  หรือ update 
ข้อมูลโดยใช้ Email ข้อมูลไม่อัพเดทในทันที และระบบ
อาจไม่รองรับรูปแบบการทำงานตามท่ีต้องการ 
   2. พัฒนาระบบโดยหาโปรแกรมที่มีผู้พัฒนาไว้แล้ว
และสามารถปรับแก้ระบบให้ตรงตาม ความต้องการของ
องค์กร แนวทางการพัฒนานี้จะใช้ระยะเวลาในการ
พัฒนาเพ่ิมเติมไม่นาน แต่เทคโนโลยีการพัฒนาระบบ
อาจไม่สามารถปรับแก้ตามความต้องการเฉพาะของ
องค์กรได้และมีความเสี่ยงในด้านการดูแล ให้บริการ 
และแก้ ไขปัญหาของผู้ ให้ บริการ รวมถึ งอายุของ
เทคโนโลยี 
   3. พัฒนาระบบโดยการสร้างระบบขึ้นมาใหม่ คือ 
วิเคราะห์ระบบ และเขียนโปรแกรม ขึ้นมาใหม่ให้ตรง
ความต้องการขององค์กร วิธีนี้ จะได้ระบบที่ตรงกับ
รูปแบบการทำงานมากที่สุด สามารถเลือกเทคโนโลยีการ
พัฒนาระบบให้ตอบโจทย์ได้และองค์กรสามารถดูแลและ
พัฒนาระบบต่อเองได้ 
 

7. อภิปรายผล 
 
7.1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. เป็นแนวทางสำหรับองค์กรในการกำหนดกล
ยุทธ์การจัดการ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการโรงเรียน 
        2. เป็นข้อมูลที่ช่วยประกอบการตัดสินใจการ
กำหนดนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาระบบ
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สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียน 
        3. สามารถนำผลของการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้
กับองค์กรที่มีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกันได้ 
 
7.2. ข้อดีของระบบใหม่ 
 1. สามารถทำให้การค้นหารายชื่อบุคลากร และ
นักเรียนของทางโรงเรียนได้รวดเร็วมาข้ึน 
 2. มีการจัดการข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบ
สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 
 3. ช่วยให้คนที่ดูแลเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรและ
นักเรียนทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น  
 
7.3. ข้อเสนอแนะ 
 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการโรงเรียนนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ควรทำการศึกษาเชิงลึก
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม
ที่สุดกับองค์กร 
       2. องค์กรที่มีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับกรณี
ตัวอย่างสามารถนำผลของการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลที่
ช่วยประกอบการตัดสินใจการกำหนดนโยบายของ
ผู้บริหารในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร และไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางสำหรับองค์กรในการกำหนดกล
ยุทธ์การจัดการ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร
ได้โดยปรับให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 
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บทคัดย่อ 1.บทนำ

การพัฒนาเว็บไซต์ตลาด 24 ช่ัวโมง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ตลาด 24 ช่ัวโมง เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ และเพื่อหาประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ตลาด 24 
ช่ัวโมง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เครื่องมือที่ใช้สําหรับการพัฒนา
ระบบ คือ Mysql, Wordpress และแบบประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 
4.47, S.D. = 0.46) 

 
คำสำคัญ --  ระบบจัดการข้อมูล โครงการวิจัย, ระบบจัดการ

ฐานข้อมูล, เว็บไซต์, ตลาด 

ABSTRACT 
 Website development, 24 hours market, Kalasin 
Municipality Have a purpose To develop a 24-hour 
market website, Kalasin Municipality And to find the 
effectiveness of the 24-hour market website, Kalasin 
Municipality The tools used for system development 
are Mysql, Wordpress, and the system performance 
assessments. Mean and standard deviation The results 
of the efficacy assessment were found to have the 

mean total at the highest level (x ̅ = 4.47, S.D. = 0.46). 
 

Keywords -- Data management system Research 

project, database management system, website, 

market 

       การให้บริการตลาดในปัจจุบันมีตลาดหลายรูปแบบเช่น 

ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดนัดครองถม และตลาดขายสินค้า

ออนไลน์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีกลุ่มบุคคลนิยมใช้บริการ และส่วนใหญ่

ยังคงใช้บริการ ก็คือตลาดสด เพราะผู้ใช้บริการสามารถเลือกซื้อ

สินค้าตรงตามวัตถุประสงค์ในสินค้าที่ได้เลือกซื้อด้วยตนเอง ซึ่ง

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าวัยทำงานคือ อาหารสำเร็จรูป 

แม่บ้านท่ีต้องการของสดนำไปประกอบอาหาร สินค้าส่วนใหญ่ใน

ตลาดสดเป็นสินค้าทางการเกษตร เป็นสินค้าที่ใช้ในการบริโภค

และตลาดสดยังมีแนวโน้มที่คาดว่าจะยังมีการให้บริการตลอดไป 

เว็บไซต์เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงง่ายและแพร่หลาย ทั้งนี้
สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มข้อมูลได้ตลอดเวลา และครอบคลุม
กลุ่มผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายเว็บไซต์จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่
สำคัญ ผู้รับบริการสามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาข้อมูลผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนา
เว็บไซต์ตลาด 24 ช่ัวโมง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการทราบข้อมูลของตลาดแก่ผู้บริโภค เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ตลาดแก่กลุ่มผู้บรโิภคที่ต้องการทราบถึง ตำแหน่ง  
เวลา และประเภทของสินค้า ทำให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้า และสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของแต่ละตลาด 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ ตลาด 24 ช่ัวโมง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ตลาด 24 ช่ัวโมง เทศบาล

เมืองกาฬสินธุ ์
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3. ขอบเขตการทำวิจัย 

3.1 ด้านผู้ใช้งานท่ัวไป สามารถค้นหาข้อมูลของที่ตั้งตลาด, 

ข้อมูลสินค้า, ประเภทสินค้า, ช่วงเวลาเปิด-ปิด และราคาสินค้า 

3.2 ด้านผู้ดูแลระบบ เพิ่ม-ลบ แก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
อัพเดทข้อมูลสินค้าในเว็บไซต์ตลาด 

 
4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ทฤษฎีความหมายของตลาด 

ตลาด (Market) หมายถึง สถานที่ที่เป็นชุมชนหรือเป็นที่

ชุมนุมเพื่อซื้อและขายสินค้า ทั้งในรูปของวัตถุดิบและสินค้า

สำเร็จรูปเป็นประจำ เป็นครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด โดย

ที่ตั้งของตลาดอาจมีเพียงที่เดียว หรือหลายที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กันใน

บริเวณที่มีทำเลเหมาะสม เช่น เป็นศูนย์กลางของชุมชน และ

เหมาะจะเป็นที่นัดพบ หรือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆของคนในชุมชน [1] 

4.2 ทฤษฎีหลักการออกแบบเว็บไซต์ 

หลักการออกแบบเว็บไซต์  เว็บไซต์เป็นสื่อที่ได้รับความ

นิยมอย่างมากบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเว็บไซต์เป็นสื่อที่อยู่ในความ

ควบคุมของผู้ใช้โดยสมบูรณ์ กล่าวคือผู้ใช้สามารถตัดสินใจเลือก

ได้ว่าจะดูเว็บไซต์ใดและจะไม่เลือกดูเว็บไซต์ใด ได้ตามต้องการ 

จึงทำให้ผู้ใช้ไม่มีความอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาที่เกิดจากการ

ออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดถ้าผู้ใช้เห็นว่าเว็บที่กำลังดู อยู่นั้นไม่มี

ประโยชน์ต่อตัวเขา หรือไม่เข้าใจว่าเว็บไซต์นี้จะใช้งานอย่างไร 

เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปดูเว็บไซต์อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

เนื่องจากในปัจจุบันมีเว็บไซต์อยู่มากมาย และยังมีเว็บไซด์ที่

เกิดขึ้นใหม่ ๆ ทุกวัน ผู้ใช้จึงมี ทางเลือกมากขึ้น และสามารถ

เปรียบเทียบคุณภาพของเว็บไซตต์่าง ๆ ได้เอง  

4.2.1 รูปแบบของโครงสร้างการทำเว็บไซต์ สามารถวาง

รูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ได้หลายแบบตามความเหมาะสม เช่น 

แบบเรียงลำดับ (Sequence) เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีจำนวน

เว็บเพจไม่มากนัก หรือเว็บไซต์ที่มีการนเสนอข้อมูลแบบทีละ

ขั้นตอน แบบระดับช้ัน (Hierarchy) เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มี

จำนวนเว็บเพจมากขึ้นเป็นรูปแบบที่จะพบได้ ทั่วไปแบบผสม 

(Combination) เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ซับซ้อนเป็นการนำข้อดี

ของรูปแบบท้ัง 2 ข้างต้นมาผสมกัน 

 4.2.2 สีกับการออกแบบเว็บไซต์การใช้สีให้ เหมาะกับ

เว็บไซต์ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการเลือกสีที่ดีและ

สอดคล้องกับตัวสินค้า บริการหรือองค์กรเจ้าของเว็บไซต์ จะ

ช่วยทำให้เว็บไซต์ดูสวยงาม ดึงดูดความสนใจและสามารถ

กระตุ้นความรู้สึกของผู้ชมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีส่วน

สำคัญในการมอบคุณค่าและสื่อความหมายไปยังผู้ชมเว็บไซต์อีก

ด้วย 

4.2.3 โครงสร้างพื้นฐานของตัวอักษร ตัวอักษรภาษาไทย 
ประกอบไปด้วยพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ทำให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนกว่าภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 
(Type Size) โดยปกติแล้วบนสื่อสิ่งพิมพ์จะตั้งขนาดตัวอักษรใน
ส่วนที่เป็นข้อความสำหรับอ่านประมาณ 14-16 พอยต์ แต่บน
เว็บไซต์อาจใช้ขนาดตัวอักษรที่เล็กกว่า คือประมาณ 10 -12 
พอยต์ หรืออาจกำหนดขนาดตัวอักษรแบบแปรผัน (Relative 
Type Font) แล้วใช้หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ผู้ชมสามารถ
ปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ตามความต้องการ 
[2]  

 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วิภาวี เทียนทอง ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์และ

สื่อออนไลน์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาหมอนผ้าห่ม นำเข้าจาก

ประเทศจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์

เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาหมอนผ้าห่ม นำเข้าจาก

ประเทศจีน โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยคือ

คำถามกึ่งโครงสร้างสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง

ลูกค้าและผู้ เช่ียวชาญสำหรับเว็บไซต์และเฟซบุ๊คแฟนเพจ

ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาหมอนผ้าห่ม ออกแบบเฟซบุ๊คแฟนเพจ จำนวน 

2 คน รวมทั้งสิ้น 20 คนโดยวัดความพึงพอใจออกมาในรูปแบบ

อัตราส่วนร้อยละถ้าองค์ประกอบส่วนใดมีความพึงพอใจอยู่ใน

เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ50จะดำเนินงานปรับปรงุตามข้อเสนอแนะ

ที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างในที่นี้ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง

องค์ประกอบของเว็บไซต์และเฟซบุ๊คแฟนเพจ [3] 

นวลรัตน์ วัฒนา และคณะ ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนา

เว็บไซต์ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านใน

จังหวัดนราธิวาส การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
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ต้นแบบเพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารจังหวัด

นราธิวาสให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป พบว่าเว็บไซต์ นี้แบบ

ที่พัฒนาขึ้นผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ เช่ียวชาญและมี

คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (ด้านความถูกต้อง ด้านภาพ และด้าน

เว็บไซต์และการออกแบบอยู่ในระดับดีมาก) [4] 

สุนิสา ประจิมทิศ ได้ทำการวิจัยเรื่องการสร้างเว็บไซต์

เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะที่ผู้ศึกษาสนใจการ

สร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะที่ผู้

ศึกษาสนใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบเว็บไซต์เกี่ยวกับ

การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2) เพื่อศึกษาความต้องการและ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ 3) เพื่อความสะดวกและง่าย

ต่อการศึกษาหาข้อมูล ได้แนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับ

สิ่งที่ผู้ทำจะศึกษาต่อสนใจและตรงความต้องการ พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก 1 ด้านและ

มากที่สุด 3 ด้านโดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ด้านประโยชน์

และการนำไปใช้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด [5] 

อัศม์เดช เตชัสพิสิษฐ์ และคณะ ได้ทำการวิจัยเรื่องการ

พัฒนารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เพื่อการ

ท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ ในเขตอำเภอสังขละบุรี  จั งหวัด

กาญจนบุรี  งานวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูล

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตอำเภอสังขละ บุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 2) กำหนดรูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ในเขตอำเภอ

สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 3) พัฒนารูปแบบและเนื้อหาของ

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขต

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลการพัฒนารูปแบบ และ

เนื้อหาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคใน

เขตอำเภอสังขละบุรี ผู้เข้าชมเว็บไซตม์มีความพึงพอใจทั้งด้าน

รูปแบบและเนื้อหาในระดับดี และผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ

ของทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาอยู่ในระดับดี [6]   

วันวิสาข์ วรรณพิพัฒน์ และ คณะ ได้ทำการวิจัยการศึกษา
เรื่อง กรอบแนวคิดการออกแบบสำหรับแนวทางการพัฒนาการ
ออกแบบเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ สำหรับ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการ
ออกแบบเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ผลการศึกษาพบว่า กรอบแนวคิดการออกแบบฯ 
ประกอบด้วย พื้นฐานด้านบริบทคือเว็บไซต์วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมหรือพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์เวอร์ช่ัน 2.0 และ
ไวยากรณ์และคำศัพท์  ภาษาอังกฤษธุรกิจ ประกอบด้วย 
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และ เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ดีเด่น, พื้นฐานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้คือทฤษฎี SOI Model 
และพื้นฐานด้านทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อ ประกอบด้วย 
คุณลักษณะของสื่อและระบบสัญลักษณ์สื่อต่อการออกแบบ
เว็บไซต์ภาคขนาดย่อ [7]   

 
6. วิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์ 

6.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของระบบสำหรับขั้นตอนการ

ทำงานของระบบ จะใช้ผังงานแสดงขั้นตอนงานทำงานของ

ระบบ (Flowchart)  

6.1.1 ขั้นตอนการทำงานของหน้าจอหลัก จะแสดงเมนู

ตลาดได้แก่ ตลาดทุ่งนาทอง ตลาดโรงสี ตลาดเกษตรร่วมใจ 

ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตลาดโต้รุ่ง และยังมีเมนูเกี่ยวกับ

เรา สถานที่ตั้ง ช่วงเวลาเปิด-ปิด ประเภทของสินค้าและช่อง

ค้นหา ดังภาพ 1 คือการทำงานของ Flowchart คือการเริ่มต้น

เว็บไซต์ จากนั้นค้นหาและแสดงข้อมูลสินค้าบนหน้าเว็บจากนั้น

เลือกดูข้อมูลสินค้าได้ข้อมูลแล้ว จบการทำงาน 

 
ภาพ 1 ขั้นตอนเร่ิมต้นทำงานของเว็บไซต์ 
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6.1.2 ขั้นตอนการทำงานของหน้าประเภทอาหาร จะแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับการแยกประเภทอาหาร เพื่อให้เลือกดูสินค้าได้
ง่ายและรวดเร็วในการค้นหาของผู้ใช้งานระบบ ดังภาพ 2 คือ
การทำงานของ Flowchart คือการแสดงประเภทสินค้า  และ
ข้อมูลสินค้า เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง เลือกข้อมูล จบการ 
ทำงาน 

 
ภาพ 2 ผังงานแสดงประเภทสินค้า 

 

6.2 วิเคราะห์การทํางานของผู้ใช้ระบบ 

ในการวิเคราะห์และออกแบบการทํางานของผู้ใช้ระบบจะใช้ 
Use Case Diagram ในการ แสดงความสัมพันธ์ในการทํางานกับ
ระบบ ซึ่ง Use Case Diagram เป็นแผนภาพที่แสดงการทํางาน 
ของผู้ใช้ระบบ (User) และความสัมพันธ์กับระบบย่อย (Sub 
Systems) ภายในระบบใหญ่ ทําให้ทราบถึงความสามารถของ
ระบบและผู้ใช้งานในแต่ละส่วนของระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถ
ค้นหาราคาสินค้า ประเภทสินค้า สถานที่ตั้ง ข้อมูลสินค้า และ
ช่วงเวลาเปิด-ปิด ส่วนด้านผู้ดูแลระบบนั้นสามารถปรับปรุงและ
เพิ่ม-ลบแก้ไขข้อมูลได้   
6.3 วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่าง Class Diagram  

แผนภาพที่ใช้แสดง Class และความสัมพันธ์ในแง่ต่าง ๆ  

(Relation) ระหว่าง Class เหล่านั้น ซึ่งความสัมพันธ์ที่กล่าวถึง 

 
ภาพ 3 ขั้นตอนการทำงานของเว็บไซต์ 

 
ใน Class Diagram ดังต่อไปนี้  ตลาด ประกอบไปด้วย 

ข้อมูลสินค้า ราคาสินค้า เวลาเปิด-ปิด ช่ือตลาด และสถานที่ตั้ง  
ผู้ดูแลระบบ ประกอบไปด้วย เพิ่ม-ลบข้อมูลสินค้า ปรับปรุง
แก้ไขข้อมูล 

 

ภาพ 4 ขั้นตอนการทำงานของเว็บไซต์ 
 
6.4 วิเคราะห์การทำงานของ Class Diagram  

คือ แผนภาพที่ใช้แสดง Class และความสัมพันธ์ในแง่ต่าง 
ๆ  (Relation) ระหว่าง Class เหล่านั้น ซึ่ งความสัมพันธ์ที่
กล่าวถึงใน Class Diagram ดังต่อไปนี้ ตลาด ประกอบไปด้วย 
ข้อมูลสินค้า ราคาสินค้า เวลาเปิด-ปิด ช่ือตลาด และสถานที่ตั้ง  
ผู้ดูแลระบบ ประกอบไปด้วย เพิ่ม-ลบข้อมูลสินค้า ปรับปรุง
แก้ไขข้อมูล 
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ภาพ 5  การทำงานของออบเจ็กต ์

 

7. การออกแบบเว็บไซต์ 

หน้าหลักของเว็บไซต์ จะแสดงเมนูรายช่ือตลาดทั้ง 5 ตลาด 
ได้แก่ ตลาดโรงสี ตลาดโต้รุ่ง ตลาดทุ่งนาทอง ตลาดสดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์   และตลาดร่วมใจการเกษตรเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ พร้อมทั้งแสดงเมนูสถานที่ตั้ง เมนูช่วงเวลาเปิด -ปิด 
เมนูประเภทอาหาร เมนูเกี่ยวกับเรา และปุ่มค้นหา 

 
 

ภาพ 6 หนา้จอหลักของเว็บไซต ์

 

หน้าค้นหา ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลสินค้า รายละเอียด

สินค้า ราคา  และจะแสดงข้อมูลตรงตามที่ผู้ใช้งานค้นหา 

 

   

 

 

 
ภาพ 7 หน้าค้นหา 

 

เมนูสถานที่ตั้ง จะแสดงแผนที่สถานที่ตั้งของแต่ละตลาด 

ได้แก่ ตลาดโรงสี ตลาดโต้รุ่ง ตลาดทุ่งนาทองตลาดสดเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ และตลาดร่วมใจการเกษตรเทศบาล 

ภาพ 8 หนา้สถานที่ตั้งของตลาด 

 

8. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ 

หน้าจอหลัก ดังภาพ 9 หน้าจอหลัก จะแสดงเมนูตลาด

ได้แก่ ตลาดทุ่งนาทอง ตลาดโรงสี ตลาดเกษตรร่วมใจ ตลาด

สดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 

ภาพ 9 หนา้จอหลักการพัฒนาเว็บไซต์  
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หน้าเมนูตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดังภาพ 10เมนู
ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตลาด
แสดงรูปภาพและมีแผนผังของตลาดเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้
งานได้ง่ายในการเลือกดูสินค้าต่าง ๆ ภายในตลาด 

ภาพ 10 หนา้จอเมนูตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
 

หน้าเมนูช่วงเวลาเปิด – ปิดเมนูช่วงเวลาเปิด - ปิดของ
ตลาด จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเปิด – ปิดของแต่ละตลาด 
เพื่อแสดงให้ทราบว่า ตลาดแต่ละแห่งเปิดในช่วงเวลาใด  
ดังภาพ 11 

 
 

ภาพ 11 หนา้จอเมนูช่วงเวลาเปิด – ปดิ 

 
หน้าจอเมนูค้นหาสามารถค้นหาสนิค้าในแต่ละตลาดได้ เช่น 

ผัก, เนื้อสัตว,์ ผลไม้ เป็นต้น ดังภาพ 12  

 
ภาพ 12 หนา้จอการค้นหา 

 
หน้าเมนูประเภทอาหาร จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการแยก

ประเภทอาหาร เพื่อให้เลือกดูสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วในการ
ค้นหา โดยแบ่งเป็น 11 ประเภท ได้แก่ ผักและผลไม้ อาหารสด 
อาหารทานเล่น อาหารสำเร็จรูป อาหารตามสั่ง อาหารกึ่ง
สำเร็จรูป อาหารแห้ง เครื่องดื่ม ดอกไม้และสังฆภัณฑ์ สินค้า
เบ็ดเตล็ด และเครื่องนุ่งห่ม 

 
ภาพ 12 หนา้เมนูประเภทอาหาร 

 
9. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพในแต่ละด้าน ของเว็บไซต์ตลาด 
24 ช่ัวโมงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅� =4.53, S.D. = 
0.55) โดยด้านท่ีมีผลการประเมินสูงสุด คือ ด้านการทำงานตาม
หน้าที่ (Functional) และ ด้านการใช้งานระบบ (Usability) ซึ่ง

มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (�̅�= 4.47, S.D. = 0.33) 
รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพของระบบ (Performance) มี

ผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅�= 4.40, S.D. = 0.50) 
ตามลำดับผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ สรุป
ได้ว่า เว็บไซต์ตลาด 24 ช่ัวโมงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ ได้
ออกแบบและพัฒนาขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
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ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและมผีลการประเมินโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ดังตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการประเมินประสิทธภิาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

 

10. สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของระบบ (Performance) การ

ประเมินด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์ตลาด 24 ช่ัวโมงเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ จากการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่าเฉลี่ย

ด้านประสิทธิภาพของระบบ เท่ากับ 4.40 แสดงให้เห็นว่าระบบ

ตรงตามความต้องการของวัตถุประสงค์ที่ กำหนด และมี

ประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับ มาก ต่อการใช้งานเว็บไซต์

ตลาด 24 ช่ัวโมงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 ข้อมูลด้านการทำงานตามหน้าที่  (Functional) การ

ประเมินด้านการทำงานตามหน้าที่ของเว็บไซต์ตลาด 24 ช่ัวโมง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จากการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้

ค่าเฉลี่ยด้านการทำงานตามหน้าท่ีของระบบ เท่ากับ 4.53 แสดง

ให้เห็นว่าระบบมีการทำงานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

อยู่ในระดับ มาก ต่อการใช้งานเว็บไซต์ตลาด 24 ช่ัวโมงเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ ์

ข้อมูลด้านการใช้งานระบบ (Usability) การประเมินด้าน

การใช้งานของเว็บไซต์ตลาด 24 ช่ัวโมงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

จากการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่าเฉลี่ยด้านการใช้งาน

ระบบ เท่ากับ 4.47 แสดงให้เห็นว่ามีความสะดวกในการเข้าถึง

ข้อมูลและง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับ มาก ต่อการใช้

งานของเว็บไซต์ตลาด 24 ช่ัวโมง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพในแต่ละด้าน ของเว็บไซต์

ตลาด 24 ช่ัวโมงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยผู้เช่ียวชาญจำนวน 

5 ท่าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มาก (𝑥 ̅= 4.47, S.D. = 

0.46) แสดงให้เห็นว่าระบบที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นนั้น มี

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

สรุปได้ว่าการออกแบบและพัฒนาระบบ ได้ค่าเฉลี่ยจาก

การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยรวม เท่ากับ 4.47 ซึ่งอยู่

ในระดับมาก ต่อการใช้งานของเว็บไซต์ตลาด 24 ช่ัวโมงเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ ท่ีได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเกณฑ์

ที่ตั้งไว้ คือ มีประสิทธิภาพการทำงานของระบบอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1) การใช้งานของเว็บไซต์ตลาด 24 ช่ัวโมงเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ ควรคำนึงการใช้งานผ่าน Smart Phone 

2) ควรมีการจัดทำคู่มือการใช้งานของเว็บไซต์ตลาด 
24 ช่ัวโมงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าในใช้งาน
ของระบบ 
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บทคัดย่อ 

 เนื ่องจากปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด -19 ทำให้การทำงานในแผนก 
BPI&MIS ในเรื่องของ IT Support อาจเกิดปัญหา
ได้เนื่องจากการเข้าทำงานที่สลับกันเข้าบริษัททำ
ให้มีผู ้ดูแลส่วนนี้เพียงคนเดียว ทำให้เกิดความ
ล่าช้าในการดำเนินการและผู้ที ่มาติดต่ออาจจะ
ติดต่อผู ้ดูแลไม่ได้ทำให้งานส่วนอื ่นอาจติดขัด
ตามมาด ้วย ทำให ้ เก ิดแนวค ิดการพ ัฒนา
แอพพลิเคชั่นการช่วยร้องขอขึ้นมา 

ผู ้พัฒนาจึงได้มีการคิดแอพพลิเคช่ัน
ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรใน
บริษัท เพื่อให้การร้องขอถึงผู้ดูแลได้เร็วที่สุดและ
ไม่จำเป็นต้องติดต่อโดยตรง ไม่ต้องคอยตามคำสั่ง
ที่ผู้ใช้ร้องขอไปแต่ยังไม่มีการตอบสนองต่อคำร้อง 
คำสำคัญ –แอพพลิเคชั่น,สนับสนุนด้านไอที 
 

ABSTRACT 
 Due to the current outbreak of 

the Covid-19 virus, working in the 
BPI&MIS department in IT Support can 
be a problem due to switching access to 
the company. This can cause delays of 
the operation and people who come to 
contract will not see the administrator, 
will cause other tasks to be jammed. So 
The developer thought the application 
to  
 So the Developer think of this 
application to meet the needs of the 
company's personnel to make requests 
to administrators as quickly as possible 
and did not require direct contact. It 
does not have to wait for the user's 
request, but no response has been 
made to the petition. 
Keywords –Application, IT Support 
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1.บทนำ 
 ในปัจจุบันการทำงานภายในองค์กรใน
ส่วนของแผนกไอทีมีการจัดการปัญหาในด้าน
เกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆรวมถึงโปรแกรมที่ใช้
ในการทำงาน เมื่อผู้ใช้ทั่วไปในองค์กรมีปัญหาจึง
ต้องติดต่อโดยตรงมาที่ผู้ดูแลส่วนนี้ ซึ่งบ้างครั้ง
ผู้ดูแลอาจติดภารกิจบางอย่างทำให้ปัญหาหลายๆ
อย ่างถูกแก ้ไขได ้ไม ่ท ั ่วถ ึงหร ือไม ่ได ้ร ับการ
แก้ปัญหาตามคิว โดยปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่ถูกแก้ไข
อาจส่งผลเสียต่อการทำงานของผู้ใช้ทั่วไป 
 ผู้จัดทำจึงได้จัดทำแอพพลิเคชั่นสำหรับ
การร้องขอการแก้ไขปัญหาส่วนต่าง ๆของผู้ใช้
ทั่วไปในองค์กร เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆมีการแก้ไขท่ีดี
และเป็นระบบมากขึ้น ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อมา
โดยตรงหรือไม่ต้องมาขอความช่วยเหลือที่แผนก
ไอที 
 ดังนั ้นจึงมีความประสงค์ที ่จะจัดทำ
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้ทั่วไปสะดวกสบายในการ
ขอความช่วยเหลือมากขึ้นและมีความเป็นทำใน
การรอคิวการแก้ไขปัญหาและจะสามารถลด
ปัญหาภายในองค์กรได ้
1.1วัตถุประสงค ์
1. เพื่อตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหา
ได้ทันเวลา 
2. เพื่อจัดความเป็นระเบียบภายในองค์กร 
3. เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปในองค์กรมีความสะดวกสบาย
มากยิ่งข้ึน 
 
 

2.ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการทำแอพพล ิ เคช ั ่น โปรแกรม

สนับสนุนด้านไอที ได้ม ีการศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆดังนี้ 
1. Power App ค ือช ุ ดของแอป บร ิ การ  ตั ว
เ ช ื ่ อ ม ต ่ อ  แ ล ะ แ พ ล ต ฟอ ร ์ ม ข ้ อ ม ู ล ท ี ่ มี
สภาพแวดล้อมการพัฒนาแอพพลิเคชั ่นอย่าง
รวดเร็ว เพื ่อสร้างแอปแบบกำหนดเองสำหรับ
ความต้องการทางธุรก ิจของคุณ ด ้วยการใช้ 
Power Apps คุณสามารถสร้างแอปทางธุรกิจ
แบบกำหนดเองที่เชื่อมต่อกับข้อมูลธุรกิจของคุณ
ที่จัดเก็บได้ 
2. SharePoint คือ ใช้เป็นสถานที่ในการจัดเก็บ
จัดระเบียบแชร์และเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ใดก็
ได้ 
3. BPI&MSI SUPPORT คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรบั
การอำนวยความสะดวกทางด้านไอทีเพื่อให้ง่าย
ต่อการทำงานของทุก ๆ ส่วนในองค์กร 

 
3.วิธีการดำเนินงาน 

วิธ ีการดำเนินงานของแอพพลิเคช่ัน
โปรแกรมสนับสนุนด้านไอทีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
โดยประกอบด้วย 1.ผู ้ใช้งาน (User) 2. ผู ้ดูแล
ระบบ ( Admin) และมีภายในระบบของโปรแกรม
สนับสนุนด้านไอทีจะมีฟังก์ชันการทำงานอีก 3 
ระบบ ประกอบด้วย 1.เบิก/ยืม 2. IT Support 
และ 3. IT Request Form ซึ่งจะมีการทำงานที่
แตกต่างกันในแต่ระบบ  
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ภาพ 1 แผนผังการใช้งานภายในระบบที่ User สามารถใช้

งานได้ 

 

 
ภาพ 2 แผนผังการใช้งานภายในระบบที่ Admin สามารถ

ใช้งานได้ 

 
4. การพัฒนาระบบ 

โปรแกรมสนับสนุนด้านไอทีได้มีการ
ทดลองหาข้อผิดพลาดภายในโปรแกรม โดยการ
กรอกข้อมูลต่าง ๆลงไป ในใบคำร้อง และทำการ
เช็คภายในอีเมลว่ามีการส่งคำร้องเข้ามาหรือไม่
และผู้ที่ส่งคำร้องมีการส่งอีเมลมาหาตัวเองหรือไม่
ขอบเขตการทำงานและข้อกำหนด 

ขอบเขตของแอพพลิเคชั ่น BPI&MIS 
Support มี 4 ส่วน 

 
1. เบิก/ยืม 
1.1 ผู้ใช้งาน (User) 

1. สามารถตรวสอบได้ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่
สามารถเบิก/ยืมได้ 
2. สามารถทำการกรอกข้อมูลเพื่อเขียนคำร้อง
เบิก/ยืมอุปกรณ์ได้ 
3. สามารถตรวจสอบได้ว่า คำร้องที ่ได้ทำการ
ส่งไปในระบบได้รับการอนุมัติแล้วหรือยัง 
4. สามารถส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบได้ ทำคำ
ร้อง เบิก/ยืม 
5. สามารถส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบและผู้
ร้องขอระบบได้ เมื่อถึงกำหนดกาในการคืนของ 
1.2 ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
1. สามารถทำการอนุมัติให้กับ User ว่าการเบิก/
ยืม สำเร็จหรือไม่ 
2. สามารถตรวจสอบข้อมูลว่า สิ่งที่User ต้องการ
ที่จะเบิก/ยืมคืออะไร 
3. สามารถอ ัพเดท แก ้ ไข ข้ อม ูล ในตาราง 
Requisition ได้  
 

 
 

ภาพ 3  แผนผังการใช้งานเบิก/ยืม 

  
2. IT Support 
2.1 ผู้ใช้งาน (User) 



1677 

 

 

1. ทำการส่งการร้องขอเรื ่องให้ช่วยจากแผนก 
BPI&MIS 
2.ดูสถานะคำร้องขอของตัวเอง 
2.2 ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
1. ทำการอนุมัติการร้องขอได้ 
2. ดูสถานะของผู้ร้องขอทุกคน 

 
ภาพ 4 แผนผังการใช้งานภายใน IT Support 

3. IT Request Form 
3.1 ผู้ใช้งาน (User) 
1. ทำการส่งการร้องขอเรื ่องให้ช่วยจากแผนก 
BPI&MIS 
2. ดูสถานะคำร้องขอของตัวเอง 
3.2 ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
1. ทำการอนุมัติการร้องขอได้ 
2. ดูสถานะของผู้ร้องขอทุกคน 
 

 
ภาพ 5 แผนผังการใช้งานระบบ IT Request 

 

4. Admin 
4.1 ผู้ดูแลระบบ (Admin)  
1. ทำการอนุมัติการร้องขอได้ 
2. ดูสถานะของผู้ร้องขอทุกคน 
3. เพิ่มผู้ดูแลระบบได้ 
 
5. ผลการพัฒนาโปรแกรม 

การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การ
พัฒนาแอพพลิเคชั ่นโปรแกรมสนับสนุนด้าน
แผนกไอที (IT Support) มีผลการดำเนินโครงงาน 
ดังนี ้ 
5.1 ผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

 
ภาพ 6 เมนูหลัก 

 
ภาพ 7 เมนูเบิก/ยืม 
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ภาพ 8 หน้ากรอกรายละเอยีดในการเบกิ

 
ภาพ  9หน้ากรอกรายละเอยีดในการยืม 

 

 
ภาพ 10 อีเมลหลังจากทำการส่งคำร้องสำเร็จ 

 

 
ภาพ 11 หน้ากรอกรายละเอยีด IT Support 

 

 
ภาพ 12 อีเมลหลังจากทำการส่งคำร้องสำเร็จ 

 

ภาพ 13 คำร้องถูกบันทกึลงใน SharePoint 

 
ภาพ 14 หน้ากรอกรายละเอยีด IT Request 

 

 
ภาพ  15 เมนู Check Status ทั้งหมด  

ภาพ  16 เมนู Check Status ยืม

 
ภาพ 17 เมนู Check Status IT Support 

 
ภาพ 18 เมนู Check Status IT Request  
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ภาพ  19 เมนู Login เข้าสู่ระบบของ Admin 

 

 
ภาพ  20 หนา้จอการทำงานของผู้ดูแลระบบและหนา้จอ

เมนูอนุมัติเบิก 
 

 
ภาพ 21 หน้าจอเมนูอนุมัติยืม 

 

 
ภาพ 22 หน้าจอเมนูอนุมัติ IT Support 

 
ภาพ 23 หน้าจอเมนูอนุมัติ IT Request Form 

 

 
ภาพ 24 หน้าจอเมนู Admin 

 

 
ภาพ 25 หน้าจอเมนู เพิ่มอุปกรณ์เบิก 

 

 
ภาพ 26 หน้าจอเมนู เพิ่มอุปกรณ์ยืม 

บทสรุป 
แอพพลิเคชั่นโปรแกรมสนับสนุนด้านไอ

ที เป็นแอพพลิเคชั่นที่ออกมาแบบเพื่อตอบสนอง
ต่อการใช้งานภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเขียน
คำร้อง เบิก / ยืม , IT Support และ IT Request 
เพื ่อเป็นการทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงภายใน
องค์กร เนื่องจากในสมัยก่อนได้มีการใช้กระดาษ
ในการเขียนคำร้องเหล่านี้ขึ ้นมาและเก็บรักษา
เอกสารเหล่านี้ได้ยากและอาจเกิดการสูญหาย
เกิดขึ ้น จึงทำให้เกิดแอพพลิเคชั ่นโปรแกรม
สนับสนุนด้านไอทีนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาในการ



1680 

 

 

จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้สามารถมีความสะดวกต่อ
การเขียนคำร้องต่าง ๆขึ้นมา และสามารถจัดหา
อุปกรณ์ได้ทันเวลา หากมีการขาดแคลนอุปกรณ์ 
 

อุปสรรคในการทำ 
ในปัจจุบัน Microsoft Power Apps มี

ฟังก์ชันที่เราสามารถใช้ได้น้อย ทำให้การทำงานมี
ความยากลำบากเกิดขึ ้น หากต้องการที่จะเพิ่ม 
feature ใหม ่ๆเข ้ามาจ ึงทำได ้ยาก และหาก
ต้องการที่จะพัฒนาแอปนี้เป็นทีม Power Apps
ไม่สามรถทำได้ดีเนื่องจาก หากเรามีแอพพลิเคช่ัน
หลัก 1 ตัว และมีผู้พัฒนาคนอื่นแก้ไขอยู่ ทำให้
ต้องรอจนกว่าผู้พัฒนาคนนั้นแก้ไขข้อมูลภายใน
เสร็จก่อน คนถัดไปจึงสามารถเข้าไปพัฒนาหรือ
แก้ไขแอพพลิเคชั่นได้ 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อ 
1. ในอนาคตสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ
เข้าสู่โปรแกรมได้เพื่อเติมเต็มในส่วนของฟังก์ชันที่
ยังขาดอยู่ 
2. ในปัจจุบันโปรแกรม BPI&MSI Support ยังไม่
สามารถทำการลดข้อมูลขณะที่มีการสร้างคำร้อง
บริการ เบิก/ยืมได้ เนื่องจากใน Power Apps ยัง
ไม่มีฟังก์ชันการทำงานนี้ ทำให้ต้องไปแก้ไขข้อมูล
ทุกครั ้งหลักจากที ่มีคนส่งคำร้อง เบิก/ยืม ใน 
Share Point หรือ ในหน้าจอการอัพเดทข้อมูลใน
ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1]  Ms SharePoint ห ร ื อ  Microsoft 

SharePoint ค ื อ อ ะ ไ ร .ส ื บ ค ้ น  28 
ต ุ ล า ค ม  2560,จ า ก
https://www.mindphp.com/
บทความ/33-google/3773-google-
chrome-กูเกิล-โครม.html 

[2]  Power Apps ค ื อ อ ะ ไ ร .ส ื บ ค ้ น  28 
ต ุ ล า ค ม  2560 ,จ า ก
https://docs.microsoft.com/th-
th/powerapps/powerapps-
overview 

[3]   สำน ักพ ิมพ ์มหาว ิทยาล ัยนเรศวร.
(2019).หลักการเขียนบรรณานุกรม.
ส ื บ ค ้ น  29 ต ุ ล า ค ม  2560 ,จ า ก 
https://www.nupress.grad.nu.ac.t
h/วิธีการเขียนบรรณานุกร

https://www.mindphp.com/บทความ/33-google/3773-google-chrome-กูเกิล-โครม.html
https://www.mindphp.com/บทความ/33-google/3773-google-chrome-กูเกิล-โครม.html
https://www.mindphp.com/บทความ/33-google/3773-google-chrome-กูเกิล-โครม.html
https://docs.microsoft.com/th-th/powerapps/powerapps-overview
https://docs.microsoft.com/th-th/powerapps/powerapps-overview
https://docs.microsoft.com/th-th/powerapps/powerapps-overview
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ระบบจัดการร้านอาหารออนไลน ์
Restaurant Management Online System 

 
*พลวัต หม่อมพกุล1, ภัชราภรณ์ มะโนวรรณ1, กฤษณพล คำเทพ1 และ ณภษร เผ่าหล้า2 

 
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ สำนกัวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

2อาจารย์, สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
Emails: 621894003@crru.ac.th, 621894004@crru.ac.th, 621894011@crru.ac.th, napasorn.pha@crru.ac.th  

 

บทคัดย่อ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศมีความกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งองค์กร 
ต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้ง่ายขึ้นด้วยแนวคิดนี ้จึงเป็น
แรงจูงใจให้ผู้จัดทำได้พัฒนาระบบจัดการร้านอาหารออนไลน์
ขึ้นมาเพื่อร้านอาหารสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของการจัดเก็บข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญ
หายของข้อมูลต่าง ๆ และช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น[2] การพัฒนาระบบจัดการร้านอาหารออนไลน์ 
โดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code  ในการออกแบบพัฒนา
ระบบจัดการร้านอาหาร ใช้ภาษา php, html, JavaScript และ 

Bootstrap ในการเขียนโปรแกรม และใช้การจัดการฐานข้อมูล
โดยใช ้โปรแกรม phpMyAdmin ระบบจ ัดการร ้านอาหาร
สามารถใช้งานด้านการเก็บข้อมูลต่าง ๆ มีเมนูให้เลือก เช่น จอง
โต๊ะอาหาร การสั่งอาหารผ่าน QR Code รายงานสรุปยอดแบบ
เลือกวันท่ี รายงานสินค้าขายดี ซึ่งผลที่ได้รับจากการพัฒนาระบบ
แสดงให ้ เห ็นว ่าระบบสามารถทำงานได ้ตรงขอบเขต ลด
ข้อผิดพลาดในการให้บริการ ตลอดจนทำให้ลดความซับซ้อนของ
การส ั ่งอาหาร และจัดการงานต่าง ๆ ในร ้านอาหารให ้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
คำสำคัญ: ระบบร้านอาหารออนไลน์, การสั่งอาหาร, การจอง
โต๊ะ 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน
ของคนเรามากขึ้นจนกลายเป็นส่วนหน่ึงในการดำเนินชีวิตของคน
เกือบทุกระดับ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้มีคุณสมบัติใน
การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดเก็บข้อมูล แยก

ประเภทข้อมูล ค้นหาข้อมูล ส่งข้อมูลไปยังที่ต่าง ๆ และป้องกัน
ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น จากคุณสมบัติที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น 
สามารถช่วยให้การดำเนินงานมีระบบระเบียบมากขึ ้น เกิด
ข้อผิดพลาดน้อยลง มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การให้บริการ
แก่ลูกค้ามีความ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และยังสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย เนื่องด้วยร้านค้าส่วนใหญ่ยังคง
ให้บริการเป็นผู้จดบันทึกความต้องการของลูกค้าบนกระดาษ ซึ่ง
ปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่คือ รายการอาหารที่ลูกค้าได้รับไม่ตรง
กับ รายการอาหารที่สั่ง ปัญหาประการถัดมาคือลูกค้าไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงรายการอาหารที่สั่งไปแล้วได้ เนื่องจากระยะทาง
ระหว่างห้องครัวและโต๊ะของลูกค้าค่อนข้างไกล เมื ่อบริการ
กลับไปแจ้งการเปลี ่ยนแปลงรายการอาหารแก่ห้องครัวก็ไม่
สามารถทำ ได้เนื ่องจากได้ทำ อาหารชนิดนั้นแล้ว ปัญหาอีก
ประการคือหากมีลูกค้าใช้บริการจำนวนมากทั้งผู้ทำ ครัวและ
บริการจะเกิดการสับสน ทางห้องครัวอาจจะทำอาหารผิดลำดับ
ทำให้ผู ้ที ่มาก่อนได้รับอาหารช้า ในส่วนของบริการก็อาจส่ง
อาหารผิดโต๊ะได้ ทั้งเมื่อต้องการชำระเงินจะต้องป้อนขอ้มูลเข้าสู่
เครื่องคิดเงินทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้ดังนั้น
ทางผู้จัดทำ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เกิดแนวคิดที่จะทำ
ระบบจัดการร้านอาหารออนไลน์นี้ขึ้นมาเพื่อช่วยในการจัดการ
ปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ได้ยกตัวอย่างมาของร้านอาหารและเพื่อให้
ร้านค้ามีศักยภาพและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยระบบ
มีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ ลูกค้า Admin และ 
ระบบครัว 
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2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาระบบจัดการการสั่งอาหารเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการสั่งอาหารให้ง่ายขึ้น 
2) เพื่อให้ลูกค้าสะดวกต่อการสั่งออเดอร์อาหารโดยการสั่งอาหาร
ผ่าน QR code  
3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 
3.1 ระบบ User 
 1.1 สมาชิกสามารถสมัครสมาชิกได้ 
 1.2 สมาชิกสามารถ Login เพื่อเข้าใช้งานระบบได้ ทั้งระบบ
สมาชิกและระบบ QR Code  
 1.3 สามารถค้นหารายการอาหาร บันทึกและยกเลิกข้อมูล
รายการอาหารและเครื่องดื่มตามหมายเลขโต๊ะได้ 
 1.4 สมาชิก สามารถสั่งรายการอาหารเพิ่มเติม หรือยกเลิก
รายการหารที่สั่งสามารถดูรายการอาหารที่สั่งย้อนหลังได้ 
 1.5 สมาชิกสามารถโต๊ะไหนว่าง มีคนจองหรือมีคนนั่งอยู่ 
 1.6 กรณีที่สมาชิก ยังไม่ได้เข้ามาร้านอาหาร สามารถการ
จองโต๊ะอาหาร สามารถบันทึกและยกเลิกการจองโต๊ะได้ 
 1.7 ระบบสามารถแนะนำอาหาร เช่น อาหารยอดนิยม
ประจำสัปดาห์ หรือประจำวัน 
 1.8 สมาชิกสามารถดูบิลค่าอาหารได้ 
 1.9 สมาชิกสามารถกดเรียก Adminเพื่อชำระเงินค่าอาหาร
ได้ 
3.2 ระบบ Admin 
 2.1 สามารถบันทึกเมนูอาหารและเครื่องดื่มได้ 
 2.2 กำหนดเมนูโปรโมช่ันได้ 
 2.3 สามารถคำนวณค่าอาหารในแต่ละโต๊ะ  
 2.4 สามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินและบันทึกการรับชำระเงิน
ของลูกค้าได้ 
 2.5 สามารถดูวัตถุดิบคงเหลือได้ 
 2.6 สามารถจัดทำรายงานได้ดังนี้ 
        2.6.1 สามารถสรุปยอดขายอาหารตามช่วงเวลาได้ 
        2.6.2 สามารถทำรายงานสรุปวัตถุดิบคงเหลือในแต่ละวัน
ได้ 
        2.6.3 เช็ดได้ว่าเมนูไหน ขายดีที่ สุดในวันนี้  

        2.6.4 สามารถสรุปประวัติการสั่งซื้ออาหารของลูกค้าแต่
ละคนได้ 
3.3 ระบบครัว  
 3.1 พ่อครัวสามารถดูรายการอาหารตามโต๊ะที่สั่งได้ 
 3.2 มีการยืนยันรายการอาหารที่จัดทำเสร็จแล้วในระบบได้ 
 3.3 พ่อครัวสามารถปรับเปลี่ยนสถานะของเมนูอาหารได้ 
 3.4 พ่อครัวสามารถยกเลิกเมนูอาหารได้ในกรณี วัตถุดิบหมด
จากสต็อก 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ได้พัฒนาระบบจัดการการสั่งอาหารเพื ่ออำนวยความ
สะดวกในการสั่งอาหารให้ง่ายขึ้น 
 2) ลูกค้าได้รับความสะดวกต่อการสั่งออเดอร์อาหารโดยการ
สั่งอาหารผ่าน QR code 
 3) สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ เช่น ค่าแรง
พนักงาน ค่าปริ้นใบเสร็จสำหรับลูกค้า 
 

5. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  
5.1 ระบบจัดการร้านอาหาร [1] 
 จากการที่ได้สำรวจโครงงาน ระบบการจัดการร้านอาหาร 
ร้านอาหารในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง
หลายๆปีที ่ผ ่านมา และประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบ ันมี
บทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ผู้ประกอบการได้มองเห็นถึง
ความสำคัญที่จะพัฒนาร้านอาหารให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยจะมีการ
ปร ับปร ุงการให ้บร ิการและนำเทคโนโลย ีมาประยุกต ์ใช้
เพื่อท่ีจะให้ร้านอาหารมีความสะดวกรวดเร็วข้ึนในด้านต่าง ๆ ทำ
ให้การศึกษาคร ั ้งน ี ้จ ึงม ีจ ุดม ุ ่งหมายที ่จะนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดใน
การทำงานและสามารถตรวจสอบรายรับที่ต้องการ ออกรายงาน
ประจำเดือนให้กับเจ้าของร้าน จากที่เราได้ตรวจสอบของระบบ
การจัดการร้านอาหารแล้วเราค้นพบว่าระบบควรมีการแสกน QR 
Code เพื่อความสะดวกสบายในการเข้าไปที่หน้าเมนูอาหารเพื่อ
ความรวดเร็วในการสั่งอาหาร ทางเราจึงพัฒนาระบบการจัดการ
ร้านอาหารแสกนผ่าน QR Code ขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาพัฒนาต่อ
และให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานและบริการและป้องกันโรคตาม
มาตรการโควิด-19 อีกด้วยทั้งนี ้จึงเป็นผลดีต่อร้านอาหารใน
อนาคต 
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5.2 ระบบจัดการร้านอาหาร [2] 
 ระบบจัดการร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นทั ้งใน
ส่วนของการจัดเก็บข้อมูล เพื่อป้องกันการตรวจสอบการสูญหาย
ของข้อมูลต่างๆ การพัฒนาระบบการจัดการร้านอาหาร โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 ในการออกแบบ
พัฒนาร้านอาหาร ใช้ภาษา C# ในการเขียนโปรแกรมและใช้ใน
การจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 
2017 ระบบจัดการร้านอาหารสามารถใช้งานด้านการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ โดยมีเมนูให้เลือก เช่น จองโต๊ะอาหาร ตัดจำหน่าย
วัตถุดิบ เพิ่มสูตรวัตถุดิบ รายงานสรุปยอดในรูปแบบวันที่ ซึ่งผล
ที่ได้รับจากการพัฒนาระบบแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทำงาน
ได้ตรงขอบเขต ลดข้อผิดพลาดในการให้บริการ ตลอดจนทำให้
ลดความซับซ้อนของการสั่งซื้อ และจัดการวัตถุดิบพร้อมทั้งการ
ตัดจำหน่ายวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5.3 QR Code : Quick Response [3] 
 รหัสคิวอาร์(Qr Code) คืออะไร ?? รหัสคิวอาร์ หรือช่ือ
ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า (QR Code : Quick Response) ซึ่งใน
ความหมายของคำว่า Quick Response นั้นจะหมายถึง “การ
ตอบสนองที่รวดเร็ว” รหัสคิวอาร์เป็นบาร์โค้ดประเภทบาร์โค้ด
เมทริกซ์ (หรือบาร์โค้ดสองมิติ) รหัสคิวอาร์โค้ดถูกคิดค้นขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ 2537 โดยบริษัทเดนโซ-เวฟซึ่งเป็นบริษัทท่ีอยู่ในเครือของโต
โยต้า ต้นกำเนิดของรหัสคิวอาร์มาจากประเทศญี่ปุ ่นและถูก
นำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็น
รหัสที่มีการอ่านอย่างรวดเร็วและสามารถเก็บความจุได้มากกว่า
เมื่อเทียบกับบาร์โค้ดมารฐานในปัจจุบัน และในปัจจุบันรหัสคิว
อาร์ได้กลายเป็นที่นิยมในทั่วโลกและในประเทศไทยก็มีให้เห็น
อย ่ างแพร ่หลายสามารถพบเห ็นได ้ท ั ่ ว ไปไม ่ ว ่ าจะเป็น 
เคร ื ่องสำอาง หร ือขนมขบเคี้ ยว หร ือแม ้กระทั ่งอ ุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยทางเราได้มีการนำ QR Code ไปใช้ใน
ส่วนของการเข้าถึงเมนูอาหาร ซึ ่งผู ้ใช้จะเป็นลูกค้าเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วและทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมารวมตัวกันเป็น
กลุ่มในร้าน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19หรือไวรัสโค
โรน่าในประเทศทางเราจึงคิดว่าวิธีนี้เป็นการเข้าถึงเมนูต่างๆของ
ทางร้านอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกค้า 
5.4 PHP Hypertext Preprocessor [4] 
 PHP เป็นภาษาสคริปต์ ( Scripting Language ) คำสั่งต่าง 
ๆ จะเก็บในรูปของข้อความ (Text)อาจเขียนแทรกอยู่ภายใน

ภาษา HTML หรือใช้งานอิสระก็ได้ แต่ในการใช้งานจริงมักใช้
งานร่วมกับภาษา HTML ดังนั้นการเขียนโปรแกรมนี้ต้องมีความรู้
ด ้านภาษา HTML เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเราสามารถใช้
โปรแกรมประยุกต์มาช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างงานได้
เช ่น Macromedia Dreamweaver หร ือโปรแกรมประเภท 
Editor เช่น EditPlus ฯลฯ โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยจำแนกคำ 
เช่น คำสั่ง คำทั่วไป ตัวแปร ฯลฯ ให้มีสีต่างกันเพ่ือสะดวกในการ
สังเกตและมีตัวเลขบอกบรรทัดทำให้สะดวกในการแก้ไข  PHP 
คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ Server-Side Script ซึ่งใช้ในการจัดทำ
เว็บไซต์และสามารถประมวลผลออกมาในรูปแบบHTML โดยมี
รากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ 
ภาษาเพิร์ล เป้าหมายหลักของภาษาPHP คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์
สามารถเขียนเว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 
5.5 ภาษา PHP [5]  
 ภาษา PHP มีแนวคิดมาจากการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C 
แต่ต้องการแยกส่วนที่เป็น HTML ออกจากภาษา C และสร้าง
โค้ด HTML ขึ ้นมาใหม่ โดยตั ้งชื ่อว่า Personal Home Page 
Tools (PHP-Tools) ไฟล์เว็บที่มีภาษา PHP รวมอยู่นั้น เมื่อเปิด
เว็บบราวเซอร์จะร้องขอไฟล์ PHP ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะเรียก 
PHP engine ขึ้นมาแปลไฟล์ PHP และติดต่อกับฐานข้อมูล แล้ว
ส่งผลลัพธ์ที ่ได้จากการแปลและประมวลผลเป็นภาษา HTML 
ทั้งหมดกลับไปยังเว็บบราวเซอร์ให้ผู ้ใช้ได้นำไปใช้งานต่อไป 
ความสามารถขั้นพื้นฐานของ PHP มี 3 ประการ คือ การสร้าง
ฟอร์มโต้ตอบ หรือรับ-ส่งข้อมูลกับผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น ช่วย
สร้างฟอร์มเพื ่อรับข้อมูลกับผู ้ใช้งาน, ใช้งาน Cookies เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ ประการที่
สอง คือ แทรกโค้ด PHP เข้าไประหว่างโค้ดภาษา HTML ได้ทันที 
โดยการพิมเครื ่องหมายพิเศษแทรกเข้าไประหว่างส่วนที่เป็น
ภาษา HTML ก็จะทำให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นมาได้ทันที และ
ประการสุดท้าย คือ ฟังก์ชันสนับสนุนการทำงาน PHP มีฟังก์ชัน
ในการทำงานที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการข้อความ อักขระ และ 
Pattern matching หลายฟังก์ชัน และนอกจากนี ้ยังสามารถ
กำหนดโครงสร้างข้อมูลรูปแบบอื่นๆ ที่สูงขึ้นไปได้ (เช่นเดียวกับ
ภาษา C หรือ JAVA) 
5.6 XAMPP [6] 
 XAMPP เป็นคำย่อของโปรแกรมที่ประกอบด้วย Apache, 
MySQL, PHP และ Perl เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์จำลองที่พัฒนาขึ้น
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เพื่อใช้ในการทดสอบหรือทดลองเว็บไซต์ XAMPP เป็นโปรแกรม
ป ร ะ เ ภ ทท ี ่ เ ร ี ย ก ว ่ า  cross- platform ค ื อ ใ ช ้ ไ ด ้ ท ั ้ ง บน
ระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS และ Linux 
5.7 ฐานข้อมูล [7] 
 ฐานข้อม ูล ค ือ โครงสร้างสารสนเทศ ( information) ที่
ประกอบด้วย entity หลายๆ ตัว ซึ ่งบรรดา entity เหล่านี้
จะต้องมีความสัมพันธ์กัน ขอให้สังเกตว่า ในนิยามไม่ได้บังคับว่า 
ข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในไฟล์เดียวกัน หรือจะแยกเก็บ 1 
ไฟล์ต่อ 1 entity นั่นก็คือ การเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลนั้น เรา
อาจจะเก็บทั้งฐานข้อมูลโดยใช้ไฟล์เพียงไฟล์เดียวก็ได้ หรือจะ
เก็บไว้ในหลายๆไฟล์ โดยจัดเก็บแต่ละ entity ไว้ในแต่ละไฟล์ก็
ได้ ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องสร้างความสัมพันธ์หาทางบันทึกและ
เรียกใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเรคอร์ดได้ 
5.8 phpMyAdmin [8] 
 phpMyAdmin จัดการฐานข้อมูล MySQL  ระบบฐานข้อมูล 
MySQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลภาษา SQL ซึ่งภาษาที่ใช้สร้าง
ฐานข้อมูลที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไป ที่มี
ความต้องการใช้ฐานข้อมูลขนาดเล็กและปานกลาง อีกทั้งยังเป็น
ซอฟต์แวร์ฟรี และรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ 
Linux จึงมีผู้นิยมใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการใช้งาน 
MySQL แต่เด ิมต้องพิมพ์คำส ั ่งท ีละบรรทัด จ ึงม ีผ ู ้พ ัฒนา
แอพพลิเคชั่นใหม่ที่ช่วยในการจัดการระบบฐานข้อมูลให้สะดวก
ขึ ้น ซึ ่งก็ค ือ phpMyAdmin โดยมียูสเซอร์อินเตอร์เฟสเป็น
กราฟิก ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่
ต้องพิมพ์คำสั่งทีละบรรทัดอีกต่อไป หรือถ้าคุ้นเคยกับการพิมพ์
คำสั่งแบบเดิมก็สามารถเลือกพิมพ์คำสั่งเองได้ 
5.9 Microsoft Visual Studio Code [9] 
 Microsoft Visual Studio. NET หรือเรียกสั ้น ๆ ว่า .NET 
เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที ่พัฒนาขึ ้นโดยบริษัทไมโครซอฟท์ 
.NET ค ือ แพลตฟอร ์มในการพ ัฒนาซอฟต ์แวร ์ส ำหรับ
ระบบปฏิบัติการWindows โดยถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ยุคใหม่ซึ่งนำเสนอหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา
อะไรก็ได้ที่เราถนัดและสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมที่เขยีนด้วย
ภาษาอื่น ๆ ได้อย่างกลมกลืน ใน .NET มีภาษาโปรแกรมใหม่ๆ 
เก ิดข ึ ้ น เช ่น Visual Basic. NET, C # .NET, C ++. NET, J # 
.NET หรือแม้กระทั่ง COBOL.NET เป็นต้น ทุกภาษาที่สนับสนุน 
.NET จะอย ู ่ภายใต ้กฎเกณฑ์มาตรฐานเด ียวก ันท ี ่ เรี ยกว่า 

Common Language Specifications (CLS) และโครงสร ้าง
พื้นฐานตั้งแต่ชนิดข้อมูล, ชุดคำสั่งพื้นฐานเช่นการจัดการ I/O, 
ฐานข้อมูล ที่อยู่ภายใต้มารฐานเดียวกัน ทำให้เราสามารถพัฒนา
ซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษาโปรแกรมได้หลายภาษา 
 

6. วิธีการดำเนินโครงการ 
 6.1  ศึกษารวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

  - ภาษา PHP, JavaScript, HTML และ Bootstrap  
- phpMyAdmin 

6.2 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของระบบงานใหม่ 
- สามารถสั่งอาหาร ยกเลิกอาหารได ้
- ลูกค้าสามารถออกใบเสร็จเองได ้
- สามารถสมัครเป็นสมาชิกได ้
- สามารถเรียกพนักงานผ่านแอพพลิเคช่ันได ้

6.3 ออกแบบระบบ 
- เขียน UML Use Case Diagram ของระบบงาน 
- ออกแบบการนำเข้า  การประมวลผล การแสดงผล

ข้อมูล และส่วนเช่ือมต่อกับผู้ใช้งาน  
- ออกแบบฐานข้อมูล 

6.4 พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบ โดยเลือกใช้ภาษา 
PHP , HTML,  JavaScript  และ Bootstrap 

6.5 ทดสอบระบบ เพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที ่ได้จากการ
ประมวลผลถูกต้องสมบูรณ์ 

6.6 จัดทำคู่มือการใช้งาน 
6.7 ประเมินผลการใช้งานระบบ 
 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบเดมิ รวบรวมความต้องการของ
ระบบร้านอาหาร โดยการออกแบบระบบ ซึ่งประกอบด้วย 
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ภาพ 1 การออกแบบระบบโดยใช้ Use Case Diagram ของระบบ

ร้านอาหาร 

 

 
ภาพ 2 การออกแบบฐานขอ้มูล (ER-Diagram)  

ของระบบร้านอาหาร 
 

7. ผลการพัฒนาระบบ 
จากการพัฒนาระบบจัดการร้านอาหารออนไลน์ได้ดำเนินการ
ตามขั้นตอน ได้ผลลัพธ์ดังนี ้
การ Login เข้าสู่ระบบมีการ login อยู่ทั้งหมดสามระบบด้วยกัน 
คือ Admin, ห้องครัว และลูกค้า ดังตัวอย่างภาพ 3 

 
ภาพ 3 หน้าจอ Login ของ Admin 

 

หน้าสั่งอาหารเป็นหน้าที่แสดงรายการเมนูอาหารโดยผู้ใช้งาน
ระบบท้ังที่เป็นลูกค้าและพนักงานสามารถกดสั่งอาหารหรือเมนูที่
ต้องการได้ หรือบางเมนูสามารถกดดรูายละเอียดก่อนสั่งได้ และ
ยังสามารถเรียกพนักงานผ่านระบบได้ ดังภาพ 4 

 
ภาพ 4 หน้าจอสั่งอาหาร 

 
หน้าจอจัดการเมนูอาหารพ่อครัวสามารถเปลี่ยนสถานะของเมนู
ได้ว่าเมนูไหนพร้อมสำหรับการจำหน่ายในแต่ละวันหรือไม่  ดัง
ภาพ 5  

 
ภาพ 5 หน้าจอจัดการเมนูอาหารสำหรบัห้องครัว 

 

การจัดการวัตถุดิบ Admin สามารถแก้ไขจำนวนหรือลบรายการ
วัตถุดิบนั้น ๆ ทิ้งได้ และสามารถเบิกวัตถุดิบหรือเพิ่มรายการ
วัตถุดิบได้ ดังภาพ 6 
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ภาพ 6 หน้าจอจัดการวัตถุดิบ 

การจัดการโต๊ะ Admin สามารถเพิ่ม-ลบ โต๊ะอาหารได้ สามารถ
ดูสถานะของโต๊ะอาหารได้ว่าว่างหรือไม่ว่าง หรือเปลี่ยนสถานะ
ให้เป็นจองได้ ดังตัวอย่างภาพ 7 

 
ภาพ 7 จัดการโต๊ะ 

 

การจัดทำรายงาน Admin สามารถดูรายงานและสัง่พิมพ์รายงาน
ต่าง ๆ ตามต้องการได้ เช่น รายงานสินค้าขายดี สินค้าขายไม่ดี 
รายงานสร ุปการขายประจำวัน รายงานสร ุปการขายตาม
ช่วงเวลา รายงานรายรับรายจ่าย เป็นต้น ดังภาพ 8 และ ภาพ 9 

 
ภาพ 8 หน้าจอรายงานสินค้าขายด ี

 

 
ภาพ 9 หน้าจอรายงานสรุปการขายประจำวัน 

 
หน้าจอชำระเงินเป็นหน้าที่พิมใบเสร็จรับเงิน เมื่อผู้ใช้งาน คลิกที่
ปุ่มชำระเงิน ระบบจะให้เล ือกว่าจะชำระเงินผ่าน Mobile 
banking หรือ ชำระโดยเงินสด จากนั้นระบบจะทำการบันทึก
ข้อมูลการขายลงในระบบฐานข้อมูล และระบบจะถามอีกครั้งว่า
จะพิมพ์ใบเสร็จออกมาหรือไม่ 

 
ภาพ 10 หนา้จอชำระเงิน 

 
QR Code สำหรับแสกนเพื่อเข้าหน้าจอสั่งอาหาร 

 
ภาพ 11 QR Code 
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8. ประเมินผลการใช้งานระบบ 
 จากการประเมินผลการใช้งานระบบจากผู้เชี ่ยวชาญและ
ผู้ใช้งานจากแบบสอบถามในระยะเวลา 1 เดือน พบว่า ความพึง
พอใจในแต่ละด้านมีผลดังนี้ ความง่ายในการใช้งานเท่ากับ 4.87 
การใช้งานจริงเท่ากับ 4.25 มีประโยชน์เท่ากับ 4.56 และลดค่า
ใช้เท่ากับ 3.98  

 
ภาพ 12 ความพึงพอใจของระบบร้านอาหารออนไลน์ 

 
9.ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรพัฒนาให้มีการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ 
 2. ระบบควรสามารถเช่ือมต่อกับระบบอื่นๆได้เช่น ระบบการ
สั่งอาหารจาก APPLICATION อื่นๆ 
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บทคัดย่อ 

 การจัดการรายงานใบแจ้งหนี้ของลูกค้าในระบบ Oracle E-
Business Suite มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานตามความ
ต้องการของลูกค้าบนระบบ Oracle E-Business Suite  งานที่
ได้ปฏิบัติ ในครั้ งนี้ เป็นงานเกี่ยวกับการแก้ ไข ในส่วนของ 
Template Report และการแสดงผลข้อมูล Report ในระบบ 
ERP ของทาง Oracle โดยมีการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้แก่  
Oracle E-Business Suite, FileZilla, Microsoft Word, 
Oracle Report Builder และ Oracle SQL Developer เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน  ผลการดำเนินงาน ได้รายงานที่ทำ
การแก้ไขในส่วนของรูปแบบรายงานและการแสดงผลข้อมูลใน
ระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วทำให้ใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
คำสำคัญ – อีอาร์พ,ี รายงาน 
 

ABSTRACT 
 The work performed this time is about editing the 
template report and displaying the report data in the 
ERP system of Oracle with various programs 
Including Oracle E-Business Suite, FileZilla, Microsoft 
Word, Oracle Report Builder and Oracle SQL 
Developer as an operating tools.  Report edited in the 
form of reports and information display systems to 
meet customer needs. And make it use properly and 
efficiently. 
Keywords -- ERP, Report 
 
 
 

1. บทนำ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
ปรับปรุงการทำงานของธุรกิจ ท้ังองค์การขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
องค์กรขนาดเล็ก ด้วยความเข้าใจว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะเป็น
เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและการบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการลูกค้าและได้ผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้นระบบ
โดยมองว่าระบบโปรแกรมที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรองค์กร
จะสามารถตอบสนองความต้องการขององค์การได้ 
 Enterprise Resource Planning(ERP) เป็นระบบที่ ใช้ใน
ธุรกิจในยุคที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น เนื่องจากระบบ ERP เป็น
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการดำเนินงาน ในด้านการ
บริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเช่ือมโยงระบบต่าง ๆ ในองค์กรให้เป็น
ระบบเดียวท่ีได้ตามมาตรฐาน สามารถแสดงผลลัพธ์ตามเวลาจริง 
ช่วยลดความซับซ้ อนในขั้นตอนดำเนิ นงาน  เพิ่ ม โอกาส
ความสามารถในการวางแผนงานเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ
ได้อย่างรวดเร็ว การลงทุนในระบบจะเป็นส่วนสำคัญของการ
เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลขององค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการการดำเนินงานทั้งส่วนงานหลักและงานส่งเสริม[9] 
นอกเหนือจากนี้ระบบ ERP ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยวางแผนและ
จัดการฐานข้อมูลขององค์การ เพื่อให้มีการบริหารและสามารถใช้
ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ[2] 
ปัจจุบันมีระบบ Oracle E-Business Suite เป็นระบบ ERP มี
เทคโนโลยีที่ปรึกษาด้านข้อมูล “Daily Business Intelligence” 
ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง 
เหมาะสมและทันเวลา ให้สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจที่
ดีกว่าและเร็วกว่าคู่แข่งได้  และยังช่วยให้สามารถควบคุม
กระบวนการดำเนินธุรกิจให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้
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ได้อีกด้วย[3] งานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทเป็นงานเกี่ยวกับ
การแก้ไขรายงานใบแจ้งหนี้ในระบบ Oracle E-Business Suite 
ที่ เป็น ERP ที่ลูกค้าใช้อยู่ ซึ่งเกิดปัญหาในเรื่องรูปแบบของ
รายงานไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการแสดงผล
ของข้อมูลที่นำเข้ามาจากฐานข้อมูลในส่วนของระยะเวลาในการ
ชำระหนี้ที่ไม่ถูกต้อง 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ลูกค้าได้รับข้อมูลรายงาน
ใบแจ้งหนี้ที่ ไม่ถูกต้อง ทำให้ลูกค้ามีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการชำระหนี้ ทางผู้จัดทำจึงได้มีการแก้ไขเง่ือนไขในการ
แสดงผลของข้อมูลในระบบ ERP ที่นำเข้าข้อมูลมาจากฐานข้อมูล
ลูกค้า 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดทำรายงานตามความต้องการของลูกค้าบนระบบ 
Oracle E-Business Suite 
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 Enterprise Resource Planning (ERP)  
 ระบบ ERP นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายหลากหลาย
ธุรกิจ มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับ
ธุ รกิ จแต่ ล ะป ระ เภ ท ได้ ดี  น อกจากนี้  ระบ บ  ERP ยั งมี
ความสามารถในการบูรณาการ (Integration) การทำงานของแต่
ละหน่ วยงาน เข้ า เอาไว้ภ ายในระบบ เดี ยว [1]  โดย ERP 
ประกอบด้วย 1)CRM การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ากิจกรรมซึ่ง
จะประกอบไปด้วย การบันทึกฐานทะเบียนลูกค้า ข้อมูลผู้ติดต่อ 
การแบ่งกลุ่มลูกค้า ประวัติการสั่งซื้อของลูกค้า และการนำข้อมูล
ลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการตลาดที่มีความเหมาะสมกับ
แต่ละกลุ่มลูกค้าต่อไป 2)Sales จัดการบริหารงานขายทั้งหมด
อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็น บริหาร Lead ที่เข้ามา ติดตาม
โอกาสทางการขาย บันทึกกิจกรรมทางการขาย การทำใบเสนอ
ราคา ไปจนถึงการออกใบสั่งขาย และส่งต่องานไปฝ่ายขนส่ง 3) 
Inventory  ใช้ในการควบคุมสินค้าคงคลังตั้ งแต่ต้นจนจบ 
ประกอบไปด้วย ตรวจสินค้า รับสินค้า จองสินค้า และ ตัด
จำนวนสินค้า สามารถกำหนดรูปแบบการตัดจำนวน สินค้า เช่น 
FIFO LIFO ห รื อ  Moving Average 4 ) Manufacturing ใ ช้
ควบคุมกระบวนการผลิต วางแผนการผลิต เก็บข้อมูลทะเบียน
เครื่องจักร คำนวนสูตรการผลิต ออกใบสั่งการผลิต บันทึกข้อมูล

การผลิต คำนวนและควบคุมต้นทุนการผลิตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
ต้นทุนคงที่ ค่าแรงงาน หรือ ค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น 5) Purchasing  
ใช้จัดการงานจัดซื้อ ออกเอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และเก็บ
ข้อมูลฐานทะเบียนผู้ผลิตขององค์การ รองรับระบบการแจ้งเตือน
ต่าง ๆ 6) Accounting ใช้ในการจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ การ
ลงบันทึกบัญชีแบบอัตโนมัติ ปิดงบทางบัญชี จัดทำรายงานทาง
บัญ ชี เช่น งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน 7 ) 
Finance ใช้เก็บข้อมูลบันทึกรายรับ  รายจ่าย  ภาษี จัดทำ
เอกสารการเงินต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งหนี้  ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับ
ภาษี เอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย 8)HRM สำหรับฝ่าย บุคคล มี
หน้าที่เก็บฐานทะเบียนพนักงานทั้งหมดขององค์การ  การบันทึก
เวลาเข้าออกของพนักงาน คำนวณเงินเดือน ขาด ลา มาสาย 
เพื่อจัดทำระบบจ่ายค่าตอบแทนหรือเงินเดือน และยังเช่ือมต่อไป
ยังโปรแกรมบัญชแีบบอัตโนมัติ[2]   
 ระบบ ERP จะมีการเช่ือมโยงในส่วนของโปรแกรมย่อย
ทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีการทำงานในลักษณะตามเวลาจริง และ 
ได้รับการออกแบบมาบนพื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดใน
อุตสาหกรรมนั้น ๆ คือมีการกำหนดในส่วนของกระบวนการทาง
ธุรกิจ ท่ีมีการทดสอบ และสำรวจมาแล้วว่าเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุดใน
อุตสาหกรรมนั้น ๆ ไว้ในระบบ โดยจะสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้า
กับลักษณะการดำเนินงานขององค์การนั้น[3] 
 ERP มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดี
ขึ้น ผ่านรูปแบบที่ครอบคลุมทั้งทางเทคโนโลยี กลยุทธ์ และ
ข้อกำหนดทางการดำเนินงานของระบบในรูปแบบที่ ฝ่าย
สารสนเทศ ท่ีทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักของโครงสร้างพื้นฐาน
และการสนับสนุน อำนวยความสะดวก และติดตามดูแล
ทรัพยากรที่แตกต่างกันทั่วทั้งองค์กรในระดับที่หลากหลาย จึงมี
โอกาสมากมายสำหรับองค์กรที่ต้องการดึงคุณค่าและศักยภาพ
ทางการแข่งขันจากระบบท่ีมีอยู่ [10] ซึ่งประโยชน์ของ ERP และ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ระบบ ERP ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ในแต่ละประเภทธุรกิจ คือ 1) สร้างความประทับใจของลูกค้า 
ช่วยให้มีการเก็บข้อมูลลูกค้าและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นยำ 2) ส่งเสริมการทำงานร่วมกันท่ีดี สามารถเช่ือมโยงข้อมูล
ของหน่วยงานและกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรทั้งหมดเข้า
ไว้ด้วยกันภายในรูปแบบการทำงานแบบเดียว ซึ่งหมายความว่า
ข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานที่จำเป็นต้องรู้หรือมีสิทธิ์เข้าถึง
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ได้จะรวมกันเป็นหนึ่งในระบบเดียว ทุกแผนกหน่วยงานสามารถ
ทำงานและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3) ลดและ
ควบคุมต้นทุน ช่วยลดต้นทุนด้านการใช้สมรรถนะของทรัพยากร
มนุษย์ที่ใช้ไปกับกระบวนการทำงานซ้ำ ๆ ด้วยกระบวนการที่
เปลี่ยนแปลง ช่วยในการคำนวนวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตให้มี
ความแม่นยำมากขึ้นทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บวัตถุดิบที่
ไม่จำเป็น สามารถควบคุม ติดตามต้นทุนและกระบวนการผลิต
ตั้งแต่ต้นสายจนจบสายได้ รวมไปถึงลดความเสี่ยง และความ
จำเป็นการลงทุนใน ระบบปลีกย่อยสำหรับแต่ละหน่วยงานใน
อนาคตอีกด้วย 4)เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเวลาที่เสีย
ไปจากการทำงานซ้ำซ้อนที่และไม่จำเป็น ซึ่งอาจจะส่งผลถึง
ประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำกำไรขององค์กร โดย
ระบบโปรแกรมนั้นมีขั้นตอนการทำงานที่ช่วยลดความจำเป็นใน
การป้อนข้อมูลด้วยตนเองให้เป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น ลดความ
ซับซ้อนขั้นตอนในการทำงาน และรวมไปถึงมีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 5) การวิเคราะห์ที่ดีกว่า ความสามารถของระบบ  
ที่สามารถบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันใน
ระบบเดียวและมีการอัพเดทข้อมูลแบบตามเวลาจริง มีเครื่องมือ
ในการสร้างรายงานที่หลากหลายทำให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูล
ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์มาใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรได้ทันที และสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากข้ึนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 6)มีความ
ยืดหยุ่นสูงระบบที่ดีจะครอบคลุมการทำงานทุกส่วนขององค์กร 
สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจนั้น ๆ 
ได้ โดยสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาของธุรกิจที่กำลังเติบโต ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ต้องลงทุน
สำหรับระบบใหม่เมื่อความต้องการของธุรกิจเปลี่ยนไปหรือ
เติบโตขึ้นในอนาคต 7)มีความปลอดภัยสูง ระบบสมัยใหม่มีความ
ปลอดภัยในข้อมูลสูงเนื่องจากมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
ของผู้ใช้แต่ละระดับหรือบทบาทหน้าที่ และสามารถตรวจสอบ
ประวัติการเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังได้ หมายความว่าผู้ใช้งานแต่ละ
คนจะมองเห็นมูลได้เฉพาะในส่วนที่จำเป็นกับตำแหน่งงานของ
ตนเองเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานแบบเก่าที่ใช้การจด
บันทึกข้อมูลลงใน กระดาษ ตาราง หรือไฟล์ประเภท .xlsx ที่มี
โอกาสที่ข้อมูลจะสูญหายหรือนำออกไปจากองค์การได้ง่ายกว่า
[13] ในปัจจุบันระบบ ERP ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริม 
ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ในองค์การภาคธุรกิจ 

ซึ่งในภาคธุรกิจนั้นก็ได้นำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามามี
บทบาทสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และยัง
สามารถแปลงข้อมูลต่าง ๆ ให้กลายเป็นผลวิเคราะห์เชิงลึกที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระบบ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาคอุตสาหกรรมโดยการนำระบบมาใช้ในมุมมองด้ าน
ภาคอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพราะ 
ต้องการใช้ประโยชน์ เพื่อนำกลับมาดูย้อนหลังหรือใช้ในการ
อ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ และในการทำรายงาน แต่การใช้ระบบ
วิเคราะห์ข้อมูล จะเข้ามาช่วยให้สามารถนำประโยชน์ออกมาใช้
ให้เต็มที่ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มักจะมี
ข้อมูลที่หลากหลายที่จะ Export ออกมาจากเครื่องจักร และนำ
ออกมาจากเซนเซอร์ต่าง ๆ โดยระบบ ERP นั้นจะเก็บข้อมูลจาก
หลาย ๆ แหล่ง ไว้ในที่เดียวเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการ
ทำงาน[11] โดย ERP ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นได้นำไปใช้กับในการ
แก้ไขการจัดการรายงานใบแจ้งหนี้ ในการแก้ไขจะทำการแก้ไข
ในส่วนของ PO (Purchase Order) หรือ คำสั่งซื้อ ตามความ
ต้องการที่ได้รับมอบหมาย 
3.2 System Development Life Cycle (SDLC) 
 การแบ่งขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบงาน หรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรโดยระบบท่ีจะพัฒนานั้นอาจ
เป็นการพัฒนาระบบใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดีขึ้นก็ได้ 
การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้ 1)การค้นหาปัญหา
ขององค์กร (Problem Recognition) เป็นการกำหนดเป้าหมาย
ที่ชัดเจนในการปรับปรุงโดยใช้ระบบเข้ามาช่วยนำข้อมูลปัญหาที่
ได้มาจำแนกจัดกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญ เพื่อใช้คัดเลือก
โครงการที่เหมาะสมที่สุดมาพัฒนา โดยโครงการที่จะทำการ
พัฒนาต้องสามารถแก้ปัญหาที่มีในองค์กรและให้ประโยชน์กับ
องค์กรมากท่ีสุด 2)การศึกษาความเหมาะสม ว่าเหมาะสมหรือไม่
ที่จะปรับเปลี่ยนระบบ โดยให้เสียค่าใช้จ่าย และเวลา น้อยที่
สุดแต่ ให้ ได้ผลลัพธ์ที่ น่ าพอใจ และหาความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องใน 3 เรื่อง คือ เทคนิคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ 
บุคลากรและความพร้อม และความคุ้มค่า เพื่อใช้นำเสนอต่อ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป 3)การวิเคราะห์ เป็น
การรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการที่มีเพื่อนำไปออกแบบ
ระบบ ขั้นตอนนี้จะศึกษาจากผู้ใช้ โดยวิเคราะห์การทำงานของ
ระบบเดิม และความต้องการที่มีจากระบบใหม่ 4)การออกแบบ 
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นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิด เพื่อแก้ไขปัญหา โดย
ในส่วนนี้จะยังไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียดและคุณลักษณะ
อุปกรณ์มากนัก เน้นการออกแบบโครงร่างบนกระดาษ แล้วส่งให้
ผู้ออกแบบระบบนำไปออกแบบ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเริ่มมีการระบุ
ลักษณ ะการทำงานของระบบทางเทคนิ ค  รายละเอี ยด
คุณลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีที่ใช้ ชนิดฐานข้อมูลการ
ออกแบบ เครือข่ายที่เหมาะสม ลักษณะของการนำข้อมูลเข้า 
ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิด และผลลัพธ์ที่ได้ 5)การพัฒนาและ
ทดสอบ เป็นขั้นตอนการการเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาระบบ
จากแบบบนกระดาษให้เป็นระบบตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ 
จากนั้นทำการทดสอบหาข้อผิดพลาด เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง จนมั่นใจว่าถูกต้องและตรงตามความต้องการ หากพบว่า
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการทำงานของระบบต้องปรับแก้ไขให้
เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อนนำไปติดตั้งใช้จริง 6)การติดตั้ง เป็น
ขั้นตอนการนำระบบที่พัฒนาจนสมบูรณ์มาติดตั้ง และเริ่มใช้งาน
จริง ในส่วนนี้นอกจากติดตั้งระบบใช้งานแล้ว ยังต้องมีการ
จัดเตรียมขั้นตอนการสนับสนุนส่งเสริมการใช้งานให้สามารถใช้
งานได้อย่างสมบูรณ์  โดยจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งาน 
เอกสารประกอบระบบ และแผนการบริการให้ความช่วยเหลือ 
เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 7)การซ่อมบำรุง
ระบบ เป็นขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบต่อเนื่องหลังจากเริ่ม
ดำเนินการ ผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น 
ปัญหาเนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ จึงควรกำหนดแผน
ค้นหาปัญหาอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล เก็บรวบรวมคำ
ร้องขอให้ปรับปรุงระบบ วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ 
จากนั้นออกแบบการทำงานที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขและติดตั้ง 
ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อที่จะ
ทราบความพึงพอใจของผู้ใช้[12] ขั้นตอนในการทำงานจะอยู่ใน
ขั้นตอนของการซ่อมบำรุง จากงานท่ีได้รับมอบหมายนั้นเป็นการ
แก้ไขปัญหาตามความต้องการ เนื่องจากระบบบางครั้งอาจเกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นภายในตัวเดียวกัน จึงต้องทำการปรับแก้ไขให้
สามารถใช้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด 
 

4. ขอบเขตของงาน 
4.1 การจัดการรายงานใบแจ้งหนี้ลูกค้าในระบบ Oracle E-
Business Suite แบ่งการแก้ไขออกเป็น 2 ส่วน 
 4.1.1 แก้ไขส่วนการแสดงผล 

 4.1.2 แก้ไขส่วนการทำงาน 
4.2 เคร่ืองมือการแก้ไขงาน 
4.2.1 Oracle E-Business Suite 
 โปรแกรม ERP ขนาดใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
เริ่มแรก Oracle รู้จักในฐานะซอฟท์แวร์ด้านระบบฐานข้อมูล 
(Database) จนต่อมาได้มีการพัฒนาซอฟท์แวร์ด้าน ERP ขึ้นเพื่อ 
เป็นผู้นำด้าน IT ของธุรกิจประเภทต่าง ๆ สำหรับ Oracle E-
Business Suite คื อ  ชุ ด ข อ ง  application software ที่
ประกอบด้วย ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise 
Resource Planning - ERP), ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า(Customer Relationship Management - CRM ) และ
ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management 
–SCM)[4] ของ Oracle ที่ได้รวบรวมข้อเสนอแนะที่หลากหลาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งมีตั้งแต่การออกแบบไปจนถึง
การผลิตให้กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่การค้นหาข้อมูลเชิงลึกท่ีแท้จริง
ภายในข้อมูลจำนวนมหาศาลที่สร้างขึ้น โมดูลที่มุ่งเน้นไปที่ SCM 
ได้แก่ การจัดการคำสั่งซื้อและราคา นอกจากนี้ยังมีโมดูลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง[14] 
4.2.2 Oracle PL/SQL  
 PL/SQL เป็ น เค รื่ อ งมื อ ใ ช้ พั ฒ น า ร ะ บ บ งา น ที่ เพิ่ ม
ความสามารถให้กับ SQL ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Oracle ทำให้การ
พัฒนาระบบงานที่ซับซ้อนและการเข้าจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
ได้เป็น อย่างดี ส่วนการทำงานจะยังสามารถใช้คำสั่ง SQL ได้
เหมือนเดิม แต่จะมีลักษณะการทำงานเป็นแบบ Procedure 
หรือการรวมคำสั่ง SQL แต่ละ Statement ไว้เป็นชุดคำสั่งหนึ่ง
แล้วเรียกใช้งานทำให้คำสั่งมีประสิทธิภาพ และทำงานได้ตรงตาม
ความต้องการได้มากขึ้น ในกรณีที่ระบบมีความซับซ้อน[5] การ
ใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาSQL มารวมกันทำให้คำสั่งโดยรวมมี
ประสิทธิภาพ กว้างขวาง มากขึ้น และทำงานตรงความต้องการ
ของผู้ใช้งานอีกด้วย เนื่องจากเป็นภาษาแบบ cross platform 
สามารถทำงานร่วมกับ OS อื่น ๆ อีกทั้ง มี Handle Exception 
ใช้ตรวจจับความผิดพลาดของโปรแกรม ข้อควรระวังคือPL/SQL 
เป็น Non-Case-sensitive 
4.2.3 Oracle SQL Developer 
 PL/SQL Developer เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เราทำงานที่
เกี่ยวกับฐานข้อมูลของ Oracle ได้สะดวก และมีเครื่องมือต่าง ๆ 
ที่ช่วยให้การทำงานง่ายดายยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณประหยัดเวลา 
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ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการพัฒนางานพร้อมทั้ งยังสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม PL/SQL Developer เหมาะ
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะจัดการกับฐานข้อมูล Oracleไม่ว่า
ท่านจะเป็นระดับมืออาชีพ หรือผู้ที่กำลังศึกษา และผู้ที่ทำงาน
เกี่ยวกับฐานข้อมูล Oracle รวมถึงแม้กระทั่งผู้เขียน และพัฒนา
โปรแกรม ก็สามารถใช้งาน PL/SQL Developer ในการจัดการ
ได้อย่างง่ายดาย ด้วยเหตุที่ ว่ า PL/SQL Developer ได้ถูก
ออกแบบมา เพื่อให้การทำงานที่ครอบคลุมการทำงานทั้งที่เป็น
แบบ Command และแบบที่เป็นเครื่องมือช่วย ซึ่งทั้งสองแบบ
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดี ทำให้การทำงานเป็นไปได้
สะดวก และไม่ต้องกังวลในเรื่องของการแสดงผล Error ที่ไม่
สามารถตรวจเช็คได้ว่ามาจากส่วนไหน เพราะว่าเราสามารถท่ีจะ 
View SQL ดูได้ และมีเครื่องมือให้การเช็ค Error ที่เป็นแบบ 
Report ตรวจสอบให้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ[6] 
4.2.4 Oracle XML Report 
  เป็นการจัดรูปแบบโดย เพิ่มส่วนการจัดการเข้าไปใน
โปรแกรม Microsoft  Word ซึ่งมีความสะดวกในการแสดง
ตัวอย่างการจัดพิมพ์รายงาน เนื่องจากมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
การพิมพ์เอกสารทั่ว ๆ ไป[7] 
4.2.5 Oracle Report Builder 
 Reports Builder เป็นซอฟต์แวร์ของ Oracle ไว้ใช้สร้าง
รายงาน โดยสามารถใช้งานร่วมกับ SQL Developer ได้ด้วย
การดึงชุดคำสั่ง SQL Query มาใช้ได้ อีกทั้งยังสามารถสร้าง
รูป แบบหน้ าตา และการแสดงผลของรูปแบบรายงาน 
(Template) ซึ่งจุดเด่นของโปรแกรม Reports Builder คือ มี
ความยืดหยุ่นในการออกแบบการสร้างรายงานได้อย่างกว้างขวาง 
มี เครื่องมืออำนวยความสะดวก และสามารถตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของการใช้ชุดคำสั่ง (SQL Query) ได้ [8] 

 
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
ภาพ 1 กระบวนการในการพัฒนารายงาน 

 จากภาพ 1 แสดงถึงกระบวนการในการพัฒนารายงานที่มี

ส่ วน ป ระก อบ ใน ระบ บ ได้ แ ก่  ERP ORACLE SUITE แล ะ 

FileZilla 

ในการจัดทำระบบมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังน้ี 

 1. ศึกษาข้อมูลของรูปแบบรายงานที่ลูกค้าที่มีความต้องการ

ปรับปรุงรายงานให้สามารถใช้งานได้ 

 2. วิเคราะห์และออกแบบรายงานที่ได้ทำการศึกษา และ

จัดทำตัวอย่างการปรับปรุงให้ลูกค้าดูและยืนยันการปรับปรุงตาม

รูปแบบที่กำหนด 

 3. ใช้โปรแกรม Oracle E-Business Suite ใช้ในการดาวน์

โหลด Report Template จากใน Sever ERP ลูกกค้าเพื่อนำมา

แก้ไข และ อัพโหลด Report ที่แก้ไขแล้วไปยัง Sever ERP ของ

ลูกกค้า 

 4. ใช้โปรแกรม FileZilla ใช้ในการดาวน์โหลดชุดข้อมูลโค้ด

จากใน Server ERP ลูกกค้าเพื่อนำมาแก้ไข และอัพโหลดงานที่

แก้ไขแล้วไปยัง Server ERP ลูกค้า 

 5. ใช้โปรแกรม Microsoft Word ใช้ในการเรียกใช้ฟังก์ชัน

ของโปรแกรม BI Publisher ซึ่งเป็น Add-in ของ Microsoft 

Word ที่ใช้ในการดึงข้อมูลที่จะนำมาแสดงใน Report 

 6.  ใ ช้ โป ร แ ก ร ม  Oracle Report Builder ใ ช้ ใน ก า ร

ตรวจสอบท่ีมาของข้อมูลในโค้ด 

 7. ใช้โปรแกรม Oracle SQL Developerใช้เป็นตัวช่วยใน

การแก้ไขโค้ดร่วมกับโปรแกรม Oracle Report Builder เพื่อให้

งานตรงตามความต้องการของลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 2 งานแก้ไขใบแจ้งหนี ้

จากภาพ 2 เป็นรายงานที่ต้องทำการแก้ไข Template 
Report และการแสดงผลของใบแจ้งหนี้ท่ีไม่ถูกต้อง 

8. ติดตั้งระบบระบบรายงานท่ีได้ทำการพัฒนาบนระบบ ERP 
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9. ทดสอบระบบรายงานท่ีได้ทำการปรบัปรุงโดยให้ลูกค้าเป็น
ผู้ทดสอบ 

10.สรุปผลการใช้งาน 
11. ส่งมอบระบบรายงานให้ลูกค้า  

5.1 วิธกีารดำเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 แก้ไข Template Report 

ภาพ 3 Template Report ที่ต้องทำการแก้ไข 
 

 จากภาพ 3 เนื่องจาก Template Report ไม่อยู่ในรูปแบบที่
ลูกค้าต้องการ โดยมีวิธดิำเนินการแก้ไขดังนี ้

1 .1  ดาวน์โหลดไฟล์ Template จาก ERP ลูกค้าโดย
ใช้โปรแกรม Oracle E-Business Suite 

1.2 ใช้ Oracle XML Report ที่ติดตั้ งในโปรแกรม 
Microsoft Office Word ในการรับข้อมูลจาก Database และ 
ทำการจัดตำแหน่งและส่วนต่าง ๆ ของ Report ให้อยู่ในรูปแบบ
ที่ลูกค้าต้องการ 

1.3 นำไฟล์ที่แก้ไขอัพโหลดเข้าสู่ระบบผ่านโปรแกรม 
Oracle e-business suite โดยไฟล์ที่อัพโหลดจะอยู่ในรูปแบบ
สกุลไพล์ .rtf 
ขั้นตอนท่ี 2 แก้ไขแสดงผลทีไ่ม่ถูกต้อง 

ภาพ 4 การแสดงผลของใบแจ้งหนี้ที่ไมถู่กต้อง 

 จากภาพ 4 เนื่องจาก ทางลูกค้าจา่ยเงินล่าช้ามากกว่า 90 วัน 
แต่ใบแจ้งหน้ีมีการลงจำนวนเงินในช่องที่จ่ายตรงเวลาด้วย โดยมี
วิธิดำเนินการแกไ้ขดังนี ้

  2.1 ดาวน์โหลดไฟลโ์ค้ดที่จะทำการแก้ไขจาก ERP ลูกค้าโดย
ใช้โปรแกรม FileZilla 
  2.2 ใช้โปรแกรม Oracle Reports Builder  การตรวจสอบ
ที่มาของข้อมูล 
  2.3 ใช้โปรแกรม Oracle SQL Developer แก้ไขโค้เง่ือนไข  
 2.4 นำไฟล์ที่ แก้ ไขอัพโหลดเข้าสู่ ระบบผ่านโปรแกรม 
FileZilla โดยไฟล์ที่อัพโหลดจะอยู่ในรูปแบบสกุลไพล์.rdf กลับ
เข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่ง 

 
6. ผลการดำเนินงาน 

 ในการการจัดการรายงานใบแจ้งหนี้ของลูกค้าในระบบ 
Oracle E-Business Suite Invoice report management in 
Oracle E-Business Suite System ได้มีการดำเนินการตาม
ขั้นตอนตามกระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขรายงานใบแจ้งหนี้
ของลูกค้าที่ได้แจ้งให้ทางทีมงานที่ดูแลได้ทำการแก้ไขให้สามารถ
ใช้งานตรงกับสิ่งท่ีต้องการ ซึ่งได้ผลการจัดการรายงานดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 Template Report ที่ถกูต้อง 
 จากภาพ 5 เมื่อทำการจัดรูปแบบ Template Report ที่ทำ
การแก้ไขเสร็จเรียบร้อยรายงานจะอยู่ในรูปแบบท่ีลูกค้าต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6 การแสดงผล Report ทีถู่กต้อง 
 จากภาพ 6 เมื่อทำการแก้ไขเง่ือนไขในการแสดงผลเสร็จ
เรียบร้อยในช่องระยะเวลาการชำระเงินของใบแจ้งหนี้จะลง
ยอดเงินท่ีลูกค้าชำระได้ถูกต้อง 

ก่อนแก้ไข 

หลังแก้ไข 

ก่อน
แก้ไข 

หลัง
แก้ไข 



1694 

 

จากการใช้งานระบบได้ดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบรายงานตามตาราง 1 
ลำดับ

ที ่
รายการประเมิน X SD ระดับความ

เหมาะสม 
1 ความเข้าใจในงานท่ี

ได้รับมอบหมาย 
4.60 0.49 มากที่สุด 

ลำดับ
ที ่

รายการประเมิน X SD ระดับความ
เหมาะสม 

2 ความถูกต้องในการ
แก้ไข 

4.80 0.40 มาก 

3 ความรวดเร็วในการ
แก้ไข 

4.60 0.44 มาก 

4 ความพึงพอใจโดยรวม 4.70 0.46 มากที่สุด 
ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
จากตาราง 1 แสดงผลความพึงพอใจในการที่ให้แก้ไขงาน โดยมี
พนักงานคอยตรวจสอบความถูกต้องจำนวน 10 คน 

 
7. สรุปผลการดำเนินงาน 

 การจัดการรายงานใบแจ้งหนี้ของลูกค้าในระบบ Oracle 
E-Business Suite Invoice report management in Oracle 
E-Business Suite System ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ
ผลที่ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและผลการประเมินความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด(x̅=4.70) 
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บทคัดย่อ 
โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการ

สารสนเทศการเกษตร พัฒนาระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ให้
รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลายชนิด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
รวบรวมข้อมูลทางการเกษตร เพื่อการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  

จากการพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการเกษตรระบบแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1) สำหรับผู้ใช้งานระบบมีหน้าที่เก็บขอ้มูล
ทางการเกษตร เช่น แปลงเกษตร, พืชเพาะปลูก และ รายรับ-
รายจ่าย นำมาวิเคราะห์ต้นทุนในการปลูกพืชของแต่ละแปลง 2) 
สำหรับหน่วยงานมีหน้าที่นำข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้งานมานำเสนอ
สารสนเทศ เช่น การนำเสนอขั้นตอนการปลูก ดูแลรักษาพืช การ
เก็บเกี ่ยว และการจำหน่าย เป็นต้น รวมถึงการนำข้อมูลของ
เกษตรกรนำมาวิเคราะห์ แสดงในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการทำงานตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 2) การใช้งานของแอปพลิเคชัน 3)การรักษา
ความปลอดภัยของระบบ จากผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ “ดี” (ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.57) และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
คำสำคัญ – แอปพลิเคชัน, สารสนเทศ, การเกษตร 

Abstract 
The project aims to develop applications for 

agricultural information management. Develop a 
system as a web application for use on many devices. 
Which is useful for collecting agricultural information. 
For presenting data in the form of geographic 
information. 

The development of systematic agriculture 
application is divided into 2 parts: 1) System users are 
responsible for collecting agricultural information. Such 
as agricultural plots, crops and income-expenses. 
Analyze the cost of growing crops for each plot. 2) The 
organization is responsible for bringing information from 
users to present information.  Such as presentation of 
the planting process, plant care, harvest And 
distribution etc. Including the analysis of the data of 
farmers Show as geographic information. 

System performance evaluation results by 
stakeholders with the 3 aspects of the system as 
follows: 1) The ability to work according to the needs 
of the user. 2) Usage of the application 3) System 
security. From the overall assessment results are in the 
"good" level. (Mean is 4.27, Standard Deviation is 0.57) 
And meets the requirement of users 
Keyword: – Applications, Information, Agriculture 
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1. บทนำ 
 ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม ซึ่งคนไทยสืบ
ทอดอาชีพนี้กันมายาวนาน การทำเกษตรกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
ความเหมาะสมด้านภูมิศาสตร์และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน
ประเทศไทยจึงเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก 
เพราะม ีป ัจจ ัยมากมายท ี ่ เอ ื ้ออำนวยต ่อการผล ิตส ินค้า
เกษตรกรรม ทำให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่ส่งออกผลิตผล
ทางการเกษตรมากที่สุด ประเทศหนึ่งซึ ่งจะช่วยทำรายได้ให้
ประเทศอย่างมหาศาล และเลี้ยงปากท้องให้กับชาวเกษตรกรที่มี
ความตั ้งใจในการเพาะปลูกเป็นอย่างดี จากสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม สรุปผลสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชาชน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผู้
มีงานทำจำนวน 37.60 ล้านคน และในประเภทอุตสาหกรรมที่
สำคัญของผู้มีงานทำมากที่สุดคือ ภาคเกษตรกรรม มากถึง 11.27 
ล้านคน  
 จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของ
ประเทศ จากรายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี ้วัดภาวะ
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ไตรมาส 1 ปี 2562 สรุปผู้มีงานทำใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 214,880 คน ทำงานในภาคเกษตร 94,557 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44 ของผู้มีงานทำในจังหวัด  มีการทำพืชไร่ ปลูก
ผลไม้ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ ลางสาด 
ทุเรียน สับปะรด เงาะ เป็นต้น  
 ปัจจุบันได้มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่และผู้ที่สนใจปลูก
พืชเศรษฐกิจ ยังขาดองค์ความรู้ขั้นตอนการปลูกพืช พืชแต่ละ
ชน ิดม ีช ่วงเวลาเพาะปล ูกแตกต ่างก ัน การด ูแลและการ
บำรุงรักษาท่ีต่างกัน ตลอดจนถึงวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่มีการ
จดบันทึกค่าใช้จ่ายแต่ละขั้นตอน ไม่ทราบต้นทุนทำการเกษตร
และผลกำไรหรือขาดทุน ดังนั ้นผู ้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหา จึงได้
จัดทำแอปพลิเคชันการจัดการเกษตรเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ นำเสนอสารสนเทศการปลูกพืช ช่วงเวลา
เพาะปลูกติดตามดูแลบำรุงรักษาพืช มีการจดบันทึกรายรับ-
รายจ่าย แสดงผลต้นทุนการทำการเกษตรและผลกำไรที่ได้จาก
การขายและเก็บพื้นที่เพาะปลูกเกษตรกรในรูปแบบสารสนเทศ
ภ ูม ิ ศาสตร ์  (Geographic Information System : GIS) เพื่ อ
นำเสนอข้อมูลสารสนเทศในภาครัฐต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการเกษตร 
2) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ 

 
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 โดยนำแนวคิดการทำงานแบบอไจล์ (Agile Methodology) 
ในการพัฒนาโดยการลองแบบลองผิดลองถูกในการพัฒนาโดย
การร่วมกันกับผู้ใช้ คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และ
ตัวแทนเกษตรกร ในการพัฒนา 1) เริ่มจากการวางแผน สำรวจ
ความต้องการ วิเคราะห์ปัญหา และกำหนดขอบเขตของปัญหา 
2) สร้างแอปพลิเคชันจากการลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อ
สร้างต้นแบบ  และ 3) ทดสอบการใช้แอปพลิเคชันและสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุง  
 เริ่มทำซ้ำในการพัฒนาส่วนของแอปพลิเคชันในส่วนอื่นๆ
ตามลำดับเพื่อให้ได้แอปพลิเคชันท่ีสมบูรณ์  
 

 
ภาพ 1 แนวคิดการทำงานแบบอไจล ์

 
 ซึ่งมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
3.1 วางแผน (Plan)  
 สำรวจความต้องการ วิเคราะห์ปัญหา และกำหนดเป้าหมาย
และขอบเขต  
 โดยสำรวจใช้การสัมภาษณ์ถึงขั้นตอนการทำงาน ปัญหาที่
เกิดและความต้องการของเกษตรกรและหน่วยงานนำขั้นตอนการ
ทำงานมาเขียนให้อยู่ในรูปแบบข้ันตอนลำดับ (Flow Chart) เช่น 
1)การลงทะเบียนผู้ใช้ระบบ 2)บันทึกข้อมูลแปลงเกษตร 3)บันทึก
พืชเพาะปลูกในแปลงเกษตร 4)การจัดการรายรับ-รายจ่าย 5)

Agile 

2.สร้าง 

1.วางแผน 3.ใช้งาน 

Repeat 
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การรายงานภัยทางการเกษตร และ 6)ขั้นตอนการแนะนำการ
ปลูกหรือดูแลรักษาพืช 

 

 
ภาพ 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผูใ้ชใ้นระบบ 

   

 
ภาพ 3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลแปลงเกษตร 

 

 
ภาพ 4 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลพืชเพาะปลูกในแปลงเกษตร 

 

 
ภาพ 5 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายรับและรายจา่ยที่เกดขึ้นในการทำ

การเกษตรในแต่ละครั้ง 
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ภาพ 6 ขั้นตอนการให้คำแนะนำการปลกูและดูแลรักษาพืชในแต่ละแปลง 

 
 นำมาวิเคราะห์เพื่อหาการไหลข้อข้อมูลโดยการสร้างเป็น
แผนภาพบรบิทเพื่อหาผู้ที่เกีย่วของระบบ 
 

 
ภาพ 7 แสดงแผนภาพบริบทระบบจัดการการเกษตร 

 

 เขียนแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลเพื่อศึกษาข้อมูลที่
เกิดขึ้นในระบบ ชนิดของข้อมูล เส้นทางการไหลข้อมลู และ
แหล่งบันทึกข้อมูลของระบบ 
 

 

 
ภาพ 8 แสดงแผนภาพกระแสของข้อมูลระบบจัดการการเกษตร 

 

3.2 สร้างแอปพลิเคชัน (Build) 
 ส่วนประสานผู้ใช้ ออกแบบฐานข้อมูล เพื่อสร้างชิ้นงานตาม
ความต้องการของผู้ใช้ที่ได้สำรวจ 
 

          
ภาพ 9 การออกแบบหนา้จอลงทะเบยีนผู้ใช้ระบบ 

 

           
ภาพ 10 การออกแบบหนา้จอหลกัของระบบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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ภาพ 11 การออกแบบหนา้จอบันทึกข้อมูลแปลงเกษตร 

 

          
ภาพ 12 การออกแบบหนา้บันทึกการปลูกพืชในแต่ละแปลงเกษตร 

 

 และนำแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล เพื ่อออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 

 
ภาพ 13 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 

 
 

3.3 ใช้งาน (Deploy) 
 เมื่อได้ชิ้นงานได้นำชิ้นงานติดตั้งระบบให้ผู้ใช้ได้ใช้โดยการ
ลองผิดลองถูก ทดสอบและประเมินผลระบบโดยใช้การทดสอบ
แบบกล่องดำ (Black-Box Testing) โดยการกำหนดกลุ่มตัวอยา่ง
การใช้งานคือ ตัวแทนเกษตรกร และหน่วยงานเกษตร 

 
4. ผลการดำเนินงาน 

4.1 การพัฒนาระบบ 
 จากการพัฒนาแอปพลิเคชันการจดัการเกษตรซึ่งจะแบ่งกลุ่ม
การใช้งานได้ 2 คือ 
 1) เกษตรกร 
 - บันทึกพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร ตำแหน่ง ขนาด และ
การใช้งานพ้ืนท่ี เช่น การเกษตร แหล่งน้ำ และที่พักอาศัยเป็นต้น 
 

 
ภาพ 14 หน้าแสดงเพิ่มแปลงเกษตรของผู้ใช้งาน 

 

 - บันทึกข้อมูลการทำงานการเกษตร เช่น พืชที่ปลูก จำนวนที่
ปลูก ค่าใช่จ ่ายในการเพาะปลูก และผลผลิดที ่ได ้จากการ
เพาะปลูกเป็นต้น 
 

 
ภาพ 15 หน้าแสดงรายการปลกูพืช 
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ภาพ 16 หน้าแสดงรายการพืชเพาะปลกูของผู้ใช้งาน 

 

 
ภาพ 17 แสดงข้อมูลแนะนำการปลกูพืชและการดูแลรักษา 

 

 โดยเกษตรกรสามารถทราบถึงต ้นท ุนการผลิตของตัว
เกษตรกรเม ื ่อเทียบกับเกษตรกรรายอื ่น เพื ่อปรับปรุงการ
เพาะปลูกของต้นเองให้มีต้นทุนที่น้อยลงและได้ผลผลิตมากข้ึน 
 

 
ภาพ 18 แสดงรายรับรายจ่ายของพืชเพาะปลูก 

 

 
ภาพ 19 แสดงต้นทุนของพืชเพาะปลูก 

 
 2) หน่วยงานการเกษตร 
 โดยการนำเสนอสารสนเทศเพื่อให้หน่วยงาน เช่น จำนวน
พื้นที่เพาะปลูก การใช้งานพ้ืนท่ี  
 

 
ภาพ 20 หน้าแสดงแสดงสรุปรายรับ-รายจ่ายของพืชเพาะปลูก 
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ภาพ 21 แสดงระบบสารสนเทศจัดการเกษตรสำหรับหนว่ยงาน 

 

 
ภาพ 22 แสดงระบบสารสนเทศจัดการเกษตรสำหรับหนว่ยงาน 

 

 
ภาพ 23 แสดงรายงานแปลงเกษตรของผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพ 24 แสดงการจัดการข้อมูลขั้นตอนการปลูกพืชหรือดูแลพืช 

 

 
ภาพ 25 แสดงการจัดการข้อมูลพืชของผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพ 26 แสดงจัดการขอ้มูลพืชของผู้ดูระบบ 

 
4.2 ทดสอบการใช้งาน (Deploy) 
 ข้อมูลที่นำมาทดสอบเป็นทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ไม่
ถ ูกต้องแล้วทำการกรอกข้อมูลลงเพื ่อทดสอบว่าโปรแกรม
สามารถทำงานและให้ผลตามที่ผู้ใช้ต้องการหรือไม่ 
 ผู้พัฒนาระบบได้ใหผู้้เกี่ยวข้องกับระบบทำการทดสอบโดยมี
ผู้ทำการประเมินความพึงพอใจดังนี้ 
1. เพศ  
    ชาย    12 คน   คิดเป็นร้อยละ    80 
    หญิง      3 คน   คิดเป็นร้อยละ    20 
2. คุณวุฒิของผู้ประเมิน 
    ไม่เกินมัธยมต้น     1 คน   คิดเป็นร้อยละ    6.67 
    มัธยมปลาย       1 คน   คิดเป็นร้อยละ    6.67 
    ปริญญาตร ี    11 คน   คิดเป็นร้อยละ    73.33 
    สูงกว่าปริญญาตรี   2 คน   คิดเป็นร้อยละ    13.33 
3. อาชีพของผู้ประเมิน 
   เกษตรกร    10 คน   คิดเป็นร้อยละ    66.67 
   ผู้เชี่ยวชาญ     5 คน   คิดเป็นร้อยละ    33.33 
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ตาราง 1 สรุปการประเมินความสามารถในการทำงานตามความต้องการ 
รายการประเมิน (�̅� ± 𝑺𝑫) ระดับ 

1. ด้านความสามารถในการทำงานตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 

  

1.1 การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบงาน
ในฐานข้อมูล 

4.33 ±0.47 ดี 

1.2 การนำเข้าข้อมูล 4.33 ±0.60 ดี 
1.3 การรายงานข้อมูลของระบบมคีวาม
ถูกต้อง 

4.00 ±0.37 ดี 

1.4 การรายงานข้อมูลของระบบมคีวาม
ถูกต้อง 

4.60 ±0.61 ดีมาก 

1.5 ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานระบบ
ได้ง่าย 

4.13 ±0.50 ดี 

ค่าเฉลี่ย  ดี 
 
ตาราง 2 สรุปการประเมินการใช้งานของแอปพลิเคชัน 

รายการประเมิน (�̅� ± 𝑺𝑫) ระดับ 
2. ด้านการใช้งานของแอปพลิเคชัน   
2.1 ความสะดวกในการใช้งาน 4.40 ±0.51 ดี 
2.2 ความชัดเจนของข้อมูลที่แสดงบน
จอภาพ 

4.33 ±0.70 ดี 

2.3 ความถูกต้องของข้อมูล 4.47 ±0.50 ดี 
2.4 ปุ่มต่าง ๆ ง่ายต่อความเข้าใจ และ
การใช้งาน 

4.13 ±0.62 ดี 

2.5 การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ  4.33 ±0.60 ดี 
2.6 ความเหมาะสมในการใช้สตีัวอักษร 
สีพื้นหลัง 

4.20 ±0.65 ดี 

2.7 ตำแหน่งในการกรอกข้อมูลมคีวาม
เหมาะสม 

4.20 ±0.65 ดี 

2.8 ปริมาณข้อมลูที่นำเสนอมีความ
เหมาะสม 

4.33 ±0.60 ดี 

2.9 รายงานข้อมูลมีความเข้าใจง่าย 4.27 ±0.68 ดี 
2.10 ความน่าสนใจในการใช้งาน 4.27 ±0.57 ดี 
ค่าเฉลี่ย  ดี 

 
 
 

ตาราง 3 สรุปการประเมินความปลอดภยัของระบบ 

รายการประเมิน (�̅� ± 𝑺𝑫) ระดับ 
3. การประเมินด้านความปลอดภัย   
       3.1 การตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าใช้
งานระบบ 

4.33 ±0.47 ดี 

       3 .2 การตรวจสอบส ิทธ ิ ์ ของ
ผู้ใช้งานระบบ 

4.20 ±0.65 ดี 

       3.3 ความปลอดภัยของข้อมูลใน
การใช้งานระบบ 

4.00 ±0.63 ดี 

       3.4 ความปลอดภัยในการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ดูแลระบบ 

4.27 ±0.44 ดี 

       3.5 ความหน้าเชื่อถือของข้อมูล 4.20 ±0.65 ดี 
ค่าเฉลี่ย  ดี 
ค่าเฉลี่ยรวมการประเมินทั้งระบบ 4.27 ±0.57 ดี 

 
5. สรุปผลและการอภิปรายผล 

 สรุปการทดสอบประสิทธิภาพของระบบในด้านการ
ทดสอบใช้งาน แอปพลิเคชันการจัดการเกษตร กรณีศึกษา พืช
เศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งผู้พัฒนาได้เก็บข้อมูลการทดสอบ
ระบบ จากการใช้แบบสอบถาม พบว่าค่าเฉลี่ยการประเมินการใช้
งานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.27 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.57  
  

6. เอกสารอ้างอิง 
[1] สุวรรณี อัศวกุลชัย. วิศวกรรมซอฟต์แวร์. พิมพ์ครั้งท่ี 1. 
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. 
[2] ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. คู่มือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย PHP 
& AJAX+JQuery  ฉบับ Workshop. กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 
2556. 
[3] ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. เรียนลัดสร้างเว็บแอปพลิเคชันด้วย 
PHP & MySQL. กรุงเทพฯ : สวสัดี ไอที, 2556. 
[4] กฤษณะ วุฒิพันธุ์ชัย. ต้นแบบโมบายแอปพลิเคชัน
แพลตฟอร์มเพื่อการเกษตรยุคดิจติอล. [ออนไลน]์ 2559. สืบค้น
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การพัฒนาระบบรับแจ้งปัญหาการใช้อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรยีน 
The system development to receive  device problem  

from the classroom 

 

มงคล แสงโชคอนันต์1, ชัยวัฒน์ รุง่สันเทียะ2* ยศวิน เตชะศรีประเสริฐ3 พีรศุษม์ ทองพ่วง4 และ มนต์รวี ทองเสน่ห์5 
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บทคัดย่อ 
 งานพัฒนาระบบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบรบั
แจ้งปัญหาการใช้อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน  2) เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการแจ้งปัญหาโดยใช้งาน
ผ่านโทรศัพท์มือถือจากการอ่านคิวอาร์โค้ด การสร้างคิวอารโ์ค้ด
และการจัดการครุภัณฑ์ภายในห้อง กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ระบบ
จำนวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วย 
1 ) HTML 2) PHP 3) XAMPP Control Panel Version 7.4.12 
4) Apache 5) MySQL 6) Bootstrap 4  และเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผลการ
ดำเนินงานประกอบด้วยระบบดังนี้ 1) ได้เว็บแอพพลิเคชั่นเป็น
รูปแบบการแจ้งเตือนปัญหาโดยจะสามารถเข้าได้ด้วยการอ่านคิว
อาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์มือถือ 2) ได้เว็บแอพพลิเคชั่นในส่วนของ
เจ้าหน้าโดยสามารถสร้างคิวอาร์โค้ดและจัดการครุภัณฑ์ได้ 3) 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบรับแจ้ง
ปัญหาการใช้อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน โดยผู้ใช้งาน
จำนวน 30 คน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 
คำสำคัญ -- การพัฒนาระบบ, ระบบรับแจ้งปัญหา  
 

ABSTRACT 

 The system development Intended to 1)  To 
develop a system to receive notification of problems 
using school supplies in the classroom. 2) To assess the 
satisfaction of system users.  Notification of problems 
using mobile phone to readings QR code and generate 
QR code and classroom equipment management The 

system development tool consists of 1) HTML 2)PHP 
3)XAMPP Control Panel Version 7.4.12 4) Apache 
5)MySQL 6) Bootstrap 4 and user satisfaction 
assessment questionnaire. The performance consists of 
the following: 1) Web application is a problem 
notification form that can be accessed by reading the 
QR code via mobile phone. 2) Get a web application in 
the official section by creating QR code and managing 
the product. 3) The user's satisfaction assessment for 
the classroom equipment problem was reported by 30 
users, with an average of 4.41 standard deviation of 
0.58. 
Keyword -- software development, device problems 
  

1. บทนำ 
 เมื่อโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิด
การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือตอบสนองคำ
ต้องการของมนุษย์ รวมไปถึงนำไปใช้งานในการทำงาน ไม่ว่าจะ
เป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม รวมไปถึง
การนำมาใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อลดภาระในการ
ทำงาน เพิ่มความสะดวกสบายของผู้คนในองค์กร รวมไปถึงการ
เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานในด้านต่าง ๆ โดยปัจจุบัน
เทคโนโลยีเหล่านี้มีการพัฒนาอยู่ทุก ๆ ปี ทำให้องค์กรต่าง ๆ มี
การปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ และ รูปแบบการทำงานขององค์กร
เหล่านี้ในทุก ๆ ปี เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร
ให้ดียิ ่งขึ ้นจึงทำให้ต้องมีระบบงานที ่จะช่วยในการตรวจเช็ค 
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ซ่อมแซม การทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ รวมไปถึงการป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดกับอุปกรณ์เหล่านั ้น จึงมีการคิดระบบรับแจ้ง
ปัญหาภายในห้องเรียน [1] 
 จากการส ัมภาษณ์กล ุ ่มงานเทคโนโลย ีสารสนเทศกอง
บริหารงาน บพิตรพิมุขจักรวรรดิ เจ้าหน้าที่มาการทำงานกับ
ระบบรับแจ้งปัญหาการใช้อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน มี
การทำงานโดย อาจารย์ และ นักศึกษาท่ีประสบปัญหาต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง ระบบเสียงและจอภาพ ระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยจะมีการแจ้งปัญหาโดยการมาบอกเจ้าหน้าที่ท่ีห้อง หรือ โทร
แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มไปตรวจ และ ซ่อมบำรุง 
อุปกรณ์ที่เกิดปัญหา โดยมีการพิมพ์ใบแจ้งปัญหาเพื่อนำไปบันทกึ
ผล แล้วเนื่องด้วยห้องเรียนของมีการใช้งานพร้อมกันหลายห้อง
ทำให้อาจมีการแจ้งปัญหาพร้อม ๆ กัน หรือ ติดต่อกัน ทำให้การ
บันทึกข้อมูลช้าแล้วจะทำให้เวลาในการแจ้งปัญหาไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องบันทึกข้อมูลการซ่อมเมื่อทำการ
ซ่อมแซมเสร็จ ทำให้เวลาในการบันทึกข้อมูลอาจเกิดความ
ผิดพลาดได้ อีกทั้งการที่จะแจ้งปัญหานั้นจำเป็นจะต้องบอก
เจ้าหน้าที่โดยตรง ทำให้อาจเกิดความล่าช้า เนื่องเจ้าหน้าที่อาจ
ไม่อยู่ที่ห้อง เจ้าหน้าท่ีจึงอยากลดข้อผิดพลาดนี้ ผู้พัฒนาได้เสนอ
ให้มีช่องทางการแจ้งปัญหาโดยการสร้างช่องทางการแจ้งปัญหา
เพื่อลดเวลาในการแจ้งปัญหาและความถูกต้องของเวลา โดยจะ
ใหเ้จ้าหน้าท่ีสามารถสร้าง QR code ได้เพื่อนำไปติดไว้ในห้องแต่
ละห้องเพื่อให้ ผู้ที่ต้องการแจ้งปัญหาสามารถแจ้งปัญหาได้ทันท่ี
โดยผ่านการอ่านข้องจาก QR code จากทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อ
เข้าเว็บไซต์ที่เป็น รูปแบบของหน้าแจ้งปัญหา ทางผู้พัฒนาได้คิด
วิธีการนี้เนื่องจาก ผลสำรวจจากการใช้งานของคนไทยในปี 2561 
ประชากรชาวไทยมีอัตราการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 89.9 
ของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ทางผู้จัดทำจึงได้จัดทำ
ระบบนี้เพื่อข้อมูลที่ถูกส่งมาจะทำการจดบันทึกลงฐานข้อมูลเพื่อ
นำไปสรุปผลและทำรายงาน [2] 
 การพัฒนาระบบครั ้งนี้ต ้องการให้เกิดผลประโยชน์แก่
ส่วนรวมและเป็นประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อแจ้งปัญหา
ได ้ง ่ายและลดภาระในการทำงานของส ่วนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ อีกทั้งยังช่วยในการประมวณผลและเช็คสภาพ
อุปกรณ์ เพื่อนำมาสรุปรายงานได้ดียิ่งขึ้นแล้วอาจช่วยลดปัญหา
ในการแจ้งเพราะบางเวลาบุคลากรในส่วนงานอาจอยู่ในห้อง ทำ
ให้ลดการเดินหาหรือโทรตามได้ด้วย และการทำงานส่วนนี้ผู้ที่

สามารถแจ้งไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ผู้สอนแต่นักศึกษาสามารถ
แจ้งเองได้ง่ายและสะดวกสบายเพื่อลดระยะเวลาในขั้นตอนการ
แจ้งซ่อมจากหน่วยงานจนถึงการได้ร ับมอบหมายงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบรับแจ้งปัญหาการใช้อุปกรณ์การเรยีนการ
สอนในห้องเรียน 
2.2 เพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งปัญหาของผู้ใช้เมื่อเกิดปญัหา 
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 บาร์โค้ด (Barcode) 
 เลขหมายประจำตัวสินค้า ใช้แทนด้วยแท่งบาร์ขาว-ดำ เรียง
เข้าด้วยกัน และประกอบด้วยตัวเลข 8-13 หลัก สามารถอ่านได้
ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ นิยมใชักับสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้า
สำเร็จรูปต่าง ๆ [3] 
3.2 คิวอาร์โค้ด (QR Code) 
 คิวอาร ์โค้ด ย ่อมาจาก Quick Response หมายถึง การ
ตอบสนองที่รวดเร็ว คิวอาร์โค้ดเป็นบาร์โค้ดประเภทบาร์โค้ดเมท
ริกซ์ หรือบาร์โค้ดสองมิติ เป็นรหัสที่มีการอ่านอย่างรวดเร็วและ
สามารถเก็บความจุได้มาก คิวอาร์โค้ดประกอบด้วยโมดูลสีดำจุด
สีเหลี่ยมเรียงตัวกันอยู่ในตารางสี่เหลี่ยมบนพื้นสีขาวซึ่งสามารถ
อ่านได้โดยการสแกน QR Code ผ่านอุปกรณ์เครื ่องอ่าน QR 
Code หรือผ ่านโทรศัพท์สมาร ์ทโฟน ที ่ม ีกล ้องและติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นสำหรับการถอดรหัส QR Code โดย QR Code 
สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้แปลง URL หรือช่ือ
เว็บเพจที่ยาว ในรูปแบบ QR Code [4] 
3.3 ระบบฐานข้อมูล  
 ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง ระบบที่
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และทำให้
การบำรุงรักษาตัวโปรแกรมง่ายมากข้ึน โดยผ่านระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล หรือ  เรียกย่อ ๆ ว่า DBMS 
3.3.1 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 
 ระบบฐานข้อมูลเป็นเพียงวิธีคิดในการประมวลผลรูปแบบ
หน ึ ่ ง เท ่าน ั ้น การใช ้ฐานข ้อม ูลจะต ้องประกอบไปด ้วย
องค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้ 
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 3 . 3 . 1 . 1  แอพพล ิ เ ค ช ั ่ น ฐ านข ้ อม ู ล  ( Database 
Application) 
 3 . 3 . 1 . 2  ร ะ บ บ จ ั ด ก า ร ฐ า น ข ้ อ ม ู ล  ( Database 
Management System หรือ DBMS) 
 3.3.1.3 ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) 
 3.3.1.4 ข้อมูล (Data) 
 3.3.1.5 ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator 
หรือ DBA) [5] 
3.3.2 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) 
 เซตของข้อมูลที่อยู่ในตารางที่แต่ละตารางมีความสัมพันธ์กัน
ซึ ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยนำ SQL มาจัดการกับเรื ่องนี้ 
ข้อมูลที่เก็บจะมีลักษณะเป็น Database ในรูปตาราง และมีตัว
ระบุคือ primary key บางครั้งเราอาจเรียก RDBMS ว่าเป็นส่วน
ขยายของ DBMS [6] โดยจะมีตัวอย่างดังตาราง 1 
ตาราง 1 ข้อมูลการแจ้งปัญหา 

 
ตาราง 2 ข้อมูลหอ้งที่เกิดปัญหา 

 
 
 จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่า room_id ความสัมพันธ์ เป็น 
คีย์นอก ของตารางจาก 1 โดย room_id จะมีตารางเป็นของ
ตนเองในตาราง 2  
3.4 ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ 
 ขั้นตอนท่ี 1 วางแผนจัดทำเว็บไซต์ 
 ขั้นตอนแรกจะทำการเตรียมเนื้อหาและความต้องการที่ได้รับ
จากกลุ่มผู้ใช้งาน และแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ตามลำดับ
ก่อนหลัง และรายละเอียดของเว็บที่จะจัดทำเพื่อให้เห็นมุมมอง 
คร่าวๆ ก่อนจะลงมือสร้างเว็บไซต์ 

 ขั้นตอนท่ี 2 การกำหนดโครงสร้างของเว็บ 
  เม ื ่อผ ู ้พ ัฒนาสามารถตกลงได ้แล ้วว ่า เว ็บไซต ์ควรมี
องค์ประกอบใดบ้าง จึงจะทำการกำหนดแผนผังของเว็บไซต์
เพื่อให้ได้เห็นภาพรวมของระบบ เช่น การทำ Flowchart โดย
การแบ่งระบบของผู้จัดทำแบ่งได้ทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่ พนักงาน
ที่ใช้ระบบและผู้แจ้งปัญหา โดยจะเลือกเครื่องมือท่ีใช้ในการสร้าง
เว็บไซต์คือภาษา HTML, PHP เป็นต้น 
 ขั้นตอนท่ี 3 กำหนดการเช่ือมโยงระหว่างเว็บเพจ 
 เป็นการกำหนดการเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจให้สามารถ
เชื่อมโยงกลับไปกลับมาระหว่างหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ได้ เช่น ใน
หน้าการทำงานทุก ๆ หน้าจำเป็นจะต้องมีหน้าเมนูหลักเพื่อที่จะ
สามารถเช่ือมต่อไปหน้าต่าง ๆ ได้ 
 ขั้นตอนท่ี 4 ออกแบบหน้าเว็บเพจแต่ละหน้า 
 ออกแบบโครงสร้างหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้าเพื่อจะได้รู้ว่าใน
เว็บเพจแต่ละหน้ามีรายละเอียดอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็น การ
แสดงผลข้อมูลและรูปภาพ 
 ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วน
หลัก ๆ ดังนี ้
 1. ส่วนหัวของหน้า (Header) 
เป็นส่วนที่อยู่บนสุดของหน้า มักใส่ภาพกราฟิกเพื่อสร้างความ
ประทับใจ เช่นภาพโลโก้ (Logo) เมนูหลักหรือลิงก์ (Navigation 
Bar) เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาของเว็บไซต์ในหน้าต่อไป 
     2. ส่วนของเนื้อหา (Body) 
    เป็นส่วนที่อยู่ตอนกลางของหน้า ใช้แสดงข้อมูลเนื้อหาของ
เว็บไซต์ ประกอบด้วยข้อความ, ตารางข้อมูล ภาพกราฟิก วีดีโอ 
และอื่นๆ และอาจมีเมนูหลัก หรือเมนูเฉพาะกลุ่มวางอยู่ในส่วนนี้
ด้วย 
 3. ส่วนท้ายของหน้า (Footer) 
  เป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้า มักวางระบบนำทางที่เป็น
ลิงค์ข้อความง่าย ๆ และอาจแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา
ภายในเว็บไซต์ เช่น เจ้าของเว็บไซต์ , ข้อความแสดงลิขสิทธิ์, 
วิธีการติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์, คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ เป็นต้น 
โดยปกติส่วนหัวและส่วนท้ายมักแสดงเหมือนกันในทุกหน้าของ
เว็บเพจ 
 ขั้นตอนท่ี 5 สร้างเว็บเพจในแต่ละหน้า 
 เมื่อได้ทำการออกแบบหน้าเว็บเพจแต่ละหน้าแล้ว ขั้นตอน
การสร้างหน้าเว็บเพจตามที่ได้ออกแบบไว้ ด้วยโปรแกรม Visual 
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Studio Code โดยใช้ภาษา HTML, PHP, JavaScript และทำ
การแสดงผลข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้อยู ่ในรูปแบบตามที่
ต้องการ 
 ขั้นตอนท่ี 6 จดโดเมนเนมและหาพื้นที่ฝากเว็บไซต์ 
 หลังจากผู้พัฒนาสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้ว ข้ันตอนต่อไป คือ ทำ
การตั้งชื่อเว็บไซต์คือการจดโดเมนเนม และหาที่ฝากเว็บไซต์ ที่
เรียกว่า เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) โดยในที่นี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์
ของมหาวิทยาลัยเพื่อทำการติดตั้งระบบ [7] 
3.5 ระบบบริหารจัดการซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 ระบบบริหารจัดการซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นระบบ
ที่ทำงานแบบไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์โดยมีเครื่องแม่ข่ายทำหน้าที่
ให้บริการข้อมูลเว็บเพจและบริการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล 
โดยระบบมีหน้าที่ให้บริการบันทึกข้อมูลแจ้งซ่อมจากพนักงาน 
และจัดเก็บลงในฐานข้อมูล และสามารถเรียกดูประวัติการแจ้ง
ซ่อมได้ ผ่านเว็บไซต์ ประกอบด้วย  ส่วนดังนี้ 
 3.5.1 ส่วนการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบมีหน้า
เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานระบบรวมทั้งการกำหนดสิทธ์ิ
ในการเข้าถึงข้อมูลด้วย 
 3.5.2 ส่วนการจัดการข้อมูลอุปกรณ์ ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ใน
การบันทึกข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท 
ทั้งอุปกรณ์ที่มีอยู่ก่อนหน้าการใช้ระบบ และอุปกรณ์ที่จัดซื้อใหม่
หลังการใช้ระบบ เป็นการลงทะเบียนอุปกรณ์ และนําข้อมูลไปใช้
สำหรับการแจ้งซ่อม 
 3.5.3 ส่วนการจัดการเอกสารแจ้งซ่อม ประกอบด้วย ผู้ใช้งาน  
ระดับ คือ ผู ้ใช้ระดับพนักงาน ผู ้ใช้งานระดับผู ้จ ัดการ และ
ผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี ้
  3.5.3.1 เมื่อต้องการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ 
โดยพนักงานที่ดูแลอุปกรณ์นั้น ๆ จะต้องทำการสร้างเอกสารใบ
แจ้งซ่อมผ่านระบบบริการจัดการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  โดย
ระบุหมายเลขอุปกรณ์ และอาการเสียที่เกิดขึ้น โดยขั้นตอนนี้ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อทำงานแทนการเขียนใบแจ้งซ่อมเป็นเอกสารใน
รูปแบบกระดาษ หรือการแจ้งปัญหาปากเปล่า เพื่อเก็บเป็น
ประวัติ และป้องกันการสูญหาย และสามารถจัดลำดับก่อนหลัง
ในการแจ้งปญัหา  
  3.5.3.2 หลังจากทำการบันทึกข้อมูล ข้อมูลจะ
เข้าสู่สถานะรอการอนุมัติ หัวหน้างานจะต้องเป็นผู้ทําการอนุมัติ
เอกสาร สาเหตุที่หัวหน้างานต้องทำการอนุมัติก่อนส่งให้ฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น เพื่อเป็นการรายงานถึงปัญหาที่เกดิใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบขั้นตอนนี้ทดแทนการลงช่ือผู้อนุมัติใน
กระดาษ เป็นการลงช่ือรับทราบผ่านระบบ 
  3.5.3.3 รายการแจ้งซ่อมท่ีผ่านการอนุมัติแล้วจะ
ได้รับการพิจารณาจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศตามลำดับ เมื่อ
ทำการซ่อมแล้ว ผู้ดำเนินการซ่อมจะต้องทำการบันทึกผลการ
ซ่อม และปิดการแจ้งซ ่อมผ ่านระบบ ข้อม ูลถูกจ ัดเก ็บลง
ฐานข้อมูล แทนการบันทึกผลลงกระดาษและจัดเก็บเอกสารเข้า
แฟ้ม [8] 

4. ขอบเขตของงาน 
4.1 ระบบรับแจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์การเรียนแบ่ง
ผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มผู้ใช้งาน 2) กลุ่มหัวหน้า
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงาน  
 4.1.1 ผู้ใช้งาน คือ นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ี บพิตรพิมุข จักวรรดิ  
  4.1.1.1 อ่าน QR Code ในการเข้าใช้แบบฟอร์ม 
  4.1.1.2 กรอกข้อมูลปัญหาที่พบลงแบบฟอร์ม 
 4.1.2 หัวหน้าและเจ้าหน้าที ่ฝ ่ายงานสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ บพิตรพิมุข 
จักวรรดิ 
  4.1.2.1 สร้างรหัส QR Code 
  4.1.2.2 ข้อมูลครุภัณฑ์ในแต่ละห้องเรียน 
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์ 8 คน และ นักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ 22 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ รวมทั้งหมด จำนวน 30 คน 
4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
4.3.1 เอชทเีอ็มแอล (HTML) 
 เป็นภาษาพื้นฐานท่ีใช้ในการเขียนเว็บไซต์ (Website) เพื่อให้
ข้อมูลแสดงผลบนที ่เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) โดยดึง
ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ( Internet) ในรูปแบบของข้อความ 
รูปภาพ เสียง เป็นต้น เป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู ้ สามารถ
กำหนดรูปแบบและโครงสร้างได้ง่าย [9] 
4.3.2 พีเอชพี (PHP) 
 เป็นภาษาประเภท Script Language ที่ทำงานแบบ Server 
Side Script กระบวนการทำงานจะทำงานแบบโปรแกรมแปล
คำสั่ง interpreter คือแปลภาษาทุกครั ้งที ่มีการเรียกสคริปต์ 
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ภาษา PHP จัดอยู่ในประเภท การเขียนโปรแกรมบนเว็บ เพราะ
จะเก็บโค้ดคำสั่ง หรือสคริปต์ทั้งหมดที่เขียนขึ้นมาไว้บนเครื่อง
เซ ิร ์ฟเวอร์ท ี ่ เด ียว (Web Server) และให้ผ ู ้ใช ้งาน (Client) 
เรียกใช้งานโปรแกรมผ่านเว็บเบราเซอร์ต่างๆ เช่น Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari 
ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลมาแสดงผลที่หน้าจอของผู้ใช้แต่ละคน [10] 
4.3.3 XAMPP Control Panel Version 7.4.12 
 เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จำลอง web server 
เพื่อไว้ทดสอบ สคริปต์หรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้อง
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไมต่้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ง่ายต่อการติดตัง้
และใช้งานโปรแกรม XAMPP จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาสำหรบั
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั ่นที ่เป็นที ่น ิยม , MySQL ฐานข้อมูล , 
Apache จะทำหน้าที่เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ,  Perl  อีกทั้งยังมา
พร้อมกับ OpenSSL , phpMyadmin ระบบบริหารฐานข้อมูลที่
พัฒนาโดย PHP เพื ่อใช้เชื ่อมต่อไปยังฐานข้อมูล  สนับสนุน
ฐานข้อมูล MySQL และ SQLite [11] 
 4.3.3.1 อาปาเช่ (Apache) 
 คือ Web Server พัฒนามาจาก  HTTPD Web Server 
โดย Apache นี้จะทำหน้าที่ในการจัดเก็บ Homepage และส่ง 
Homepage ไปยัง Browser ที่มีการเรียกเข้า ยัง Web server 
ที่เก็บ Home Page นั้นอยู่ ซึ่งปัจจุบันจัดได้ว่าเป็น Web server 
ที่มี ความน่าเชื่อถือมาก เนื่องจากเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลก อีกทั้ง
อาปาเช่ยังเป็นซอฟต์แวร์ แบบ โอเพ่นซอร์ส ที่เปิดให้บุคคลทั่วไป
สามารถเข้ามาร่วมพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของอาปาเช่ได้ ซึ่งทำให้เกิด
เป็นโมดูล ท่ีเกิดประโยชน์มากมาย [12] 
 4.3.3.2 มายเอสคิวแอล (MySQL) 
 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ Relational ฐานข้อมูล
แบบ relational จะทำการเก็บข้อมูลทั ้งหมดในรูปแบบของ
ตารางแทนการเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในไฟล์ เพียงไฟล์เดียว ทำให้
ทำงานได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น นอกจากน้ัน แต่ละตารางที่
เก็บข้อมูลสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันทำให้สามารถรวมหรือจัด 
กลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ โดยอาศัยภาษา SQL ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของโปรแกรม MySQL ซึ ่งเป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึง
ฐานข้อมูล [13] 
 4.3.4 บูทสแตรป (Bootstrap) 
 เป็นชุดคำสั ่งที ่ประกอบด้วยภาษา CSS, HTML และ 
Javascript เป็นชุดคำสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกำหนดกรอบหรือ 

รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน
เว็บไซต์ (User Interface) ทางผู้พัฒนาได้นำมาใช้งานสำหรับ
การออกแบบเว ็บไซต์ในส่วนของผู ้ใช ้งาน เพื ่อให ้เกิดการ
ตอบสนองให้สอดคล้องกับเครื่องมือของผู้ใช้งาน [14] 

 
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ทางผู้พัฒนาได้มีการออกแบบระบบด้วยวิธี Waterfall Model 
โดยมีขั้นตอนท้ังหมด 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
5.1 รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน 
 สอบถามความต้องการจากผู ้ใช้งานระบบ ได้แก่ การไป
สอบถามแล้วตรวจสอบระบบงานที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของฝ่าย
งานสารสนเทศ ว่าระบบมีการทำงานเดิมอะไรบางและปัญหาที่
พบในการทำงาน  
5.2 ออกแบบระบบ 
 นำความต้องการที่ได้จากผู้ใช้ระบบมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 
ออกแบบระบบการทำงานของระบบรับแจ้งปัญหาการใช้อุปกรณ์
การเรียนภายในห้องเรียน โดยมีการออกแบบตามภาพ 1 และ 2 

 

 
ภาพ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
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ภาพ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 

 

5.3 การพัฒนาระบบ 
 ทำการเขียนโค้ดของระบบงานให้ตรงตามความการวิเคราะห์
ระบบในข้อข้างต้น โดยมีการพัฒนาโดยใช้เครื่องมือ HTML, PHP 
ในการเขียนโค้ด โดยผู้พัฒนามีการทำงานในขั้นตอนนี้โดยการ
ทำงานจะมีการกำหนดระยะเวลาในการทำงานเป็นอาทิตย์ละ
ครั้งเพื่อตรวจสอบว่าการทำงานเป็นอย่างไร ประสบปัญหาอะไร 
เพื่อนำมาแก้ไขระบบต่อไปเรื่อยมา โดยจะมีการพัฒนาระบบเป็น
ที่ละส่วน เพื่องานต่อการแก้ไข 
5.4 ทดสอบและติดต้ังระบบ 
 ทดสอบการทำงานทั้งหมดของระบบงานเพื่อตรวจสอบขั้น
สุดท้ายเพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ จนทำ
การตรวจสอบระบบเสร ็จสิ้นจะทำการติดต ั ้ งระบบให ้แก่
เจ้าหน้าท่ี 
5.5 ซ่อมบำรุงระบบ 
 ทำการติดตามการทำงานของระบบที ่ติดตั ้งเพื ่อปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาปัญหาที่เกิดภายหลังจากที่ผู้ใช้มีการใช้งานระบบ
เป็นระยะเวลานึง 

6. ผลการดำเนินงาน 

 
ภาพ 3 หน้าเลือกปัญหาที่เกิดขึ้นบน Mobile 

 

 จากภาพ 3 จะเป็นหน้าเลือกปัญหาที่เกิดโดยจะขึ้นเมื่อมีการ
อ่านข้อมูลจาก QR code โดยจะเป็นปุ ่มเพื ่อไปยังหน้าหน้า
แบบฟอร ์มแจ ้งป ัญหาระบบภาพและเส ียงบน และ หน้า
แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์บน 

 
ภาพ 4 หน้าแบบฟอร์มแจ้งปัญหาระบบภาพและเสียงบน Mobile 

 
 จากภาพ 4 เป็นหน้าที่จะให้กรอกข้อมูลในการแจ้งปัญหาที่
เกี่ยวกับระบบภาพและสียง โดยจะให้กรอกชื่อผู้แจ้งและเลือก
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
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ภาพ 5 หน้าแบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์บน Mobile 

 

จากภาพที่ 5 เป็นหน้าที่จะให้กรอกข้อมูลในการแจ้งปัญหาที่
เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยจะให้กรอกช่ือผู้แจ้งและเลอืก
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

 
 

 
ภาพ 6 หน้าคุรุภัณฑ์ 

 

 จากภาพ 6 เป็นหน้าที่มีการแสดงรายการของห้องเรียนต่าง 
ๆ เพื่อท่ีจะทำการจัดการคุรุภัณฑ์ภายในห้อง 

 

 
ภาพ 7 หน้ารายละเอยีดอุปกรณ์ภายในห้อง 

 

 จากภาพ 7 เป็นหน้าที่จะแสดงว่าภายในห้องนั้น ๆ มีคุรุภัณฑ์
ใดบ้างโดยจะสามารถเพิ่มคุรุภัณฑ์ได้ และลบคุรุภัณฑ์ได้เช่นกัน 

 

 
ภาพ 8 หน้าเพิ่มอุปกรณ์ภายในหอ้ง 

 

 จากภาพ 8 เป็นหน้าที่จะทำการสร้าง QR code ของแต่ละ
ห้อง โดยจะให้กรอกรายละเอียดตา่ง ๆ เคย รหัสห้อง อาคารที่ตัง้ 
ช้ัน 
6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบรับ
แจ้งปัญหาการใช้อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบรับแจ้ง
ปัญหาการใช้อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน โดยผู้ใช้งาน
จำนวน 30 คน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ดังแสดงใน 
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ตาราง 3 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

𝑥̅  S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

รูปแบบการแสดงผล
ได้แก่รูปภาพ ตัวอักษร 
และสี มีความ
เหมาะสม 

4.33 0.61 มาก 

ข้อมูลเป็นประโยชน์ 
ตรงตามความต้องการ
ใช้งาน 

4.13 0.57 มาก 

ข้อมูลมีความนา่สนใจ 4.53 0.51 มากที่สุด 
การเข้าถึงได้อยา่ง
รวดเร็ว 

4.40 0.62 มาก 

การจัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลเหมาะสม 

4.60 0.50 มากที่สุด 

สะดวกต่อการค้นหา 4.40 0.62 มาก 
ความพึงพอใจโดยรวม
ในการใช้ระบบ 

4.47 0.63 มาก 

รวม 4.41 0.58  

ตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบรับแจ้ง
ปัญหาการใช้อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน 
 

7. สรุปผลการดำเนินงาน 
 การพัฒนาระบบรับแจ้งปัญหาภายในห้องเรียน เพื่อช่วย
อำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์และนักศึกษาในการแจ้งปัญหา
ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน โดยการสแกน QR Code ที่ติดไว้ภายใน
ห้อง เพื ่อให้สะดวกและง่ายต่อการแจ้งปัญหามากขึ ้น และ
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระบบงาน 
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บทคัดย่อ 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทำงานเป็นแบบ Work from home  มากขึ้น เพื่อป้องกันและ
ลดปัญหาที ่อาจจะเกิดขึ ้น ซ ึ ่งการทำงานภายในระบบนั้น 
วัตถุประสงค์หลักก็เพ่ือให้พนักงานสามารถตรวจสอบการลงเวลา
ทำงานนอกสถานที่ของตนเองที ่ได้ทำการบันทึกการลงเวลา 
สามารถลบการลงเวลาได้ และสามารถแก้ไขข้อมูลการลงเวลา
ของตนเองได้ โดยการลงเวลานอกสถานที่นั้น ให้พนักงานลงเพื่อ
ระบุวันล่วงหน้าได้ และเพื่อให้ง่ายต่อพนักงานเฉพาะบางรหัสที่
สามารถตรวจสอบรายชื ่อพนักงานที ่ลงเวลาในวันนั ้น ๆ ได้
สะดวกมากขึ ้น และสามารถส่งออกไฟล์ข้อมูลรายชื ่อของ
พนักงานได้ด้วย โดยผู้ใช้งานระบบ คือ พนักงานภายในบริษัท ที่
ม ีการแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ พนักงานทั ่วไปกับ
พนักงานเฉพาะ ซึ่งภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ภาษา Java, 
TypeScript และ HTML และมีเคร ื ่องม ือที ่ใช ้อำนวยความ
สะดวกในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Visual Studio Code, Eclipse 
และ Dbeaver  
คำสำคัญ -- ทำงานจากที่บ้าน, ทำงานนอกสถานที่, ลงเวลา
ทำงานนอกสถานท่ี 
 

ABSTRACT 
 Due to the coronavirus (COVID-19) epidemic 
situation, companies need to change their working style 
to work from home more to prevent and reduce 
problems that may arise. Which works within that 
system the main objective is to enable employees to 
review their own off-site time stamps that have been 
recorded. Time stamps can be deleted. And can edit 

their own time stamp information By entering time 
outside that place allowing employees to sign to 
specify the date in advance and to make it easier for 
certain employees to be able to check the list of 
employees who have posted time on that day more 
conveniently. And can export employee list data files 
as well in which the users of the system are employees 
within the company which is divided into 2 types: 
general employees and specific employees. The 
development languages include Java, TypeScript, and 
HTML, and the development tools are Visual Studio 
Code, Eclipse, and Dbeaver. 
Keywords -- Work from home, Site, Time to work off-
site. 
 

1. บทนำ 
เนื่องจากในสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2563 การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้มีผลกระทบต่อหลาย ๆ 
ด้าน โดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันต่าง ๆ และการทำงานซึ่ง
รวมถึงพนักงานบริษัท ก็คงจะหนีไม่พ้นการเดินทางไปทำงาน
ตามสถานที่ทำงานต่าง ๆ และในหลาย ๆ บริษัทเลือกที่จะให้
พนักงานเริ่มมีการนำการทำงานแบบ Work from home  เข้า
มาแทนเพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลัง
ลุกลาม รวมถึงโอกาสในการแพร่กระจายของเชื ้อไวรัส และ
อาจจะส่งผลที่ดีในอนาคตในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน 
เพื่อลดทอนการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรให้น้อยลงด้วย 

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา เก็บความต้องการ ออกแบบ รวมถึงพัฒนา
ท ั ้ ง  Frontend และ Backend ของระบบ WTOTA โดยที่  
Backend จะใช้ Spring framework ทำหน้าที ่ในการจัดการ
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ข้อมูลของพนักงานทั้งหมดของบริษัทที่ได้ทำการลงเวลาทำงาน
ภายในระบบ และ Frontend จะใช้ Angular framework ใน
การจัดการหน้าจอแสดงผลส่วนของผู้ใช้งานในการแสดงปฏิทิน
และข้อมูลที่ลงเวลาทำงาน  

โดยในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
1) เพื ่อพัฒนาระบบลงเวลาทำงานนอกสถานที ่และการ

ทำงานล่วงเวลามาช่วยในการแก้ไขปัญหาหลัก ๆ ในการลงเวลา
ทำงานนอกสถานที่ โดยเฉพาะในลักษณะการลงเวลาทำงาน
รูปแบบ Work from home และ onsite  

2) เพื่อให้ผู ้ใช้งานสามารถลงเวลาทำงานนอกสถานที่ของ
ตนเองล่วงหน้าได้   

 
2. หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้นำองค์ความรู้มาใช้ในการออกแบบ และ
พัฒนาระบบ โดยผู้วิจัยจะเน้นการศึกษาเครื่องมือที่ช่วยลดเวลา
ในการทำงาน ซึ ่งหลักการ ทฤษฏี เครื ่องมือที ่เก ี ่ยวข้อง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.1 การลงเวลาทำงาน 

เนื ่องจากในสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อหลาย ๆ ด้าน โดยทางบริษัทได้ปรับเปลี่ยนการทำงานของ
พนักงานตามนโยบายของทางรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้เข้ากับ
พนักงานทุกคน โดยเลือกให้มีการสามารถทำงานแบบ Work 
from home ได้แทน เพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อไวรัสโค
โรนาที่กำลังลุกลาม รวมถึงโอกาสในการแพร่กระจาย และทาง
บริษัทมองเห็นถึงการที ่สามารถนำระบบลงเวลาทำงานนอก
สถานท่ีและการทำงานล่วงเวลามาปรับใช้ต่อในอนาคตได้ โดยตัว
ระบบลงเวลาทำงานนอกสถานที ่และการทำงานล่วงเวลา
สามารถทำงานด้วยการให้พนักงานเข้าสู่ระบบ และเลือกวันที่ใน
ปฏิทินเพื่อลงเวลาทำงานนอกสถานท่ี โดยพนักงานจะไม่สามารถ
ลงเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้  

โดยข้อมูลที่ต้องการในการลงเวลาก็คือ วันที่ลงเวลาทำงาน
นอกสถานที่ เวลาเข้า-ออกงาน ประเภทของการลงเวลา และ
หมายเหตุของการลงเวลา กรณีที่ต้องระบุหมายเหต ุโดยตัวระบบ
จะทำการบันทึกข้อมูลการลงเวลาที่พนักงานได้กรอกไป 
  2.2 การเวลาทำงานนอกสถานที่ 

 การทำงานนอกสถานที่ คือ การไม่ต้องไปทำงานที่ออฟฟิศ
หรือสถานที่ขององค์กร โดยอาจจะเป็นการพบลูกค้าภายนอก 
การออกไซต์งาน หรือ Work from home  ซึ่งการทำงานนอก
สถานที่นั้นส่งผลดีในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้จะส่งผลต่อการจัดการที่
ขาดการควบคุมที ่ไม ่อาจดึงพนักงานเข้าส ู ่ส ่วนกลางหรือ
สำนักงานใหญ่ได้ จากเหตุผลทั้งหมด ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการ
ทำงานนอกสถานที่เป็นเรื่องง่าย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วถือเป็น
เรื่องที่ยากมากในการจัดการจัดการตามความต้องการและการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของหลาย ๆ ระดับขององค์กร  

ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ของคนทำงานนอกสถานที่
มากกว่าการปฏิบัติจริงยกตัวอย่างจากการสำรวจของบริษัท
ไมโครซอฟท์ในแคนาดาที่เปิดเผยว่าร้อยละ 60 ของผู้บริหาร
ยืนยันว่าพวกเขาเองมีประสิทธิผลมากข้ึนเมื่อทำงานนอกสถานที่ 
มีเพียงร้อยละ 25 ที่ไม่เห็นด้วย เช่นเดียวกับมุมมองจากพนักงาน
ร้อยละ 55 ที ่มองว่าการทำงานนอกสถานที ่ทำให้พวกเขามี
ประสิทธิผลมากขึ้น และคนส่วนใหญ่ต้องการทำงานในรูปแบบท่ี
ยืดหยุ ่นและเหมาะสมกับตัวเองแต่การทำงานนอกสถานที่
แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งนี้
หากมองในอีกมุมหนึ ่งอาจพบว่าหากเกิดข้อผ ิดพลาดและ
ผลกระทบในทางลบ การทำงานนอกสถานที่ก็จะถูกปกปิดความ
ผิดพลาดดังกล่าวที่เกิดขึ้น ดังนั้นผู้จัดการจึงต้องการเฝ้าจับตา
มองการทำงานของพนักงานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของงาน 
[1] 

 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา 

ภาษา ซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่เลือกใช้ในการพัฒนา และ
ทดสอบระบบ มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 

1) Java เป็น ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษานี้มีจุดประสงค์
เพื่อใช้แทนภาษาซีพลัสพลัส C++ โดยรูปแบบท่ีเพิ่มเติมขึ้นคล้าย
กับภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) [2] 

2) TypeScript เป ็นภาษาที่สามารถทำงานบน Node.js 
Environment หร ือ Web Browser ต ่าง ๆ ท ี ่ม ีการรองรับ 
ECMAScript 3 ขึ้นไป TypeScript เป็น Statically Compiled 
Language ท ี ่ ได ้จ ัดเตร ียมท ั ้ ง  Static Typing, Classes และ 
Interface ไว้ให้แล้ว [3] 
3.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 
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 1) Visual Studio Code เป็น Text Editor ที่มีขนาดเล็ก แต่
มีประสิทธิภาพสูงทำงานในลักษณะของ Desktop Application 
รองร ับท ั ้ งระบบปฏิบ ัต ิการ Windows macOS และLinux 
รองรับการทำงานร่วมกับภาษา JavaScript TypeScript และ 
Node.js มีระบบ Ecosystem สำหรับส่วนขยายภาษาอ่ืน ๆ เช่น 
C++ C# Java Python PHP แ ล ะ  Go ร วม ถ ึ ง ถ ู ก ใ ช ้ กั บ 
Runtimes เช่น .NET และ Unity [4] 

 2) Postman เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันภายในทีม 
สำหรับการพัฒนา API ทำให้แต่ละขั้นตอนของการสร้าง API 
(Mocks Docs Test History และ Monitor) ง่ายขึ้นและปรับปรงุ
การทำงานร่วมกันภายในทีม เพื่อสร้าง API ที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้น [5] 

 3) Eclipse เป็นเครื่องมือท่ีมาใช้พัฒนาภาษา Java และใช้ใน
การพัฒนา  Application Server ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
Eclipse เป็นซอฟต์แวร์ Open Source ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้โดย
นักพัฒนาเอง [6] 
 

4. การวิเคราะห์ และออกแบบการทำงานของระบบ 
 ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบระบบลงเวลาทำงานนอกสถานที่
และการทำงานล่วงเวลา โดยสามารถให้ผู้ใช้งานบันทึกเวลาการ
ทำงานนอกเวลาได้ มีการบันทึกวันเวลาตามที่ผู้ใช้งานได้ลงเวลา
ไว้ สามารถแสดงการลงเวลาทำงานนอกสถานที่ จำแนกสีตาม
ประเภทต่าง ๆ สามารถแก้ไขและลบการลงเวลาได้ ซึ่งสำหรับ
บัญชีผู้ใช้งานบางบัญชีสามารถดูรายชื่อการลงเวลาของพนักงาน
ทุกคนที่ลงเวลาในวันนั้น ๆ ได้ เพื ่ออำนวยความสะดวก และ
รวดเร็วให้แก่บุคลากรในการดูผลการลงเวลานอกสถานท่ี ซึ่งการ
พัฒนาซอฟต์แวร์เป็นดังแผนภาพต่อไปนี้  
4.1 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) 

การทำงานของพน ักงานท ั ่ วไป และพน ักงานเฉพาะ 
ความสัมพันธ์ของระบบย่อย และภายในระบบใหญ่ โดยระบบลง
เวลาทำงานนอกสถานที่และการทำงานล่วงเวลา ประกอบด้วย 
มอดูลการลงเวลาทำงานนอกสถานที่ โดยภายในมีมอดูลย่อย 6 
มอดูล ได้แก่ มอดูลแสดงผลปฏิทินลงเวลาทำงานนอกสถานที่ 
มอดูลแสดงผลรายชื ่อพนักงานที ่ลงเวลาทำงานนอกสถานที่ 
มอดูลเพิ่มเวลาการทำงานนอกสถานที่ มอดูลลบการลงเวลา
ทำงานนอกสถานที่ มอดูลแก้ไขข้อมูลการลงเวลาทำงานนอก
สถานที ่ และมอดูลส่งออกรายงานรายชื ่อพนักงานที่ลงเวลา

ทำงานนอกสถานที ่ประเภท Work Anywhere ซึ ่งสามารถ
อธิบายลักษณะการทำงานดังภาพ 1 

 
ภาพ 1 แผนภาพยูสเคสระบบ WTOTA 

 

4.2 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบ WTOTA 
 ระบบลงเวลาทำงานนอกสถานที่และการทำงานล่วงเวลา
ประกอบไปด้วยตารางฐานข้อมูลทั้งหมด 7 ตาราง ซึ่งประกอบไป
ด้วยตารางข้อมูลพนักงาน ตารางข้อมูลลงเวลาทำงานของ
พนักงาน ตารางรายละเอ ียดลงเวลาทำงานนอกสถานที่  
ตารางข้อมูลรายละเอียดลงเวลาทำงานล่วงเวลา ตารางรายช่ือ
โครงการ ตารางประเภทพนักงาน โดยมีรายละเอียดังน้ี 

 
ภาพ 2 แผนภาพความสัมพันธข์องข้อมลูของระบบ WTOTA 

1) employee เป็น Collection ที่เก็บข้อมูลของพนักงาน
ภายในบริษัทฯ โดยแต่ละ Document จะประกอบไปด้วย ลำดับ
พนักงานภายในฐานข้อมูล รหัสประจำตัวพนักงาน ชื ่อจริง
พนักงาน และนามสกุลพนักงาน 
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2) employee_has_sidework_history เป็น Collection ที่
เก็บข้อมูลลงเวลาทำงานของพนักงาน โดยแต่ละ Document จะ
ประกอบไปด้วย รหัสลงเวลาทำงาน ลำดับพนักงานภายใน
ฐานข้อมูล และประเภทของการลงเวลา 

3 )  sidework_history เ ป ็ น  Collection ท ี ่ เ ก ็ บ ข ้ อมู ล
รายละเอียดลงเวลาทำงานนอกสถานที่ โดยแต่ละ Document 
จะประกอบไปด้วย รหัสลงเวลาทำงาน ลำดับพนักงานภายใน
ฐานข้อมูล เวลาเข้างาน เวลาออกงาน หมายเหตุ เวลาที่บันทึก
การลงเวลาทำงาน ประเภทการลงเวลา และวันท่ีลงเวลา 

 
5. ผลการปฏิบัติงาน 

 ระบบลงเวลาทำงานนอกสถานที่และการทำงานล่วงเวลา ได้
มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถลงเวลาทำงาน
นอกสถานที ่ได ้ จ ัดการตารางการทำงานของตนเองได้  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
5.1 มอดูลแสดงผลปฏิทินลงเวลาทำงานนอกสถานที่ 
 ในหน้าจอการแสดงผลปฏิทินลงเวลาทำงานนอสถานที่จะ
แสดงเป็นหน้าปฏิทิน ที ่ภายในปฏิทินมีรายการการลงเวลา
ทำงานประเภทต่าง ๆ ในช่องของวันที่ได้มีการลงเวลาทำงาน 
และได้มีการแบ่งการ์ดในปฏิทินออกเป็นสีต่าง ๆ ซึ่งมีการระบุสี
บอกท่ีด้านขวามือข้างปฏิทิน ซึ่งมีสีดังต่อไปนี้  

1)  สีฟ้า คือ ประเภท WFH  

2)  สีเขียว คือ ประเภท Site  

3)  สีม่วง คือ ประเภท Other 

4)  สีแดง คือ ลืมบัตรพนักงาน 

5)  สีเหลือง คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดของบริษัท  
ด้านบนของปฏิทินจะมีปุ่ม 3 ปุ่ม ด้านซ้ายคือปุ่มย้อนกลับมายัง
ปฏิทินเดือนที่เป็นปัจจุบัน ด้านขวาคือปุ่มสำหรับเลื่อนไปเดือน
ก่อนหน้าและเดือนถัดไป และหัวปฏิทินจะมีข้อความบอกว่าเป็น
ปฏิทินของเดือนอะไรอยู่ ณ ท่ีแสดง จะมีหน้าจอดังภาพ 3 

 

ภาพ 3 ปฏิทินลงเวลาทำงานนอกสถานที่ 

 
5.2 มอดูลแสดงผลรายชื ่อพนักงานที ่ลงเวลาทำงานนอก
สถานที่ 
 ในหน้าจอน้ีการแสดงผลรายชื่อพนักงานท่ีลงเวลาทำงานนอก
สถานที่จะแสดงผลรายช ื ่อของพนักงานที ่ลงบ ันท ึกเวลา 
ในวันนั้น ๆ โดยจะมีเพียงรหัสพนักงานเฉพาะบางรหัสเท่านั้นที่
สามารถเข้าดูได้ ซึ่งหน้าปฏิทินจะเป็นดังภาพที่ 4 ซึ่งสามารถ
เลือกดูรายชื่อได้จากการกดเลือกวันที่ภายในปฏิทิน และภายใน
ยังสามารถเลือกได้ว่าดูการแสดงเป็นแบบทั ้งหมด หรือเป็น
ประเภทต่าง ๆ ของการลงเวลา 

 
ภาพ 4 ปฏิทินลงเวลาทำงานนอกสถานที่ 

โดยมีทั้งหมด 4 ประเภทคือ WFH, Site, Other และลืมบตัร
พนักงาน ซึ่งโดยปกติแล้วเวลากดเลือกวันท่ีภายในปฏิทินหน้าจอ
จะแสดงหน้าใหเ้พิ่มการลงเวลา แต่หน้าจอนี้สำหรับพนักงานบาง
รหัสที่เวลากดวันท่ีภายในปฏิทินจะได้หนา้จอดังกล่าวข้ึนมา และ
เมื่อต้องการเพิ่มการลงเวลาทำงานนั้น สามารถทำได้โดยกดปุ่ม 
“ลงเวลา” ที่บริเวณด้านขวาบนได ้ดังภาพ 5 

 
ภาพ 5 หน้าจอแสดงผลรายชือ่พนักงานที่ลงเวลาทำงานนอกสถานที่ 

 

5.3 มอดูลเพ่ิมเวลาการทำงานนอกสถานที่ 
 การเพิ่มเวลาการทำงานนอกสถานท่ีจะเป็นหน้าจอสำหรับให้
พนักงานสามารถเพิ่มการลงเวลาทำงานนอกสถานที่ของตัวเอง
ลงไปได้ โดยกดเลือกวันที่ที่ต้องการลงเวลา หลังจากนั้นหน้าจอ
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จะแสดงให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลการลงเวลาทำงานดังภาพ 6 

 
ภาพ 6 หน้าจอเพิ่มเวลาการทำงานนอกสถานที่ 

โดยภายในประกอบไปด้วยข้อมูลวันที ่ เวลาเข ้า -ออกงาน 
ประเภทที่ลงเวลา และหมายเหตุของการลงเวลา ซึ่งหากเลือก
ประเภทของการลงเวลาทำงานนอกสถานที่เป็น WFH หรือลืม
บัตรพนักงานไม่จำเป็นต้องใส่หมายเหตุของการลงเวลาทำงานก็
ได้ และหลังจากกรอกข้อมูลการลงเวลาทำงานครบถ้วนแล้ว ให้
กดปุ ่ม “ตกลง” เพื ่อบ ันทึกข้อม ูลการลงเวลาการทำงาน 
ลงในปฏิทินการลงเวลาทำงานนอกสถานที่  และเมื ่อบันทึก
เรียบร้อยแล้วหน้าจะแสดงแจ้งเตือนบอกที ่บริเวณด้านล่าง
หน้าจอดังภาพ 7 แต่กรณีที ่เลือกของการลงเวลาทำงานนอก
สถานที่เป็นแบบ Site หรือ Other พนักงานจำเป็นต้องกรอก
หมายเหตุระบุบอกเหตุผลของการเลือกประเภทน้ี 

 
ภาพ 7 หน้าตา่งแสดงผลแจ้งเตือนการลงเวลาทำงานนอกสถานที่ 

 

5.4 มอดลูลบการลงเวลาการทำงานนอกสถานที่ 
 การลบการลงเวลาทำงานนอกสถานที่จะเป็นหน้าจอสำหรับ
ให้พนักงานสามารถลบข้อมูลการลงเวลาของตนเองได้ โดยกด
เลือกการ์ดอีเว้นท์ของการลงเวลาที่มีภายในปฏิทิน เลือกกดปุ่ม 
“ลบรายการ” ดังภาพ 8 

 
ภาพ 8 หน้าจอลบการลงเวลาทำงานนอกสถานที่ 

และหลังจากกดปุ ่ม “ลบรายการ” ระบบจะแสดงแจ้งเตือน
ยืนยันการลบรายการดังภาพที ่ 9 หากผู ้ใช้งานต้องการลบ
รายการให้กดปุ ่ม “ตกลง” หลังจากนั ้นระบบจะทำการลบ
รายการบันทึกการลงเวลานั้น ๆ ออกจากปฏิทิน และแสดงแจ้ง
เตือนที่บริเวณด้านล่างของหน้าจอดังภาพ 10 แต่หากผู้ใช้งาน
ต้องการยกเลิกการลบรายการให้กดปุ่ม “ยกเลิก”รายการลงเวลา
นั้น ๆ ก็จะยังอยู่ในปฏิทินเช่นเดิม 

 
ภาพ 9 หน้าจอยืนยันการลงเวลาทำงาน 

 
ภาพ 10 หน้าตา่งแสดงผลแจ้งเตือนการลบรายการลงเวลาทำงาน 

5.5 มอดูลแก้ไขข้อมูลการลงเวลาการทำงานนอกสถานที่ 
 การแก้ไขเวลาการทำงานนอกสถานที่จะเป็นหน้าจอสำหรับ
ให้พนักงานสามารถแก้ไขการลงเวลาของตัวเองลงไปได้ โดยกด
เลือกวันที่ที่ต้องการลงเวลา แก้ไขข้อมูลที่ต้องการแก้ไข โดยมี



1718 
 

  

เวลาเข้า-ออกงาน ประเภทที่ลงเวลา และหมายเหตุของการลง
เวลา ซึ่งหากเลือกประเภทของการลงเวลาทำงานนอกสถานที่
เป็น WFH หรือ ลืมบัตรพนักงานไม่จำเป็นต้องใส่หมายเหตุของ
การลงเวลาทำงานก็ได้ และหลังจากแก้ไขข้อมูลการลงเวลา
ทำงานเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อบันทึกข้อมูลการลง
เวลาการทำงานลงในปฏิทินการลงเวลาทำงานนอกสถานที่ ดัง
ภาพ 11 

 
ภาพ 11 หน้าจอแก้ไขข้อมูลการลงเวลาทำงาน 

5.6 มอดูลส่งออกรายงานรายชื่อพนักงานที่ลงเวลาทำงาน
นอกสถานที่ประเภท Work Anywhere 
 โดยในหน้าจอนี้จะแสดงหน้าจอของปฏิทินการลงเวลาทำงาน
นอกสถานที่ ซึ่งโดยภายในหน้านี้จะมีปุ่มสำหรับส่งออกไฟล์อยู่
ทางด้านขวามือข้างปฏิทิน โดยรหัสพนักงานบางรหัสเท่านั้นที่จะ
สามารถมองเห็นปุ่มในการส่งออกไฟล์ทางด้านขวามือข้าง ๆ 
ปฏิทินดังภาพที่ 12 โดยเมื่อกดปุ่มส่งออกไฟล์ปุ่ม “Text” จะได้
ไฟล์ .dat มา ซึ่งภายในไฟล์นี้จะประกอบไปด้วยรหัสพนักงาน 
วันท่ี เวลาเข้า-ออก ของเดือนนั้น ๆ ที่กดเลือกดังภาพ 13 

 
ภาพ 12 หน้าจอส่งออกรายงาน 

 
ภาพ 13 ไฟล์ .dat 

และเมื่อกดปุ่มส่งออกไฟล์ปุ่ม “Excel” จะได้ไฟล์ .xlsx มา ซึ่ง
ภายในประกอบไปด้วยชื ่อพนักงาน วันที ่ ข้อมูลการลงเวลา
ประเภท Work Anywhere ผลรวมการลงเวลาทำงานนอก
สถานที่ประเภท Work Anywhere รายคนและรายวัน โดยไฟล์ 
Excel จะเป็นเดือนที่ได้เลือกไว้ปัจจุบัน ณ ตอนที่กดปุ่มสำหรับ
ส่งออกไฟล์ โดยรายละเอียดภายในไฟล์เป็นดังภาพ 14  

 
ภาพ 14 ไฟล์ .xlsx 

ซึ่งแถวแรก คือ วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ แถวที่ 2 คือ วันที่ทั้งหมด
ภายในเดือนนั้น ๆ และหลักแรกของไฟล์ คือ ชื่อ-นามสกุลของ
พนักงาน โดยช่องที่มีหมายเลข 1 กำกับไว้ จะหมายถึง วันที่นั้น 
ๆ ของพนักงานคนนั ้น ได้ม ีการลงเวลาทำงานนอกสถานที่
ประเภท Work Anywhere และแถวสุดท้ายจะเป็นการรวม
จำนวนการลง เวลาทำงานนอกสถานท ี ่ ประเภท Work 
Anywhere ทั้งหมดของวันนั้นไว้ ในแต่ละวัน และหลักสุดท้าย
จะเป็นการรวมจำนวนการลงเวลาทำงานนอกสถานที่ประเภท 
Work Anywhere ทั้งหมดของพนักงานช่ือน้ัน ๆ ในแต่ละคน 

 
6. สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดร้ับมอบหมายให้พัฒนาระบบลง
เวลาทำงานนอกสถานท่ีและการทำงานล่วงเวลา โดยแบ่งมอดลู
การทำงานออกเป็นมอดูลหลัก ไดแ้ก่ มอดูลการลงเวลาทำงาน
นอกสถานท่ี มอดูลการลงเวลาทำงานล่วงเวลา และมอดลูประวัติ
การลงเวลาทำงาน โดยผู้ปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาได้รับมอบหมาย
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ให้พัฒนาเพียงมอดูลการลงเวลาทำงานนอกสถานท่ีมีมอดลูย่อย 
คือ แสดงผลปฏิทินลงเวลาทำงานนอกสถานท่ี แสดงผลรายชื่อ
พนักงานท่ีลงเวลาทำงานนอกสถานท่ี เพิ่มเวลาการทำงานนอก
สถานท่ี ลบการลงเวลาการทำงานนอกสถานท่ี แก้ไขข้อมูลการ
ลงเวลาการทำงานนอกสถานท่ี และส่งออกรายชื่อพนักงานท่ีลง
เวลาทำงานนอกสถานท่ีประเภท WORK ANYWHERE ซึ่งในการ
พัฒนาระบบลงเวลาทำงานนอกสถานท่ีและการทำงานล่วงเวลา 
ได้มีการนำซอฟต์แวร์หรือเครื่องมอืต่าง ๆ มาใช้อำนวยความ
สะดวกในการพัฒนาระบบ อาทิเชน่ WINSCP, PUTTY, VISUAL 
STUDIO CODE, POSTMAN, ECLIPSE และ DBEAVER รวมไป
ถึงภาษาที่ใช้ในการพัฒนาหลัก ๆ คือ HTML, CSS, SQL, JAVA 
และ TYPESCRIPT 
6.1 สรุปผล  
 ในการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ WTOTA ได้ทำการศึกษาทำ
ความเข้าใจกับระบบ และเก็บความต้องการ วิเคราะห์ความ
ต้องการแล้วจึงนำมาออกแบบแผนภาพต่าง ๆ  ตลอดจนการเขียน
โปรแกรม และทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม เพื ่อให้
สามารถนำไปใช้งานได้จริงโดยต้องทำให้มีความผิดพลาดน้อย
ที่สุด ซึ่งในการพัฒนาครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้นำเทคนิค 
Iterative Model ไปปรับใช้กับการทำงาน ซึ ่งระยะที่ทำจะมี
ทั ้งหมด 4 รอบ ระยะเวลารอบละ 1 เดือน โดยสามารถแบ่ง
ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ 7 ช่วงเวลาคือ Initial 
requirement and analysis, Design, Coding, Testing, More 
requirement and analysis, Product และ Maintenance ซึ่ง
รายละเอียดของแต่ละช่วงเวลาสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1) ช่วงที ่ 1 Initial requirement and analysis เป็นการที่
ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทำการเก็บความต้องการของระบบลง
เวลาทำงานนอกสถานที่และการทำงานล่วงเวลาตอนต้นเดือน
เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนการทำงาน พร้อมทั้งหาเครื่องมือที่
จะนำมาพัฒนา โดยทำแบบนี ้ทุก ๆ ต้นเดือนหลังจากมีการ 
Maintenance ผ่านเรียบร้อย 

2) ช่วงที่ 2 Design เป็นช่วงที่หลังจากได้เก็บความต้องการ
ของระบบลงเวลาทำงานนอกสถานที่และการทำงานล่วงเวลามา
เรียบร้อยแล้ว ผู ้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องทำการออกแบบ
หน้าจอ ออกแบบข้อมูล ออกแบบฐานข้อมูลตามที่ได้ทำการ
วิเคราะห์ไว้ โดยผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้วิเคราะห์การทำงาน

ของระบบลงเวลาทำงานนอกสถานท่ีและการทำงานล่วงเวลาโดย
การใช้แผนภาพต่าง ๆ รวมไปถึงการเขียนคำอธิบายแผนภาพ 

3)  ช่วงที่ 3 Coding เป็นช่วงที่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ทำ
การลงมือพัฒนาระบบตามความต้องการที่ได้รับมา ซึ ่งตลอด
ระยะเวลา 4 เดือน ผู ้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ทำการพัฒนา
เฉพาะมอดูลการลงเวลาทำงานนอกสถานท่ี โดยได้ทำการพัฒนา
ในส่วนของการเพิ่มการลงเวลาทำงานนอกสถานที่ จากเดิมที่มี
การลงเวลาได้เพียงประเภท Work Anywhere ให้มีประเภทที่มี
ตัวเลือกในการลงเวลามากขึ ้น ได้ทำการเพิ ่มปุ ่มสำหร ับให้
พนักงานรหัสเฉพาะบางคนสามารถออกรายงานการลงเวลา
ทำงานนอกสถานที่ได้ ได้ทำการแก้ไขการแสดงผลของปฏิทินให้
แบ่งประเภทการลงเวลาประเภทต่าง ๆ ให้มีความแตกต่างกัน ได้
ทำการเพิ่มการดูรายชื่อพนักงานที่ลงเวลาทำงานนอกสถานที่ ณ 
ว ันน ั ้น ๆ ให ้ก ับพนักงานรห ัสเฉพาะบางคน และทำการ
จัดรูปแบบหน้าจอทั้งหมด ให้มีความสวยงาม และตอบสนองกับ
ทุกหน้าจอ โดยการพัฒนาระบบนี้ ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้อง
พัฒนาทั้งในส่วนของ Back-end และ Front-end รวมถึงการ
ออกแบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง 

4) ช่วงที่ 4 Testing เป็นช่วงที่หลังจากผู้ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาได้ทำการพัฒนาระบบลงเวลาทำงานนอกสถานที่และการ
ทำงานล่วงเวลาตามความต้องการที่ได้รับมาเรียบร้อยแล้ว และ
ทำการให้พี ่นักทดสอบระบบมาทำการทดสอบระบบ เพื ่อดู
ผลลัพธ์การทำงาน 

5) ช่วงที ่ 5 More requirement and analysis เป็นช่วงที่
หลังจากทำการทดสอบระบบแล้ว หากผู้ทำการทดสอบระบบมี
ความต้องการเพิ่มเติมหรือพบข้อผิดพลาด ผู้ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาต้องทำการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้พร้อมสำหรับการนำ
ระบบข้ึนใช้งานจริง 

6) ช่วงที่ 6 Product เป็นช่วงที่มีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติม
หลังจากทดสอบระบบแล้ว หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ต้องทำการนำระบบข้ึนใช้งานจริง 

7) ช่วงที่ 7 Maintenance เป็นช่วงที่หลังจากมีการนำระบบ
ขึ้นใช้งานจริง รอฟีดแบคของผู้ใช้งาน หากระบบมีปัญหาจะทำ
การปรับแก้ไขปัญหาในทันที หากไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ ก็จะทำ
การเก็บความต้องการเพิ่มเติมใหม่ เพื่อนำไปพัฒนาต่อในรอบ
เดือนถัดไป 
6.2 ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะสำหรับ 
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 การศึกษาเครื่องมือเพื่อจัดทำระบบการลงเวลาทำงานนอก
สถานที ่และการทำงานล่วงเวลาได้รับข้อเสนอแนะจากพี ่ที่
ปรึกษา ซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบดังกล่าว แต่อาจจะ
มีเครื ่องมืออื ่นที่สามารถทำงานได้ดีกว่า และเนื่องจากความ
ต้องการที่ได้รับมาบางส่วนต้องทำงานร่วมกับระบบอื่น หรื อ
ต้องการใช้งานข้อมูลร่วมกัน แต่เนื ่องจากผู้ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาได้ทำการพัฒนาระบบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 
ทำให้การเชื ่อมต่อข้อมูล การส่งข้อมูลมีช่วงเวลาตอบสนอง
ค่อนข้างรวดเร็ว แต่เมื ่อนำระบบขึ้นใช้งานจริง กลับส่งผลให้
เครื่องบางเครื่องนั้นมีช่วงเวลาการตอบสนองต่อการรับส่งข้อมูล
ที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นควรมีเครื่องมือ หรือโปรแกรมมาช่วยในการ
อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการตอบสนองต่อการรบัส่ง
ข้อมูล ซึ ่งการวิจัยครั ้งนี ้ย ังไม่ได้ศึกษา ซึ ่งหากได้ศึกษาและ
ทดลองใช้เครื่องมืออื ่น การทำงานจริงอาจจะง่ายและสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 

    การปรับปรุงระบบซื้อขายสินค้าท้องถิ ่นออนไลน์  โดยมี

ว ัตถ ุประสงค์ 1) ใช้หล ักการทดสอบระบบเพื ่อตรวจสอบ

ข้อผิดพลาดของระบบและทำการแก้ไขข้อผิดพลาดให้สามารถ

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อแก้ไขระบบซื้อขายสินค้า

ท้องถิ่นออนไลน์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยมีการใช้

โปรแกรมต ่าง ๆ ได ้แก ่  .NET Framework ก ับ Microsoft 

Visual Studio ทำหน้าที ่ในเรื ่องของการเขียนโค้ดปรับปรุง

ระบบ, Microsoft SQL Server 2017 Express เป็นโปรแกรมที่

เอาไว้เช่ือมต่อกับฐานข้อมูลของระบบ  

คำสำคัญ – การปรับปรุงระบบ 
 

ABSTRACT 

 The aim of this document 1) Use the principle of 
testing the system to check the errors of the system 
and correct the errors to be able to work efficiently.  2) 
To modify the online trading system to meet the needs 
of customers.  Use tools such as .NET Framework with 
Microsoft Visual Studio for coding to update the 
system, Microsoft SQL Server 2017 Express is a program 
that connects to the system database.  
Keywords -- system Improvement 

 

1.บทนำ 

    การปฏิบ ัต ิงานสหกิจศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ เป ็นการเร ียนร ู ้การ
ปฏิบัติงานที่บริษัท ซอฟท์ เดบู จำกัด ตั้งอยู่ที่ 328/3 ถนนลาด
หญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเป็นที่ปรึกษาทางด้านไอทีให้บริการ
ระดับสูงสุดแก่ลูกค้าในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 
    สินค้าท้องถิ่น หมายถึง สินค้าที่มีลักษณะเฉพาะที่ผลิตและ
จำหน่ายในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ เริ่มต้นจากภูมิปัญญา วิถีชีวิต 
ประเพณี และได้รับการพัฒนาต่อยอด ด้วยความคิดสร้างสรรค์
มากขึ้น แต่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้าง [1] ดร.บุญยิ่ง คง
อาชาภัทร ผู ้ช่วยคณบดี ด้านการสื่อสารองค์กร และหัวหน้า
สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซี
เอ็มเอ็มยู (CMMU) ฉายภาพสถานการณ์สินค้าไทยว่า ข้อมูลจาก
กรมพัฒนาชุมชน พบว่า สินค้าในโครงการหนึ ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ หรือ โอทอป (OTOP) ในปี 2561 สินค้าโอทอปที่มี
กว่า 20,000 กว่าราย กลับมีสินค้ามากกว่า 40% ของโครงการ
โอทอปทั้งหมดที่ยังไม่สามารถก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
หรือแข่งขันในตลาดโลกได้หรือหากเปรียบเทียบยอดจำหน่าย
สินค้าโอทอป กับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ในปี
2561 ก็จะคิดเป็นเพียง 1.2% เท่านั ้น ซึ ่งถือว่ายังน้อยมาก 
ดังนั้น หากผลักดันสินค้าโอทอปไทยให้ถูกช่องทาง ก็จะสามารถ
เพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทยได้อีกหลายเท่าตัว [2] 
    ในปัจจุบันบริษัท ซอฟต์เดบู จำกัด ได้จัดทำระบบซื้อขาย
สินค้าท้องถิ่นออนไลน์ เพื่อเป็นการนำสินค้าท้องถิ่นมาขายผ่าน
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อ ินเทอร ์ เน ็ตหร ือท ี ่ เร ียกว ่า E-Commerce ทำให ้ม ีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่นในอินเทอร์เน็ตและทำให้ผู้บริโภค
เข้าถึงสินค้าท้องถิ่นได้มากขึ้น สร้างความสะดวกสบายให้ผู้ซื้อ 
ผู้ขาย สามารถจับจ่ายสินค้าได้ทุกท่ีทุกเวลา เมื่อทำการสร้างและ
พัฒนาระบบจนเกือบเสร็จสมบูรณ์ แต่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ใน
ระบบ ทำให้ระบบทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า  
    โดยทางผู้จัดทำได้ทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบ
และแก้ไขในข้อผิดพลาดให้เสร็จสมบูรณ์จนระบบสามารถทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 

2. วัตถุประสงค์  

    2.1 เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการใช้งานจริงของเว็บไซต์
ซื ้อขายสินค้าท้องถิ ่นออนไลน์และทำการแก้ไขจนซอฟต์แวร์
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    2.2 เพื ่อปรับปรุงและพัฒนาระบบซื ้อขายสินค้าท้องถิ่น
ออนไลน์  
 

3.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 หลักการทดสอบระบบ  
    เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อประเมินและปรับปรุงคุณภาพ
ของซอฟต์แวร์ โดยการค้นหาข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในระบบ และ
ปัญหาที่เกิดขึ้นและทำการแก้ไขปัญหา โดยตรวจสอบ ความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี 
การทดสอบซอฟต์แวร์แบ่งได้เป็น [3] 
    วงจรการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing Life Cycle)
เป็นกระบวนการทดสอบที่ดำเนินการเป็นขั้นตอน จะดำเนินการ
อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามแผน ในแต่ละขั้นตอนมีเป้าหมาย
และผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพ
โดยจะมีระยะเวลาที่ใช้ทดสอบแตกต่างกัน ไปขึ้นอยู่กับขนาด
ของโครงการ วงจรการทดสอบจะช่วยให้นักทดสอบ สามารถใช้
เป็นแนวทางในการทำงานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีขั้นตอนต่าง ๆดังนี ้
 

 
ภาพ 1 วงจรการทดสอบซอฟต์แวร์ 

3.1.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
  เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการของการทดสอบ ขั้นตอนนี้จะ
วิเคราะห์ศึกษาความต้องการในมุมมองของสิ่งที่จะทดสอบและ
พิจารณาข้อกำหนดในเรื่องต่าง ๆ ที่จะทำการทดสอบ 
3.1.2 การวางแผนการทดสอบ 
    เป็นการสร้างเอกสารที่ เรียกว่า แผนการทดสอบซอฟต์แวร์ 
ซึ่งกำหนดแผนการหรือกลยุทธ์ ส่วนใหญ่ผู้จัดการทดสอบ (Test 
Lead) จะเป็นคนกำหนดรูปแบบขั้นตอน รวมไปถึงระยะเวลาใน
การทดสอบ เพื่อประเมินระยะเวลาในการทดสอบ 
3.1.3 การสร้างกรณีทดสอบ 
    ขั้นตอนนี้เป็นการสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของกรณี
ทดสอบและจัดทำสคริปต์สำหรับการทดสอบ พร้อมกับการ
จัดเตรียมข้อมูลที่ใช้สำหรับการทดสอบ รูปแบบในการทดสอบ
ต่าง ๆ จะถูกนำมาออกแบบร่วมกับขั้นตอนการทำงานและความ
ต้องการของผู้ใช้ในกรณีทดสอบ โดยนักทดสอบจะออกแบบกรณี
ทดสอบให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
ของซอฟต์แวร์ กรณีทดสอบจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนัก
ทดสอบว่าสามารถออกแบบกรณีได้ครอบคลุมมากน้อยเพียงใด  
3.1.4 การกำหนดสภาพแวดล้อมของการทดสอบ 
    สภาพแวดล้อมของการทดสอบเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ที่ต้องการใช้ร่วมกับโปรแกรมภายใต้การทดสอบ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการติดตั้งระบบปฏิบัติการของทั้งไคลเอนต์และ
เซิร์ฟเวอร์ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงระบบฐานข้อมูล ตลอดจน
ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการรันโปรแกรมทดสอบ
ดังกล่าว 
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3.1.5 การประมวลผลการทดสอบ 
    เป็นขั ้นตอนที่ทีมทดสอบจะใช้กรณีทดสอบและแผนการ
ทดสอบที่ได้วางไว้ เมื่อทดสอบตามกรณีทดสอบที่ได้ออกแบบไว้
แล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามสิง่ที่คาดหวัง จะให้สถานะผ่าน หากมี
กรณีทดสอบที ่ผ ิดพลาดหรือเกิด ข้อบกพร่อง จะใส่สถานะ
ผลลัพธ์จากการทดสอบเป็นผิดพลาด แล้วทำการบันทึกผลการ
ทดสอบและรายละเอียดข้อผิดพลาดที่พบไว้ในรายงานผลการ
ทดสอบ เพื่อแจ้งกับทีมพัฒนาให้ทำการแก้ไข หลังจากที่ทีม
พัฒนาได้ทำการแก้ไขแล้ว ข้อบกพร่องดังกล่าวจะถูกส่งกลับมา
ทดสอบซ้ำ ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องได้ถูกแก้ไข
เรียบร้อยและไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนอ่ืนของซอฟต์แวร์ 
3.1.6 การสิ้นสุดการบวนการทดสอบ 
    เมื่อการทดสอบได้สิ้นสุดลง ผลการทดสอบที่พบข้อบกพร่อง
ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตามความต้องการของระบบที่
กำหนดไว้ การบวนการของการทดสอบจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย 
เป็นการปิดการทดสอบ ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการ
ทดสอบ โดยทีมทดสอบจะประเมินข้อบกพร่องที ่พบตาม
ประเภทความรุนแรง โดยจะแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์
ผลลัพธ์จากการทดสอบที่ผ่านมา เพื่อให้นักทดสอบสามารถ
จัดการกับข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เกิดขึ้นซ้ำ
อีกในอนาคต 
3.2 agile scrum 
    เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ ้น โดยลดการ
ทำงานท่ีเป็นขั้นตอนและงานด้านเอกสารลง และมุ่งเน้นเรื่องการ
สื่อสารกันในทีมให้มากขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เร็วขึ้น 
พร้อมนำมาทดสอบ และเก็บผลตอบรับต่าง ๆ เพื่อกลับไปแก้ไข
ปรับปรุง ซึ ่งจะทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วและ
ตอบสนองผู้ใช้งานมากขึ้น ซึ่งแนวคิดแบบ “Agile” มักจะมาคู่
กับกรอบการทำงาน (Framework) แบบ “Scrum” [2] 
    แนวคิดสำคัญของ Agile นั้นไม่ได้มีการระบุเป็นกฎไว้อย่าง
ชัดเจน แต่หลักการที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีดังนี้  
    - ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร ให้เน้นไปที่การพัฒนา 
Product ให้ดีที่สุดมากกว่าจะยึดติดกับเอกสารต่าง ๆ (ไม่ใช่ว่า
ไม่จำเป็นแต่ให้ความสำคัญน้อยกว่า) คือต่อให้มีเอกสารยืนยัน

แล้วว่าจะทำอะไร แต่มีอีกทางที่ส่งมอบ Value ให้กับลูกค้าได้
ดีกว่า Agile จะเลือกทางนั้น ไม่ใช่ทางเอกสาร 
    - ยอมรับความเปลี ่ยนแปลง เพราะ requirement อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอด แนวคิดแบบ Agile จะสามารถยอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง ไม่มีการทำงานหรือยึดติดกับ Gantt Chart แต่
จะทำงานแบบ ค่อนข้าง Flexible ตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลัก 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
    - ทำทีละนิดแต่ทำบ่อย ๆ คือมีการส่งมอบงานอะไรบางอย่าง
ให้ทีมหรือลูกค้าอย่าต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อย เช่น ส่งมอบอะไร
ใหม่ทุก ๆ 2 อาทิตย์หรือทุก ๆ เดือน จะไม่ให้มีการรอ 3-6 เดือน
เพื่อรอโปรเจ็คต์ใหญ่เสร็จแล้วค่อยส่งมอบทีเดียว 
    - ผิดพลาดให้เร็ว คือไม่กลัวที่จะลงมือทำเพื่อที่จะเจอกับ
ความผิดพลาดและแก้ไขไปทีละนิด จะไม่ใช่การวางแผนโดย
ละเอียดเพื่อป้องกันความผิดพลาด แต่พอเจอสิ่งที่ผิดไปจากแผน
จริง ๆ จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
    - ทำงานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ คือเน้นท่ีการ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่าที่บอกว่าต้องเป็นไปตาม
กระบวนการ มีปัญหาอะไรให้พูดคุยกับทีมเลยทันที บางครั้งต้อง
นำทีมผู้พัฒนาเข้าไปคุยกับลูกค้าเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารได้
อย่างสะดวกและเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ 
[3] 
     Scrum (สกรัม) คือการนำแนวคิดในการทำงานแบบ Agile 
(อไจล์) มาปฏิบัติตามขั้นตอนของสกรัม เพื่อระบุปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงบ่อย เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว [6] 
    ซึ่งในวิธีการทำงานแบบ Scrum จะไม่มี Project Manager, 
Design, Analyst, Tester (และอ ื ่น  ๆ) แต ่จะม ี เพ ียงแค ่  3 
ตำแหน่งสำคัญคือ 
    -  Product Owner ม ีหน ้ าท ี ่ประเม ิน Values และจัด        
Priorities ของ Tasks ต่าง ๆ ให้กับทีม 

- Scrum Master เป็นผู้ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างลื่นไหล 
ซึ่งไม่ได้หมายถึงการเป็นผู้นำทีม แต่จะคอยกำจัดอุปสรรคที่
ขัดขวางไม่ให้ทีมบรรลุเป้าหมาย 
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- Team  จะทำงานแบบ Self-Management ซึ่งในหนึ่งทีม
จะประกอบด้วยคนประมาณ 3-9 คน และรวมทุกตำแหน่งทัง้ 
Designer, Programmer, UI/ UX, Testing เ ข ้ า ด ้ ว ยกั น 
เพื่อให้ทีมหนึ่งทีมสามารถทำงานตั้งแต่ต้นจนจบได้ด้วยตัวเอง 
โดยไม่ต้องข้ามแผนก 

     วิธีการทำงานของ Scrum จะประกอบไปด้วย   กระบวนการ
ทำงานดังน้ี 
    Backlog: เป็น Task งานที่ต้องทำ ทั้ง requirement ของ
ลูกค้าและทีม ซึ่ง Product Owner จะเป็นคนตัดสินใจนำ Task 
ต่าง ๆ เหล่านี้เข้าไปใน Sprint ตามลำดับความสำคัญ (ส่วนใหญ่
แล้วก็จะพิจารณาด้วย Value ของ Task นั ้น ๆ เมื ่อแลกกับ 
effort ที่ต้องใช้) 
    Sprint Phase: อย่างที่บอกว่า Agile นั้น เน้นการส่งงานให้
เร็วและบ่อย ซึ ่ง Period นั้นจะเรียกว่า Sprint โดยมีกำหนด
ประมาณ 2-4 ส ัปดาห์ โดยเป้าหมายของ Sprint ค ือการ 
Deliver บางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จ (Task ที่ Product Owner 
ได้ประเมินว่าควรทำตั้งแต่ก่อนเริ่ม Sprint) ซึ่งเมื่อจบ Sprint ก็
จะมีการ Review ผลงาน (Sprint Review) ให้กับคนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอาจจะเป็นทีมเซลล์ Users หรือลูกค้าเพื่อให้รับทราบ
ถึงความคืบหน้าของโปรเจ็คต์อยู่เรื่อยๆ 
    Daily Scrum Meeting: ในทุก ๆ เช้าทีมจะมีการประชุม
สั้นๆ 10-15 นาที เพื่อบอกว่าเมื่อวานทำอะไร วันนี้จะทำอะไร 
และมีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อให้การทำงานในทุก ๆ วันเป็นไปอย่าง
ราบรื่น, รู ้ว่ากำลังเดินเข้าสู ่เป้าหมายหรือยัง และมีการแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง [5] 

 

ภาพ 2 กระบวนการทำงานของ scrum 

 

3.3 .NET Framework 

    .NET Framework คือ รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมแบบใหม่ 

โดยมีจุดประสงค์สำคัญคือสามารถใช้งานในสภาวะของฮาร์ดแวร์

หรือระบบปฏิบัติการที ่แตกต่างกันได้อย่างไม่มีปัญหา เช่น 

เครื่องพีซีกับเครื่องแมคหรือระบบปฏิบัติการวินโดว์กับลีนุกซ์ 

และสามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ได้ด้วยภาษาอะไรก็ได้ให้

สามารถทำงานร่วมกันได้ เช่น ภาษา C กับ Java เป็นต้น รวมถึง

เป็นเครื ่องมือในการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถเชื ่อมต่อกับ

โปรแกรมต่าง ๆ ของไมโครซอพท์ได้โดยง่าย ซึ่งรวมไปถึงการ

ทำงานภายในของระบบปฏิบัติการวินโดว์เองด้วย ผู้พัฒนาจึง

สามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ได้โดยง่าย และรวดเร็ว ไม่ติด

ข้อจำกัดต่าง ๆ [9] 

4. ขอบเขตของงาน 

4.1 ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของเว็บไซต์  
    ตรวจสอบทำการหาข้อผิดพลาดของระบบโดยส่วนที่ทำการ
ทดสอบมีดังนี้ 
    4.1.1 ทำการทดสอบ Login เข้าสู่ระบบ 
    4.1.2 ทำการตรวจสอบโครงสร้างของเว็บไซต์ ได้แก่ ปุ่มกด 
รูปภาพ สีของวัตถุ ระยะห่างระหว่างวัตถุ ตำแหน่งที่จัดวางของ
วัตถุต่าง ๆ   เป็นต้น  
    4.1.3 ทดสอบกระบวนการซื้อขายสินค้า 
    4.1.4 ทดสอบกระบวนการขายสินค้า 
 
4.2 บันทึกข้อผิดพลาดไว้ใน Google Sheet ของทางบริษัท
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาเพ่ือหาวิธีการแนวทางการแก้ไขปัญหา 
4.3 ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดที่บันทึกไว้ใน Google Sheet 
เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรง
ตามความต้องการของลูกค้า 
4.4 เคร่ืองมือการแก้ไขงาน 
4.4.1 Microsoft Visual Studio 
    เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่ง
โค้ด จากไมโครซอฟท์ ที ่มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ 
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Open Source จึงสามารถนำมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ที่ต้องการ
ความเป็นมืออาชีพ ซึ่ง Microsoft Visual Studio เหมาะสำหรบั
นักพัฒนาโปรแกรมที ่ต้องการใช้งานกับแพลตฟอร์ม มีการ
รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux มีการ
สน ับสน ุนท ั ้ งภาษา  JavaScript, TypeScript และ Node.js 
สามารถเชื ่อมต่อกับ Git ได้ สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายไม่
ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้อย่างมากไม่ว่า
จะเป็น 1.การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, 
Python, PHP หรือ Go [8] 
4.4.1 Microsoft SQL Server 2017 Express 
    ระบบการจัดการฐานข้อม ูลเช ิงส ัมพันธ ์ ท ี ่พ ัฒนาโดย 
Microsoft (ไมโครซอฟท์) เป็นซอฟต์แวร์ที่มีหน้าที่หลักในการ
จัดการฐานข้อมูล Server เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าที่หลักในการ
จัดเก็บและเรียกข้อมูลตามคำขอของแอพพลิเคชัน-ซอฟต์แวร์อื่น 
ๆ ซึ ่งอาจทำงานได้บนคอมพิวเตอร์เครื ่องเดียวกันหร ือบน
คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่าย  
    ประวัติของ Microsoft SQL Server เริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ 
Microsoft SQL Server ต ัวแรก - SQL Server 1.0 ซ ึ ่ ง เป็น
เซิร์ฟเวอร์ 16 บิตสำหรับระบบปฏิบัติการ OS/2ในปี 1989 - 
และขยายไปถึงวันปัจจุบัน 
 

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

    การดำเนินการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์ซื ้อขาย
สินค้าออนไลน์ ผู้จัดทําได้นำหลักของการทดสอบซอฟตแ์วร์และ

ใ ช ้ แ น ว ค ิ ด  Agile Scrum ข อ ง  Agile Consortium 
International ในการวางแผนการดําเน ินโครงงาน โดย
ขั้นตอนในการทดสอบระบบ มีดังนี้ 
    5.1 วิเคราะห์ความต้องการ 
    5.2 การวางแผนการทดสอบ 
    5.3 สร้างกรณีทดสอบ 
    5.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
    5.3 การประชุมทีม 
5.1 วิเคราะห์ความต้องการ 

    การปรับปรุงระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ ผู้จัดทําได้รวบรวม

ความต้องการของผู้ใช้งาน และนํามาแบ่งเป็นงานส่วนต่าง ๆ ที่

จะต้องทําตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

    ตรวจสอบการ Login เข้าสู่ระบบ ทำการตรวจสอบโครงสร้าง

ของเว็บไซต์ ได้แก่ ปุ่มกด สี รูปภาพ ตำแหน่งที่จัดวาง เป็นต้น

และการทดสอบในกระบวนการซื้อ-ขายสินค้าของระบบ 

   เมื ่อผู ้จัดทำรวบรวมความต้องการของทีมบริการลูกค้าเป็น

จำนวน 5 คน จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ศึกษาความต้องการใน

มุมมองของสิ่งที่จะทดสอบและพิจารณาข้อกำหนดในเรื่องต่าง ๆ 

ที่จะทำการทดสอบ 

5.2 การวางแผนการทดสอบ 

    ผู้จัดทำจะทำการกำหนดขั้นตอนการทดสอบในแต่ละส่วนต่าง 

ๆ ของระบบ รวมไปถึงระยะเวลาในการทดสอบ เพื่อประเมิน

ระยะเวลาในการทดสอบ ก่อนทำการส่งมอบงานท่ีได้รับมา 

5.3 สร้างกรณีทดสอบ 

    ขั้นตอนนี้ ผู้จัดทำจะต้องทำการเตรียมข้อมูล  ที่ใช้สำหรับ
การทดสอบ รูปแบบในการทดสอบต่าง ๆ จะถูกนำมาออกแบบ
ร่วมกับขั้นตอนการทำงานและความต้องการของผู้ใช้ในกรณี
ทดสอบ ยกตัวอย่างเช่น [5] กรณีทดสอบหน้า Login ซึ่งจะอิงมา
จาก Requirement ที่ได้รับมา ซึ่งการเขียนกรณีทดสอบจะต้อง
เขียนโดยจำลองสถานการณ์ที ่จะเกิดขึ ้น ซึ ่งจะต้องเขียนให้
ครอบคลุมทุกกรณี ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งกรณีที่การ
ทำงานถูกต้องตรงตามความต้องการ และ เคส Error (Negative) 
ไม่ตรงตามการทำงาน เช่น การกรอก User ผิดพลาด ทำให้ไม่
สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ 
5.4 ขั้นตอนการดำเนินการ    ผู้จัดทำ ทำการทดสอบตามกรณี

ทดสอบและแผนการทดสอบที่วางไว้ หากพบข้อผิดพลาดของ

ระบบ ผู้จัดทำจะทำการบันทึกข้อผิดพลาดนั้นไว้ใน Google 

Sheet เพื่อให้ทราบถึงปัญหาเพื่อหาวิธีการแนวทางการแก้ไข

ปัญหา 
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ภาพ 3 Google Sheet บันทึกข้อผิดพลาดของระบบ 

 

5.3 การประชุมทีม 

    ทีมพัฒนาจะทำการเรียกประชุมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เพื่อ

ติดตามงานที่มอบหมายให้ผู้จัดทำ เพื่อช่วยเหลือในกรณีที่ติด

ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานและปรับเปลี่ยนการทำงานบางจุดทำ

ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื ่นและมีการแก้ไขอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

    ภาพ 4 กระบวนการทดสอบระบบ 

6. ผลการดำเนินงาน  

การปรับปรุงระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ ได้ผลการดำเนิน

โครงงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  

6.1 การปรับปรุงระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ ให้กับลูกค้าของ

บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด มีดังนี้  

6.1.1 ปรับปรุงระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ 

 

 

    ทางผู ้จ ัดทำได้ปรับปรุงระบบซื ้อขายสินค้าออนไลน์ให้

สามารถมีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า 

ภาพ 5 พบขอ้ผิดพลาดหนา้Login 

จากภาพ 5  เม ื ่อผ ู ้จ ัดทำทำการกรอก User และ 

Password ผิดพลาด แต่ระบบไม่มีการแสดง Alert กรอกช่ือผู้ใช้

หรือรหัสผิด ขึ ้นมาให้กับทางผู้จัดทำ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่

ระบบไม่ได้เชียนฟังก์ช่ันตรวจสอบการ Login เข้าสู่ระบบท่ีแสดง 

Alert แจ้งเตือนผู้ใช้งานในกรณีที่กรอก User หรือ Password 

ผิด 

ภาพ 6 ทำการบันทึกข้อผิดพลาด 

จากภาพ 6 เมื่อเจอข้อผดิพลาดของระบบ ผู้จัดทำจะทำการ

บันทึกข้อผิดพลาดทีต่รวจพบไว้ใน Google Sheet ที่ทางทีม

พัฒนาได้ทำข้ึนไว้ โดยต้องทำการระบุปัญหาที่เจอ หน้าท่ีทำการ

ตรวจพบข้อผิดพลาด ประเภทของข้อผิดพลาดนั้นและทำการ

ระบุเอาไว้ด้วยว่าได้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นแล้วหรือไม่ 
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ภาพ 7 หลังได้รับการแก้ไขหน้า Login 

    จากภาพ 7 เมื่อได้รับการแก้ไขแล้วจะมี Alert จากทาง
ระบบแสดงขึ้นมา เมื่อทำการกรอก User หรือ Password 
ผิดพลาด โดยทางผู้จัดทำได้ทำการเขียน ภาษา  Javascript 
เพิ่ม function การทำงานในส่วนของเมื่อทำการกรอก User 
หรือ Password ผิดก็ให้ระบบทำการแสดง Alert แสดง
ข้อความเตือนผู้ใช้งาน เมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้ว  

 

      

 

 

 

 

                    ภาพ 8 พบขอ้ผิดพลาดของระบบ 

จากภาพ 8 พบข้อผิดพลาดของระบบเนื่องจาก 

ปุ่มปิด (X)  ของ Pop up แนะนำเพื่อนไม่สามารถทำงานได้ 

สาเหตุมาจากการที่ระบบไม่มี Function การทำงานในสว่น

ของปุ ่มปิด ทางผ ู ้จ ัดทำได ้ตรวจพบและทำการบันทึก

ข้อผ ิดพลาดที ่ตรวจพบไว้ใน Google Sheet ที ่ทางทีม

พัฒนาได้ทำข้ึนไว้ โดยต้องทำการระบุปัญหาที่เจอ หน้าที่ทำ

การตรวจพบข้อผิดพลาด ประเภทของข้อผิดพลาดนั้นและ

ทำการระบุเอาไว้ด้วยว่าได้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นแล้ว

หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 9 หลังได้รับการแก้ไข 

    จากภาพ 9 ทางผู้จัดทำได้ทำการตรวจสอบและทำการ

แก้ไขปุ ่มปิด (X) ของPop up แนะนำเพื ่อนให้สามารถ

กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางผู้จัดทำได้ทำ

การเขียนภาษา JavaScript เพิ่ม function ให้กับปุ่มปิดของ 

Pop up แนะนำเพื่อน โดยเมื่อทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย

แล้วทางผู ้จัดทำจะต้องทำการระบุว่าข้อผิดพลาดนั ้น ๆ 

ได้รับการแก้ไขแล้วใน Google Sheet ที่ทางทีมพัฒนาสร้าง

ไว ้

7. สรุปผลการดำเนินงาน 

    การปรับปรุงระบบขายสินค้าออนไลน์สำหรับลูกค้าของ
บริษัท ซอฟท์ เดบู จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ระบบซื้อ
ขายสินค้าออนไลน์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) เพื ่อปรับปรุงและพัฒนาระบบซื ้อขายสินค้าท้องถิ่น
ออนไลน์ โดยได ้ม ีการนำ โปรแกรม  Microsoft visual 
studio ในการเขียนโปรแกรมปรับปรุงระบบในส่วนของ
ฐานข้อมูลมีการนำโปรแกรม Microsoft SQL Server 2017 
express เพื่อเป็นตัวกลางสำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล พบว่า 
โปรแกรมสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
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การพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Development of a time recording program for employees via mobile devices 
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บทคัดย่อ 
    การพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรม
บันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2) 
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อโปรแกรมบันทึก
เวลาการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  กลุ่ม
ตัวอย่างทดลองใช้ระบบจากบริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด  จำนวน 5 
คน เครื ่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วย 1) Ionic 
Framework3 2) Laravel Framework5.5 3)PL/SQL และใช้
แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณ 5 ระดับ ตามเทคนิคของของลิ
เคิร ์ท ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสง์ดังนี ้ 1) ได้
โปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ซึ่งสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 2) ผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อโปรแกรมบันทึก
เวลาการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื ่อนที่  โดย
ผู้ใช้งานจำนวน 5 คน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.9 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 
คำสำคัญ – โปรแกรมบันทึกเวลา, อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 

ABSTRACT 
 Development of a time recording program for 
employees via mobile devices. The aim of this 1) 
Development of a time recording program for 
employees via mobile devices 2) to assess the 
satisfaction of users. Work towards the employee time 
attendance program via mobile device The sample 
group used the system from A-Host Co., Ltd., limited to 
5 people. The tools 1) Ionic Framework3 2) Laravel 

Framework 5.5 3) PL/SQL. The results of the user 
satisfaction assessment of the employee time recording 
program via mobile devices. By the number of users, 5 
people found that the users were satisfied at a high 
level. With a mean of 3.9, standard deviation of 0.77 
Keywords -- one, two, three, four, five 
 

1. บทนำ 
   บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่อาคาร SM Tower ชั้นที่ 21 
ถนนพหลโยธ ิน แขวงสาม เสนใน เขตพญาไท จ ั งหวัด
กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่าย
ซอฟต์แวร์ของ บริษัท Oracle และบริษัท IBM รวมทั้งให้บริการ
เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริการ
จัดวางระบบไอทีและให้บริการเสริมต่าง ๆ สำหรับลูกค้าตั้งแต่
กิจการขนาดกลางไปจนถึง ขนาดใหญ่ เช่น การให้บริการวาง
ระบบ การให้บริการโฮสติ้งเซอร์วิส  
   ในปัจจุบันบริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด ได้มีการให้บริการเกี่ยวกับ
ระบบเงินเดือน(Payroll) เป็นการพัฒนาในส่วนของระบบการ
ให้บริการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และหน้าเว็บไซต์ในการจัดการ
ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ให้ความสําคัญ
เรื ่องการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เนื ่องจาก
ต้องการให้พนักงานปฏิบัติงานตรงตามเวลาที ่บริษัทกําหนด 
บริษัทจึงมีการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อที่จะ
นำไปตรวจสอบและพิจารณาช่ัวโมงการทำงานของพนักงาน 
    โดยในการตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นจะ
สามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่พนักงานมาปฏิบัติงานในสถานที่
เท่านั้นแต่ไม่รองรับกรณีที่พนักงานจะต้องออกไปปฏิบัติงานนอก
สถานที่ หรือในกรณีที ่พนักงานจะต้องออกไปปฏิบัติงานนอก
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สถานที่พนักงานจะต้องมาทำการลงเวลาการปฏิบัติงานที่บริษัท
ก่อน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน และช่วยให้ฝ่าย
บุคคลทำงานได้ง่ายขึ้น จึงได้ทำการพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลา
การปฏิบัติงานของพนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ึนมา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  
2.2 เพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อโปรแกรม
บันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 
3.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1 การบริการบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ 
การบริการบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์(Location-Based 

Services : LBS) ค ือ ซ ึ ่ งเป ็นเทคโนโลย ีท ี ่ ให ้บร ิการข ้อมูล
สารสนเทศท่ีสัมพันธ์กับตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้และเวลาที่อยู่ ผ่าน
เทคโนโลยีไร ้สาย บร ิการร ูปแบบหนึ ่งท ี ่ ใช ้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตำแหน่ง
ที่อยูของผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สายได้อย่างแม่นยำและเป็นปัจจุบัน ถูก
นำไปใช้ในการให้บริการหลายหลายรูปแบบทำให้บุคคล หรือ
องค์กร สามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สายได้อย่าง
แม่นยำอีกด้วย เช่น การค้นหาข้อมูลร้านค้าและบริการ การ
บริการเรียกรถแท็กซี่ การท่องเที่ยวและการเดินทาง [1] 
3.2 จีพีเอส 
     จ ีพ ี เ อส  (Global Positioning System : GPS) หมายถึ ง 
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกโดยใช้วิธีการคำนวณตำแหน่งพิกัด
ภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์รับสัญญาณ[6]จากค่าตำแหน่งพิกัดจาก
ดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ที่ส่งผ่านสัญญาณนาฬิกามายังโลกจี
พีเอสเป็นระบบนำร่องโดยอาศัยคลื่นวิทยุและรหัสที่ส่งมาจาก
ด า ว เ ท ี ย ม  NAVSTAR (Navigations Satellite Timing and 
Ranging) จำนวน 24 ดวงที่โคจรอยูเหนือพื้นโลก ทำให้สามารถ
ใช้ในการหาตำแหน่งบนพื้นโลกได้ตลอด 24 ช่ัวโมงที่ทุก ๆ จุด
บนผิวโลก[5] 
3.3 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

ร ะ บ บ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร แ อ น ด ร อ ย ด ์  ( Android) เ ป็ น
ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์สื่อสาร เคลื่อนที่ถูกพัฒนาขึ้น
โดยGoogleซึ่งกำลังไดรับความนิยม.สามารถรองรับการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตแบบทันทีโดย Android เป็นระบบปฏิบัติการแบบ
Open Source ดังนั ้นผู ้ผลิตอุปกรณ์สื ่อสารเคลื ่อนที ่จึงนิยม
นำมาใช้เป็นระบบปฏิบัติการทำให้มีการพัฒนาต่อยอดอยาง
รวดเร็ว อีกทั้งมีโปรแกรมเสริมเพื่อรองรับบริการจากGoogle
อย่างเต็มที่ได้แก่ Gmail, Google Docs และ Google Maps  
3.4 ระบบปฏิบัติการ iOS 

ระบบปฏิบัติการ iOS คือ ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ พัฒนาและจำหน่ายโดยบริษัท Apple เปิดตัว
ครั ้งแรกในปี ค.ศ.2007 เพื่อใช้บนไอโฟนและได้มีการพัฒนา
เพิ ่มเติมเพื ่อใช้บนอุปกรณ์พกพาอื ่นๆของแอปเปิล เช่น ไอ
พอตทัช (ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2007) ไอแพต(ในเดือนมกราคม.
ค.ศ. 2010) ไอแพต มินิ (พฤศจิกายน ค.ศ. 2012) และแอปเปิล
ทีวีรุ่นที่ 2 (ในเดือนกันยายนค.ศ. 2010) ไอโอเอสแตกต่างจาก
วินโดว์โฟนของไมโครซอฟท์และแอนดรอยของกูเกิล ตรงที่
แอปเปิลไม่อนุญาตให้นำไอโอเอสไปติดตั้งบนอุปกรณ์ที ่ไม่ใช่
อุปกรณ์ของแอปเปิ้ล[7] 
3.5 ไอออนิกเฟรมเวิร์ค 

ไอออนิกเฟรมเวิร์ค (Ionic Framework) เป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบไฮบริดซึ่งเป็นการ
พัฒนาแอปพลิเคชันเพียงครั้งเดียวแล้วรันได้หลายแพลตฟอร์ม 
เช่น แอนดรอยด์ และไอโอเอส ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดย
ไอออนิกเฟรมเวิร์คจะใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคือ HTML5, 
CSS3 และ JAVA Script [2] 
3.6 ไฮบริดจ์แอปพลิเคชัน 

ไฮบริดจ์แอปพลิเคชัน (Hybrid Application) คือ การพัฒนา
แอปพลิเคชันโดยอาศัยเฟรมเวิร์ค หรือ SDK ที่ถูกสร้างมาจาก
หลากหลายภาษา และมีเครื่องมือที่เหมาะสมกับเฟรมเวิร์ค หรือ 
SDK นั ้น ๆ ให้เลือกใช้ในการพัฒนาที ่หลากหลาย จะใช้การ
พัฒนาเหมือนหรือใกล้เคียงกับ Web App คือใช้ภาษา HTML, 
CSS และ JavaScript ในการพัฒนา ร่วมกับ Component ที่ทำ
ให้แอปพลิเคชั่นสามารถเรียกใช้ความสามารถของฮาร์ดแวร์และ
ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ได้ เช่นกล้อง หรือเข้าถึงการจัดเก็บ
รูปภาพของเครื่อง [3]  
3.7 API 

API หรือ Application Programming Interface เป็นช่อง
ทางการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง โดย
อาจเป็นการเชื ่อมต่อระหว่างผู ้ใช้งานกับ Server หรือจาก 
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Server หนึ่งเชื ่อมต่อไปหาอีก Server หนึ่ง เพื ่อให้ซอฟต์แวร์
ภายนอกเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์นั้นๆ เป็นบริการ
ช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่
ระบบอื่น ๆ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หน้าที่หลักของ 
API  คือ รับคำสั่งจากฝั่งลูกข่าย (Client) ซึ่งก็คือ Application 
เ ช ่ น  Web Application, Mobile Application, Desktop 
Application เป็นต้น เมื่อฝั่งลูกข่าย (Client) ส่งคำสั่งจะเรียกว่า
การ Request  จากนั ้นตัว API  จะรับคำสั ่งด ังกล่าว นำไป
ประมวลผลและสรุปเป็นข้อมูลที่ตรงกับ Request และส่งข้อมูล
เหล่านั้นกลับไปที่ฝั ่งลูกข่าย (Client) หรือ Application เพื่อ
นำไปใช้งานต่อไป[4] 
3.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานโดยใช้สมาร์ทโฟ
นกรณีศึกษา บริษัท มิลเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั ่น จํากัด มี
รูปแบบการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของพนักงานแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มหลัก คือ การบันทึกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและกระดาษ 
บันทึกเวลา ทําให้การสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานต้องใช้
เวลานานและอาจมีข้อผิดพลาดในการสรุปผล และทําให้การ
บริหารจัดการงานบุคคลขาดประสิทธิภาพ ทางผู้วิจัยจึงพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการงานบุคคลภายในบริษัทโดยพัฒนาระบบ
ใ น ร ู ป แ บ บ  hybrid mobile application ด ้ ว ย  Ionic 
framework ร่วมกับ AngularJSและพัฒนาปรับปรุงระบบ Back 
Office เดิมของบริษัทให้รองรับระบบ mobile application 
โดยติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง Web service และนําเทคโนโลยี
การระบุพิกัดตําแหน่งเพื่อระบุพิกัดตําแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน 
จากการทดสอบระบบและสอบถามความพึงพอใจพบว่า ความพึง
พอใจเฉลี่ยรวมในทุกด้านเท่ากับ 4.41 ซึ่งอยู่ในระดับดีมากระบบ
สามารถระบุพิกัดและบันทึกเวลาการปฏิบัติงานโดยใช้สมาร์ท
โฟนได้ถูกต้องสามารถตรวจสอบบุคคล จัดเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลในส่วนงานบริหารจัดการเวลาการปฏิบัติของ
พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยลดระยะเวลาการทํางาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รวมทั้งพนักงานสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง[8] 

 
4. ขอบเขตของงาน 

4.1 ระบบ 
4.1.1 การพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบ ัต ิงานของ

พนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีปฏิบัติงานในสถานท่ี  
     ผู้ใช้งานสามารถทำการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของตนเอง
โดยจะต้องอยู่ในรัศมี 50 เมตรของสถานท่ีปฏิบัติงาน 
    ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของตนเอง 
4.1.2 การพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบ ัต ิงานของ
พนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีปฏิบัตินอกสถานท่ี  
    ระบบจะทำการบันทึกสถานท่ี และพิกัดตำแหน่งที่ผู้ใช้งานทำ
การบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน 
    ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของตนเอง 
4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการดำเนินงาน 
4.2.1 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของ
พนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
4.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมบันทึกเวลาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1 ระบบ 

 การดำเนินการพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ผู้จัดทำได้ใช้แนวคิด Rapid 
Application Development (RAD) ของคุณกิตติ ภักดีวัฒนะ
กุล ในการวางแผนการ ดำเนินโครงงาน ดังนี้  

5.1.1 วิเคราะห์ (Analysis) 
5.1.2 ออกแบบ (Design) 
5.1.3 การเขียนโปรแกรม (Coding) 

    5.1.4 ทดสอบ (Test) 
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ภาพ 1 Rapid Application Development (RAD) 

  
 จ า ก ภ า พ  1  Rapid Application Development (RAD) 
แบบจำลองชนิดนี้มีกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ในลักษณะการ
ก้าวกระโดดเพื่อให้ถึงเป้าหมายโดยเร็ว ด้วยการพัฒนาระบบให้มี
ข ั ้นตอนการทำงานที ่รวบรัดมากยิ ่งขึ ้น อีกทั ้งผู ้ใช้ระบบยัง
สามารถทดลองใช้โปรแกรมต้นแบบ เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม 
5.1.1 วิเคราะห์ (Analysis) 

  การพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้จัดทำได้ศึกษาและรวบรวมความต้องการ
ของผู้ใช้งาน สรุปได้ดังนี้ 
 แอพพลิเคชั่นจะต้องสามารถบันทึกเวลาเริ ่มต้นและเวลา
สิ้นสุดการปฏิบัติงานโดยจะต้องตรวจสอบได้ว่าพนักงานมาถึง
สถานท่ีปฏิบัติงาน 

แอพลิเคชั่นจะต้องรองรับการบันทึกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
การปฏิบัติงานตามรูปแบบการเข้าปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรที่
มีความแตกต่างกัน 

แอพลิเคชั่นจะต้องรองรับการบันทึกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
การปฏิบัติงานในกรณีที ่พนักงานจะต้องไปปฏิบัติงานนอก
สถานท่ี  

ผู้ใช้งานจะต้องสามารถตรวจสอบรายละเอียดเวลาในการ
ปฏิบัติงานของตนเองและสามารถดูประวัติเวลาในการปฏิบัติงาน
ย้อนหลัง 

5.1.2 ออกแบบ (Design) 
  การออกแบบหน้าจอการแสดงผลบนแอปพลิเคชัน ด้วย 

Adobe Photoshop Cs6 
 การออกแบบฟังก์ชันในการพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนกรณีปฏิบัติงานใน
สถานท่ีและกรณีปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 

ภาพ 2 กระบวนการในการทำงาน กรณีปฏิบัติงานในสถานที ่

 
จากภาพ 2 การออกแบบกระบวนการในการทำงาน กรณี
ปฏิบัติงานในสถานที่ จะรองรับในกรณีที ่บริษัทมีหลายสาขา 
พนักงานในแต่ละสาขาสามารถทำการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน 
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ภาพ 3 กระบวนการในการทำงาน กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที ่
จากภาพ 3 การออกแบบกระบวนการในการทำงาน กรณี
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ จะรองรับในกรณีที่พนักงานจะต้องทำ
การออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่บ่อยครั้ง เช่น ฝ่ายขาย ที่ต้อง
ทำการออกไปพบกับลูกค้า 
5.1.3 การเขียนโปรแกรม(Coding) 
 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ด้วย Ionic Framework3 
สำหรับการพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของ
พนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  

กา รพ ัฒนา  Application Programming Interface (API) 
ด้วย Laravel Framework 5.5 เพื่อเป็นตัวกลางสำหรับเรียกใช้
ข้อมูลสถานที่และสำหรับรับและส่งค่าเวลาการปฏิบัติงานของ
พนักงานเพื่อไปจัดเก็บยังฐานข้อมูล 

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลเวลาการทำงาน ด้วย
ภาษา PL/SQL   
5.1.4 ทดสอบ(Test) 
 ผู้พัฒนาโปรแกรมและทีมพัฒนาโปรแกรมทำการทดสอบการ
ใช้งานโปรแกรมว่ามีความถูกต้องในการทำงานและรับฟังความ
คิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข  
 ขั้นตอนในการทดสอบโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี 

1. กรณีปฏิบัติงานในสถานท่ี 
 โดยให้กลุ่มตัวอย่างทำการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน ในกรณี
ปฏิบัติงานในสถานที่ หากผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ในระยะรัศมี 50 เมตร
ของสถานที่ปฏิบัติงาน(ตามตำแหน่งของ GPS) ผู ้ใช้งานจะไม่
สามารถทำการบันทึกเวลาการปฏิบัติได้ และในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ
การบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน อยู่ในระยะรัศมี 50 เมตรของ
สถานที่ปฏิบัติงาน ระบบจะแสดงวันที่และเวลาที่ผู้ใช้งานทำการ
กดบันทึกเวลาเข้า -ออกงาน เมื่อผู้ใช้งานทำการบันทึกเวลาเข้า
งานในกรณีปฏิบัติงานในสถานที ่ ระบบจะทำการล็อคไม่ให้
ผู้ใช้งานทำการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานในกรณีปฏิบัติงานนอก
สถานที ่ จนกว่าผู ้ใช้งานจะทำการบันทึกเวลาเข้า -ออกงาน
เรียบร้อยแล้ว และผู้ใช้งานจะไม่สามารถทำการบันทึกเวลาการ
ปฏิบัติงานได้ในกรณีที่เวลาซ้ำกัน 
 
 
 

2. กรณีปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 
 โดยให้กลุ่มตัวอย่างทำการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน ในกรณี 
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ระบบจะแสดงแผนที ่และสัญลักษณ์
ตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน(จากตำแหน่งของ GPS )เมื่อ
ผู้ใช้งานทำการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ระบบจะแสดงวันที่ เวลา
และสัญลักษณ์ตำแหน่งเข้า-ออกงานที่ผู้ใช้งานทำการบันทึก หาก
ผู้ใช้งานทำการบันทึกเวลาในกรณีปฏิบัตินอกสถานท่ีระบบจะทำ
การล็อคไม่ให้ผู้ใช้งานทำการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่
ได ้จนกว่าผู ้ใช้งานจะทำการบันทึกเวลาเข้า -ออกงานเสร็จ
เรียบร้อยแล้วและผู้ใช้งานจะไม่สามารถทำการบันทึกเวลาการ
ปฏิบัติงานได้ในกรณีที่เวลาซ้ำกัน 
5.2 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการประเมินความพึงพอใจโปรแกรมบันทึกเวลาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยกลุม่ตัวอย่าง ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างเป็น บุคลากรในบริษัท เอโฮสต์ จำกัด รวม 5 ท่าน 
โดยใช้ระดับความพึงพอใจของลิเคิร์ท (Likert Scale) เพื ่อวัด
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบซึ่งได้แบ่งเป็น 5 ระดับ กำหนด
ช่วงคะแนน ดังนี ้

โดยกำหนดความหมายดังนี้ 
5 หมายถึง ดีมาก 
4 หมายถึง ดี 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง พอใช้ 

 1 หมายถึง ปรับปรุง 
เกณฑ์คะแนนความพึงพอใจ 
 

คะแนนเฉลี่ย เกณฑ์ประสิทธภิาพ 
4.21 - 5.00 ดีมาก 
3.41 - 4.20 ด ี
2.61 - 3.40 ปานกลาง 
1.81 - 2.60 พอใช้ 
1.00 - 1.80 ปรับปรุง 
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6. ผลการดำเนินงาน 
 การพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีไ่ด้ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
6.1 การพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของ
พนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีปฏิบัติงานในสถานที ่
 
 
 
 

ภาพ 4 แสดงวันที่และเวลา ณ ปัจจุบัน 

 
จากภาพ 4 ระบบจะทำการแสดงวันท่ีและเวลา ณ ปัจจบุันใน
รูปแบบเรยีลไทม์เพื่อให้เป็นมาตรฐานเวลาที่ใช้ในการบันทึกเวอ
ลาการปฏิบัติงานของบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 5 แสดงฟอร์มบันทึกเวลาการปฏิบตัิงาน กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที ่

 
จากภาพ 5 แสดงหน้าจอการแสดงผลบนแอปพลิเคชัน กรณี
ปฏิบัติงานในสถานท่ีประกอบด้วย 

แถบเมนู สำหรับการเลือกใช้งาน Feature เข้า-ออก และ 
Feature นอกสถานท่ี 

การแสดงผลเวลาและวันท่ีปัจจุบนั 
Dropdown สำหรับเลือกสถานท่ีปฏิบัติงาน 
การแสดงผลเวลาที่ทำการกดเข้างานและกดออกงาน 
ปุ่มสำหรับเข้างาน/ออกงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพ 6 แสดงผลเวลาปฏบิัติงานของพนกังาน กรณีปฏบิัติงานในสถานที ่

 
จากภาพ 6  เมื่อพนักงานทำการเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน และทำ
การกดบันทึกเข้า-ออกงาน ระบบจะทำการตรวจสอบตำแหน่ง
ของผู้ใช้งานว่าอยู ่ในระยะรัศมีไม่เกิน 50 เมตร ของสถานที่
ปฏิบัติงาน (จากตำแหน่งของ GPS ) ผู้ใช้งานจึงจะสามารถบันทกึ
เวลาการปฏิบัติงานได้ โดยระบบจะทำการจัดเก็บวันและเวลา
การปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานยังไม่ได้ทำการบันทึก
เวลาออกงาน ผู ้ใช้งานจะไม่สามารถบันทึกเวลาเข้างานใหม่ 
ระบบจะทำการแสดงวันและเวลาที่ผู ้ใช้งานทำการบันทึกครั้ง
ล่าสุด จนกว่าจะเริ่มวันใหม่ 
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6.2 การพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของ
พนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7 แสดงฟอร์มบันทึกเวลาการปฏิบตัิงาน กรณีปฏิบัติงานในสถานที ่

 
 จากภาพ 7แสดงหน้าจอการแสดงผลบนแอปพลเิคชัน กรณี
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีประกอบดว้ย  

การแสดงแผนท่ีและตำแหน่งท่ีอยูป่ัจจุบันของผู้ใช้งาน 
แถบเมนู สำหรับการเลือกใช้งาน Feature เข้า -ออก และ 

Feature นอกสถานท่ี 
การแสดงผลเวลาและวันท่ีปัจจุบนั 
หมายเหตุในการไปปฏิบตัิงานนอกสถานท่ี เช่น ประชุม พบ

ลูกค้า 
การแสดงผลเวลาที่ทำการกดเข้างานและกดออกงาน 
ปุ่มสำหรับเข้างาน/ออกงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 8 แสดงผลเวลาปฏบิัติงานของพนกังาน กรณีปฏบิัติงานนอกสถานที ่
 

 จากภาพ 8 แอปพลิเคชันจะแสดงแผนที่และตำแหน่งที่อยู่
ปัจจุบันของผู้ใช้งาน(จากตำแหน่งของ GPS) เมื่อผู้ใช้งานทำการ
กดบันทึกเข้า-ออกงาน ระบบจะแสดงสัญลักษณ์เวลาเข้า-ออก
งานที่ผู ้ใช้งานทำการบันทึก และระบบจะทำการบันทึก วันที่ 
เวลา หมายเหตุในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งละติจูด ลองจิจูด และ
สถานท่ีปฏิบัติงานของผู้ใช้งานเพื่อให้พนักงานฝ่ายบุคคลสามารถ
ตรวจสอบภายหลัง ระบบจะทำการแสดงวันและเวลาที่ผู้ใช้งาน
ทำการบันทึกครั้งล่าสุด จนกว่าจะเริ่มวันใหม่ 
 
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อโปรแกรม
บันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
โปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ โดยผู้ใช้งานจำนวน 5 คน พบว่าผู ้ใช้งานมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.9 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.77  
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ลำดับ
ที ่

รายการประเมิน  x̄ SD ระดับความ
เหมาะสม 

1 ต ร ง ต า ม ค ว า ม
ต้องการของผู้ใช้งาน 

4 0.70 ด ี

2 รูปแบบการแสดงผล 
ได้แก่ ตัวอักษรและ
สีมีความเหมาะสม 

4.2 0.83 ดีมาก 

3 ม ีความสะดวกต่อ
การใช ้งานบ ันทึก
เวลาการทำงาน 

3.4 0.54 ด ี

4 มีความพึงพอใจใน
ด้านการใช้งาน  

4 1.00 ดีมาก 

 ผลการประเมิน 3.9 0.77 ด ี
 
ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานที ่มีต่อ
โปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที ่

7. สรุปผลการดำเนินงาน 
    การพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบ ัต ิงานของ

พนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา
โปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านอุปกรณ์
เคลื ่อนที ่ 2) เพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานที ่มีต่อ
โปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ พบว่าการใช้งานโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถระบุพิกัดตำแหน่งได้
ถูกต้อง สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลในส่วนของเวลาการ
ปฏิบ ัต ิของพนักงาน ซ ึ ่งจะช่วยอํานวยความสะดวกให้กับ
เจ้าหน้าที ่ฝ ่ายบุคคล โดยผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยผู้ใช้งานจำนวน 5 คน พบว่าผู้ใช้งานมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.9 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.77 
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The development of Application for Exercise Lovers 

 
ธัญญาเรศ วงค์ศรีทา1, อัศม์เดช วงศ์นาค2 และ วรวิทย์ สังฆทิพย์3* 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

Emails: porpo3009@gmailcom, asadejwongnak@gmail.com, worawith.sa@rmu.ac.th*  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเค

ชันรวมพลคนชอบออกกำลังกาย 2) เพื่อประเมินคุณภาพระบบ
แอปพลิเคชันรวมพลคนชอบออกกำลังกาย 3) เพื่อหาความพึง
พอใจผู้ใช้งานระบบแอปพลิเคชันรวมพลคนชอบออกกำลังกาย 
โดยกลุ ่มตัวอย่างที ่ ใช ้ในการวิจ ัย ค ือ นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั ้นปีที ่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยได้แก่ 1) แอปพลิเคชันรวมพลคนชอบออกกำลังกาย 
2) แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันรวมพลคนชอบออกกำลัง
กาย 3) แบบสอบถามความพึงพอใจแอปพลิเคชันรวมพลคนชอบ

ออกกำลังกาย สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนา
แอปพลิเคชันรวมพลคนชอบออกกำลังกาย สามารถนำไปใช้งาน
ได้จริงอย่างมีคุณภาพ 2) ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน
รวมพลคนชอบออกกำลังกาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 อยู่ในระดับคุณภาพ มาก
ที่สุด 3) ผลการหาความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันรวมพล
คนชอบออกกำลังกายพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก
ที่สุด 
คำสำคัญ –แอปพลิเคชัน, รวมกลุ่ม, กิจกรรม, ออกกำลังกาย 
 

ABSTRACT 
 The purposes of the study were to the 
development of application for exercise lovers., to the 
evaluation of application for exercise lovers., and to 
satisfaction questionnaire of the sample. The sample 
included 2rd year information technology, Faculty of 

information technology 30 students in Rajabhat 
Mahasarakham University. The instruments used in the 
research were to application for exercise lovers., to the 
application quality assessment, and to satisfaction 
application questionnaire. The statistics used in this 
research were the average and standard deviation. The 
results showed that 1 )  The result of application for 
exercise lovers can be used with quality. 2) The results 
of the evaluation of application for exercise lovers was 
found at a highest level whereas the average was 4.68 
and standard deviation was 0.47. 3) The satisfaction of 
the application for exercise lovers was found at a 
highest level whereas the average was 4 . 5 1  and 
standard deviation was 0.66. 
Keywords –  Mobile Application, Group Together, 
Activity, Exercise 

 
1. บทนำ 

 ในปัจจุบันคนไทยนั้นเริ ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและออก
กำลังกายกันมากขึ้น บางคนอาจทำไปเพื่อลดน้ำหนัก บางคนก็
ทำเพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง การออกกำลังกายก็ควรเป็นกิจวัตรประจำวัน
อย่างหนึ่งของทุกคน ปัจจุบันมีผลการวิจัยมากมายยืนยันแล้วว่า
การออกกำลังกายเป็นประจำนั้นทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ลด
ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน 
ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำกล้ามเนื้อหัวใจจะมีกำลังบีบตัวดี ทำ
ให้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดี ส่วนพวกที่ไม่
ออกกำลังกาย กล้ามเนื้อหัวใจจะบีบตัวได้เพียงเบาๆ ทำให้เลือด
ไปเลี้ยงสมองและร่างกายน้อย การปรับความดันเลือดไม่ดี ทำให้
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เวียนศีรษะได้ง่าย จากการวิจัยพบว่า [1] กลุ่มที่ไม่ออกกำลังกาย
จะเป็นโรคหัวใจมากกว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายและทุกคนทราบกัน
ดีว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ ทำให้
สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย ไม่เครียด อารมณ์แจ่มใส เบิกบาน ซึ่ง
ถ้าขาดการออกกำลังกายก็ทราบเช่นกันว่าจะมีโทษต่อร่างกาย
อย่างมาก 
 แต่ในความเป็นจริงแม้จะรู้ก็ยังมีคนไทยเราอีกจำนวนหนึ่งที่
ยังไม่รู ้สึกอยากจะออกกำลังกาย เหตุผลที่หลายคนมักใช้เป็น
ข้ออ้างในการไม่ออกกำลังกายก็คือ เหงา ไม่มีเพื ่อนเล่น ไม่มี
สถานที่ เพราะทุกวันนี้คนเรามีการย้ายเปลี่ยนที่อยู ่อาศัยกัน
ตลอด จึงทำให้อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ที่ตัวเองพึ่งมาอาศัย
และยังไม่มีเพื่อนท่ีสนใจการออกกำลังกายแบบเดียวกันหรือยังไม่
รู้จักสถานท่ีออกกำลังกายในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษามีความประสงค์ที่จะพัฒนาระบบ
แอปพลิเคชันรวมพลคนชอบออกกำลังกาย เพื่อเป็นสื่อกลางของ
กลุ่มคนที่หาเพื่อนออกกำลังกายมาพบปะ เจอกัน โดยผู้ใช้งาน
สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อหาเพื่อนร่วมออกกำลังกายด้วยกันตาม
ประเภทกีฬาท่ีต้องการได้ จากนั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ตั้งไว้
และแชทกับคนที ่เข้ามาร่วมกิจกรรมนัดหมายกันได้และยัง
สามารถจองสนามกีฬาผ่านทางแอปพลิเคชันนอกจากนั้น
ทางด้านผู้ประกอบการสามารถจัดการสนามกีฬาแจ้งรายละเอยีด
สนาม ช่วงเวลาที่ว่าง ราคาต่อชั ่วโมง ,สนามที่ตั ้งของสนามได้ 
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเล่นกีฬาประเภทน้ันๆได้เข้ามาใช้บริการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชันรวมพลคนชอบออกกำลัง

กาย 
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพระบบแอปพลิเคชันรวมพลคนชอบ

ออกกำลังกาย 
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบแอปพลิเคชันรวมพล

คนชอบออกกำลังกาย 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ช้ัน
ปีท่ี 2 จำนวน 2 หมู่เรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ช้ัน
ปีที่ 2 จำนวน 30 คน คัดเลือกด้วยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster Group Sampling) 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
4.1 บริบทเกี่ยวกับการออกกำลังกาย  
 การออกกําลังกายมีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ คือส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตสม
ส่วนในวัยเด็กในผู้ใหญ่จะช่วยบำรุงรักษาสุขภาพสมรรถภาพที่ดี
อยู่แล้วมิให้เสื่อมลง ปรับปรุงสุขภาพ สมรรถภาพททรุดโทรมใหด้ี
ขึ้น ป้องกันโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการขาดการออกกําลังกาย [2] 
 ร่างกายของคนเราย่อมต้องการการออกกําลังกายเพื่อการ
เจริญเติบโต และมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีสมรรถภาพ การออก
กําลังกายนั้นมีการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกายจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกาย เช่น 
กล้ามเนื้อเจริญเติบโตเต็มที่ มีสุขภาพสมบูรณ์มีสมรรถภาพทาง
กายดีสามารถทำงาน ประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดีมี
ประสิทธิภาพเป็นเวลานานๆ 
4.2 การพัฒนา Mobile Application 
 Mobile Application [3] เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สำหรับอุปกรณ์เคลื ่อนที ่ เช่น โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต โดย
โปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยัง
สนับสนุน ให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันโทรศพัท์มือ 
หรือ สมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้
ผู ้บริโภคใช้ ส่วนที ่มีคนใช้และเป็นที ่นิยมมากก็คือ ios และ 
Android จึงทำให้เกิดการเขียนหรือพัฒนา Application ลงบน
สมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก อย่างเช่น แผนที่, เกมส์, โปรแกรมคุย
ต ่างๆ และหลายธุรก ิจก ็เข ้าไปเน้นในการพัฒนา Mobile 
Application เพื ่อเพิ ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น 
ตัวอย่าง Application ที่ติดมากับโทรศัพท์ อย่างแอพพลิเคช่ัน
เกมส์ช่ือดังที่ช่ือว่า Angry Birds หรือ Facebook ที่สามารถแชร์
เรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึก สถานที่ รูปภาพ ผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นได้โดยตรงไม่ต้องเข้าเว็บบราวเซอร์ 
4.3 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ [4] คือ ระบบปฏิบัติการ (OS) 
หร ือแพลต ์ฟอร ์มท ี ่จะใช ้ควบค ุมการทางานบนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา 
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โดยมีกูเกิ้ลอิงก์ ท-ีโมบายเอชทีซีควอลคอมม์โมโตโรลาและบริษทั
ช้ันนำอีกมากมายร่วมพัฒนาโปรเจคANDROIDผ่านกลุ่มพันธมิตร 
เครื่องมือสื่อสารระเบิด (OPEN HANDSET ALLIANCE) ซึ่งเป็น
กลุ่มพันธมิตรช้ันนาระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือ
สื ่อสารเคลื ่อนที ่ซึ ่งANDROIDประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ 
ไลบารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาซึ่ง 
เ ท ี ย บ เ ท ่ า ก ั บ WINDOWS MOBILE, PALM OS, SYMBIAN, 
OPENMOKO และ MAEMO ของโนเกียโดยใช้องค์ประกอบที่
เป ็น  โอ เพนซอร ์ สหลายอย ่ า ง เช ่น LINUX KERNEL, SSL, 
OPENGL, SQLITE, WEBKIT และเขียนไลบารีเฟรมเวิร ์คของ
ตัวเองเพิ่มเติมซึ่งทั้งหมดจะโอเพนซอร์สใช้(APACHE LICENSE)
ความร่วมมือครั ้งนี ้ม ีเป้าหมายในการส่งเสริมนวัตกรรมบน
เครื่องมือสื ่อสารเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที ่เหนือกว่าแพลต์
ฟอร์มโมบายทั่วไปที่ มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การนำเสนอมิติใหม่
ของแพลต์ฟอร์มระบบ เปิดให้แก่นักพัฒนาจะทาช่วยให้กลุ่มคน
เหล่านี้ทำงานร่วมกันได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยANDROID 
จะช่วยเร่งและพลัก ดันบริการระบบสื่อสารูปแบบใหม่สู่ผู้บริโภค
โดยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สถาปัตยกรรมอยู่ 4 ชั้น คือ 1) 
ชั ้น APPLICATIONS 2) ชั ้น APPLICATION FRAMEWORK 3) 
ช้ัน LIBRARIES 4) ช้ัน LINUX KERNEL 
4.4 จีพีเอส (GPS) 
 จีพีเอส (GPS) [5] ย่อมาจากคำว่า GLOBAL POSITIONING 
SYSTEM หมายถึง ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอาศัย
การคำนวณ จากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่
โคจรอยู่รอบ โลกซึ่งทราบตำแหน่ง ทำให้ระบบนี้สามารถบอก
ตำแหน่ง ณ จุด ที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลก โดยเครื่องรับ
ส ัญญาณจ ีพ ี เอส ซ ึ ่ ง  เป ็นอ ุปกรณ ์ท ี ่ ใช ้ต ิดตามรถ " GPS 
TRACKING"และวัตถุต่างๆ นั้นๆ จะสามารถคำนวณความเร็ว
และทิศทางนำมาใช้ร่วมกับ โปรแกรมแผนที่ เพื่อใช้ในระบบการ
ติดตามรถ หรืออุปกรณ์ ต่างๆ และสามารถใช้นำทางได้ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็น ประเทศที่ให้กำเนิดระบบจีพีเอส (GPS) มา
ตั้งแต่ปีค.ศ.1957 (พ.ศ.2500) เมื ่อ 1 กันยายน 2526 ได้ เกิด
เหตุการณ์โคเรียนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินท่ี 007ของเกาหลีใต้บินพลัด
หลงเข้าไปในน่านฟ้า ของสหภาพโซเวียตและถูกรัสเซียยิงตก ท 
าให้ผู้โดยสาร 269 คน เสียชีวิตทั้งหมด ประธานาธิบดีโรนัลด์ เร
แกนจึงได้ประกาศให้ พัฒนาระบบจีพีเอสที่เคยใช้เฉพาะทาง
การทหารให้นำไปพัฒนา เพิ่มเติมเพื ่อให้ใช้กับพลเรือนและ

อนุญาตให้ประชาชนท่ัวไป นำมาใช้งานได้ แรกเริ่มมีการนำมาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อหาพิกัดเครื่องบิน พิกัดเรือ พิกัดรถ 
พิกัดบุคคล ต่อมามีการ เพิ่มวิวัฒนาการร่วมกับการส่งข้อมูลด้วย
ความเร ็วส ูง GPRS เพื ่อ แสดงผลแบบ REAL TIME ในการ
ติดตามยานพาหนะ ติดตามการ ส่งสินค้า และมีการใช้อย่าง
แพร่หลายทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป จนมาถึงประเทศไทย 
4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

เพ็ญนภา บุญรอด [6] งานวิจัยนี ้นำเสนอการพัฒนาแอป
พลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมผู้ออกกำลังกาย 
โดยการประยุกต์ใช้หลักการของเครือข่ายสังคมร่วมกับแอปพลิเค
ชันออกกำลังกายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย และใช้
เทคโนโลยีแอคเซเลโรมิเตอร์เซ็นเซอร์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์
สมาร์ทโฟนในการจับจังหวะการออกกำลังกายและคำนวณ
ระยะทางแทนการใช้งานจีพีเอส เพื่อลดข้อจำกัด เรื่องการออก
กำลังกายอยู่กับที่หรือการออกกำลังกายภายในอาคารที่จีพีเอส
ไม่สามารถจับระยะทางได้ จากผลการประเมินคุณภาพของแอป
พลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 6 คน ซึ่งแบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาโปรแกรมจำนวน 3 คนและผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา
จำนวน 3 คน ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันอยู่ใน
ระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.63 และผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจำนวน 20 
คน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 สรุปผลได้ว่า แอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้นนั้นมีคุณภาพอยู่ในนระดับดี สามารถใช้เป็นต้นแบบใน
การพัฒนาแอปพลิเคชัน บนสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างเครือข่ายสังคม
ผู้ออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี  
 Wuttidittachotti, P., Robmeechai, S., and Daengsi, T. 
[7] นำเสนอการออกแบบระบบแนะนำการออกกำลังกายบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งระบบจะแนะนำ การออกกำลัง
กายโดยคำนวณจากดัชนีมวลกาย (BMI), อัตราการเผาผลาญ
พื้นฐาน (BMR) และพลังงานที่ใช้ในการเล่นกีฬาแต่ละกิจกรรม 
นอกจากน้ีระบบยังได้รับการออกแบบมาให้สามารถให้คำแนะนำ
ในลักษณะพิเศษแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วย 
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5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยค้นคว้าครั้งน้ี ประกอบด้วย 
5.1 แอปพลิเคชันรวมพลคนชอบออกกำลังกาย 
5.2 แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แอปพลิเคชันรวม

พลคนชอบออกกำลังกาย 
5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ แอปพลิเคชันรวม

พลคนชอบออกกำลังกาย 

 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด้านการประเมินคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 
โดยกำหนดระดับความเหมาะสมในการประเมิน ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

ในการแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมินคุณภาพ แปลผล 
ตามค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

4.51 – 5.00 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50 มีความเหมาะสมในระดับมาก 
2.51 – 3.50 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
0.51 – 1.50 หมีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 
7. ขั้นตอนการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบ ตามขั้นตอน วงจรการพัฒนาระบบ 
(System development life cycle : SDLC) 5 ข้ันตอน 
7.1 ขั้นตอนการวางแผนระบบ (Systems Planning) 
 ผู ้ศ ึกษาได้ว ิเคราะห์ความต้องการและรายละเอียดของ
ผู้ใช้งานต่อระบบใชวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการวิจัย
จากระบบงานเดิมถึงความต้องการของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันรวม
พลคนชอบออกกำลังกายการวิเคราะห์จะเกี ่ยวข้องกับการ
ออกแบบโครงสร้างของระบบและความสัมพันธ์ในการออกแบบ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบเพื่อให้สอดคล้องกับระบบปฏิบัติการ
จริงและลักษณะการทำงานของระบบแอปพลิเคชันรวมพลคน
ชอบออกกำลังกาย ดังภาพ 1-3 

 

 
ภาพ 1 แนวคิดการพัฒนาระบบด้านผู้ใช้งานทั่วไป 

 

 
ภาพ 2 แนวคิดการพัฒนาระบบด้านผู้ประกอบการ 

 
ภาพ 3 แนวคิดการพัฒนาระบบด้านผู้ดแูลระบบ 

 
7.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) 
 นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 7.1 มาวิเคราะห์ ระบบงานใหม่ 
โ ด ย ใ ช ้ ห ล ั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎ ี  UML (Unified Modeling 
Language)เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ใหม่ โดยในการวิเคราะห์นั ้นจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ Use 
Case Diagram, Use case Scenario, Activity Diagram, 
Sequence Diagram และ Class Diagram ดังแผนภาพ 1-3 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันรวมพลคนชอบออกกําลังกาย

เข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้ท่ัวไป

ผู้ประกอบการ

ผู้ดูแลระบบ

สร้างกิจกรรมออกกําลังกาย

เข้าร่วมกิจกรรม
จัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน

ตรวจสอบกิจกรรม

จัดการสนามกีฬา

จองสนามกีฬา จัดการช่วงเวลาสนามกีฬา

ตรวจสอบสถานะการจอง
สนามกีฬา

ออกจากระบบ

สมัครสมาชิก

โพสต์ข้อความ
<<

inc
lu

de
>>

แสดงความคิดเห็น

 
แผนภาพ 1 Use Case Diagram แอปพลิเคชันรวมพลคนชอบออกกำลัง
กาย 

จากแผนภาพ 1 แสดงถึงการทำงานของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
รวมพลคนชอบออกกำลังกาย โดยมียูสเคสไดอะแกรม ดังนี้ 
 1) สมัครสมาชิก คือ การสมัครเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน 
โดยผู้ใช้จะต้องทำการกรอกข้อมูลตามที่ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้
จัดทำขึ้น 

2) ลงช่ือเข้าสู่ระบบ คือ การที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันได้ทำการ
ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยตามขั้นตอนแล้ว ผู้ใช้งานจะต้องนำมา
ลงช่ือเข้าใช้งานจึงจะสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้ 

3) โพสต์ข้อความ คือ การพิมพ์ข้อความที่ผู้ใช้งานแอปพลิเค
ชันต้องการจะโพสต์ลงในแอปพลิเคชัน 

4) แสดงความคิดเห็น คือ การแสดงความคิดเห็นที่ผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชันต้องการจะแสดงความคิดเห็นลงในแอปพลิเคชัน 

5) สร้างกิจกรรมออกกำลังกาย คือ การที่ผู้ใช้งานแอปพลิเค
ชันต้องการที่จะจัดกิจกรรมออกกำลังกายขึ้นมาเพื่อหาคนมาเข้า
ร่วมและรวมตัวกันไปทำกิจกรรมที่สร้างขึ้น 

6) เข้าร่วมกิจรรม คือ การที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันได้กดเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมที่มีคนสร้างขึ้นมา 

7) ตรวจสอบกิจกรรม คือ การที่ผู้ดูแลระบบสามารถเข้ามา
ตรวจสอบกิจกรรมที่สร้างขึ้นไว้ เพื่อลบหรือแก้ไขได้ 

8) จัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน คือ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม 
แก้ไข ลบ ข้อมูลของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันได้ 

9) จองสนามกีฬา คือ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถเลือกจอง
สนามกีฬาได้ 

10) จัดการสนามกีฬา คือ ผู้ประกอบการสามารถเพิ่ม แก้ไข 
ลบ ข้อมูลสนามกีฬาได้ 

11) ตรวจสอบสถานะการจองสนามกีฬา คือ ผู้ประกอบการ
สามารถตรวจสอบสถานะการจองสนามกีฬาของตนเองได้ 
 12) ออกจากระบบ คือ การที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันไดท้ำการ
กดออกจากระบบ 

 
แผนภาพ 2  Activity Diagram จองสนามกีฬา 

 

      จากแผนภาพ 2 แสดงถึงลำดับการทำงานของผู้ดูแลระบบ 

โดยจะมีกิจกรรมการทำงาน คือ ค้นหาสนามกีฬา แสดงรายการ

สนามกีฬา เลือกสนามกรอกข้อมูลการจองสนาม กดยืนยัน 

จากนั้นรอการแสดงผลในแอปพลิเคชัน 

 

 

 

ผู้ใช้งานท่ัวไป ระบบ

N

Y
ยืนยัน

ค้นหาสนามกีฬา

แสดงรายการสนามกีฬา

10

เลือกสนามกีฬา

บันทึกข้อมูลการจองสนามกีฬาแสดงการจองสนามสําเร็จ

ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

N

Y

กรอกข้อมูลการจองสนามกีฬา



1742 

 

  

ผู้ดูแลระบบ ระบบ

ค้นหาสนามกีฬา

Y

N

7

ดึงข้อมูลสนามกีฬาจากฐานข้อมูลแสดงสถานะของสนามกีฬา

 
แผนภาพ 3  Activity Diagram ตรวจสอบสถานะของสนามกีฬา 

 

        จากแผนภาพ 3 แสดงถึงลำดับการทำงานของผู้ดูแลระบบ 

โดยจะมีกิจกรรมการทำงาน คือ กดค้นหาสนามกีฬา จากนั้นรอ

การแสดงผลในแอปพลิเคชัน 

7.3 การออกแบบ (SYSTEM DESIGN) 
     นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ ในขั้นตอนท่ี 7.2 มาทำ
การออกแบบระบบฐานข้อมูล และออกแบบหน้าจอ จนครบทุก
ระบบนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอคำ
ช้ีแนะ 
7.4 การพัฒนาระบบ (SYSTEMS IMPLEMENTATION) 
     นำข้อมูลที่ได้จากข้อ 7.3 มาทำการพัฒนาระบบโดยการ
พัฒนาฐานข้อมูล MYSQL จากนั ้นทำการพัฒนาส่วนที ่เป็น
APPLICATION บนมือถือระบบปฏิบัติการ ANDROID ด้วยภาษา
JAVA และ ในส ่วน GUI จนเสร ็จสมบูรณ ์ จากน ั ้นทำการ
ตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นด้วยตัวเอง นำเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา และเสนอต่อผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพื่อประเมิน
คุณภาพของระบบงานท่ีพัฒนาขึ้น ด้วยวิธีการแบบ BLACK BOX 
7.5 การดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ (SYSTEMS 
MAINTENANCE AND REVIEW) 
     จัดทำคู่มือซึ่งประกอบไปด้วยการแนะนำขั้นตอนการติดตั้ง 
การใช้งานระบบท้ังส่วนของผู้ใช้งานและผู้ประกอบการ 
 

8. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใช้สถิติพื้นฐานคือค่าเฉลี่ย (�̅�) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  

9. ผลการวิจัย 
9.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันรวมพลคนชอบออกกำลังกายทำ
ให้ได้ระบบที ่มีส่วนประกอบ 5 โมดูล และมีผู ้ใช้งานระบบ 
จำนวน 3 กลุ่ม 

 
ภาพ 4 หน้าสร้างกจิกรรม 

 

 
ภาพ 5 แสดงหน้าจองสนามกีฬา 
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ภาพ 6 แสดงหน้าสร้างสนามกีฬา 

 

9.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ 
 ผู้ศึกษานำข้อมูลการประเมินคุณภาพมาทำการวิเคราะหห์า 
ค่าสถิติ ผลการหาคณุภาพดังแสดงในตาราง 1 
ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ 

รายการ ผลการประเมิน 
�̅� S.D. ความหมาย 

ด้านความต้องการของผู้ใช้
ระบบ (Functional 
Requirement Test) 

4.58 0.50 มากที่สุด 

ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชัน
ของระบบงาน (Function 
Test) 

4.76 0.50 มากที่สุด 

ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ (Usability Test) 

4.60 0.50 มากที่สุด 

ด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ (Security 
Test) 

5.00 0.00 มากที่สุด 

ด้านคู่มือการใช้งานระบบ 
(Documentation) 

4.53 0.52 มากที่สุด 

รวมท้ังหมด 4.68 0.47 มากที่สุด 

  
 จากตาราง 1 ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลโดยรวม พบว่าอยู่ใน 
ระดับ มากที่สุด ( �̅� = 4.68, S.D. = 0.47)  
 

9.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ผลการหาความพึงพอใจของแอปพลิเคชันรวมพลคนชอบ
ออกกำลังกาย แต่ละข้อได้แสดงค่าเฉลี่ย และส ่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ชั้นปีที่ 2 จํานวน 30 คน คัดเลือกด้วยวิธีการเลอืก
สุ ่มตัวอย่างแบบกลุ ่ม (Cluster Random Sampling) ผลการ
ประเมินความพอใจโดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ( �̅� = 4.51, 
S.D. = 0.66) 

 

10. สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันรวมพลคนชอบออกกำลังกาย 
สำเรจ็สมบูรณ์ได้ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาแอปพลิเคชันทุก
ขั้นตอน โดยใช้วงจรพัฒนาระบบ (SYSTEM DEVELOPMENT 
LIFE CYCLE : SDLC) 5 ขั้นตอนและทฤษฎีการวเิคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ UML มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน ตามจุดประสงค์จากนั้นนำไปพัฒนา เมื่อเสร็จสมบรูณ์
และนำแอปพลเิคชันรวมพลคนชอบออกกำลังกาย ท่ีพัฒนาขึ้นให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องที่สุด ก่อนนำเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจึงส่งผลให้การพัฒนาแอปพลิเคชันรวมพลคนชอบ
ออกกำลังกาย สำเร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ นนทวัฒน์ พลสุวรรณ[8] เรื่องระบบ
จัดการงวดร้านรถจักรยานยนต์ ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 ผลการประเมินคณุภาพการพัฒนาแอปพลิเคชันรวมพลคน
ชอบออกกำลังกาย มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ท้ังนี้อาจเนื่องจากผู้ศึกษาไดน้ำการพัฒนาตามรูปแบบของ
วงจรพัฒนาระบบ (SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE : 
SDLC) 5 ขั้นตอนและทฤษฎีการวเิคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
UML และได้นำไปเสนออาจารย์อย่างต่อเนื่อง แล้วนำแอปพลิเค
ชันไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ประเมินคุณภาพของแอป
พลิเคชันเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ จากน้ัน
ทำการปรับปรุงตามที่ได้รับคำแนะนำจากผูเ้ชี่ยวชาญ ส่งผลให้ผล
การประเมินคณุภาพทีไ่ด้ สอดคลอ้งกับ นนทวัฒน์ พลสุวรรณ 
[8] เรื่องระบบจดัการงวดร้านรถจกัรยานยนต์ ผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับ มาก  
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 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันรวมพล
คนชอบออกกำลังกาย มีผลโดยรวมทุกข้ออยู่ในระดับมากทีสุ่ด ที่
เป็นเช่นอาจเนื่องจากผู้พัฒนาได้เน้นการออกแบบที่สะดวกต่อ
การใช้งานและจัดทำคูม่ือประกอบการใช้งานแอปพลิเคชันท่ีมี
ความชัดเจน สอดคล้องกับ นนทวัฒน์ พลสุวรรณ [8] เรื่องระบบ
จัดการงวดร้านรถจักรยานยนต์ พบว่าผลการหาความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ( �̅�  = 4.43, S.D. = 0.74) 

 
11. ข้อเสนอแนะ 

11.1. ผู้ใช้งานควรจะศึกษาคู่มือเพิ่มเติมก่อนใช้งานทุกครั้ง 
11.2 ผู้ใช้งานควรจะระบุกิจกรรมและเวลาที่ต้องการ เพื่อความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม 
11.3 ควรเพิ่มระบบแชทเพ่ือช่วยในการติดต่อสื่อสาร 
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ระบบติดตามสถานการณ์ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผ่าน Line Chatbot 
Staff Task Tracking System via Line Chatbot 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดในรูปแบบของ scrum 

และ Grab มาประยุกต์ใช้ร่วมกันทำงานผ่าน Line Chatbot โดย
มีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อ 1. เพื ่อทราบความก้าวหน้าของการ
ดำเนินงานได้ 2. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานรู้ถึงผู้รับผิดชอบงาน 3. เพื่อ
ช่วยในการบริหารจัดการตารางงาน 

Line Chatbot ทำหน้าที่ติดตามสถานะการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีการทำงานของระบบจะทำงานผ่าน LINE Application 
โดยใช้ความสามารถของ Application Line คือ LineLiff ระบบ
ประกอบด้วย ผู ้ใช้งานและเจ้าหน้าที ่ทั ่วไป การทำ งาน คือ 
ผู ้ใช้งานจะทำ การแจ้งรายงาน  ผ่าน Application Line ใน
ลักษณะ Web Application ซึ่งมี API Chatbot รับผิดชอบเก็บ
ค่า Line Token ID เพื่อส่งสถานะงานให้แก่ผู้ใช้งาน โดยงานนั้น
จะส่งไปยังเจ้าหน้าท่ีตามตำ แหน่ง โดยมี API Chatbot แยกงาน
ตาม Tag ที่แจ้งและแสดงออกมาในรูปแบบ Flex Message ให้
เจ้าหน้าท่ีกดรับงาน  
คำสำคัญ – ไลน์แชทบอท, เว็บแอบพลิเคชัน, แกรบ, สกรัม 
 

ABSTRACT 
 This research is the application of the concept in the 
form of scrum and Grab to work together through Line 
Chatbot with the objective of 1. To know the progress 
of the operation 2. To help users know the person in 
charge. Task 3. To help manage the schedule 
 Line Chatbot can track the operational status of staff 
in the working area. This project functions base on the 
Line application using an extension of the Line 
application known as LineLiff. The system is divided 
into two user groups, including users and staff. 

Typically, the user is to report tasks through the Line 
application in terms of a Web application platform. API 
Chatbot is responsible for collecting Line Token ID and 
send task status to the user. After that, that task will be 
sent to staff referred to responsibility and position. 
Then, API Chatbot will select the task sorting by TAG. 
This TAG represents in the form of Flex message 
sending to staff for confirming their task. 
Keywords – Line Chatbot, Web Application, Grab, 
Scrum 

 
1. บทนำ 

เนื ่องจากปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ แบ่งการทำงานเป็นแผนก 
ต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละแผนกมีการจัดการเป็นหน่วยย่อย ยกตัวอย่าง
เช่น แผนกบริการซ่อมบำรุงอาคารสถานท่ี จะมีส่วนของฝ่ายซ่อม
บำรุง ฝ่ายซ่อมไฟฟ้า ฝ่ายซ่อมประปา และฝ่ายซ่อมแอร์เป็นต้น 
จะเห็นว่ามีผู้รับผิดชอบตามหน่วยย่อยมากกว่า 1 ฝ่าย ทำให้การ
ติดตามงานหรือผลของงานนั ้น ๆ หากมีการแจ้งซ่อมเข้ามา 
พร้อม ๆ กันจะทำให้ทราบผลการดำเนินงานค่อนข้างลำบาก 
ยากต่อการตรวจสอบและติดตาม รวมถึงการบันทึกว่ามีการ
ดำเนินการเสร็จสิ้นไม่เป็นระเบียบ ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้เกิด
แนวคิดที ่จะพัฒนาระบบที ่ใช้ว ิธ ีการทำงานของ Grab และ 
Scrum โดยที่ Grab จะเป็นลักษณะของการให้ผู้ให้บริการทำการ
เลือกงานด้วยตนเอง ขณะที ่ Scrum จะเป็นแนวคิดของการ
ทำงานแบบ Agile มีรูปแบบการทำงานเป็นระบบ มีช่วงเวลา 
และต้องเสร็จสิ้นตามกำหนด ด้วยความสามารถของทั้งสองระบบ 
รวมกับการใช้ความสามารถของ Line Application และ Line 
Chatbot จะทำใหง้านและการจัดการถูกทำใหง่้ายขึ้น เพราะผู้ใช้
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สามารถแจ ้งเหต ุหร ือร ับงานจากท ี ่ ใดก ็ ได ้  เพ ียงแค ่ ใ ช้
โทรศัพท์มือถือในการดำ เนินงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งเหตุนั้น
จะเป็นเจ้าหน้าที่ ที่รับการลงทะเบียนจากทางแอดมิน ผู้ควบคุม 
Line chatbot โดยเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุนั้นจะต้องระบุตำแหน่ง
ในองกร์ของตนเองเพื่อให้ Line chatbot นั้นทำการแยกเป็น
แผนกบริการที่ถูกต้อง ซึ่งตัว Line นั้นสามารถ สร้างหรือแก้ไข 
ในส่วนของแผนกบริการได้เพื่อรองรับความต้องการของแต่ละ
องค์กรนั้น จะต้องการตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ
องค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการแจ้งเหตุที่ตรงแผนกบริการที่
ทำการใช้งานจริง ยกตัวอย่างแผนก ช่างซ่อมไฟฟ้า ฝ่ายซ่อม
ประปา เป็นต้น  และในส่วนของ เหตุงานนั้น จะเป็นการแจ้ง
รายละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละแผนก โดยตัว Line จะจ่าย
งานตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งในแผนกนั้น ๆ ยกตัวอย่าง แจ้งเหตุไฟ
เสีย line ก็จะทำการแจ้งเหตุงานให้กับเจ้าหน้าที่ช่างไฟ ซึ่งจะ
เป็นแผนกช่างไฟเท่านั ้นจะเป็นผู ้เลือกรับงานโดยเนื ้องาน
รายละเอียดนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องทำการแจ้งมาในฟอร์มที่ทาง 
Line กำหนดมาให้เพื่อ แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับเหตุนั้น ได้รับทราบถงึ
รายละเอียดงาน เช่น สถานที่ , วันเวลาที่ต้องการ รูปภาพหน้า
งาน , แผนกของงาน เป็นต้น และเมื่อเหตุงานได้รับการแจ้งเหตุ
และมีเจ้าหน้าที่ในแผนก นั้นๆ รับงานไปแล้วนั้น Line จะทำการ
แจ้ง สถานะงานให้กับผู ้ใช้บริการให้ทราบถึงสถานะของงาน 
ยกตัวอย่าง กำลังดำเนินงาน , เสร็จสิ้น , มีเหตุขัดข้อง( กรณีงาน
เกินกำหนดเวลาโดยเจ้าหน้าที่รับเหตุงานจะต้องระบุ เกิดเหตุ
อะไร ยกตัวอย่าง อุปกร์ต ้องเบิกใหม่หรือไม่สามารถแก้ไข
เบื้องต้นได้ เป็นต้น ) และเมื่องานเสร็จสิ้นผู้ใช้บริการสามารถให้
คะแนนกับเจ้าหน้าท่ีรับเหตุงานท่ีได้รับการจัดการเสร็จสิ้นได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

2.1  เพื่อทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่มีการรับแจ้ง
เข้ามา 
2.2  เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานรู้ถึงสถานะงานที่ผู้รับผิดชอบงานได้เข้า
ทำงานเสร็จสิ้นหรือยัง 
2.3  เพื่อช่วยในการบริหารจัดการตารางงานของเจ้าหน้าท่ีในการ
ทำงาน 
 
 

 

3. ขอบเขตงานวิจัย 
3.1  Line Chatbot สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ใช้งาน 
และเจ้าหน้าท่ี  
3.2  Web Application ใช้สำหรับแจ้งงานไปยังเจ้าหน้าที่และมี
หน้า Dashboard เพื ่อแสดงสถานะ และสถิติการทำงานของ
เจ้าหน้าท่ีที่ทำงานท่ีได้รับเข้ามา 
3.3  พัฒนา API ในการรับข้อมูลส่วนผู้ใช้งาน และแจ้งสถานะ
งานกลับมายังผู้ใช้งาน รวมถึงกระจายงานไปยังเจ้าหน้าที่ตาม
ตำแหน่งงาน 
3.4  ระบบจะมี Admin ซึ ่งม ีส ิทธิ์ท ี ่จะแจกจ่ายงานให้แก่
เจ้าหน้าท่ีได้ในกรณีไม่มีผู้รับงานเกิดขึ้นในระบบ  
 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
4.1 Line 
      Line (ไลน์) เป็นโปรแกรม Messenger ระบบส่งข้อความให้
ผู้ใช้งานทันที พัฒนาโดยบริษัท Naver Corporation ของเกาหลี 
มีความสามารถใช้งานได้ทั้งในโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ 
IOS, Android, Windows Phone และสามารถใช้งานได ้บน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ Mac OS ได้  โปรแกรมสามารถ
พูดคุย ส่งรูป ส่งไอคอน ส่งสติกเกอร์ ตั้งค่าคุยกัน เป็นกลุ่ม ฯลฯ 
ทำให้มีผู้ใช้งานโปรแกรมนี้เป็นจำนวนมาก ผู้ใช้ในประเทศไทย
นิยมใช้เป็นอันดับสองรองจากประเทศญี่ปุ่น [1] 
4.2 Line Chatbot 
      Line Chatbot คือบัญชีไลน์ที ่สามารถโต้ตอบกับผู ้ใช้ได้
อย่างอัตโนมัติ จากความสามารถของมันทำให้สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการสร้าง Line Chatbot ขึ้นมาเพื่อตอบรับแจ้งเหตุ
ต่าง ๆ ในแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อที ่บุคลากรจะได้สามารถ
ดำเนินงานที ่ได้ร ับแจ้งมาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ที ่ต ้องเขียน
แบบฟอร์มคำร้องแจ้งเหตุให้เสียเวลาการดำเนินการ [2] 
4.3 PHP 
     PHP คือภาษาสำหรับทำงานด้านฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ (server-
side scripting) ถ ูกออกแบบมาสำหรับการพัฒนาเว ็บไซต์ 
สามารถใช้เขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั ่วไปได้ PHP ถูก
พ ัฒนา โดย Rasmus Lerdorf ในป ี  1994 PHP ย ่อมาจาก 
Personal Home Page ป ัจจ ุบ ันหมายถ ึ ง  PHP: Hypertext 
Preprocessor [3] 
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4.4 Database 
     Database คือระบบฐานข้อมูลเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูล
ต ่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องกันเข ้าไว ้ด ้วยกันอย่างม ีระบบ  และมี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูล
ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถ
ใช้งานและดูแลจัดการข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [4] 
4.5 API 
     API (Application Programming Interface) คือ ซอฟต์แวร์
ตัวกลางที่ทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ สามารถนำ API นั้น ๆ 
ไปใช้งานพัฒนาเข้ากับโปรแกรมของตนเอง  เช่น Server ของ 
Google, Facebook, Twitter และอื ่นๆ หากต้องการพัฒนา
โปรแกรมร่วมกับ Server ดังกล่าว ก็เพียงเรียกใช้ API ที่มีการ
ตระเตรียมไว้เพื่อการพัฒนา [5] 
4.6 Scrum 
      Scrum คือแนวคิดในการทำงานแบบ Agile  (อไจล์)  มา
ปฏิบัติตามขั้นตอนของสกรัม  เพื่อระบุปัญหาที่มีความซับซ้อน 
เปลี่ยนแปลงบ่อย   เพื่อให้สามารถส่งมอบงานทีม่ีการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว [6] 
4.7 Grab Taxi 
      Grab Taxi คือระบบการให้บริการเรียกรถแท็กซี ่สำหรับ
ผู้โดยสารรวมถึงการกระจายงานการเรียกรถแท็กซี่ไปยังคนขับ
ผ่านระบบโทรศัพท์ Smartphone โดยต้องการยกระดับการ
ให้บริการ โดยสารรถแท็กซี่ เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น [7] 
4.8 MySQL 
     MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย
บริษัท MySQL AB ทำหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบรองรับ
คำสั่ง SQL เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องทำงานร่วมกับ
เครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ระบบงานทสา
มารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน เช่นการทำงานร่วมกับ 
เครื่องบริการแม่ข่ายเว็บ (Web Server) [8] 
4.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 [9] ได้ศึกษาการใช้งานระบบติดตามสถานการณ์ดำเนินงาน
ในรูปแบบ Scrum โดยใช้การแจ้งเตือนใน Facebook โดยระบบ
ม ี  2 Platform ค ื อ  Web Application แ ล ะ  Mobile 
Application ที่เข้ามาใช้ในการ ค้นหา และตรวจสอบ การดำ 

เนินงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในหน่วยงานให้มีความง่าย และ
สะดวกยิ ่งขึ ้น โดยมีการแสดงการดำเนินงานในรูปแบบของ 
Scrum นอกจากนี ้ระบบติดตามสถานการณ์ดำเนินงานใน
ร ูปแบบ Scrum สามารถแจ ้งงานผ ่าน  Facebook ย ังช ่วย 
ตรวจสอบว่างาน แต่ละงาน ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และงานแต่ละ
งานใช้เวลาในการทำงานใช้เวลาเท่าไร เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ
ข้อมูลการทำงานของงานต่าง ๆ ทีถู่กแจ้งเข้ามาผ่าน Facebook 
 [10] ได ้ศ ึกษาการใช้งานระบบเวรเปลของโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเดิมใช้วิธิการติดต่อประสานงานทาง
โทรศัพท์ภายใน และวิทยุสื่อสาร จึงทำให้เกิดความผิดพลาดใน
การประสานงานบ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ระบบ Grab เวรเปล จึงได้
ถูกพัฒนาขึ้น โดยให้เจ้าหน้าที่เวรเปลที่ต้องการจะทำงานกด
เลือกรับผู้ป่วยผ่านโทรศัพท์ Smartphone คล้าย ๆ กับระบบ 
Grab Taxi ที่ผู้ขับรถจะทำการเลือกผู้โดยสาร หากมีผู้โดยสาร
เรียกใช้ผ่านโทรศัพท์ Smartphone 
 

5. วิธีการดำเนินงานวิจัย  
วิธีการดำเนินงานวิจัยในการสร้าง Line Chatbot 
5.1 การวิเคราะห์ปัญหา 
      ปัจจุบันพบว่าหน่วยงานในแต่ละองค์กรมีการแบ่งการ
รับผิดชอบงานมากกว่า 1 ฝ่าย ทำให้การติดตามงานหรือผลของ
งานนั้น ๆ ไม่สามารถทราบผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนจึง
ทำให้ยากต่อการตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน และการบันทึก
ข้อมูล 
5.2 การออกแบบระบบงาน 
      การออกแบบการทำงานโดยรวมของระบบ สามารถ
แบ่งเป็นส่วนการทำงานของผู้ใช้งาน และส่วนของเจ้าหน้าท่ี โดย
ถูกแสดงดังภาพท่ี 1 และ 2 ตามลำดับ 
      5.2.1 Diagram การทำงานของระบบส่วนผู้ใช้งาน  

 
 

ภาพ 1 Diagram การทำงานของระบบในส่วนผู้ใช้งาน 
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              จากภาพที ่  1 ผ ู ้ ใช ้งานจะเข ้าใช ้งานผ ่าน Line 
Application หากต้องการแจ้งเหตุการซ่อมแซมต่าง ๆ ก็จะทำ
การแจ้งสถานะงานผ่านไลน์ โดยมีการ Tag แยกประเภทงานให้รู้
ว ่าจะต้องส่งงานไปให้บุคลการ (เจ้าหน้าที ่) หน่วยไหน โดย
เรียกใช้ผ่าน API 
     5.2.2  Diagram การทำงานของระบบส่วนเจ้าหน้าที่ 

 
ภาพ 2 Diagram การทำงานของระบบในส่วนเจ้าหน้าที ่

             ในขณะเดียวกันฝั่งบุคลากร (เจ้าหน้าที่) เมื่อเข้าใช้งาน 
Line Application ก็จะเห็นสถานะงานที่ผู้ใช้งานทำการแจ้งเหตุ
เข้ามา ทางเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถเลือกกดรับงานตาม Tag ใน
ส่วนท่ีตนเองทำหน้าที่ดูแล เมื่อทำงานเสร็จ หรือหากงานมีปัญหา 
ก็ทำการแจ้งว่างานได้ทำเสร็จสิ้น หรืองานเกิดปัญหาขึ้น ดังภาพ
ที่ 2 
5.3 หน้าจอการใช้งานโปรแกรม 
     ในการใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้งานต้องทำการเพิ่มเพื่อนบอทรับ
แจ้งเหตุ โดยทำการเพิ่มผ่าน QR Code ตามภาพที่ 3 และได้
ผลลัพธ์ตามภาพที่ 4 ตามลำดับ 

 
ภาพ 3 ภาพ QR Code สำหรับเพิ่มเพือ่นเพื่อเข้าใช้งาน 

 

 
ภาพ 4 หน้าจอการเพิ่มเพื่อนหลังจากใช้ QR Code 

 

 
ภาพ 5 ตัวอย่างหนา้เร่ิมต้นของ Line Chatbot 
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     หน้าจอการทำงานของโปรแกรมเมื ่อผู ้ใช้งานทำการเพิ่ม
เพื่อน Chatbot เสร็จสิ้นและ Login เข้ามาจะเห็นข้อความแสดง
รายละเอียด ตอบโต้โดย Line Chatbot และจะมีเมนูข้อความ
การแจ้งเหตุ เพื่อต้องการแจ้งเหตุปัญหาที่ต้องการแจ้งซ่อม ดัง
ภาพที่ 5 
     เมื ่อทำการกดปุ่มแจ้งเหตุ จะมีการขออนุญาตเข้าถึงสิทธิ์
ผู้ใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อทำการขอสิทธิ์การแจ้งเตือน 
หรือการเข้าถึงคลังรูปภาพของผู้ใช้งาน และเก็บ ID ของผู้ใช้งาน 
Email ที่ลงทะเบียนกับ Line โดยผู้ใช้งานต้องทำความเข้าใจกับ
เงื่อนไขต่าง ๆ และยอมรับการขอเข้าถึงสิทธิ์อย่างครบถ้วน เพื่อ
เข้าสู่ขั้นตอนการเข้าใช้ Web Application สำหรับการแจ้งเหตุ
ต่าง ๆ ดังภาพท่ี 6 

 
ภาพ 6 ภาพแสดงการขอสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้งาน 

     เมื ่อผู ้ใช้งานอนุญาตการเข้าถึง Line แล้ว Line จะทำการ
เปิดหน้า Web Application เพื่อแสดงฟอร์มสำหรับการแจ้งเหตุ
ดังภาพท่ี 7 โดยมีรายละเอียดของฟอร์มการแจ้งเหตุดังต่อไปนี้  
     - ช่ือ นามสกุล 
     - เบอร์โทรศัพท์ 
     - ช่ืองาน เหตุของงาน 
     - ประเภทงาน (ส่งให้เฉพาะหน่วยงานบุคลากรที่ทำหน้าที่
ดูแลในส่วนน้ี) 
     - รายละเอียดงาน 
     - สถานท่ี 
     - เวลาที่ต้องการ 

 
ภาพ 7 ภาพหนา้จอฟอร์มการแจ้งงาน 
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       เมื่อผู้ใช้งานทำการพิมพ์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามฟอร์มที่
ได้รับและแจ้งเหตุเสร็จสิ้น จะแสดงผลรายงานพร้อมรูปภาพไป
ยังเจ้าหน้าที่ ดังภาพท่ี 8 

 
ภาพที่ 8 ภาพแสดงคิวงาน 

 

     กรณีมีงานท่ีได้รับแจ้งเหตเุข้ามา งานจะถูกจัดเรียงเป็นลำดับ
คิวของงานตามลำดับเหตุที่ถูกแจ้งเข้ามา ในขั้นนี้เจ้าหน้าท่ีจะ
สามารถกดรับงานได้ทันที หรือในกรณีมีงานเร่งด่วน หรืองาน
ฉุกเฉินเข้ามา เจ้าหน้าท่ีสามารถเลือกรับงานเร่งด่วน หรืองาน
ฉุกเฉินก่อนงานปกติได้ ซึ่งในกรณงีานปกติท่ียังไม่ได้ถูกกดรับโดย
เจ้าหน้าท่ี ก็ยังคงค้างในระบบ และเมื่อครบ 24 ช่ัวโมง หลังจากมี
การแจ้งเหตุจากผู้ใช้งาน ระบบจะมีการแจ้งเตือนบอกไปยัง
เจ้าหน้าท่ีว่ายังคงมีงานค้างอยู่ในควิของตนเอง 
5.4 ขั้นตอนการทำงานของ API 

     1.  Authorization (การอนญุาต) ทำการขอสิทธ์ิการเข้าถึง 
ID Line เพื่อทำการเก็บ ID Line ผู้ใช้งานไว้สำหรับการส่งสถานะ
งานกลับมาหาผู้ใช้งาน  
     2. ทำการแยกและแจ้งงานตาม category_id ตามฝ่ายของ
เจ้าหน้าท่ีนั้น ๆ 

 
6. ผลการดำเนินงานวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ได้นำแนวคิดในรูปแบบของ Scrum และ Grab มา
ประยุกต์ใช้ใน Line Chatbot เพื่อติดตามสถานะการดำเนินงาน
ได้สะดวกยิ่งขึ้นในองค์กร จากการทดสอบโปรแกรม ให้ผลการ
ดำเนินงานเป็นไปตามการออกแบบ การใช้รงานะหว่างผู้ใช้งาน 
กับบุคลากร (เจ ้าหน้าที ่ ) ม ีความเข้าใจและตอบสนองต่อ
โปรแกรมได้เป็นอย่างดี และตรงตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 

 
7. สรุปผลการทดลอง 

 จากผลการทำงานของระบบติดตามสถานการณ์ดำเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ผ่าน Line Chatbot สามารถแบ่งผู้ใช้งานทั้งหมด 
เป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วย User ผู ้ใช้งาน และ User 
บุคลากร โดยสามารถทำงานได้ดังนี้ 
 
7.1 ผู้ใช้งาน 
 7.1.1  สามารถเพิ่มเพื่อนส่วนของ Line Chatbot ผ่าน ID 
Line หรือ QR code ได้  
 7.1.2  สามารถลงทะเบียน User ผู้ใช้งานได้  
 7.1.3  ส ามา รถกด เ มน ู แ จ ้ ง เ หต ุ แ ล ะด ึ งหน ้ า  Web 
application ฟอร์มแจ้งเหตุผ่าน Line ได้ 
     7.1.4  สามารถแจ้งเหตุได้และข้อมูลถูกต้อง 
 
7.2 เจ้าหน้าที ่

7.2.1  สามารถเพิ ่มเพื ่อนตัว Line Chatbot โดยผ่าน ID 
Lineหรือ QR code ได้  
 7.2.2  สามารถลงทะเบียน User บุคลากรได้  
 7.2.3  สามารถระบุตำแหน่ง User บุคลากรได้  
     7.2.4  รับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุได้  
 7.2.5   สามารถดูรายละเอียดของเหตุที่แจ้งมาได 
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8. ข้อเสนอแนะ 
    งานวิจัยนี้ยังมีข้อจำกัดในการพัฒนา จากข้อจำกัดฝั่ง Line 
Application เช่น ข้อจำกัดในเรื่องของข้อความที่มีการตอบโต้ไป
กลับระหว่างสองฝั่งการทำงาน ซึ่งจากการทดลองใช้ Account ที่
เป็น Free User ทำให้ปริมาณในการตอบโต้ไปกลับค่อนข้าง
จำกัด นอกจากนี้การเข้าขอใช้สิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ต้องทำผ่าน 
Web Application ไ ม ่ ส าม า รถท ำผ ่ า น  Line Application 
โดยตรง ลักษณะปัญหาและข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ตัวงานยังไม่
สมบูรณ์ แต่ก็สามารถทำงานได้ตามขอบเขตการออกแบบไว้  
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บทคัดย่อ 

ระบบประเมินราคาผ้าม่านมีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อผิดพลาดและ
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการประเมินราคาผ้าเมิน ซึ่งปัจจุบัน
การประเมินทำโดยการจดบันทึกและคำนวณด้วยมือ (Manual) 
ระบบที ่พัฒนาขึ ้นมานี้ จะทำการคำนวณราคาประเมินโดย
อัตโนมัติ เพื่อเสนอราคาให้กับลูกค้าและสามารถค้นหาข้อมูลการ
ประเมินได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสร้างรายงานเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้ให้บริการได้ ระบบประเมินราคาผ้าม่านได้
จัดทำขึ้นโดยใช้ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรมและใช้ MySQL 
เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล และผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผ ู ้ ใช ้ต ่อระบบประเม ินราคาผ ้าม ่าน  ม ีค ่าเฉล ี ่ยอยู่ ในมาก  

( x̅ =3.98) 
คำสำคัญ: ประเมินราคา, ผ้าม่าน  
 

ABSTRACT 
Curtain price estimation system aims to reduce errors 
and Increase convenience and speed in estimating the 
price of fabric Currently, the assessment is done by 
taking notes and calculating by hand (Manual). This 
developed system Will automatically calculate the 
appraised price to offer the price to customers and Can 
find assessment data quickly. And also create reports 
to support service provider's decision Curtain price 
estimation system was created using PHP programming 
language. And Use MySQL as a database management 
system and the results of user satisfaction study on 

curtain price estimation system. There is a very average 

in (x̅= 3.98) 
Keywords: Estimate price, curtains 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ สำหรับยุคนี้

ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื ่อสารที ่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก 
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ 
รองร ับการใช ้งานบน Social Network อีกท ั ้ ง  เทคโนโลยี
ทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวรท์ี่
ม ีการพัฒนาไปอย ่างรวดเร ็ว จ ึงทำให ้คนจำนวนมากให้
ความสำคัญในด้านแหล่งข้อมูล ซึ่งคนจำนวนมากให้ความสนใจ
คือ อินเทอร์เน็ต ( Internet) ธุรกิจส่วนใหญ่ได้มีการนำเอา
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการ
ทำงานให้สามารถสนองตอบความต้องการได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถรองรับการทำงานกับข้อมูลที่มีปริมาณมาก ประมวลผล
ได้อย่างรวดเร็วสร้างความสะดวกสบายในการทำงานและการ
ทำงานเป็นลำดับขั้นตอนอย่างเป็นอัตโนมัติมากขึ้นจากประโยชน์
ของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว โครงงานนี ้มีแนวคิดที่จะ
พัฒนาระบบประเมินราคาผ้าม่าน ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการทำงาน
ของธุรกิจร้านผ้าม่าน ซึ ่งปัจจุบันทำงานโดยจดบันทึกลงใน
กระดาษและคำนวณจากเครื่องคิดเลข จึงทำให้เกิดความยุ่งยาก
และอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด รวมทั้งการสูญหายของข้อมูล 
ดังนั ้นการพัฒนาระบบประเมินราคาผ้าม่านขึ ้นมาจะช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าว โดยระบบนี้จะช่วยประเมินราคาโดยอัตโนมัติ 
พร้อมพิมพ์ใบเสนอราคาให้กับลูกค้าได้ทันที มีการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อสร้างรายงานสนับสนุนการตัดสินใจใช้ 
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. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบประเมินราคาผ้าม่านที่ทำงานได้อย่าง

ถูกต้องและรวดเร็ว 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบประเมินราคา

ผ้าม่าน 
3. ขอบเขตโครงงาน 

ระบบประเมินราคาผ้าม่านมีขอบเขตในการทำงานดังน้ี 
1. จัดการข้อมูลหลัก 

ได้แก่ ข้อมูลประเภทผ้าม่าน,ข้อมูลชนิดของเนื้อผ้าม่าน,
ข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ 

2. ด้านการประมวลผล 
ได้แก่ การประเมินราคาผ้าม่านโดยอัตโนมัติ ,บันทึกข้อมูล
การประเมินราคาและออกใบเสนอราคาให้กับลูกค้า,เพื่อให้
สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 

3. ด้านการจัดรายงาน 
ได้แก่ รายงานสรุปการประเมินตามช่วงเวลา,รายงานการ
ประเมินที ่มีการจ้างทำ ,สรุปรายได้จากการจ้างทำและ
รายงานต้นทุน-กำไรของการเสนอราคา 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทำให้การประเมินราคามีความถูกต้องและมีความรวดเร็ว 

ลดเวลาการประเมิน 
2. การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบไม่เกิดความสญูหายและ

สามารถเรียกใช้ในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว 
3. ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่มีต่อระบบประเมินราคาผ้ามา่น 
 

5. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  
5.1 สูตรการประเมินผ้าม่าน  [1] 

ม่าน คือวัสดุที่ใช้สำหรับสำหรับป้องกันหรือบดบังแสงหรือลม
โดยส่วนใหญ่วัสดุที่ทำจากผ้า ผ้าม่านจะแขวนเหนือประตูหรือ
เรียกว่าม่านประตู (Portiere) ม่านมักแขวนภายในอาคารเหนือ
หน้าต่างเพื่อกันแสงหรือในตอนกลางคืนเพื่อความเป็นส่วนตัวใน
การนอนหลับ หรือป้องกันแสงออกนอกอาคาร 
ประเภทของม่าน 
1. ม่านจีบมีล ักษณะเป็นจ ีบด ้านบนเว ้นระยะห่างเท่าๆ  

กันสามารถติดได้2ช้ันคือม่านโปร่งและม่านทึบ และสามารถ
เข้าได้กับการตกแต่งบ้านทุกสไตล์ 

2. ม่านพับ เวลาดึงม่านขึ ้น ม่านจะพับเป็นชั้นซ้อนทับกัน  
ม่านพับจะมีความแข็งแรงประหยัดพื ้นที ่และทำความ
สะอาดง่ายสามารถถอดซักได้ 

3. ม่านตาไก่ มีลักษณะเป็นลอน เรียบง่าย และใช้ได้ทุกยุคสมยั 
ไม่ตกยุค ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา 
 

การประเมินราคา 
 
 
 
 
 
 
การประเมินราคาของร้านผ้าม่านแต่ละร้านอาจใช้การคำนวณ
ราคาที่แตกต่าง แต่ส่วนใหญ่ใช้สูตรการคำนวณใกล้เคียงกัน 
ดังนั ้นในการพัฒนาครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้ใช้ต้นแบบการคำนวณจาก
ร้านเฟริสท์ผ้าม่าน โดยคุณนันทนา คำสี ได้ให้ข้อมูลในการ
ประเมินดังน้ี 
1.ผ้าม่าน 
นำความยาวด้านทีม่ากกว่าบวกด้วย 20 เซนติเมตร 
   = [2 เมตร(กว้าง)+20 เซนติเมตร] 

และคูณด้วย 2  = [2 เมตร(กว้าง)+20 เซนติเมตร.]*2 
ขนาดที่วัดได้  =4.4 เมตร 
คูณ จำนวนบานหน้าต่าง = 2*4.4 เมตร 
   =8.8 เมตร 
จากนั้นนำมาคิดเป็นหลาโดยการหารด้วย 0.9 
   =8.8 /0.9  

=9.77 หลา 
2.คิดราคาผ้า 
- เลือกชนิดผ้า ซึ่งแต่ละชนิดจะมีราคาต่างกัน นำขนาดที่วัดได้
จากข้อ1 มาคูณด้วยราคาผ้า เช่น 
   =9.77*250 
   =2443 
- คิดค่าเย็บ นำขนาดที่ได้คูณค่าเย็บ เช่น 
   =9.77*60 
 ค่าเย็บ  =586 บาท 
 

 

 2 .+20  . 

2  . 

      

4.4  . 
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3.คิดค่าอุปกรณ์ ตัวอย่าง ของผ้ามา่นตาไก่  
ราวเส้น*ราคาขาย  =2*185 =370 
หัวราว*ราคาขาย =4*20 = 80 
ตาไก ่   =29.76*8 =238.08 

=238.08*1.75 =416.64 
ขาจับ กำหนดถ้าเกิน 1.5 ม.ขึ้นไปใช้ 3 ตัว  
ถ้าน้อยกว่า 1.5 ม.ใช้ 2 ตัว 
ซึ่งเราใช้ 6ตัว*ราคาขาย =6*20 = 120 
ตะขอยูใช้2ตัว*ราคาขาย =4*2.5 =10 

=1234.72 
   =1234.72*2 
ราคาอุปกรณ ์  =2469.44 
 

4.รวมทั้งหมด 
รวมราคาผ้า+คา่เย็บ+ค่าอุปกรณ ์
   =2443+586+2469.44 
   =5499 

5.2 SDLC [2]  
SDLC เป ็นต ั วย ่อมาจาก Systems Development Life 

Cycle วงจรการพัฒนาระบบ คือ กระบวนการทางความคิด 
(Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหา
และตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้ได้โดยแบ่งออกเป็น 5 
ขั้นตอน ด ังนี้ (1) การวิเคราะห์และให้คำจำกัดความของ
ระบบงาน (Requirement analysis and definition) (2) การ
ออกแบบระบบและซอฟต์แวร์ (System and software design) 
(3) การกำหนดสร้างและทดสอบหน่วยย่อย (Implementation 
and unit testing) (4) การเชื ่อมโยงและการทดสอบทั้งระบบ 
(Integration and system testing) (5) การติดตั้งใช้งานและ
การบำรุงรักษา (Operation and maintenance)  
5.3 MySQL [3] 

คือโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที ่พัฒนาโดยบริษัท 
MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL 
เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือ
โปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความ
ต้องการของผู้ใช้ เช่นทำงานร่วมกับเครื ่องบริการเว็บ (Web 
Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่งเครื่องบริการ 
(Server-Side Script) เช ่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือ

ภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ 
(Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษา
จาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้
สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็น
ระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source)ที่ถูกนำไปใช้งาน
มากที่สุด MySQL จัดเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(RDBMS : Relational Database Management System) ซึ่ ง
เป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน 
5.4 Visual Studio Code [4] 

Visual Studio Code เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ใน
การแก้ไขและปรับแต่งโค้ดโดยมาจากค่ายไมโครซอฟท์ ที่มีการ
พัฒนาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถนำมาใช้
งานได้แบบฟรี ๆ ทีสต้องการความเป็นมืออาชีพ ซึ ่ง Visual 
Studio Code นั้น เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการ
ใช้งานกับแพลตฟอร์ม มีการรองรับการใช้งานท้ังบน Windows , 
macOS และ Linux ม ีการสน ับสน ุนท ั ้ งภาษา JavaScript, 
TypeScript และ Node.js สามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ สามารถ
นำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เรา
เลือกใช้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น 1.การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง 
ภาษา C++ , C# , Java , Python , PHP หรือ Go 2. Themes 
3. Debugger 4. Commands เป็นต้น 
5.5 Bootstrap [5] 

Bootstrap คือ Frontend Framework ที่รวม HTML, CSS 
และ JS เข้าด้วยกันสำหรับพัฒนา Web ที ่รองรับทุก Smart 
Device หรือ เร ียกว่า Responsive Web หรือ Mobile First 
Bootstrap ถู กพ ัฒนาข ึ ้ น โ ดยท ี ม ง านจาก  Twitter หรื อ 
Twitter.com ซึ่งจะเห็นว่าหน้าตาคล้ายกันมาก ซึ่งปัจจุบันทีม
พัฒนาหลัก  
5.6 AppServ [6] 

แอปเซิร ์ฟ (AppServ) คือ ชุดโปรแกรมในลักษณะของ 
WAMP ในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูปบนระบบปฏิบัติการ
ไมโครซอฟท์ เป็นการรวมโปรแกรมจำนวน 4 ตัวในการสร้างเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ Apache HTTP Server, PHP, MySQL, และ 
phpMyAdmin เ ว อ ร ์ ช่ั นป ั จจ ุ บ ั น ได ้ แ ก ่  AppServ 9 . 3 . 0 
จุดประสงค์หลักของการรวมรวบ Open Source Software 
เหล่านี้เพื่อทำให้การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ได้กล่าวมาให้ง่ายขึ้น 
เพื่อลดขั้นตอนการติดตั้งที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน โดยผู้ใช้งาน
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เพียงดับเบิ้ลคลิก setup ภายในเวลา 1 นาที ทุกอย่างก็ติดตั้ง
เสร็จสมบูรณ์ระบบต่างๆ ก็พร้อมที่จะทำงานได้ทันทีทั้ง Web 
Server, Database Server  
5.7 PHP [7] 

PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่งต่างๆจะ
เก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้อง
อาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, 
Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบ
อื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานใน
การสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไข
เนื้อหาได้โดยอัตโนมัต ิดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกวา่
server side หรือ HTML embedded scripting language เป็น
เครื่องมือท่ีสำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ 
Dynamic HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น 
 

6. วิธีการดำเนินโครงการ 
การพัฒนาระบบประเมินราคาผ้าม่านใช้วิธีวงจรพัฒนาระบบ 
โดยแบ่งเป็น 5 ข้ันตอน ไดด้ังนี ้

1) การว ิ เคราะห ์และให ้คำจำกัดความของระบบงาน
(Requirement analysis and definition) 

จากการศึกษาระบบงานเดิม พบว่ายังมีปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่  
1.ปัญหาจากการคำนวณราคาประเมินผิดพลาด 
2.ปัญหาเรื่องของเอกสาร เกิดการชำรุด สูญหาย และ

ปัญหาเรื่องของการสืบค้นข้อมูล เนื่องจากการจัดเก็บเอกสาร
ต่างๆ นั้นอยู่ในรูปของกระดาษ 

3. ปัญหาการให้บริการกับลูกค้ามีความล่าช้า 
2)  การออกแบบระบบและซอฟต ์แวร ์ (System and 

software design) 
ได้ออกแบบเพื่อศึกษากระบวนการทำงานและความสัมพันธ์

ของข้อมูลในระบบโดยใช้ 
- เขียน Data Flow Diagram ของระบบงาน 
- ออกแบบการนำเข้า การประมวลผล การแสดงผลข้อมูล 

และส่วนเช่ือมต่อกับผู้ใช้งาน  
- ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ ER-Diagram 
- พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบ โดยเลือกใช้ภาษา PHP, 

HTML, JavaScript และ Bootstrap 

3 )  ก า ร ก ำ ห น ด ส ร ้ า ง แ ล ะ ท ด ส อ บ ห น ่ ว ย ย ่ อ ย
(Implementation and unit testing) 

สร้างระบบเป็นหน่วยย่อยและทดสอบระบบงานย่อยเพื่อให้
สามารถทำงานได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด 

4) การเชื่อมโยงและการทดสอบทั้งระบบ (Integration and 
system testing) 

ทดสอบการใช้งานระบบโดยให้ผู้ใช้และประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้ใช้ จากกลุ่มตัวอย่างผู้รับเหมาบริการติดผ้าม่านใน
จังหวัดเชียงราย จำนวน 20 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก 
(Convenience Sampling) เพื่อความสะดวกในการศึกษาความ
พึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี ้

   คะแนน  5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   คะแนน  4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
   คะแนน  3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
   คะแนน  2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

 คะแนน  1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
นำคะแนนท่ีได้รับจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

มาวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยนำมาเปรียบเทียบ
โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยแต่ละข้อ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจปาน

กลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย

ที่สุด 
5) การติดตั้งใช้งานและการบำรุงรักษา (Operation and 

maintenance) 
มีการติดตามการใช้งานหากเกิดข้อผิดพลาดไม่ได้ถูกพบ

ระหว่างการทดสอบ แต่กลับพบในระหว่างการใช้งานจริง จะได้
ทำการแก้ไขได้อย่างทันที 
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7. ผลการพัฒนาระบบ 
จากการออกแบบระบบได้แสดงความสัมพันธ์ของระบบกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกได้ตามแผนภาพบร ิบท (Context 
Diagram) ดังภาพ 1 
 

 
 

ภาพ 1 Context Diagram ระบบประเมินราคาผ้าม่าน 
 

แสดงการไหลเวียนของข้อมูลในระบบได้ตามแผนภาพการไหล
ของข้อมูล (Data Flow Diagram) ดังภาพ 2 
 

 
 

ภาพ 2 Data Flow Diagram ของระบบประเมินราคาผ้าม่าน 

 
ออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ตาม (ER-Diagram) 
 

 
 

ภาพ 3 การออกแบบฐานขอ้มูล (ER-Diagram) 
ของระบบประเมินราคาผ้ามา่น 

 
การประเมินราคาผ้าม่านแสดงได้ดังภาพ 4 

 

 

ภาพ 4 หน้าจอประเมินราคา 

 
ระบบได้ประเมินราคา และแสดงออกมาเป็นใบเสนอราคา  
ดังภาพ 5 
 

ภาพ 5 ใบเสนอราคา 

ประเภท 

ประเภท 

ม่าน  2 2 
4 
1 
4.44 

ม่านตาไก่ 

ผ้าฝ้าย 2
5 1
 

11 
444 

15
50 

15
50 

1 

0
0

15
50 

2 

15
50 

ตะขอยู 2

5 

xxxxxxx xxxxxxx 

ตะขอย ู 2
.

2 5 

457 หมู่5 ต.ลี้ อ.เมือง   

ใบเสนอราคา 
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ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบประเมินราคาผา้ม่าน 

พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅=3.98) แสดงได้ดัง
ตาราง 1 
 
ตาราง 1 ตารางความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดทำระบบจัดการร้านผา้ม่านในส่วนงานอ่ืน ๆ 

เพื่อสามารถดึงข้อมูลจากระบบประเมินราคาที่ได้พัฒนาไว้ 
ไปใช้งานต่อ จะทำให้ไดร้ะบบร้านผ้าม่านที่มีความสมบูรณ์
มากยิ่งข้ึน  
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบ

ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษาหลักสูตรชีววิทยา 
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สามารถจัดเก็บและบันทึกข้อมูลอุปกรณว์ิทยาศาสตร์ การยืม-คืน
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รวมถึงการค้นหาข้อมูลสถานะของอปุกรณ์
ได้ โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ในการพัฒนาและใช้มายเอสคิว
แอล (MySQL) ในการจัดการฐานข้อมูล 

ผลของการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบงาน
ทั้งหมด 4 ด้าน คือ (1) ด้านความต้องการของผู้ใช้งาน (2) ด้าน
การทำงานของโปรแกรม (3) ด้านการออกแบบของการใช้งาน 
และ (4) ด้านความปลอดภัย ซึ่งประเมินโดยประธานหลักสูตร 
อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป พบว่าผลการประเมินในภาพ
รวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=4.29, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.54) 
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คำสำคัญ – การยืม, การคืน, ระบบยืมคืนอุปกรณ์, อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 
 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author  

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) design and 
develop the system in web application format for the 
Scientific equipment borrowing system : A Case Study 
of Biology Program of Rajabhat Uttaradit University and 
2) evaluate the satisfactory level toward the system. In 
order to Increase the efficiency of the service. The 
system was able to store and record into database. 
Such data were scientific equipment, scientific 
equipment borrowing and searching for scientific 
equipment status. The system was developed using 
PHP Language and using MySQL database to manage 
database. 
 Performance of the system is evaluated in four tests: 
(1) Function requirement test (2) Program function test 
(3) the design of the application and (4) Security test. 
The system was evaluated by Program Director, 
Operating staff, Students and Users. The results of the 
Evaluation were good level (mean = 4.29, standard 
deviation = 0.54). The system was easy to use, accurate, 
complete and secure. 
 
Keywords – Borrowing, Returning, Borrowing System, 
Scientific Equipment 

 

 



1759 
 

 

1. บทนำ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในองค์กรทั้ง

ภาครัฐและเอกชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารข้อมูล การ
ตัดการข้อมูล รวมถึงการจัดการการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ ระบบ
ฐานข้อมูลจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการ
จัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการค้นหา ลดปัญหา
การใช้กระดาษและบุคลากร และยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้
อีกด้วย 

หลักสูตรชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี นักศึกษาจะ
สำเร็จการศึกษาได้นั้นต้องเรียนรายวิชาให้ครบตามแผนการเรียน
ที่กำหนด และก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาทุกคนต้องทำงาน
วิจัย ทางหลักสูตรมีบริการให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ย ืมอุปกรณ์ว ิทยาศาสตร์ เพ ื ่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า และ
ปฏิบัติการในการเรียนการสอน หรือการวิจัย ตามระเบียบการใช้
ห้องปฏิบัติการของหลักสูตร 

 อ ุปกรณ์ว ิทยาศาสตร ์  หมายถ ึง ว ัสด ุอ ุปกรณ์ที ่ ใช ้ใน
ห้องปฏิบัติการ ปัญหาที ่พบในการทำงานคือ เมื ่อเจ้าหน้าที่
ต้องการเพิ่มหรือแก้ไขวัสดุอุปกรณ์ที่ให้บริการ ก่อนเพิ่มหรือ
แก้ไขในแต่ละครั ้งจะใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูลในแฟ้ม
เอกสาร และในการยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มาใช้ในแต่ละ
ครั้งต้องมาทำเรื่องด้วยตนเอง ทำให้เกิดความไม่สะดวก และใช้
เวลานานในการดำเนินการ อีกทั้งในปัจจุบันนักศึกษาหรือผู ้ที่
ต้องการใช้อุปกรณ์ทำการยืมโดยจดบันทึกรายการยืม-คีนลงใน
สมุดบันทึกการยืม-คืนทำให้เกิดความยุ่งยากในการค้นหาและ
ตรวจสอบข้อมูล  

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลยืม-คืนอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบ และมีความต้องการที่อยากจะได้ระบบ
ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ดังนั้นการพัฒนาระบบยืม-
คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน [1] เพื่อช่วย
จัดเก ็บรายการวัสดุอุปกรณ์ที ่ใช ้ในการศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติการวิจัยของหลักสูตรอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวก
ในการยืม-คืน สามารถสืบค้นอุปกรณ์และตรวจสอบสถานะของ
อุปกรณ์แต่ละชนิดได้ จะช่วยแก้ปัญหาข้างต้น และทำให้การ

บริหารจัดการการยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของหลักสูตร
ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
กรณีศึกษา หลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในระบบยืม-คืนอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา หลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

- ปัญหาใน
การยืม-คืน
อุปกรณ์

วิทยาศาสตร ์
 

- ความ
ต้องการระบบ

ยืม-คืน
อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร ์

 
ระบบยืม-คืน
อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
กรณีศึกษา 
หลักสตูร
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

 

ความ
ถูกต้องของ
ข้อมูลระบบ 
และความ
พึงพอใจ
ของผู้ใช้
ระบบ 

 
 

4. วิธดีำเนินการวิจัย 
    ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา 
หลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการ
อย่างเป็นลำดับขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบพื้นฐานที่
เรียกว่า วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle หร ือ SDLC) [2] ประกอบด ้วย 5 ระยะค ือ  (1) การ
วางแผนโครงการ (2) การวิเคราะห์ (3) การออกแบบและพัฒนา 
(4) การนำไปใช้ และ (5) การบำรุงรักษา 
   จากนั้นทำการประเมินประสิทธิภาพของระบบยืม-คืนอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา หลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 4 ด้านคือ (1) ด้านความสามารถในการทำงานตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน (2) หน้าที่ของระบบงาน (3) ด้านการ
ออกแบบการใช้งาน และ (4) ด้านความปลอดภัย 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการหา
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รูปแบบการยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา หลักสูตร
ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน  
5 คน และผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ จำนวน 5 คน 
4.1 การวางแผนโครงการ  
     ผู้วิจัยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ทำให้
ทราบถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้แบบฟอร์มกระดาษ และการจด
บันทึกข้อมูลการยืม-คืนลงในสมุด ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากใน
การค้นหาและตรวจสอบข้อมูล ดังนั ้นผู ้ว ิจ ัยจึงม ีแนวทาง
แก ้ป ัญหาโดยพ ัฒนาระบบย ืม -ค ืนอ ุปกรณ์ว ิทยาศาสตร์  
กรณีศึกษา หลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อ
ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียกดูและตรวจสอบข้อมูลการ
ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง และทำให้
การบริหารจัดการการยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของหลักสูตร
ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4.2 การวิเคราะห ์ 
    ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสาร สอบถาม  กระบวนการทำงานของ
การยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และสอบถามความต้องการของ
ผู ้ใช้ระบบได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตร
ชีววิทยา พบว่า ผู ้ใช้ต้องการใช้ระบบแบบเว็บแอปพลิเคชันที่
สามารถเก็บข้อมูลอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลการยืม-
คืนอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลและออกรายงานตามความต้องการได้ ผู้วิจัยนำข้อมูลไป
สร ้างแผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแส
ข้อมูล (Dataflow Diagram) และแผนภาพความสัมพันธ์ระหวา่ง
ข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) 
    ขั ้นตอนการทำงานในระบบงานเดิมนั ้นนักศึกษาหรือผู ้ที่
ต้องการยืมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สามารถทำการยืมโดยกรอก
แบบฟอร์มและใบเบิกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยให้อาจารย์
ประจำรายวิชาหรืออาจารย์ที ่ดูแลงานวิจัยลงชื่อรับรองถึงจะ
ดำเนินการได้ ดังภาพที่ 1 ส่วนขั้นตอนในการพัฒนาระบบใหมท่ี่
ต้องการนั้นได้นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการข้อมูล ลด
ขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเปลี่ยนเป็นการจัดเก็บข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูลจึงทำให้ง่ายต่อการจัดการ และมีความน่าเชื่อถือมาก
ขึ้น ระบบการทำงานที่ต้องการสามารถอธิบายได้ ดังภาพที่ 2 
โดยมี ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับระบบ 2 ฝ่าย คือ (1) ผู้ขอยืม และ (2) 
เจ้าหน้าท่ี  

 

4.2.1 เปรียบเทียบขั้นตอนการทำงานของระบบงานเดิม กับ
ระบบงานใหม ่

 
ภาพ 1 ขั้นตอนการทำงานของระบบงานเดิม 

 

 
ภาพ 2 ขั้นตอนการทำงานของระบบงานใหม่ 
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4.2.2 แผนภาพบริบท (Context Diagram)

 

ภาพ 3 แผนภาพบริบทของแสดงการทำงานของระบบยืม-คืนอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา หลักสูตรชีววทิยา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 

 จากแผนภาพบริบทของแสดงการทำงานของระบบยืม-
ค ืนอ ุปกรณ์ว ิทยาศาสตร ์  กรณีศ ึกษา หล ักส ูตรช ีวว ิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีผู้เกี่ยวข้องกับระบบ 4 กลุ่มคือ 
(1) เจ้าหน้าที่ (2) สมาชิก (3) ประธานหลักสูตร โดยเจ้าหน้าที่
สามารถจัดการข้อมูลอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ข้อมูลการเบิก
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะของ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ทำรายการยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  
ส ่วนประธานหลักส ูตรสามารถดูสถิต ิการยืม -ค ืนอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ได้ 
4.2.3 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)  
 แผนภาพกระแสข ้อม ูลของระบบย ืม-ค ืนอ ุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา หลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ แสดงเส้นทางของข้อมูลเข้าสู่ระบบ และข้อมูลออกจาก
ระบบไปยังแหล่งที่มีผลกระทบต่อระบบ โดยมีความสัมพันธ์กับ
การประมวลผล (Process) ที ่เกิดขึ ้นในระบบและแฟ้มข้อมูล 
(Data Store) ดังภาพท่ี 4  
   การประมวลผลที่เกิดขึ้นในระบบ ได้แก่ การเข้าใช้งาน จัดการ
ข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ จัดการการยืม/การจอง จัดการการคืน และ
รายงาน 

 
ภาพ 4 แผนภาพการไหลข้อมูลของระบบยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

กรณีศึกษา หลกัสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์

 จากแผนภาพการไหลข้อมูลของระบบยืม-คืนอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา หลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ โดยมีรายละเอียดการทำงานดังนี้ กระบวนการที่ 1.0 
คือ กระบวนการเข้าใช้ระบบ โดยผู้ที่จะทำรายการยืม/การจองได้
ต ้ องทำการสม ัครสมาช ิกก ่ อน กระบวนการท ี ่  2.0 คือ 
กระบวนการจัดการข้อมูลหลัก โดยเจ้าหน้าที่สามารถจัดการเพิ่ม 
ลบ แก้ไขข้อมูลสมาชิก ข้อมูลห้องปฏิบ ัต ิการ และผู ้ผลิต 
กระบวนการที ่ 3.0 คือ กระบวนการจัดการข้อมูลอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่สามารถจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล
ประเภท ข้อมูลอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กระบวนการที่ 4.0 คือ 
กระบวนการยืม/การจอง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยสมาชิก
สามารถทำรายการย ืม/การ เบ ิก อ ุปกรณ ์ว ิทยาศาสตร์  
กระบวนการที่ 5.0 คือ กระบวนการคืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์โดย
เจ้าหน้าที่สามารถทำรายการคืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ บันทึก
ข้อม ูลอุปกรณ์ชำร ุดเส ียหาย และกระบวนการที ่  6.0 คือ 
กระบวนการรายงาน โดยประธานหลักสูตรสามารถดูรายงานต่าง
ที่เกี่ยวข้องกับการยืมคืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รวมถึงสถิติการยืม
คืน และอุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้ 
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4.2.4 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity 
Relationship: ER Diagram)  
 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบ [3] 
แสดงดังภาพ 4 ซึ่งเป็นการออกแบบเครื่องมือสำหรับจำลอง
ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ประกอบไปด้วยกลุ่มข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกัน

หรือมีความเกี่ยวข้องกันและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
(Relationship) ท ี ่ เก ิดข ึ ้นทั ้งหมดในระบบยืม-ค ืนอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา หลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

 
ภาพ 5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา หลกัสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
4.3 การออกแบบและพัฒนา  
    ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบการทำงาน ฐานข้อมูล ส่วนติดต่อ
ผู้ใช้งาน พัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ PHP 
เชื ่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL [4] และพัฒนาระบบตามที่ได้
ออกแบบไว ้
 

 

ภาพ 6 การออกแบบและสรา้งฐานข้อมลูระบบยืม-คืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

 
ภาพ 7 ส่วนติดต่อผู้ใช้งานระบบ 
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4.4 การนำไปใช้  
     ผู้วิจัยได้นำระบบไปให้เจ้าหน้าที่ อาจารย์และนักศึกษาใช้
งาน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้งานระบบ และสอบถามความพึง
พอใจจากผู้ใช้ระบบหลังจากได้ทดลองใช้งาน 
4.5 การบำรุงรักษา  
     ผู้วิจัยได้สอบถามเจ้าหน้าที่ อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับ
การใช้งานระบบ เพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข 

 
5. ผลการศึกษา 

 ผลการดำเน ินการว ิจ ัยทำให ้ได้ ระบบย ืม-ค ืนอ ุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา หลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ที่มีความสามารถในการจัดการยืม/การจองอุปกรณ์
ว ิทยาศาสตร ์  การค ืนอ ุปกรณ์ว ิทยาศาสตร์  และสามารถ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ก่อนทำรายการยืมได้ และ
สามารถดูรายงาน สถิติการยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้อง ไม่สูญหาย  
5.1 การพัฒนาระบบ 
 การพัฒนาระบบยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา 
หลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะกระทำตาม
ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้
ภาษาพีเอชพี (PHP) ในการพัฒนา และมายเอสคิวแอล (MySQL) 
ในการจัดการฐานข้อมูล ในส่วนของหน้าจอหลักของระบบ [4] 
ผ ู ้ว ิจ ัยออกแบบให้มีความง่ายและสะดวกต่อการเข้าใช้งาน              
ดังแสดงในภาพ 8 

 
ภาพ 8 หน้าเขา้สู่ระบบของผู้ใช้งานตามหน้าที่และสิทธิ์การเข้าใช้งาน 

 
    ในส่วนของสมาชิก หน้าจอหลักของสมาชิกหลังจาก           
เข้าสู่ระบบ จะแสดงดังภาพ 9 

 
ภาพ 9 หน้าจอหลกัของสมาชิกหลังเข้าสู่ระบบ 

 
    สมาชิกสามารถทำรายการยืม/จองอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ดังภาพ 10 

 
ภาพ 10 หนา้แสดงการทำรายการยืม/จองอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของสมาชิก 

 
    ในส่วนของเจ้าหน้าท่ี หน้าจอหลักของเจ้าหน้าท่ีหลังจากเข้าสู่
ระบบจะแสดงสถิติการยืม และรายการยืมของสมาชิก ดังภาพ 
11 และ 12 

 
ภาพ 11 หนา้จอหลกัของเจ้าหน้าที่หลังเข้าสู่ระบบ 
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ภาพ 12 หนา้แสดงรายการยืมของสมาชิก 

    
 เจ้าหน้าท่ีสามารถทำการอนุมัตริายการยืมของสมาชิกได้        
ดังภาพท่ี 13 

 
ภาพ 13 หนา้แสดงการอนุมัติการยืม 

    นอกจากนี ้หากหลักสูตรได้รับอุปกรณ์มาใหม่ เจ้าหน้าที่
สามารถเพิ่มอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เข้าไปในระบบได้ดังภาพ 14 

 
ภาพ 14 หนา้แสดงการเพิ่มอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

     
5.2 การทดสอบการใช้งานระบบ 
     การทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 
[5] 4 ด้าน ได้แก ่
     การประเมินด้านการทำงานตามความต้องการของผู ้ใช้ 

(Requirement Test) อยู่ในระดับดี (�̅�=4.17) โดยประเมินจาก
ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล สำหรับจัดเก็บข้อมูลของ
การใช้งานระบบ ความสามารถในการจัดการข้อมูลของการใช้
งานระบบ ความสามารถในการนำเข้าข้อมูล ความสามารถใน
การจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน และความสามารถในการกำหนด
สิทธิ์การเข้าใช้งาน และความสามารถในการใช้งานระบบ ผู้ใช้
สามารถเรียนรู้การใช้งานระบบได้อย่างเข้าใจ 
 การประเมินด้านหน้าที่ของโปรแกรม (Functional Test) อยู่

ในระดับดี (�̅�=4.15) โดยประเมินจากความสามารถในการ
จัดการฐานข้อมูล สำหรับจัดเก็บข้อมูล ความสามารถในการ

จัดการข้อมูล ความสามารถในการนำเข้าข้อมูล ความสามารถใน
การกำหนดสิทธิ ์การเข้าใช้ระบบ ความสามารถในการแสดง
รายการข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ และความสามารถในการรายงาน
ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ 
 การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) 

อยู่ในระดับดี (�̅�=4.38) โดยประเมินจากความสะดวกในการใช้
งาน ความถูกต้องของข้อมูล ความชัดเจนของข้อมูลที่แสดงบน
จอภาพ ความเหมาะสมในการใช้สีตัวอักษร สีพื ้นหลัง และ
องค์ประกอบต่าง ๆ ช่องและปุ่มการใช้งาน ง่ายต่อความเข้าใจ
และการใช้งาน ความเหมาะสมในการจัดวางส่วนต่าง ๆ ของ
จอภาพ ตำแหน่งในการกรอกข้อมูลมีความเหมาะสมของปริมาณ
ข้อมูลที่นำเสนอแต่ละหน้าจอ และรายงานต่าง ๆ มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ 
 การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test) อยู ่ใน

ระดับดี (�̅�=4.35) โดยประเมินจากการกำหนดชื ่อผู ้ใช้และ
รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ การกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ
ผู้ใช้งานระบบ ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
ระบบ และความปลอดภัยของข้อมูลการใช้งานระบบ 
 การดำเนินงานวิจัยเรื ่องการพัฒนาระบบยืม-คืนอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา หลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  
ตาราง 1 ตารางสรุปผลค่าระดับการประเมินความสามารถในการทำงาน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

ด้านการทำงานตามความ
ต้องการของผู้ใช้  
(Requirement Test) 

4.17 0.52 ดี 

ด้านหน้าที่ของโปรแกรม  
(Functional Test) 

4.15 0.56 ดี 

ด้านการใช้งานของ
โปรแกรม  
(Usability Test) 

4.38 0.51 ดี 

ด้านความปลอดภัย 
(Security Test) 

4.35 0.58 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 ดี 

     ผลสรุปจากการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน
ของระบบทั้ง 4 คือ (1) ด้านความสามารถในการทำงานตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน (2) หน้าที่ของระบบงาน (3) ด้านการ
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ออกแบบการใช้งาน และ (4) ด้านความปลอดภัย ซึ่งประเมินโดย
ประธานหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป พบว่าผล
การประเม ินในภาพรวมอย ู ่ ในระด ับด ี  (ค ่ า เฉล ี ่ ย =4.29                     
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.54) ระบบใช้งานง่าย มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และปลอดภัย 

     ความพึงพอใจจากกลุ ่มตัวอย่างผู ้ใช้ระบบระบบยืม-คืน
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา หลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ มีผลสรุปดังตารางที่ 2  
ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านการทำงานของระบบ 4.48 0.51 มาก 
ด้านความสามารถของระบบ 4.70 0.46 มากที่สุด 
ด้านการออกแบบและ
จัดการเว็บเพจ 

4.45 0.52 มาก 

ด้านประโยชนแ์ละการ
นำไปใช้ 

4.63 0.49 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกดา้น 4.57 0.50 มากที่สุด 

    ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้ระบบ 
จำนวน 10 คน โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.57 หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสามารถของ
ระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70 ด้าน
ประโยชน์และการนำไปใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.63 ด้านการทำงานของระบบมีความพึงพอใจอยู ่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 ด้านการออกแบบและจัดการเว็บเพจมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.57 ตามลำดับ 
 

6. อภิปรายผล  
 ในการพัฒนาระบบยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา 
หลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ ผู้วิจัยได้รวบรวม
เอกสาร สอบถามกระบวนการยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และ
สอบถามความต้องการของผู้ใช้ระบบ จากนั้นนำไปวิเคราะห์ 
ออกแบบและพัฒนาระบบตามความต้องการของผู้ใช้ ทำให้ได้
ระบบที่อำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูล เรียกดู และ
ตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั้งปัจจุบันและ
ย้อนหลังได้ นอกจากนี้ระบบมีการป้องกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดจากผู้ใช้ระบบ เช่น การกรอกข้อมูลผิดประเภท การเลือก
วันที่ผิดพลาด เป็นต้น เมื่อนำระบบไปให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานและ

สอบถามความพึงพอใจ พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 ซึ่งผู้ใช้เห็นว่าระบบสามารถนำ
เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการยืม-คืนอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม และสามารถนำข้อมูลเข้าได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือด้าน
การออกแบบและจัดการเว็บเพจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.57 ซึ่งผู้วิจัยอาจจะต้องปรับในเรื่องความสวยงามและ
ความทันสมัยของเว็บเพจ รวมถึงรูปแบบและองค์ประกอบของ
เว็บเพจ เช่น สี ตัวอักษร กราฟิก เป็นต้น 
    ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการพัฒนาเพิ่มเติม
ในส่วนรายงาน โดยเพิ่มรายงานจำนวนอุปกรณ์ที่มีการยืมราย
เดือนและรายปี เพื ่อดูว่าอุปกรณ์ใดที่มีการยืมมากที่สุด เพื่อ
นำมาใช้ในการวางแผนการเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้
งานของอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของสหกิจศึกษาโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบโบนัส ในการ
พัฒนาครั้งนี้ อาศัยแนวคิดการวิจัยและพัฒนาตามหลักวงจรการ
พัฒนาระบบ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบไป
ด้ วย  Visual Studio Code เวอ ร์ ช่ั น  1 .7 4   , Framework 
Angular 9 , Springboot และ SQL Server เป็นเครื่องมือใน
การจัดการฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบไป
ด้วย HTML , CSS , Typescript , Java และ Mysql 

ผลการดำเนินงานระบบโบนัสช่วยในการประเมินผลตัวช้ีวัด
ของพนักงาน สามารถคำนวณสรุปผลการประเมินตัวช้ีวัด 
สามารถขออนุมัติการประเมนิตัวช้ีวัด ช่วยในการพิจารณาผลการ
ประเมิน บันทึกคะแนนการประเมินผล และสามารถออกรายงาน
ในรูปแบบของ PDF หรือ Execel ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน ซึ่งมี
ความเหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้
และสามารถนำไปใช้ในองค์กรและพัฒนาต่อได้จริง 
คำสำคัญ – โบนัส,ตัวช้ีวัด,ประเมนิผล 

ABSTRACT 
 This study is part of cooperative education, 
the objective of this study is to analyze, design, 
develop a system for assessing bonus adjustments. In 
this development Based on the concept of research 
and development according to the principles of the 
system development cycle The tools used in the 
development tools Visual Studio Code Version 1.74 , 
Framework Angular 9 , Springboot and SQL Server It is 
a database management tool., The Computer 
Languages are HTML CSS Typescript Java and Mysql 

Performance Bonus Adjustment Evaluation 
System helps in evaluating employee indicators. Able 
to calculate the results of the evaluation of indicators 
Can ask for approval to evaluate indicators Assist in 
determining the assessment results Evaluation score 
record And can issue reports in PDF or Execel format 
through web applications Partnership was showed was 
suitable, able to meet the needs of users, and can be 
used in the organization and develop for real. 
Keywords – bonus, indicators, Evaluation 

 
1. บทนำ 

ระบบประเมินผลปรับโบนัส เป็นระบบท่ีมีความสำคัญต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีความตั้งใจใน
การทำเพื่อให้งานมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และ เป็นระบบที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการบริหารค่าใช้จ่ายภายในบริษัท ซึ่งหากมีการคิด
คำนวณที่ผิดพลาดก็อาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายภายในบริษัท และเมื่อ
ต้องการคำนวณปรับโบนัสพนักงาน ต้องไล่หาข้อมูลต่าง ๆ ของ
พนักงาน ในแต่ละบริษัท มีพนักงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดการสูญหาย ซึ่งการนำระบบประเมินผลปรับโบนัส
พนักงานมาใช้ ทำให้สามารถค้นหาหรือคำนวณแต่ละบุคคลได้
ง่ายยิ่งขึ้น 

 
2.ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 วงจรการพัฒนาระบบ (SYSTEM DEVELOPMENT LIFE 
CYCLE) 

วงจรการพัฒนาระบบ คือ กระบวนการทางความคิด
(LOGICAL PROCESS) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
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แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยภายใน
วงจรการพัฒนานั้นจะแบ่งกระบวนการพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 
7 ขั้นตอน ดังนี ้ 

1. การกำหนดความต้องการของระบบ  (REQUIREMENT  
DEFINITION) 

2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 

เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ ศึกษาและทำความเข้าใจ

เกี่ยวกับความต้องการต่าง ๆ แล้วทำการวิเคราะห์เพื่อประเมินว่า

ระบบใหม่ควรมีหน้าที่อะไรบ้างท่ีต้องดำเนินการ 

3. การออกแบบระบบ (System Design) 

ในขั้ นตอนนี้  ผู้ พัฒ นาระบบจะออกแบบระบบ

สารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการที่ได้ระบุไว้ โดยระบุถึง

คุณลักษณะของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้โปรแกรม

ภาษาที่จะนำมาพัฒนา การออกแบบหน้าจอในการติดต่อกับผู้ใช้

ระบบ การออกแบบผังระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูล 

4. การพัฒนาระบบ (System Development) 

เป็นขั้นตอนที่นำเอาระบบที่ได้ออกแบบไว้มาทบทวน 

เพื่อช่วยให้ระบบงานสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นและมีคุณภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

5. การทดสอบระบบ (System Testing) 

เป็นขั้นตอนตรวจสอบการทำงานของระบบงาน หาก

พบข้อผิดพลาดจึงทำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  

6. การติดตั้งระบบ (System Implement) 

เมื่อทำการทดสอบระบบจนมั่นใจว่าระบบสามารถ

ทำงานได้จริงและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ ตลอดจน

พร้อมท่ีจะนำไปติดตั้งเพื่อใช้งานในสถานการณ์ 

7. การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) 

หลังจากที่ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ถูกนำไปใช้

งานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว หากพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจาก

การทำงานของระบบงานใหม่  ผู้พัฒนาระบบจำเป็นต้อง

ดำเนินการติดตาม และแก้ไขให้ถูกต้อง [1] 

2.2 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น 

เว็บ แอพพลิ เค ช่ัน  (Web Application) หมายถึ ง
แอพพลิเคช่ัน ท่ีถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็น เบราว์เซอร์ สำหรับการ

ใช้งาน เว็บเพจ ต่าง ๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนท่ีจำเป็น 
เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผลของตัวเครื่องสมาร์ท
โฟน ทำให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถ
ใช้งานผ่าน อินเทอร์เน็ต ในความเร็วต่ำได้ (เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
,ม.ป.ป.(  
2.3 เคร่ืองมือ และ ภาษาคอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์ (Software) 
1. Visual Studio Code Version 1.4 

เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแก้ไข source 
code และพร้อมใช้งานสำหรับ Windows macOS และ Linux 
มาพร้อมกับการรองรับ JavaScript Typescript และ Node.js 
(https://code.visualstudio.com/ docs,ม.ป.ป.,2563) [3]    

     2 . Microsoft SQL Server 2019 Version 
18.5.1 
  เป็นโปรแกรมในการบริหารจดัการฐานข้อมูล
ที่ดีที่สุดของ Microsoft โดยเป็นในรูปแบบของ Relational 
Database Management System หรือที่เรียกว่า RDBMS ซึ่ง
จะเป็นบริหารข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการต่าง ๆ รองรับการทำงานได้
จำนวนมาก และมีความสามารถมากมาย เทียบเท่ากับระบบ
ฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น Oracle, DB2, Informix เป็นต้น (https:// 
1th.me/xHhcE,2563 ) [4] 

ภาษาที่ใช้ 
1. MySQL 

เป็นระบบจดัการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา 
SQL แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอรส์ แต่แตกต่างจาก
ซอฟต์แวร์โอเพนซอรส์ทั่วไป โดยมีการพัฒนาภายใต้บริษัท 
MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบท่ี
ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ MySQL 
(www.itgenius.co.th/article 
/(sql),2563( [2]          

2. Typescript 
เป็นภาษาที่ถูกพัฒนามาจากjava  

script โดยบริษัทไมโครซอฟต ์เป็นภาษาที่เป็นแบบ High-level 
โดยเมื่อมีการประมวลผล จะถูกแปลงกลับเป็นภาษา javascript 
(www.medium.com/ angular ,2559( [3] 
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     3. Angular 9 
  เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาโดย Google โดย
การนำมาใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิชัน ในฝั่งของผู้ใช้งาน และ
ท ำ ง า น ติ ด ต่ อ ร่ ว ม กั น กั บ เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์  
(www.medium.com/angular, 2559( [4] 

     4. Java 
เป็นโปรแกรมภาษาท่ีถูกพัฒนามาเพื่อรองรับ

การออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีการเช่ือมโยง Internet อีกทั้งยังเป็น
โปรแกรมที่สนับสนุนแนวความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิง
วั ต ถุ  ห รื อ  OOP (Object-Oriented Programming) 
(http://nwannika.tripod.com/java /Chapter1 .htm,2563( 
[5] 

 
3. ผลการดำเนินงาน 

3.1 ผลการพัฒนาระบบประเมินผลปรับโบนัส 

 
ภาพ 1 หน้าการบันทกึขอยกเว้นตวัชี้วัด 

 
 จากภาพ 1 เป็นหน้าจอสำหรับกรอกรายละเอียดและแนบ
ไฟล์เอกสาร เพื่อเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นตัวช้ีวัด 

 

 
ภาพ 2 แสดงรายละเอยีดการดึงข้อมูล การบันทึกขอยกเว้นตัวชีว้ัด 

 จากภาพ 2 จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของผู้ที่ทำการขอ
ยกเว้นตัวช้ีวัดนั้น โดยจะแสดงสถานะ,ปีท่ีทำการขอยกเว้น และ
รายละเอียดต่าง ๆ 

 
ภาพ 3 แสดงรายละเอยีดข้อมูลการอนมุัติขอยกเว้น 

 
 จากภาพ 3 เป็นหน้าจอที่ใช้ในการตรวจสอบรายละ เอียด
ของผู้ที่ต้องการขอยกเว้นตัวช้ีวัดวา่ ควรจพิจารณา ให้ทำการขอ
ยกเว้นหรือไม่ โดยที่สามารถโหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมและกด
พิจารณาผลต่อหรือไม่ให้อนุมตัิก็ได้ 
 

 
ภาพ 4 แสดงรายละเอยีดการดึงข้อมูลที่รอทำการพจิารณาผลการขอยกเว้น

ตัวชี้วัด 

 จากภาพ 4 แสดงถึงรายละเอียดของผู้ที่ทำการขอยกเว้น
ตัวช้ีวัดนั้น โดยจะแสดงสถานะท่ีรอพิจารณาผล และทำการ
พิจารณาผลไปแล้ว ปีท่ีทำการขอยกเว้น และรายละเอียดต่าง ๆ 
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ภาพ 5 แสดงรายละเอยีดข้อมูลที่ถกูพิจารณาผลมาแล้ว  

เพื่อทำการอนุมัติผล 

 
 จากภาพ 5 เป็นหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบรายละเอียด
เอกสารที่ถูกพิจารณามาแล้วว่าควรอนุมัติหรือไม ่
 

 
ภาพ 6 แสดงรายละเอยีดการดึงข้อมูล เอกสารที่รอการอนุมัติตัวชีว้ัด 

 
 จากภาพ 6 แสดงถึงรายละเอียดของผู้ที่ทำการขอยกเว้น
ตัวช้ีวัดที่ผ่านการพิจารณามาแล้ว โดยจะแสดง สถานะ ปีท่ีทำ
การขอยกเว้น และรายละเอยีด 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่7 หน้าการบันทกึการประเมินผลตนเอง 

 
 จากภาพ 7 เป็นหน้าจอสำหรับการบันทึกการประเมิน ผล
ตนเอง โดยจะมีรายละเอียดของผูท้ี่ทำการประเมินผล สามารถ
เลือกตัวช้ีวัดที่จะใช้ในการประเมนิผลได้ และแนบไฟล์เอกสาร
เพื่อเป็นหลักฐาน 

 
ภาพ 8 แสดงรายละเอยีดตัวชีว้ัดที่ถูกขอทำการประเมินผลตนเอง 

 
 จากภาพ 8 จะแสดงรายละเอียดตวัช้ีวัดที่ ถูกใช้ในการ
ประเมินผลตนเอง  
 

 
ภาพ 9 แสดงรายละเอยีดสรุปผลการประเมินผลตนเอง 

 
 จากภาพ 9 จะแสดงรายละเอียดตวัช้ีวัดที่ถูกประเมิน ผล 
เมื่อกดประมวลผล จะทำการประมวลตัวเลขร้อยละที่นำไป
คำนวนเพื่อออก เงินโบนัสแก่พนักงาน 
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ภาพ 10 แสดงหน้าจอการออกรายงาน 

 
 จากภาพ 10 จะแสดงหน้าการออกรายงาน โดยสามารถ
เลือก ปี เลือกรายละเอียดที่ต้องการทำการออรายงานได้  

 

 
ภาพ 11 แสดงหน้ารายงาน 

 
 จากภาพ 11 จะแสดงรายละเอียดที่ต้องการออกรายงานผล 
 

4. สรุปผลการดำเนินงาน 
จากการพัฒนาระบบประเมินผลปรับโบนัสพบว่า 

ระบบท่ีพัฒนาสามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
และ มีประสิทธิภาพในการทำการประเมินผล,คำนวณคะแนน
และการออกรายงาน  
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บทคัดย่อ 
ธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารที่ลูกค้าไม่ได้สั่งไป

หาผู้ประกอบอาหารโดยตรง ซึ ่งบางครั้งจะมีการสั่งอาหารที่
ผิดพลาดเนื่องจากการส่งข้อมูล  

ระบบจัดการร้านอาหาร จึงมีวัตถุประสงค์เพื ่อลดความ
ผิดพลาดในการสื่อสาร และเพิ่มความสะดวกในการเก็บข้อมูลใน
การพัฒนาระบบนี ้ ผู้พัฒนาได้ใช้ภาษา PHP ร่วมกับ HTML 
เขียนโปรแกรมโดยใช้ Visual Studio Code เป็น Text editor 
รวมทั ้งใช้  phpMyAdmin ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่
สร้างขึ้นด้วย MySQL ผลจากการพัฒนาระบบจัดการร้านอาหาร
คือการลดความผิดพลาดในการสื่อสาร และการเก็บข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
คำสำคัญ -- ร้านอาหาร, ระบบจัดการ 
 

ABSTRACT 
 Most restaurants are restaurants that customers do 
not order directly to the restaurant. But when ordering 
food through the service staff, then the service staff 
orders food at the kitchen staff there will be an order 
error due to the transmission of information.  
 The objective of restaurant management system is 
to reduce communication errors and increase the 
convenience of data storage. In the development of 
this system the developers use PHP and HTML and use 
Visual Studio Code as a text editor and use 
phpMyAdmin to manage the databases created by 
MySQL. The result of Restaurant management system 
is reduce communication errors and collect property 
data that is more efficient 

Keywords -- restaurant, management system 

1. บทนำ 
จากการที่ธุรกิจร้านอาหารมีการเตบิโตอย่างรวดเร็ว ประกอบ

กับเทคโนโลยีในปัจจุบันมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น 
ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงการให้บริการ
โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านอาหารในด้าน
การจัดการภายในร้าน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมาย
เพ ื ่อออกแบบและพัฒนาระบบงานในการบร ิหารจัดการ
ร้านอาหาร เพื่อให้การบริการของร้านมีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการทำงาน สามารถตรวจสอบข้อมลู
การทำงานภายในร้าน เพื่อให้ร้านสามารถพัฒนาการบริการให้ดี
ขึ้นในอนาคตได้ 

โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว กิจการร้านอาหารยังเป็นระบบงานที่ใช้
บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และมีข้อผิดพลาด เช่น การรับจองโต๊ะ การจดรายการอาหาร 
การคิดรายการอาหาร ประกอบกับระบบการดำเนินงานของ
ร้านอาหารมีหลายแผนก เช่น แผนกต้อนรับ แผนกประกอบ
อาหาร แผนกการเงิน ถ้าไม่มีการติดต่อประสานงานที่ดี อาจทำ
ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของ
ทางร้านและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ดังนั้นเพื่อให้การ
ดำเนินงานของกิจการร้านอาหารมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น 
ผ ู ้พ ัฒนาจึงนำระบบจัดการร ้านอาหารเข้ามาช ่วยในการ
ดำเนินงาน 
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2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ผู้พัฒนาระบบได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการ

พัฒนาระบบจัดการร้านอาหาร ดังนี้ 
2.1. HTML 

HTML คือ ภาษาหลักท่ีใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ใน
การกำหนดการแสดงผล เป็นภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการ
แสดงผลเว็บเพจที่เช่ือมถึงกันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink  
2.2. CSS 

CSS ค ื อ  Cascading Style Sheet หร ื อ  Style sheet ใ ช้
กำหนดรูปแบบหน้าของไฟล์ HTML โดย CSS จะมีคุณสมบัติ 
Cascading คือ คำสั่งที่อยู่บนสุดจะมีลำดับสำคัญสูงกว่าคำสั่ง
ด้านล่างเสมอ CSS สามารถใช้กำหนดรูปแบบ Font สี ฉากหลัง
และอื่น ๆ ท่ีแสดงบนหน้าเว็บไชต์ท้ังหมด 
2.3. JavaScript 

JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ  ซึ่งใช้ในการสร้างและ
พัฒนาเว็บไซต์ภาษาร่วมกับ HTML เพื ่อให้เว ็บไซต์ดูมีการ
เคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น  
2.4. MySQL 

MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL เป็นเครื่องมือสำหรับ
เก็บข้อมูล 
2.5. PHP 

PHP เป็นภาษาประเภท Script Language ที ่ทำงานแบบ 
Server Side Script กระบวนการทำงานจะทำงานแบบโปรแกรม
แปลคำสั่ง interpreter  
2.6. Bootstrap 

Bootstrap คือชุดคำสั ่งที ่ประกอบด้วยภาษา CSS, HTML 
และ Javascript เป็นชุดคำสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกำหนดกรอบ
หรือรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ( User Interface )  
2.7. Xampp 

XAMPP พัฒนาโดยกลุ ่มทีมงาน Apache Friends โดยมี
วัตถุประสงค์คือเพิ่มความสะดวกในการทำเว็บไซต์ ลดความ
ยุ ่งยากในการติดต ั ้งและการให้บริการเว็บต่าง ๆ XAMPP 
ประกอบด้วย Apache HTTP Server, MySQL database และ
สคริปต์ PHP 

2.8. Apache  
Apache คือ Software ที ่ทำหน้าที ่เป ็น webserver โดย

ให้บริการ protocol HTTP ที่ port 80 

3. วิธีดำเนินงานวิจัย 
 ในการพัฒนาระบบจัดการร้านอาหาร มีการพัฒนา 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การ
พัฒนาระบบและ การทดสอบและปรับปรุงระบบ 
3.1. การวิเคราะห์ระบบ 
 ระบบเดิมของร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่พนักงานทำ
การรับรายการอาหารจากลูกค้าและสั่งอาหารไปที่ห้องครัวโดยที่ 
ลูกค้าไม่สามารถสั่งอาหารไปที่ห้องครัวได้โดยตรง ซึ่งบางครั้ง
พนักงานก็ไม่สามารถบอกลูกค้าได้ว่ารายการอาหารไหนไม่
สามารถทำได้เนื่องจากวัตถุดิบไม่เพียงพอ ทำให้กระบวนการใน
การสั่งอาหารเกิดความล่าช้า ดังนั้นผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการ
พัฒนาระบบให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถสั่งอาหารเอง ได้
โดยตรงผ่านเว็บไซต์ ซึ่งระบบจะสามารถแสดงรายการอาหารที่
ลูกค้าสามารถสั่งได้หรือไม่ได้ 
3.2. การออกแบบระบบ 
3.2.1 ออกแบบหน้าจอเว็บไซต ์  
 การพัฒนาระบบจัดการร้านอาหาร มีการจำแนกผู้ใช้งาน
ออกเป็น 6 ระดับ คือ เจ้าของร้านอาหาร  พนักงานประกอบ
อาหาร พนักงานต้อนรับ พนักงานเก็บเงิน พนักงานบริการและ 
ผู้ใช้บริการิทัง้นี้ผู้ใช้ในแต่ระดับมีรายละเอียดการใช้งานดังต่อไปนี ้

ขอบเขตของผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของร้านอาหาร 

- เพิ่ม/ลบ/แก้ไขรายการอาหาร ราคาของอาหาร 

- เพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ 

- รับรายการอาหารจากลูกค้าได้ 

- ตรวจสอบสถานะของการทำอาหารได้ (รอรับออเดอร์/ 
กำลังทำอาหาร) 

- ตรวจสอบสถานะของอาหารภายในร้าน ณ วันนั้นได้ 
(อาหารหมด / มีอาหารนี้) 

- ตรวจสอบรายการอาหารของแต่ละโต๊ะได้ 

- กำหนดจำนวนโต๊ะที่มีอยู่ในร้านอาหารได้ 

- ตรวจสอบสถานะของแต่ละโต ๊ะได้  (ว่าง/กำลังใช้
บริการ) 
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ภาพ 1 หน้าตา่งเมื่อผู้ดูแลระบบเข้าใช้งาน  

(หน้าตั้งค่าร้านอาหาร) 

 
ภาพ 2 หน้าตา่งตรวจสอบประวัติการขาย 

 สามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเสร็จรับเงินย้อนหลังได้ 
 

 
ภาพ 3 หน้าตา่งข้อมูลพนักงาน 

 สามารถเพิ่ม/แกไ้ขข้อมูล/นำออกข้อมูลได้และตรวจสอบ
พนักงานท่ีทำงานอยู่กับท่ีออกจากงานแล้วได ้
 

 
ภาพ 4 หน้าตา่งการจองคิว 

สามารถเพิ่มการจองคิวและเลือกโต๊ะที่ลูกค้านั่งได ้
 

 
ภาพ 5 หน้าตา่งการจัดการเมนูอาหาร 

สามารถเพิ่มประเภทอาหาร แก้ไขสถานะอาหาร และเพิ่ม
เมนูอาหารได ้

 
ภาพ 6 หน้าตา่งการจัดการโต๊ะ 

สามารถเพิ่มและลบจำนวนโตะ๊ของร้านอาหารได้ 

 
ภาพ 7 หน้าต่างเลือกโต๊ะการสั่งอาหารของพนักงาน 
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ภาพ 8 หน้าตา่งการสั่งอาหารของพนักงาน 

สามารถแสดงรายการอาหารทีส่ั่งและประวัติรายการอาหารที่
สั่งได ้

 
 
 

 
ภาพ 9 หน้าตา่งห้องครัว 

 
ภาพ 10 หนา้ต่างการเสิร์ฟอาหาร 

 

ภาพ 11 หนา้ต่างคิดเงิน 

 สามารถพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินและใบเสร็จรับเงินได้ 
 

ขอบเขตของพนักงานประกอบอาหาร 

- ตรวจสอบ/แก้ไขสถานะของการทำอาหารได้ (รอรับออ
เดอร์/ กำลังทำอาหาร) 

- ตรวจสอบ/แก้ไขสถานะของอาหารภายในรา้น ณ วัน
นั้นได้ (อาหารหมด / มีอาหารนี้)  

- ตรวจสอบสถานะของแต่ละโต ๊ะได้  (ว่าง/กำลังใช้
บริการ) 

ขอบเขตของพนักงานต้อนรับ 

- รับการจองคิวจากลูกค้าได้  

- ตรวจสอบสถานะของแต่ละโต ๊ะได้  (ว่าง/กำลังใช้
บริการ)  

- ตรวจสอบการจองคิวของลูกค้าได้  
ขอบเขตของพนักงานเก็บเงิน 

- ตรวจสอบรายการอาหารของโต๊ะแต่ละโต๊ะได้ 

- สรุปยอดรายการทั้งหมดของโต๊ะนั้น ๆ ได้เมื ่อมีการ
เรียกเก็บเงิน  

ขอบเขตของพนักงานบริการ 

- สามารถเลือกสั่งอาหารที่มีอยู่ ณ ขณะนั้นได้  

- ตรวจสอบรายการอาหารที่ทำเสร็จได้  
ขอบเขตของผู้ใช้บริการ (ใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

เอง) 

- สามารถเลือกสั่งอาหารที่มีอยู่ ณ ขณะนั้นได้  

- สามารถแก้ไขรายการอาหารที่ส่งไปแล้วได้ (ในกรณีที่
พนักงานในครัวยังไม่ได้ทำรายการอาหารนั้น ๆ )  

 
ภาพ 12 หนา้ต่างเมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้งาน 

 สามารถใส่รหสัที่ได้จากพนักงานตอ้นรับเพื่อเข้าสูร่ะบบ 



1775 

 

  

3.2.2. ออกแบบในส่วนฐานข้อมูล ประกอบไปด้วย 10 ตาราง 

ตาราง 1 ชื่อตารางในฐานข้อมูลทั้งหมด 

ชื่อตาราง คำอธิบาย 

check_in ตารางข้อมูลการเข้าร้านของลูกค้า 

food ตารางข้อมูลอาหาร 

food_type ตารางข้อมูลหมวดหมู่อาหาร 

order_list ตารางข้อมูลการสั่งอาหารจากลูกค้า 

order_time ตารางข้อมูลเวลาในการสั่งอาหารแต่ละ
โต๊ะ 

queue ตารางข้อมูลคิว 

setting ตารางข้อมูลการตั้งค่า 

table ตารางข้อมูลโต๊ะ 

temp_order ตารางข้อมูลรายการการสั่งอาหารช่ัวคราว
ก่อนยืนยันการสั่ง 

users ตารางข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

 
เป็นตารางบอกว่าในฐานข้อมูลประกอบไปด้วยช่ือตาราง และ

ส่วนขยายประกอบไปด้วย 10 ตาราง คือ check_in, food, 
food_type, order_list, order_time, queue, setting, table, 
temp_order และ users 

 
ตาราง 2 โครงสร้างข้อมูลในตาราง food_type 

# Attribute Name Data 
Type 

Description Key 

1 food_type_id int(5) รหัสหมวดหมู่
อาหาร 

PK 

2 food_type_name varchar 
(50) 

ช่ือหมวดหมู่
อาหาร 

- 

 
เป็นตารางสำหรับจัดการฐานข้อมูลหมวดหมู ่อาหารโดย

ประกอบด้วยรหัสหมวดหมู่อาหารและชื่อหมวดหมู่อาหาร 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตาราง 3 โครงสร้างข้อมูลในตาราง check_in 

# Attribute Name Data 
Type 

Descripti
on 

Ke
y 

1 check_in_id int(11) รหัสเขา้ร้าน PK 

2 table_id int(3) เลขโตะ๊ - 
3 code varchar(5

) 
รหัสการใช้
บริการ 

- 

4 paid_timestamp timesta
mp 

วันเวลาที่
จ่ายเงิน 

- 

5 check_in_timesta
mp 

timesta
mp 

วันเวลาเข้า
ร้าน 

- 

6 paid_status  tinyint 
(1) 

สถานะ 
การจ่ายเงิน 
0=อยู่
ระหว่างการ
ใช้บริการ 
1=จ่ายเงิน
เรียบร้อย 
2=ออกจาก
ร้านแบบไม่
จ่ายเงิน 

- 

7 cash int(11) จำนวนเงิน
ที่จ่าย 

- 

 
เป็นตารางสำหรับจัดการฐานข้อมูลการเข้าร้านของลูกค้าโดย

จะเก็บรหัสเข้าร้าน โต๊ะที่นั่ง รหัสการเข้าสู่ระบบ วันเวลาที่เข้า
และออกร้าน สถานะการจ่ายเงิน และจำนวนเงินท่ีจ่าย 
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ตาราง 4 โครงสร้างข้อมูลในตาราง setting 

# Attribute 
Name 

Data 
Type 

Description Key 

1 name varchar 
(255) 

ช่ือท่ีตั้งค่า PK 

2 value varchar 
(255) 

ค่าที่ตั้งค่า - 

 
เป็นตารางสำหรับจัดการฐานข้อมูลของการตั้งค่าร้านค้า โดย

จะประกอบด้วยช่ือสิ่งท่ีตั้งค่า กับค่าท่ีได้ตั้งค่าไว้ 
 

ตาราง 5 โครงสร้างข้อมูลในตาราง food 
# Attribute 

Name 
Data 
Type 

Description Key 

1 food_id int(5) รหัสอาหาร PK 
2 food_type_id int(5) รหัสหมวดหมู่

อาหาร 
FK 

3 food_name varchar 
(50) 

ช่ืออาหาร - 

4 food_price int(5) ราคาอาหาร - 
5 food_have

  
tinyint 
(1) 

สถานะของ
อาหาร 
0=อาหารหมด 
1=มีอาหาร 

- 

6 food_image
  

varchar 
(50) 

ช่ือรูปภาพ
อาหาร 

- 

7 food_ 
recommend 

tinyint 
(4) 

เมนูแนะนำ 
0=ไม่ได้แนะนำ 
1=แนะนำ 

- 

 
เป็นตารางสำหรับจัดการฐานข้อมูลอาหาร โดยประกอบด้วย

รหัสอาหาร รหัสหมวดหมู่อาหาร ชื่ออาหาร ราคา สถานะของ
อาหาร ช่ือรูปภาพ และเก็บสถานการณ์แนะนำอาหาร 

 
 

ตาราง 6 โครงสร้างข้อมูลในตาราง order_time 

# Attribute Name Data 
Type 

Descripti
on 

Ke
y 

1 order_time_id int(11) รหัสเวลา
การสั่ง
อาหาร 

PK 

2 check_in_id int(11) รหัสเขา้
ร้าน 

FK 

3 order_time_timest
amp 

timesta
mp 

วันเวลาใน
การสั่ง
อาหาร 

- 

 
เป็นตารางสำหรับจัดการฐานข้อมูลเวลาในการสั่ง

อาหาร โดยประกอบด้วย รหัสเวลาการสั่งอาหาร รหัสเข้าร้าน 
วันเวลาในการสั่งอาหาร 
ตาราง 7 โครงสร้างข้อมูลในตาราง order_list 

# Attribute 
Name 

Data 
Type 

Description Key 

1 order_list_id int(11) รหัสการสั่งอาหาร PK 

2 order_time_id int(11) รหัสเวลาการสั่ง
อาหาร 

FK 

3 food_id int(5) รหัสอาหาร - 

4 food_name varchar 
(50) 

ช่ืออาหาร - 

5 food_cook tinyint 
(1) 

สถานะการ
ประกอบ 
อาหาร 

- 

6 food_price int(5) ราคาอาหาร - 

7 food_amount int(3) จำนวนอาหารที่สั่ง - 

 
เป็นตารางสำหรับจัดการฐานข้อมูลอาหารที่ถูกสั ่งไว้ โดย

ประกอบด้วย รหัสการสั่งอาหาร รหัสเวลาการสั่งอาหาร รหัส
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อาหาร ชื่ออาหาร สถานะของการประกอบอาหาร ราคาอาหาร 
และจำนวนอาหารที่สั่ง 
ตาราง 8 โครงสร้างข้อมูลในตาราง temp_order 

# Attribute 
Name 

Data 
Type 

Description Key 

1 temp_order_id int 
(11) 

รหัสรายการ
อาหารที่ต้องการ
สั่ง 

PK 

2 table_id int(3) เลขโตะ๊ FK 

3 food_id int(5) รหัสอาหาร FK 

4 food_amount int(3) จำนวนอาหารที่
ต้องการสั่ง 

- 

เป็นตารางสำหรับจัดการฐานข้อมูลรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง
ก่อนยืนยันการสั่ง โดยจะเก็บรหัสอาหารที่ต้องการสั่ง เลขโต๊ะ 
รหัสอาหารและจำนวนอาหารที่ต้องการสั่ง 
 
ตาราง 9 โครงสร้างข้อมูลในตาราง queue 

# Attribute Name Data 
Type 

Descripti
on 

Ke
y 

1 queue_id int(5) รหัสคิว PK 

2 queue_name varchar(
50) 

ช่ือลูกค้าที่
จองคิว 

- 

3 queue_people int(3) จำนวนคน
ที่จองคิว 

- 

4 queue_book_times
tamp 

timesta
mp 

วันเวลาที่
จองคิว 

- 

5 queue_in_timesta
mp 

timesta
mp 

วันเวลาที่
คิวเข้าร้าน 

- 

 

เป็นตารางสำหรับจัดการฐานข้อมูลคิวของลูกค้าในกรณีที่ยัง
ไม่มีโต๊ะว่าง โดยประกอบด้วยรหัสคิว ชื ่อลูกค้าที่ทำการจอง 
จำนวนคนที่จองคิว วันเวลาที่จองคิว และวันเวลาที่ลูกค้าได้ทำ
การเข้าไปนั่งที่ร้าน 

 
ตาราง 10 โครงสร้างข้อมูลในตาราง table 

# Attribute 
Name 

Data 
Type 

Description Key 

1 table_id int(3) เลขโตะ๊ PK 

2 table_people int(3) จำนวนคนต่อ
โต๊ะที่นั่งได ้

- 

3 table_status tinyint 
(1) 

สถานะ 
ของโต๊ะ 
0=โต๊ะว่าง 
1=โต๊ะไม่ว่าง 

- 

เป็นตารางสำหรับจัดการฐานข้อมูลโต๊ะในร้านอาหาร โดยจะ
เก็บเลขโต๊ะ จำนวนคนท่ีนั่งได้ต่อโต๊ะและสถานะของโต๊ะ 
 
ตาราง 11 โครงสร้างข้อมูลในตาราง temp_order 

# Attribute Name Data 
Type 

Description Key 

1 id int(11) รหัสผู้ใช้ PK 
2 username varchar 

(100) 
ช่ือผู้ใช้ - 

3 role varchar 
(100) 

ตำแหน่ง - 

4 password varchar 
(100) 

รหัสผ่านผู้ใช้ - 

5 Email varchar 
(255) 

อีเมลผู้ใช้ - 

6 first_name varchar 
(255) 

ช่ือจริงผู้ใช้ - 
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7 last_name varchar 
(255) 

นามสกลุผู้ใช้ - 

8 birthdate date วันเกิดผู้ใช้ - 
9 contact_number varchar 

(10) 
เบอร์โทรผู้ใช้ - 

10 title varchar 
(4) 

คำนำหน้าช่ือ
ผู้ใช้ 

- 

11 status tinyint 
(1) 

สถานะผู้ใช้ - 

12 date_leavework date วันเวลาที่ผู้ใช้
ลาออก 

- 

เป็นตารางสำหรับจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้ โดยจะเก็บรหัสผู้ใช้ 
ชื่อผู้ใช้ ตำแหน่ง รหัสผ่าน อีเมล ชื่อ นามสกุล วันเกิด เบอร์โทร 
คำนำหน้าช่ือ สถานะ และวันท่ีผู้ใช้ลาออก 

 
    3.2.3. Entity Relationship Diagram (ERD) 

 
ภาพ 13 ERD 

3.3. การพัฒนาระบบ 
ใช้ภาษาHTML, CSS และ JavaScript ในการเขียนโปรแกรม

การสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ( Interface) ใช้ MySQL ทำหน้าที่
เป ็นฐานข ้อม ูล ใช ้  phpMyAdmin ในการบร ิหารจ ัดการ
ฐานข้อมูล MySQL 
3.4. การทดสอบและปรับปรุง 

ทำการทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้พัฒนาเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเว็บไซต์ที่ สร้างขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาดในการใช้
งาน และนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับความต้องการในการใช้
งานจริง 

4. ผลการดำเนินงาน 
ผู้จัดทำโครงงานเพื่อพัฒนาระบบจัดการร้านอาหารได้พัฒนา

และทดสอบการทำงานของระบบจนเสรจ็เรยีบร้อยสมบรูณ์ โดย
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดจะสามารถใช้งานระบบได้ตาม 
ขอบเขตที่ต้องการได ้

5. สรุป 
จากการนำระบบจัดการร้านอาหารไปจำลองการใช้งานทำให้

มีข้อเสนอแนะแก่โครงงานดังนี ้

- สามารถให้เจ้าของร้านเปลี่ยนสีแทบด้านข้างของผู้ใช้งาน
แต่ละระดบัไดเ้อง 

- สามารถแสดงกราฟยอดการขายได้ 

- ลงรายละเอียดของอาหารให้ลึกไปจนถึงวัตถุดิบ 
เพื่อท่ีจะเปลีย่นสถานะของอาหาร โดยเปลี่ยนสถานะ
ของวัตถุดิบแทนอาหารแตล่ะชนิด 

อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของระบบนี้คือไม่สามารถเอาไปใช้กับ
ร ้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต ์ได ้ ไม ่สามารถเร ียงลำดับของ
หมวดหมู่อาหารได้ในภายหลัง และ 1 ผู้ใช้สามารถเป็นผู้ใช้ได้แค่ 
1 ระดับ จึงทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าท่ีควร 
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บทคัดย่อ 
โครงงานนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาระบบจัดการ

หอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งในระบบงาน
เดิมเจ้าของหอพักจะต้องกรอกแบบฟอร์มและส่งเอกสารให้กับ
มหาวิทยาลัย โดยจะมีการจัดเก็บเป็นเอกสาร ทำให้เกิดความ
ล่าช้าในการค้นหาข้อมูล และอาจเกิดการสูญหายได้ โครงงานนี้
พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP, HTML และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล 
เพื่อทำงานบน Web Server เจ้าของหอพักสามารถจัดการข้อมูล
หอพักของตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ส ่วนนักศึกษา
สามารถค้นหาข้อมูลหอพัก และทำการจองหอพักผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังทำให้เจ้าหน้าที่กองพัฒนา
นักศึกษา สามารถบริหารจัดการหอพักเครือข่ายได้อย่าง
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 
คำสำคัญ: หอพักเครือข่าย, ระบบบริหารจดัการจัดการ 
 

ABSTRACT 
This project aims to develop a network 

dormitory management system. In the original system, 
the owner of the dormitory must fill out the form and 
submit the documents to the university. This can 
cause data search delays and may be lost. This 
project is developed using PHP, HTML and MySQL as a 
database to work on the Web Server. Students can 
also search for dormitory information and make 
reservations via the Internet. It also enables student 

development officers to manage the dormitories of 
the network more comfortably. 
Keywords: Network Dormitory, Management System 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ได้ทำการรับสมัครหอพักที่จะเข้ามาเป็นหอพักเครือข่ายของทาง
มหาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเจ้าของหอพักจะต้องเข้ามาทำเรื่อง
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยตนเอง เพื่อพูดคุยข้อตกลง
และทำการเขียนแบบฟอร์มพร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
เพื่อสมัครเป็นหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ทำให้คณะผู้จัดทำอยากนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ปัญหาในการดำเนินการคือ นักศึกษา
ไม่สะดวกในการขอดูข้อมูลหอพักที่ลงทะเบียนเป็นหอพักใน
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพราะต้องเข้าไป
ติดต่อที่กองพัฒนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วย
ตนเอง ปัญหาต่อมาก็คือเกิดความล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูล
การเข้าพักในหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงรายของนักศึกษา
ได้ เพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปแบบเอกสาร และมีโอกาสที่จะ
สูญหายได้ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น คณะผู้จัดทำจึงทำ
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การบริหารจัดการหอพักเครือข่ายของกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจะสามารถทำให้เจ้าของหอพัก
ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไดท้ำ
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การลงทะเบียนอย่างสะดวก และทำให้นักศึกษาที ่ต้องการดู
ข้อมูลและจองหอพักที่ทำการลงทะเบียนไว้ในหอพักในเครือข่าย
มีความสะดวกยิ่งขึ้น รวมไปจนถึงความสามารถในการอำนวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ท่ีต้องการตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา
ว่าอยู่หอพักใดในระบบเครือข่ายหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายได้อีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการหอพักเครอืข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย  

2.  

3. ขอบเขตโครงงาน 
1. การเข้าใช้งานในส่วนของเจ้าของหอพัก 

1.1. สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้  

1.2. สามารถลงทะเบยีนเป็นหอพักเครอืข่ายมหาวิทยาลยั

ราชภัฏเชียงรายได้  

1.3. สามารถดูจำนวนการจองหอพักของนักศึกษาท่ีเข้ามา

ได ้

2. การเข้าใช้งานในส่วนของนักศึกษา 
2.1. สามารถสมัครสมาชิกได้  

2.2. สามารถดูรายชื่อหอพัก เครือข่ายในระบบได้  

2.3. สามารถดูรายละเอียดหอพักท่ีต้องการได้ 

2.4. สามารถจองหอพักท่ีต้องการได้  

2.5. สามารถเลือกวันเวลาในการเข้าไปทำธุระได้  

2.6. สามารถพิมพ์ใบจองของนักศึกษาท่ีต้องการเข้าไป

ติดต่อได ้

3. การเข้าใช้งานในส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
3.1. จัดการข้อมลูหลัก 

3.1.1. ข้อมูลเจ้าของหอพัก 

3.1.2. ข้อมูลนักศึกษา 

3.1.3. ข้อมูลเฟอร์นิเจอร ์

3.1.4. ประเภทห้อง 

3.1.5. ข้อมูลหอพัก 

3.2. ข้อมูลการจอง 

3.2.1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อหอพักใน

ระบบได ้

3.2.2. นักศึกษาสามารถทำการจองหอพักท่ีต้องการได ้

3.2.3. นักศึกษาสามารถทำการเลือกประเภทของ

หอพักได ้

3.2.4. นักศึกษาสามารถทำการเลือกวันท่ีและเวลาที่

จะเข้าไปติดต่อหอพักได ้

3.2.5. ระบบสามารถบันทึกการจองของนักศึกษาได ้

3.2.6. เจ้าของหอพักสามารถดูการจองทีน่ักศึกษาได้

ทำการจองเข้ามาได ้

4. ค้นหาข้อมูล 
4.1. เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบและจดัการข้อมลูหอพัก

ได ้
4.2. เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบและจดัการข้อมลูเจ้าของ

หอพักได ้
4.3. เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบและจดัการข้อมลู

นักศึกษาได ้
4.4. เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบและคน้หาหอพักของ

นักศึกษาได ้
4.5. เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบและแสดงรายชื่อ

นักศึกษาท่ีอาศัยอยู่ในหอพักนั้นๆได ้
5. พิมพ์รายงาน 

5.1. สามารถพิมพ์ ข้อมูลนักศึกษาได ้
5.2. สามารถพิมพ์ รายงานเจา้ของหอพักได ้
5.3. สามารถพิมพ์รายงานหอพักได ้
5.4. สามารถพิมพ์รายงานตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาว่าอยู่

หอพักใดในระบบได ้
5.5. สามารถพิมพ์รายงานรายชื่อนักศกึษาในหอพักต่าง ๆ

ในระบบได ้
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ระบบจัดการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 
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5. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ศิริกันยา วงษ์สุร ียะ [1] ได้ทำโครงงานเรื ่องระบบ

จัดการอพาร์ตเมนท์แสงสุรียะ โดยการวิจัยครั้งนื้มีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อศึกษาและออกแบบระบบจัดการอพาร์ตเมนท์แสงสุรียะ
พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นขึ้นมาใช้งานในการจัดการห้องเช่าแสง
สุริยะให้สะดวกแก่ผู ้จ ัดการห้องเช่า พนักงาน พัฒนาระบบ
แอปพลิเคชั่นเพื่อลดขั้นตอนการการจัดการห้องเช่า และพัฒนา
พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นปรับเปลี่ยน เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
และเพื ่อให้มีความคล่องตัว รวดเร็วมากยิ ่งขั ้น  จากการทำ
โครงงานพบว่าระบบจัดการอพาร์ทเมนต์แสงสุรียะจะช่วยผ่อน
แรงการจัดการอพาร์ทเมนต์แสงสรุียะ ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับงานเป็นประจำช่วยทำให้ทำงานได้รวดเร็วข้ึนจากเดิม ช่วย
เรื่องของการคำนวณค่าใช้จ่าย ช่วยเก็บข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย
จากการสูญหาย ช่วยค้นหาข้อมูลลูกค้าได้รวดเรว็ข้ึนจากรหัสของ
ลูกค้า และช่วยในเรื ่องของการดูข้อมูลรายจ่ายแต่ละห้องได้
สะดวกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งดึงออกมาจากฐานข้อมูลที่
ผู้จัดการได้พัฒนาระบบขึ้นมา 

 
จิรเดช เตียนต๊ะนันท์ [2] ได้ทำโครงงานเรื่องระบบการ

จองห ้องและแจ ้งเหตุ เส ียออนไลน ์ โดยการว ิจ ัยคร ั ้ งน ื ้มี
วัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาระบบการจองห้องและแจ้งเหตุเสีย
ออนไลน์ จากการทำโครงงานพบว่าระบบการจองห้องและแจ้ง
เหตุเสียออนไลน์ระบบการจองห้องและแจ้งเหตุเสียออนไลน์ของ
สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย สามารถทําการจองออนไลน์มีความสะดวก และ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งในระบบจะประกอบไปด้วย ผู ้ดูแลระบบ
(Admin) และผู้ใช้ระบบ (User) ซึ่งในส่วนของผู้ดูแลระบบจะ
สามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข อัพเดทสถานะ ระบบหลังบ้านได้ เรียกดู
รายงานการจองห้องและแจ้งเหตุเสียได้ และในส่วนของผู้ใช้
ระบบสามารถทําการจองห้องและแจ้งเหตุเสีย 
 
Bootstrap  

Bootstrap [3] ค ื อ  Frontend Framework ท ี ่ ร วม 
HTML, CSS และ JS เข้าด้วยกันสำหรับพัฒนา Web ที่รองรับ
ท ุก  Smart Device หร ือ เร ียกว ่ า  Responsive Web หรือ 
Mobile First Bootstrap ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมงานจาก Twitter 

หรือ Twitter.com ซึ่งจะเห็นว่าหน้าตาคล้ายกันมาก ซึ่งปัจจุบัน
ทีมพัฒนาหลัก  
 

PHP 
PHP [4] เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่ง

ต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (script) และเวลาใช้งาน
ต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั ่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น 
JavaScript, Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที ่แตกต่างจาก
ภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบ
มา เพื ่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ
สอดแทรกหรือแก้ไขเนื ้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั ้นจึงกล่าว
ว ่ า  PHP เ ป ็ นภาษาท ี ่ เ ร ี ยกว ่ า  server-side หร ื อ  HTML-
embedded scripting language เป็นเครื ่องมือที ่สำคัญชนิด
หนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น 

 
VS Code  

Visual Studio Code [5] หรือ VSCode เป็นโปรแกรม 
Code Editor ที ่ใช ้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค ้ด จากค่าย
ไมโครซอฟท์ มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ OpenSource 
จึงสามารถนำมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ที่ต้องการความเป็นมือ
อาชีพ ซึ ่ง Visual Studio Code นั้น เหมาะสำหรับนักพัฒนา
โปรแกรมที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานท้ัง
บน  Windows, macOS และ  Linux สน ั บสน ุ นท ั ้ ง ภ า ษ า 
JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกับ Git 
ได้ นำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้
เลือกใช้อย่างมากมาก ไม่ว่าจะเป็น 1.การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ 
ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go 2.Themes 
3.Debugger 4.Commands เป็นต้น 

 
JavaScript 

 JavaScript [6] คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการ
เขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่กำลังได้รับความนิยม
อย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ท่ีเรียกกัน
ว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่
ร ่วมกับ HTML) เพื ่อให ้เว ็บไซต์ของเราดูมีการเคลื ่อนไหว 
สามารถตอบสนองผู ้ใช้งานได้มากขึ ้น ซึ ่งมีวิธีการทำงานใน
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ลักษณะ "แปลความและดำเนินงานไปทีละคำสั่ง" ( interpret) 
หร ือ เ ร ี ยกว ่ า  อ ็ อบ เจ ็ ก โอ เร ี ยล เต ็ ด  ( Object Oriented 
Programming) ที ่ม ี เป ้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML 
สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยทำงานร่วมกับ ภาษา 
HTML และภาษา Java ได้ทั ้งทางฝั ่งไคลเอนต์ (Client) และ 
ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) 

     JavaScript ถูกพัฒนาขึ้นโดย เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส์ 
(Netscape Communications Corporation) โ ดย ใช ้ ช ื ่ อ ว่ า 
Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator2.0 เพื่อใช้
สร้างเว็บเพจโดยติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire ต่อมาเน็ตส
เคปจึงได้ร่วมมือกับ บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ปรับปรุงระบบของ
บราวเซอร์เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้ และได้
ปร ับปร ุง LiveScript ใหม ่ เม ื ่อ ป ี  2538 แล ้วตั้ งช ื ่อใหม่ว่า 
JavaScript JavaScript สามารถทำให้ การสร ้างเว ็บเพจ มี
ลูกเล่น ต่าง ๆ มากมาย และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่าง
ทันที เช่น การใช้เมาส์คลิก หรือ การกรอกข้อความในฟอร์ม เป็น
ต้น 
     เนื่องจาก JavaScript ช่วยให้ผู้พัฒนา สามารถสร้างเว็บเพจ
ได้ตรงกับความต้องการ และมีความน่าสนใจมากขึ้น ประกอบกับ
เป็นภาษาเปิด ที่ใครก็สามารถนำไปใช้ได้ ดังนั้นจึงได้รับความ
นิยมเป็นอย่างสูง มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูก
กำหนดให้เป็นมาตรฐานโดย ECMA การทำงานของ JavaScript 
จะต้องมีการแปลความคำสั ่ง ซึ ่งขั ้นตอนนี ้จะถูกจัดการโดย
บราวเซอร์ (เรียกว่าเป็น client-side script) ดังนั้น JavaScript 
จึงสามารถทำงานได้ เฉพาะบนบราวเซอร์ที่สนับสนุน ซึ่งปัจจุบัน
บราวเซอร์เกือบทั้งหมดก็สนับสนุน JavaScript แล้ว อย่างไรก็ดี 
สิ ่งที ่ต้องระวังคือ JavaScript มีการพัฒนาเป็นเวอร์ชั ่นใหม่ๆ
ออกมาด้วย (ปัจจุบันคือรุ่น 1.5) ดังนั้น ถ้านำโค้ดของเวอร์ช่ัน
ใหม่ ไปรันบนบราวเซอร์รุ่นเก่าที่ยังไม่สนับสนุน ก็อาจจะทำให้
เกิด error ได้ 
 
Css 

 CSS [7] ย่อมาจาก Cascading Style Sheet  มักเรียก
โดยย่อว่า "สไตล์ชีต" คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบ
การแสดงผลเอกสาร  HTML โดยที่ CSS กำหนดกฏเกณฑ์ในการ
ระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สี

ของข้อความ สีพื ้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวาง
ข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของ
การแยกเนื ้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั ่งท ี ่ ใช ้ในการ
จัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผล
เอกสาร ไม่ขึ ้นอยู ่กับเนื ้อหาของเอกสาร เพื ่อให้ง่ายต่อการ
จัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการ
ควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของ
ความสม่ำเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน  
โดยกฏเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูก
เพิ่มเข้ามาครั้งแรกใน HTML 4.0  เมื่อปีพ.ศ. 2539 ในรูปแบบ
ของ CSS level 1 Recommendations ที่กำหนดโดย องค์กร 
World Wide Web Consortium หรือ W3C 
CSS มีประโยชน์อย่างไร 

        ภาษา CSS (Cascading Style Sheets) มีประโยชน์
หลายอย่างเลยทีเดียวซึ ่งทำให้การพัฒนาเว็บเพจด้วยภาษา 
HTML เป็นเรื่องที่ง่ายมากข้ึน 

 1. ภาษา CSS จะช่วยในการจัดรูปแบบแสดงผลให้กับ
ภาษา HTML ซึ่งจะช่วยลดการใช้ภาษา HTML ให้น้อยลง โดย
เหลือเพียงแต่ส่วนท่ีเป็นเอกสารที่เป็นภาษา HTML เท่านั้นทำให้
มีการแก้ไขและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

 2. ทำให้ขนาดไฟล์ HTML น้อยลงเนื่องจาก ภาษา 
CSS จะช่วยลงการใช้ภาษา HTML ลงทำให้ขนาดไฟล์นั้นก็เล็ก
ลงไปด้วยเช่นกัน 

  3. ภาษา CSS เป็นภาษา Style Sheets โดย Style 
Sheets ชุดเดียวสามารถใช้กำหนดรูปแบบการแสดงผลให้
เอกสาร HTML ทั้งหน้า หรือทุกหน้ามีผลเหมือนกันได้ จึงทำให้
เวลาที่มีการแก้ไขก็จะแก้ไขได้ง่ายขึ้นเพียงแก้ไข Style Sheets 
ที่ใช้งานเพียงชุดเดียวเท่าน้ัน 

 4. ทำให้เว็บไซต์มีมาตราฐานเพราะการใช้งาน CSS 
นั้นจะทำให้การแสดงผลในสื่อต่าง ๆ ถูกปรับเปลี่ยนไปได้อย่าง
เหมาะสม เช่น  การแสดงผลบนหน้าจอ และการแสดงผลในมือ
ถือ 

5. CSS สามารถท ี ่จะใช ้งานได ้หลากหลาย เว็บ
บราวเซอร์ ทำให้การใช้งานนั้นสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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  6. CSS สามารถกำหนดแยกไว ้ต ่างหากจากไฟล์
เอกสาร HTML และสามารถนำมาใช้ร่วม กับเอกสารหลายไฟล์
ได้ การแก้ไขก็แก้เพียง จุดเดียวก็มีผลกับเอกสารทั้งหมด 

CSS กับ HTML นั ้นทำหน้าที ่คนละอย่างกัน โดย 
HTMLจะทำหน้าที่ในการวางโครงร่างเอกสารอย่างเป็นรูปแบบ  
ถูกต้อง เข้าใจง่าย  ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงผล  ส่วน CSS จะทำ
หน้าที่ในการตกแต่งเอกสารให้สวยงาม เรียกได้ว่า HTML คือ
ส่วน coding ส่วน  CSS คือส่วน design 
  
 
 

6. วิธีการดำเนินโครงการ 
 6.1  ศึกษารวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

  - ภาษา PHP, JavaScript, HTML และ Bootstrap  
- ฐานข้อมูล MySQL 

6.2 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของระบบงานใหม่ 
6.2.1 การเข้าใช้งานในส่วนของเจ้าของหอพัก 

- สามารถเพิ่มข้อมลู ลบ แก้ไขเจ้าของหอได้ 
- สามารถลงทะเบยีนสมคัรเป็นสมาชิกได ้
- สามารถลงทะเบยีนเป็นหอพักเครอืข่ายได ้

6.2.2 การเข้าใช้งานในส่วนของนักศึกษา 
- สามารถสมัครสมาชิกได ้
- สามารถดูรายชื่อหอพักเครือข่ายในระบบได ้
- สามารถดูรายละเอียดหอพักท่ีต้องการได้ 
- สามารถจองหอพักท่ีต้องการได ้
- สามารถพิมพ์ใบจองของนักศึกษาท่ีต้องการเข้า
ไปติดต่อได ้

 
6.3 ออกแบบระบบ 

- เขียน Process Hierarchy Chart ของระบบงาน 
- เขียน Data Flow Diagram ของระบบงาน 
- ออกแบบการนำเข้า  การประมวลผล การแสดงผล

ข้อมูล และส่วนเช่ือมต่อกับผู้ใช้งาน  
- ออกแบบฐานข้อมูล 

6.4 พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบ โดยเลือกใช้ภาษา 
PHP , HTML, และ Bootstrap 

6.5 ทดสอบระบบ เพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที ่ได้จากการ
ประมวลผลถูกต้องสมบูรณ์ 

6.6 จัดทำคู่มือการใช้งาน 
 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบเดิม รวบรวมความ

ต้องการของเว็บไซด์ระบบจัดการหอพักเครือข่าย โดยการ
ออกแบบระบบ ซึ่งประกอบด้วย 
 

 
ภาพ 1 Process Hierarchy Chart เวบ็ไซตร์ะบบจัดการหอพกัเครือข่าย 

- เก็บรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้องเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
ระบบเช่น ขอมูลหอพัก ข้อมลูประเภทห้อง ข้อมูลนักศึกษา และ
ข้อมูลเจ้าของหอพัก เพื่อนำไปจดัการเป็นข้อมลูหลักใน
ฐานข้อมูล  
 - ข้อมูลในการทำการจอง สามารถตรวจสอบห้องพักใน
ระบบได้ ระบบจะดึงข้อมลูต่างๆจากฐานข้อมูลหลักมาแสดง
จากนั้นเลือกหอพักท่ีต้องการ เลือกวันท่ีและเวลาในการเข้าไปทำ
เรื่องกับหอพัก และออกใบจองหอพักตามวันเวลาดังกล่าว 
 - การพิมพ์รายงานสามารถทำได้ สามารถพิมพ์รายงาน
การจองหอพัก พิมพ์ข้อมูลการค้นหานักศึกษา และพิมพ์ข้อมลู
นักศึกษาท่ีพักอยู่ในหอพักได้ 
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ภาพ 2 Data Flow Diagram ของเว็บไซต์ระบบจัดการหอพักเครือข่าย 

 
- เมื่อเจ้าของหอพักและนักศึกษาลงทะเบียนทางระบบ

จัดการข้อมลูหลักกจ็ะจัดเก็บข้อมลูลงในแฟ้มข้อมูลต่างๆใน
ฐานข้อมูล เมื่อนักศึกษาทำการเรยีกดูข้อมูลหอพัก ระบบจะดึง
ข้อมูลจากฐานข้อมลูมาแสดง เมื่อนักศึกษาทำการจองหอพัก
ข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลการจองหอพัก และเจ้าของ
หอพักสามารถดูข้อมูลการจองที่ดงึมาจากแฟ้มข้อมูลการจอง
หอพักได้ และสามารถพิมพ์รายงานได้โดยระบบจะดึงข้อมูลมา
จากแฟ้มข้อมูลตา่งๆได ้

 
ภาพ 3 การออกแบบฐานขอ้มูล (ER-Diagram)  

ของเว็บไซต์ระบบจัดการหอพักเครือข่าย 
 

- ในแฟ้มข้อมูลต่างๆจะต้องมีคีย์หลักภายในแฟ้มข้อมลู
นั้นๆเสมอ เช่นแฟ้มข้อมูลหอพักกต็้องมีคีย์หลักเป็นรหสัหอพัก 
จากนั้นก็จะเป็นตัวแปรต่างของข้อมูลต่างๆที่ต้องการจะเก็บลงใน
ฐานเป็นต้น และแตล่ะแฟ้มจะต้องมีการเชื่อมโยงกัน เช่นเจ้าของ
หอพักสามารถมีหอพักไดห้ลายหอพัก แต่หอพักหนึ่งหอพัก
จะต้องมีเจ้าของคนเดียวเป็นต้น 

 
 

 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
- เก็บรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้องเอกสารที่เกี่ยวข้องใน

ระบบเช่น ข้อมูลเอกสารที่ต้องมีการบันทึกลงในระบบ
ประกอบด้วยไฟลเ์อกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกับหอพัก เจ้าของหอพัก 
และนักศึกษา เพื่อนำมาใช้ประกอบข้ันตอนการออกแบบ
ฐานข้อมูล 

 
- วิเคราะห์ความต้องการ จากการวิเคราะหป์ัญหาของ

ระบบลงทะเบียน ความล้าช้าในการดำเนินงาน จึงเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบใหม่ขึ้น เพื่อลดกาล้าช้าของระบบสามารถ
เรียกดูข้อมลูได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบใน
รูปแบบข้อมูลหอพัก ข้อมลูนักศึกษา และสามารถพิมพ์ข้อมลู
ออกมาได ้
 

8. ผลการพัฒนาระบบ 
จากการพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการหอพักเครือข่าย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการตามขั ้นตอน ได้
ผลลัพธ์ดังนี ้
 

 
ภาพ 1 หน้าจอล็อกอินเข้าระบบ 
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ภาพ 2 หน้าจอสมัครเป็นหอพกัเครือข่าย 
 

 

 
ภาพ 3 หน้าจอสมัครเป็นสมาชิกของนักศึกษา 

 

 
ภาพ 4 หน้าจอจัดการหอพัก 

 

 
ภาพ 5 หน้าจอจองหอพกั 

 
9.ประเมินผลการใช้งานระบบ 

สร้างแบบประเมินกำหนดเกณฑ์ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เพื ่อควบคุมการตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท

(RATING  SCALE 5 SCALES)[8]เป็นการวัดสิ่งที่เป็นนามธรรม
ด ้วยการด ัดแปลงปร ิมาณเช ิ ง เปร ียบเท ียบ โดยจ ัดท ำ
แบบสอบถามออกเป็น 1 ชุด 3 ตอนดังน้ี  

- ชุดที่ 1:แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญแบ่งเป็น 3 
ตอน ค ือ ตอนท ี ่  1 ข ้อม ูลผ ู ้ตอบแบบสอบถามตอนท ี ่  2 
ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบและตอนที่ 3 ประโยชน์ของ
ระบบต่อการนำไปใช้งาน 

ตอนที ่ 1 วิเคราะห์คุณภาพแบบประเมินวัดความ
น่าเชื่อถือของแบบประเมินโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค(CRONBACH)โดยให้มีค่าตั้งแต่ 0.7ข้ึนไป 

ตอนที ่ 2 ทดสอบการใช้งานระบบผู ้เชี ่ยวชาญและ
เจ ้าหน้าที ่ท ี ่ เก ี ่ยวข้องกับกองพัฒนานักศึกษาการทดสอบ
ความสามารถของระบบว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลการประเมินกำหนดตามมาตรา
ส่วนการประมาณค่ามาตรวัดของลิเคิร์ท[8]และวิเคราะห์แบบ
ประเมินด้วยวิธีทางสถิติ 
 

10. สรุปผลการดำเนินงาน 
ระบบจัดการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย สามารถทําการจองออนไลน์ได้ทำให้มีความสะดวก 
สบายและรวดเร็วมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งในระบบจะประกอบไปด้วย 
เจ้าของหอพัก และนักศึกษาผู้ใช้ระบบ ซึ่งในส่วนของเจ้าของ
หอพักสามารถลงทะเบียนเข้ามาเป็นหอพักเครือข่ายของทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ และสามารถดูการจองห้องพักที่
นักศึกษาทำการจองเข้ามาได้ อีกทั้งระบบจะสามารถ เพิ่ม/ลบ/
แก้ไข ข้อมูลหอพักและห้องพักได้ ในส่วนของนักศึกษาก็สามารถ
ทำการจองห ้องพ ักท ี ่ต ้องการได ้  และย ังสามารถอ ัพเดท
สถานะการเข้าพักได้ ระบบจะสามารถ เพิ ่ม/ลบ/แก้ไข ของ
นักศึกษาได้ ระบบจัดการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายสามารถเรียกดูรายงานการจองห้อง รายงานตรวจสอบ
ข้อมูลนักศึกษาว่าอยู่หอพักใดในระบบได้ และรายงานรายช่ือ
นักศึกษาในหอพักต่างๆในระบบได้ 
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11. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะบทความเร่ือง  
ระบบจัดการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ดังนี ้
-  เพื ่ออำนวยความสะดวกให้แก่หอพักที ่ต ้องการ

ลงทะเบียนเป็นหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องระบบการจองห้องและแจ้งเหตุเสีย
ออนไลน์[2] ทำให้ลดระยะเวลาการเดินทางของหอพักที่ต้องการ
ลงทะเบียนเป็นหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่ต้องการจอง
หอพักในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

- เพื ่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที ่กองพัฒนา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้สามารถทำการ
ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาว่าอยู ่หอพักใดในระบบหอพัก
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่องระบบจัดการอพาร์ตเมนท์แสงสุรียะ[1] ที่สามารถน าระบบ
สารสนเทศมาช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานซึ่ง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่นได้ 

 
12. ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มช่องทางการอำนวยความสะดวกโดยสามารถจองผ่าน 
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้ 

2. ควรพัฒนาเว็บไซต์ให้มีเป็นระบบและความสวยงามมาก
ยิ่งข้ึน  
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ดังนั ้นผู้พัฒนาระบบจึงพัฒนาระบบเพื่อช่วยในการจัดการ
หอพัก โดยจะมีการพัฒนาเป็นเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง
และใช้งาน ในตัวเว็บไซต์จะมีฟังก์ช่ันต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น 
การจองห้องพัก การประกาศข่าวสารของหอพัก ระบบแจ้งค่าหอ 
ระบบแชทสำหรับติดต่อผู้ดูแลหอ ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด
และ ระบบการยืมคืนของในหอพัก 

คำสำคญั – หอพัก, ระบบการจัดการ 

 
ABSTRACT 

At present, The number of dormitories around the 
Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus has 
increased. Management of the dormitories is mostly 
problematic. There is a delay in informing students. The 
dormitory fee notification is a waste of paper and 
resources. In addition, students are difficult to contact 
dormitory owners.  

Therefore, the system developer have developed a 
website to help manage the dormitory. The website 
makes it easy to access and use. In the website there 
will be many functions such as booking dormitory, news 
announcement, dormitory fee notification system, chat 

system, defective equipment repair system and 
dormitory borrowing system. 

Keywords -- dormitory, management system 

 

1. บทนำ 
ปัจจุบันระบบของหอพัก ME2 มีแค่ส่วนของการจองห้อง

เพียงเท่านั้นการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การแจ้งค่าน้ำค่าไฟ การ
แจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด การติดต่อผู้ดูแลหอพัก รวมไปถึงการ
แจ้งพัสดุไปรษณีย์ ล้วนแล้วแต่เป็นการแจ้งผ่านทางกระดาษ
เพียงอย่างเดียว หรือ ต้องไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ จึงทำให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ข้ึน เช่น เกิดความล่าช้าของการแจ้งข่าวสารและค่า
น้ำค่าไฟ  

ดังนั้นผู้พัฒนาระบบจึงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเพื่อช่วยในการ
จัดการหอพัก โดยเว็บไซต์จะมีฟังก์ชั่นต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะ
เป็น การจองห้องพัก การประกาศข่าวสารของหอพัก ระบบแจ้ง
ค่าหอ ระบบแชทสำหรับติดต่อผู้ดูแลหอ ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์
ที่ชำรุด ระบบการยืมคืนของในหอพัก เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การอยู่หอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน 

 
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี [1] 
 เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการหอพักและห้องพักการรับ
นักศึกษาเพื่อเข้าพัก การเลือกห้องพักสำหรับ  นักเรียนแบบ
อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวเข้าร่วมในการพิจารณาเลือกห้อง
การแจ้งซ่อมอุปกรณ์และรายงาน ต่าง ๆ 

mailto:Chayakorn.ju@ku.th
mailto:Theeraphol.t@ku.th
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2.2 งานวิจัย การพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา 
อุทยานแห่งชาติตาดโตน [2] 
 เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้จองที่พักออนไลน์ ในอุทยาน
แห่งชาติตาดโตนและเพื่อบริหาร โดยผู้ใช้บริการสามารถจอง
ห้องพักออนไลน์ยกเลิก แก้ไขข้อมูล การจองห้องพักออนไลน์ ใน
ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลในการจองห้องพัก
ออนไลน์รวมไปถึงการอนุมัติและยกเลกิ การจองห้องพักออนไลน์  
2.3 ระบบจัดการอพาร์ตเมนท์แสงสุรียะ [3] 

 เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
พนักงานและผู ้จัดการห้องเช่า สามารถเลือกข้อมูลห้องพัก 
จัดการเช่า ทำสัญญา ใบแจ้งหนี ้ และสามารถคำนวณอัตรา
ค่าใช้จ่ายได้ 
2.4 ระบบจัดการห้องพัก นฤมล แมนชั่น [4] 

 เป็นระบบที่ลูกค้า สามารถเช่าห้องพักได้โดยการจอง
ห้องพักก่อน หรือไม่ต้องจองไว้ก่อนก็ได้ โดยผู้ดูแลระบบ จะ
สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข จัดการ ต่าง ๆได้ เช่นข้อมูลการจอง 
ข้อมูลการเข้าพัก ข้อมูลการรับชำระเงิน ข้อมูลค่าน้ำ ค่าไฟ เป็น
ต้น 
 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 

ผู ้พัฒนาระบบได้ออกแบบระบบหอพักเพื ่ออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้พักอาศัย เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้งานระบบได้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีฟังก์ช่ันต่าง ๆ ดังนี ้
 - ระบบจองห้องภายในหอพัก 
 - ระบบบอร์ดข่าวสารของหอพัก 
 - ระบบแชทติดต่อผู้ดูแลหอพัก  
 - ระบบคำนวนค่าน้ำค่าไฟ  
 - ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด  
 - ระบบยืมคืนอุปกรณ์  
 - ระบบแจ้งเตือน 
โดยใช้ภาษา PHP,HTML และ CSS ในการพัฒนาระบบและมี
การออกแบบตารางโครงสร้างข้อมูลที ่ใช้ในระบบการจัดการ
หอพัก ประกอบด้วยตาราง ดังนี้ 
 

3.1 โครงสร้างของตารางข้อมูลทั ้งหมดที ่ใช ้ในระบบการ
จัดการหอพัก 
 

ตารางที่ 1 : โครงสร้างของตารางข้อมูลทั้งหมด 
ชื่อตาราง ความหมาย 

notification_admin   ตารางข้อมูลการแจ้งเตือนแอดมิน 

notification_employee ตารางข้อมูลการแจ้งเตือนช่าง 

tbl_announce ตารางข้อมูลข่าวสารที่ประกาศ 

tbl_booking ตารางข้อมูลการจองห้องพัก 

tbl_chat 
ตารางข้อมูลข้อความที่ติดต่อแอด
มิน 

tbl_checkroom ตารางเช็คข้อมูลของห้องพัก 

tbl_lend ตารางข้อมูลอุปกรณ์ของหอพัก 

tbl_meter 
ตารางข้อมูลค่าน้ำค่าไฟค่าหอพัก
ของเดือนล่าสุด 

tbl_recordlend 
ตารางข้อมูลประวัตกิารยืม/คืน
อุปกรณ์ของหอพกั 

tbl_recordmeter 
ตารางข้อมูลค่าน้ำค่าไฟค่าหอพัก
ทั้งหมด 

tbl_repair ตารางข้อมูลการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ 

tbl_rooms ตารางข้อมูลห้องพัก 

tbl_savemoney ตารางข้อมูลการโอนเงิน 

tbl_tracking ตารางข้อมูลพัสดุไปรษณีย ์

user ตารางข้อมูลผู้ใช้ระบบ 

 

4. ผลการดำเนินงาน 
จากการที่ได้พัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ภายในหอพัก 

ME2 มีหน้าต่างของระบบดังน้ี 

4.1 เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาใช้เว็ปแอปพลิเคช่ัน จะพบหน้า เว็บเพจ 

ตามภาพ 1 

 
ภาพ 1 หน้า Homepage เว็บไซต์ 

 
4.2 ผู้ใช้ที่มี ID แล้วสามารถเข้าใช้ระบบโดยกดปุ่มเข้าสูร่ะบบ แต่
หากยังไม่มี ID ให้กดปุ่มจองหอพักเพื่อกรอกรายละเอียดการ
สมัครให้ครบถ้วน ตามภาพ 2 

http://localhost/phpmyadmin/db_structure.php?db=me2kps&ajax_request=1&favorite_table=notification_admin&add_favorite=1
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=me2kps&table=notification_employee&pos=0
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=me2kps&table=tbl_announce&pos=0
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=me2kps&table=tbl_booking&pos=0
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=me2kps&table=tbl_chat&pos=0
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=me2kps&table=tbl_checkroom&pos=0
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=me2kps&table=tbl_lend&pos=0
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=me2kps&table=tbl_meter&pos=0
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=me2kps&table=tbl_recordlend&pos=0
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=me2kps&table=tbl_recordmeter&pos=0
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=me2kps&table=tbl_repair&pos=0
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=me2kps&table=tbl_rooms&pos=0
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=me2kps&table=tbl_savemoney&pos=0
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=me2kps&table=tbl_tracking&pos=0
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ภาพ 2 หน้าสมัครสมาชิก 

 
4.3 เมื่อทำการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กรอก ID และ
Password ให้ถูกต้องตามภาพ 3 

 
ภาพ 3 หน้า login เข้าสู่ระบบ 

 
4.4 เมื่อกดเข้าสู่ระบบหากเป็นผู้ใช้ที่มีการจองห้องไว้แล้วจะเข้าสู่
หน้าบัญชีผู้ใช้งานของตนเองแต่หากยังไม่ได้ทำการจองห้องจะขึ้น
ให้เลือกห้องที่ต้องการจะจองหลังจากทำการเลือกห้องพักที่
ต้องการแล้วจะแสดงข้อมูลตามภาพ 4 

 
ภาพ 4 หน้าจองห้องพัก 

 
4.5 หลังจากทำการจองห้องเสร็จสิ้นระบบจะมีการส่งข้อความ
แจ้งเตือนค่ามัดจำไปทาง Email ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ เมื่อทำ
การโอนเงินเพื่อชำระค่ามัดจำแล้วให้เข้าสู่ระบบแล้วทำการเลือก
เมนูใบแจ้งหนี้หอพักแล้วกดปุ่มแจ้งโอนเงินเพื่อกรอกข้อมูลส่งให้
แอดมินตามภาพที่ 5 

 
ภาพ 5 หน้าแจ้งโอนเงิน(ค่ามัดจำ) 

 
4.6 หลังจากที่ผู้ใช้แจ้งการโอนเงินมาแอดมินจะต้องเข้าเมนูใบ
แจ้งหนี้หอพักแล้วกดปุ่มยืนยันการชำระเงินเพื่อเข้าไปตรวจสอบ
ข้อมูลและยืนยันการชำระเงินตามภาพ 6 
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ภาพที่ 6 หนา้ยืนยันการชำระเงิน(ค่ามัดจำ) 

 
4.7 เมื่อแอดมินกดยืนยันแล้วผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการ
ชำระเงินได้ที่เมนูใบแจ้งหนี้หอพักและกดปุ่มประวัติการโอนเงิน
เพื่อตรวจสอบได้ตามภาพ 7 

 
ภาพ 7 หน้าประวัติการชำระเงิน 

 
4.8 ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่เมนู
ข้อมูลส่วนตัวตามภาพ 8 

 
ภาพ 8 หน้าแก้ไขข้อมูลสว่นตัว 

 
4.9 ผู้ใช้สามารถติดต่อแอดมินได้ทางเมนูการติดต่อสอบถามโดย
กรอกเรื่องและเนื้อหาที่ต้องการสอบถามเพื่อส่งข้อความให้แอด
มินได้ตามภาพ 9 

 
ภาพ 9 หน้าติดต่อสอบถาม 

 
4.10 เมื่อมีผู้ใช้ส่งข้อความมาสอบถามแอดมินสามารถดูข้อความ
ที่ส่งมาได้โดยกดปุ่มฝากข้อความที่หน้าหลักได้ตามภาพ 10 

 
ภาพ 10 หนา้ฝากขอ้ความ 

 
4.11 เมื่อถึงวันตัดยอดค่าน้ำค่าไฟแอดมินจะต้องเข้าระบบเพื่อไป
แจ้งยอดค่าน้ำค่าไฟให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในหอโดยเข้าเมนูใบแจ้งหนี้
หอพักแล้วกดปุ่มเพิ่มข้อมูลและทำการกรอกหน่วยค่าน้ำค่าไฟท่ี
ใช้เพื่อแจ้งไปยังบัญชีผู้ใช้ในแต่ละห้องพักตามภาพที่ 11 

 
ภาพ 11 หนา้ติดต่อสอบถาม 

 
4.12 หลังจากแอดมินแจ้งยอดค่าน้ำค่าไฟระบบจะทำการส่ง
ข้อความแจ้งเตือนทาง Email ให้ผู ้ใช้ทราบ ผู ้ใช้สามารถเข้า
ระบบเพื่อไปตรวจสอบรายละเอียดค่าน้ำค่าไฟได้ที่เมนูใบแจ้งหนี้
หอพักตามภาพ 12 

 
ภาพ 12 หนา้ใบแจ้งหนี้หอพัก 

 
4.13 เมื่อทำการโอนเงินเพื่อชำระค่าน้ำค่าไฟแล้วให้ผู้ใช้ให้เข้าสู่
ระบบแล้วทำการเลือกเมนูใบแจ้งหนี้หอพักแล้วกดปุ่มแจ้งโอน
เงินเพื่อกรอกข้อมูลส่งให้แอดมินตามภาพที่ 13 
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ภาพ 13 หนา้แจ้งโอนเงิน(ค่าน้ำค่าไฟ) 

 
4.14 หลังจากที่ผู้ใช้แจ้งการโอนเงินมาแอดมินจะต้องเข้าเมนูใบ
แจ้งหนี้หอพักแล้วกดปุ่มยืนยันการชำระเงินเพื่อเข้าไปตรวจสอบ
ข้อมูลและยืนยันการชำระเงินตามภาพ 14 

 
ภาพ 14 หนา้ยืนยันการชำระเงิน(ค่าน้ำค่าไฟ) 

 
4.15 เมื่อแอดมินกดยืนยันแล้วผู้ใช้สามรถตรวจสอบสถานะการ
ชำระเงินได้ที่เมนูใบแจ้งหนี้หอพักและกดปุ่มประวัติการโอนเงิน
เพื่อตรวจสอบได้ตามภาพ 15 

 
ภาพ 15 หนา้ประวัตกิารชำระเงิน 

 
4.16 หากอุปกรณ์ในห้องชำรุดหรือเสียหาย ผู้ใช้สามารถแจ้งซ่อม
อุปกรณ์ที่ชำรุดได้โดยเข้าเมนูเเจ้งซ่อมออนไลน์แล้วกดปุ่มเพิ่ม
รายการกรอกข้อมูลปัญหาเพื่อส่งเรื่องให้แอดมินตามภาพที่ 16 

 
ภาพ 16 หนา้แจ้งซ่อมออนไลน ์

 
4.17 หลังจากผู้ใช้ส่งรายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดมาแอดมิน
จะต้องเข้าเมนูแจ้งซ่อมบำรุงเพื่อรับเรื่องตามภาพที่ 17 
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ภาพ 17 หนา้รับเรื่องแจ้งซ่อมอุปรณ์ที่ชำรุด(แอดมิน) 

 
4.18 หลังจากแอดมินรับเรื่องเเล้วข้อมูลรายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์
ที่ชำรุดจะถูกส่งมาให้ช่างตรวจสอบแล้วกดรับเรื ่องเพื่อเข้าไป
ดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ในห้องที่ส่งรายการแจ้งซ่อมมาตามภาพที่ 
18 

 
ภาพ 18 หนา้รับเรื่องแจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด (ช่าง) 

 
4.19 เมื่อช่างเข้ามาซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสร็จเรยีบร้อยแล้วให้ผู้ใช้
เข้าระบบเพื่อเข้าไปยืนยันการซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดและสามารเข้า
ไปตรวจสอบประวัติการแจ้งซ่อมของตนเองได้ตามภาพที่ 19 

 
ภาพ 19 หนา้ประวัตกิารแจ้งซ่อม 

 
4.20 แอดมินสามารถประกาศข่าวสารที่เมนูแจ้งประกาศเพื่อ
ประกาศรายละเอียดข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหอพักได้ตาม
ภาพ 20 

 
ภาพ 20 หนา้แจ้งประกาศข่าวสารออนไลน์ 

 

4.21 ผู ้ใช้สามารถเข้าไปเช็คข่าวสารเกี ่ยวกับหอพักได้ที ่เมนู
ประกาศจากหอพัก 

 
ภาพ 21 หนา้บอร์ดประกาศข่าวสารหอพัก 

 
4.22 เมื่อมีพัสดุไปรษณีย์มาถึงหอพักแอดมินสามารถแจ้งพัสดุให้
ผู้ใช้เช็คได้ที่เมนูแจ้งไปรษณีย์/พัสดุแล้วกดเพิ่มรายละเอียดเพื่อ
กรอกข้อมูลพัสดุตามภาพ 22 

 
ภาพ 22 หนา้แจ้งไปรษณีย์/พัสด ุ

 
4.23 ผู ้ใช้สามารถเช็คพัสดุไปรษณีย์ของตัวเองได้ที ่เมนูเช็ค
ไปรษณีย์/พัสดุ 

 
ภาพ 23 หนา้เช็คไปรษณีย์/พัสดุ 
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4.24 ผู้ใช้สามารถยืมอุปกรณ์ที่จำเป็นจากหอพักมาใช้ช่ัวคราวได้
ทีห่น้าหลักแล้วกดปุ่มยืม/คืนอุปกรณ์ เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ
จะยืมมาใช้ได้ตามภาพ 24 

 
ภาพ 24 หนา้ยืมอปุกรณ์ 

 
4.25 เมื่อผู้ใช้ส่งคำร้องขอยืมอุปกรณ์มาให้แอดมินสามารถเข้าไป
ยืนยันคำร้องได้ที่หน้าหลักแล้วกดปุ่มยืมคืนอุปกรณ์เพื่อเข้ายืนยนั
คำร้อง 

 
ภาพ 25 หนา้ยืนยันคำร้องขอยืมอุปกรณ์ 

 
4.26 เมื่อผู้ใช้ใช้งานอุปกรณ์ที่ยืมไปเสร็จแล้วนำมาคืนแอดมิน
จะต้องเข้าระบบไปที่หน้าหลักแล้วกดปุ่มยืมคืนอุปกรณ์เพื่อ
ยืนยันการคืนอุปกรณ์ของผู้ใช้ โดยสามารถเช็คประวัติการยืมได้
ตามภาพ 26 

 
ภาพ 26 หนา้ประวัตกิารยืม/คืนอปกรณ์ 

 
4.27 ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลของหอพักได้ที่เมนูข้อมูลหอพักโดยจะ
บอกรายละเอียดต่าง ๆ ของหอพักไว้ตามภาพ 27 

 
 

ภาพ 27 หนา้ข้อมูลหอพัก 

 
4.28 ผู้ใช้สามารถดูรูปภาพต่าง ๆ  ของหอพักได้ที่เมนูรายละเอยีด
หอพักโดยจะเป็นรูปสถานที่ต่าง ๆ ของหอพัก 

 
ภาพ 28 หนา้รายละเอยีดหอพัก 

 
4.29 ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ของหอพักได้จาก
เมนูดาวน์โหลดโดยจะมีเอกสารตามภาพและยังสามารถเปิดดู
ที่ตัง้ของหอได้จากเมนูติดต่อเราอีกด้วย 

 

ภาพ 29 หนา้ดาวนโ์หลดเอกสารและหน้าติดต่อเรา 

 

 
5. สรุป 
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จากเว็บไซต์ที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้น สามารถเพิ่มประสทิธิภาพ การ
จัดการหอพักได้ดังนี ้

- เพิ่มประสิทธิภาพในการรับข่าวสารของหอพักให้กับผู้ที่พัก
อาศัยอยู่ในหอพัก ME2 โดยการสร้างบอร์ดประกาศข่าวสาร
ออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ของระบบการจัดการหอพักทำให้ลดปัญหา
ความล่าช้าของการรับข่าวสารลงได้ 

- การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดมีความสะดวกและรวดเร็วมาก
ขึ้นเนื่องจากไม่ต้องไปแจ้งที่เคาน์เตอร์ด้วยตนเองช่วยลดปัญหาที่
ผู้ดูแลไม่อยู่ที่เคาน์เตอร์ทำให้ไม่สามารถแจ้งซ่อมได้ลดลง 

- การแจ้งค่าน้ำค่าไฟมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากเป็นการแจ้งแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของระบบการ
จัดการหอพักซึ่งมีการแจ้งเตือนโดยการส่งข้อความไปที่เมลทนัที
ที่มีการแจ้งค่าน้ำค่าไฟช่วยลดปัญหาความล่าช้าของการแจ้งค่า
น้ำค่าไฟลงได้ 

- แก้ปัญหาพัสดุไปรษณีย์มาถึงหอแต่ผู้อาศยัไมรู่้โดยเมือ่ผูด้แูล
รับพัสดุที่มาถึงหอแล้วให้ทำการพิมพ์รายละเอียดต่าง ๆ ของ
พัสดุแต่ละชิ้นเพื่อแจ้งว่ามีพัสดุชิ้นใดบ้างมาถึงหอแล้วทำให้ลด
ปัญหาเรื่องพัสดุไปรษณีย์ได้สำเร็จ 

- แก้ปัญหาการติดต่อผู้ดูแลหอลำบากโดยพัฒนาให้มีการส่ง
ข้อความไปหาผู้ดูแลผ่านทางเว็บไซต์ 

- เพิ่มระบบยืม/คืนอุปกรณ์ได้สำเร็จช่วยให้ผู้ใช้สามารถยืม
อุปกรณ์ที่จำเป็นได้โดยยื่นคำร้องผ่านทางเว็บ 
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การพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุแบบออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมขุ จักรวรรดิ 

Email: thitikornma2471@gmail.com  
 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาระบบมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนะระบบเบิกจ่าย
วัสดุแบบออนไลน์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
เบ ิกจ ่ายว ัสด ุแบบออนไลน์คณะบริหารธ ุรก ิจมหาว ิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กลุ่มทดสอบมีจำนวน 20 ท่าน 
โดยทั้ง 20 ท่านเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะบริหารธุรกิจ 
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ การพัฒนาระบบพัฒนาอยู่ในรูปแบบเว็บ
แอพพลิเคชั่นโดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code เก็บฐานข้อมูล
โดยใช้ phpMyAdmin โดยใช้ภาษา php ในการพัฒนาระบบ ใช้ 
JavaScript , CSS และ Bootstrap 4 ในการตกแต่งเว็บไซด์ ผล
จากการพัฒนาระบบได้แบ่งระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ
เจ้าหน้าที่ และส่วนของผู้ใช้งาน ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.56 
คำสำคัญ -- ระบบเบิกจ่ายวัสดุ , เว็บแอพพลิเคชั่น 

 
Abstract 

 The objective of the development of the system was 
1) to develop an online material disbursement system, 
Faculty of Business Administration, Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin 2) to assess the 
satisfaction of users of the online material disbursement 
system, Faculty of Business Administration, Rajamangala 

University of Technology Rattanakosin. The test group 
consisted of 20 persons, all 20 of them were professors 
and staff from Bophitphimuk Chakkrajak Business 
Administration Faculty, system development, 
development in the form of web application using Visual 
Studio Code program, storing database using 
phpMyAdmin using php language. In the development of 
the system use JavaScript, CSS and Bootstrap 4 to 
decorate the website. As a result of the development of 
the system, the system was divided into 2 parts: the staff 
section. And the user part The evaluation of the 
satisfaction of the system users was at a high level with 
an average of 4.56. 
Keywords -- Material Disbursement System, Web 
Application 
 

1. บทนำ 
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้มนุษย์มีความคิด

เริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
ในขณะที่เวลาผ่านไป ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นที่สามารถใช้
งานในด้านการศึกษา ด้านหน่วยงานองค์กร หรือด้านอุตสาหกรรม 
เพื่อลดปัญหาและภาระในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงานในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงความสะดวกสบายของมนุษย์ที่ใช้
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งานเทคโนโลยี จึงเกิดเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งท่ีมีบทบาท
มากทำให้มนุษย์เกิดการพัฒนาเรื่องระบบงานที่ต้องใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วย เพื่อให้ระบบงานในองค์กร หรือหน่วยงาน มีการพัฒนา
ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เกิดประโยชน์ต่อ
ผู ้ใช้ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญมากจึงต้องใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด [1] 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่งานวัสดุคณะบริหารธุรกิจ พบ
ปัญหาว่า งานเบิกจ่ายวัสดุของทางคณะบริหารธุรกิจ มีการทำงาน
ที ่ล ่าช้า เช่น การค้นหาข้อมูล หรือ การเร ียบเร ียงข้อมูล มี
กระบวนการทำงานท่ีซับซ้อนจนเกินความจำเป็น โดยการที่อาจารย์
หรือเจ้าหน้าที่จะทำการเบิกวัสดุต้องเดินมาเบิกด้วยตัวเองกับ
เจ้าหน้าที่หน้าห้องคณะบริหาร โดยต้องเบิกด้วยวิธีการเขียนขอ้มูล
ลงในใบเอกสารการเบิก จึงทำให้การเก็บข้อมูลเกิดกระบวนการ
ทำงานท่ีซับซ้อน และหลายขั้นตอนมากเกินไป  ทางคณะผู้จัดทำได้
เล็งเห็นปัญหาในส่วนนี้จึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนา
ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นระบบเบิกจ่ายวัสดุ 

ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุ ให้
เก ิดผลประโยชน์ต ่อทางคณะบริหารธ ุรก ิจ ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของทางคณะบริหารธุรกิจ ได้ใช้ระบบเบิกจ่ายวัสดุ  ท่ี
คณะผู้จัดทำได้ทำขึ้นมา เพื่อทำให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่และ
นำมาใช้งานได้จริง และระบบทำให้เจ้าหน้าที ่ทำงานอย่างเป็น
ระบบจากแต่ก่อน เช่น การค้นหาข้อมูลที่ง่ายขึ้น จัดการข้อมูลให้
เป็นระบบระเบียบมากขึ้น และลดความล่าช้าในการทำงาน ช้ันตอน
ในการทำงานและกระบวนการในการทำงาน ให้สะดวกยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2  .1 เพ ื ่อพ ัฒนาระบบเบ ิกจ ่ายว ัสด ุแบบออนไลน ์ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 2 2.เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบเบิกจ่ายวัสดุ 
 
 
 
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ระบบเบิกจ่ายวัสดุ  

วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ท่ีหน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน
ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ 
วัสดุสำนักงาน เป็นต้น เจ้าหน้าที ่จะรับรู ้วัสดุคงเหลือ ซึ ่งโดย
หลักการ เจ้าหน้าที่อาจจะรับรู้วัสดุเป็นสินทรัพย์  

เจ้าหน้าที่วัสดุ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการวัสดุ หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง จากหัวหน้าส่วนราชการให้มี
หน้าท่ีหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัสดุ  

การควบคุม หมายถึง การลงบัญชีวัสดุหรือทะเบียนคมุทรพัยส์นิ 
การเก็บรักษา การเบิกวัสดุ การจ่ายวัสดุ  

การเก็บรักษาวัสดุ หมายถึง การจัดเก็บรักษาวัสดุให ้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
 การเบิกวัสดุ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ต้องการใช้วัสดุแจ้งความ
ประสงค์ขอเบิกวัสดุ เพื่อใช้ในราชการต่อเจ้าหน้าที่วัสดุ  
 การจ่ายวัสดุ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่วัสดุอนุมัติจ่ายวัสดุให้แก่
คณาจารย์ที่แจ้งความประสงค์ขอเบิกวัสดุ 
 การเบิกจ่ายวัสดุ มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

เมื่อได้รับของแล้ว ให้เจ้าหน้าที่วัสดุดำเนินการตรวจสอบรับวสัดุ
ดังกล่าว โดยเขียนใบเบิกจ่าย วัสดุ (ใบเบิกวัสดุ) โดยพิมพ์หรือเขียน
ช่ือรายการของวัสดุให้ตรงกับใบส่งของ พร้อมกับผู้รับผิดชอบและผู้ 
เบิกลงนามในใบเบิกให้สมบูรณ์ 

ผู้เบิกวัสดุต้องเป็นคนในหน่วยงานภายในคณะบริหารธุรกิจที่
ต้องใช้วัสดุนั้นเป็นผู้เบิก  

การเบิกจ่ายวัสดุ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและ
เอกสารประกอบก่อนให้ผู้เบิกจ่าย เซ็นใบเบิกแล้ว  

เจ้าหน้าท่ีวัสดุจ่ายของให้ผู้รับวัสดุตามรายการที่เขียนเบิก กรณี
ไม่มีวัสดุให้ขีดข้อความข้อน้ันท้ิง  

เจ้าหน้าที่วัสดุเก็บใบเบิกภายในเข้าแฟ้ม เพื่อลงบัญชีคุมวัสดุ
ต่อไป 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

เจ้าหน้าท่ีวัสดุ มีหน้าท่ีควบคุมและสั่งจ่ายวัสดุ 
เจ้าหน้าที่วัสดุ มีหน้าที่ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมวัสดุ 

เมื่อได้รับวัสดุ 
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เจ้าหน้าที่วัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกแล้ว
ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายและเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็น
หลักฐาน 

สรุปได้ว่างานวัสดุเป็นเรื่องของการจัดหาการควบคุมและการ
เบิกจ่าย มีขั ้นตอนการปฎิบัติที ่ชัดเจนหากเจ้าหน้าที่ขาดความ
เข้าใจในเรื่องของระเบียบไม่ให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่อง
งานวัสดุ ปัญหาข้อผิดพลาดอาจจะเกิดขึ ้นได้การควบคุมการ
ตรวจสอบที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดประโยชน์
ส ูงส ุดแก่มหาวิทยาลัยรวมทั ้งบ ุคลากรในคณะทุกคนต้องให้
ความสำคัญในการใช้การบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีความเอาใจ
ใส่อย่างจริงจังของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่จำเป็น [2] 
3.2 ความรู้ด้านการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น 

Web Application เป ็นการสร ้ าง  Application หรือ 
โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานเฉพาะด้าน ออกแบบ
โปรแกรมให้ตอบสนองตามเงื่อนไขและความต้องการ เพื่อช่วยให้
การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้บริษัทของ
ท่านสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่าง Real-Time และสามารถ
ใช ้ข ้อม ูลเหล ่าน ั ้นเป ็นประโยชน์ในการบริ หารจ ัดการให้มี
ประส ิทธ ิภาพและสร ้างกำไรเพิ ่มข ึ ้น การทำงานของ Web 
Application นั้นสามารถทำงานได้บนทุกอุปกรณ์ เพียงแค่เชื่อมต่อ
อ ินเตอร ์ เน ็ตและเป ิด Web Browser ได ้ เท ่าน ั ้นก ็ เพ ียงพอ 
ส่วนข้อมูลที่สำคัญจะถูกเก็บไว้บน Server ซึ่งเป็นความลับมีความ
ปลอดภัยในการเข้ารหัส และ Backup ข้อมูลตลอดเวลา  

เว็บเเอปพลิเคชั่นมักใช้สคริปต์ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เช่น 
ASP, PHP เป ็นต ้น และสคร ิปต ์ฝ ั ่ ง ไคลเอ ็นต ์  เช ่น  HTML, 
Javascript เป็นต้น เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซึ ่งทั ้ง 2 ฝั่งจะทำ
หน้าที่แตกต่างกัน อย่างสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์จะทำหน้าที่จัดการกับ
การนำเสนอข้อมูล ในขณะที่สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะจัดการกับพวก
การจัดเก็บข้อมูล [3] 
3.3 ระบบฐานข้อมูล  

การจัดการข้อมูลด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูลการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์โดยการเก็บไว้ใน
แฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม อาจเกิดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เมื่อมีการ
แก้ไขข้อมูลที่มีอยู่หลายแฟ้มข้อมูล จนทำให้ข้อมูลมีความขัดแย้ง

กันเอง จึงได้ม ีการเปลี ่ยนการจัดเก็บข้อม ูลให้อย ู ่ ในรูปของ
ฐานข้อมูลแทนเพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูล แก้ไขข้อมูล
และค้นหาข้อมูล  
 DBMS สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไป
เก็บรักษา เร ียกใช้หรือนำมาปรับปรุให้ทันสมัยได้ง ่าย ทั ้งนี้
จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื ่อง
สำคัญด้วย ภาษาที่ใช้ในการทำงานกับข้อมูล โดยมักจะใช้ภาษา 
SQL ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ เพื่อให้สามารถกำหนดการ
สร้าง การเรียกดู การบำรุงรักษาฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดการ
ควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล ซึ่งถือเป็นการป้องกันความปลอดภัย
ในฐานข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิการใช้งานเข้ามาละเมิด
ข้อมูลในฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางได้ นอกจากน้ี DBMS ยงัมีหน้าที่
ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูล การสำรอง
ข้อมูล และการเรียกคืนข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหาย 

phpMyAdmin เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการจัดการ เป็นส่วน
ต่อประสานที ่สร ้างโดยภาษาพีเอชพี ซึ ่งใช้จ ัดการฐานข้อมูล 
MySQL ผ่านเว ็บเบราว์เซอร ์ โดยสามารถที ่จะทำการสร ้าง
ฐานข้อมูลใหม่ หรือทำการสร้าง TABLE ใหม่ๆ และยังมี function 
ที่ใช้สำหรับการทดสอบการ query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อม
กันนั้น ยังสามารถทำการ insert delete update หรือแม้กระทั่ง
ใช้ คำสั ่งต ่างๆ เหมือนกับกันการใช้ภาษา SQL ในการสร้าง
ตารางข้อมูล [4] 

ข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควร
ประกอบด้วยข้อมูลที่มีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังนี้ 

มีความถูกต้อง หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลเหลา่นั้น
เชื่อถือไม่ได้จะทำให้เกิดผลเสียอย่างมาก ผู้ใช้จะไม่กล้าอ้างอิงหรือ
นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้การตัดสินใจของผู้บริหารขาด
ความแม่นยำ และอาจมีโอกาสผิดพลาดได้ โครงสร้างข้อมูลที่
ออกแบบต้องคำนึงถึงกรรมวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ได้ความถูกต้อง
แม่นยำมากที่สุด มีความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน การได้มาของ
ข้อมูลจำเป็นต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้มีการตอบสนองต่อ
ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ตีความหมายสารสนเทศได้ทันต่อเหตุการณ์
หรือความต้องการ มีการออกแบบระบบการเรียกค้น และแสดงผล
ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
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 มีความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลและ
วิธีการปฏิบัติด้วยในการดำเนินการจัดทำข้อมูลต้องสำรวจและ
สอบถามความต้องการข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบรูณ์และ
เหมาะสม 
 มีความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก
จะต้องใช้พื ้นที ่ในการจัดเก็บข้อมูลมาก จึงจำเป็นต้อออกแบบ
โครงสร้างข้อมูลให้กะทัดรัดสื่อความหมายได้ มีการใช้รหัสหรือย่อ
ข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อที่จะจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์  
 มีความสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้น
จึงต้องมีการสำรวจเพื่อหาความถูกต้องของหน่วยงานและองค์กร ดู
สภาพการใช้ข้อมูล ความลึกหรือความกว้างของขอบเขตของขอ้มูล
ที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ภาษาที่ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อกับโปรแกรม
ประยุกต์  ระบบการจัดการฐานข้อมูลสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล
โดยผ่านภาษาคิวรี (query language) ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ในการค้น
คืนข้อมูลจากรากฐานข้อมูล โดยผู้ใช้เพียงบอกว่าต้องการอะไร และ
ไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามีขั้นตอนอย่างไรในการนำข้อมูลออกมา เพราะ
ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะเป็นผู้กำหนดวิธีการในการเข้าถึง
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเอง 

การค้นหาข้อมูลในระบบค้นคืนเอกสาร (IR) อยู่บนรากฐานของ
การเปรียบเทียบระหว่างข้อคำถามกับเอกสารที่ถูกเก็บข้อแตกต่าง
ระหว่างกลวิธีในการค้นหาข้อมูลชนิดต่าง ๆ บางครั้งอาจดูได้จาก
ภาษาสอบถาม (Query language) ซึ่งเป็นข้อความผู้ใช้ต้องการ
เป็นภาษาธรรมชาติของภาษาคำถามมักจะเป็นข้อมูลในการค้นหา
ข้อมูล ใช้บลูลีนโมเดล ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดเชิงตรรกะ
หรือพีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) กับคำท่ีถูกรวมกันโดยเช่ือม
ทางตรรกะหรือพีชคณิต และ (AND) หรือ (OR) และไม่ (NOT) 
ตรรกะเหล่านี้รวมกัน 

- การใช้ AND กำหนดว่าท้ังสองคำที่ถูกเช่ือมอยู่ในเอกสารที่ถูก
ค้นคืน 

- การใช้ OR กำหนดว่าอย่างน้อยที่สุดหนึ่งในสองคำนั้นต้องอยู่
ในเอกสาร 

- การใช้ NOT กำหนดว่าคำท่ีระบุต้องไม่ปรากฏในเอกสารที่ค้น
คืนได้ แต่ operator NOT จะทำการค้นคืนทุก ๆ เอกสาร ที่ไม่ระบุ

ที ่กำหนด จึงมีความเสี ่ยงที่จะได้เกือบทุกเอกสารในฐานข้อมูล 
วิธีการหนึ่งที่จะแก้ปัญหาคือการกำจัดการใช้ NOT และจะใช้ใน
สถานการณ์ที่ใช้ในชุดของเอกสารที่เล็ก ๆ น้อยเท่าน้ัน 
 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็นฐานข้อมูล
ที่นิยมนำมาใช้งานในปัจจุบันมากที่สุด ฐานข้อมูลหนึ่ง โดยผู้ริเริ่ ม
พัฒนาก็คืออีเอฟคอดด์ (E.F.Codd) และระบบจัดการฐานข้อมูลที่
ใช้ฐานข้อมูลแบบนี้ ได้แก่ Microsoft Access,DB2 และ Oracle 
เป็นต้น การนำระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มาใช้เพื่อ ง่ายต่อ
การเรียนรู ้ และการนำไปใช้งาน ทำให้เห็นภาพข้อมูลชัดเจน , 
ภาษาที่ใช้จัดการข้อมูลเป็นแบบซีเควนซ์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงเข้าใจ
ง่าย และการออกแบบระบบมีทฤษฎีรองรับ สามารถลดความ
ซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ 

ลักษณะโครงสร้างข้อมูลของฐานข้อมูลชนิดนี้ ข้อมูลถูกจัดเก็บ
ในรูปแบบของตาราง (Table) ซึ่งภายในตารางก็จะแบ่งออกเป็น
แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) แต่ละตารางจะมีจำนวนแถว
ได้หลายแถว และจำนวนคอลัมน์ได้หลายคอลัมน์แถวแต่ละแถว
สามารถเรียกชื่อได้อีกอย่างว่า ระเบียบหรือเรคคอร์ด (Record) 
และคอลัมน์แต่ละคอลัมน์เรียกได้อีกชื ่อหนึ่งว่า เขตข้อมูล หรือ 
ฟิลด์(Field) 

 RDBMS ขยายเป็น ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มัน
เป็นไปตามรูปแบบเชิงสัมพันธ์ที่ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในหลายตาราง
และตารางที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ปุ่ม ตามที่ดร. EF Codd  (ผู้ประดิษฐ์
โมเดลเช ิงส ัมพ ันธ ์ ) ท ุกฐานข ้อม ูลท ี ่ม ีตารางและข ้อ จำกัด 
จำเป็นต้องเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 โดยพื้นฐานแล้วมีสามส่วนที่เกี่ยวข้องในโมเดลเชิงสัมพันธ์ - 
โครงสร้างความสมบูรณ์และส่วนที ่บ ิดเบือน ส่วน โครงสร้าง 
กำหนดฐานข้อมูลในรูปแบบของความสัมพันธ์ (ตาราง) ของโมเดล
เชิงสัมพันธ์ด้วยความช่วยเหลือของ Primary key และ Foreign 
key ส่วน บิดเบือน ใช้แคลคูลัสเชิงสัมพันธ์และพีชคณิตเชิงสัมพันธ์
เพื่อจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจพีชคณิตเชิง
สัมพันธ์และแคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ [5] 
 การทำข้อมูลให้ เป็น มาตรฐาน ใช้ใน RDBMS เพื่อหลีกเลี่ยง
ความซ ้ำซ ้อนของข ้อม ูลในตาราง SQL (Structured Query 
Language) ถูกนำมาใช้เป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึง RDBMS 
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เทคนิคการทำให้เป็นมาตรฐานจะช่วยให้แบบสอบถาม SQL 
สามารถเข้าถึงข้อมูลจากตารางได้เร็วกว่า DBMS RDBMS เป็น
รูปแบบฐานข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีข้อมูลที่ซับซ้อนและ
จำนวนมากสามารถจัดเก็บและเข้าถึงได้ง่าย  

 
4. ขอบเขตของงาน 

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน เกี่ยวกับการ
บริหารงานคลังวัสดุ เพื่อนำมาประกอบการจัดทำเว็บแอพพลิเคช่ัน 
ระบบเบิกจ่ายวัสดุ คณะบริหารธุรกิจเพิ่อให้ได้เว็บแอพพลิเคช่ัน
ประจำคณะ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 

ขอบเขตของการดำเนินงานของระบบเบิกจ่ายวัสดุ คณะ
บริหารธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของเจ้าหน้าที่ และ
ส่วนของผู้ใช้งาน 
4.1 ส่วนของระบบเว็บเบิกจ่ายวัสดุ คณะบริหารธุรกิจ 
 4.1.1 ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
 4.1.1.1 จัดการผู้ใช้งาน ลงทะเบียนผู้ใช้งานและปรับปรุงข้อมูล
ผู้ใช้งาน 
 4.1.1.2 การจัดการวัสดุ ลงทะเบียนวัสดุและปรังปรุงวัสดุ 
 4.1.1.3 จัดการประเภท – หน่วยนับ ลงทะเบียนประเภท 
หน่วยนับ และปรับปรุงประเภทกับหน่วยนับ 
 4.1.1.4 เบิกวัสดุ เลือกวัสดุที่จะเบิกและพิมพ์รายงานการเบิก
วัสดุ 
 4.1.1.5 คำขอเบิก ดูรายละเอียดการเบิก ทำการอนุมัติและไม่
อนุมัติการเบิก 
 4.1.1.6 ดูรายงานประวัติการเบิกวัสดุและพิมพ์รายงานประวัติ
การเบิกวัสดุ  
4.1.2 ส่วนของผู้ใช้งาน 
 4.1.2.1 เบิกวัสดุ เลือกวัสดุที่เบิกและพิมพ์รายงานเบิกวัสดุ 
 4.1.2.2 ตรวจสอบสถานะและดูประวัติการเบิก(ดูย้อนหลัง 1ปี) 
ดูรายละเอียดการเบิกวัสดุ 
4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

4.2.1 Visual Studio Code  
Visual Studio Code หรือ VS code เป็น Code Editor ที่ถูก

สร้างขึ้นมาอำนวยความสะดวกให้ Developer ใช้ในการแก้ไข และ

ปรับแต่ง code เหมาะสำหรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับ
การใช้งานทั ้งบน Window ,MacOS และ Linux สนับสนุนทั้ง
ภาษา JavaScript ,Typescript และ Node.js สามารถนำมาใช้
งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้เปิดใช้
งานภาษา C++ ,C# ,Java ,Python และPHP สามารถปรับเปลีย่น 
Themes  ได้  มีส่วน Debugger  และ Commands และรองรับ
มากกว ่า 30 โปรแกรมภาษาอะไรบ ้าง เช ่น C++, C#, CSS, 
Dockerfile, HTML, JavaScript, JSON, Less, Markdown, PHP, 
Python, Sass, TypeScript ที่สำคัญรองรับภาษา Java ด้วย 

4.2.2 XAMPP Control Panel  
เป็นโปรแกรม Apache web server จำลอง web server เพื่อ

ทดสอบ Script หรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ง่ายต่อการติดตั้ง และการ
ใช้งานโปรแกรม XAMPP จะมาพร้อมกับภาษา PHP เป็นภาษา
สำหร ับพัฒนาเว ็บแอพพลิเคชั ่นที ่ เป ็นที ่น ิยม , MySQL เป็น
ฐานข้อมูล , Apache ทำหน้าที่เป็นเว็บ Server ,  Perl อีกทัง้ยังมา
พร้อมกับ OpenSSL , phpMyadmin ระบบบริหารฐานข้อมูลที่
พัฒนาโดย PHP เพื ่อใช้เชื ่อมต่อไปยังฐานข้อมูล  สนับสนุน
ฐานข้อมูล MySQL และ SQLite  โปรแกรม  
4.2.3 Bootstrap Framework 

เป็น Frontend Framework ประกอบด้วย HTML ,CSS และ 
JS เป็นชุดคำสั่งที ่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บไซต์ในด้านการตกแต่งลด
ภาระหน้าที่ในการทำงานของ Frontend Developer เป็นตัวช่วย
ที่ดีในการตกแต่ง เครื่องมือที่มีพร้อมสนับสนุนการทำงาน และมี
ร ูปแบบที ่สามารถทำความเข้าใจได้ง ่าย ไม่ว ่าจะเป็นการทำ 
หน้าต่างเมนู(Menu Bar) ,ตาราง(Table) ,ปุ่ม(Button) และยังมี
คำสั่งอีกมากให้เลือกใช้ จุดเด่นคือทำให้มี UI เริ่มต้นแบบที่สวยงาม
และใช้งานง่าย มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่นิยม
ของนักพัฒนาทั่วโลก ทำให้สามารถเรียนรู ้และแก้ปัญหาได้ง่าย 
ประหยัดเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่นนำไป
พัฒนาต่อได้ง่าย และเป็น Responsive Framework พัฒนาเว็บ
เว็บไซต์และแอพพลิเคชั ่นที ่รองรับการแสดงผลได้หลากหลาย 
Device 

 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2127-php-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บระบบ
เบิกจ่ายวัสดุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ โดยกลุ่มตัวอย่าง คืออาจารย์ 
และเจ้าหน้าท่ีในคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 20 ท่าน ในการทดสอบ
ระบบใช้วิธี Black box testing โดยการให้ผู ้ทดสอบระบบเห็น
เพียงแค่ภายนอกของระบบเท่านั้นไม่สามารถเห็น code ภายในที่ 
developer เขียนได้ 

 
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

  การพ ัฒนาระบบเบ ิกจ ่ายว ัสด ุแบบออนไลน ์คณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ใช้ 
Scrum Agile 6 ขั้นตอน ดังนี ้[6]. 
5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 หลังจากได้ปัญหา วัตถุประสงค์ในการทำโครงงานแล้วขั้นตอนท่ี
สำคัญ คือการเก็บรวบรวมข้อมูล requirement โดยตรงจาก
เจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เดิมแล้ว จากการสัมภาษณ์โดยตรง
ว่าระบบงานที่เจ้าหน้าที่ทำเป็นลักษณะไหนต้องการรายละเอียด
งานแบบไหน ระบบงานเป็นอย่างไร ในระบบทำงานอะไรได้บ้าง  
5.2 การวางแผนและวิเคราะห์  
 วางแผนและศึกษาระบบงานเดิมว่าทำงานอย่างไร เพราะเป็น
การยากที่จะออกแบบระบบใหม่โดยที่ไม่ทราบว่าระบบเดิมทำงาน
อย่างไร หลังจากนั ้นกำหนดความต้องการของระบบใหม่ ซึ่ง
วิเคราะห์ระบบจะต้องใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลให้เรียบร้อย ศึกษา
วิธีการทำงานของระบบว่าระบบจริงๆทำงานอย่างไร ทางกลุ่ม
โครงงานจึงทำการประชุมวางแผนการทำงาน ศึกษา วิเคราะห์  
ระบบงานให้ตรงไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
5.3 การออกแบบระบบ 
 ในระยะแรกของการออกแบบ จะนำการวิเคราะห์ระบบมาช่วย
ในการตัดสินใจ จากข้ันตอนการวิเคราะห์ หลังจากนั้นจะทำ 
ทำการวิเคราะห์มาแปลงเป็นแผนภาพลำดับขั ้น Data Flow 
Diagram ,ER Diagram ในการออกแบบระบบการทำงานของ
ระบบเบิกจ่ายวัสดุและออกแบบหน้า UI ของระบบ โดยหาว่า 

“จะต้องทำอะไร (What)” และ “จะทำอย่างไร (How)” โดยใน
การออกแบบจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย (Security) ของระบบ
ด้วย เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น “รหัส” สำหรับ
ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สำรองไฟล์ข้อมูลทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 แผนภาพ Context Diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 แผนภาพ Data Flow Diagram Level 1 
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ภาพ 3 แผนภาพ ER Diagram 

 
5.4 ทดสอบระบบ 
 การทดสอบระบบจะต้องทดสอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที ่มีความ
ถูกต้องและคุณภาพ ให้การทดสอบประสิทธิภาพทางกลุ่มโครงการ
มีการประชุมกันว่ามีงานส่วนไหนทำสำเร็จแล้วและงานส่วนไหนยัง
ไม่สำเร็จหรือต้องแก้ไขในส่วนไหนเพิ่มเติมบ้าง 
5.5 การนำไปใช้ 
 เมื ่อดำเนินการทดสอบระบบจนมั ่นใจว่าระบบที ่ได้ร ับการ
ทดสอบนั้นพร้อมที่จะนำไปติดตั้งเพื ่อใช้งานบนสถานการณ์จริง 
ข ั ้นตอนการนำระบบไปใช ้งานอาจเก ิดป ัญหา หร ืออาจพบ
ข้อผิดพลาด เมื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริง หลังจากนั้นตรวจสอบ
หน้าตา UI แล้วให้กับเจ้าหน้าและผู้ใช้ดูว่าต้องการเพิ่มในส่วนไหน
บ้างหรือไม่ต้องการในส่วนไหน จนเป็นท่ีน่าพอใจ 
5.6 การบำรุงรักษา 
 หลังจากระบบได้ถูกนำไปทดสอบการใช้งานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
จึงทำการบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายวัสดุ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ และ
แก้ไขข้อบกพร่องเพิ่มเติม โดยการนำผลงานขั้นตอนสุดท้ายมาให้
เจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานได้ทดลองใช้ว่าตรงตามความต้องการหรอืไม่ 
ถ้าไม่นำผลงานมาแก้ไขจนกว่าจะตรงตามความต้องการของ
เจ้าหน้าท่ีและผู้ใช้ 
 
 

 
6. ผลการดำเนินงาน 

จากการศึกษา วิเคราะห์การพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุแบบ
ออนไลน์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ กรณีศึกษาระบบเบิกจ่ายวัสดุคณะบรหิารธุรกิจ ทำให้
ได้เว็บแอฟพลิเคชั ่นที ่เป็นสื ่อกลางระหว่างเจ้าหน้าที ่กับผู ้ใช้ 
ขั้นตอนการทำงานต่อไปนี้เริ่มต้นกระบวนการ เจ้าหน้าที่จัดการ
ลงทะเบียนประเภทและวัสดุ ทำรายการเบิกวัสดุ ได้ดังภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพ 4 หน้าจัดการผู้ใช้งาน 

จากภาพ 4 เจ้าหน้าที่สามารถลงทะเบียนและจัดการปรับปรุง
ผู้ใช้งานได้ 

 

 
ภาพ 5 หน้าจัดการประเภทวัสดุ  

จากภาพ 5 เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่จะทำการลงทะเบียนประเภท
วัสดุลงไปในตารางและสามารถจัดการปรับปรุงช่ือประเภทได้ 
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ภาพ 6 หน้าจัดการวัสดุ 

จากภาพ 6 หลังจากเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนประเภทแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปจะทำการลงทะเบียนนำเข้าวัสดุเข้ามาในคลังและสามารถ
ปรับปรุงรายการวัสดุได้ 

 

 
ภาพ 7 หน้าเบกิวัสด ุ

จากภาพ 7 หล ังจากคล ังว ัสด ุม ีรายการนำเข ้าว ัสด ุแล้ว 
เจ้าหน้าที่สามารถทำรายการใบเบิกวัสดุได้ โดยป้อนชื่อวัสดุจาก
ช่องค้นหา เพื่อทำการเบิกวัสดุต่อไป 

 
ภาพ 8 หน้าแสดงรายงานประวัติการเบกิวัสด ุ

จากภาพ 8 เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูประวัติรายการที่เบิกได้
ตามรายวันและรายเดือน จกาวันและเดือนที่เบิก 

 จากผลการดำเนินงาน ทางผู้จัดทำได้ทำการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้โช้งาน เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อ การ
พัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุของคณะบริหารธุรกิจ โดยใช้ตารางผล
การประเมินโดยการประเมินจากหัวข้อการประเมิน ดังตาราง 

6.1 ผลการประเมิน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบโดยผู้ใช้ 20 ท่าน 
ผลอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.56 ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

x̄ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
รูปแบบการแสดงผลได้แก่
รูปภาพ ตัวอกัษร และสี มี
ความเหมาะสม 

4.47 0.50 มาก 

ข้อมูลเป็นประโยชน ์ตรง
ตามความต้องการใช้งาน 

4.33 0.47 มาก 

ข้อมูลมีความน่าสนใจ 4.60 0.49 มากที่สุด 
การเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 4.80 0.40 มากที่สุด 
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
เหมาะสม 

4.67 0.47 มากที่สุด 

สะดวกต่อการค้นหา 4.60 0.49 มากที่สุด 
ความพึงพอใจโดยรวมใน
การใช้ระบบ 

4.47 0.50 มาก 

รวม  4.56 0.47 มาก 

  
7. สรุปผลการดำเนินงาน  

การพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุแบบออนไลน์คณะบริหารธ ุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ บรรลุวัตถุประสงคท์ี่
ได้กำหนดไว้และช่วยแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ คือ ทำให้ระบบมีการ
ค้นหาข้อมูลที่ง่ายขึ้น และจัดการข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบมาก
ขึ้น และลดความล่าช้าในการทำงาน รวมถึงขั้นตอนในการทำงาน
และกระบวนการในการทำงาน ให้สะดวกยิ่งขึ้น 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] ตรีเนตร  สาระสาริน. บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตปัจจุบัน [ออนไลน์] [สืบค้น วันที่ 24 พฤศจิกายน 
2563]. จาก  
https://sites.google.com/a/technosriracha.ac.th/
withyalay-thekhnoloyi-sriracha/bthbath-
thekhnoloyi-sarsnthes-ni-chiwit-paccuban 



1804 

 

[2] อรพินท์ รัตนโชติพานิช. ระบบจัดการข้อมูลงานวิจยัและ
โครงงาน,สาขาวิศวกรรมเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัย วิทยา
ศาสตรบัณฑิต ,มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีมหานคร , 
[ออนไลน์] 2554. [สืบค้น วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563]. 
จาก  
http://www.doa.go.th/share/docs/audit/asset.pd
f 

[3] ADMIN_KTN. ไขข้อข้องใจกับ Web Application [เว็บ
แอพพลิเคชั่น] คืออะไร [ออนไลน]์ 2562. [สืบค้น วันท่ี 
23 พฤศจิกายน 2563]. จาก 
https://www.ktndevelop.com/web-application/ 

[4] Pandasasith. PhpMyadmin & MySQL [ออน ไลน์ ]       
[สืบค้น วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563]. จาก 
https://sites.google.com/site/pandasasith/phpm
yadmin-mysql 

[5] รสสุคนธ์ ปิ่นทอง “สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายบัณฑิต
วิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร” ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัยและโครงงาน ,
สาขาวิศวกรรมเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตร
บัณฑิต,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ,[ออนไลน์] 
255. 4. [สืบค้น วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563]. 
จาก 
http://www.msit.mut.ac.th/thesis/Thesis_2554/1
04%20ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัยและโครงงาน.pdf 

[6] AJ. Nest the Series การนำ Scrum มาใช้บริหาร 
[ออนไลน์] 2560. [สืบค้น วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563].
จาก 
https://www.glurgeek.com/education/scrum_bu
s_tracker/ 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



1805 
 

  

ระบบจัดการคลังสินค้าสำหรับอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
Storage management system for Computer hardware 

 
นายอัฐวุธ มิ่งแก้ว1, นายรัชพล เฮงมงคลสกลุ1 และพีรญา ธภัทรสุวรรณ1* 

 
1สาขาวิชา วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

Emails: attawut.m@ku.th, ratchapon.h@ku.th, peeraya.t@ku.th*  
 

บทคัดย่อ 
     ปัจจุบันโลกออนไลน์ได้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งและได้
กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ มี
การใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรับข้อมลู
ข่าวสาร การเช่ือมต่อข้อมูลการทำงาน การพบปะสังคมออนไลน์ 
การทำธุรกรรมทางการเงิน รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ 
ที่นำมาใช้ประโยชน์หรือสร้างผลตอบแทนได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดการพนักงานภายในบริษัทหรือการจัดการสินค้าภายใน
คลังสินค้า 
     เมื่อความต้องการในการขายท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องด้วยโอกาสและสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้การจัดการสินค้าภายใน
คลังก็ย่อมมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้จัดทำโครงการจึง
ได้พัฒนาเว็บไซต์ที่ช่วยในการจัดการคลังสินค้า เพื่อให้การขาย
สินค้าบนโลกออนไลน์ มีความสะดวกในการจัดการสินค้า การ
ตรวจสอบจำนวนสินค้า การตรวจสอบผลกำไรที่ได้รบั จากบันทึก
รายรับรายจ่ายในรูปแบบของแผนภูมิ 
คำสำคัญ: คลังสินค้า, รายรับ, รายจ่าย, การตรวจสอบสต็อก, 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

ABSTRACT 
 Today, the internet has advanced rapidly and 
become a part of everyday life. The internet is widely 
used, such as receiving information, social networking, 
financial transactions, online trading including product 
management within the warehouse. Today the demand 
for online trading is increasing. Therefore, developers 
have developed a website that helps in warehouse 
management. The website has various functions as 

follows, check the number of products, check 
profitability, show income and expenditure chart.   
Keyword: Storage, Income, Computer Hardware 
 

1. บทนำ 
เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำพวกอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ มีผู้คนจำนวนมากที่นิยมขายบนโลกออนไลน์หรือ
แพลตฟอร์ม Social media ต่าง ๆ เช่น Facebook, Line หรือ 
Instagram เป็นต้น ซึ่งการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มเหล่านี้จะ
อำนวยความสะดวกให้กับการขายและการติดต่อกับกลุ่มลูกค้า
เพียงเท่านั้น ทำให้ผู้จัดทำโครงการได้เห็นถึงปัญหาดังต่อไปนี้ 

ปัญหาแรก คือเมื่อมีลูกค้ามาติดต่อขอซื้อสินค้าผ่านช่องทาง 
Social media ต่าง ๆ แล้วผู้ขายมีการตอบกลับที่ล่าช้า เพราะ
จำเป็นที่จะต้องไปตรวจสอบสินค้าด้วยตนเอง หรือสอบถามกับ
บุคคลที ่ด ูแลคลัง ว่ามีอยู ่ในสต็อกเท่าไหร่และพอกับความ
ต้องการหรือไม่ แล้วยิ่งขายสินค้าหลายชนิดก็ยิ่งต้องใช้เวลาใน
การตรวจสอบมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลทำให้เสียโอกาสหรือลูกค้าได้ 

ปัญหาที่สอง ผู ้ขายต้องมานับหรือตรวจสอบจำนวนสินค้า
ด้วยตนเองเมื่อมีการเพิ่มสินค้าหรือขายสินค้า รวมถึงหากผู้ขาย
ต้องการทราบว่าสินค้าใดที่ขายออกไปบ้าง และขายชิ้นไหน
ออกไปมากที่สุด ซึ ่งการพึ่งความทรงจำของตนเองอาจจะไม่
แม่นยำพอจนต้องมีการเขียนหรือจดบันทึกซึ่งอาจเป็นการเพิ่ม
ภาระงานให้กับผู ้ขาย เพราะยิ่งขายสินค้าหลายชนิดก็ยิ ่งเพิ่ม
ความยุ่งยากให้กับผู้ขาย 

ซึ่งจากปัญหาที่กล่าวมา ทำให้ผู้จัดทำมีแรงจูงใจในการที่จะ
พัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าขึ้นรวมถึงการทำรายรับ – รายจ่าย
ไปพร้อม ๆ กับการจัดการสต็อกสินค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่ม

mailto:ratchapon.h@ku.th
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ความสะดวกรวมถึงเป ็นทางเล ือกใหม่ให ้ก ับผ ู ้ขายส ินค้า
โดยเฉพาะผู้ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ระบบจัดการคลังสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษาของโปรแกรม 
xCommerce [1] 

เป็นระบบจัดการคลังสินค้าที่รองรับสินค้าได้ 3 ประเภท คือ 
สินค้าธรรมดา, สินค้ามีตัวเลือก และสินค้าจัดเซ็ต ซึ ่งทำให้
ร ูปแบบสินค้าภายใน xCommerce สามารถใช้งานร ่วมกับ 
Marketplace หร ือ e-Commerce Platform ที ่อย ู ่ ในระบบ
สากลได้ และสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าในระบบ
ได้ ซึ่ง xCommerce จะเก็บการเพิ่มหรือตัดสต็อกสินค้าที่ผู้ใช้
สามารถตรวจสอบได้ทั้งล่าสุดและย้อนหลัง 

 
2.2 ระบบทำรายรับรายจ่ายออนไลน์ กรณีศึกษาของโปรแกรม 
WALLET STORY [2] 

เป็นระบบจัดทำรายรับรายจ่ายที ่ม ีร ูปแบบการใช้งานที่
ประกอบไปด้วยหมวดหมู่ของรายรับและรายจ่ายที่ครอบคลุมทุก
ประเภท มีรายงานผลสรุปการใช้จ่ายที่หลากหลายในรูปแบบของ
ตาราง แผนภูมิ และกราฟ รวมไปถึงแสดงภาพรวมการสรุป
รายรับรายจ่ายในรูปแบบของปฏิทินเพื่อให้สามารถตรวจสอบ
การใช้เงินในแต่ละวัน พร้อมท้ังแสดงภาพรวมทางการเงินท้ังหมด
เอาไว้ในหน้าแรกเพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
  ผ ู ้พ ัฒนาระบบได ้ออกแบบระบบคล ั งส ินค ้า ท ี ่ เป็น

ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยวที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
รวมถึงพัฒนาระบบรายรับรายจ่ายของคลังสินค้าให้มีการทำงาน
ไปพร้อมกับระบบคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ โดยมีฟังก์ชั่นต่าง ๆ 
ดังนี ้
     - ระบบสร้างสต็อกสินค้า 
     - ระบบเพิ่มประเภทสินค้า 
     - ระบบเพิ่มสินค้าลงสู่สต็อก  
     - ระบบตัดสต็อกสินค้า 
     - ระบบรายรับรายจ่าย 

โดยใช้ภาษา PHP, JavaScript และ CSS ในการเขียนโค้ดและ
พัฒนาระบบ รวมถึงภาษา SQL ในการสร้างตารางโครงสร้าง
ฐานข้อมูลสำหรับระบบจัดการคลังสินค้า 
 
3.1 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

 
ภาพที่ 1: ภาพแสดง Data Flow Diagram 

 
3.2 โครงสร้างของตารางข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในระบบจัดการ
คลังสินค้าสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ตารางแสดงโครงสร้างของตารางข้อมูลทั้งหมด 
ช่ือตาราง ความหมาย 
user ตารางข้อมูลของสมาชิก 
stock ตารางข้อมูลสต็อก 
products ตารางข้อมูลสินค้า 
addstockhistory ตารางข้อมูลการเพิ่มสินค้า 
substockhistory ตารางข้อมูลการตัดสต็อก

สินค้า 
type ตารางข ้อม ูลของประเภท

สินค้า 
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ตารางที่ 1: โครงสร้างข้อมูลของตาราง user 
ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล คีย์ คำอธิบาย 
Username VARCHAR PK รหัสของผู้ใช้ 
Password VARCHAR  รหัสผ่านของผู้ใช้ 
Firstname VARCHAR  ช่ือจริงของผู้ใช้ 
Lastname VARCHAR  นามสกุลของผู้ใช้ 
Email VARCHAR  อีเมลของผู้ใช้ 
Tel VARCHAR  เบอร์ติดต่อ 

 
ตารางที่ 2: โครงสร้างข้อมูลของตาราง stock 
ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล คีย์ คำอธิบาย 
StockID VARCHAR PK รหัสคลังสินค้า 
StockName VARCHAR  ช่ือคลังสินค้า 
Description VARCHAR  คำอธิบาย 
Date Date  วัน-เดือน-ปี ที ่สร้าง

สต็อก 
UserID VARCHAR FK รหัสของผู้ใช้ 

 
ตารางที่ 3: โครงสร้างข้อมูลของตาราง products 
ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล คีย์ คำอธิบาย 
ProID VARCHAR PK รหัสสินค้า 
StockID VARCHAR FK รหัสสต็อก 
ProName VARCHAR  ช่ือสินค้า 
Unit INT  จำนวนสินค้า 
Type VARCHAR  ประเภทสินค้า 
Cost DECIMAL  ราคาต้นทุนต่อช้ิน 
Price DECIMAL  ราคาขายต่อช้ิน 
DiscountValue DECIMAL  ส่วนลดในรูปแบบ

ของค่าเงินบาท 
DiscountRate VARCHAR  ส่วนลดในรูปแบบ

ของเปอร์เซ็น 
Place VARCHAR  สถานท่ีเก็บสินค้า 
Picture VARCHAR  รูปสินค้า 
Status INT  สถานะของสินค้า 

 
ตารางที่ 4: โครงสร้างข้อมูลของตาราง addstockhistory 

ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล คีย์ คำอธิบาย 
AddID VARCHAR PK รหัสการเพิ่มสินค้า 
ProID VARCHAR FK รหัสสินค้า 
AddUnit INT  จำนวนสินค้าท่ีเพิ่ม 
Cost DECIMAL  ราคาต้นทุนต่อช้ิน 
TotalCost DECIMAL  ราคาต้นทุนรวม 
AddDate Date  วัน-เดือน-ปี ที ่เพิ่ม

สินค้า 
AddTime TIME  เวลาที่เพิ่มสินค้า 

 
ตารางที่ 5: โครงสร้างข้อมมูลของตาราง substockhistory 
ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล คีย์ คำอธิบาย 
SubID VARCHAR PK รหัสการตัดสต็อก 
ProID VARCHAR FK รหัสสินค้า 
SubUnit INT  จำนวนส ินค ้าท ี ่ตัด

สต็อก 
Price DECIMAL  ราคาขายต่อช้ิน 
TotalPrice DECIMAL  ราคาขายรวม 
SubDate Date  ว ัน-เด ือน-ป ี  ท ี ่ตัด

สต็อก 
SubTime TIME  เวลาที่ตัดสต็อก 
SubCause VARCHAR  สาเหตุการตัดสต็อก 

 
ตารางที่ 6: โครงสร้างข้อมูลของตาราง type 
ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล คีย์ คำอธิบาย 
TypeID VARCHAR PK รห ั สของประ เภท

สินค้า 
TypeName VARCHAR  ช ื ่ อ ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง

สินค้า 
UserID VARCHAR FK รหัสของผู้ใช้ 

 
4. ผลการดำเนินงาน 

 จากการพัฒนาระบบจัดการคลังส ินค้าสำหร ับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์นั้น จะมีหน้าต่าง ๆ ของระบบดังน้ี 
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    4.1 เมื่อเข้าสู่เว็ปแอปพลิเคชันของระบบจะพบกับในส่วนของ
หน้า Login เป็นหน้าแรก ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยหากมี
การสมัครสมาชิกไว้แล้ว  

 
ภาพที่ 2: หน้า Login 

     
    4.2 หากผู้ใช้ต้องการใช้งานระบบแต่ไม่มี Username และ 
Password ผู้ใช้จำเป็นต้องกดที่ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อสมัคร
สมาชิกเข้าใช้งานระบบ 

 
ภาพที่ 3: หน้าสมัครสมาชิก 

 
    4.3 เมื่อผู้ใช้ Login เข้าสู่ระบบได้แล้ว ก็จะเข้าสู่เมนูหลักที่จะ
มีการแสดง รายชื่อสต็อกสินค้าที่ผู้ใช้สร้างไว้ในหน้านี้ จะมีแถบ
สำหรับ สร้างสต็อสินค้า, รายรับรายจ่ายรวมของทุกสต็อก และ
เพิ่มหรือจัดการประเภทสินค้าในสต็อกของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถ
เข้าสู่หน้าต่าง สร้างสต็อก, จัดการหมวดหมู่สินค้า, ตรวจสอบ
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย และแก้ไขรวมถึงลบสต็อกได้ในหน้านี้ แต่
ผู ้ใช้จะไม่สามารถลบสต็อกได้หากยังมีสินค้าหลงเหลืออยู ่ใน
สต็อก 
 

 

ภาพที่ 4: หน้าเมนูหลักท่ีแสดงจำนวนสต็อกของผู้ใช้ 
 

 
ภาพที่ 5: หน้าต่างแสดงการลบสต็อก 

 

 
ภาพที่ 6: ภาพแสดงเมื่อการลบสต็อกล้มเหลว 

 
    4.4 หากผู้ใช้ไม่เคยใช้งานหรือสร้างสต็อกสำหรับเก็บสินค้า
เลย ก็สามารถสร้างสต็อกได้ในแถบด้านบนของหน้าเมนู โดยคลกิ
ที่คำว่า “สร้างสต็อกสินค้า” และกรอกข้อมูลตามที่ระบบได้
กำหนดให้ ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างสต็อกแยกสำหรับเก็บสินค้าได้
หลายสต็อก เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและใช้งาน 

 
ภาพที่ 7: หน้าต่างการสร้างสต็อก 
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        4.5 หน้าระบบรายรับรายจ่ายรวมทุกสต็อกจะมีการแสดง
รายรับรายจ่ายรวมของทุกสต็อกในรูปของกราฟแท่ง, กราฟแท่ง 
เปรียบเทียบแต่ละสต็อก และกราฟวงกลมที่แสดงถึงรายรับที่ได้
จากสินค้าแต่ละหมวดหมู่ของผู ้ใช้ ซึ ่งผ ู ้ใช้สามารถกำหนด
ขอบเขตของวันที่และเดือนที่ผู้ใช้ต้องการตรวจสอบได้อีกด้วย  
โดยรายรับที่ได้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้มีการตัดสต็อกสินค้าจากการ
ขายของแต่ละสต็อก ในส่วนของรายจ่ายจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเพิ่ม
สินค้าเข้าสู่แต่ละสต็อก 

 

 
ภาพที่ 8: หน้าแสดงกราฟรายรับ-รายจ่ายรวมทุกสต็อก 

 

 
ภาพที่ 9: หน้าต่างเลือกขอบเขตของวัน-เดือน-ปี 

 
    4.6 ในส่วนของ “การจัดการหมวดหมู่สินค้า” ผู้ใช้สามารถ 
เพิ่ม, แก้ไข หรือลบหมวดหมู่สินค้าท่ีผู้ใช้ไม่ต้องการได้ 

 
ภาพที่ 10: หน้าต่างจัดการหมวดหมู่สินค้า 

 

 
ภาพที่ 11: หน้าเพิ่มหมวดหมูส่ินค้า 

 

 
ภาพที่ 12: หน้าแก้ไขหมวดหมูส่ินค้า 

 
ภาพที่ 13: หน้าลบหมวดหมูส่ินคา้ 

 
    4.7 เมื ่อผู ้ใช้เข้าสู ่สต็อกสินค้าจะมีการแสดงจำนวนและ
รายการสินค้าที่ผู้ใช้เคยเพิ่มไว้ ซึ่งผู้ใช้สามารถ เพิ่มสินค้าใหม่, 
เพิ่มจำนวนสินค้า, แก้ไขข้อมูลสินค้า, ลบสินค้าออกจากสต็อก, 
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ตัดสต็อกสินค้า และตรวจสอบข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของสต็อก 
ได้ในหน้าน้ี 

 
ภาพที่ 14: หน้าต่างแสดงสินค้าในสต็อก 

 
    4.8 ผู ้ใช้สามารถเพิ่มสินค้าใหม่ได้ โดยคลิกที่คำว่า “เพิ่ม
สินค้า” แล้วทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบบได้กำหนด 
และผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใหม่ได้ในหน้าต่างนี้อีก
ด้วย หลังจากกรอกข้อมูลครบแล้วกดที่ปุ่ม “ยืนยัน” สินค้าใหม่นี้
จะไปปรากฏอยู่ใน “หน้าต่างแสดงสินค้าในสต็อก” 

 
ภาพที่ 15: หน้าต่างเพิ่มสินค้าใหม่ลงสต็อก 

 

 
ภาพที่ 16: หน้าต่างเพิ่มหมวดหมู ่

 
    4.9 ใน “หน้าต่างแสดงสินค้าในสต็อก” จะมีปุ่ม “เพิ่มสต็อก” 
เมื่อกดเข้าไปแล้วผู้ใช้สามารถกรอกจำนวนสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการ
เพิ่มเข้าสู่สต็อกได้ในหน้านี้ 

 
ภาพที่ 17: หน้าต่างการเพิ่มจำนวนสินค้าลงสต็อก 

 
    4.10 ใน “หน้าต่างแสดงสินค้าในสต็อก” จะมีปุ ่ม “ตัด
สต็อก” ผู้ใช้สามารถกรอกจำนวนสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการตัดสตอ็กได้
เลย โดยผู้ใช้จำเป็นต้องกำหนดด้วยว่า สินค้าที่ตัดสต็อกนั้น ถูก
ตัดจากการขาย, ชำรุด หรือหมดอายุการใช้งาน 
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ภาพที่ 18: หน้าต่างการตัดสต็อกสินค้า 

 
    4.10 ผู้ใช้สามารถลบหรือแก้ไขข้อมูลสินค้าได้ใน “หน้าต่าง
แสดงสินค้าในสต็อก ซึ่งหากผู้ใช้ต้องการลบสินค้าออกจากสต็อก 
สินค้าตัวนั้นจำเป็นต้องหมดหรือไม่มีจำนวนสินค้าหลงเหลืออยู่ใน
สต็อกแล้ว 

 
ภาพที่ 19: หน้าต่างลบสินค้า 

 
ภาพที่ 20: หน้าต่างแสดงการลบสินค้าไม่สำเร็จ 

 

 
ภาพที่ 21: หน้าต่างแสดงการแก้ไขข้อมูลสินค้า 

 
    4.8 ในส่วนของรายรับ-รายจ่ายของสต็อกจะมีการแสดง
รายรับ-รายจ่ายเป็นตัวเลขและกราฟแท่ง รวมถึงการแสดง
รายรับ-รายจ่ายของสินค้าแต่ละชิ้นในสต็อก ซึ ่งผู ้ใช้สามารถ
กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบได้ 
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ภาพที่ 22: หน้าต่างแสดงรายรับรายจ่ายของสต็อก 
 

 
ภาพที่ 23: หน้าต่างแสดงรายรับรายจ่ายของสต็อก 

 
    4.9 ในส่วนของหน้าสินค้า จะมีการแสดงข้อมูลสินค้าต่าง ๆ 
รวมถึงประวัติการตัดและเพิ่มสินค้าลงสต็อก 

 
ภาพที่ 24: หน้าต่างแสดงข้อมูลและประวัติการเคลื่อนไหวของ

สินค้า 
 

5. สรุป 

จากการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันจัดการคลังสินค้า
สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ได้ดังนี ้
- สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าภายในคลังได้ทันทีเมื่อ
มีคนติดต่อขอซื้อสินค้า จากการเข้าใช้งานระบบแล้วเข้า
สู่สต็อกสินค้าเพื่อตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ต้องการได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าใน

การตอบคำถามที่เกี ่ยวข้องกับจำนวนสินค้าที่คงเหลือ
ภายในคลังสินค้า 
 - เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาสินค้าได้อย่างสะดวก 
จากการสร้างสต็อกสินค้าเพื่อเก็บสินค้าจำพวกอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แยกเป็นหมวดหมู่หรือชนิดของสินค้าที่
ต้องการขายได้ 
 - สามารถเพิ่มและตัดสต็อกได้อย่างสะดวก เนื่องด้วยมี
การใช้งานที่ง่ายและสะดวกในการจัดการรวมถึงสามารถ
ตรวจสอบประว ัต ิข ้อม ูลการดำเน ินการของส ินค้า
ย้อนหลังได ้

 - การจัดทำรายรับรายจ่ายทั้งสต็อกรวมและของแต่ละ
สต็อกที่สามารถกำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบได้นั้น 
เพิ ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบต้นทุนและกำไรที่
เกิดขึ้นจากการขายสินค้า ทำให้ง่ายต่อการคำนวณกำไร
ของสินค้าให้แก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

ระบบให้บริการดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนทุ่งสง

เซ็นเตอร์การบริบาล มีวัตถุประสงค์ดังนี ้1.เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศให้บริการดูแลผู้สูงอายุกรณีศึกษาโรงเรียนทุ่งสงเซ็น

เตอร์การบริบาล 2.เพื่อประเมินผลการทำงานของระบบ ซึ่งใน

การพัฒนาระบบดังกล่าวใช้วงจรการพัฒนาระบบแบบ SDLC ใน

การพัฒนาระบบ เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 

1) ส่วนของการพัฒนาระบบใช้ภาษา PHP 7.3.10 โดยใช้การ

จัดการฐานข้อมูลด้วย MySql 8.0.17 และใช้ Apache 2.4.41 

ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ 2) การประเมินผลระบบ โดยใช้แบบ

ประเมินทางด้านการใช้งานระบบ และแบบประเมินทางด้าน

เทคนิคการทำงานของระบบ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้งาน

ระบบ จำนวน 5 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคจำนวน 5 

ท่าน ซึ่งผลจากการทำงานของระบบพบว่า ฟังก์ชันการทำงาน

ของระบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานระบบ โดยมีผล

การประ เม ิ นทางด ้ านการ ใช ้ ง านระบบอยู่ ใ นระด ับดี  

(�̅� = 4.30, 𝑆. 𝐷. = 0.50) และผลการประเมินทางด้านเทคนิคอยู่

ในระดับดี เช่นกัน (�̅� = 4.27, 𝑆. 𝐷. = 0.57) สรุปได้ว ่าระบบ

ดังกล่าว สามารถใช้งานได้ตรงวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานระบบ มี

ประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีความเหมาะสมในการใช้งาน 

คำสำคัญ: ระบบให้บริการดูแลผู้สูงอายุ, ผู้สูงอาย,ุ การบริบาล 

 

Abstract 

An elderly care service system: a case study of 

Thungsong Elderly Center School was objected 1) to 

develop an information system for elderly care service: 

a case study of Thungsong Elderly Center School. 2) to 

evaluate the system performance. The SDLC system 

process is used to develop the system. The tools used 

in this research include 1) the system development 

section use PHP 7.3.10 with database management by 

MySql 8.0.17 and Apache 2.4.4.1 acts as a web server. 

2)system evaluation using the assessment form for 

system usage and evaluation of the technical work of 

the system from 5 experts in operating the system and 

5 technical experts. The performance of the system 

was found that the functionality of the system met with 

the user’s objectives. The evaluation of system 

usability is a good level as well as technical evaluation. 

In concludtion, this system can be used for the purpose 

of system user. The system has a usage effective and 

working suitable.  

Keywords: Elderly care service system, the elderly, 

nurturing 
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1.บทนำ 

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็ม

ร ูปแบบ จากสถ ิต ิ ผ ู ้ ส ู งอาย ุ ของกรมก ิ จการผ ู ้ ส ู งอายุ  

กระทรวงมหาดไทย [2] พบว่าผู้อายุสูงที่มีอายุมากกว่า 65 ปี 

เพิ่มเป็น 17.74 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 คิดเป็นร้อยละ 20 ของ

ประชากรทั้งหมด โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 5 แสน

คน และในประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุจำนวน 11,136,059 

คน คิดเป็น 16.73% ของประชากรทั ้งหมด และในจังหวัด

นครศรีธรรมราชมีประชากรผู้สูงอายุ จำนวน 265,735 คน [9] 

พบว่าประชากรเหล่านี้ ส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยรวมอยู่ด้วย ซึ่งการ

ดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีคนคอยดูแลเอา

ใจใส่ แต่บางครั้งผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเหล่านั้น ไม่สามารถ

ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้ตลอดเวลา เนื่องจากมีข้อจำกัดในการ

ประกอบอาชีพ ดังนั ้นหลายครอบครัวจึงใช้บริการการดูแล

ผู้สูงอายุ เช่น บ้านพักคนชรา หรือธุรกิจโฮมแคร์ ซึ ่งผู ้สูงอายุ

เหล่านี้ส่วนใหญ่จะขาดคนดูแล 

ธุรกิจโฮมแคร์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องนำผู้สูงอายุ ไปนำให้

ผู้ดูแลที่โฮมแคร์ เพื่อลดภาระในการดูแล ซึ่งจากการให้ผู้สูงอายุ

ไปสถานที่รับเลี้ยง อาจทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนโดน

ทอดทิ้ง และทำให้ผู้สูงอายุเกิดสภาวะโรคต่างๆ เช่น โรคซึมเศร้า

หรือโรคเครียดสะสมในผู้สูงอายุ  และผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรค

ประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันหรือโรคผู้ป่วยติดเตียง  

ซึ่งโรคเหล่านี้จะต้องมีผู้มีความรู้สามารถเข้ามาดูแลเอาใจใส่อย่าง

ใกล้ชิด 

ซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีประชากร

รวม 11,136,059 คน และมีจำนวนผู้สูงอายุ 265,735 คนใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทำให้เกิดธุรกิจหลากหลายมากมาย 

ทำให้เกิดการแข่งขัน ซึ ่งรวมทั้งโรงเรียนทุ ่งสงเซ็นเตอร์การ

บริบาล ซึ่งอยู่ในภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยสอนหลักสูตรพนักงานผู ้ช่วยพยาบาล หรือ PN ซึ ่งสอน

หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล บริการดูแลผู้สูงอายุหรือเนอส

เซอรี่ และจัดหาการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของระบบ

เดิม ระบบเดิมนั้นไม่มีคนกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้า

กับผู้ให้บริการ 

ซึ่งระบบให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นนวัตกรรมอย่าง

หนึ่งที่มีประสิทธิผลในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีพักอาศัยอยู่

ที ่บ้าน ซึ ่งให้ประโยชน์ทั ้งในส่วนของผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งด้านค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุ 

เมื่อมีการนำระบบการให้บริการผู้สูงอายุมาใช้งาน จะช่วยลด

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดต่อหรือจัดหาผู้ดูแลที่โรงเรียนทุ่งสง

เซ็นเตอร์การบริบาล ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการบ้านพักคนชรา 

และมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ี การดูแลรักษาตัวที่บ้านพัก

อาศัยมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาลเฉลี่ยราว 3 

เท่า จึงเป็นโอกาสของธุรกิจ I-care ในการตอบสนองความ

ต้องการของผู้สูงอายุไทย ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ในด้านคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุนั้น เพื ่อเพิ ่มช่องทางในการดูแลผู้สูงอายุให้

สุขภาพท่ีดียิ่งขึ้น 

ดังนั้น คณะผู้จัดทำโครงการจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา

ระบบให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียนทุ่งสงเซ็นเตอร์การบริบาล

เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้

ที่มีผู้สูงอายุในความดูแลเพื่อเพิ่มช่องทางในการดูแลผู้สูงอายุให้

สขุภาพท่ีดียิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้บริการดูแลผู้สูงอายุกรณีศึกษา
โรงเรียนทุ่งสงเซ็นเตอร์การบริบาล  
2. เพื่อประเมินผลการทำงานของระบบ 
 

3. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการระบบ

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนทุ่งสงเซ็นเตอร์การ

บริบาล ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี ่ยวข้อง ดังนี้  1) 

ทฤษฎี SDLC คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้โดยระบบที่จะพัฒนานั้นอาจ

เริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่เลยหรือนำระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมา
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ปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนา

ออกเป็นระยะ(Phases) ได้แก่ ระยะการวางแผน (Planning 

Phase) ระยะการว ิ เ คราะห ์  (Analysis Phase) ระยะการ

ออกแบบ (Design Phase) และระยะการสร ้างและพัฒนา 

(Implementation Phase) โดยแต่ละระยะจะประกอบไปด้วย

ขั้นตอน (Steps) ต่างๆ แตกต่างกันไปตาม Methodology ที่

นักวิเคราะห์นำมาใช้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงิน และ

ความพร้อมขององค์กรในขณะนั้น ขั้นตอนในวงจรพัฒนาระบบ

ช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถดำเนินการได้อย่างมีแนวทาง

และเป ็นขั้นตอน ทำให ้สามารถควบค ุมระยะเวลา และ

งบประมาณในการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาระบบได้

ขั้นตอนต่างๆ นั้นมีลักษณะคล้ายกับการตัดสินใจแก้ปัญหาตาม

แนวทางวิทยาศาสตร์(Scientific Management) อันได้แก่ การ

ค้นหาปัญหา การค้นหาแนวทางแกไขปัญหา การประเมินผลแนว

ทางแก้ไขปัญหาที ่ค้นพบเลือกแนวทางที ่ดีที ่ส ุด และพัฒนา

ทางเลือกนั้น ให้ใช้งานได้ [6] 2) โปรแกรมที่นำมาใช้การพัฒนา

ระบบ ประกอบด้วย  

2.1) PHP คือ ภาษาโปรแกรมรูปแบบหนึ ่งท ี ่ทำงานอยู ่บน 

Server หรือ เรียกว่า Server-Side Script โดยคำสั่งภาษา PHP 

นั้นจะถูกนำไปประมวลผล ในฝั่ง Server ก่อน และส่งผลลัพธ์ 

กลับมาแสดงผลให้ผู้ใช้งานผ่านทางหน้าจอของ เครื่อง Client ที่

ร้องขอไฟล์ [7] 

2.2) MySQL ค ือ ฐานข ้อม ูลแบบเช ิงส ัมพ ันธ ์  (Relational 

Database) ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตารางแทนการ

จัดเก็บลงแฟ้มข้อมูลแฟ้มเดียว โดยตารางต่างๆ สามารถติดต่อ

หรือเชื่อมโยงกันได้ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว และ

เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1] 

2.3) Apache คือ Web Server ทีใ่ช้สำหรับจัดเก็บ Homepage 

เมื ่อ Browser ร้องขอไฟล์มายัง Web server จากนั ้น Web 

Sever ส ่ งข ้อม ูล ไปแสดงผลที่  Browser ซ ึ ่ ง  Apache เป็น

ซอฟต์แวร์โอเพน่ซอร์ส ที่สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และ

สามารถร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ [10] 

3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้

ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ธนากร ธนวัฒน์, ภาคภูมิ โชค

ทวีพาณิชย์และกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ ์ [3] ได้ศ ึกษาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลผูร้ับบริการและอตัรา

ค่าบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของ

ศูนย ์บร ิการส ุขภาพราษฎร ์พ ิษณุ เพื ่อการบร ิหารจ ัดการ

ฐานข้อมูลผู ้รับบริการและอัตราค่าบริการแบบเบ็ดเสร็จของ

ศูนย์บริการสุขภาพราษฎร์พิษณุ โดยระบบสารสนเทศที่พัฒนา

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการทั้ง 3 ส่วนได้คือ 1) คลินิก

กายภาพบำบัด 2) ศูนย์ออกกำลังกาย และ 3) ศูนย์บริการดูแล

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นตัว ระบบสารสนเทศมีการจัดเก็บ

ข้อมูลผู ้ใช้บริการอยู ่บนระบบฐานข้อมูลที ่สามารถใช้ข้อมูล

ร่วมกันได้ทำให้การประมวลผลการคิดอัตราค่าบริการมีความ

ถูกต้องเมื่อมีผู้ใช้บริการทั้ง 3 ส่วน รวมไปถึงสามารถนำเสนอ

รายงานผลการดำเนินงานทั ้ง 3 ส่วนได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดการให้บริการแบบเบ็ดเสร็ใน

การพัฒนาระบบใช้ยีเฟรมเวิร์ค ซึ่งเป็น PHP Framework ที่ใช้

สำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 

ไตรรัตน์ ใบศรี [4] ได้ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบล อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  การ

พ ัฒนาระบบในร ูปแบบโปรแกรมประย ุกต ์ เว ็ บ  ( Web 

Application) เป็นระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการฐานข้อมูล

เพื่อการจัดการข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

และประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบใน

รูปแบบโปรแกรมประยุกต์เว็บโดยใช้การวิเคราะห์และการ

ออกแบบระบบด้วยยูเอ็มแอล (UML) โปรแกรมพัฒนาเว็บด้วย 

อีย เฟรมเวิร์ก (Yii Framework) โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิว

แอล (MySQL) โปรแกรมบีเอ็มเอส-ฮอสเอกซ์พี พีซียู (BMS-

HOSxP_PCU) ทำให้ได้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล

ประชากรเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล แก้ไขข้อมูล จัดทำรายงาน 

และมีการกำหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งาน  
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วัชราภรณ์ ตาบูรี, ชิงชัย หมูห้อง, ชฎา ณรงค์ฤทธิ์, [6] 

ได้ศึกษาระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์เพื ่อสนับสนุนการดูแล

สุขภาพผู ้ส ูงอายุในชุมชน เพื ่อสร้างและประเมินการใช้งาน

ต้นแบบระบบฐานข้อมูลสุขภาพผู ้สูงอายุบนแผนที่ออนไลน์

นำเข้าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาคสนามมาจัดทำให้อยู ่ใน

รูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้

โปรแกรม Microsoft Excel และทำการบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล 

CSV (Comma delimited) แล้วนำเข้าสู ่โปรแกรม QGIS เพื่อ

แปลงข้อมูลค่าพิกัดที่เก็บจากเครื่อง GPS ให้เป็นแผนที่แสดงจุด

ตำแหน่งรายหลังคาเร ือนในร ูปแบบข้อม ูล GIS Shapefile  

ก่อนที่จะนำเอาข้อมูลจุดตำแหน่งรายหลังคาเรือนและข้อมูล

ขอบเขตหมู ่บ ้านเข้าส ู ่ฐานข ้อม ูลเชิงพื ้นท ี ่ด ้วยโปรแกรม  

PostgreSQL/PostGIS เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบนแผนท่ีออนไลน์ 

 ศรัณยา อ่อนคำ [8] ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการ

เข้าถึงและให้บริการรถแท็กซี่เพื่อคนพิการ พิการ เพื่อเป็นการ

แสดงตำแหน่งของจุดบริการรถแท็กซี่ เจ้าหน้าที่สามารถดูข้อมูล

การขอใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านหน้าเว็บ Interface เพื ่อรับแจ้ง

ตำแหน่งของผู้ขอใช้และส่งข้อมูลรายละเอียดเงื่อนไขการร้องขอ

ไปยังแท็กซี่ที่เหมาะสมพัฒนาในรูปแบบเขียนชุดคำสั่งบนเว็บไซต์ 

ด้วยภาษา JavaScript ภาษา PHP และภาษา HTML โดยใช้ 

Openlayers สำหรับเรียกแผนที่มาแสดงบนหน้าเว็บ 

 อัญชิษฐฐา ศิริคำเพ็ง, สัญญา เคณาภูมิและศักดิ์พงษ์ 

หอมหวน [11] ได ้ศ ึกษาการบ ูรณาการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อจัดการกับระบบข้อมูลด้านสุขภาพแห่งศตวรรษที่ 

21 เพื่อจัดการกับระบบข้อมูลด้านสุขภาพ แห่งศตวรรษที่ 21 

ภายใต ้ แนวค ิดผสมผสานระหว ่ า ง  Smart eHealth, ICT 

Governanced และทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21 ซึ ่งผ ู ้ เข ียนได้

นำเสนอในร ูปแบบของ Smart Governance eHealth : SG 

eHealth S-M-A-R-T นั้น ได้จัดระบบที่มีความเป็นไปได้ในการ

จัดการกับระบบข้อมูลด้านสุขภาพ โดยการนำกุญแจสำคัญที่เป็น

หัวใจและกลไกการขับเคลื ่อนระดับประเทศ เพื ่อให้เกิดการ

พัฒนาเชิงกระบวนการและเชิงระบบโดยครอบคลุมทั้ง 1) การ

จัดบริการ 2) กำลังคน 3) ยาและเทคโนโลยี 4) การคลัง 5) ภาวะ

ผู้นำ/ธรรมาภิบาล และ 6) ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป้าหมายหลัก

คือการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนทุกระดับ อย่างมี

คุณภาพ เป็นธรรมและปลอดภัย เป็นการพัฒนาระบบสุขภาพที่

เป็นธรรมและยั่งยืน 

4. วิธีการดำเนินงาน 

การพัฒนาระบบใช้กระบวนการพฒันาระบบด้วย SDLC แบ่ง

ออกเป็น 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

4.1 ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem Recognition) เป็นขั้นตอน

ศึกษาปัญหาระบบเดิม และความเป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหาให้มี

ความเหมาะสมกับงานระบบท่ีเกิดขึ้น   

1) ปัญหาระบบงานเดิม 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงแผนผังก้างปลาของระบบงานเดิม 

จากภาพท่ี 1 สามารถอธิบายแผนผังก้างปลา ได้ดังนี้ 
  1) เครื ่องมือ ยังขาดช่องทางในการประชาสัมพันธ์กับ

ผู้ใช้บริการและขาดโปรแกรมในการเรียกใช้บริการ 
2) กระบวนการ ยังมีการบันทึกข้อมูลลงในกระดาษทำให้

ยากในการสืบค้นข้อมูลและอาจจะทำให้ข้อมูลสูญหายได้ 
3) พนักงาน มีการจดบันทึกข้อมูลด้วยมือ ทำให้เกิด

ข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล 
        4.2 ออกแบบระบบ (System Design) เป็นขั้นตอนในการ

เลือกฮาร์ดแวร์และโปรแกรมที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาระบบ

และเป็นขั้นตอนการออกแบบกระบวนการทำงานของระบบ 

ประกอบด ้วย การออกแบบ Activity Diagram และ E-R 

Diagram 

1) ก า ร อ อ ก แ บ บ ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ข อ ง ร ะ บ บ  (System 

Architecture) 
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 ภาพที ่ 2 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ (System 
Architecture) 
จากภาพที่ 2 ระบบมีสถาปัตยกรรมของระบบแบบแม่ข่ายและ

ลูกข่าย สำหรับเครื่องแม่ข่ายใช้โปรแกรม Apache 2.4.41 ทำ

หน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเครื่องลูกข่ายพัฒนาระบบด้วย

ภาษา PHP 7.3.10 และจัดการฐานข้อมูลด้วย MySql 8.0.17 

2) การออกแบบ Activity Diagram ของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดง Activity Diagram ของระบบ 

จากภาพท่ี 3 สามารถอธิบาย Activity Diagram ได้

ดังนี้  

1) กระบวนการเลือกบริการและผูดู้แล เป็น

กระบวนการทีลู่กค้าเลือกใช้บริการพร้อมท้ังเลือก

ผู้ดูแลทีจ่ะมาดูแลผู้ป่วยหรือผูสู้งอายุ 

2) กระบวนการยืนยันการดูแล เป็นกระบวนการที่

พนักงานยืนยันตอบรับที่จะดูแลผูป้่วยหรือ

ผู้สูงอายุท่ีลูกค้าเลือกรับบริการจากผู้ดูแล 

3) กระบวนการตรวจสอบการชำระเงินเป็น 

กระบวนการทีผู่้ดูแลระบบตรวจสอบการชำระเงิน

จากลูกค้าหลังจากนั้นจะแจ้งผลการชำระเงินให้

ลูกค้าทราบ 

4) กระบวนการผลการยืนยันบริการเป็น 

การบวนการแจ้งผลการยืนยันการบริการใหลู้กค้า

ทราบหลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

4.3 การออกแบบฐานข้อมูล  

 

 

ภาพที ่4 แสดง E-R Diagram ของระบบ 

จากภาพที่ 4 สามารถอธิบายการออกแบบฐานข้อมูลของระบบ 

ประกอบด้วยฐานข้อมูล ดังนี้ ตารางลูกค้า (Customer) ตาราง

คำสั่งเรียกใช้บริการ (Order Service) ตารางรายละเอียดการ

ให้บร ิการ (Service Detail) ตารางบริการ (Service) ตาราง

ประเภทบริการ (Type Service) ตารางพนักงานการบริบาล 

(Employee) ตารางราคา (Price) ตารางผู้ดูแลระบบ (Admin) 

4.4 การพัฒนาระบบ (Development) เป็นขั้นตอนการเขียน

โปรแกรม (Coding) เพื่อพัฒนาระบบให้เป็นตามคุณลักษณะที่

กำหนดไว ้

4.5 การทดสอบระบบ (System Testing) เป็นขั้นตอนตรวจสอบ

ความถูกต้อง หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการทำงานของ
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ระบบต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อนนำไปติดตั้งใช้

จริง 

6. ผลดำเนินงาน 

ในระบบให้บริการดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนทุ่ง

สงเซ็นเตอร์การบริบาล ผู้จัดทำได้ออกแบบและพัฒนาระบบให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ระบบ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้

ในการพัฒนาระบบ ทำให้สามารถ บันทึกข้อมูลได้ แก้ไขข้อมูลได้ 

เพิ่มข้อมูลได้ ลบข้อมูลได้ ประมวลผลข้อมูลและนำแสดงได้อย่าง

สะดวกมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น แสดง

ตัวอย่างผลการดำเนินงานของระบบดังภาพท่ี 5-9 ดังนี ้

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอเริ่มต้นการใช้งานระบบ   

จากภาพที่ 5 หน้าจอเริ่มต้นการใช้งานระบบ ประกอบด้วยเมนู

ดังนี ้  1) เมนู Service  เป็นเมนูสำหรับเลือกบริการ 2) เมนู 

About Us เป็นเมนูสำหรับอธิบายเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น 3) เมนู 

Team เป็นเมนูสำหรับแนะนำผู้ดูแลผู้ป่วย/ผู ้สูงอายุ  4) เมนู 

Contact เป็นเมนูสำหรับใช้ในการติดต่อกับผู้ดูแลระบบ 

 

                                         

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอเลือกใช้บริการสำหรับลูกค้า  

จากภาพที่ 6 หน้าจอเลือกใช้บริการสำหรับลูกค้า เป็นหน้าจอ

สำหรับเลือกรับบริการ โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้ 1) 

ดูแลผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 2) ดูแลผู้ป่วยติดเตียงท่ี

ช่วยเหลือตัวเองได้ 3) ดูแลผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตัวเองได้ 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอเลือกวันท่ีในการใช้บริการของลูกค้า 

จากภาพที่ 7 หน้าจอเลือกวันที่ในการใช้บริการของลูกค้า เป็น

หน้าจอสำหรับให้ลูกค้าการเลือกวันที่ใช้บริการจนถึงวันที่สิ้นสุด

การรับบริการ 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 แสดง (a) หน้าจอเลือกผู้ดูแล (b) หน้าจอกรอกข้อมูล

สถานท่ีเรียกใช้บริการ  

จากภาพท่ี 8 สามารถอธิบายการทำงานของหน้าจอได้ ดังนี ้

(a) หน้าจอเลือกผู้ดูแล เป็นหน้าจอท่ีให้ลูกค้าสามารถเลือกผู้ดูแล

ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ที ่ลูกค้าต้องการใช้บริการ (b) หน้าจอกรอก

ข้อมูลสถานที่เรียกใช้บริการ เป็นหน้าจอสำหรับให้ลูกค้ากรอก

ข้อมูลสถานท่ีที่ต้องการใช้บริการ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอรายละเอียดชำระเงิน  
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จากภาพท่ี 9 หน้าจอการแสดงหน้าจอรายละเอียดชำระเงิน เป็น

หน้าจอสำหรับแจ้งรายละเอียดการใช้บริการและรายละเอียด

การชำระเงินให้ลูกค้าทราบ 

7. สรุปผลการดำเนินงาน 

จากการประเมินผลการทำงานของระบบ ทางด้านการใช้งาน
ระบบ ทางด้านเทคนิคของระบบ สามารถสรปุผลได้ดังนี ้

ตารางที่ 1 แบบประเมินทางด้านการใช้งานระบบ 

 

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินการใช้งานระบบของ

ผู้ใช้งานระบบพบว่า ระบบสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซบัซ้อน ค่า �̅� 

= 4.40 ค่า S.D = 0.55 ระบบสามารถทำงานได้ตามฟังก์ชนัการ

ทำงานค ่า �̅� = 4. 40 ค ่า S.D = 0.55 ความเหมาะสมของ

ฟังก์ชันการใช้งาน �̅� = 4.20                ค่า S.D = 0.45 ความ

รวดเร็วในการใช้งานระบบ                ค่า �̅� = 4.20 ค่า S.D = 

0.45 ระบบสามารถตอบสนองการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ค่า �̅� 

= 4.60ค่า S.D = 0.55 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบใน

ภาพรวม ค่า �̅� = 4.20         ค่า S.D = 0.45  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการประเมินผลฟังก์ชันการทำงาน

ของระบบเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีผลประเมนิ 

อยู่ในระดับดี  (�̅� = 4.33, S.D = 0.50) 

 

 

 

 

 ตารางท่ี 2 แบบประเมินทางด้านเทคนิคของระบบ 

 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินทางด้านเทคนิคระบบ

พบว่า ความเหมาะสมในการแสดงผลค่า 𝑥 ̅= 4.40 ค่า S.D = 

0.55 ระบบมีความถูกต้องในการจัดการข้อมูลค่า �̅� = 4.60 ค่า 

S.D = 0.55 ระบบมีประส ิทธ ิภาพและความรวดเร็วในการ

ตอบสนองค่า �̅� = 4.00 ค่า S.D = 0.71 ความปลอดภัยในการ

ใช้งานระบบค่า 𝑥 ̅= 3.80   ค ่า S.D = 0.45 ระบบสามารถ

ทำงานได้ถูกต้อง  ค่า �̅� = 4.40 ค่า S.D = 0.55 ความพึงพอใจ

ในภาพรวมค่า �̅� = 4.40 ค่า S.D = 0.55 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการประเมินทางด้านเทคนิคของ

ระบบมีประสิทธิภาพ ในการใช้งาน โดยมีผลประเมิน อยู่ในระดับ

ดี  (�̅� = 4.27, S.D = 0.56) 
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Student Disability Support Request System: A Case Study of Disabled Student 
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บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบแจ้งคำร้องออนไลน์

ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาการทำงานของศูนย์
ช่วยเหลือนักศึกษาพิการฯ พร้อมกับสอบถามปัญหาการจัดเก็บ
เอกสารการช่วยเหลือแจ้งคำร้องต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาพิการ พบ
ปัญหาว่าเอกสารถูกจัดเก็บในรูปแบบของกระดาษส่งผลให้เกิด
การสูญหายบ่อยครั้ง นอกจากนี้ในกระบวนการแจ้งคำร้องนั้น
นักศึกษาจะต้องเดินทางมาดำเนินการกับศูนย์ช่วยเหลือด้วย
ตนเอง เพื่อเป็นการขจัดข้อจำกัดดังกล่าวโครงงานนี้นำเสนอการ
อำนวยความสะดวกด้านการจัดเก็บเอกสาร แจ้งคำร้องออนไลน์ 
และการค้นหาเอกสาร ระบบที่นำเสนอสามารถจัดเก็บข้อมูลของ
นักศึกษาพิการ และอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาโดยการยื่น
คำร้องผ่านระบบออนไลน์ 
คำสำคัญ – ระบบแจ้งคำร้อง, นักศึกษาพิการ, ศูนย์ช่วยเหลือ
นักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

ABSTRACT 
The project aims to create an online petition system 
through the website of the Center for Disability 
Students, Chiang Rai Rajabhat University.  The project's 
authors studied the work of the Disability Student 
Assistance Center and asked for information on the 
filing of assistance documents to the students with 

disabilities. It was found that documents were stored in 
the form of paper, resulting in frequent losses.  In 
addition, in the process of filing a petition, students 
must arrive at the help center on their own.  To 
eliminate such restrictions, this project offers document 
storage facilities, online petition and document search. 
The proposed system allows students with disabilities 
to store information and facilitate students by filing 
online petitions. 
Keywords -- Support request system, Student disability, 
The Center for Disability Students, Chiang Rai Rajabhat 
University 

1. บทนำ 
ระบบการศึกษาในปัจจุบันนั ้นเปิดโอกาสให้ผู ้ที่ม ีความ

บกพร่องทางร่างกายได้ เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ เพื่อ
เสริมสร้างให้ผู ้พิการได้มีการศึกษาที่ทัดเทียมกันกับคนปกติ 
สามารถแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การใช้
ชีวิตของนักศึกษาพิการในการศึกษาเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษานั้น
แตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ในการจัดการเรียน
การสอนสำหรับนักศึกษาเหล่านี้อาจารย์ผู้สอนอาจจำเป็นต้องใช้
กระบวนการบางอย่างที่แตกต่างจากการสอนนักศึกษาปกติ ด้วย
เหตุนี้ มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
นักศึกษาพิการขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน อำนวย
ความสะดวกให้ความช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน และดำเนินการจัด
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กิจกรรมให้นักศึกษาพิการ ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่
นักศึกษาท่ีมีความพิการ  

อย่างไรก็ตามพบว่าการจัดเก็บเอกสารภายในศูนย์ช่วยเหลือ
นักศึกษาพิการนั้นยังไม่มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
งาน เอกสารที่เก็บเป็นลักษณะการใช้กระดาษอาจเกิดการสูญ
หาย การค้นหาค่อนข้างใช้เวลาหากไม่จัดวางเอกสารให้เป็น
ระเบียบ 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ดำเนินการด้านเอกสารการแจ้งคำร้องภายในศูนย์ช่วยเหลือ
นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่ออำนวยความ
สะดวกต่อ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพิการ ระบบแจ้งคำ
ร้องออนไลน์ที่พัฒนานั้นสามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต ์โดย
อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาพิการสามารถดำเนินการได้โดย
ไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาพิการฯ 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Bootstrap [1] 
Bootstrap คือ ชุดคำสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกำหนดกรอบหรือ
รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน
เว็บไซต์ แนวความคิดหลักของ Bootstrap คือใช้สำหรับพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อให้สามารถรองรับการแสดงผลได้ทุก อุปกรณ์ โดย 
Bootstrap ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยทีมงานจาก Twitter  
PHP [2] 
PHP เป ็นภาษาประเภท Script Language ท ี ่ทำงานแบบ 
Server-Side Script ภาษา PHP ใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และ
แสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่ง
มาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่งภาษาพีเอช
พี นั ้นง่ายต่อการเรียนรู ้ ซึ ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้
นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ท่ีมีความตอบโต้ได้อย่าง
รวดเร็ว 
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ บริการสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกของนกัศึกษาระดับปริญญา
ตรี ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [3] 
 ปราณี อัศวภูษิตกุล ได้ทำการสำรวจและวิเคราะห์
ความต้องการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวกของนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ที ่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ศูนย์บริการ
นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าในด้านความ
ต้องการบริการสารสนเทศ นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็นนั ้นม ีความต้องการใช้บร ิการการวางแผนการใช้
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นรายบุคคลมากที่สุด 
 

3. ภาพรวมการทำงานของระบบ 
 ระบบแจ้งคำร้องนักศึกษาพิการที่นำเสนอในโครงงานนี้
ประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบแจ้งคำร้องนกัศึกษาพกิาร 

 

1. รับแจ้งคำร้องของนักศึกษาพิการ 
 รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนในการแจ้งคำร้องของนักศึกษา
พิการ ในการตรวจสอบการเป็นนักศึกษานั้นนักศึกษาผู้ใช้งาน
จะต้องทำการพิสูจน์ทราบตัวตนด้วยบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
เพื่อเข้าใช้งาน ระบบจะตรวจสอบบัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใน
ฐานข้อมูล จากนั้นจึงแสดงหน้าเว็บไซต์สำหรับรับแจ้งคำร้อง
เพื่อให้นักศึกษากรอกรายละเอียดที่ต้องการแจ้ง โดยจะต้อง
กรอกในส่วนของข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน ระบบมีกระบวนการใน
การตรวจสอบและจะแจ้งเตือนหากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลสำคัญไม่
ครบ เพื่อให้ดำเนินการกรอกรายละเอียดใหม่อีกครั้ง หลังจาก
กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ระบบจะพิมพ์ใบแจ้ง
คำร้อง เพื่อยืนยันหรือยกเลิกใบคำร้องของนักศึกษาพิการ เมื่อ
ยืนยันระบบจะบันทึกเอกสารคำร้อง 

• ตรวจสอบการเป็นนักศึกษา
• ป้อนข้อมูลแจ้งค าร้อง

• ตรวจสอบความถูกต้อง

• บันทึกข้อมูลการแจ้งค าร้อง

แจ้งค าร้อง

• ตรวจสอบการเป็นอาจารย์/ผูท้ี่
เกี่ยวข้อง

• ค้นหาเอกสาร
• ป้อนข้อมูลความเห็น/อนุมัติ
• บันทึกผล

อาจารย์/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง อนุมัติ

• ตรวจสอบการเป็นเจ้าหน้าที่
• ค้นหาเอกสาร

• ตรวจสอบผลการอนุมัติ

• ยืนยัน/แจ้งผ่านอีเมล์

เจ้าหน้าที่ยืนยัน
การอนุมัติ
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รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการแจ้งคำร้องของนักศึกษาพิการ 

 

 2. การอนุมัติใบคำร้องโดยอาจารย์หรือผู้ที่เกีย่วข้อง 
 การเข้าถึงเอกสารคำร้องของนักศึกษาพิการ ผู ้ใช้งาน
จะต้อง พิสูจน์ทราบตัวตนด้วยบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ก่อน
เข้าใช้งานระบบเพื่อยืนยันว่าเป็นอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้องในการ
อนุมัติคำร้องของนักศึกษาพิการ สามารถค้นหาเอกสารโดย
อ้างอิงจากรหัสเอกสารแจ้งคำร้องของนักศึกษาพิการ เพื่อ
พิจารณาพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่แนบมา และ
สามารถระบุความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ดังแสดงในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการอนุมัติใบคำร้องของอาจารยห์รือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

 3. การยืนยันผลคำร้อง 
 ระบบตรวจสอบการเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร(Admin) โดย
การพิสูจน์ทราบตัวตนด้วยบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เมื่อเข้าใช้
งานระบบ เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาเอกสาร แก้ไข และ ตรวจสอบ
การอนุมัติคำร้องของอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเอกสารได้รับการ
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ระบบจะแจ้งเตือนผลผ่านอีเมล์ไปยังนักศกึษาผู้
แจ้งคำร้อง พร้อมด้วยข้อมูลความเห็นที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในรูป
ที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 แสดงขั้นตอนการดำเนินงานยืนยันคำร้องของเจ้าหน้าที ่
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4. ผลการดำเนินงาน 
จากการสร้างเว็บไซต์แจ้งคำร้องของนักศึกษาพิการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่
นำเสนอภาพรวมการทำงานของระบบในส่วนท่ี 3 โดยการแจ้งคำ
ร้องของนักศึกษาพิการ หลังจากกรอกข้อมูลคำร้องเสร็จแล้วนั้น 
เอกสารคำร้องจะต้องผ่านการกระบวนการอนุมัติจากอาจารย์ 
และผู ้ที ่ เก ี ่ยวข้อง เม ื ่อเอกสารคำร้องผ่านการอนุมัต ิแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและยืนยันเอกสารคำร้องของนักศึกษา
พิการ เพื่อดำเนินการแจ้งให้นักศึกษาทราบผลการแจ้งคำร้อง
ผ่านทางอีเมล์ ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
 
ส่วนนกัศึกษา 
 ในส่วนของนักศึกษาก่อนการใช้งานระบบแจ้งคำร้อง
ของนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักศึกษาต้อง
ทำการ Log in เข้าใช้งานระบบทุกครั ้งเพื ่อยืนยันการเป็น
นักศึกษา 

 

 
รูปที่ 5 แสดงผลหน้ารายการแจ้งคำร้องของนักศึกษา 

 
 เมื่อนักศึกษาได้ทำการ Log in เข้าใช้งานระบบแจ้งคำ
ร้องระบบแจ้งคำร้องของนักศึกษาพิการ นักศึกษาสามารถเห็น
รายการแจ้งคำร้องต่าง ๆ และความคืบหน้าของสถานะเอกสาร
คำร้องที่นักศึกษาที่ได้แจ้งผ่านระบบแจ้งคำร้องไป หากนักศกึษา
มีความประสงค์ที่จะเพิ่มการแจ้งคำร้องสามารถคลิกเพิ่มการแจ้ง
คำร้องได้ ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 แสดงผลหน้ารายการแจ้งคำร้องของนักศึกษา 

 ในการแจ้งคำร้องของนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการกรอกรายละเอียดที่แสดง
ในหน้ารายละเอียดการแจ้งคำร้องให้ครบถ้วนและแนบเอกสาร
สำคัญต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 7-8 
 

 
รูปที่ 7 แสดงผลหน้ากรอกรายละเอียดการแจ้งคำร้องของนักศึกษาพิการ 

 

 
รูปที่ 8 แสดงผลหน้าใบแจ้งคำร้องของนักศึกษา 

 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
 เจ้าหน้าที่สามารถดูข้อมูลการแจ้งคำร้องของนักศึกษา
ได้ โดยการค้นหาจากเลขท่ีใบแจ้งคำร้อง หรือแสดงใบแจ้งคำร้อง
ทั้งหมดได้ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานะใบแจ้งคำ
ร้อง และแจ้งผลการดำเนินคำร้องที่นักศึกษาได้แจ้งคำร้องต่าง ๆ 
ผ่านทางอีเมล์ เจ้าหน้าที่ยังสามารถยกเลิกคำร้องได้หากมีความ
ประสงค์ต้องการยกเลิกการแจ้งคำร้องของนักศึกษา ผลการ
ดำเนินการดังแสดงในรูปที่ 9 
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รูปที่ 9 แสดงผลหน้าค้นหาการแจ้งคำรอ้งของเจ้าหน้าที ่

 

ส่วนของผู้เกี่ยวข้องในการอนุมัติ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการอนุมัติคำร้องที่นักศึกษาได้
แจ้งผ่านระบบแจ้งคำร้องนักศึกษาพิการ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อธิการบดี คณบดี เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล
การแจ้งคำร้อง สามารถดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดคำร้อง 
และเอกสารหลักฐานที่นักศึกษาแนบมาด้วย จากนั้นผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องดำเนินการให้ความเห็นพร้อมกับให้ผลการอนุมติแจ้งคำ
ร้องนักศึกษา  หากผู้ที่เกี่ยวข้องมีความประสงค์จะแนบเอกสาร
เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาก็สามารถแนบเอกสารเพิ่มเตมิได้ ดังแสดง
ในรูปที่ 10-11 
 

 
รูปที่ 10 แสดงหน้ารายการแจ้งคำร้องของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

 
รูปที่ 11 แสดงผลหน้าการอนุมัติคำรอ้งของผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 

สรุปผล 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบแจ้งคำร้อง

ออนไลน์โดยผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลจากโครงงานนี้พบว่าระบบแจ้ง
คำร้องออนไลน์สามารถประยุกต์กับการทำงานด้านเอกสารของ
ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในปัจจุบันได้ ระบบสามารถแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ใหน้ักศกึษาทราบ
เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย ผลงานจากโครงงานนี้
สามารถนำไปแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุด หรือนำไปพัฒนาให้มีขอบเขตที่กว้างมากยิ่งขึ้น ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือแก่
นักศึกษาพิการต่อไป 

 
เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
โครงงานสหกิจศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและ

พัฒนาระบบจ ัดการใบเสนอราคาล ูกค ้า 2) เพ ื ่อประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบจัดการใบเสนอราคาลูกค้า และ 3) เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการใบเสนอราคา
ลูกค้า ของ หจก.เลิศศิลป์ สาส์ณ โฮลดิ้ง ผู้จัดทำได้พัฒนาระบบ
โดยใช้ภาษา PHP, JavaScript และ CSS และใช้ภาษา SQL ใน
การจัดการฐานข้อมูล ด้วย MySQL จากนั้นนำมาประเมินหา
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบดังกล่าวโดยวิธี
สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  

ผลการดำเนินงานพบว่าระบบสามารถแจ้งรายละเอียดของ
ใบแสดงรายการและเพื่อเสนอราคาให้กับลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นจาก
กระบวนการเดิมใช้เวลา 30 นาที เมื่อมีระบบใช้เวลาดำเนินการ
ใช้เวลาเพียง 10 นาที ลดลง 66.67% ผลประเมินประสิทธิภาพ
พบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (�̅� = 4.30, 𝑆𝐷 =

1.06 ) แสดงให ้ เห ็นว ่าระบบม ีความเหมาะสมสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 
คำสำคัญ – ระบบสารสนเทศ, ใบเสนอราคา 

 
ABSTRACT 

 The objectives of Cooperative education project are 
1 )  to design and develop a customer quotation 
management system, 2 )  to evaluate the efficiency of 
the customer quotation management system, and 3) to 
assess the satisfaction of users of Lertsil sasn holding 
Part., Ltd. We developed the system by using PHP, 
JavaScript and CSS language and using the SQL 
language to manage the database with MySQL, then 

assess the efficiency and satisfaction of the system by 
interviewing and Answer the user satisfaction 
questionnaire. 

The results showed that the system was able to 
provide the details of the invoice and to make quotes 
to customers faster from the previous process, taking 
30 minutes, when there was a system that took only 10 
minutes, reducing 66.67%. The efficiency was found to 
be at the highest level of satisfaction (�̅� = 4.30, 𝑆𝐷 =

1.06 ), indicating that the system was suitable to meet 
the needs of the users as well. 
Keywords – Information System, Quotation 
 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันโรงพิมพ์ในโคราชมีจำนวนมากทำให้การแข่งขันยิ่ง

สูงขึ้นและลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการโรงพิมพ์ที่สามารถสั่งพิมพ์ได้
สะดวก ติดต่อง่าย ทำให้แต่ละโรงพิมพ์ต้องสร้างความสะดวกใน
การติดต่อและการรับคำสั่งซื้อที่รวดเร็วจากลูกค้า  โดยมีระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาช่วย อาทิ ระบบขายและบริหารจัดการ
โรงพิมพ์ร้านป้าย โปรแกรม Flow Account และโปรแกรมช้าง 
เป็นต้น 

หจก. เลิศศิลป์ สาส์ณ โฮลดิ้ง เป็นโรงพิมพ์ขนาดกลาง ได้เปิด
ทำการมานานกว่า 60 ปี เป็นโรงพิมพ์ที่รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และ
ออกแบบต่าง ๆ และการจัดเก็บข้อมูลเอกสารการดำเนินงาน ซึ่ง
กระบวนการที ่ใช้กระดาษค่อนข้างมากและมีการดำเนินงาน
ค่อนข้างซับซ้อนนี้ และยังไม่มีระบบสารสนสนเทศเข้ามาช่วย ก็
คือการจัดการใบเสนอราคาให้กับลูกค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น และยัง
ทำให้เอกสารในแต่ละปีไม่มีที่จัดเก็บ และค้นหาข้อมูลยาก ทำให้
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คณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจัดการใบเสนอราคาลกูคา้ 
หจก. เลิศศิลป์ สาส์ณ โฮลดิ้ง เพื่อลดจำนวนการใช้งานกระดาษ
ให้น้อยและเพิ ่มประสิทธิภาพด้านเวลาในการดำเนินการให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยระบบสามารถบันทึกรายการใบเสนอราคาได้ ดู
รายการเอกสารย้อนหลังได้ ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ
เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในโรงพิมพ์และออกแบบใบเสนอราคาได้  

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้อง 

การพัฒนาระบบจัดการใบเสนอราคาลูกค้า ในครั้งนี้ผู้พัฒนา
ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกระบวนกระการพัฒนา
ระบบ หลักการออกแบบ การจัดการฐานข้อมูล รวมไปถึง
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
2.1 วงจรการพัฒนาระบบ 

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle 
: SDLC) คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อแก้ป ัญหาทางธุรกิ จ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้โดยระบบที่จะพัฒนานั้นอาจ
เริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่เลยหรือนำระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมา
ปรับเปลี่ยนให้ดีซึ่งขึ้นภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนา
ออกเป็นระยะ (Phases) ได้แก่ ระยะการวางแผน (Planning 
Phase) ระยะการว ิ เคราะห ์  (Analysis Phase) ระยะการ
ออกแบบ (Design Phase) ละ ระยะการสร ้างและพัฒนา 
(Implementation Phase) โดยแต่ละระยะ จะประกอบไปด้วย
ขั ้นตอน (Steps) ต่าง ๆ แตกต่างกันไปตาม Methodology                        
ที่นักวิเคราะห์นำมาใช้เพื ่อให้เหมาะสมกับสถานะทางการ เงิน 
และความพร้อมขององค์กรในขณะนั้น ขั้นตอนในวงจรพัฒนา
ระบบช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถดำเนินการได้อย่างมี
แนวทาง และเป็นขั้นตอน ทำให้สามารถควบคุมระยะเวลา และ
งบประมาณในการปฏิบัต ิงานของโครงการพัฒนาระบบได้
ขั้นตอนต่าง ๆ นั้นมีลักษณะคล้ายกับการตัดสินใจแก้ปัญหาตาม      
แนวทางวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ การกันหาปัญหา การหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา การประเมินผลแนว ทางแก้ไขปัญหาที่ค้นพบ
เลือก แนวทางที่ดีท่ีสุด และพัฒนาทางเลือกนั้นให้ใช้งานได้ [1]. 
2.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล 

ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกันเข ้าไว ้ด ้วยกันอย่างมีระบบมี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูล

จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มท่ีมีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีซอฟต์แวร์ที ่ เปรียบเสมือนสื ่อกลางระหว่าง  ผู ้ใช้และ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบ
จ ัดการฐานข ้อม ูล  หร ือ  DBMS (Data Base Management 
System) มีหน้าที่ช่วยให้ผู ้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู ้ใช ้อาจเป็นการสร ้าง
ฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมลู
มา โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู ้ เก ี ่ยวกับรายละเอียดภายใน
โครงสร้างของฐานข้อมูล [2]. 
2.3 เคร่ืองมือและภาษาที่ใช้พัฒนาระบบ 

โปรแกรมที่ใช้พัฒนาระบบคือ Visual Studio Code ภาษาที่
ใช้ในการพัฒนาคือ PHP ที ่เป็นภาษาโปรแกรม ภาษาที ่ใช้
ออกแบบหน้าเว็บคือ HTML JavaScript และ CSS ใช้ภาษา 
MySQL เป็นตัวจัดการฐานข้อมูลและใช้ Xampp ในการจำลอง
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่อง Server  
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พิชารัตน์ วิเชียรรัตน์ และ สุมณฑา คชนิล (2557) นำเอา
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาแก้ปัญหาการจัดการโรง
พิมพ์ซึ่งเกิดปัญหาต่าง ๆ อาทิ จำนวนวัตถุดิบในสต็อกไม่ตรง
ความเป็นจริงและไม่มีรายละเอียดการเบิกจ่าย โดยผลที่ได้รับคือ 
ระบบจัดการสินค้าคงคลังมีความสะดวกต่อผู้ใช้งาน มีการแสดง
รายละเอียดประวัติการเบิกจ่ายวัตถุดิบทำให้สามารถทราบ
จำนวนสินค้าคงเหลือและผู้เบิกจ่าย ชัดเจนต่อการตรวจสอบ [3].  

ปุณณวิช  พุทธิเบต และ อรรถพล  ลิขิตลิลิต (2550) ได้
พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลโรงพิมพ์ เพื่อนำไปใช้กับบริษัท 
รุ่งเรืองการพิมพ์ จำกัด เพื่อจัดการดำเนินงานในเรื่องของการ
จัดเก็บข้อมูล การออกรายงานเอกสารต่าง ๆ และการสืบค้น
ข้อมูล รวมถึงการจัดการบริหารข้อมูลภายในโรงพิมพ์ โดยทาง
ผู้วิจัยได้ใช้ ระบบปฏิบัติการ เอ็กซ์พี ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์
วิชวลซีชาร์ป เป็นเครื่องมือพัฒนาระบบ และใช้ ไมโครซอฟต์
แอคเซส ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล จากการดำเนินงานการ
พัฒนาระบบพบว่า โปรแกรมสามารถจัดการบริหารโรงพิมพ์ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น เพิ่ม ลบ แก้ไขงาน นอกจากนี้ยังจัดการใบเสร็จ 
ใบสั่งงาน ใบสั่งพิมพ์ ใบวางบิล หรือใบเสร็จ ทำให้ประหยัด
ต้นทุนในเรื่องของกระดาษ และลดระเวลาในการทำงานลง [4].   

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2161-dbms-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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อมรโรจน์ เอี่ยมเจริญ (2555) ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์การ
จัดการโรงพิมพ์ เนื ่องจากข้อมูลในโรงพิมพ์ยังจัดเก็บไม่เป็น
ระเบียบ ค้นหายาก และไม่สามารถนำข้อมูลเก่ามาใช้ได้ ผู้วิจัยจึง
พัฒนาระบบขึ้นเพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสะดวกแก่การ
ค้นหา นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลเก่ากลับมาใช้งานได้ ทำให้
ประหยัดในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของกระดาษ ยังประหยัดเวลา
ในการทำงาน โดยการพัฒนาระบบครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม 
Dreamweaver และ Adobe Photoshop เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาระบบ และใช้ PHP เป็นภาษาในการพัฒนา [5].     

จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิด
ที ่จะพัฒนาระบบจัดการใบเสนอราคาลูกค้า  โดยระบบที่
พัฒนาขึ้นสามารถแจ้งรายละเอียดใบแสดงรายการเพื่อเสนอ
ราคาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วกว่าระบบงานเดิมที่โรงพิมพ์ได้
ใช้มาก่อนหน้านั้น 

 
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระบบจัดการใบเสนอราคาลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ
ระบบประเมินราคาสินค้าและใบเสนอราคาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินงานดังน้ี 
3.1 การศึกษาระบบงานเดิม 

3.1.1 ขั้นตอนการทำงานของระบบงานเดิม 
   จากการศึกษาขั้นตอนการทำงานของระบบงานเดิม 

พบว่าพนักงานหน้าร้านเมื ่อลูกค้าเข้ามาภายในร้านจะแจ้ง
รายละเอียดสินค้าที่ต้องการสั่งทำแล้วพนักงานจึงจะทำการจด
รายการจากที่ลูกค้าสั่งเพื่อให้กับคนคิดราคาโดยซึ่งกระดาษแผ่น
เล็ก ๆ  เมื่อคนคิดราคาใน MS Excel และเมื่อได้ราคารวมภาษี
และต่อแผ่นแล้วจะทำการแจ้งกับพนักงานโดยปากเปล่าหรือเดิน
ลงมาบอกโดยตรงกับพนักงานต่อมาพนักงานจะทำการใส่ราคา
ลงใน Flow account  และออกใบเสนอราคาให้กับลูกค้า 

ภาพ 1 Flow Chart ระบบงานเดิม 

 
3.2 การออกแบบระบบงานใหม ่

จากกระบวนการงานแบบเดิมเป็นการสอบถามรายการงานที่
ต้องการจากลูกค้าทำให้บางข้อมูลอาจตกหล่นและถามไม่ครบ
อาจจะเสียเวลาที่ต้องกลับไปถามใหม่และไม่มีใบรายละเอียดงาน
ในการถามที่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถนำมาดูย้อนหลังได้ว่าลูกค้า
ต้องการรายละเอียดส่วนไหนบ้างและรับงานวันไหนเพื่อที่จะทำ
แบบให้ทันตามที่ลูกค้าต้องการ และกระดาษอาจจะศูนย์หาย
ระหว่างทางก่อนถึงผู ้คิดราคาได้ จากปัญหาดังกล่าวทางคณะ
ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบแสดงความต้องการของลูกค้าของ หจก. 
เลิศศิลป์ สาส์ณ โฮสดิ้ง เป็นระบบสามารถออกใบรายงานแบบ
ตามที่ลูกค้าต้องการและจะมีการตรวจสอบย้อนหลังได้และมีการ
จัดเก็บท่ีละเอียดมากขึ้นสามารถระบุสถานะของชนิดงานได้ โดย
กระบวนการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1) การทำงานของทางพนักงานหน้าร้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2 Flow Chart 

ระบบงานใหม่ของพนักงานหน้าร้าน 

2) การทำงานของส่วนผู้คิดราคา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 Flow Chart ระบบงานใหม่ของผู้คิดราคา 
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3.2.1 Use Case Diagram 
 Use Case Diagram ระบบจัดการใบเสนอราคาลูกค้า 

ภาพ 4 Use Case Diagram ระบบจัดการใบเสนอราคาลูกค้า  
 

จากภาพ 4 สามารถอธิบายได้ว่า การทำงานนั้นแบ่งออกเป็น 
2 ส่วนด้วยกัน คือพนักงานหน้าร้าน สามารถทำการเข้าสู่ระบบ
เพื่อทำการกรอกรายละเอียดงานจากนั้นรอรับราคาจากผู้คิด
ราคา เพื่อเสนอลูกค้า ต่อมาคือผู้คิดราคา สามารถทำการเข้าสู่
ระบบเพื่อทำการใส่ราคา และส่งผลลัพธ์ไปยังพนักงานหน้าร้าน 
นอกจากผู้คิดราคายังสามารถกรอกรายละเอียดงานได้โดยตนเอง 
และยังสามารถจัดการข้อมูลภายในระบบได้ 
3.2.2 สถาปัตยกรรมระบบ  

ภาพ 5 สถาปัตยกรรมระบบจัดการใบเสนอราคาลูกค้า 

 
จากภาพ 5 อธิบายสถาปัตยกรรมของระบบจัดการใบเสนอ

ราคาลูกค้า ดังนี้สถาปัตยกรรมระบบ ของระบบจัดการใบเสนอ
ราคาลูกค้า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Server และ 
Client ซึ่งในฝั่ง Server ประกอบไป ด้วย Web Pages, MySQL 
และ Webserver ซึ่ง Web Pages คือหน้าเว็บที่ถูกเขียนขึ้นด้วย
ภาษา HTML และภาษา PHP เพื ่อให้บริการแก่เครื ่อง Client 
(เครื ่องลูกข่าย) My SQL คือ การจัดเก็บ ข้อมูลที ่ได้ทำการ
ประมวลผลในเว็บแอปพลิเคชัน ในส่วนของ Client ทำหน้าที่
แสดงข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ใน Server ออกมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับขอ้มูล 

ผ่าน Web browser ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จำเป็น 
เพื ่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผลของตัวเคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อทำให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น 
3.2.3 แผนภาพกระแสข้อมูล (Context diagram) 

ระบบงานใหม่ ประกอบด้วยระบบจัดการใบเสนอราคา
ลูกค้า 

ภาพ 6 แผนภาพกระแสข้อมูล (Context diagram) 
ระบบจัดการใบเสนอราคาลกูค้า 

 
3.2.4 แบบจำลองคำความสัมพันธ์เอนทิตี (ER –diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพ 7 แบบจำลองความสัมพันธ์เอนทิตี (ER - diagram) 
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3.3 การกำหนดประชากร  
 การกำหนดความพึงพอใจในการใช้งานระบบจัดการใบ
เสนอราคาลูกค้า ครั้งนี้ได้กำหนดประชากรที่ทำการประเมิน
ระบบ โดยเลือกใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 คน ซึ่งเป็น
พนักงานใน หจก. เลิศศิลป์ สาส์ณ โฮลดิ้ง 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
           การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ได้ใช้แบบสอบถาม 
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการใบเสนอ
ราคาลูกค้า  
            3.4.1 การประเม ินความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้  ได ้ ใช้
แบบสอบถาม เพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
จัดการข้อมูลใบแสดงความต้องการของลูกค้า 
            สมฤทธ ิ ์  ก า ง เพ ็ ง  (2554) กำหนดล ักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และใช้เกณฑ์
ค่าเฉลี่ยในการวัดระดับความพึงพอใจ  โดยแบ่งออกเป็น  5 
ระดับ  ดังนี ้

5 หมายถึง ระบบที่พัฒนามีประสทิธิภาพในระดับดี
มาก 

4 หมายถึง ระบบที่พัฒนามีประสทิธิภาพในระดับด ี
3 หมายถึง ระบบที่พัฒนามีประสทิธิภาพในระดับ

พอใช้ 
2 หมายถึง ระบบที่พัฒนาต้องปรบัปรุงและแกไ้ข 
1 หมายถึง ระบบที่พัฒนาไมส่ามารถไปใช้งาน 
แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  โดยแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดับ  ดังนี ้
4.50 – 5.00 = ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพในระดับ
ดีมาก 
3.50 – 4.49 = ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพในระดับ
ด ี
2.50 – 3.49 = ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพในระดับ
พอใช้ 
1.50 – 2.49 = ระบบท่ีพัฒนาต้องปรับปรุงและแกไ้ข 
1.00 – 1.49 = ระบบท่ีพัฒนาไมส่ามารถนำไปใช้งาน
ได ้
 
 
 

3.5 สถิติที่ใช้ 
 3.5.1 สถิติท่ีใช้ในการหาค่าเฉลี่ย 

  การหาค่าเฉลี ่ย ( X ) (บุญชม ศรีสะอาด , 
2545 : 80) โดยใช้สูตรดังนี้ 

 
 

เมื่อ  X  แทน  ค่าเฉลี่ย 

    X  แทน ผลรวมของคะแนน 
   N  แทน  จำนวนผู้ทำการ
ประเมิน 
 3.5.2 สถิติที่ใช้ในการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545 : 80) โดยใช้สูตรดังนี้ 

S.D. =       
( )

( )1

22

−

− 
nn

XXn
 

 
เมื่อ   S.D.       แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2

 X   แทน ผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง 

       ( )2  แทน กำลังสองของคะแนนรวม 

         n           แทน จำนวนผู้ทำการประเมิน 

 

4. ผลการดำเนินงาน 
ระบบจัดการใบเสนอราคาลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยมีผลการดำเนินงานดังน้ี 

4.1 ออกแบบและพัฒนาระบบ 

ผู้จัดทำได้พัฒนาระบบจัดการใบเสนอราคาลูกค้า หจก. 
เลิศศิลป์ สาส์ณ โฮลดิ้ง โดยแบ่งหน้าจอสำหรับผู้ใช้งานออกเป็น 
2 ส่วน ดังนี ้คือ พนักงานหน้าร้าน กับ ผู้คิดราคา 

- หน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ 
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ภาพ 8 หน้าสำหรับเข้าสู่ระบบ สามารถเข้าได้ทั้ง 2 ผู้ใช้งาน 

1) พนักงานหน้าร้าน 

- หน้าจอสำหรับกรอกข้อมลู 

ภาพ 9 หน้าจอสำหรับกรอกรายละเอยีดงาน 

 

- หน้าจอสำหรับรับราคาจากผูค้ิดราคา 

ภาพ 10 หนา้จอสำหรับรับราคาจากผู้คิดราคา 

 

 

- ใบเสนอราคาลูกค้า 

 
 
 
 

 

ภาพ 11 ใบเสนอราคาลูกค้า 

2) ผู้คิดราคา 

- หน้าจอสำหรับรับรายละเอียดงาน 

ภาพ 12 หนา้จอสำหรับรับรายละเอียดงาน 

- หน้าจอสำหรับใส่ราคางาน 

ภาพ 13 หนา้จอสำหรับใส่ราคางาน 

 

4.2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบ 

กลุ่มของผู้ใช้งานท่ัวไป 
  ผู้ใช้งานทั่วไป คือ พนักงานของ หจก.เลิศ
ศิลป์ สาส์ณ โฮลดิ้ง ที่ทำการรับงานจากลูกค้า และ ผู้คิดราคา 
โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ดังนี้  

1) ด้านส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ได้ผลประเมินดังตาราง 1 
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 ตาราง 1 ผลการประเมินด้านส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 

 
2) ด้านคุณภาพของระบบ ได้ผลประเมินดังตาราง 2 

ตาราง 2 ผลการประเมินด้านคุณภาพของระบบ  
 

3)  ด้านประโยชน์การใช้งานของระบบ ได้ผลประเมินดัง
ตาราง 3 

ตาราง 3 ผลการประเมินด้านประโยชน์การใช้งานของระบบ 

 

4) ด้านภาพรวมของระบบ ได้ผลประเมินดังตาราง 4 
ตาราง 4  ผลการประเมินด้านภาพรวมของระบบ 

 
5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
การพัฒนาระบบจัดการใบเสนอราคาลูกค้า หจก.เลิศ

ศิลป์ สาส์ณโฮลดิ้ง โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ 
Visual Studio Code ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาคือ PHP HTML 
JavaScript และ CSS ใช้ภาษา MySQL เป็นตัวจัดการฐานข้อมลู
และใช้ Xampp ในการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่อง 
Server มีผลสรุปดังนี้ 

ผลการพัฒนาระบบแสดงความตอ้งการลกูค้า หจก.เลิศ

ศิลป์ สาส์ณ โฮลดิ้ง ระบบสามารถจัดเก็บใบรายละเอียดงาน
และใบเสนอราคาได้ ยังสามารถเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงานและประหยัดเวลาได้มากขึ้น จากกระบวนการทำงาน
เดิม ใช้เวลาในการทำงาน 30 นาที และระบบจัดการใบเสนอ
ราคาลูกค้า หจก.เลิศศิลป์ สาส์ณ โฮลดิ้ง ใช้เวลาในการทำงาน 

10 นาที ซึ่งลดระยะดำเนินลงได้ 20 นาที คิดเป็นระยะเวลาที่
ลดลงได้  66.67 % 

ระบบจัดการใบเสนอราคาของลูกค้า หจก.เลิศศิลป์ 
สาส์ณ โฮลดิ้งเพื ่อหาความพึงพอใจของระบบพบว่า สามารถ
ทำงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน จึงได้จัดทำระบบ
แบบประเมินโดยใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 โดยทุก
ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ที ่ 0.68 คะแนน ซึ ่งอยู ่ในระดับดีมาก และสามารถนำระบบ
จัดการใบเสนอราคาลูกค้าไปใช้งานได้จริง 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรเพิ่มระบบแจ้งเตือนมีการรับข้อมูลใหม่ 
 2) ข้อมูลควรเป็นปัจจุบัน โดยไม่ต้องทำการโหลดหน้า
เว็บไซต์ใหม่ 
 3) ควรเพิ่มให้พนักงานสามารถแก้ไขงานได้ ระหว่างรอ

ผู้คิดราคาทำการใส่ราคา 
เอกสารอ้างอิง 

[1] นเรศร์ บุญเลิศ. วงจรการพัฒนาระบบ. [ออนไลน์] 2556 
[ส ื บค ้ น  ว ั นที่  17  ก ั นยายน  2563 ]. จาก .  https:// 
thoengwit.ac.th  

[2] พงษ์กร. ระบบจัดการฐานข้อมูล. [ออนไลน]์ 2559 [สืบค้น 
วันท่ี 17 กันยายน 2563]. จาก. 
http://www.pongkorn.net  

ด้านส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน �̅� S.D 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ระบบมีการแบ่งข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 4.20 0.45 มาก 
มีการออกแบบหน้าจอให้ใช้งานง่าย 4.40 0.55 มากที่สุด 
มีรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพ 4.60 0.55 มากที่สุด 
ระบบมีความเสถียรภาพ 4.40 0.55 มากที่สุด 
ความเหมาะสมในการใช้สีตัวอักษร 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.40 0.53 มากท่ีสุด 

ด้านคุณภาพของระบบ �̅� S.D 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ทำงานได้อย่างรวดเร็ว  4.20 0.84 มาก 
ความถูกต้อง แม่นยำของระบบ 4.20 1.10 มาก 

รวม 4.20 0.13 มาก 
ด้านประโยชน์การใช้งานของ

ระบบ �̅� S.D 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ความสามารถออกรายงานใบเสนอ
ราคาได้ 

4.60 0.89 มากที่สุด 

ความสามารถเพ ิ ่ มข ้อม ูลความ
ต้องการของลูกค้าได้ 

4.40 0.89 มากที่สุด 

ความสามารถลบข้อมูลรายการที่ไม่
ต้องการได้ 

4.60 0.89 มากที่สุด 

ความสามารถดูสถานะของรายการ
ได้ 

4.20 1.30 มาก 

รวม 4.45 1.00 มากท่ีสุด 

ด้านภาพรวมของระบบ �̅� S.D 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านความพึงพอใจในการใช้งาน 4.60 0.89 มากที่สุด 
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ 4.00 1.22 มาก 

รวม 4.30 1.06 มาก 
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[3] พิชารัตน์ วิเชียรรัตน์ และ สุมณฑา คชนิล. ระบบจัดการ
ฐานข้อม ูลโรงพิมพ์ [ออนไลน์] 2557. [สืบค้น ว ันที่  17 
กันยายน 2563]. จาก http://dspace.bru.ac.th  

[4] ปุณณวิช  พุทธิเบต และ อรรถพล  ลิขิตลิลิ. [ออนไลน์] 
2550. [ส ื บ ค ้ น  ว ั น ที่  1 7  ก ั น ย า ย น  2 5 6 3 ]. จ า ก  
http://www.research.rmutt.ac.th/?p=76 

[5] อมรโรจน ์ เอ ี ่ยมเจร ิญ . เว ็บไซต ์การจ ัดการโรงพ ิมพ์ . 
[ออนไลน์] 2555. [สืบค้น วันที่ 17 กันยายน 2563]. จาก 
http://www.msit.mut.ac.th 
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บทคัดย่อ 
     บทความนี ้ม ีว ัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื ่อพัฒนาเว็บ
ประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของเว็บประชาสมพันธ์สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ   โดยกลุ่มตัวอย่างจากคณะบริหารธุรกิจ 
บพิตรพิมุขจักรวรรดิ จำนวน 30 คน พัฒนาระบบผ่านโปรแกรม 
Visual Studio Code ใช้ phpMyAdmin ในการเก็บข้อมูล ลง
ในฐานข้อมูลและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาใช้ JavaScript, HTML, 
CSS และ Bootstrap 4 และใช้กระบวนการพัฒนาระบบแบบ 
วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์(SDLC) ซึ่งผลการดำเนินงาน 
แบ่งระบบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนของของผู้ใช้ สามารถดู
หลักสูตร ผลงานของนักศึกษา รายชื่ออาจารย์ รายชื่อศิษย์เก่า 
ข่าวการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นได้ 2) 
ส่วนของผู้ดูแล สามารถจัดการรายละเอียดข้อมูลของหลักสูตร 
ผลงานของนักศึกษา รายชื่ออาจารย์ รายชื่อศิษย์เก่า ข่าวการ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ความคิดเห็นในเว็บไซต์ ผลการ
ประเมิณความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
คำสำคัญ เว็บไซต์, เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ABSTRACT 
      This article aims to 1) develop a public relations 

website for business information technology 2) to study 
the satisfaction of the public relations website in 
business information technology Sample group from 
the Faculty of Business Administration Bophitphimuk 
Chakrawat amounted to 30 people developed the 
system via Visual Studio Code using phpMyAdmin to 
collect data Into a database and development 

language using JavaScript, HTML, CSS and Bootstrap 4 
using a system development process Software 
Development Life Cycle (SDLC) Performance Divide the 
system into 2 parts 1) user part Can view courses 
Student work List of teachers Alumni list Press releases 
and events Can comment 2) Moderator section Able to 
manage course information details Student work List of 
teachers Alumni list Press releases and events Website 
comments The results of the evaluation of user 
satisfaction are at the highest level. 
Keywords -- information technology , websites 
 

1. บทนำ 
       เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน
เป็นอย่างมาก รวมไปถึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กร
และหน่วยงานต่างๆ ทั้งทางด้านการบริการ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านอุตสาหกรรม ด้านการตลาดรวมถึงทางด้านการศึกษา ซึ่ง
สารสนเทศนั้นสามารถแพร่หลายได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางตั้งแต่บุคคลไปถึงระดับองค์กร ภาค
สังคม ตลอดจนในระดับประเทศและระหว่างประเทศจาก
ประโยคข้างต้นถือว่าสารสนเทศมีประโยชน์เป็นเครื ่องมือที่
สามารถนำมาทำประโยชน์มาส ู ่วงการการศึกษาได ้อย ่าง
เหมาะสมหากรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อการลงทุน[1] 
       คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ตั้งอยู่ที่ 264 
ถ.จักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงส์ กรุงเทพมหานคร[2] 
เปิดสอนระดับปริญญาตร ีประกอบด้วย 7 สาขาวิชา ซึ่งสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนึ่งในสาขาวิชาของคณะบริการธรุกิจ 
เพื ่อแก้ปัญหาในเรื ่องความล่าช้าของการเผยแพร่ข้อมูลให้
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นักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจและ
บุคคลภายนอกได้รับทราบ ซึ่งปัจจุบันใช้การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ ผ่านเพจ Facebook และการประกาศผ่านหน้า 
website ของคณะบริหารธุรกิจ ซึ ่งเป็นการประชาสัมพันธ์
ภาพรวม ซึ่งยากต่อการค้นหาข้อมูล จึงทำให้ผู้ที่สนใจจะสมัคร
หรือต้องการข้อมูลที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ ไม่ทราบถึงข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน หรือหลักสูตรของ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจได้อย่างครบถ้วน สำหรับ
บุคคลภายนอกที่ต้องการติดต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจก็ต้องเดินทางมายังพื้นทีข่องคณะบริหารธุรกิจ จึงทำให้
เสียเวลา ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่สามารถทำให้ดำเนินการตามแผน
กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี  (พ.ศ.2560-
2574) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้
อย่างเต็มที ่ในด้านจุดแข็งที่ว่าด้วยของการเป็นท่ีรู้จักของนักเรยีน 
นักศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ[3]  
       จากปัญหาดังกล่าว ผู้พัฒนาจึงมแีนวคิดที่จะพัฒนาเว็บไซต์
ประชาส ัมพันธ์สาขาว ิชาเทคโนโลย ีสารสนเทศทางธ ุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ เพื ่อช่วยอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจให้สำหรับผู้ที่มีความสนใจหรือต้องการหาข้อมูลในเว็บ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

  
2. วัตถุประสงค์ 

2 .1  เพื่อพัฒนาของเว็บสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจของ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

2 .2  เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้เว ็บสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ 

 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 หลักการออกแบบเวบ็ไซต์ที่มีประสิทธิภาพ 8 ขั้นตอน 
      ขั้นตอนท่ี 1 วางแผนการจัดทำเว็บไซต ์
         สำหรับขั้นตอนแรก ผู้พัฒนาจะต้องศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อเว็บ เป้าหมายของเว็บไซต์ กลุ่ม
ผู้ชมเป้าหมาย เนื้อหาภายในเว็บไซต์ และรายละเอียดของเว็บ 
เพื่อให้เห็นมุมมองคร่าวๆ ก่อนลงมือทำ นอกจากนี้ต้องแบ่ง

เนื้อหาเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อให้ง่ายต่อการ
จัดทำโครงร่างของเว็บ 
       ขั้นตอนท่ี 2 กำหนดโครงสรา้งของเว็บ 
           หลังจากการประชุมเพื ่อวางแผนการจัดทำเว็บไซต์
เรียบร้อย ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการกำหนดผังของเว็บไซต์ เพื่อให้
สามารถมองเห็นภาพรวม และองค์ประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ 
หรือที่เรียกว่า Flowchart โดยหน้าแรกของเว็บหรือโฮมเพจ 
จะต้องใช้ชื่อว่า index ส่วนนามสกุลให้ใส่ตามลักษณะของภาษา
ที ่ใช้ในการสร้างเว็บ ส่วนการตั ้งชื ่อเว็บเพจแต่ละหน้า ก็ให้
กำหนดชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามด้วยนามสกุลของภาษาที่สร้าง
เว็บ เช่น index.html, home.html, history.html เป็นต้น 
      ขั้นตอนท่ี 3 กำหนดการเช่ือมโยงเว็บเพจ 
           ถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญเช่นเดียวกัน เพราะการ
กำหนดการเชื่อมเว็บเพจจะเป็นการเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บ 
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกกลับไปกลับมาระหว่างหน้าต่างๆ ได้
โดยแต่ละไฟล์ก็จะมีความสัมพันธ์กัน 
       ขั้นตอนท่ี 4 การออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้าในเว็บไซต ์

สำหรับการออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้าในเว็บไซต์นั้น 
จะมีอยู่ท้ังหมด 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกันดังน้ี  
- Page Header คือ ส่วนที ่อยู ่ตอนบนสุด และเป็นส่วนที่

สำคัญที่สุดของหน้า เพราะเป็นส่วนที่สามารถดึงดูดผู้ชมให้
ต ิดตามเนื ้อหาภายในเว็บไซต์ได้ โดยปกติจุดนี ้ก ็ม ักจะ
ประกอบด้วยโลโก้ ช่ือเว็บไซต์ เมนูหลักหรือลิงก์ 

- Page Body คือ ส่วนที่อยู่ตอนกลางของหน้าเว็บเพจ โดยจะ
แสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ตารางข้อมูล 
ภาพกราฟกิ, วิดีโอ และอื่น ๆ โดยในส่วนของเนื้อหานั้น ควร
จะแสดงใจความสำคัญซึ่งเป็นหัวเรื่องไว้บนสุด ข้อมูลควรมี
ความกระชับ ใช้ฟอนต์ตัวอักษรที่เป็นระเบียบและอ่านง่าย 
รวมถึงการจัด Layout ด้วยเช่นเดียวกัน 

- Page Footer คือ ส่วนท่ีอยู่ด้านล่างสุดของหน้าเว็บเพจ ตรง
นี้ส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้วางระบบนำทาง หรือเนวิเกช่ัน โดยทำ
เป็นลิงก์ข้อความง่ายๆ รวมถึงอาจแสดงข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติม
ภายในเว็บไซต์ เช่น ข้อความแสดงลิขสิทธิ์ วิธีการติดต่อกับ
ผู้ดูแลเว็บไซต์ คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ เป็นต้น 

      ขั้นตอนท่ี 5 การสร้างเว็บเพจ 
         หลังจากที ่จ ัดองค์ประกอบของแต่ละหน้าเว็บเสร็จ
เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปก็คือการเขียนเว็บ ไม่ว่าจะเป็นการเขียน
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ด้วยโปรแกรมภาษา HTML หรือโปรแกรม WordPress ที่ใช้งาน
ง่ายและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบันนี้ เพื่อกำหนดให้
แต่ละหน้าเว็บเพจนำเสนอข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ ให้อยู่ใน
รูปแบบตามที่ต้องการ 
      ขั้นตอนท่ี 6 ลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต ์
          หลังจากออกแบบและสร้างเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็
มาถึงขั้นตอนของการเผยแพร่หน้าเว็บของเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต 
เพื่อเปิดให้ผู้อื่นเข้ามาชมและใช้งานภายในเว็บไซต์แล้วล่ะ โดย
จุดนี้จะต้องนำเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ไปฝากไว้กับผู้ให้บริการ
พื้นที่เว็บไซต์ หรือที่เรียกว่าเว็บโฮสติ้ง พร้อมกับการจดทะเบียน
โดเมนเนม ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายเจ้าที่ให้บริการ ส่วนราคานั้นก็
ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน รวมถึงออปช่ันอ่ืนๆ ท่ีเพิ่มเข้ามา 
     ขั้นตอนท่ี 7 อัพโหลดเว็บไซต์ 
         เมื่อได้ทำการสมัครเว็บโฮสติ้งและโดเมนเนมเรียบร้อย
แล้ว ขั ้นตอนต่อไปก็คือการอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ของไปยัง
เว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่ฝากเว็บ โดยอาจจะทำการอัพโหลดผ่าน
เว็บเบราว์เซอร์ของเว็บที่ให้บริการ หรืออาจจะอัพโหลดด้วย
โปรแกรมอ ื ่ นๆ  อย ่ า ง เช ่น  CuteFTP, Filezilla, WS_FTP, 
WordPress เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าไปดูเวบ็ไซต์
ของผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเอง 
       ขั้นตอนท่ี 8 การเรียกดูเว็บไซต์ 
           หลังจากที่ทำการอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ขึ้นบนเว็บไซต์ที่
ให้บริการพื้นที่ฝากเว็บเสร็จแล้ว ต่อไปก็สามารถเปิดดูเว็บไซต์
ผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น 
Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome ก็
ตาม โดยการพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ตรง Address Bar จากนั้นก็กด 
Enter ก็เป็นอันเรียบร้อย[4] 
3.2 Responsive Web Design 

 
     Responsive เป็นวิธีการออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้รองรับกับ
ขนาดของหน้าจออุปกรณ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนมี
ขนาดหน้าจอที่ต่างกัน จึงจำเป็นต้องออกแบบเว็บให้ใช้งานได้กับ
ทุกขนาดหน้าจอในครั้งเดียว 

      Responsive Web Design เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ที่กำลงั
ได้ร ับความนิยมมากในปัจจุบัน  มีจุดมุ ่งหมายเพื ่อให้ User 
สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุด และช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาเว็บไซต์ได้ดี เพราะการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบนี้ จะ
ใช้ Source Code เพียงชุดเดียว แต่สามารถปรับการแสดงผลให้
เหมาะกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับเทคนิค
ที่ใช้ในการทำ Responsive Web Design นั้น ก็คือ JavaScript 
และ CSS3 ซึ่งทำให้สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น และไม่
ต้องคำนึงถึงขนาดหน้าจอหรือชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้า
เว็บ  
       ประโยชน์จากการทำเว็บไซต์ Responsive Web Design 
สามารถติด Index Google ได้ทั้งบน desktop และ mobile ใน
หน้าเดียว นั่นก็เพราะเป็นรูปแบบเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองจาก 
Google รองรับได้ทุกอุปกรณ์เพียงแค่ไซต์เดียว ไม่ต้องทำหลาย
หน้า และไม่ทำให้หนัก Server จนเกินไป ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการทำ ส่งผลให้การพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปอย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ ้น ดูแลและจัดการเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและไม่
ยุ่งยาก ไม่ต้องเสียเวลากับการ Redirect เพื่อไปหาหน้าที่เป็น 
Mobile สามารถทำ SEO ผ่าน Mobile ได้อย่างง่าย เพราะ 
Googlebot-mobile ส่วนใหญ่ จะให้ความสนใจกับเว็บที่รองรับ
อุปกรณ์ Mobile โดยตรง การค้นหาผ่าน Mobile สามารถทำได้
ง่ายขึ้นกว่าเดิม  
      ข ้ อ เ ส ี ย ข อ ง  Responsive Web Designถ ึ ง แ ม ้ ว่ า 
Responsive Web Design จะมีประโยชน์และสามารถใช้งานได้
ง่ายบนทุกอุปกรณ์ แต่ก็ยังคงมีข้อเสียอยู่บ้าง ก็คืออาจทำให้เกิด
ปัญหาในการใช้งานได้ เช่น การที่ข้อมูลบางอย่างที่ไม่จำเป็นถูก
โหลดเข้ามา ทั้งที ่ปกติควรจะซ่อนไว้ หรือในเรื ่องของ Image 
Resizing ที ่จำเป ็นต ้องโหลดร ูปเด ียวกับร ูปท ี ่ ใช ้แสดงบน 
Desktop จึงทำให้เกิดการเสียเวลาโดยที่ไม่จำเป็น โดยปัญหา
เหล่านี้ก็มักจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆ 
      ข้อจำกัดของการทำ Responsive Web Design นอกจาก
ข้อเส ียด ังกล่าวแล้ว การทำ Responsive Web Design ก็มี
ข้อจำกัดเช่นกัน น่ันคือ เว็บไซต์ที่ทำข้ึนมาห้ามเป็น Flash เพราะ
อุปกรณ์บางอย่างไม่รองรับการใช้งานแบบ Flash อย่างเช่น 
iPhone และ iPad ซึ่งจะทำให้เกิดการติดขัดในการใช้งานได้ มี
ข้อจำกัดในการออกแบบเว็บไซต์พอสมควร เพราะเว็บไซต์ใน
รูปแบบนี้จะสามารถออกแบบให้เป็นลักษณะกล่องหรือ Block 
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ได้เท่านั้น หากต้องการออกแบบให้ดูแปลกออกไปจะไม่สามารถ
ทำได้ หรือทำได้ยากและมีความซับซ้อนมาก มีความยุ่งยากใน
การแก้ไขสูง ดังนั้นจึงต้องวางแผนให้ดีและคิดให้รอบคอบก่อน
ออกแบบ จะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาแก้ไขภายหลัง  การเขียน
โปรแกรมขึ ้นมาจะต้องใช้ระบบ HTML 5 เท่านั ้น เมื ่อเขียน
เว็บไซต์ขึ้นมาแล้ว จะต้องทดสอบให้ดีว่าสามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์
หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะต้องมีการแก้ไข การออกแบบเว็บในรูปแบบ 
Responsive Web Design มีข้อจำกัดพอสมควร แต่เนื ่องจาก
เทคโนโลยีในทุกวันนี้มีการพัฒนาขึ้นใหม่ทุกวัน จึงต้องออกแบบ
เว็บไซต์ให้รองรับการใช้งานที่ทันสมัยอยู่เสมอ และให้สามารถใช้
งานได้อย่างเหมาะสมมากท่ีสุด[5] 
3.3 ระบบฐานข้อมูล  
 [6] การจัดการข้อมูลด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์โดยการ
เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม อาจเกิดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนกัน 
เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่หลายแฟ้มข้อมูล จนทำให้ข้อมูลมี
ความขัดแย้งกันเอง จึงได้มีการเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ใน
รูปของฐานข้อมูลแทนเพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูล แก้ไข
ข้อมูลและค้นหาข้อมูล 
 DBMS สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะ
ได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย 
ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็น
เรื่องสำคัญด้วย ภาษาที่ใช้ในการทำงานกับข้อมูล โดยมักจะใช้
ภาษา SQL ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ เพื ่อให้สามารถ
กำหนดการสร้าง การเรียกดู การบำรุงรักษาฐานข้อมูล รวมทั้ง
การจัดการควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล ซึ่งถือเป็นการป้องกัน
ความปลอดภัยในฐานข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิการใช้
งานเข้ามาละเม ิดข้อม ูลในฐานข้อม ูลท ี ่ เป ็นศ ูนย ์กลางได้  
นอกจากนี้ DBMS ยังมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของข้อมูล การสำรองข้อมูล และการเรียกคืนข้อมูลใน
กรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหาย 
 
3.4 วิธีการเลือกใช้สีสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ 
       การเลือกใช้สีในการออกแบบเว็บไซต์มีความสำคัญเป็น
อย่างมาก เพราะสีสามารถกำหนดอารมณ์ ความรู้สึกและกระตุ้น
การรับรู้ทางด้านจิตใจของมนุษย์ได้ดี ดังนั้นสีที่ใช้จึงต้องมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ของเว็บ ว่าต้องการให้ผู้เข้า

ชมรู้สึกอย่างไรต่อเนื้อหาท่ีได้อ่าน โดยรูปแบบของสีที่สายตาของ
มนุษย์สามารถมองเห็นได้ก็แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้ 

• สี โทนร ้ อน (Warm Colors) เป ็นส ี แห ่ งความอบอุ่ น 
ปลอบโยนและกระตุ้นความสุขได้ดี ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกมี
ชีวิตชีวาและมีแรงผลักดันมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยดึงดูดให้ผู้ชม
รู้สึกอยากติดตามเนื้อหามากขึ้น 

• สีโทนเย็น (Cool Colors) เป็นสีแห่งความสุภาพและความ
อ่อนโยน ทำให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลินมากขึ้น 
และยังสามารถใช้โน้มน้าวจากในระยะไกลได้อีกด้วย 

• สีโทนกลาง (Neutral Colors) สีเหล่านี้มักจะถูกนำไปผสม
กับสีอื่นๆ เพื่อให้เกิดสีที่เป็นกลางมากขึ้น และให้ความรู้สึกที่
เป็นธรรมชาติ 

     สีสามารถสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกและสื่อความหมายของ
เว็บไซต์นั้นๆ ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นหากเลือกใช้สีไม่เหมาะสมกับ
เนื้อหาหรือจุดประสงค์ของเว็บ ก็จะทำให้เว็บดูไม่น่าสนใจ ขาด
ความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้ที่เคยเข้ามาใช้บริการไม่คิดจะกลับมา
ใช้บริการอีกประโยชน์ของสีในรูปแบบต่างๆ ช่วยชักนำให้ผู้อ่าน
เกิดความสนใจในเนื ้อหาบางจุด ช่วยในการเชื ่อมข้อมูลที ่มี
ความสัมพันธ์แบบไม่เด่นชัดเข้าด้วยกัน ช่วยในการแบ่งเนื้อหา
บริเวณต่างๆ ออกจากกัน ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดี ช่วย
กระตุ้นความรู้สึกการตอบสนองจากผู้ชม ช่วยในการจัดระเบียบ
ให้กับข้อความต่างๆ นอกจากสีจะช่วยในการออกแบบได้ดีแล้ว ก็
ยังสามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ 
ด้วยการนำสีประจำองค์กรมาใช้เป็นสีหลักของเว็บไซต์ อย่างไรก็
ตามการออกแบบเกี่ยวกับสีไม่ใช่เรื่องง่าย จึงควรทำคิดวิเคราะห์
การออกแบบให้รอบคอบท่ีสุด [7] 
 

4. ขอบเขตของงาน 
       การพัฒนาครั้งนี้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ เกี ่ยวกับข้อมูลด้านวิชาการ การบริหาร
จัดการสาขา อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า นักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
เพื่อนำมา ประกอบการจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจเพื่อให้ได้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
ประจำสาขาวิชา ซึ่งมีรูปแบบการนำเสนอดังนี ้
แบบเก่า 
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แบบใหม่ 

                       
     
    ขอบเขตของการดำเนินงานของระบบประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ของผู้ใช้งาน (Font-End) และส่วนของผู้ดูแล (Back-End) 
 
4.1 ส่วนของระบบเว็บ 
    4.1.1 ส่วนของผู้ใช้ (Font-End) 
          4.1.1.1 ดูหลักสูตรที่เปิดสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ 

          4.1.1.2 ดูผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
          4.1.1.3 ด ูรายช ื ่ออาจารย ์ท ี ่สอนประจำสาขาว ิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
          4.1.1.4 ดูรายชื ่อศิษย์เก ่าของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ 
          4.1.1.5 ดูข่าวการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่จัด 
          4.1.1.6 ต ิดต ่อส ื ่อสารและแสดงความค ิดเห ็นกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจผ่าน ความคิดเห็น 
massager, line ,Gmail 
   4.1.2 ส่วนของผู้ดูแล (Back-End) 
         4.1.2.1 จัดการรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรเปิดสอนของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
         4.1.2.2 จัดการรายละเอียดข้อมูลผลงานวิชาการของ
นักศึกษา 
         4.1.2.3 จัดการรายละเอียดรายชื่ออาจารย์ที่สอนประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

         4.1.2.4 จัดการรายละเอียดรายชื่อศิษย์เก่าของสาขาวชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
         4.1.2.5 จัดการรายละเอียดข่าวการประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมที่จัด 
         4.1.2.6 จัดการรายละเอียดข้อมูลต่างๆและความคิดเห็น
ในหน้าเว็บไซต์ได้ 
4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

      4.2.1ระบบปฏิบัติการ: Windows 10  
      4.2.2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา: PHP, HTML, JavaScript 
      4.2.3 โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนา: Adobe 
XD version March 2020, Visual Studio Code version 
2019 
      4.2.4 การจัดเก็บฐานข้อมูลที่ใช้: Xampp version 7.4.10, 
Apache version  2.4.23, MySQL version  5.7.15, 
phpMyAdmin version  4.6.4 
       4.2.5 ภาษาและโปรแกรมทีใ่ช้ในการตกแต่ง: CSS, 
Bootstrap, Adobe Photoshop CS6 
4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในประเมิน 
      แบบสอบถามความพ ึ งพอใจของผ ู ้ ใ ช ้ท ี ่ ม ี ต ่ อ เ ว็บ
ประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจของคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
บพิตรพิมุขจักรวรรดิ โดยผู้ใช้จำนวน 30 คน  
 

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
       การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจพัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ 7 ข้ันตอน ดังนี ้
 
5.1 การค้นหาและเลือกสรรโครงงาน  
      เป็นทำการคัดเลือกหัวข้อและรูปแบบที่เหมาะสมโดยค้นหา
จากปัญหารอบตัวที่เกิดขึ้นโดยสอบถามถึงสมาชิกในกลุ่มและ
คณะอาจารย์รวมถึงบุคคลในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ซึ่งปัญหาที่มีความคิดเห็นและ
น่าสนใจกับคณะผู้พัฒนาคือทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ พบว่ายังไม่มีเว็บไซต์สาขาวชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ ทางผู้พัฒนาจึง
ได้ทำการเก็บรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการ ของ
บุคลากรและนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ว่า
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ถ้าอยากจะประชาสัมพันธ์สาขาของคิดว่าอยากให้นำเสนอ
อะไรบ้าง 
5.2 การเร่ิมต้นและวางแผนโครงงาน 
     โดยการประชุมกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อวางแผนว่าจะทำสิ่งไหน
เป็นอันดับแรกรูปแบบท่ีจะทำคือแบบไหนใช้โปรแกรมและภาษา
อะไรในการเขียนและเริ ่มสืบค้นข้อมูลของสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจเพื่อเตรียมทำเว็บไซต์ 

 
ภาพ 1 แผนภาพ Context Diagram 

 
5.3 การวิเคราะห์ระบบ  
      โดยการเริ่มต้นจากการศึกษาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่าง 
ๆมีมีเว็บไซต์ที่ค่อนข้างโดดเด่นทันสมัยและน่าสนใจ ซึ่งมองดูแล้ว
ง่ายและเหมาะกับการอ่านข้อมูล เพื่อนำมาออกแบบการทำงาน
ใหม่และนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม ความคิดเห็นและ
ความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ ว่าถ้าอยากจะประชาสัมพันธ์สาขา วิชาฯ
ของค ิดว ่ าอยากให ้นำเสนออะไรบ ้ าง และเว ็บไซต ์ของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆมาประยุกต์ใช้และออกแบบฐานข้อมูลที่จะ
จัดเก็บ 

 
ภาพ 2 แผนภาพ Data Flow Diagram level 0 

5.4 ออกแบบระบบ 
       โดยการออกแบบหน้าจอของระบบให้ผ ู ้ ใช้ให ้ม ีความ
สวยงามทันสมัยสามารถใช้งานได้ง่ายตำแหน่งการวางและ
กำหนดหัวข้ออย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและออกแบบระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ 

 
ภาพ 3 ภาพการออกเบบ 



1840 

 

  

5.5 การพัฒนาและติดต้ังระบบ 
      โดยการใช้งานโปรแกรมที่ได้ออกแบบและทำไว้ว่าจะใช้
โปรแกรมอะไรเขียนโค้ดและจะใช้อะไรในการเก็บฐานข้อมลูโดย
การเขียนโค้ดไปใช้งานไปพร้อมกันเพื่อพิสูจน์ว่าโปรแกรมจะ
สามารถนำมาใช้งานได้จริง 
5.6 ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
      โดยการเมื ่อทำการติดตั ้งแล้วนำมาใช้งานเพื ่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบและตรวจสอบว่าควรพัฒนาชุดคำสั่งอัน
ไหนเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานของผู้ใช้ 
5.7 ซ่อมบำรุงระบบ 
      โดยการเมื่อติดตั้งใช้งานระบบที่พัฒนามาสักระยะแล้วหาก
เกิดข้อผิดพลาดจากการทำงานของระบบนักวิเคราะห์ระบบ
จะต้องนำมาแก้ไขและอัพเดทให้ใช้งานได้ต่อไป 
  

6. ผลการดำเนินงาน  
     การพัฒนาเว็บประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจตามรูปแบบวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) 
6.1 ส่วนของระบบ   
     ส่วนของผู้ใช้งาน 

 

 
ภาพ 4 ภาพรวมของหน้าหลกั  

      จากภาพ 4 ประกอบด้วย 4 ส่วนที่ 1 เป็นที่ผู้ใช้จะเข้ามา
เห็น แถบนำทางด้านบน ประกอบด้วย หน้าหลัก  หลักสูตรราย 

ชื่ออาจารย์ ศิษย์เก่า ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อ ส่วนที่ 2 เป็น
ภาพสไลด์นำเสนอกิจกรรมใหม่ๆ ส่วนที่ 3 เป็นส่วนนำเสนอ
ข่าวสารใหม่ๆ ส่วนที่ 4 เป็นภาพกิจกกรมที่เกี่ยวข้องที่เลือกมา
นำเสนอ 
 

 
ภาพ 5 ในส่วนของการประชาสัมพันธข์่าวสาร 

 
      จากภาพ 5 เป็นการแสดงข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์โดยมี
การเรียงปีและวัน วันใหม่ๆจะอยู่บริเวณต้นๆเพื่อท่ีจะได้สามารถ
หาและเข้าถึงได้ง่าย 
 

 
ภาพ 6 แนะนำคณะอาจารย์ที่สอนประจำสาขาสารสนเทศ 

 
      จากภาพ 6 เป็นการแนะนำอาจารย์ประจำสาขา โดยมีช่ือ 
เบอร์ติดต่อภายใน และ email 
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ภาพ 7 แนะนำศิษย์เก่า 

 
     จากภาพ 7 จะประกอบด้วยภาพศิษย์เก่าที่ถ่ายเป็นรุ่นๆไว้ 
โดยนักศึกษารุ่นล่าสุดจะอยู่บริเวณด้านบน และมีรหัสนักศึกษา 
ช่ือ-สกุล และประสบการณ์การทำงาน บอกไว้ 
 

 
ภาพ 8 ภาพและข้อมูลกิจกรรม 

 
        จากภาพ 9 เป ็นภาพกิจกรรมเม ื ่อกดเข ้าไปจะเป็น
รายละเอียดกิจกรรมที่ทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดและ
เข้าร่วม 

 
ภาพ 10 ส่วนของการติดต่อกับเพจหรอืผู้ดูแล 

 
        จากภาพ 10 จะมีแผนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแนบไว้ และ
ช่องทางการติดต่อผ่าน facebook, line รวมถึงผู้เข้าชมสามารถ
เสนอความคิดเห็นเข้ามาได้ 

 

ภาพ 11 การแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของหน้าหลักของเวบ็ไซต์ 

 
         จากภาพ 11 เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบที่สามารถเข้ามา
แก้ไขหน้าหลัก 

 
ภาพ 12 การแก้ไขและอัพเดทขา่วสารและประชาสัมพันธ ์ 

 
        จากภาพ 12 เป็นแบบฟอร์มการแก้ไขและอัพเดทขา่วสาร
ที่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 

 
ภาพ 13 การแก้ไขและอัพเดทอาจารย ์

 
        จากภาพ 13 เป็นแบบฟอร์มการแก้ไขและอัพเดทรายช่ือ
อาจารย์ ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานรางวัลเป็นหน้าที่มีไว้เพื่อ
ตรวจสอบเพื่อไว้เลือกเพื่อทำการลบและแก้ไขเป็นรายชนิด 
 

 
ภาพ 14 การแก้ไขและอัพเดทอาจารย ์
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        จากภาพ 14 เป็นแบบฟอร์มการแก้ไขและอัพเดทหลังจาก
ที่กดเลือกรายชื่ออาจารย์ ข่าวสาร กิจกรรมและผลงานรางวัล 
เข้ามาแก้ไขหรือเพิ่มเติม 
 

 
ภาพ 15 การแก้และอัพเดทศิษย์เก่า 

 
      จากภาพ 15 เป็นแบบฟอร์มการแก้ไข ลบ และอัพเดทของ
ศิษย์เก่า 
 

6.2 ผลประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้ 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

รูปแบบการแสดงผล
ได้แก่รูปภาพ ตัวอักษร 
และสี มีความ
เหมาะสม 

4.47 0.50 มาก 

ข้อมูลเป็นประโยชน์ 
ตรงตามความต้องการ
ใช้งาน 

4.33 0.47 มาก 

ข้อมูลมีความนา่สนใจ 4.33 0.47 มาก 
การเข้าถึงได้อยา่ง
รวดเร็ว 

4.80 0.40 มากที่สุด 

การจัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลเหมาะสม 

4.67 0.47 มากที่สุด 

สะดวกต่อการค้นหา 4.60 0.49 มากที่สุด 
ความพึงพอใจโดยรวม
ในการใช้ระบบ 

4.47 0.50 มาก 

 

7. สรุปผลการดำเนินงาน 

     ผลการดำเนินงานเว ็บประชาสัมพันธ ์สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ แบ่งระบบออกเป็น 2 ส่วน 1) ส่วนของของ
ผู้ใช้ สามารถดูหลักสูตร ผลงานของนักศึกษา รายชื่ออาจารย์ 
รายชื่อศิษย์เก่า ข่าวการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมและแสดง
ความคิดเห็นได้ 2) ส่วนของผู้ดูแล สามารถจัดการรายละเอียด
ข้อมูลของหลักสูตร ผลงานของนักศึกษา รายชื่ออาจารย์ รายช่ือ
ศิษย์เก่า ข่าวการประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ความคิดเห็นใน
เว็บไซต์ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมากถึง
มากที ่ส ุด ซ ึ ่งม ีผลการประเมินจากกลุ ่มตัวอย่างจากคณะ
บริหารธุรกิจ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ จำนวน 30 คน ดังนี ้
     รูปแบบการแสดงผลได้แก่รูปภาพ ตัวอักษร และสี มีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ข้อมูลเป็นประโยชน์ 
ตรงตามความต้องการใช้งาน อยู ่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ข้อมูลมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก การเข้าถึง
ได้อย่างรวดเร็ว อยู ่ในระดับความพึงพอใจมากที ่สุด การจัด
หมวดหมู่ของข้อมูลเหมาะสม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
สะดวกต่อการค้นหา อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ความ
พึงพอใจโดยรวมในการใช้ระบบ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบแอปพลิเค 
ชัน สินค้าชุมชุน 2) ประเมินคุณภาพระบบแอปพลเคชัน สินค้า 
ชุมชนด้วยระบบออนไลน์ 3) หาความพึงพอใจผู้ใช้งาน ระบบ 
แอปพลิเคชันสินค้าชุมชนด้วยระบบออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ในการศึกษา คือนักศึกษาช้ันปีที่ 2 หมู่เรียนท่ี 1 สาขา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคามจำนวน 30 คนคัดเลือกด้วยวิธีการสุม่แบบ
กลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  1 ) ระบบแอปพลิเคชัน 
สินค้าชุมชุน  2 ) แบบประเมินคณุภาพระบบแอปพลิเคชันสินคา้ 
ชุมชนด้วยระบบออนไลน์  3 ) แบบสอบถามความพึงพอใจระบบ 
แอปพลิเคชันสินค้าชุมชนด้วยระบบออนไลน์สถติิที่ใช้ใการศึกษา 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย )x )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ) S.D.)  ผลการ 
ศึกษาพบว่า 1) ผลการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสินค้าชุมชุน 
 สามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพ2) ผลการประเมิน 
คุณภาพระบบแอปพลเิคชันสินค้าชุมชุน พบว่ามีผลการประเมิน
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.80 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 3) ผลการหาความ 
พึงพอใจการใช้งานระบบแอปพลิเคชันสินค้าชุมชุนพบว่ามี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.63 
 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54  
 
คำสำคัญ -- สินค้าชุมชน , ชุมชน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study are to 1) develop an 
application system for community products, to 2) 
assess the quality of an online community product 
application system,  to find the satisfaction of users of 

the application system. Community products online 3) 
The sample group used in this study was the 2nd year 
students, 2nd class, Faculty of Information 
Technology. Information Technology Rajabhat 
Mahasarakham University, 30 people selected by a 
specific method by being students who applied to use 
the community product application system. The tools 
used in the study were 1) developing a community 
product application system. 2) a quality evaluation 
form, an online product application system. 3) a 
satisfaction questionnaire for the application system. 
Community products online The statistics used in the 

study were mean ) x )  and standard deviation (SD). 
The results showed that 
1) Community product application development 
results Can be used for real quality.2) The results of 
the evaluation of the quality of the application 
system, community products Found a mean of 4.80 
and standard deviation of 0.46 is the highest quality 
level. 
3) the satisfaction of using an application its 
community. It was found that the mean of 4.63 and 
the standard deviation of 0.54 were very satisfied. 
Keywords -- Community products , Community 

1. บทนำ 
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้ เข้ามามีบทบาทในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจถือได้ว่า ในการดำเนินกิจกรรมในหนึ่งวัน
นั้น ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งถึงสองอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
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เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ การเล่นคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับการดำเนิน 
ชีวิตของคนเราให้เป็นไปได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเราก็ต้องนำเทคโนโลยี 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางที่สร้างสรรค์ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าใน
การดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันนั้นจะมี เทคโนโลยี เข้ามา
เกี่ยวข้องทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม การจำหน่าย
สินค้าผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงเป็นวิธีหนึ่งกำลังได้รับ
ความนิยมในปัจจุบัน เพราะการที่เทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถ
เข้าถึงผู้คนได้ง่าย ทำให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายสินค้า 
นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าตามร้านปกติและผู้ซื้อสามารถ
เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาและทุกสถานท่ี ซึ่งแตกต่างกับ
ร้านค้าท่ัวไปที่มีเวลาปิดและเปิดเป็นเวลา [1] 

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันทางธุรกิจจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้โดยอาจจะถูกสร้างขึ้นเพื่อ
นำเสนอข้อมูลของธุรกิจตลอดจนเอกสารออนไลน์ เพื่อการทำ
ธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต เพื่อรับส่งสินค้าหรือบริการแบบ
ออนไลน์หรือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย ยิ่งในปัจจุบันธุรกิจขาย
สินค้าผ่านระบบออนไลน์หรือ E-Commerce ขององค์กรต่าง ๆ 
เพิ่มสูงขึ้น เพื่อตอบสนองชีวิตประจำวันที่เร่งรีบจนทำให้หลาย
คนไม่มีเวลาเข้าไปเลือกซื้อหรือเปรียบเทียบสินค้าตามร้านค้า
ได้มากนัก จึงต้องพึ่งพาบริการเลือกซื้อสินค้าด้วยระบบออนไลน์  
ผู้ใช้สามารถค้นหาสินค้าด้วยการคลิกชม ข้อมูลเท่านั้น สินค้า 
ชุมชน เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น ผู้จัดทำ
จึงจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยการนำสินค้าไปเสนอขายและการ
สั่งซื้อจากทางผู้ขายโดยตรง ซึ่งในโลกปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามา
มีบทบาทในด้านการทำธุรกิจ ในการขายสินค้าและการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ลงทุนต่ำ [2] 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงพัฒนาระบบแอปพลเิค
ชันสินค้าชุมชน ขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายในการซื้อขายสินค้า
ชุมชน ผ่านระบบออนไลน ์

 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

      2.1 เพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสินค้าชุมชนด้วยระบบ
ออนไลน์ 
     2.2 เพื่อประเมินคุณภาพระบบแอปพลิเคชันสินค้าชุมชน
ด้วยระบบออนไลน ์ 

     2. 3 เพื่อหาความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบแอปพลิเคชันสินค้า
ชุมชนด้วยระบบออนไลน์ 

3. ขอบเขตการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 3.1 กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ช้ัน
ปีท่ี 1- 4 จำนวน 9 หมู่เรียน จำนวน 250 คน  
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ช้ัน
ปีท่ี 2 จำน วน 1 หมู่เรียน จำนวน 30 คน คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม ( Cluster random sampling ) 

3.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 มิถุนายน 2563 - ตุลาคม 
2563 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 4.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
โครงสร้างของแอนดรอยด์การทำความเข้าใจโครงสร้างของ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ถือว่าเป็นสิ่ งสำคัญเพราะถ้า
นักพัฒนาโปรแกรม สามารถมองภาพโดยรวมของระบบได้
ทั้งหมดจะทำให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการทางานได้ดียิ่งขึ้น 
และสามารถนำไปช่วยในการออกแบบโปรแกรมที่ตองการพัฒนา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของแอปพลิเคชันที่
พัฒนาซึ่ งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จึงมี โครงสร้างและ
องค์ประกอบหลายส่วนท่ีมาสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมโดยใน
แต่ละส่วนล้วนมีความสำคัญต่อนักพัฒนาที่จะเขียนส่วนเชื่อมต่อ
หรือดึงไลบรารีของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มาใช้งาน 
การศึกษาโครงสร้างและวงจรของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ยัง
ทำให้ ผู้พัฒนาสามารถทราบถึงข้อจำกัดและข้อ เด่นของ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ่งทำให้สามารถออกแบบ และ
พัฒนาโปรแกรมได้อย่ างสอดคลองตามโครงสร้าง และ
ความสามารถของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์อีกด้วย ซึ่ง
สามารถแสดงโครงสร้างของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ [3] 
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ภาพที่ 1  สถาปัตยกรรมแอนดรอยด ์

ที่มา :  คมสันต์ ผยุลานวงค์ [3] 

จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าแอนดรอยด์แพลตฟอร์มนั้น มีแบ่งการ
ทำงานเป็นส่วนต่าง ๆ ซึ่งในส่วนล่างสุดนั้นเริ่มต้นได้ดังนี้ 
1. ลินุกซ์เคอร์เนล 
ส่วน Kernel ซึ่งเป็นระดับล่างสุดของแอนดรอยด์นั้นจะถูกสร้าง
ขึ้นมาจาก Standard Linux 2.6.24 Kernel และได้ส่งผลให้
นักพัฒนาสามารถ Patch Kernel ของลินุกซ์ ได้เช่นเดียวกับการ 
Patch บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์โดยทั่วไป แต่ถึงแม้ว่าแอน
ดรอยด์จะนำ Kernel ของ Linux มาใช้ในการพัฒนาระบบตัว
แอนดรอยด์แพลตฟอร์มนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่
เป็นลินุกซ์โดยสมบูรณ์ เนื่องมาจากบนแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม
นั้น จะไม่รองรับการใช้งาน glibc เหมือนใน Linux ซึ่งส่งผลให้
แอนดรอยด์ไม่มีฟังก์ช่ันในการทำงานต่าง ๆสมบูรณ์เทียบเคียงได้
กับลินุกซ์ จึงทำให้สรุปเหตุผลที่แอนดรอยด์เลือกใช้ Linux 
Kernel ได้ดังนี้ 
1.1 ตัวระบบลินุกซ์เป็นโอเพนซอร์ส ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำ
ให้ระบบแอนดรอยด์แพลตฟอร์มนั้น อยู่ภายใต้เง่ือนไขการใช้งาน
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และทำให้แอนดรอยด์แพลตฟอร์มมีการ
เผยแพร่ได้รวดเร็วอีกด้วย 
1.2 รองรับฟังก์ช่ันการทำงานในส่วนของ Driver ได้อย่างดี ซึ่ง
ทำให้แอนดรอยด์แพลตฟอร์มรองรับกับการใช้งานของช้ินส่วน
ต่าง ๆที่มีบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
1.3 มีการใช้งานระบบ Permission-Based Security Model 
เพื่อที่แอนดรอยด์แพลตฟอร์มจะมีการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน
ทรัพยากรของระบบได้ ซึ่งจะทำให้ระบบแอนดรอยด์แพลตฟอรม์
มีความปลอดภัยสูงอีกด้วย โดยนอกจากนี้เราสามารถจะดาวน์ 
โ ห ล ด ตั ว  Android Kernel ม า ท ำ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ จ า ก 
http://git.android.com 

1.4  Media Framework จะช่วยรองรับเกี่ยวกับการทำงานกับ
ไฟล์ในฟอร์แมตต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นในด้าน Video, Audio หรือว่า
จะเป็น Frame-Format ดังรูปที่มีการนำภาพถ่ายที่มีชนิดไฟล์
เป็น  
1.5  SQLite เป็นไลบรารี ที่เก็บฟังก์ช่ันการใช้ระบบฐานข้อมูล
บนแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม ซึ่ง SQLite นี้เป็นระบบฐานที่ได้รับ
ความนิยมในอุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำน้อย , ใช้งานง่าย และ
เหมาะสมกับการใช้งานกับฐานข้อมูลแบบ Standalone ด้วย
การทำงานของไลบรารี SQLite บนแอนดรอยด์แพลตฟอร์มนั้น
จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างฐานข้อมูลส่วนตัวเอาไว้ใช้กับ
โปรแกรมได้โดยง่ายไม่ว่าจะผ่านทางภาษา Sql หรือด้วยเมธอดที่
มีให้ในไลบรารีนี้ 
1.6 WebKit เป็นOpen Source Browser ที่ช่วยให้แอนดรอยด์
แพลตฟอร์ม รองรับการใช้งาน JavaScript, AJAX และ CSS 
รวมทั้ งสามารถเปิดหน้ าเว็บ ไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่นเดียวกันกับ Safari ที่ทำงานอยู่บน OS X นอกจากนั้นแล้ว
การที่แอนดรอยด์แพลตฟอร์มใช้ Webkit ยังส่งผลให้การทำงาน
ของซอฟต์แวร์ที่ Google ได้พัฒนาขึ้นมาอย่าง Chrome และ 
Gear ร่วมกันได้ดีอีกด้วย ซึ่งการทำงานหลักของไลบรารีนี้จะ
ประกอบไปด้วยการแสดงผลของหน้าเว็บและการจัดการกับ 
Cookies 
2. วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle) 
ขั้นตอนการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสินค้าชุมชนตามรูปแบบ 
SDLC ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอ นดังน้ี  
2.1 การวางแผนระบบ (Systems Planning) 
การวางแผนระบบ )Systems Planning) เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำ
ให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปด้วยตามแผน เพราะหากไม่
มีการวางแผนที่ดีอาจเกิดความล่าช้าของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศได้ และเป็นขั้นตอนแรกสำหรับเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ3.1.1 กำหนดโอกาสของระบบ
ส ารส น เท ศ ใน ก าร ใช้ งาน  ) Identify Opportunity) 3.1.2 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ )Analyze Feasibility) 3.1.3 พัฒนา
แผนการทำงาน )Develop Work Plan) 
2.2 การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) 
การวิเคราะห์ระบบ )Systems Analysis) คือการศึกษาและทำ
ความเข้าใจถึงระบบงานเดิมที่ใช้อยู่ ซึ่งอาจเป็นระบบการทำงาน
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ด้วยมือ หรือเป็นระบบสารสนเทศเดิมที่อยู่ก็ได้ การวิเคราะห์
ระบบงานเดิม จะทำให้นักวิเคราะห์ระบบทราบถึง สภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นและใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
2.3 การออกแบบระบบ (Systems Design)   
การออกแบบระบบ )Systems Design) เป็นการนำข้อมูลจาก
การวิเคราะห์ระบบท่ีเป็นแนวคิด )Concept) มาออกแบบให้เป็น
รูปร่างของระบบสารสนเทศ โดยนักวิเคราะห์จะออกแบบระบบที
ละส่วน โดยเริ่มจากส่วนที่เป็นผลลัพธ์ )Output) ก่อนเพราะ
ผลลัพธ์นั้นเกิดจากการนำข้อมูลเข้าระบบแล้วไปประมวลผล 
ดังนั้น การออกแบบผลลัพธ์หรือส่วนแสดงผล จะทำให้ทราบถึง
การออกแบบในส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.4 การพัฒนาระบบ (Systems Development)  
การพั ฒ น าระบ บ  )Systems Development) ห ลั งจ ากที่
นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบระบบใหม่และจัดการสั่งซื้อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้คือ การนำระบบ
ที่ได้ออกแบบมาแล้วมาพิจารณา Program Software ที่จะใช้
งานโดยนักเขียนโปรมแกรม จะเขียนโปรแกรมตามที่นักวิเคราะห์
ระบบได้ออกแบบไว้ เมื่อสร้างระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้อง
นำมา Software ที่สร้างไว้แล้วมาทดสอบ 
2 .5 ก า ร ติ ด ต้ั ง แ ล ะ ด ำ เนิ น ก า ร ใช้ ร ะ บ บ  (Systems 
Implementation & Operation) 
การวิเคราะห์ระบบ )Systems Analysis) คือการศึกษาและทำ
ความเข้าใจถึงระบบงานเดิมที่ใช้อยู่ ซึ่งอาจเป็นระบบการทำงาน
ด้วยมือ หรือเป็นระบบสารสนเทศเดิมที่อยู่ก็ได้ การวิเคราะห์
ระบบงานเดิม จะทำให้นักวิเคราะห์ระบบทราบถึง สภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นและใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การพั ฒ น าระบ บ การค้ าออน ไลน์ เป็ น การ ใช้ ตล าด
อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากมันมีความยืดหยุ่นและใช้เงินลงทุนสูง
มากนะจึงทำให้เหมาะสมเป็นอย่างมากกับธุรกิจขนาดย่อยและ
สามารถดำเนินธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยัง
เป็นทางเลือกในการเพิ่มยอดขายให้ดีมากขึ้นโดยทำการพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของร้านค้า [5]ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตทำให้สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีดังนั้นระบบจัด
การค้าผ่านเว็บจึงเป็นมากกว่าการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตและ
เป็นการแลกเปลี่ยนกระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจที่เคย

เป็นมาในอดีตให้ก้าวหน้ายิ่งข้ึนท้ังนี้ระบบยังสามารถค้นหาข้อมูล
ลูกค้าได้และค้นหาข้อมูลผู้ใช้งานได้หรือขายสินค้าได้ข้อมูลเพิ่ม
ลบแก้ไขบันทึกยกเลิกซิมรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีมอียู่ 3 ชนิดดังนี ้
1.  ระบบแอปพลิเคชันสินค้าชุมชน 
2.  แบบประเมินคณุภาพระบบแอปพลิเคชันสินค้าชุมชน  
3.  แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแอปพลิเคชันสินค้าชุมชน  

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านการประเมินคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบประเมินเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท )Likert) โดย
กำหนดระดับความเหมาะสมในการประเมิน ดังนี้ 

 ระดับ 5  หมายถึง  มากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง  มาก 
 ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดับ 2  หมายถึง  น้อย 
 ระดับ 1  หมายถึง  น้อยที่สุด 

ในการแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมินคุณภาพ แปลผล
ตามค่าเฉลี่ย 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  หมีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
 

7. ขั้นตอนการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการ SDLC จำนวน 5 ขั้นตอน]4[ 
7. 1  ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาปัญหาของการพัฒนาระบบแอป
พลิเคชันสินค้าชุมชน โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของระบบ
ในทางเทคนิคและทางการปฏิบัติการ ตลอดทั้งความสามารถใน
การบริหารจัดการระบบ ศึกษาความต้องการของระบบ หน้าที่
ของระบบความเป็นไปได้ ขอบเขต โดยทำการศึกษาจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง โดยในการศึกษาระบบการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน
สินค้าชุมชน ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษาระบบงานเดิม
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานในปัจจุบัน ข้อมูล
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ที่ใช้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ ผลการศึกษา
พบว่า 

ภาพ
ที่ 2  

แนวคิดการพัฒนาระบบด้านผู้ซ้ือ 
ภาพที่ 3  แนวคิดการพัฒนาระบบด้านผู้ขาย 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  แนวคิดการพัฒนาระบบด้านผู้ดูแลระบบ 

7. 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ ) Systems Analysis) นำข้อมูลที่
ได้จากขั้นตอนที่ 1. 1 มาวิเคราะห์ ระบบงานใหม่ โดยใช้หลักการ
และทฤษฎี UML (Unified Modeling Language) เข้ามาช่วย
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่   โดยในการ
วิเคราะห์นั้นจะแบ่งออกเป็น 4  สว่น คือ Use Case Diagram, 
Use case Scenario, Activity Diagram, Sequence Diagram 
และ Class Diagram 

จัดการข้อมูลผู้ขาย

ผู้ซ้ือ

ผู้ขาย

ผู้ดูแลระบบ

สมัครสมาชิก

ซ้ือขายสินค้า

จัดการข้อมูลผู้ซ้ือ

<<extend>>

จัดการข้อมูลสินค้า

ช าระเงิน

รายงงาน

พิสูจน์ตัวตน

แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า

จัดการข้อมูลร้านค้า

 
 

ภาพที่ 5  Use Case Diagram ของระบบแอปพลิเคชันสินค้าชุมชน 

     จากภาพที่ 5  ในการทำงานระบบโดยมีผู้ดูแลระบบ ผู้ซื้อ
สินค้าและผู้ประกอบการ ทำการสมัครสมาชิกเพื่อทำการเข้าสู่

ระบบเพื่อใช้งานในระบบ จากนั้นผู้ซื้อสามารถเข้าสู่ระบบและ
สามารถทำการค้นหาสินค้าและสั่งซื้อสินค้าได้สามารถเลือก
ประเภทสินค้าได้และเปลี่ยนที่อยู่จากเดิมเป็นที่อยู่ปัจจุบันได้ ใน
ส่วนของผู้ประกอบการหากทำการสมัครสมาชิกแล้วก็สามารถ
เข้าสู่ระบบจากนั้นทำการสร้างร้านค้าและจัดการสินค้าได้  
สามารถดูรายละเอียดการการสั่งซื้อสินค้าได้และในส่วนของ
ผู้ดูแลระบบนั้นสามารถจัดการข้อมูลร้านได้ และจัดการสินค้าได้ 
 

      7 . 3 
ก า ร
อ อ ก แ บ บ 
) System 
Design  )นำ
ข้อมู ลที่ ได้
จ า ก ก า ร

วิเคราะห์ระบบ ในขั้นตอนที่  1 . 2 มาทำการออกแบบระบบ
และออกแบบหน้าจอ จนครบทุกระบบนำเสนอต่อฐานข้อมูล 

อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอคำช้ีแนะ 
      7. 4 การพัฒนาระบบ )Systems Implementation ) ใน
ขั้นตอนการพัฒนาผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ไดจ้ากการออกแบบมาทำ
การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสินค้าชุมชน  จนเสร็จสมบูรณ์
จากนั้นนำไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
โดยการตรวจสอบระบบและองค์ประกอบของระบบจากนั้นทำ
การปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะจน
ระบบมีความสมบูรณ์และเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อสอบถาม
คุณภาพของระบบมีขั้นตอนการดำเนินการเครื่องมือของการ
พัฒนาระบบได้แก่ Android Studio MySQL NetBeans JAVA 
JSON Firebase Kotlin NoxPlayer 
 7 .5 ขั้นตอนการติดตั้งและดำเนินการใช้ระบบ (System 
Integration) ในขั้นตอนการติดตั้งและดำเนินการใช้งานระบบผู้
ศึกษาได้นำระบบที่พัฒนาขึ้นตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบ
จนครบทุกหมู่แล้วทำการอัพไฟล์ขึ้นเว็บไซต์เพื่อใช้งานระบบ
ต่อไป 
 

8. สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใช้สถิติพื้นฐานคือค่าเฉลี่ย �̅� 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
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9. ผลการศึกษา 
9.1 ผลการพัฒนา 
ระบบการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสินค้าชุมชน มีผู้ใช้งานระบบ 
จำนวน 3 กลุ่ม 
 กลุ่มที่ 1 คือผู้ประกอบการหรือผู้ขาย 
 กลุ่มที่ 2 คือผู้ซื้อหรือลูกค้า 
 กลุ่มที่ 3 คือผู้ดูแลระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  หนา้แสดงหน้าหลกัร้านค้าผู้ซ้ือ 

 
ภาพที่ 7  หนา้แสดงหน้าหลกัร้านคา้ ฝัง่แอดมิน , ฝั่งผู้ขาย 

9.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ศึกษานำข้อมูลการประเมินคุณภาพมาทำการวิเคราะห์หา
ค่าสถิติ ผลการหาคุณภาพดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินคณุภาพ 

รายการ 
ผลการประเมิน 

�̅� S .D . ความหมาย 
ด้านความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional 
Requirement Test)  

รวม 4.67 0.58 มากที่สุด 
ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันของระบบงาน (Function 
Test)  

รายการ 
ผลการประเมิน 

�̅� S .D . ความหมาย 
ด้านความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional 
Requirement Test)  

รวม 4.57 0.45 มากที่สุด 
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ(Usability Test) 

รวม 4.81 0.30 มากที่สุด 
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security 
Test) 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
ด้านคู่มือการใช้งานระบบ (Documentation) 

รวม 4.96 0.20 มากที่สุด 
รวมท้ังหมด 4.80 0.46 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1   ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ

ดีมากที่สุด)x̅=4.80, S.D.=0.46) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านคู่มือการใช้งานระบบที่ได้จากโปรแกรมมีผลการประเมินอยู่

ในระดับดีมากที่สุด )x̅=4.96,.S.D.=0.46) 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพอใจระบบของผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D . ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านการออกแบบโปรแกรม 4.56 0.58 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดเก็บข้อมูล 4.59 0.59 มากที่สุด 
3. ด้านการสืบค้น 4.66 0.52 มากที่สุด 
4. การออกแบบโปรแกรม 4.70 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.54 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 ผู้ใช้มีความพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

)x̅= 4.63, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาพบว่าด้านความพึงพอใจ
ด้านการออกแบบโปรแกรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

ที่สุด )x̅= 4.70, S.D. = 0.54) 
 

10  .สรุปและอภิปรายผล  
1. การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสินค้าชุมชน สามารถใช้งานได้
จริงเนื่องมาจากในกระบวนการพัฒนาระบบ ผู้ศึกษาได้ใช้
กระบวนการตาม SDLC 5ขั้นตอน ซึ่งในกระบวนการดังกล่าว ผู้
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ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้ทำการพัฒนา ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
ในกระบวนการในการพัฒนา ได้นำระบบไปให้ผู้เช่ียวชาญที่มี
ความชำนาญในระบบงาน ประเมินระบบจึงทำให้ได้ข้อมูล
ออกมา สามารถใช้งานได้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ภควัฒน์  อยู่วัฒนา )2554) ที่ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ
การค้ าออน ไลน์ เป็ นการ ใช้ตลาดอิ เล็ กทรอนิ กส์  ซึ่ ง ใน
กระบวนการพัฒ นาใช้  วงจรการพัฒนาระบบ )System 
development life cycle  :SDLC )5 ขั้นตอน ผลการวิจัย
พบว่า ระบบจัดการค้าผ่านเว็บจึงเป็นมากกว่าการซื้อขายผ่าน
อินเทอร์เน็ต ระบบยังสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าได้และค้นหา
ข้อมูลผู้ใช้งานได้หรือขายสินค้าได้ข้อมูลเพิ่มลบแก้ไขบันทึก
ยกเลิกซิมรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การประเมินคุณภาพของระบบมีผลการประเมินรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ) =4.80, S.D.=0.46) ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้ 
เนื่องมาจากการพัฒนาระบบทุกขั้นตอนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข แล้วนำระบบที่
พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ต้อง จากนั้นทำการปรับปรุงแก้ ไขตามที่ ได้ รับคำแนะนำ 
สอดคล้องกับ พักตร์สร สมภา )2554  )ที่ทำงานวิจัยเรื่องระบบ
ศูนย์ขายสินค้าโอทอป ออนไลน์ การประเมินคุณภาพของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ในศูนย์ขายสินค้าโอ

บว่าการประเมินคุณภาพของทอป ออนไลน์ มีผลการศึกษาพ
ผู้เช่ียวชาญ ที่มีต่อการพัฒนาเว็บไซต์ในศูนย์ขายสินค้าโอทอป 

ออนไลน์ ได้ค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4. และส่วนเบี่ยงเบนมาฐาน 50
S.D  .เท่ากับ 0 . 10 อยู่ในระดับมาก  
3. การประเมินความพอใจของกลุ่มเป้าหมาย มีผลการประเมิน

อยู่ในอยู่ในระดับมากที่สุด )= 4.63, S.D.=0.51)  เนื่องจากผู้ 
ศึกษาได้ทำการทดลองการพัฒนาระบบแอปพลเิคชันสินค้าชุมชน 
กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีคู่มือการใช้ระบบแจกให้กลุ่มตัวอย่างก่อน
การทดลองใช้ระบบ เพื่อประเมินความพอใจ สอดคล้องกับ 
พักตร์สร สมภา )2554  )ที่ทำงานวิจัยเรื่องระบบศูนย์ขายสินค้า

จของผู้ใช้งาน ได้โอทอป ออนไลน์ การประเมินความพึ่งพอใ
ค่าเฉลี่ย 4 . 50 และส่วนเบี่ยงเบนมาฐานเท่ ากับ 0. 10 ซึ่งแสดงถึง

การใช้งานอยู่ในระดับดีและมีความสอดคล้องของข้อมูลมาก 
 

11 .ข้อเสนอแนะ 
11.1 ข้อเสนอแนะในการนำระบบไปใช้งาน 

ในการนำระบบไปใช้งานควรใช้บรกิารเว็บ host ting ในการถ่าย
โอนข้อมูลง่ายอย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพและรองรับ
ฐานข้อมูลชนิด MySQL และรันแอปพลิเคชัน ผ่านโปรแกรม 
Nox Player ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
11.2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 
ควรจะมีการพัฒนาระบบการชำระเงินผ่านการแสกนคิวอาร์โค้ด 
เชื่อมโยงกับ API ของธนาคาร เมือ่ผู้ใช้งานสะดวกในการใช้งาน 
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บทคัดย่อ 

การพ ัฒนาระบบรายงานตะกร ้าส ินค ้า  บร ิษ ัท  Barn364 

Innovative Digital Company  โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพื ่อศึกษาระบบรายงานตะกร้าสินค้า 2) เพิ ่มฟังก์ชั ่นการ

ทำงานให้กับปลั๊กอิน Woocomerce โดยระบบจะแสดงผล 2 

ส่วนในรูปแบบกราฟ 1) ส่วนแรกจะรายงานถึงชื่อผู้ใช้ที่มีราคา

รวมของสินค้าภายในตะกร้ามากที่สุดโดยเรียงลำดับจากจำนวน

ยอดรวมของราคาสินค้าทั้งหมดภายในตะกร้าจำนวนที่มากไป

น้อย 2) ส่วนที่สองจะรายงานถึงสินค้าที่มีการเพิ่มเข้าภายใน

ตะกร้ามากที่สุดเรียงลำดับจากจำนวนของสินค้าที่ถูกเพิ่มมาก

ที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด ทำให้เกิดความสะดวกกับผู้ใช้ พัฒนาโดย

ใช้ภาษา PHP เขียนคำสั่งเพื ่อควบคุมระบบ  MySQL สำหรับ

จัดการฐานข้อมูล ภาษา CSS และ JavaScript ในการตกแต่ง

ภาพให้สวยงาม 

คำสำคัญ: ระบบรายงานตะกร้าสินค้า 

 

ABSTRACT 

Barn364 Innovative Digital Company is developing a 

shopping cart reporting system with the aim of 

developing additional functionality of the plugin in 

WordPress since WordPress was unable to monitor and 

report results.  Within the shopping cart The company 

has therefore developed a shopping cart reporting 

system, the system will display the results in a graph. 

Which in the first section will report to the users with 

the highest total price of items within the basket The 

second section reports the items that have been added  

to the basket the most. 

Keyword: Cart Report System 

 

1.บทนำ 

บริษัท Barn364 Innovative Digital Company ตั้งอยู่ที่ 965, 

19 ซ. อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี  เขตธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธุรกิจให้บริการรับออกแบบเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม 

WordPress ให้กับธุรกิจขนาดเล็กจนไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น 

เ ว ็บ ไซต ์ ขายส ินค ้ า  เ ว ็บ ไซต ์ประชาส ัมพ ันธ ์  เป ็นต้น      

WordPress เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปโดยที่ไม่ต้องอาศัยความรู้ใน

การ Coding ที่มากนอกจากนั้น WordPress ยังมีฟังก์ชั่นเสริม

การทำงานของระบบอีกมากที่เรียกว่าปลั๊กอินซึ่งปลั๊กอินที่เปน็ท่ิ

น ิยม เช ่น Elementor ,Visual Composer,Woocommerce 

เป็นต้น เราสามารถนำปลั๊กอินบางตัวไปพัฒนาฟังก์ชั่นเสริมได้

เช่น Woocommerce เป็นปลั๊กอินที่สามารถจะทำให้เว็บไซต์

เป็นระบบร้านค้าออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ [1] ซึ่งระบบจะมีการ

รายงานผลเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น เช่น การรายงานยอดขาย 

การรายงานจำนวนการสั่งซื้อที่เกิดขึ้น เป็นต้น ทีมผู้พัฒนาพบว่า

การรายงานดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และในปัจจุบัน

การทำเว็บไซต์ E-Commerce เป็นที ่นิยมกัน เปรียบเสมือน

สื่อกลางในการโฆษณาและเชื่อมโยงข้อมูลหรือความต้องการของ
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ผู้ใช้งานไปยังกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเป้าหมายโดยตรง พร้อมท้ังสามารถ

ตอบสนองความต้องการของตลาด ทำให้ขยายตลาดได้อย่าง

รวดเร็วทวีคูณ ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยของการเติบโตการซื้อขายบน

ออนไลน์หรือ E-commerce ทั้งหมดนั้นกลับพบว่าประเทศไทย

โตเพิ่มขึ้นแค่ 14% จากปีก่อน ส่วนประเทศที่โตมากจนน่าตกใจ

คือ Argentina, Nigeria และ Turkey แต่เมื่อดูจากลุ่มประเทศที่

มีตัวเลขการเติบโตน้อยๆ นั้นก็เป็นกลุ่มประเทศที่ล้วนแต่พัฒนา

แล้วเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นถ้ามองอีกด้านนึงคือหรือประเทศไทย

จะช้อปออนไลน์กันจนเหลือช่องว่างให้โตน้อยแล้ว [2] 

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจของ Barilliance ที่วิเคราะห์สถิติแบบ

แบ่งเป็นประเภทของอุปกรณ์ ว่าแพลตฟอร์มไหนที่มีจำนวนการ

เก ิ ด  Cart Abandonment มากกว ่ าก ัน  ซ ึ ่ งจากข ้อม ู ลที่  

Barilliance แสดงให้ดูนั้น พบว่าค่าเฉลี่ยของการละทิ้งการสั่งซื้อ

บนอุปกรณ์ Desktop นั ้นม ีถ ึง 63.8% ในขณะที ่  อ ุปกรณ์ 

Tablet มี 64.5% และสูงสุดในบรรดาแพลตฟอร์มทั้งหมดคือ 

อ ุปกรณ์มือถือ Mobile Smartphone ที ่ม ี เปอร์เซ ็นต ์ส ูงถึง 

78.1% เลยทีเดียว [3] แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการพบเจอปัญหา  

Cart Abandonment หรือปัญหาการละทิ้งการสั่งซื้อในระบบ 

E-commerce ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของลูกค้าที่

ทำให้มีผลต่อการซื้อสินค้าและมีผลให้ยอดกขายของธุรกิจนั้น

ลดลงอย่างรวดเร็ว 

     ทีมผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและพัฒนาระบบรายงาน

ตะกร้าสินค้าซึ่งเป็นฟังก์ชั่นเสริมของปลั๊กอิน Woocommerce 

มาใช้แก้ปัญหาในธุรกิจ ระบบรายงานตะกร้าสินค้าจะแสดงผลใน

รูปแบบกราฟ ซึ่งระบบจะแสดงในสองส่วนด้วยกันในส่วนแรกจะ

ประกอบด้วยการรายงานผลของผู้ใช้ที ่มียอดราคารวมภายใน

ตะกร้าสินค้ามากที่สุดเรียงลำดับจากมากไปน้อย ในส่วนท่ีสองจะ

รายงานผลของสินค้าที่มีผู้ใช้กดเพิ่มเข้าไปในตะกร้าสินค้ามาก

ที่สุดเรียงลำดับจากมากไปน้อย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานทราบถึงอัตรา

ในการตัดสินใจของลูกค้า เพื่อเสนอแรงจูงใจหรือโปรโมชั่นต่าง

และเพื่อกระตุ้นการตัดใจของลูกค้า  

 

 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1.2.1 เพื่อศึกษาระบบรายงานตะกร้าสินค้า 

  1 . 2 . 2  เพ ื ่ อ เพ ิ ่ มฟ ั งก ์ ช ั ่ น การทำงาน ให ้ ก ั บปล ั ๊ กอิ น 

Woocommerce  

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

      การพัฒนาระบบรายงานตะกร้าสินค้า โดยจะต้องใช้ความรู้

หลายๆ ด้านในการพัฒนาโดยจะศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดังนี้ 
 

2.1 การใช้งานระบบหลังบ้านของ WordPress [4] 

      WordPress ระบบหลังบ้านของโปรแกรมนั้นจะมีหน้าที่ใช้

สร้างและจัดการส่วนต่างๆของเว็บไซต์แต่การที่เราจะใช้ระบบ

ต่างๆของ WordPress นั ้นจำเป็นจะต้องศึกษาในส่วนของ

เครื่องมือต่างๆ ให้คล่องเพื่อท่ีจะเข้าสู่กระบวนการในเชิงลึก เช่น 

การใส่โค้ดเพื่อเพิ่มเมนูในระบบหลังบ้านของ WordPress  การ

สร้างปลั๊กอิน  การสร้างธีมต่างๆ เป็นต้น 

2.1.1 ส่วนประกอบหลักของ WordPress จะมี 3 ส่วน

ด้วยกันดังน้ี  

      1. ซอฟต์แวร์หลัก (WordPress Core) 

      2. รูปแบบการแสดงผล (Theme)  

      3. ส่วนเสริมช่วยเพิ่มความสามารถ (Plugin) 

2.2 การติดต่อฐานข้อมูล ด้วยภาษา PHP [5] 

 การสร้างเว็บไซต์ส ่วนมากจะต้องมีการติดต ่อกับ

ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลทางเว็บเพจ ซึ่ง

ภาษา PHP มีประสิทธิภาพทีดีกว่าภาษาอื่นที่สามารถรองรับการ

ใช้งานฐานข้อมูลได้ ซึ่งจะต้องใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL 

เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่ใช้งานง่าย และได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายในปัจจุบัน 

 

2.3 การแสดงผลด้วย Chart JS  [6] 

 Chart JS เป็นเครื ่องมือที ่ยอดนิยมสำหรับรายงาน

กราฟและแผนภูมิเพื่อรายงานข้อมูในรูปแบบ ต่างๆเพื่อสร้าง

ความสนใจในการนำเสนอข้อมูลซึ่งจะมีหลากลายแบบให้เลือกใช้
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และออกแบบด้วยตัวเองก็ได้ ตัว ChartJS นั้นเป็น OpenSource 

ที่สามารถใช้ร่วมกับ Bootstrap ได้เนื ่องจากเขียนด้วยภาษา 

java และสามารถใช้งานได้ฟรี 

2.4 ปลั๊กอิน Woocommerce ในโปรแกรม WordPress 

  เป็นปลั๊กอินท่ีช่วยในการทำให้เว็บไซต์เป็นระบบร้านคา้

ออนไลน์เต็มรูปแบบ สามารถโหลดตัวปลั ๊กอินมาติดตั ้งใน

โปรแกรม WordPress และมีฟังก์เสริมต่างๆอีกมากมายซึ่ง

ฟังก์ชั่นบางฟังก์ชั่นก็จะมีค่าใช้จ่ายบางฟังก์ชั่นก็จะเปิดให้ใช้งาน

ได้ฟรีเช่นกัน 

 

2.5 การแปลงข้อมูลด้วยภาษา JQuery [7] 

 การรับส่งข้อมูลต่างๆนั้นจำเป็นจะต้องแปลงข้อมูล

ก่อนที่จะนำไปแสดงผล JSON เปรียบเหมือนข้อมูลในรูปแบบ

ของ string ชนิดหนึ่งที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบที่สามารถอ่านและ

เข้าใจได้ง่าย สำหรับในภาษา PHP สามารถแปลง JSON ด้วย

ฟังก์ชั ่น json_encode เพื ่อนำข้อมูลมาทำการแสดงผลใน

รูปแบบกราฟ  ดังนั้น jQuery จึงรวมเอา Object และ Function 

ต่างๆ ที ่จำเป็นมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Library พอเป็น

เช่นนี้แล้ว ไม่ว่าโค้ดเราจะเขียน JavaScript  หลายบรรทัดขนาด

ไหน ก็สามารถทำให้สั้นลงได้ อาจทำให้เหลือสั้นเพียงแค่บรรทัด

เดียวเท่านั้น 

 

2.6 การจัดการรูปแบบการแสดงผลผ่านภาษา CSS [8] 

 ในกราฟที่ใช้แสดงผลนั้นก็จำเป็นต้องใช้ภาษา CSS ใน

การจัดการเช่นกัน ซึ่ง CSS จะเป็นภาษาที่ใช้จัดการรูปแบบการ

แสดงผลการจัดทำเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพต้องมีการวางแผน

และการออกแบบระบบท่ีดี  โดยในยุคแรก ๆ จะใช้ภาษา HTML 

ในการจัดทำระบบการแสดงผลทางด้านโครงสร้างและข้อมูลของ

เว็บ แต่ปัจจุบันมีการพัฒนามาจนถึง HTML5  และยังมีการ

พัฒนาภาษาที ่ใช้เพื ่อกำหนดรูปแบบการแสดงผลทางหน้า

เว็บไซต์ที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่น  เช่น สีอักษร สีพื้นหลัง 

ขนาดตัวอักษร จัดการเลย์เอ้าท์ ให้สวยงามและอื่นๆ ซึ่งนั้นกค็ือ 

CSS ห ร ื อ  Style Sheets แ ล ะ ใ น ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ท า ง

โปรแกรมเมอร์นั้น คือ โครงสร้างการแสดงผลของหน้าตาเว็บไซต์   

2.7 การใช้ Docker ในการจำลอง Web Server และติดตั้ง 

WordPress 

 ในการพัฒนาระบบงานจำเป็นที่จะลองจำลอง Web 

Server ขึ ้นมาเนื ่องจากเราไม่สามารถที ่จะไปทดลองในการ

ทำงานจริงได้เนื่องจากต้องป้องกันความผิดพลาดต่างๆของระบบ

เพื่อที่จะได้รองรับการทำงานผิดพลาดและทำให้ระบบนั้นๆเสีย

เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ตัว Docker ยังมีคำสั่งที่ใช้ในการ

ติดตั้ง WordPress เพียงง่ายได้เพียงแค่ Compose ลงคำสั่งใน

Cmd หรือ Terminal เพียงแค่นั้นก็สามารถจำลอง Web Server 

ได้ภายในไม่กี่นาที 

 

3.ขั้นตอนการดำเนินงาน 

     ในการดำเนินงานการพัฒนาระบบรายงานตะกร้าสินค้า โดย

ผู้จัดทำได้ทำการแบ่งขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ดังนี ้

 
 

ภาพที่ 3-1 แสดงลำดับขั้นตอนของการดำเนินงานโดยใช้

กระบวนการ SDLC 

3.1 การศึกษาปัญหา 

3.1.1 ศึกษาและทำความเข้าใจโปรแกรมที่ใช้ในการ

พัฒนาทำการศึกษาระบบจัดการเนื ้อหา (CMS) ที ่ม ีช ื ่อว่า 
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WordPress ในส ่ วนของ เคร ื ่ อ งม ื อ ระบบหล ั งบ ้ าน  และ

ความสามารถท่ี WordPress มีดังต่อไปนี้ 

3.1.2 ศึกษาการใช้งานโปรแกรมเสริม (Plugins)  

 ทำการศึกษาโปรแกรมเสริมของ WordPress ที่มีให้

เลือกใช้ ซึ่งในแต่ละโปรแกรมเสริมจะมีการตั้งค่าในการใช้งานท่ี

แตกต่างกันจึงจำเป็นต้องทำการศึกษาถึงวิธีการใช้งานของ

โปรแกรมเสริมในขั้นพื้นฐานจนไปถึงการศึกษาในเชิงลึก เช่น 

การศึกษาการเพิ่มเมนูของระบบหลังบ้านของ WordPress โดย

การเขียนโค้ด  การเขียนโค้ดในการทำปลั๊กอินขั้นพื้นฐานและ

การศึกษาปลั๊กอินที่มีรูปแบบการทำงานเหมือนกันเพื่อหาข้อ

แตกต่างในการสร้าง เป็นต้น 

 

3.2 การวิเคราะห์ระบบงาน 

 การวิเคราะห์ จะต้องรวบรวมข้อมูลความต้องการให้

ได้มากท่ีสุด ซึ่งจะต้องค้นหาความต้องการของระบบและของ 

 

ผู้ใช้งาน เช่น การทดลองใช้ระบบเดิม การสังเกตุระบบเดิม เป็น

ต้น เมื่อได้นำความต้องการมาวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อกำหนดที่

ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการนำความต้องการเหล่านี้ไป

กำหนดหรือออกแบบและนำไปทำการพัฒนาตามขั้นตอนการ

ดำเนินการต่อไป 

 

 
 

 

จากภาพ 3-2 แสดงผลการรายงานปลั๊กอิน Woocommerce 

จากภาพที่ 3-2 การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลข้างต้นได้พบว่า 

เดิม WordPress และปลั๊กอิน Woocommerce ไม่สามารถท่ีจะ

แสดงผลหรือรายงานเกี่ยวกับข้อมูลในตะกร้าสินค้าได้หรือตัว

ปลั๊กอินมีการแสดงผลเพียงแค่ ยอดขายของสินค้า จำนวนการ

สั่งซื้อ มูลค่าของคูปอง เราจึงได้มีการพัฒนาระบบรายงานตะกรา้

สินค้าซึ่งเป็นฟังก์ชั่นเสริมของปลั๊กอิน Woocommerce ขึ้นมา

เพื่อที่จะให้มีการรายงานผลที่เป็นประโยนช์ต่อแอดมินเพิ่มมาก

ขึ้น 

 

3.3 การออกแบบระบบ 

 เป็นขั้นตอนท่ีนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผนมาพัฒนา 

การดำเนินการอย่างไรให้เก ิดผลตามที ่ต ้องการ โดยมอง

เหตุการณ์จำลองว่าระบบต้องเป็นอย่างไร ออกมาในรูปแบบใด

เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ 

 
ภาพที่ 3-3 แสดงการจำลองการทำงานในรูปแบบผังภาพ 

3.3.1 จากภาพจะแสดงถึงหลักการทำงานของระบบ 

คือ ในขณะที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ตะกร้าสินค้า ระบบจะทำ

การตรวจสอบและแอดมินจะสามารถดูผลการรายงานได้ในสอง

ส่วน ส่วนแรกจะรายงานในส่วนของชื่อผู้ใช้และราคารวมของ

สินค้าที่อยู่ในตะกร้าสินค้าเรียงลำดับจากมากไปน้อย จำนวน 5 

อันดับ ในส่วนท่ีสองจะแสดงสินค้าที่มีการเพิ่มเข้าในตะกร้าสินค้า

มากที่สุดเรียงลำดับจากมากไปน้อยจำนวน 10 อันดับ 
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3.3.2 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

สถาปัตยกรรมระบบ ประกอบด้วย 3 ส่วน

 
ภาพที่ 3-4 สถาปัตยกรรมของระบบ 

- Client : ตรวจสอบข้อมูลในตะกร้าสินค้า   

- Web Server : เก็บเว็บแอพลิเคชั ่นเพื ่อให้ Client 

เรียกใช้งาน 

- Database Server : บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล SQL 

ในการเก็บบันทึกข้อมูล 

 

3.4 การพัฒนาระบบ 

โดยการพัฒนาระบบจะเป็นขั้นตอนที่โปรแกรมเมอร์

จะต้องวิเคราะห์ระบบให้ทำงานตามที่วางแผนเอาไว้โดยการ

เขียนชุดคำสั่งต่างๆ ซึ่งโปรแกรมเมอร์จะนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้

ประกอบในการพัฒนาระบบให้ตรงตามแผนที ่ได ้วางไว ้ ให้

ระบบงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี การพัฒนาระบบงาน

โดยสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในการดำเนินการจัดทำให้เป็นไป

ตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

1) เครื่องมือทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

- เครื่อง Apple mac mini 1 เครื่อง 

- Intel core i5 รุ่นที่ 8 แบบ 6core 

- ram : DDR4 ความเร็ว 2666MHz 8GB 

- ตัวจัดเก็บข้อมลูแบบ SSD  ความจุ 256 GB 

 

2) เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 

- Visual Studio Code ใช้เขียนโคด้ในการ

พัฒนาโปรแกรม 

- Sublime text 3 ใช้เขียนโคด้ในการพัฒนา

โปรแกรม 

- Docker ใช้เป็นตัวจำลอง Web server และ

install WordPress 

- GitLab ใช้ทำงานร่วมกับพนักงานภายใน

บริษัท 

 

3) ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 

- PHP ใช้เขียนฟังก์ช่ันและติดต่อฐานข้อมูล 

- CSS ใช้สำหรับตกแต่งหน้าเว็บ 

- SQL ใช้สำหรับการดึงข้อมลูจากฐานข้อมูล 

- JQuery แปลงข้อมูลจากภาษา PHP ไปเป็น

ภาษา JavaScript  

- JavaScript ใช้สำหรับการทำ ChartJS และ

แสงผลข้อมลูในรูปแบบกราฟ 

 

3.5 การทดสอบระบบ 

 เม ื ่อโปรแกรมได้พ ัฒนาขึ้นมาแล้ว ย ังไม ่สามารถ

นำไปใช้งานได้ทันทีจำเป็นต้องดำเนินการทดสอบระบบก่อนที่จะ

นำไปใช้งานจริงเสมอ ควรมีการทดสอบในเบื้องต้นก่อนด้วยการ

สร้างเว็บ Web Server จำลองขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบการ

ทำงานของระบบ หากพบข้อผิดพลาดก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้

ถูกต้อง การทดสอบระบบจะมีการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆใน

ระบบตามภาพ ดังนี ้

 
 

ภาพที่ 3-5 แสดงขั้นตอนการทดสอบระบบในรูปแบบภาพ 

จากภาพที่ 3-5 แสดงขั้นตอนการนำระบบที่ทำมาทดสอบการใช้

งานว่าเป็นไปตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้และระบบทำงาน

ถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่ ซึ ่งการทดสอบนี้จะรวมถึงการ
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ทดสอบการเชื่อมโยงกับระบบซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

ซึ ่งการทดสอบระบบจะทดสอบโดยการให้ลูกค้าทดลองเพิ่ม

สินค้าเข้าสู่ตะกร้าสินค้าตามจำนวนที่กำหนดและระบบจะทำการ

ตรวจสอบตามลำดับฟังก์ชั่นในการเขียนโค้ดและส่งข้อมูลการ

รายงานไปท่ี Chart Js เพื่อแสดงผลข้อมูลที่กำหนด 

 

3.6 การนำไปใช้งาน 

 หลังจากการทดสอบระบบได้มีการนำระบบไปให้

พนักงานที่ปรึกษาใช้งานและติดตั้งบนสถานการณ์จริง ขั้นตอน

การนำระบบไปใช้งานด้วยตนเองอาจจะเกิดปัญหาจากการที่

ระบบพัฒนาใหม่ดังนั้นเราควรที่จะให้ผู้ที่มีความเช่ียวชาญในการ

ทำงานด้านนี้เป็นคนดำเนินการ โดยจะทำการติดตั้งในส่วนของ

ปลั๊กอินพบว่าทำงานได้จริง โดยระบบสามารถที่นำไปปรับปรุง

แก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากกว่าน้ีได้ 

 

3.7 การบำรุงรักษาระบบ 

 หลังจากที่ระบบได้ถูกการนำไปใช้งานเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว ต่อมาจะเป็นการบำรุงการรักษาเกิดขึ้น ข้อบกพร่องในการ

ทำงานของระบบอาจค้นพบได้ในระหว่างการใช้งาน ดังนั้นการ

ดำเนินแก้ไขให้ถูกต้องก็จะต้องดำเนินการควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะต้อง

เตรียมวางแผนเพื่อที่จะรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยดังนี้ 

1.กรณีที่ผู้ใช้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นทำให้ระบบเกดิทำงาน

ผิดพลาด 

2.ระบบการทำงานของปลั๊กอินเกดิการทำงานผดิพลาด

ขณะใช้งาน 

3.เว็บไซต์ของผู้ใช้เกิดทำงานผิดพลาดอาจจะส่งผลต่อ

การใช้งานของปลั๊กอิน 

 

4.ผลการดำเนินงาน  

การที่ดำเนินการตามแนวทางวงจรการพัฒนาระบบจะช่วยให้

สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางและ

ขั้นตอนประกอบการพัฒนาท่ีชัดเจน สามารถควบคุมเวลาในการ

ดำเนินการได้และเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

โครงงานที่ตั้งไว้ ซึ่งการพัฒนาระบบรายงานตะกร้าสินค้า มีผล

การดำเนินโครงงาน ดังต่อไปนี้ 

 

4.1 ผลการดำเนินงานโครงงานของเว็บไซต์ 

  ผู้จัดทำได้ออกแบบระบบรายงานตะกร้าสนิค้าของปลัก๊

อิน Woocommerce จะมีผลการดำเนินงานตามขั้นตอนการ

ทำงานของระบบ ดังนี้  

 

 
ภาพที่ 4-1 แสดงในส่วนของการเลือกไฟล์ปลั๊กอิน 

จากภาพท่ี 4-1 จะแสดงผลการเลือกไฟล์ปลั๊กอินที่จะนำมาติดตั้ง

ในส่วนของ ปลั๊กอิน ของโปรแกรม WordPress ซึ่งโฟลเดอร์ที่ 

เลือกจะต้องนามสกุลไฟล์ที่ถูกบีบอัดเท่าน้ัน  

 
ภาพที่ 4-2 แสดงในส่วนของการติดตั้งปลั๊กอิน 

จากภาพท่ี 4-2 เมื่อกดติดตั้งจากภาพที่ 4-1 ปลั๊กอินจะทำการ

ติดตั้ง 10 -15 วินาที เมื่อปลั๊กอินทำการติดตั้งสำเร็จจะแสดงผล

ด้งภาพจากนั้นให้กดใช้งานปลั๊กอนิทันทีเพื่อทำการติดตั้งในส่วน

ของปลั๊กอิน 
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ภาพที่ 4-3 แสดงในส่วนของการติดตั้งปลั๊กอิน 

จากภาพ 4-3 เมื่อติดตั้งสำเร็จปลั๊กอินจะปรากฏในหน้าระบบ

หลังบ้านของ WordPress ในส่วนของเครื่องมือปลั๊กอินและจะ

สามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ ทางด้านขวาในเมนูปลั๊กอินของ 

WordPress เลือกแถบเมนูปลั๊กอินที่ติดตั้งแล้ว 

 

 
ภาพที่ 4-4 แสดงในส่วนของเว็บไซต์ที่ติดตั้งปลั๊กอิน 

จากภาพที่ 4-4 จะแสดงเว็บไซต์ที่ได้ติดตั้งปลั๊กอินเพื่อที่จะได้

เป็นการทดสอบการใช้งานว่าปลั๊กอินจะสามารถทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามที่วางแผนไว้หรือไม่ 

 
ภาพที่ 4-5 แสดงในส่วนหน้าสินคา้ของเว็บไซต์ที่ใช้งานปลั๊กอิน 

จากภาพท่ี 4-5 จะแสดงในส่วนของหน้าท่ีให้ผู้ใช้ตัดสินใจเลือก

สินค้าท่ีจะทำการเพิ่มเขา้สู่ตะกร้าสินค้าและสั่งซื้อ 

 

 
 

ภาพที่ 4-6 แสดงในส่วนของตะกร้าสินค้า 

จากภาพที่ 4-6 เมื่อลูกค้าทำการเพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้าสินค้า

ระบบระบบจะตรวจสอบในสองส่วนด้วยกัน ในส่วนที่หนึ่งจะ

ตรวจสอบชื่อและราคารวมทั้งหมดภายในตะกร้าสินค้า ในส่วนท่ี

สองจะตรวจสอบชื่อสินค้าและจำนวนที่เพิ ่มเข้าตะกร้าสินค้า

จากนั ้นข ้อม ูลจะเข้าส ู ่กราฟทันทีเพื ่อให ้แอดมินสามารถ

ตรวจสอบได้ทันว่าในขณะนี้มีสถานะกราฟในปัจจุบันเป็นอย่างไร

บ้าง 



1858 

 

 

 

 
ภาพที่ 4-7 แสดงในส่วนของระบบหลังบ้านของ WordPress 

จากภาพท่ี 4-7 จะแสดงในส่วนของระบบหลังบ้านของ 

WordPress จะเป็นหน้าตา่งที่มีเครื่องมือต่างๆให้เลือกใช้

มากมายซึ่งแอดมินของเว็บไซตเ์ทา่นั้นจึงจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ

การใช้งานของระบบต่างๆ 

 
ภาพที่ 4-8 แสดงในส่วนของเมนูของปลั๊กอิน 

จาภาพท่ี 4-8 จะแสดงถึงแถบเมนขูองปลั๊กอินซึ่งจะปรากฏอยู่ใน

แถบเครื่องมือของระบบหลังบ้านของ WordPress แอดมิน

เท่านั้นท่ีจะสามารถกดใช้งานได ้

 
 

ภาพที่ 4-9 แสดงในส่วนของกราฟ Cart User Reports 

จากภาพท่ี 4-9 จะแสดงในส่วนของ Cart User Report กราฟ

จะแสดงช่ือผู้ใช้ด้านล่างและราคารวมทั้งหมดของสินค้าในตะกร้า

ที่ผู้ใช้ได้ทำการเพิ่มไว้จะแสดงไว้ทางด้านข้าง 
 

 
 

ภาพที่ 4-10 แสดงในส่วนของกราฟ Cart Product Reports 

จากภาพท่ี 4-10 แสดงในส่วนของของ Cart Product Reports 

กราฟจะแสดงช่ือของสินค้าและจำนวนสินค้าท่ี User ได้ทำการ

เพิ่มเข้าตะกร้าสินค้า  
 

 
ภาพที่ 4-11 แสดงในส่วนของการ Hover รายงานกราฟ Cart 

Product Reports 

จากภาพที่ 4-11 ในส่วนของกราฟ Cart Product Reports เมื่อ

ผู้ใช้ทำการลากเมาส์ไป Hover ในส่วนพื้นที่ของสีต่างจะทำการ

Show ข้อมูลสินค้าและจำนวนของการถูกเพื ่มเข้าในตะกร้า

สินค้าทั้งหมดในปัจจุบันซึ่งจะแสดงผลเป็นชื่อสินค้าและจำนวน

สินค้าท่ีถูกเพิ่มภายในตะกร้าทั้งหมด 

 

5.สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาระบบรายงานตะกร้าสินค้า 
โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี ้
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 5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
 5.2 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
 

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 

ระบบรายงานตะกร้าสินค้าเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเนื่องจากเดิม

ในโปรแกรม WordPress และปลั ๊กอิน Woocommerce ไม่

สามารถที่จะรายงานผลเกี่ยวกับตะกร้าสินค้าหรือมีการแสดงผล

ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ลูกค้ามีการ

ตัดสินใจค้างสินค้าทำให้ยอดขายของธุรกิจนั้นมียอดขายที่ลดลง 

ทางบริษัทจึงได้มีการพัฒนาระบบรายงานตะกร้าสนิค้าท่ีแสดงผล

ในรูปแบบกราฟขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบรายงาน

ตะกร้าสินค้าและเพื ่อเพิ ่มฟังก์ชั ่นการทำงานให้กับปลั ๊กอิน 

Woocommerce นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ

แอดมินโดยการเสนอโปรโมชั ่นต่างๆให้กับผู้ ใช้ซึ ่งภาพรวม 

WordPress เป็นที่นิยมและมีความสามารถมากมายเช่นเดี่ยว ที่

การใช้งาน WordPress ในการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดว้ย WordPress และด้วยเทคโนโลยี 

WordPress 

 

5.2 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 

ผู้จัดทำได้สรุปข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการซึ่ง

ควรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาจการพนักงานที่ปรึกษาต้องทำ

ให้เป็นระบบที่จะสามารถทำงานได้ครบถ้วนจึงจะสามารถ

ประเมินความสามารถของระบบงานได้ 

 

เอกสารอ้างอิง 

 [1] พัดวี.คู่มือการใช้งาน Woocommerce อัพเดท 2020 

สำหรับผู้เริ่มต้น [ออนไลน์] 2563. [สืบค้นวันท่ี 3 พฤศจิกายน 

2563]. จาก 

https://padveewebschool.com/woocommerce-guide/  

[2] Nattapon Muangtum. E-commerce ไทยโต 14% ในปีท่ี

ผ่านมา [ออนไลน์] 2563. [สืบค้นวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563]. 

จาก: https://www.everydaymarketing.co/trend-

insight/digital-stat-2020-e-commerce-covid-[3]tornth.

เพิ่มโอกาสการขาย ด้วยการลด SHOPPING CART 

ABANDONMENT [ออนไลน์] 2563. [สืบค้นวันท่ี 3 พฤศจิกายน 

2563]. จาก: https://www.thaiecommerce.org/decrease-

ecommerce-shopping-cart-abandonment                 

[4] Jatupon Rattanapanop. WordPress คืออะไร[ออนไลน]์ 

2557. [สืบค้นวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563]. จาก :https://seo-

web.aun-thai.co.th/blog/web-blog-                                     

[5] ทฤษฎีการติดต่อฐานข้อมูล database ด้วย php,(2006).  

[ออนไลน์] 2561. [สืบค้นวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563]. จาก

www.researchsystem.siam.edu/images/coop/Develop

ment_of...PHP/ch2.pdf                                            

[6] ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล.Chart JS เครื่องมือเขียนกราฟท่ีรองรับ 

Boostrap[ออนไลน]์ 2562 [สืบคน้วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563]. 

จาก://doh.hpc.go.th/bs/topicDisplay.php?id=283               

[7] เขียน JavaScript สะดวกและง่ายขึ้นด้วย jQuery หรือ 

JavaScript Library,[ออนไลน์]. 2563 [สืบค้นวันท่ี 3 

พฤศจิกายน 2563]. จาก https://mdsoft.co.th/ความรู้/101-

what-is_jquery.htm                                 

[8] ระบบ Cascading Style Sheetshttps.[ออนไลน์] 2563. 

[สืบค้นวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563]. จาก 

//sites.google.com/site/thanapornzii012css/css-  

  



1860 
 

  

ระบบแจ้งซ่อมและการยืมครุภัณฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบแจ้งซ่อมและการยืมครุภัณฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 
2) เพื ่อประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้งซ่อมและการยืม
ครุภัณฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา
ระบบคือ โปรแกรม Visual Studio Code ซึ่งใช้ภาษา HTML, 
PHP และ CSS ใช้ Xampp สำหรับจำลอง Web Server และ 
MySQL เป็นตัวการจัดการฐานข้อมูล และระบบมีความสามารถ
ในการบันทึกการแจ้งซ่อม จัดการรายการแจ้งซ่อม ติดตาม 
สถานะการแจ้งซ่อม ออกรายงานสรุปการแจ้งซ่อม บันทึกการยืม
ครุภัณฑ์ จัดการรายการยืมครุภัณฑ์ ออกรายงานการยืมครุภัณฑ์ 
จัดการข้อมูลพื้นฐานได้แก่ แผนก ห้อง แบรนด์และโมเดล ผล
จากการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบแจ้งซอ่มและ
การยืมครุภัณฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านรูปแบบ 2) ด้านการใช้งาน และ 3) ด้านข้อมูล จากผู้ใช้งาน
พบว่าค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการทำงานทั้ง 3 ด้าน มีความพึง
พอใจ อยู ่ในระดับดีมาก ได้ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.59 และส่วน
ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 

 
คำสำคัญ: ระบบแจ้งซ่อม, ครุภัณฑ์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study are 1) to analyze 

and design the repair notification system and 
equipment borrowing of Bangkok Ratchasima Hospital 
2) to evaluate the repair notification system and 

equipment borrowing of Bangkok Ratchasima  Hospital. 
The tools that used for development are Visual Studio 
Code Software, PHP, HTML, and CSS. We use Xampp for 
Web Server emulation and MySQL for data base 
management. This application able to record the 
notification of repairing, management of repairing list, 
monitoring the status of repairing, reporting the 
summarizing of repair notification , report of the 
equipment borrowing, and arrangement the basic data 
such as department, brand, model.  The result of 
evaluating the performance of the system from users 
in 3 aspects  were 1) format , 2) usage, and 3) data 
found that the average of performance is 4.59 with a 
standard deviation is 0.55 which is mean that this Web 
application can actually be used. 

 
Keyword :  Repair Notification System ,  Equipment , 
Computer Accessory 
 

1. บทนำ 
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดการพัฒนาและ

คิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่ง
เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตเป็นอย่างดี 
ซึ่งทางโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในด้าน
การบริหารงานอย่างเป็นระบบรวดเร็วและประหยัดเวลา โดย

  

. 
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คณะผู ้จัดทำได้ประจำอยู่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ ่งทำ
หน้าที ่ ให ้บร ิการแก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั ้งการ
สนับสนุนนด้านซอฟต์แวร์และฮารด์แวร์ภายใต้การดูแลของ
บริษัท Greenline Synergy แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาล
กรุงเทพราชสีมา ซึ่งจากการทำงานของระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์
คอมพ ิวเตอร ์  โดยระบบงานเด ิมน ั ้นค ือการแจ ้ งป ัญหา
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอทีโดยการเขียนข้อมูลลงใส่กระดาษ 
อาจทำให้ข้อมูลเกิดการสูญหายได้                                 

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชัน 
สำหรับจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล สามารถติดตามสถานะการ
ซ่อมและสามารถเร ียกดูรายงานสร ุปผลประจำวัน เด ือน 
ย้อนหลังได้ 
 
1.1  ขอบเขตการทำงาน 

    จากการออกแบบฐานข้อมูลร ่วมกับเว็บแอปพลิเคชัน
ดังกล่าว จะทำงานผ่านระบบเครือข่ายเฉพาะภายในองค์กร
เท่านั้น โดยมีการให้ผู้ใช้สามารถอัพเดตและแก้ไข รวมทั้งการ
เรียกดูข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
       1.1.1 ผู้ใช้งาน 
            1) เพิ่มข้อมูลการแจ้งซ่อมระบบได้ 
            2) เพิ่มข้อมูลการยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ 

     3) เพิ่มข้อมูลการแจ้งซ่อมระบบได้ 
     4) เพิ่มข้อมูลการยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ 
     5) ติดตามสถานะการแจ้งซ่อมและการยืมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้ 
1.2.1 ผู้ดูแลระบบ 

            1) เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการแจ้งซ่อมระบบได้ 
            2) จัดการข้อมูลรายการซ่อมได้ 

     3) ติดตามสถานะการซ่อมได้ 
     4) จัดการ แผนก ห้อง แบรนด์ ประเภท โมเดลได้ 

            5) ออกรายงานการซ่อมประจำ วัน เดือน ได้ 
            6) เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ 

     7) จัดการข้อมูลการยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ 
     8) ติดตามสถานะการยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ 
     9) ออกรายงานการยืมประจำ วัน เดือน ได้ 
 
 

1.2  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ระบบแจ้งซ่อมและการยืมครุภัณฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพ 

ราชสีมามีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังน้ี 
1 . 2 .1 เป็นเครื ่องมือให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างสะดวก 

รวดเร็วข้ึน 
1. 2 .2 ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ 
1.2.3 สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.4 สามารถออกรายงานสรุปผลการแจ้งซ่อมได้อย่าง

ถูกต้อง 
 

2. วัตถุประสงค ์
ระบบแจ้งซ่อมและการยืมครุภณัฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราช

สีมามีวตัถุประสงค์ ดังนี ้
2.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบแจ้งซ่อมและการยืม

ครุภัณฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 
2.2 เพ ื ่อพ ัฒนาระบบแจ ้งซ ่อมและการย ืมคร ุภ ัณฑ์

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 
2.3 เพื ่อประเม ินระบบแจ้งซ ่อมและการยืมครุภัณฑ์

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา  
 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ในการดำเนินการทำโครงงานสหกจิศึกษามีจุดประสงค์ 

เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมและการยืมครภุัณฑโ์รงพยาบาล
กรุงเทพราชสีมา ซึ่งมีวิธีการดำเนนิงานอย่างเป็นระบบโดยมี
วิธีการดังต่อไปนี ้
 3.1  กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ 
 3.2  การศึกษาระบบงานเดมิ 
 3.3  การออกแบบระบบงานใหม ่
 3.4  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระบบ 
 3.5  สถิติที่ใช้การวิเคราะห ์
 
3.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ 

การศึกษาการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมและการยืมครุภณัฑ์
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสมีา ได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบ SDLC 
ดังนี ้
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ภาพที่ 1  การพัฒนาระบบโดยใช้กระบวนการ SDLC 
ที่มา: https://www.shutterstock.com 

 
จากภาพที่ 1 เป็นวงจรที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในแต่ละ

ขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มต้นจนกระทั้งสิ้นสุด กระบวนการพัฒนา
ระบบ ทำให้เข้าใจถึงกิจกรรมพื้นฐานและรายในการพัฒนา 
 3.1.1 PLANNING PHASE เป็นขั้นตอนเริ่มศึกษาความ
เป็นไปได้ ศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง เริ ่มร่างแผนงานกำหนด
ระยะเวลาการทำงาน  
 3.1.2 ANALYSIS PHASE เรียนรู้และทำความเข้าใจกบั
ปัญหา กำหนดกรอบความต้องการ แล้วนำความต้องการที่ได้มา
ทั ้งหมดมาจัดอันดับความสำคัญ ถ้าวิเคราะห์ออกมาแล้วไม่
สามารถทำได้อาจจะใช้ทางเลือกอื่น และนำเสนอในที่ประชุม 
 3.1.3 DESIGN PHASE ออกแบบโปรแกรมหลักและ 
DATABASE จากนั้นสร้าง PROTOTYPE จากการออกแบบตามที่
กำหนด 
 3.1.4 IMPLEMENTATION PHASE สร้างระบบขึ้นมา
ทดสอบประสิทธิภาพ และเริ่มอบรมการใช้งานตัวระบบให้กับ
ผู้ใช้งาน และนำไปติดตั้งใช้งานจริง  
 3.1.5 SUPPORT PHASE บริการหลังการขาย อาจจะ
มีการ UPDATE PATCH เล็กน้อยเพื่อแก้ BUG ของโปรแกรม
หรือ อาจจะเป็นการอัพเกรดระบบ สุดท้ายคือบริการให้
คำปรึกษาหรือซ่อมระบบเมื่อมีปญัหา 
 
3.2  การศึกษาระบบงานเดิม 
        จากการศึกษาข้ันตอนการทำงานของระบบงานเดิม พบว่า
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บข้อมูลโดยการจดใส่กระดาษ ดัง 
Flow Chart ดังนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2  Flow Chart การทำงานของระบบเดิม   
 
3.3  ระบบงานใหม่ 

จากการศึกษาระบบงานเดิมของผู้ใช้ในปัจจุบันพบว่ามีขั้นตอน
การทำงานที ่ใช้ทรัพยากรกระดาษเป็นจำนวนมากและยังใช้
เวลานานในการตรวจสอบข้อมูล จากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิด
ความล่าช้า และไม่มีความยืดหยุ่นจึงได้มีการปรับปรุงและ พัฒนา
ระบบ ดัง Flow Chart ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 Flow Chart การทำงานของระบบงานใหม่ 
3.3.1  Use Case Diagram  
 USE CASE DIAGRAM ของระบบแจ้งซ่อมและการยืมครุภณัฑ์
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสมีา ดังดงัภาพต่อไปนี ้
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ภาพที่ 3 Flow Chart การทำงานของระบบงานใหม่ 
 
3.3.1  Use Case Diagram  
 USE CASE DIAGRAM ของระบบแจ้งซ่อมและการ

ยืมครภุัณฑโ์รงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ดังดังภาพต่อไปนี ้

ภาพที่ 4 Use Case Diagram 
 

3.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระบบ 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ได้ใช้แบบสอบถาม 

เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแจ้งซ่อมและการยืม
ครุภัณฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 

 สัมฤทธิ ์  กางเพ็ง (2554) ได ้กำหนดลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่าระดับ และใช้เกณฑ์
ค่าเฉลี่ยในการวัดระดับความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

5 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี
มาก 

4 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี  
3 หมายถึง เว็บไซต์ที ่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับ

พอใช้  
2 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนาต้องปรับปรุงและแก้ไข  
1 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนาไม่สามารถนำไปใช้งานได้ 
แล้วนำไปเปร ียบเทียบกับเกณฑ์ประเม ิน โดยแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
4.50 – 5.00 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพใน

ระดับดีมาก 
3.50 – 4.49 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพใน

ระดับดี  
2.50 – 3.49 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพใน

ระดับพอใช้  
1.50 – 2.49 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนาต้องปรับปรุงและ

แก้ไข  
 

4. ผลการดำเนินงาน 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมและการยืม

ครุภัณฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการ
ออกแบบและพัฒนา โดยมีผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ผลวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

4.1 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมและการยืม
ครุภัณฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 
 4.2  ประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ระบบแจ้งซ่อมและการยืมครุภัณฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 

 
4.1  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมและการ

ยืมครุภัณฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 
ในการออกแบบและพัฒนา มีส่วนประกอบหน้าจอ ดังต่อไปนี ้
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4.1.1  หน้าเข้าสู่ระบบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

ภาพที่ 5  เป็นหน้าจอหลักสำหรับเข้าใช้งานระบบ 
 
4.1.2  หน้าจอการแสดงผลรายการแจ้งซ่อม 

 

 
ภาพที่ 6  หน้าจอแสดงผลรายการแจ้งซ่อม 

จากภาพท่ี 6 เป็นหน้าจอแสดงรายการแจ้งซ่อมสามารถ
ค้นหา เพ่ิมรายการแจ้งซ่อมได้และสามารถซ่อม แสดงข้อมูลและ
ลบรายการซ่อมได ้

4.1.3  หน้าจอแสดงข้อมูลการออกรายงานการแจ้งซ่อม 

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงข้อมูลการออกรายงานการแจ้ง
ซ่อม 

จากภาพที่ 7 หน้าจอแสดงข้อการออกรายงานการแจ้ง
ซ่อมในรูปแบบไฟล์ PDF 

4.1.4  หน้าจอการยืม 
 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าจอการยืม 
ภาพที่ 8 หน้าจอสำหรับการเพิ่มรายละเอียดการยืม

อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
 
4.2  ประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

ระบบแจ้งซ่อมและการยืมครุภัณฑ์โรงพยาบาล
กรุงเทพราชสีมา 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานเว็บ
แอปพลิเคชั่นของ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา แบ่งออกเป็น 3 
ด้าน คือ ด้านข้อมูล ด้านการใช้งาน และด้านรูปแบบ โดยวิธีการ
แจกแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้จำนวน 5 
คน ซึ่ง ผลการประเมินมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 

ตารางที่ 1-1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมและการยืมครุภัณฑ์
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาด้านภาพรวม ได้ผลดังภาพต่อไปนี้ 
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ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบแจ้งซ่อม
และการยืมครุภณัฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ท้ัง 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านรูปแบบ 2) ด้านการใช้งาน และ 3) ด้านข้อมูล จาก
ผู้ใช้งานพบว่าค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการทำงานท้ัง 3 ด้าน มีความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และส่วน
ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 

 
5. สรุปผลการดำเนินงาน 

 ในส่วนของงานวิจัยบทนี้จะนำเสนอผลการอภิปรายกายวิจัย
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงานและ
สรุปผลการวิจัยโดย ผู้วิจัยนำเสนอรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ
ตามลำดับดังต่อไปนี้ 
  5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
  5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมและการยืม

ครุภัณฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา  มีผลดำเนินงานดังน้ี 
 1) ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมและ

การยืมครุภัณฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 
 ในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันระบบแจ้ง

ซ่อมและการยืมครุภัณฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้ใช้
โปรแกรม Visual Studio ในการพัฒนาเว็บไซต์พัฒนาระบบใช้
โปรแกรมจำลอง Server XAMPP และใช้ภาษา HTML PHP 
Java Script และ CSS ในการพัฒนาเว็บไซต์ ร่วมกับ MySQL 
เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล ซึ่งระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูลการซ่อม จัดการ
ข้อมูลการยืม จัดการข้อมูลผู้ใช้และการออกรายงาน 

2. ส่วนของผู้ใช้งาน เพิ่มข้อมูลการแจ้งซ่อม เพิ่มข้อมูล
การยืม เพิ ่มข้อมูลการแจ้งซ่อม เพิ ่มข้อมูลการยืมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้ ติดตามสถานะการแจ้งซ่อมและการยืมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้ 

 2.) ผลการประเมินเว็บแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อม
และการยืมครุภัณฑ์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา   

 ในการประเมินระบบแจ้งซ่อมและการยืมครุภัณฑ์
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้ทำการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านข้อมูล ด้านการใช้งานและด้าน

รูปแบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบอยู่ใน
ระดับดีมาก  

5.2  ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของ   

เว็บแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมและการยืมครุภัณฑ์โรงพยาบาล
กรุงเทพราชสีมาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการนำระบบไปใช้และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 

1) ข้อเสนอแนะในการนำระบบไปใช้ 
 1. ผู้ใช้ควรทราบรุ่นของอุปกรณ์ทีจ่ะแจ้งซ่อมผ่าน
ระบบ 

2. ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลการแจง้ซ่อมและการยืมให้
ถูกต้องก่อนยืนยัน 
     2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในครั้งต่อไป 
 1. ควรเพิ่มฟังก์ชันการแนบรูปภาพอุปกรณ์ที่พบปัญหา
ในระบบแจ้งซ่อม 
 2. ในระบบยืมควรแสดงจำนวนอุปกรณ์ที่คงเหลืออยู่
ในแผนกให้ผู้ใช้งานทราบ 
 3. ควรมีการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณค์งเหลือของทาง
แผนกหมด 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] จุมพจน์ วนิชกุล. (2555). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.  
[ออนไลน]์. [วันท่ีค้นข้อมลู 17 ตุลาคม 2563]. 

 เข้าถึงได้จาก : http://wachum.org/ebook.htm.  
[2] ทักษิณา สวนานนท์. (2544). ความหมายของระบบการ

จัดการฐานข้อมลู.  [ออนไลน์}.[วันที่ค้นข้อมูล 17 ตุลาคม 
2563]   

 เข้าถึงได้จาก 
:https://sites.google.com/site/bpicdbms/my-
calendar. 

[3] นวภัทรา หนูนาค. (2555). เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser). 
[ออนไลน์]. [วันท่ีค้นข้อมลู 19 ตุลาคม 2563].    

 เข้าถึงได้จาก : 
http://webappbypaman.blogspot.com/2015/02/2.h
tml 

 



1866 
 

  

 [4] ปรีชา รักษาพล. (2558). กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ.  
[ออนไลน์]. [วันท่ีค้นข้อมลู 19 ตุลาคม 2563].    

 เข้าถึงได้จาก : 
https://www.shutterstock.com/software-
development-lifecycle-sdlc.  

 
 



1867 

 

 

เว็บขายของอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน ์
Electronic Online Shopping 

 
นายสถานิต อาภาวรรธนะ1,นายศุภวิชญ์ สุขเกษม1 และ พีรญา ธภัทรสุวรรณ1* 

 
1สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอรค์ณะ ศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
Email : sathanit.a@ku.th,supawit.s@ku.th,peeraya.t@ku.th* 

 
บทคัดย่อ 

 เว็บขายของอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นเว็บที่ช่วย
สนับสนุนการซื้อขายช่องทางออนไลน์แนวคิดในการพัฒนา
ระบบมาจากการที่มีผู้ต้องการขายของผ่านช่องทางออนไลน์
มาก แต่ยังไม่สามารถหาที ่วางขายสินค้าที ่ตรงตามความ
ต้องการได้ และผู้ซื้อสินค้าบางคนต้องเสียเวลาเพื่อเดินทาง 
ด ังนั้นกล ุ ่มผ ู ้พ ัฒนาจึงพัฒนาเว ็บไซด์ เพ ื ่อค ้นหาส ินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการซื้อผ่านทางออนไลน์ 
ผลการดำเนินงานวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบ
และพัฒนาเว็บขายของอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยสามารถ
ทดลองใช้งาน วางขายสินค้าออนไลน์และซื้อสินค้าออนไลน์ได้ 
 การพัฒนาเว็บไซด์นี ้เพื ่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้
ต้องการซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ไม่ต้องเดินทางไปซื้อ
สินค้าด้วยตนเอง ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าจากที่ไหนก็ได้ 
และเลือกสินค้าได้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ  
คำสำคัญ : เว็บไซด์,ออนไลน์,อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Online electronic shopping website is a 
website that supports online channel trading.The 
concept of the system development came from the 
people who wanted to sell their products through 
online channels. Sellers cannot find a place to sell 
the product that meets their needs. 
 As for some shoppers to waste time 
traveling to buy products. Therefore, developers 
have developed a website to buy and sell products. 
The development of this website is to facilitate 
people who want to buy electronic products so they 
do not have to travel to buy products by 
themselves. 
Buyers can choose from anywhere and select 
products that meet the desired goals . 
Keyword: website,online,Electronic 
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1.บทนำ 
        เนื่องจากในปัจจุบันมีการขายของออนไลน์เป็นจำนวน
มากทั ้งใน Facebook หรือ Web browser เพราะผู้ขายไม่
ต้องเช่าหน้าร้าน และมีความสะดวกต่อการเข้าถึงจากผู้ซื้อ แต่
การขายสินค้าอาจมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาเพื่อหลอกลวงผู้ซื้อ
และผู้บริโภค ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในการซื้อขาย ส่งผล
ให้ผู ้ต้องการขายสินค้าจริง ไม่สามารถขายสินค้าได้ตามที่
ต้องการ จากปัญหาข้างต้นทำให้ผู้พัฒนาเกิดแนวคิดในการ
พัฒนาเว็บขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อเพิ่มความ
ไว้วางใจของผู้ซื ้อ และเพิ่มช่องทางการขายสินค้าแก่ผู ้ขาย
ออนไลน์ โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะได้รับความสบายใจว่าจะไดร้ับความ
เป็นธรรมในการซื้อขายอย่างแน่นอน 
 
2.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
        2.1 ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษา 
ชุมชนบ้านเขว้า [1] 
         เป็นเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที ่สนใจที่จะซื้อสินค้าได้เข้ามา
เยี่ยม ชมและสั่งซื้อสินค้าอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และมีความ
แม่นยำในการสั่งซื้อสินค้า ลดปัญหาการติดต่อผู้ขายที่ไม่ค่อย 
สะดวกได้ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทำให้
ลูกค้าพึงพอใจและมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 
จุดดี 
        มีหน้าติดตามพัสดุซึ่งจะลิงค์ ไปยังเว็บไซต์ติดตามพัสดุ
ของบริการที่เราเลือก และสามารถตรวจสอบการจัดส่งได้ 
ติดตามว่าพัสดุของลูกค้าถึงที่ ไหนแล้ว 
 

 
ภาพที ่1  หนา้การติดตามสินค้าหรือพัสดุที่ทำการสั่ง 

 
 
 
 
 
 

จุดด้อย 
       หน้ารวมสินค้า ไม่ได้มีบอกจำนวนสินค้าเอาไว้ซึ่งจะเป็น
ปัญหาเมื่อสั่งซื้อแล้วสินค้าหมด หรือไม่มีสินค้า 

 
ภาพที ่2 หน้าที่รวมสินค้าและสามารถสัง่ซ้ือได้ 

       2.2  ระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ ประเภทอุปกรณ์ ทำ
เล็บแฟช่ัน [2] 
      ผ ู ้ จ ัดทำได ้พ ัฒนาโครงการในร ูปแบบเว ็บไซต ์ E-
commerce ใน หัวข้อเรื ่อง อุปกรณ์ทำเล็บแฟชั่น สามารถ
สั่งซื้อสินค้าได้ โดยระบบมีการรองรับการใช้งาน ของลูกค้าทั้ง
ในด ้านระบบสมาช ิก ระบบคำนวณราคาส ินค ้า และ
ใบเสร็จรับเงิน 
จุดดี  
       มีการทำใบเสร็จให้แก่ลูกค้าได้ 

 
ภาพที ่3 แสดงหน้าปริ้นใบเสร็จ 

จุดด้อย 
       ไม่มีการบอกรายละเอียดของสินค้า   

 
ภาพที ่4 แสดงหน้าสินค้า 

 
        2.3 ระบบซื้อขายสินค้าการเกษตรออนไลน์ [3] 
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        ระบบซ ื ้ อขายส ินค ้ าการ เกษตรออนไลน ์  หรื อ 
KASETCLOUD.COM สร ้างขึ ้นโดยมีจ ุดม ุ ่งหมายหล ักคือ 
ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อทำ การค้ากันได้
โดยตรง ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสในการขายไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ เพิ่มช่องทางในการซื้อ ขาย เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์เพื่อ
จัดการห่วงโซ่อุปทานจากผู ้ผลิต ผู ้ขนส่ง ไปยังผู ้บริโภค 
ตลอดจน เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรในแต่ละ
พื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ผลผลิต
ในแต่ละพื้นที่เพื่อเสาะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนการ
นำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ในพื้นที่น้ันๆ เป็นต้น 
จุดดี 
        มีรายงานการส่งของที่เป็นระบบ 

 
ภาพที ่5 รายงานงานจัดส่งที่ถึงเวลาจัดส่ง 

จุดด้อย 
       ไม่มีหน้าดูสินค้าให้เข้าไปดู แต่สามารถไปดูที่สถานท่ีได้ 
 
3.วิธกีารดำเนินการวิจัย 
        ผ ู ้ พ ั ฒน า ร ะบ บ ได ้ อ อก แบ บระบ บข ายส ิ นค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื ้อและ
ผู้ขายของอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีฟังก์ช่ันดังน้ี 
 - ระบบซื้อสินค้า 
 - ระบบวางขายสินค้า 
 - ระบบแยกประเภทและค้นหาสินค้า 
 - ระบบคืนสินค้า 
 - ระบบตรวจสอบสถิติสินค้า 
โดยใช้ภาษา PHP , HTML และ CSS ในการพัฒนาระบบและ
มีการออกแบบตารางโครงสร้างที ่ใช ้ในระบบขายสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ประกอบด้วยตารางดังนี ้

        3.1 โครงสร้างของตารางข้อมูลทั้งหมดใช้ในระบบขาย
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
ตารางที่ 1 : โครงสร้างของตารางข้อมูลทั้งหมด 

ช่ือตาราง ความหมาย 
bank ตารางบอกชื่อธนาคาร เป็นตาราง

ที่เก็บบัญชีธนาคารของผู้ขาย 
bankadmin ตารางบอกชื ่อธนาคารแอดมิน 

เป็นตารางที่เก็บบัญชีธนาคารของ
แอดมิน 

confirmproduct ตารางการส่งสินค้าของผู้ขาย เป็น
ตารางเก ็บรายละเอ ียดการส่ง
สินค้าจากผู้ขายไปหาผู้ซื้อ 

confirmproductre ตารางการส่งคืนสินค้าของผู ้ซื้อ 
เป็นตารางเก็บรายละเอียดการ
ส่งคืนสินค้าจากผู้ซื้อไปหาผู้ขาย 

orderdetail ตารางบอกลำดับการซื้อสินค้า 
เป็นตารางเก็บรายละเอียดของ
การสั่งซื้อสินค้า 

productlist ตารางบอกลำด ับการวางขาย
สินค้า เป็นตารางการเก็บข้อมูล
ของสินค้า 

promotion ตารางเพิ ่มโปรโมชั ่นสินค้าเป็น
ตารางเก็บข้อม ูลของโปรโมช่ัน
สินค้า 

returnproduct ตารางหมายเลขขอคืนสินค้า เก็บ
รายละเอียดของสินค้าที่ผู ้ซื ้อทำ
การขอคืนสินค้า 

saveorder ตารางการขายสินค้าที ่ขายออก
แล้ว เป ็นตารางเก็บข้อมูลการ
สั่งซื้อของผู้ซื้อ 

user ตารางบอกลำดับผู้ใช้ เป็นตาราง
เก็บข้อมูลของสมาชิก 

        3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0  
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              ภาพที่ 6 DFD Level 0 

 
4. ผลการดำเนินงาน 
        เมื ่อโครงงานเสร็จสิ ้น ทำให้ได้หน้าหลักของเว็บไซต์
ดังต่อไปนี้ 
        4.1 หน้า login ผู้ใช้งานที่มี ID อยู่แล้วสามารถเข้าสู่
ระบบได้เลย ถ้าหากยังไม่มีจะต้องทำการสมัครก่อนใช้งาน ดัง
ภาพ 

 
ภาพที่ 7 : หนา้เข้าสู่ระบบ 

        4.2 หน้าสมัครสมาชิก จะแบ่งการสมัครเป็นการสมัคร
สมาชิกสำหรับผู้ซื้อกับการสมัครสมาชิกสำหรับผู้ขาย โดยผู้ใช้
จะต้องกรอกข้อมูลครบถ้วนตามที่กำหนด 

 
ภาพที่ 8 : หนา้สมัครสมาชิกสำหรับผู้ซ้ือ 

 
ภาพที่ 9 : หนา้สมัครสมาชิกสำหรับผูข้าย 

        4.3 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ซื้อจะสามารถดูสินค้าและ
ค้นหาสินค้าได้จากชื่อสินค้า โดยหน้านี้สามารถแยกประเภท
สินค้า ดูข้อมูลสินค้าและข้อมูลผู้ขายได้ 

 
ภาพที่ 10 : หน้าดูสินค้าโดยรวมทั้งหมด 

 
ภาพที่ 11 : หน้าแยกประเภทข้อมูลสินค้า 

 
ภาพที่ 12 : หน้าแสดงผลลัพธก์ารค้นหา 

 
ภาพที่ 13 : หน้ารายละเอียดสินค้า 

 
ภาพที่ 14 : หน้าข้อมูลผู้ขายสินค้าที่เลอืก 
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        4.4 เมื่อเข้าสู่ระบบแบบผู้ซื้อ ผู้ซื้อยังสามารถตรวจสอบ
สถานะการคืนของ ยืนยันการรับสินค้า และมีหน้ายืนยันส่ง
สินค้ากลับ เมื่อได้รับสถานะยืนยันการคืนสินค้า 

 
ภาพที่ 15 : หน้าเช็คว่าการขอคืนสินค้าได้รับการยืนยันหรือไม่ 

 
ภาพที่ 16 : หน้ายืนยันเม่ือได้รับสินค้า 

 
ภาพที่ 17 : หน้าส่งหลักฐานเมื่อได้คืนของไปที่ผู้ขายแล้วใหแ้อดมิน

ตรวจสอบ 

       4.5 ระบบการซื้อสินค้าเมื ่อผู ้ซื ้อเลือกสินค้าได้ตามที่
ต้องการแล้วสามารถกดสั่งซื้อ โดยจะมี 3 ข้ันตอน  
1. เลือกสินค้าและยืนยันจำนวน         
2.ยืนยันที่อยู่  
3.ตรวจสอบข้อมลูและชำระเงิน

 
ภาพที่ 18 : หน้าเลือกสินค้าและยืนยันจำนวน 

 
ภาพที่ 19 : หน้ายืนยันที่อยู ่

ภาพที่ 20 : หน้าตรวจสอบข้อมูลและชำระเงิน 

        4.6 เมื ่อเข้าสู ้ระบบในแบบผู ้ขาย สามารถดูสินค้า
ทัง้หมด และดูข้อมูลสินค้าได้ แต่จะไม่สามารถสั่งซื้อได้ 

 
ภาพที่ 21 : หน้าดูสินค้าทั้งหมด 

 
ภาพที่ 22 : หน้าดูรายละเอียดสินค้า 

        4.7 ผู้ขายสามารถเพิ่มรายการสินค้าเพื่อโชว์ในส่วนของ
รายการสินค้าท้ังหมดได้ 

 
ภาพที่ 23 : หน้าเพิ่มสินค้าวางขาย 

        4.8 ผู้ขายสามารถเช็คสถิติสินค้าทั้งหมดได้ว่ามียอดเข้า
ชมสินค้าแต่ละตัวเท่าใดแล้ว 

 
ภาพที่ 24 : หน้าดูสถิติการเข้าชมสินค้าแต่ละตัว 
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        4.9 ผู้ขายสามารถดูวา่มีผูซ้ือ้ซื้อสินค้าตัวไหนไปบา้ง 
และมีหนา้ส่งสินคา้ไปยังผู้ซื้อ 

 
ภาพที่ 25 : หน้าดูวา่มีสินค้าใดถูกขายแล้วบ้าง 

 
ภาพที่ 26 : หน้ายืนยันวา่มีการส่งสินค้าไปแล้ว 

        4.10 ผู้ขายมีหน้าเช็คการขอคืนสินค้า โดยมีหน้า 
ตรวจสอบว่าสินค้าท่ีถูกขอคืนแอดมินตรวจสอบว่าคืนได้
หรือไม่ และเมื่อไดร้ับสินค้า มีหนา้ยืนยันว่าได้รับสินค้าคืนแล้ว

 
ภาพที่ 27 : หน้าตรวจสอบวา่มีของถูกคืนหรือไม่ 

 
ภาพที่ 28 : หน้ายืนยันวา่มีสินค้าส่งคืนมาแล้ว 

 

        4.11 เมื ่อเข้าสู ่ระบบในสถานะแอดมิน จะสามารถดู
สินค้าท้ังหมดและ ลบสินค้าที่ไม่ถูกต้องได้ด้วย 

ภาพที่ 29 : หน้าลบสินค้า 

        4.12 แอดมินสามารถตรวจสอบ ขอคืนสินค้า โดยหน้า
นี้แอดมินสามารถกดให้คืนสินค้าหรือยกเลิกได้

 
ภาพที่ 30 : หน้ายืนยันการขอคืนสินค้า 

    4.13 แอดมินสามารถดูได้ว่าสนิค้าใดถูกขายแลว้ ตรวจสอบ
สถานะการชำระเงิน 

 
ภาพที่ 31 : หน้าตรวสอบสินค้าขายแลว้ 

        4.14 แอดมินตรวจสอบว่ามีส่งสินค้า เมื่อคนซื้อมากด
ยืนยันหรือการส่งสินค้าครบ 7 วันแล้ว แอดมินจะโอนเงิน
ให้แก่ผู้ขาย 

 
ภาพที่ 32 : หน้าตรวจสอบวา่สินค้าถึงผู้ซ้ือแล้ว 

        4.15 แอดมินตรวจสอบสินค้าว่าสินค้าที่ผู้ซื้อขอคืนถึง
มือผู้ขายแล้วหรือไม่ 

 
ภาพที่ 33 : หน้าตรวจสอบวา่สินค้าคืนถึงผู้ขายแล้ว 

        4.16 แอดม ินเพ ิ ่มโปรโมช ั ่นไปโฆษณาหน้าผ ู ้ซื้อ

 
ภาพที่ 34 : หน้าเพิ่มโปรโมชั่น 
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5. สรุป 
        โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์นี้เริ่มจากการที่ผู้จัดทำ
เป็นผู้ช่ืนชอบในการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และพบว่าการ
ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นจำเป็นต้องใช้เวลา และพบกับ
ความไม่สะดวก 
        จากปัญหาข้างต้นจึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาเว็บ
ไซด์ค้นหาและซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ อีกทั้งยังเป็น
การเพิ่มช่องทางการขายของให้แก่ผู้ขายของอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยระบบจะมีทั ้งการค้นหาจากชื่อ ประเภท ติดต่อผู ้ขาย 
ติดต่อแอดมิน และขอคืนสินค้าเมื่อสินค้ามีปัญหาอีกด้วยโดย
หล ังจากพัฒนาเสร ็จแล ้วทำให้ ได ้ เว ็บไซด์ขายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อข้างต้น 
 
อ้างอิง 
[1]ระบบบรหิารจดัการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษา  
ชุมชนบ้านเขว้า เเหล่งที่มา : 
http://www.dspace.bru.ac.th/xmlui/bitstream/handl
e/123456789/6325 
[2]]ระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ ประเภทอุปกรณ์ ทำเล็บ
แฟช่ัน แหล่งที่มา : http://www.atc.ac.th 
[3]ระบบซื้อขายสินค้าการเกษตรออนไลน์ แหล่งที่มา : 
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร ั ้งน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อว ิเคราะห์ 
ออกแบบ  พัฒนาและประเมินระบบการพัฒนาระบบเว็ปไซต์
องค์กร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สนิวส์ การพัฒนาครั้งนี้อาศัย
แนวคิดการวิจัยและพัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ 
เครื ่องมือในการพัฒนาประกอบไปด้วยระบบการจัดการ
เน ื ้ อหา โดยใช ้ โปรแกรม WordPress เวอร ์ช ั ่น  5 .4.2  
โปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์ด้วย Xampp เวอร์ช่ัน 7.4.11 และ
โปรแกรมช่วยจัดการโค้ด Visual studio code เวอร์ช่ัน 1.74 
โปรแกรมการจ ัดการฐานข ้อม ูลด ้วย MySQL ตลอดจน
โปรแกรมตกแต่งภาพคือ โปรแกรม Adobe Illustrator ภาษา
โปรแกรมได้แก่ ภาษา php ภาษา html และภาษา SQL
 ผลการศึกษาพบว่า ได ้ระบบระบบการพัฒนา
ระบบเว็ปไซต์องค์กร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สนิวส์ ซึ่งสามารถ
ทำงานได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  ตลอดจนพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่นด้วยสถาปัตยกรรมระบบแบบไคแอน-เซิร์ฟเวอร์ 
และผลการประเมินระบบ พบว่า ในด้านความถูกต้องของการ
ทำงานอยู ่ในเกณท์ด ีมาก (X=4.2 , S.D. = 0.65) ในด้าน
รูปแบบของระบบการประเมินภาพรวมอยู่ในเกณท์ดีมาก (X=
4.4, S.D. = 0.72)  ในด้านความยากง่ายในการทำงานการ
ประเมินภาพรวมอยู่ในเกณท์ดีมาก (X=3.90, S.D. = 0.77)  
ดังนั้นการพัฒนาระบบระบบการพัฒนาระบบเว็ปไซต์องค์กร 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สนิวส์ ครั ้งนี ้ แสดงให้เห็นว่าระบบ
เว็บไซต์องค์กร ของห้างหุ ้นส่วนจำกัดเฟิร์สนิวส์ มีความ
เหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้และ
สามารถนำไปใช้ในองค์กรและพัฒนาต่อได้จริง 

ABSTRACT 

The objective of this study was to analyze, design, 
develop, and evaluate Development of Corporate 
website for First News Limited Partnership. This study 
used Research and Development Methodology 
based on the principle of the System Development 
Life Cycle. The development tools were Content 
management system (CMS) and photo editor 
(optional). The computer language were php 
language, html language and sql language. Xampp 
was database management system. 
The result of study, the system was meeting the 

needs of the user. The system architecture was 

client-server. In terms of accuracy, overall evaluation 

was very good level (X=4.2, S.D. = 0.65), In terms of 

pattern, overall evaluation was very good level 

(X=4.4, S.D. = 0.72), The result of evaluation was very 

good level (X= 3.90, S.D. = 0.77). The development 

of this system, Development of Corporate website for 

First News Limited Partnership was showed was 

suitable, able to meet the needs of users, and can 

be used in the organization and develop for real. 
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1.บทนำ 

 ปัจจุบันเราจะได้เห็นสื่อกระแสหลักจำเป็นต้องพึ่ง
ข้อมูลและหลักฐานจากการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตกัน
บ่อยครั้งยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เราตระหนักถึงความสำคัญ
ของข้อมูลดิจิตอลกันอย่างชัดเจน เมื่อใคร ๆ ต่างก็ใช้เว็บไซต์ 
ประชาสัมพันธ์งานของตน ทำให้กระแสการแข่งขันของ
เว ็บไซต ์ส ูงข ึ ้นเป ็นเงาตามตัว ผ ู ้ ใช ้อ ินเทอร ์ เน ็ตม ีการ
เปรียบเทียบธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยคุณภาพ
ของเว็บไซต์ มองถึงรูปแบบการทำเว็บไซต์ จัดระบบ การใช้
งานที่ง่ายอ่านสะดวก ความเอาใจใส่ต่อข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่ง
นำไปสู่การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการในอนาคต ดังนั้นการมี
เว็บไซต์ที่ดูดี น่าเชื่อถือจึงเป็นหน่ึงสิ่งที่สามารถช่วยสร้างธุรกิจ
ให้เติบใหญ่ได้ 

การสร้างเว็บไซต์ขององค์กรหรือสนับสนุนให้มีการ
รับทำเว็บไซต์เป็นของตนเองเพื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณางาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ เว็บไซต์มีความสําคัญอย่างมาก โดยเฉพาะ
วงการธรุกิจ ปัจจุบันเว็บไซต์เปรียบเหมือนสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจขาด
ได้ไปเสียแล้ว เมื่อไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็กต่างก็
ทำเว็บไซต์เป็นของตนเองทั้งนั ้น เพราะเว็บไซต์คือช่องทาง
สำคัญที่จะทำให้บริษัทมีโอกาสได้นำเสนอสินค้าของตนให้ผู้คน
จำนวนมากได้เห็น ซึมซับ และรับทราบถึงสินค้าหรือบริการ 
ด้วยต้นทุนท่ีต่ำยิ่งกว่าการใช้สื่อหลักอย่างวิทยุ โทรทัศน์ อีกทั้ง
การมาของ Social Media ยังทำให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็บไซต์ กระจายได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางยิ่งกว่าสื่อ
กระแสหลักด้วยซ้ำ  
 จากความสำค ัญที ่กล ่าวมาข ้างต ้น ป ัจจ ุบ ันนี้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของ
องค์กร ทางคณะผู้จัดทำมีความสนใจ ที่จะสร้างสื่อเพื่อโฆษณา
และประชาสัมพันธ์โดยสร้างเป็นเว็บไซต์ ที ่เปรียบเสมือน
แหล่งข้อมูลหลักขององค์กร ที่มีการแนะนำสินค้าและโชว์
ผลงานของทางองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ตัดสินใจง่ายขึ้น
ในการสั่งสินค้าของทางองค์กร และเก็บรวบรวมพฤติกรรมของ
ผู้ใช้มาวิเคราะห์ด้วยการนำเครื่องมือของ Google เข้ามาใช้ 
คือ Google Analytic 

 

 

2.ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 วงจรในการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle: SDLC) 
 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบตามวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
คือ กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้ โดยระบบที่
จะพัฒนานั้น อาจเริ ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่เลยหรือนำ
ระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยน ให้ดียิ่งขึ้น ภายในวงจรนี้
จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phases) ได้แก่ 
ระยะการวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ 
(Analysis Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) และ
ระยะการสร้างและพัฒนา (Implementation Phase) โดยแต่
ละระยะจะประกอบไปด้วยขั้นตอน (Steps) ต่าง ๆ แตกต่าง
กันไปตาม Methodology ที ่นักวิเคราะห์นำมาใช้ เพื ่อให้
เหมาะสมกับสถานะทางการเงินและความพร้อมขององค์กรใน
ขณะนั้น 

ขั้นตอนในวงจรพัฒนาระบบ ช่วยให้นักวิเคราะห์
ระบบสามารถดำเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นขั้นตอน 
ทำให้สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาระบบ ได้ ขั้นตอนต่าง ๆ นั้นมี
ล ักษณะคล ้ายก ับการต ัดส ินใจแก ้ป ัญหาตามแนวทาง
ว ิ ทย าศ าสตร ์  ( Scientific Management)  และพ ัฒนา
ทางเลือกนั้นให้ใช้งานได้ สำหรับวงจรการพัฒนาระบบใน
หนังสือเล่มนี ้ จะแบ่งเป็น 7 ขั ้นตอน ได้แก่   ค้นหาและ
เลือกสรรโครงการ จัดตั้งและวางแผนโครงการ วิเคราะห์ระบบ  
ออกแบบเชิงตรรกะ ออกแบบเชิงกายภาพ พัฒนาและติดตั้ง
ระบบ  ซ่อมบำรุงระบบ  
2.2 ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Content 
Management System: CMS) 

[1] ภานุวัฒน์ หนูนคง (2555) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Content Management 
System : CMS) คือโปรแกรมที ่เขียนขึ ้นด้วยภาษาสคริปต์ 
ทำงานอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน 
นั่นคือเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานผ่านเว็บด้วยการแสดงผลใน
หน้าต่างของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ CMS เป็นโปรแกรมสร้าง
เว็บไซต์แบบสำเร็จรูป พร้อมกับมีเครื ่องมือสำหรับบริหาร
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จัดการเนื ้อหาและองค์ประกอบต่างๆ บนเว็บไซต์อย ่าง
ครบถ้วน CMS มีคุณสมบัติในการจัดการกับเนื ้อหาของ
เว็บไซต์ในปริมาณมาก ๆ ได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการ
ของผู้ดูแลเว็บไซต์ ภาษาสคริปต์ที่ถูกนำมาสร้างเป็นโปรแกรม 
CMS ส่วนใหญ่คือภาษา PHP, ASP และ JAVA และระบบ 
CMS จะจัดเก็บข้อมูลเนื้อหาไว้ในไฟล์ฐานข้อมูล เช่น MySQL, 
Protégé SQL และ Microsoft SQL เป็นต้นนอกจากนี้ CMS 
ยังได ้นำเทคโนโลยีของภาษา XML (Extensible Markup 
Language) เข้ามาช่วยในการจัดการประเภทของข้อมูลอีก
ด้วย 

CMS (Content Management System) ห รื อ 
ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ โดยจะอยู่ในรูปของโปรแกรม
สำเร็จรูป เพื่อผู้ใช้งานสามารถสร้างและจัดการเนื้อหาภายใน
เว็บไซต์ได้เองโดยที่ไม่ ต้องมีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งมี
ความสามารถในการ เพิ่ม ลบ และดำเนินการแก้ไขข้อมูลมาใน
ตัว นอกจากน้ียังมี Extension หรือส่วนเสริมต่างๆ ที่ทำหน้าท่ี
เฉพาะทางซึ่งนอกเหนือจาก Feature การทำงานพื้นฐานของ 
CMS ที ่มีมาให้อยู ่แล้วในเบื ้องต้น เช่น จากเดิมที ่เว็บไซต์
สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้ด้วย CMS หากทำการติดตั้ง 
Extension ในการรับสมัครงาน ก็จะทำให้เว็บไซต์มี Feature 
สำหรับรับสมัครงานได้ ซึ่งขอบเขตการทำงานของ Feature 
จะขึ้นอยู่กับ  ที่เราทำการติดตั้งเข้ามา โดยจะมีให้เลือกติดตั้ง
มากมายเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเว็บไซต์เองได้ โดยที่ไม่
ต้องพัฒนาขึ้นมาเอง ซึ่งก็มีทั้งในรูปแบบฟรีและมีค่าใช้จ่าย 

[2] ปริญญา เพียรอุตส่าห์ (2554) ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า เป็นระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) ชนิดหนึ่ง โดยเป็น
ระบบท่ีเขียนขึ้นด้วยภาษาโปรแกรม เพื่อใช้เป็นเว็บแอปพลิเค
ชัน (Web Application) ในการจัดเนื้อหาของเว็บไซต์ ให้ง่าย
ต่อการจัดการ การทำงานของระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ส่วน
ใหญ่จะประกอบด้วย โปรแกรมสำหรับสร้างหน้าเว็บด้วย
สคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรมที่ใช้จัดเก็บ
ข้อมูลเช่น โปรแกรมฐานข้อมูล  
2.3 การพัฒนาเว็บแอปลิเคชั่น (Web application 
development) 
 [3] เว็บไซต์ Pimclick กล่าวว่า เว็บแอพพลิเคช่ัน 
ประกอบด้วย รูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น เกมส์ เครื่องมือค้นหา 
การระบุพิกัด เมล์ โปรแกรมสำหรับมืออาชีพ และอื่นๆ  เว็บ

แอพพลิเคชั่นมีข้อดีเพื่อผู้ใช้งาน การเปิดโปรแกรมที่ไม่ต้องมี
หน้าที่ ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา การเข้ากันได้กับบราวเซอร์ 
การปรับขนาดของหน้าจอ อนุญาติรับการปรึกษาออฟไลน์ ทำ
ให้การชี้ไปยังเว็บได้ง่ายขึ้น ทำให้ SEO ดีขึ้น ปรับปรุงทันที
และเป็นอิสระกับร้านขายแอพพลิเคชั่น ข้อดีส่วนใหญ่ของ  
web applications คือการใช้ภาษา HTML5 คือ พวกเขาไม่
ต้องการส่วนเสริมอื่นๆ เช่น Google Gears Adobe Flash 
Player or Microsoft Silverlight เพื ่อจะทำให้ทำงานได้ดี 
พวกเขาสามารถโชว์ วิดีโอ เสียง โดยการลากวาง การทำให้
สามารถการเข้าใช้งานจากเครื่องมืออ่ืนๆ นอกนั้นต้นทุนในการ
พัฒนาจะลดลง และ การติดตั้งเร็วข้ึน สุดท้ายพวกมันยังมีการ
พัฒนาต่อเนื่อง และมีฟังก์ชั่นการทำงานใหม่อยู ่ตลอดเวลา 
เช่น การจัดเก็บไฟล์และการจัดการแบบออฟไลน์สามารถใช้ได้
แล้วในตอนนี้ สำหรับในอนาคต ข้อดีคือ การลงโฆษณาเป็น
อิสระจากการใช้เว็บและร้านค้าแอพของเขา ความจริง ทำให้
ไม่ต้องทุกทรมานจากการควบคุมและการกดดันตลอด พวก
เราสามารถหาได้จากร้านค้าแอพพลิเคชั ่นหรือตลาดแอน
ดรอยด์ ไม่ต้องจ่ายค่านายหน้าใดๆ และไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิช
ชั้น ในปัจจุบันการจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับบริษัทใดๆ เพราะ
มันจะช่วยให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในหมู่ของคู่แข่ง โดยการ
นำเสนอมีความเป็นไปได้ในการแสวงหาผลกำไรจำนวนมาก 
 [4] Apivat Pattana-anurak (Zixzax.net, 2563 ) 
กล ่าวว ่า เว ็บแอพพล ิ เคช ั ่น ค ือ โปรแกรมซอฟต ์แวร์
คอมพิวเตอร์ที ่ทำงานบนเว็บเซิร ์ฟเวอร์ซ ึ ่งแตกต่างจาก 
โปรแกรมซอฟต์แวร์ที ่ใช้บนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และ
แท็บเล็ต ที่ได้รับการจัดเก็บไว้ในระบบปฏิบัติการ (OS) ของ
อุปกรณ์ เว็บแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงได้ โดยใช้ผ่านเว็บ
เบราว์เซอร์ที่มีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เว็บ แอพพลิเคช่ันเป็น
โปรแกรมที ่ ใช ้บนอ ุปกรณ์ได ้ในท ันท ี ในการใช ้งานไม่
จำเป็นต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ 

2.4 Responsive 

  [7] Responsive คือ การออกแบบในปัจจุบันท่ีต้อง
คำนึงถึงการใช้งานท่ีรองรับได้ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น มือถือ 
เดสท็อป หรือการใช้งานบนแท็บเล็ต โดยช่วยให้องค์ประกอบ
ต่างๆในเว็บไซต์มีความยืดหยุ่นไปตามสภาพของหน้าจอของ
อุปกรณ์  
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  Responsive Web Design ค ื อ  ก า ร ออก แ บบ
เว็บไซต์ให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลายชนิด เช่น 
หน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เพราะอุปกรณ์
เหล่านี ้มีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน ดังนั ้นจึงไม่สามารถใช้
ขนาดการแสดงผลของเว็บไซต์แบบเดียวกันได้ 
  แต่เดิม เว็บไซต์จะแสดงผลบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
ได้ต้องมีการใช้ URL คนละ URL เช่น บนคอมพิวเตอร์เป็น 
www.abc123.com แต่บนมือถือจะเป็น m.acb123.com 
ทำให้ต้องเขียนโค้ดสองชุด Responsive Web Design จึงมี
ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้ CSS, CSS3 และ JavaScript 
มาช่วยในการออกแบบ เพื ่อให้ข้อมูลบนเว็บไซต์มีการจัด
เร ียงลำดับและแสดงผลบนหน้าจอที ่แตกต่ างกันได้โดย
อัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ 

2.5 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับงาน 
 การพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร ได้พัฒนาขึ้นมา โดย
อาศัยระบบการจัดการเนื ้อหาของเว็บไซต์หรือที ่เร ียกว่า 
CMS(Content Management System) ซึ่ง มีด้วยกันหลาย
อย่าง เช่น Joomla, WordPress, OpenCart, Magento ทาง
คณะผู้จัดทำได้เลือก WordPress นำมาพัฒนาเว็บไซต์ของ
องค์กร ท่ีมีชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สนิวส์ 
 ระบบการจัดการเนื ้อหาของเว็บไซต์ (Content 
Management System : CMS) คือ ระบบที ่พัฒนา คิดค้น
ขึ้นมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพัฒนา (Development) 
และบริหาร (Management) เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
กำล ังคน ระยะเวลา และเงินทอง ที ่ ใช ้ในการสร้างและ
ควบคุมดูแลไซต์ โดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะนำเอา ภาษาสคริปต์ 
(Script languages) ต่างๆมาใช้ เพื่อให้วิธีการทำงานเป็นแบบ
อัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น PHP, Perl, ASP, Python หรือภาษา
อื่นๆ(แล้วแต่ความถนัดของผู้พัฒนา) ซึ่งมักต้องใช้ควบคู่กันกับ
โปรแกรมเว ็บเซ ิร ์ฟเวอร ์ (เช ่น Apache) และดาต ้าเบส
เซิร์ฟเวอร์ (เช่น MySQL) 
 ปัจจุบัน WordPress ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งาน
ทั่วโลก เพราะเป็นระบบที่ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่น จุดเด่น
ของ WordPress คือ ปลั๊กอิน หรือโปรแกรมเสริม ท่ีทำให้ 

เว็บไซต์ตอบสนองการใช้งานในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึง
ระบบ E-commerce ที่เรียกว่า WooCommerce และธีมที่

หลากหลายแบบ และสวยงาม ที่สำคัญคือรองรับการทำ SEO 
ได้เป็นอย่างดีจึงทำให้เว็บไซต์ติดอันดับที่ดีเวลาค้นหาผ่าน 
Search Engine อย่าง Google 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 [5] ชาญณรงค์ แก้วกระจ่าง (2555) ศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นไปและ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 6 ท่านและผู้เข้าชมเว็บไซตท์ี่
ท ําแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์จนเสร็จสมบูรณ์
จํานวน 35 คน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี ่ยเลขคณิต และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดกระบี่มีคุณภาพจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับดีมากและด้านสื่อโดยรวมอยูใน
ระดับดีสําหรับการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 [6] Dedeke (2559) ได้ศึกษาการออกแบบเว็บไซต์
ท่องเที่ยวโดยใช้สารสนเทศ Task-fit เพื ่อ ประเมินคุณภาพ
การให้บริการและความตั้งใจซื้อการศึกษาหลายแห่งมีการ
สํารวจผู ้ซื ้อในรูปแบบ ความตั ้งใจที ่จะซื ้อสินค้าออนไลน์
อย่างไรก็ตามการศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นไปที่บทบาทสารสนเทศ 
Task-fitและคุณภาพการออกแบบเว็บไซต์แต่เน้นไปในเรื ่อง
การออกแบบในคุณภาพการให้บริการการรับรู้และความตั้งใจ
ซื้อข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทําการรวบรวมในระหวาง
การทดลองบนแพลตฟอร์มจัดหาหมู ่คณะของ Amazon 
วิศวกรรมเติร ์กผลการวิจัยพบวาการออกแบบเว็บไซต์มี
อิทธิพลต่อการรับรู ้คุณภาพสินค้าและความตั ้งใจซื ้อทาง
ออนไลน์ 
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3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน 
 

  
 

 

 

 

 

 
ภาพ 1 การพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรมีกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน 

  

3.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม ่

 ทางองค์กรต้องการสร้างเว็บไซตเ์พื่อเป็นสื่อโฆษณา

และประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มาก

ยิ่งข้ึน จึงได้มีการพัฒนาเว็บไซต์เพือ่เป็นไปตามความต้องการ

ขององค์กรโดยไดม้ีการแบ่งกระบวนการทำงานตามขั้นตอน

ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 2 แผนภาพการแสดง Flowchart ส่วนของ Admin 

ภาพ 3 แสดงการทำงาน Use case Diagram ระบบงานใหม่ 
 

3.3  การกำหนดประชากร   

 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการ

พัฒนาเว็บไซต์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สนิวส์ ได้ใช้การ

กำหนดประชากรที ่จะทำการประเมินความพึงพอใจโดย

เลือกใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม   

ผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งานท่ัวไป (User) 

3.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมนิความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานระบบ 

 เครื ่องมือที ่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานระบบของ ระบบการพัฒนาเว็บไซต์ คือ แบบสอบถาม

ความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้งานระบบ ซึ่งแบบสอบถามความพึง

พอใจ ประกอบด้วย 3 ตอน  

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ แบบสอบถามเป็นแบบ

เลือกตอบ ( Check-List ) ประกอบด้วย เพศ และอายุ 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ระบบการพัฒนาเว็บไซต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์

สนิวส์ มีล ักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ ( 

Check-List ) ประกอบด้วยหัวข้อด้านการออกแบบ ด้านความ

มีเสถียรภาพ และด้านประโยชน์ของระบบต่อผู้ใช้งาน 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นแบบสอบถาม

ปลายเปิดเพื่อให้แสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ โดยใช้

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และใช้

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการวัดระดับประสิทธิภาพ  

 

4.50 – 5.00  มีประสิทธิภาพระดบัดีมาก 
3.50 – 4.49  มีประสิทธิภาพระดบัดี 
2.50 – 3.49  มีประสิทธิภาพระดบัพอใช้ 
1.50 – 2.49  มีประสิทธิภาพระดบัปรับปรุงแก้ไข 
1.00 – 1.49  มีประสิทธิภาพระดบัไม่สามารถนำไปใช้

งานได ้
 

การหาค่าเฉลี่ย 

  การหาค่าเฉลี่ย (X ) โดยใช้สูตรดังนี้ 
 

                              (1) 
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เมื่อ X    แทน  ค่าเฉลี่ย 

  X  แทน ผลรวมของคะแนน 
 N   แทน จำนวนผู้ทำการประเมิน 
 
การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

S.D. =       
( )

( )1

22

−

− 
nn

XXn
 

เมื่อ    S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2

 X  แทน ผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง

( )2  แทน กำลังสองของคะแนนรวม  
n    แทน จำนวนผู้ทำการประเมิน 

 

4. ผลการดำเนินงาน 

 ในการจัดทำการพัฒนาเว็บไซต์องค์กร ห้างหุ้นส่วน 
จำกัด เฟิร ์สนิวส์ ได้ทำการสอบถามและวิเคราะห์ความ
ต้องการของทางองค์กรมาเพื ่อออกแบบและพัฒนาจัดทำ
เว ็บไซต์ให ้ก ับองค์กรห้างหุ ้นส่วนจำกัด เฟิร ์สนิวส์ สืบ
เนื่องมาจากทางองค์กรต้องการมีบ้านหลักสำหรับองค์กร เพื่อ
ใช้โปรโมทสินค้าและบริการของทางบริษัท 

 
ภาพ 4 หน้าเว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สนิวส์ 

 

 
ภาพ 5 หน้าเว็บไซต์ในขณะทำการลง PIXEL for facebook 

 

ภาพ 6 หน้าแดชบอร์ดของ Google analytics 

 

4.1 แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบการพัฒนาเว็บไซต์

องค์กร ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สนิวส ์

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์

องค์กร ของห้างหุ่นส่วนจำกัด เฟิร์สนิวส์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

คือ ด้านความถูกต้องของข้อมูล ด้านรูปแบบของเว็บไซต์ และ

ด้านความยากง่ายในการทำงาน โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม 

เพื ่อสอบถามความพึงพอใจของผู ้ใช้จำนวน 5 คน ซึ ่งการ

ประเมินมีรายละเอียด ดังน้ี 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านความ

ถูกต้องของข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็นด้าน

ระบบที่พัฒนาสามารถนำไปใช้งานได้จริง อยู่ในระดับดี (𝑥̅  = 

3.6) ระบบมีความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วน อยู่ในระดับดี 

(𝑥̅  = 4.2) ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับดี

มาก (𝑥̅  = 4.6) ข้อมูลมีการจัดลำดับที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 

อยู ่ ในระดับดี (𝑥̅  = 3.8) ระบบให้ข ้อม ูลที ่ครบถ้วนตาม

ต้องการ อยู่ในระดับดี (𝑥̅  = 4.2) และความสามารถของระบบ

ในการจัดการข้อมูล อยู่ในระดับดี (𝑥̅  = 4) 

 

                               (2) 
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ภาพ 7 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ด้านความถกูต้อง 

 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านรูปแบบ
ของระบบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็นด้านความ

เหมาะสมของระบบ อยู ่ในระดับดีมาก (𝑥̅  = 4.6) ความ

สวยงามและความทันสมัยของหน้าจอ อยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅  = 
4.6) และความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร อยู่ในระดับดี 

(𝑥̅  = 4) 

 
ภาพ 8 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ด้านรูปแบบของระบบ 

 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านความ
ยากง่ายในการทำงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็น
ด้านภาษาที่ใช้ในระบบสามารถเข้าใจได้ง่ายชัดเจน อยู่ใน

ระดับดี (𝑥̅  = 4) และความยากง่ายของการใช้งาน อยู่ในระดับ

ดี (𝑥̅  = 3.8) 

 
ภาพที่ 9 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ด้านความยากง่าย 

 

5. บทสรุป 

การพัฒนาระบบเว็บไซต์องค์กร ห้างหุ้นส่วน จำกัด 

เฟิร์สนิวส์ พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหน้าหลักหรือเปรยีบเสมือน

บ้านที ่เป็นหลักใช้สำหรับโปรโมทสินค้าและบริการ เพื่อ

นำเสนอบริษัทให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู ้จักของสังคมในวง

กว้างมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวช่วยในการหากลุ่มเป้าหมายจากการ

ฝัง Google analytics ไว้ในเว็บไซต์ของทางองค์กรเพื่อใช้ใน

การยิงโฆษณากลับไปหากลุ่มเป้าหมายและใช้ในการดูข้อมูล

เชิงลึก เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าท่ีเข้ามารับชมในเว็บไซต์

ของทางองค์กร ทั้งนี ้ทั ้งนั ้นทางคณะผู้จัดทำต้องขอแจ้งว่า

เว็บไซต์นั ้นยังต้องมีการนำไปพัฒนาเพิ่มเติม เหตุเพราะ ณ 

ตอนนี ้เว ็บไซต์มีความเสถียรกับระบบพีซีมากที ่ส ุด ส่วน

อุปกรณ์พกพายังมีความเสถียรไม่มากพอ สามารถที่เข้าไปชม

เว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์พกพาได้ตามปกติ เพียงแต่บางอย่างอาจ

ยังไม่รองรับในอุปกรณ์พกพา  

 

 
ภาพ 10 การนำเสนอการดำเนินงานภาพรวม 
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แชทบอทสอบถามข้อมลูระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
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บทคัดย่อ 
การศึกษาแชทบอทสอบถามข้อมูลระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขา้
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาว ิชาว ิทยาการคอมพ ิวเตอร ์  ป ีการศ ึกษา 2564 มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื ่อให้นักเรียนได้รู้จักหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาลัยสวนดุสิตมากขึ้น 
2) เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์บนพื้นฐานของการสนทนาด้วยภาษาธรรมชาติเมื่อ
เรียกใช้บริการแชทบอทผ่านแอปพลิเคชัน 3) เพื ่อช่วยค้นหา
ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี
การศึกษา 2564 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จากผลการศึกษา
พบว ่า แชทบอทสามารถปฏิส ัมพ ันธ ์ระหว ่างมน ุษย ์และ
คอมพิวเตอร์บนพื ้นฐานของการสนทนาด้วยการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วยสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่
กำหนดและจากการสำรวจผู้ใช้จำนวน 20 คน พบว่ามีความพึง

พอใจต่อแชทบอทอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.61 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.55 และผลการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม
กับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา (IOC Index of Consistency) มีค่า
มากกว่า 0.5 แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้ดี 
คำสำคัญ: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ , การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ, แชทบอท 
 

ABSTRACT 
Studying chatbot, asking information about the criteria for 
recruiting people to study at the bachelor level Bachelor 
of Science Program Computer Science Program Academic 
Year 2021 aims 1) To acquaint students with the Bachelor 
of Science program. Computer Science 2) To enable 
students to interact between humans and computers 
based on natural language conversations when calling a 
chatbot service via an application 3) to help find 
information on the recruitment process. Continue at the 
bachelor level Bachelor of Science Program Computer 
science, academic year 2021, easily and quickly The results 
of the study showed that Chatbots are able to interact 
between human and computer based on conversation 
with natural language processing. Correctly complete the 
cup completely According to the conditions, and a survey 
of 20 users found that chatbots were the most satisfied. 

Which had mean x ̅ = 4.61 and standard deviation (SD) = 
0.55 and the results of the assessment of the 3 experts, the 
consistency between the question and the objective or 
content (IOC Index of Consistency) was greater than 0.5, 
indicating that In good working criteria 

Keywords: human computer interaction, natural 
language processing, chatbot 
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1. บทนำ 
ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ใน

สถาบ ั นอ ุ ดมศ ึ กษา  (Thai university Central Admission 
System : TCAS) ได้ถูกนำมาเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็น
ต้นมาเบื้องต้นมีสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 30 
แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่เข้าร่วมโดย
มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เป็นสาขาวิชาที่มีอยู่ในระบบ ให้ผู้สมัครได้เลือกเรียน แต่ก็พบ
ปัญหาว่าผู ้สมัครไม่สามารถค้นหาข้อมูลของหลักสูตรที่สนใจ
สมัครเข้าศึกษาต่อในเชิงลึกหรือโต้ตอบแบบทันทีได้ ผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาแชทบอทให้สามารถ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์บนพื้นฐานของการ
สนทนาด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  โดยที ่ผ ู ้ใช้งาน
สามารถดาวน์โหลดคิวอาร์โค้ด (QR-CODE) เพื่อเพิ่มแชทบอท 
(chatbot)  ลงบนแอปพล ิ เคช ัน ไลน์  ( line application)  ก็
สามารถค้นหาข้อมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดหมวดคำถามไว้ 9 หมวด เช่น 
วิทย์คอมคืออะไร เรียนจบสามารถไปทำงานอะไรได้บ้าง คำ
สัมภาษณ์รุ่นพี่ (ศิษย์เก่า) อาชีพ เงินเดือน และความก้าวหน้าใน
การทำงาน ชีวิตในมหาวิทยาลัย (นักศึกษารุ่นปัจจุบัน) ทำไมต้อง
เรียนที่วิทย์คอมสวนดุสิต เจาะลึกหลักสูตรวิทย์คอมสวนดุสิต 
กำหนดการและรายละเอียด TCAS ปีการศึกษา 2564 TCAS64 
กับหลักสูตรวิทย์คอมสวนดุสิต  ช่องทางติดต่อ สถานท่ีเรียนและ
บุคลากรวิทย์คอมสวนดุสิต เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา
ข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี
การศึกษา 2564 ทั้งหมดทีผู่้ใช้งานต้องการสืบค้น  

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาลัยสวนดุสิตมากขึ้น 
2.  เพื ่อช่วยให้นักเรียนสามารถปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์บนพื ้นฐานของการสนทนาด้วยการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติเมื่อเรียกใช้บริการแชทบอทผ่านแอปพลเคชัน 
3. เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลระเบียบการคัดเลอืก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (human computer 
interaction) คือ การศึกษาการวางแผนและออกแบบลักษณะ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรือผู ้ใช้งานคอมพิวเตอร์ กับ
คอมพิวเตอร์ [1]  เป็นการออกแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมารท์
โฟนในยุคปัจจุบันให้สามารถเชื ่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing)
เป็นการนำความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์มาวิเคราะห์รูปแบบ
โครงสร้างของประโยคตามหลักไวยากรณ์ และแปลความหมาย
ของคำเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ แล้วนำข้อความ
ความนั้นเก็บไว้ในฐานความรู้เพื่อให้คอมพิวเตอร์เกิดการเรียนรู้
และสามารถนำไปสร้างเป็นแบบจำลอง (model) เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ตามความต้องการ [2] โดยใช้แชทบอท (chatbot) ซึ่ง
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที ่มีไว้ใช้สื ่อสารโดยการ
สนทนากับมนุษย์ ม ี2 รูปแบบท่ี คือ รูปแบบท่ีถูกกำหนดด้วยกฎ
พ ื ้ น ฐ า น ต ่ า ง  ๆ  ( Based on rules) แ ล ะ ร ู ป แ บ บ ท ี ่ ใ ช้
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการเรียนรู ้ของ
เครื ่องจักร (Machine learning) เข้ามาช่วย [3] ร่วมกับแอป
พล ิเคช ันไลน์ ( line application) ให้ โทรศ ัพท ์สมาร ์ทโฟน
สามารถตอบโต้กับผู ้ใช้งานได้  [4] ซึ ่งอาศัยกระบวนการ 4 
ขั ้นตอน คือหนึ ่งศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง สอง
ออกแบบและพัฒนาต้นแบบแชทบอท สามทดสอบต้นแบบแช
ทบอทโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านและ สี่สรุปผลการทดสอบ
และข้อเสนอแนะ [5] ทั้งยังกำหนดให้แชทบอทตอบสนองความ
ต้องการทางด้านข่าวสารและข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (line 
application) ซึ่งมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์บนโทรศัพท์สมาร์ท
โฟนมีผู้ใช้งานจำนวนมากมายและแพร่หลาย [6] ซึ่งการพัฒนา
แชทบอท บนแอปพลิเคชันไลน์นี ้จะทำให้เข้าถึงผู ้ใช้ได ้เป็น
จำนวนมาก ด้วยหลักการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงจัดทำ SDU-ComSci 
TCAS64 Chatbot ขึ ้นมาเพื ่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษาหรือผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน
แชทบอท เกี่ยวกับระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานอีกด้วย 
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4. วิธีดำเนินการศึกษา 
ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัยสำหรับแชทบอทสอบถาม
ข้อมูลระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตร ี หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบ ัณฑิต สาขาว ิชาว ิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 ดังภาพ 1 
 

ภาพที ่1 วิธีดำเนินการวิจัยสำหรบัการพัฒนาต้นแบบแชทบอท 

 
4.1 ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแชทบอทของ ธนาคารกรุงไทย KTB Care และ 
แชทบอทของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Connect พร้อมนำ
แนวคิดนี้ไปพัฒนาระบบต่อยอดเป็นต้นแบบแชทบอทสอบถาม
ข้อมูลระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตร ี  หล ักส ูตรว ิทยาศาสตร ์บ ัณฑ ิต สาขาว ิชาว ิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ดังภาพที ่1 และ ภาพที ่2  

 
ภาพที ่2 แชทบอทของธนาคารกรุงไทย KTB CARE 
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ภาพที ่3 แชทบอทของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Connect 
 
 
4.2 กำหนดหัวข้อและออกแบบชุดคำถาม-ตอบ 
แชทบอทสอบถามข้อมูลระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 ได้ออกแบบกำหนด
หัวข้อและออกแบบชุดคำถาม ดังตาราง 1  
 

ตาราง 1 แสดงหัวข้อแชุดคำถาม-ตอบ 
หัวข้อคำถาม จำนวนชุดคำถาม--

ตอบ 
1.วิทย์คอมคืออะไร เรียนจบ
สามารถไปทำงานอะไรได้บ้าง 

30 

2. คำสัมภาษณ์รุ่นพี่ (ศิษย์เกา่) 30 
3. อาชีพ เงินเดือน และ
ความก้าวหน้าในการทำงาน 

30 

4. ชีวิตในมหาวิทยาลัย  
(นักศึกษารุ่นปัจจุบัน) 

30 

5. ทำไมต้องเรียนที่วิทย์คอมสวน
ดุสิต 

30 

6. เจาะลึกหลักสตูรวิทย์คอม
สวนดุสติ 

30 

7. กำหนดการและรายละเอียด 
TCAS ปีการศึกษา 2564 

30 

8. TCAS64 กับหลักสูตรวิทย์
คอมสวนดสุิต 

30 

9.ช่องทางติดต่อ สถานท่ีเรียน
และบุคลากรวิทย์คอมสวนดสุิต 

30 

รวมชุดคำถาม-ตอบ ทั้งหมด 270 
 
4.3 ออกแบบและพัฒนาต้นแบบ SDU ComSci TCAS64 
Chatbot 
ผู้วิจัยได้ออกแบบแชทบอทสอบถามข้อมูลระเบียบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 โดย
ออกแบบกำหนดหัวข้อและออกแบบชุดคำถาม ในแฟตฟอร์ม
ของกูเกิลที่ชื่อว่า DIALOGFLOW คือ PLATFORM สำหรับสร้าง 
CHATBOT ของ GOOGLE ท ี ่ ใช ้  MACHINE LEARNING ด ้าน 
NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP) ม า ช ่ ว ย ในทำ
ความเข้าใจถึงความต้องการ ( INTENT) และสิ ่งท ี ่ต ้องการ 
(ENTITY) ในประโยคสนทนาของผู้ใช้งาน และตอบคำถามตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน ตามกฎ หรือ FLOW ที่ผู้พัฒนาวาง
เอาไว้ ซึ่ง DIALOGFLOW จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของประโยค
ที ่ CHATBOT รับมา ว่าไม่จำเป็นต้องตรงตามเงื ่อนไข แบบ 
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RULE BASED  และยังสามารถเข้าใจถึงความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้อีกด้วย 
 
4.4 ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
ตาราง 2 ผลการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน 

  

ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ    

รายการประเมิน 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิ ค
นที่

 1
  

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิ ค
นที่

 2
 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิ ค
นที่

 3
 

IOC  แปลผล 

ด้านความต้องการของผู้ใช้งาน chatbot  

1 
ความสามารถ Chatbot ในส่วน
การป้อนคำถาม 1 0 1 0.67 ใช่ได้ 

3 
ความสามารถ Chatbot ในส่วน
การแสดงคำตอบ 1 1 1 1.00 ใช่ได้ดี 

3 
ความสามารถด้าน AI ในการ
แสดงผลบน Chatbot  1 1 0 0.67 ใช่ได้ 

4 
ความสามารถด้าน AI ในการ
แสดงผลบน Chatbot  1 1 1 1.00 ใช่ได้ดี 

ด้านการทำงานได้ตรงตามฟังก์ชนัท่ีกำหนด         

5 
ความเหมาะสมของข้อความใน
การต้ังคำถามบน Chatbot 1 1 1 1.00 ใช่ได้ดี 

7 
ความเหมาะสมของข้อความใน
คำตอบบน Chatbot 1 0 1 0.67 ใช่ได้ 

8 
ความถูกต้องของผลลัพธ์ท่ีได้
จากการถามบน Chatbot 1 0 1 0.67 ใช่ได้ 

9 

ความถูกต้องของผลลัพธ์ท่ีได้
จากการประมวลผลบน 
Chatbot 1 0 1 0.67 ใช่ได้ 

10 
ความเร็วในการแสดงผลของ 
Chatbot 1 1 1 1.00 ใช่ได้ดี 

11 ค่าน่าเชื่อถือของ Chatbot 1 1 1  1.00 ใช่ได้ดี 

ด้านความง่ายต่อการใข้งาน           

12 
ความเหมาะสมในการลืกขนาด 
สี ตัวอักษรบน Chatbot 1 1 1 1.00 ใช่ได้ดี 

13 

ความเหมาะสมของการใช้
ข้อความเพื่ออธิบายและสื่อ
ความหมาย 1 1 1 1.00 ใช่ได้ดี 

14 

ความเหมาะสมของการใช้
สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อ
ความหมาย 1 1 1 1.00 ใช่ได้ดี 

15 

ความเหมาะสมในการว่าง
ตำแหน่งของส่วนประกอบบน
หน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 1 1 1 1.00 ใช่ได้ดี 

16 
คำศัพท์ท่ีผู้ใช้มีความคุ้นเคยและ
สามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 1 1 1 1.00 ใช่ได้ดี 

17 

ความเหมาะสมกับการ
ปฏิสัมพันธโ์ต้ตอบระหว่าง 
Chatbot กับผู้ใช้งาน 1 1 1 1.00 ใช่ได้ดี 

 
 

จากตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 
3 ท่าน ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 
หรือเนื ้อหา ( IOC Index of Consistency) มีค่ามากกว่า 0.5 
แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้ดี 
4.5 ประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน X̅ SD ความพึงพอใจ 

1. ส่วนภาพและตัวอักษร    

1. รูปภาพและตัวอกัษรที่ใช้ใน
การนำเสนอ 

 
4.45 0.69 

 
มาก 

2. ความสมบูรณ์ของภาพและ
การเชื่อมโยงของขอ้ความ 

 
4.45 0.69 

 
มาก 

3. การวางภาพ และขนาดของ
ตัวอักษรที่ใช ้

 
4.40 0.68 

 
มาก 

4. ภาพ ข้อความ การสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน 

 
4.70 0.47 

 
มากที่สุด 

2. ส่วนการติดต่อของผู้ใช้และการออกแบบ 

1. ความสวยงาม เหมาะสม 
และง่ายต่อการใช้งาน 

 
 
4.50 0.51 

 
 
มากที่สุด 

2. ความน่าสนใจของ SDU-
ComSci TCAS64 Chatbot 

 
4.50 0.69 

 
มากที่สุด 

3. การออกแบบสอดคล้องกับ
ชื่อของ SDU-ComSci 
TCAS64 Chatbot 

 
 
4.65 0.49 

 
 
มากที่สุด 

4. ระยะเวลาในการเข้าถึง
ข้อมูล SDU-ComSci TCAS64 
Chatbot 

 
4.70 

0.47 

 
มากที่สุด 

3. ส่วนของประโยชน์ที่ได้รับ 

1. กระตุ้นให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้
ข้อมูล SDU-ComSci TCAS64 
Chatbot 

 
 
4.65 0.67 

 
 
มากที่สุด 

2. ติดต้ังและใช้งานง่าย 4.85 0.37 มากที่สุด 
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั 
หลักสูตรวิทยาการคอมพวิเต
อรฺมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 
 
4.70 0.57 

 
 
มากที่สุด 

4. ลดเวลาในการค้นหาขอ้มูล 
    TCAS64  

 
4.75 0.44 

 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.61 0.55 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน
ค้นหาและนำทางด้วยเสียงไปยังสถานที ่ เป ้าหมายภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย (X̅) = 4.61 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.55 

5. ผลการศึกษา 
ในการจัดทำแชทบอทสอบถามข้อมูลระเบียบการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 เพื ่อช่วย
อำนวยความสะดวก ให้นักเรียนสามารถเลือกติดตั้งจาก QR-
CODE และแสดงลำดับตัวอย่างของการเลือกใช้งานชุดคำถาม 
จากภาพที่ 4 - ภาพที่14 ผ่านระบบแซทบอท มาช่วยในการ
ตัดสินใจเพื่อเลือกเรียนหลักสูตรที่ตนเองสนใจศึกษาต่อปริญญา
ตรี ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีปะสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงกับ
ความต้องการ พร้อมทั้งผู้วิจัยได้นำข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
มาปรับปรุง และพัฒนาชุดคำถามและคำตอบ รวมถึงความพึง
พอใจจากผู้ใช้งาน ให้ระบบแชทบอทมีประสิทธิภาพ และตอบ
คำถามได้ตรงกับการต้องการของผู้ใช้งานได้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
 

 
 

ภาพที่ 4 QR-CODE ของ CHATBOT 
 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงหน้าเพิ่มเพื่อนในแชทบอท 

 
ภาพที่ 6 หมวดคำถามเกี่ยวกับวิทย์คอมคืออะไร เรยีนจบ

สามารถไปทำงานอะไรได้บ้าง 

 
ภาพที่ 7 หมวดคำถามเกี่ยวกับคำสัมภาษณ์รุ่นพี่ (ศิษย์เกา่) 

 
ภาพที่ 8 หมวดคำถามเกี่ยวกับอาชีพ เงินเดือน และ

ความก้าวหน้าในการทำงาน

 
ภาพที่ 9 หมวดคำถามเกี่ยวกับชีวติในมหาวิทยาลยั  

(นักศึกษารุ่นปัจจุบัน) 
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ภาพที่ 10 หมวดคำถามเกี่ยวกับทำไมต้องเรียนท่ีวิทย์คอมสวน

ดุสิต 

 
ภาพที่ 11 หมวดคำถามเกี่ยวกับการเจาะลึกหลักสตูรวิทย์คอม

สวนดุสติ 

 
ภาพที่ 12 หมวดคำถามเกี่ยวกับกำหนดการและรายละเอียด 

TCAS ปีการศึกษา 2564 

 
ภาพที่ 13 หมวดคำถามเกี่ยวกับ TCAS64 กับหลักสตูรวิทย์คอม

สวนดุสติ 

 
ภาพที่ 14 หมวดคำถามเกี่ยวกับช่องทางติดต่อ สถานท่ีเรียนและ

บุคลากรวิทย์คอมสวนดสุิต 
 
 
 
 

6. สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาแชทบอทสอบถามข้อมูลระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขา้
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 ช่วยในการ
ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่าง ๆ ได้เร็วขึ ้น ปัญหาของการรอ
คำตอบจากระบบแชทบอทที ่เป็นเวลานานจะหายไป เพราะ
ระบบแชทบอทสามารถตอบคำถามต่าง ๆ ได้ทันทีแต่ก็ไม่ได้ตอบ
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และตอบได้ทุกอย่างเหมือนมนุษย์ตอบ มี
บางเรื่องทีผู่้วิจัยไม่ได้ตั้งคำตอบเอาไว้ในระบบแชทบอทก็ทำให้ไม่
สามารถตอบได้เนื่องจากแชทบอท โดยระบบของแชทบอทจะ
ตอบกลับจากฐานข้อม ูลที ่ม ี หากมีคำถามนอกเหนือจาก
ฐานข้อมูล ในระบบแชทบอทไม่สามารถให้ข้อมูลได้ 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกท่าน ที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ต่าง 
ๆ รวมทั้งการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานวิจัยเป็น
อย่างยิ่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เปิดโอกาสทางการศึกษา
และการให้ประสบการณ์อันทรงคุณค่าภายในรั้วมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
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การพัฒนาระบบส่งเสรมิการขายออนไลน์บรษิัท มีตติ้งครีเอทีฟ จำกัด 

The developer of promotion system for Meeting Creative Co.Ltd 

ทัตตพันธุ์  หวังอ้อมกลาง, วิรัตร    บุตรวาปี และ ศิริชัย กิ่งสีดา 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

Email:  

บทคัดย่อ 

ปัจจ ุบ ันเทคโนโลยีได้ม ีบทบาทสำคัญเพิ ่มข ึ ้นจน

สามารถสร้างนวัตกรรม ซึ่งก็คือการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ๆ เป็น

แนวคิดหนึ่งซึ่งจะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จขององค์กร สำหรับ

โครงการสหกิจศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาองค์กร การ

วิเคราะห์และออกแบบ การพัฒนาระบบและการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบส่งเสริมการขายออนไลน์บริษัท มีต

ติ้งครีเอทีฟ จำกัด การศึกษาครั้งนี ้อาศัยแนวคิดการวิจัยและ

พัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ(SDLC) เครื่องมือที่ใน

การพ ัฒนาระบบประกอบด ้วย LaravelFramework และ 

PHPstorm ภาษาที ่ใช ้ในการพัฒนาประกอบไปด้วย  ภาษา 

HTML ภาษา CSS และภาษา javascript 

คำสำคัญ LaravelFramework, javascript 

Abstract 

          Presently, Technology has increased its main 

role to be able to form innovation which is to form up 

new things to be the idea to lead the organization 

toward success. The objective of this study was to 

analyze, design and evaluate The developer of 

promotion online system for Meeting Creative Co.Ltd. 

This study used Research and Development tools were 

LaravelFramework and PHPstorm. In addition, the 

computer languages are HTML, javascript  and CSS. 

Keywords -- LaravelFramework, javascript 
 

1.บทนำ 
สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกที่เนน้การศึกษาท่ีเน้น

การปฏิบัติงานการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ

โดยจดัให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกัน การจดัให้นักศึกษาไป

ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือเพื่อให้

นักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างพัฒนาการทักษะทางวิชาชีพท่ีเป็น

ความต้องการของสถานประกอบการอันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็น

บัณฑิตที่มคีุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น อีก

ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมืออันดี

ระหว่างสถานศึกษาและองค์กร 

2.ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาระบบฝากร้านเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้า

ออนไลน์ (Meetket)  ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

กานน ภู่ระหงษ์(2542)  ศึกษาวิจัยเรื่อง 

         “ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เนต็สำหรับ

ธุรกิจการขายตรง”  

ได้นำเสนอการพัฒนาต้นแบบของระบบการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาช่วยในการด าเนินธุรกิจการขายตรงแบบ

เครือข่ายวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อที ศึกษาคิดค้นพัฒนา

และเลือกระบบที่เหมาะสมในการพัฒนาเว็บไซด์ที่ประกอบไป

ด้วยระบบ ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกของธุรกิจขายตรง

และระบบการจัดการฐานข้อมูลภายใน บริษัทและข้อมูลต่างๆที่

อย ู ่บนเว ็บไซด์การรวบรวมแนวความคิดและข้อมูลที ่เป็น
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ประโยชน์ต่อรวมถึงการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมใน

การพัฒนาระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ เริ่มขึ้นเพื่อที่จะ

สนองความต้องการของการใช้อินเทอร์เน็ตที่แท้จริงของสมาชิก

ของธุรกิจขาย ตรงการพัฒนาและการวิจัยต่างๆถูกน าเสนอใน

รูปของแผนผังของข้อมูลประโยชน์ใช้สอยต่างๆที่ อยู่บนเว็บไซด์

และแผนผังของการท างานของระบบการจัดการฐานข้อมูล

ภายในเพื่อที่จะให้เกิด ความเข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นซอฟต์แวร์

สำเร็จรูปได้ถูกนกษาและพัฒนาต้นแบบามาใช้ในการศึกษาของ

ระบบจัดการฐานข้อมูลภายในเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนา

ต่อไปในอนาคตผลที่ได้ 

 

2.1 วงจรในการพัฒนาระบบ (System Development Life 

Cycle) 

         2.1.1  ความหมายวงจรในการพัฒนาระบบ  

              วงจรการพัฒนาระบบมีนักวิชาการหลายท่านให้

ความหมายของวงจรการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

          โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2548 : 16) หมายถึง การพัฒนา

ระบบสารสนเทศ เป็นกระบวนการในการสร้างระบบสารสนเทศ

ขึ้นมาเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและด้วย

ระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบันนับวันจะทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

และมีขนาดใหญ่ ด้วยการพัฒนาระบบใหม่หรือนำซอฟต์แวร์ใหม่

ที่เหมาะสมมาใช้งานแทน เรียกว่า วงจรในการพัฒนาระบบ 

           กิตติ ภักดีว ัฒนกุลและพนิดา พาณิชกุล (2549 : 7) 

หมายถึง วงจรในการพัฒนาระบบ เป็นกระบวนการทางความคิด 

(Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา

ทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยระบบที่จะ

พัฒนานั ้น อาจเริ ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่ทั ้งหมดหรือนำ

ระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้น   

           วิทวัฒน์ พัฒนา (2553 : 21) หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการ

สร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือระบบ

ย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว การ

วิเคราะห์ระบบสามารถช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มี

อยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ เรียกว่า วงจรในการพัฒนาระบบ  

           สรุปได้ว่า วงจรการพัฒนาระบบ หมายถึง กระบวนการ

ทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้  

โดยวิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศข้ึนมาใหม่ในธุรกิจใด

ธุรกิจหนึ่ง 

    2.1.2  องค์ประกอบของวงจรพัฒนาระบบ  

               ก ร ะ บ วน ก า ร พ ั ฒนา ระบ บ  SDLC  (System 

Development Life Cycle) 

 กระบวนการการศึกษา วิเคราะห์ และแยกแยะถึง

ปัญหาที ่เกิดขึ ้นในระบบ พร้อมทั ้งเสนอแนวทางแก้ไขความ

ต้องการของผู้ใช้งานและความเหมาะสมต่อสถานะทางการเงิน

ขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการสร้างแบบพิมพ์เขียวของระบบใหม่

ตามความต้องการในเอกสารความต้องการระบบกำหนดสิ่งที่

จำเป็นเช่น อินพุท (Input) เอ้าท์พุท (Output) ส่วนต่อประสาน

ผู้ใช้ (User Interface) และการประมวลผล (Processing) เพื่อ

ประกันความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องแม่นยำการบำรุงรักษาได้ 

และความปลอดภัยของระบบ นอกจากนั้นกระบวนการพัฒนา

ระบบเป็นวิธีการออกแบบและกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคโดย

นำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ เพื ่อแก้ปัญหาที ่ทำการ

วิเคราะห์มาแล้ว 
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กระบวนการพัฒนาระบบตามขั้นตอนของ SDLC มี 5 

ขั้นตอน ดังนี ้

     1) ข้ันตอนการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

เป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมความต้องการของระบบ หรือ

คุณสมบัติที่ระบบพึงมีจากผู้ใช้งานหรือคนท่ีเป็นเจ้าของระบบ ซึ่ง

รวมถึงการสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนต่าง 

ๆ 

       2) ข้ันตอนการออกแบบระบบภายหลังจากเก็บ

รวบรวมความต้องการของระบบเสร็จสิ้นจะต้องนำข้อมูลเหล่านั้น

มาทำการออกแบบขั้นตอนการทำงาน รูปลักษณ์ และฐานข้อมลู

ของระบบ ตลอดจนเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ 

       3) ข้ันตอนการพัฒนาระบบเปน็ข้ันตอนการนำสิ่งท่ี

ได้ออกแบบไว้มาสร้างเป็นตัวระบบซึ่งส่วนน้ีจะเป็นส่วนการเขียน 

Code เพื่อสร้างระบบตามแบบท่ีกำหนดไว ้

       4) ข้ันตอนการทดสอบระบบเป็นข้ันตอนการ

ทดสอบโปรแกรม หรือ ระบบทีไ่ดพ้ัฒนาขึ้นมาว่า ระบบนั้น

ทำงานได้เตม็ประสิทธิภาพที่คาดไว้ได้หรือไม่หรือมีข้อผดิพลาด

ใด ๆ บ้างที่ต้องแก้ไขให้ลุล่วง          

       5) ข้ันตอนการดูแลปรบัปรุงระบบเป็นขั้นตอน

หลังจากท่ีระบบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ซึ่งต้องไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ  

เกิดขึ้น โดยส่วนน้ีผูดู้แลระบบจะดแูลไม่ใหเ้กิดปญัหาขึ้นกับ

ระบบ ถ้ามีข้อผดิพลาดต้องรีบแกไ้ขอย่างเร่งด่วน ซึ่งถ้าหากมี

คุณสมบัติใหม่ ๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการเพิ่มถึงจะกลับไปสู่ขั้นตอนท่ี 

1 อีกครั้ง 

2.2 เคร่ืองมือและภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา 

          2.3.1 เครื่องมือพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ (Software) 

                      1) Phpstorm IDE editer 

          PhpStorm เป็นโปรแกรมประเภท IDE ทีย่อมาจาก 

Integrated Development Environment คือ เครื่องมือท่ีช่วย

ในการพัฒนาโปรแกรมโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น 

คำสั่ง Run, Debug ทำให้ IDE เป็นโปรแกรมที่รวมคำสั่ง เมนู 

และ GUI ต่างมาสร้างเป็นโปรแกรมที่มีรูปร่างหน้าตาเหมาะแก่

การเขียนโปรแกรม 

                       2) Laragon 

          Laragon ค ื อ  โ ป รแกรม  Apache Web Server ไ ว้

จำลอง Web Server เพื ่อไว ้ทดสอบสคริปต์ (Scripts)หรือ

เว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่

ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ง่ายต่อการติดตั ้งและใช้งานโปรแกรม 

XAMPP จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอพลิเค

ชันที่เป็นที่นิยม , MySQL ฐานข้อมูล, Apache จะทำหน้าที่เป็น

เว ็บเซ ิร ์ฟเวอร์ ,  Perl  อ ีกท ั ้ งย ั งมาพร ้อมก ับ OpenSSL, 

phpMyadmin  

  โปรแกรม Laragon สามารถใช้งานได้ 4 OS ได้แก่  

• Windows สามารถใช้งานได้กับ 

windows รุ่น 2000, 2003, XP, Vista, 

Windows 7 ขึ้นไป 

• Linux สำหรับ SuSE, RedHat, 

Mandrake, Debian และ Ubuntu 

• Mac OS X  Solaris สำหรับ Solaris 8 

และ Solaris 9 

    3) Composer   

          Composer เป็นเครื่องมือ ของ PHP ใช้จัดการ library 

ที่ต้องการใช้ในโปรเจ็ค ลักษณะการใช้งานคือ ให้เราระบุ library 

ที ่โปรเจ็คของเราต้องการไว้ในไฟล์ composer.json จากนั้น 

composer จะทำการติดตั้งหรืออัพเดท library ที่เราต้องการให้

เลย ช่วยให้เราจัดการกับ library ได้ง่ายขึ้นคำสั่ง require จะทำ

การติดตั้ง library ที่เราเลือกให้และ library อื่นๆ ที่ library ที่

เราเล ือกใช้งาน สามารถค้นหา library  ที ่ต ้องการได้จาก

เว็บไซต์ packagist.org  

                       4)Laravel Framework   

          Laravel Framework คือ PHP Framework ตัวหนึ่งที่

ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นต่างๆ มีจุดเด่นและ

ข้อดีคือ ทำให้การเขียนโค้ดของเรานั้น ดูสะอาดสามารถอ่านและ

แก้ไขได้ง่าย แถมยังสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ๆ โดย

https://packagist.org/
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ผู้พัฒนาคือ นาย Taylor Otwell ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ MIT และ 

Source Code ได้ถูกเก็บไว้บน Host ของ Github 

3.ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ระบบค้นหาร้านและประชาสัมพันธ์ร้านออนไลน์ 

Meetket บริษัท มีตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

วิเคราะห์และออกแบบระบบระบบค้นหาร้านและประชาสมัพันธ์

ร้านออนไลนม์ีขั้นตอนการดำเนินงานดังน้ี 

       3.1  กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน  

       3. 2 การออกแบบระบบงาน 

       3.3  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกลุม่ตัวอย่าง   

       3.4  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งานระบบ 

3.1 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน 

          การออกแบบระบบค้นหาร้านและประชาสัมพันธ์ร้าน

ออนไลน์ มีต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1  วิเคราะห์ระบบ ทำการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้

ศึกษาจากระบบงานและความต้องการของผู้ใช้เพื่อให้ได้ระบบ

การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

3.1.2  การออกแบบและกระบวนการทำงาน จากการ

วิเคราะห์ความต้องการ ได้ทำการออกแบบระบบโดยใช้เครื่องมือ

ผังงาน (Flow Chart) เพื ่อตรวจสอบการทำงานของระบบ ผัง

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (E-R Diagram) เพื่ออธิบาย

ความสัมพันธ์ของข้อมูล แผนภาพที่แสดงการทำงานของผู้ใช้

ระบบ (Use Case Diagram)  

 3.1.3  พัฒนาระบบงาน ใช้เครื ่องมือต่าง ๆ ในการ

ดำเนินการจัดทำระบบให้เป็นไปตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้  

3.1.4  ทดสอบระบบงาน โดยทำการทดสอบระบบงาน

และทำการแก้ในจุดที ่ผิดพลาด หากพบข้อผิดพลาดจากการ

ทำงานของโปรแกรม จะทำการว ิ เคราะห ์ เพ ื ่อปร ับปรุง

ข้อผิดพลาด 

3.2 การออกแบบระบบงาน 

         จึงได้มีระบบงานใหม่เข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้โปรแกรม

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการแบ่งกระบวนทำงาน ตาม

ขั้นตอน ดังนี ้

          3.2.1 ผังงาน (Flowchart) ระบบงาน 

               1) ส่วนข้ันตอนการทำงานของผู้ดูแลระบบ (Admin) 

มีขั้นตอนการดำเนินงานดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาระบบ 

วิเคราะหร์ะบบงาน 

การออกแบบและกระบวนการทำงาน 

ทดสอบระบบงาน 

เรื่มการทำงาน 

จบการทำงาน 
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              2. ส่วนข้ันตอนการทำงานของผู้ใช้งานท่ัวไป (User) 

มีขั้นตอนการดำาเนินงานดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.2.2 Use Case Diagram ระบบงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ สามารถอธิบายได้ดังนี ้

1. กำหนดแอคเตอร์ (Actor) 

                   ผู้ดำเนินการในระบบประกอบด้วยผู้ดูแลระบบ 

(Admin), ผู้ใช้งานท่ัวไป (User) 

2. กำาหนดยูสเคส (Use Case) 

  ยูสเคสในระบบส่งเสริมการขายออนไลน์บริษัท มตี

ติ้งครีเอทีฟ จำกัดผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อใช้งานระบบ 

ผู้ดูแลระบบ (admin) สามารถดรูายการสินค้าและร้านค้า 

รายชือ่สมาชิกของระบบ  ผู้ใช้งานทั่วไป(User) สามารถดสูินค้า

ในระบบและฝากร้านเพื่อโปรโมทสินค้า 

  แผนภาพแสดงข้อมูลสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของระบบ

ส่งเสริมการขายออนไลน์บริษัท มีตติ้งครีเอทีฟ จำกัด 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ สามารถอธิบายได้ว่า ระบบส่งเสริมการขาย

ออนไลน์บริษัท มตีติ้งครีเอทีฟ จำกัดมีผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับ

ระบบ คือ ผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งานท่ัวไป (User) 
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4.ผลการดำเนินงาน 

          การพัฒนาเว็บระบบส่งเสริมการขายออนไลน์บริษัท มีต

ติ้งครีเอทีฟ จำกัด มผีลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี ้

             4.1 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบส่งเสริมการ

ขายออนไลน์บริษัท มีตติ้งครเีอทีฟ จำกัด 

             4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ

สง่เสริมการขายออนไลน์  บริษัท มีตติ้งครเีอทีฟ จำกัด 

4.1 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

          แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้งานระบบ 

(User) และ ผูดู้แลระบบ (admin) 

     4.1.1 กลุ่มของผู้ใช้งานระบบ (User) 

          การพัฒนาเว็บระบบส่งเสริมการขายออนไลน์บริษัท มีต

ติ้งครีเอทีฟ จำกัดมสี่วนประกอบของหน้าจอดังนี้  

 

1) หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชัน 

 

2) หน้าเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเขา้สู่ระบบผ่าน 

facebook/google 

 

 

 

 

 

 

 

 3) หน้าเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเลือกเมนู  

 

 

 

 

 

 

   

4) หน้าเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างร้านของผู้ใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

5) หน้าเว็บแอปพลิเคชันสำหรับกรอกข้อมมูลร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1896 

 

 

6) หน้าเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเพิ่มสินค้า 

 

 

 

 

 

 

7) หน้าเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแสดงรายการสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

8) หน้าเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแก้ไขรายการสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

9) หน้าเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแก้ไขข้อมูลรา้นค้า 

 

 

 

 

 

10) หน้าเว็บแอปพลิเคชันสำหรบัเลือกร้านค้า 

 

 

 

 

 

 

11) หน้าเว็บแอปพลิเคชันร้านค้า 

 

 

 

 

 

 

12) หน้าเว็บแอปพลิเคชันแสดรายละเอยีดร้านค้า 

 

 

 

 

 

 

13) หน้าเว็บแอปพลิเคชันสำหรบัค้นหาสินค้า 
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4.1.2 กลุ่มของผู้ดูแลระบบ (admin) 

                1) หน้าจอหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) หน้าจอหลักผู้ดูแลระบบ 

 

 

 

 

 

 

3) หน้าจอหมวดหมูส่ินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) หน้าจอสำหรับเพิม่หมวดหมู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

5) หน้าจอสำหรับแกไ้ขหมวดหมู ่

 

 

 

 

 

 

6) หน้าจอหลักผู้ดูแลระบบสำหรบัจัดการรายชื่อ

สมาชิกในระบบ 
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7) หน้าจอหลักผู้ดูแลระบบสำหรบัแสดรายการร้านค้า 

 

 

 

 

 

 

8) หน้าจอหลักผู้ดูแลระบบสำหรบัแสดงรายการสินค้า

ของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

9) หน้าจอหลักผู้ดูแลระบบสำหรบัดูรายงานสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.สรุปผลอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

  
 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการขาย
ออนไลน์บริษัท มีตติ้งครีเอทีฟ จำกัดนับตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 15 
กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รวม
ทั ้งสิ ้นเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือเป็นเวลา 4 เดือน ผู ้ศึกษา
สรุปผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 

 ระบบส่งเสริมการขายออนไลน์บริษัท มีตติ้งครีเอทีฟ 
จำกัดมีผลดำเนินงานดังน้ี 

5.1.1 ผลการพัฒนาระบบส่งเสริมการขายออนไลน์
บริษัท มีตติ้งครีเอทีฟ จำกัด 

 ในการพัฒนาเพื ่อจัดการระบบประชาสัมพันธ์
ร้านค้าและค้นหาร้านค้าออนไลน์จากการทดลองประสิทธิภาพซึ่ง
สามารถสรุปผลของการทำงานได้ คือ สามารถฝากร้านอัพโหลด
สินค้าของตัวเองได้และยังมีร้านของตัวเองที่ใช้ในการลงสินค้า
เพื่อโปรโมทโมทสินค้าของร้านค้าตัวเองเพื่อเพื่มช่องทางในการ
หารายได้ 

ผลการพัฒนาเว็บไซต์ระบบประชาสัมพันธ์ร้านค้าและค้นหา
ร้านค้าออนไลน์ 

 ในการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ระบบส่งเสริม
การขายออนไลน์บริษัท มีตติ้งครีเอทีฟ จำกัด ได้ใช้โปรแกรม 
Phpstorm ใช ้โปรแกรมจำลอง Server Laragon และภาษา 
HTML PHP และJava Script CSS ในการพัฒนาเว็บไซต์ใช้ My 
SQL เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล ซึ่งระบบได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบไปด้วย 

   1) ส่วนของผู้ใช้ระบบ (User) สามารถฝาก
ร้านค้นหาสินค้ากดถูกใจสินค้าและยังแสดงความคิดเห็นต่อสินคา้
ช้ินนั้นอีกด้วย  
    2) ส่วนของผู้บริหารระบบ (Admin) สามารถ
ตรวจสอบรายการสินค้าหรือร้านที่ลงทะเบียนได้ ยังสามารถเพื่ม
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ลบแก้ไขร้านค้าได้และยังสามารถดูรายชื่อผู้ใช้งานว่ามีคนใช้งานกี่
คน 

5.1.2  ผลประเมินการพัฒนาระบบส่งเสริมการขายออนไลน์
บริษัท มีตติ้งครีเอทีฟ จำกัด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความ

พึงพอใจ พบว ่าความพึงพอใจโดยรวมอยู ่ในระดับดีมาก 

(X̅=4.70) ความพึงพอใจด้านความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ใน

ระดับดีมาก (X̅=4.00) ความพึงพอใจด้านเนื้อหา (Content) อยู่

ในระดับดีมาก (X̅=4.70) ความพึงพอใจด้านรูปแบบ (Format) 

อยู่ในระดับดีมาก (X̅=4.70) ความพึงพอใจด้านความยากง่ายใน

การใช้งาน (Ease of use) อยู ่ในระดับดีมาก (X̅=4.70) และ

ความพึงพอใจด้านความเหมาะสมแก่เวลา (Timeliness) อยู่ใน

ระดับดีมาก (X̅=4.70) 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ
ของเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการขายออนไลน์บริษัท มีตติ้งครีเอทีฟ 
จำกัด ในครั ้งนี ้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบครั ้งต่อไป 
ดังต่อไปนี้ 

5.2.1  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในครั้งต่อไป 
1) ส่วนของการออกรายงานของข้อมูลการ
ค้นหาไปยังสินค้า ควรแสดงผล 

ออกมาเพียงข้อมูลที่ค้นหาเท่านั้น 
   2) พัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถรองรับข้อมูลที่
เพิ่มเข้ามาให้หลากหลายมากขึ้น 

          5.2.2 ข้อเสนอแนะในการนำระบบไปใช้ 

    1) ก่อนจะใช้งานระบบควรสมัครสมาชิกท่ี
ผู้บริหารระบบ (Admin) เสียก่อน 
    2) ผ ู ้บร ิหารระบบ (Admin) ควรศ ึกษา
ข้อมูลให้เข้าใจก่อนการแก้ไขทุกครั้ง 
    3) ผ ู ้บร ิหารระบบ (Admin) ก่อนจะเพิ่ม
ข้อมูล (Insert) ควรตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนการบันทึก
ทุกครั้ง 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
จัดการร้านไอศกรีม เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการร้านไอศกรีม งานวิจัยนี้ได้
นำเสนอ ระบบการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า การจัดลำดับสินค้า
ให้กับลูกค้า(ก่อน-หลัง) การตรวจสอบรายการสั่งอาหารให้กับ
ลูกค้า,ระบบการคิดเงินให้กับลูกค้า, ระบบการบันทึกปฏิทินรับจัด
งานเลี้ยงภายนอก และระบบการรายงานรายได้ในรูปแบบสถิติ 
โดยการพัฒนาระบบจัดการร้านไอศกรีม ได้ ใช้โปรแกรม 
Appserv  และโปรแกรม Visual Studio Code ในการออกแบบ
พัฒนาระบบ และใช้ภาษา HTML, PHP ร่วมกัน  
 ผลจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการร้าน
ไอศกรีมโดยผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการ
ประเมินจำนวน 3 ท่าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 
ด้วยค่าเฉลี่ย 4.26 โดยประสิทธิภาพสูงสุด 3 อันดับแรก 1) ด้าน
ความสามารถในการทำงานของระบบอยู่ในระดับมาก ด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.45 ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบอยู่ใน
ระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 4.30  และด้านความสะดวกและง่ายต่อ
การใช้งานของระบบอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.28 จากผล
การประเมินดังกล่าวถือว่าได้ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี 
คำสำคัญ   ระบบ, การจัดการ , ไอศกรีม  
 

ABSTRACT 
 This research focuses on the analysis and 
design of ice cream shop management system. To 
reduce errors and increase efficiency of ice cream 
shop management This research presents Customer 

Ordering System Ordering of products for customers 
(before - after), checking of food orders for customers, 
checkout systems for customers, recording systems for 
outside catering events. And income reporting system 
in the form of statistics By developing an ice cream 
shop management system Has used Appserv program 
and Visual Studio Code program to design, develop 
system and use common language of HTML, PHP. 
 The results of the evaluation of the efficiency of 
the ice cream shop management system by experts 
found that the overall level was at a high level with 
an average of 4.39, with the top 3 highest efficiency 1) 
the ability to operate the system at a high level. With 
an average of 4.45, the system's operational accuracy 
was high with an average of 4.30, and the system's 
convenience and ease-of-use was high. With an 
average of 4.28 from the above evaluation results, it is 
considered that the developed system can meet the 
needs of users well. 
Keywords -- System, management, ice cream 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันการเติบโตของธุรกิจอาหารประเภทของว่างหรือทาน

เล่นกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น เช่น  ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านชา
ไข่มุก และของหวานประเภทไอศกรีม ซึ่งจะเห็นได้ว่าร้านค้าที่ทำ
ธุรกิจที่คล้ายคลึงกันมีจำนวนมากขึ้น การแข่งขันเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ
การใหบ้ริการและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  
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จากการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจร้านไอศกรีมและลูกค้าร้าน
ไอศกรีมในพื้นที่ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสนและตำบลจันจว้า 
อำเภอแม่จัน ในจังหวัดเชียงราย พบว่า มีปัญหาในด้านการ
บริหารจัดการร้านไอศกรีมและขาดเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยใน
การสนับสนุนในการทำงานภายในร้าน เช่น การรับคำสั่งซื้อสินค้า
จากลูกค้า ความผิดพลาดของการเสิร์ฟอาหารตามโต๊ะที่ลูกค้าได้
ทำการสั่ งซื้อสินค้า  ความผิดพลาดของพนักงานจากการ
เรียงลำดับการสั่งซื้อสินค้าเกิดการแซงคิวลำดับจากการสั่งซื้อ
สินค้า การคิดเงินและการออกใบเสร็จรับเงินเกิดความผิดพลาด
บ่อย ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจในด้านการบริการจาก
ร้านไอศกรีม และไม่สามารถสรุปรายได้ของแต่ละวันได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากรูปแบบที่ใช้ภายในร้านใช้กระดาษในการเก็บ
ข้อมูล จึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดและก่อให้เกิดการทุจริตใน
การทำงานของพนักงาน เป็นต้น  

จากท่ีมาความสำคัญและปัญหาดังได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึง
มีแนวคิดในการศึกษาและนำเสนอ ระบบการจัดการร้านไอศกรีม 
เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการร้านไอศกรีมให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อีกทั้งยัง
ตบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

 
2 .วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการร้านไอศกรีม 
2. เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการร้านไอศกรีม 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

 การจัดการร้านไอศกรีมได้พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการ
ร้านไอศกรีม และซอฟต์แวร์สามารถใช้งานออกแบบและพัฒนา
ระบบร้านไอศกรีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างจะ
เป็นผู้ประกอบการร้านไอศกรีมภายใน ตำบลป่าสัก อำเภอเชียง
แสนและตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน ในจังหวัดเชียงรายจำนวน 2 
ร้าน ซึ่งอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการใช้งานของระบบการจัดการ
ร้านไอศกรีมคือ คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ระบบจัดการร้านไอศกรีม ท่ีสามารถช่วยอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการร้านไอศกรีม 

     2. ระบบจัดการร้านไอศกรีม สามารถช่วยให้การ
บริหารจดัการภายในร้านไอศกรมีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและ
ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น  
    3. ระบบจัดการร้านไอศกรีม สามารถรายงานยอดขาย
รายวัน รายเดือน รายปีได้ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคญัในการออก
โปรโมชั่นในอนาคตได ้
 

5. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   การทำงานของระบบจัดการร้านไอศกรีม แบ่งการ
ทำงานออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน ค้นหา เพ่ิมเติม แก้ไข ลบข้อมูลและ
สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ เช่น รายงานยอดขายประจำวัน
หรือประจำเดือน เป็นต้น  ส่วนที่ 2 คือ ผู้ใช้งานที่เป็นพนักงาน 
สามารถค้นหา รับคำสั่งซื้อสินค้า เก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
ได้ 
5.1 ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล [1] 

ข้อมูล (data) หมายถึง ข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ 
รวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึ้น ในลักษณะเป็นตัวเลข 
ตัวอักษร สัญลักษณ์ หรือข้อความ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น ภาพ เสียง วีดิโอไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ ข้อมูลเป็น
เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลที่ดีต้อง
มีความถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบัน ดังนั้นข้อมูลจึงหมายถึง
ตัวแทนของข้อเท็จจริง หรือความเป็นไปของสิ่งของที่เราสนใจ ซึ่ง
ข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม หรือการวัด 
5.2 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล [2] 

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กัน นำมาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ
และข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้น  ต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานขององค์กรด้วยเช่นกัน เช่น ในสำนักงาน
ก็รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่มาติดต่อจนถึง
การเก็บเอกสารทุกอย่างของสำนักงาน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีส่วนที่
สัมพันธ์กันและเป็นที่ต้องการนำออกมาใช้ประโยชน์ต่อไป
ภายหลัง 
5.3 ความรู้เกี่ยวกับภาษา HTML [3] 

ความหมายของภาษา HTML เป็นภาษาที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองในการ
แสดงผลบนจอภาพในระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ในลักษณะ
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ของเว็บเพจซึ่งสามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมทั้งรูปทรงกราฟิกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงหรือแม้กระทั่ง
การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ในระบบอินเตอร์เน็ต 
5.4 ความรู้เกี่ยวกับภาษา PHP [4] 

PHP เดิมย่อมาจาก  Personal Home Page tools 
โดย Rasmus Lerdorf  โปรแกรมเมอร์ชาวอเมริกัน เป็นผู้สร้าง
ในปี ค.ศ. 1994 เนื่องจากต้องการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูล
ของผู้ใช้ที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมโฮมเพจส่วนตัวของเขาเอง แต่
ปัจจุบันมีกลุ่มผู้พัฒนา PHP ได้กำหนดให้  PHP ย่อมาจาก 
Hypertext Preprocessor ซึ่ ง ใ ช้ เป็ น ค ำย่ อ แ บ บ ก ล่ า ว ซ้ ำ
(recursive) จากคำว่า PHP  Hypertext Preprocessor  โดย
คุณสมบัติการแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลักษณะHTML 
ซึ่งจะไม่แสดงคำสั่งที่ผู้ใช้เขียน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่พีเอชพี
แตกต่างจากภาษาในลักษณะไคลเอนต์-ไซด์ สคริปต์ เช่น ภาษา
จาวาสคริปต์ ท่ีผู้ชมเว็บไซต์สามารถอ่าน ดูและคัดลอกคำสั่งไปใช้
เองได้ นอกจากนี้PHP ยังเป็นภาษาที่เรียนรู้และเริ่มต้นได้ไม่ยาก 
โดยมีเครื่องมือช่วยเหลือและคู่มือที่สามารถหาอ่านได้ฟรีบน
อินเทอร์เน็ต ความสามารถการประมวลผลหลักของPHP ได้แก่ 
การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติจัดการคำสั่ง การอ่านข้อมูลจากผู้ใช้และ
ประมวลผล การอ่านข้อมูลจาก database  ความสามารถจัดการ
กับคุกกี้ ซึ่งทำงานเช่นเดียวกับโปรแกรมในลักษณะCGI  
5.5 ความรู้เกี่ยวกับ Bootstrap [5] 

Bootstrap คือชุดคำสั่ งที่ประกอบด้วยภาษา CSS, 
HTML และ Javascript เป็นชุดคำสั่ งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ อ
กำหนดกรอบ หรือ รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ( User Interface ) เราจึงสามารถ
เรียก Bootstrap ว่าเป็น Front-end framework คือใช้สำหรับ 
พัฒนาเว็บไซต์ส่วนการแสดงผล ซึ่งแตกต่างจากภาษาประเภท 
Server Side Script อย่าง PHP, Python หรือภาษาอ่ืน ๆ 
5. 6 แอปเซิร์ฟ (AppServ) [6] 

แอปเซิร์ฟ (AppServ) คือ ชุดโปรแกรมในลักษณะของ
WAMP ในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูปบนระบบปฏิบัติการ
ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ สร้างโดยชาวไทย จัดทำขึ้นโดย ภาณุพงศ์ 
ปัญญาดี เป็นการรวมโปรแกรมจำนวน 4 ตัวในการสร้างเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ Apache HTTP Server, PHP, MySQL, และ 
phpMyAdmin เวอร์ชันปัจจุบันได้แก่ 2.4.9 (สำหรับ PHP 4) 
และ 2.5.10 (สำหรับ PHP 5) เนื่องจากภาณุพงศ์ ปัญญาดี ต้อง

ตอบคำถามวิธีการติดตั้ง Apache, PHP, และ MySQL ให้ใช้งาน
ด้วยกันได้บ่อยครั้ง จึงริเริ่มพัฒนาชุดติดตั้ง AppServ ที่ติดตั้ง
และใช้งานได้ทันทีในประมาณปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ได้พัก
การพัฒนาเมื่อประมาณปี 2008 และกลับมาทำต่อเมื่อปี 2016 
ก่อนที่จะหยุดพัฒนาไปอีกครั้งเมื่อต้นปี 2017 และปี 2019 ได้
กลับมาพัฒนาอีกครั้ง (รุ่นล่าสุด AppServ 9.3.0) 
5.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปริญญา อภัยภักดิ์,ณัฐพล เสาวพงษ์ [7] ได้ทำการวิจัย
เรื่ อ งระบบการจัดการร้ านอาหาร  โดยการวิจั ยครั้ งนี มี
วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบการจัดการร้านอาหารเพื่ออํานวยความ
สะดวกต่างๆในการจัดการร้านอาหารทําให้สามารถจัดการกับ
ส่วนต่างๆ ภายในร้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลด
ต้นทุนในการจ้างพนักงาน ซึ่งระบบการจัดการร้านอาหารจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการธุรกิจร้านอาหาร เช่น มีระบบ
การจัดการข้อมูลซึ่งจะลดความผดิพลาดในหลายด้าน เช่น การสั่ง 
อาหาร โดยจะเพิ่มความรวดเร็วในการสั่ง จากเดิมต้องรอรับใบสั่ง
อาหารจากพนักงานรับสั่งอาหาร ก่อนจึงจะนําไปส่งยังครัวทันที 
การคํานวณค่าอาหารสามารถคํานวณได้ถูกต้องแม่นยําสามารถ 
ตรวจสอบส่วนลด และมีใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียดครบถ้วน 
และมีระบบจัดการคลังสินค้าที่ช่วย ในการตรวจสอบสินค้าคง
คลัง และช่วยในการตัดสินใจในการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

ผลการวิจัยพบว่าระบบการจัดการร้านอาหาร มีความ
ยืดหยุ่นในเรื่องของการจัดการโต๊ะอาหาร ในแต่ละร้านเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง เช่น โดยเดิมที่ร้านอาหารนี้มีจํานวนโต๊ะอาหาร 20 
โต๊ะ แต่ได้ทํา การขยายร้านจนกลายเป็น 30 โต๊ะ ระบบก็
สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนได้ ทั้งยังสามารถจัดการกับ ข้อมูล
พื้นฐานต่างๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสมาชิก ที่สามารถนํา
ข้อมูลไปใช้ในส่วนเว็บไซต์เพื่อ ทําการจองโต๊ะได้ และพัฒนาการ
ตัดจําหน่ายสินค้า ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการ คํา
เนินงานและเวลาในการทํางานสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ชลธิชา เซี่ยงหลิว[8] ได้ทำการศึกษาเรื่องระบบสั่งอาหาร
ออนไลน์กรณีศึกษา ร้านอาหารครัวละมุน โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ร้านอาหารครัวละมุน มีระบบการสั่งอาหารผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต โดย ตัวระบบมีคุณสมบัติในการเรียกดูอาหารแต่ละ
ชนิด การสั่งซื้ออาหาร การตรวจสอบ สถานะของการจัดส่ง และ
การชําระเงิน อีกทั้งยังสามารถติดตามข่าวสารบนหน้าเว็บเพจ 
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และดูการ รีวิวอาหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้า
จากทางร้าน อีกทั้ งระบบการจัดการหลังร้าน ยังสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลสินค้า ในการสั่งซื้อหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 
ดังนั้นผู้จัดทําจึงพัฒนา ระบบขึ้นมาเพื่อเพิ่มช่องทางของการสั่ง
อาหารออนไลน์ของร้านอาหารครัวละมุนบนระบบเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการได้มากยิ่งขึ้น 
   ผลการวิจัยพบว่าระบบสั่งอาหารออนไลน์กรณีศึกษา 
ร้านอาหารครัวละมุน สามารถการขยายช่องทางในการขาย
อาหารผ่านทางระบบออนไลน์ การดําเนินงานทางธุรกิจ การ
แข่งขันกัน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้า ผู้จัดทำได้
ทําการศึกษา และออกแบบระบบการทํางานของพาณิชย์
อิ เล็กทรอนิกส์  โดยทําการศึกษา ความเป็นไปได้ของการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ โดยรวบรวมความต้องการการทํางานระบบ 
และแยก ส่วนหน้าที่การทํางาน สามารถแบ่งการพัฒนาออกเป็น
ส่วนๆเพื่อให้ครอบคลุมการทํางาน 
  

6. วิธีการดำเนินโครงการ 
6.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องได้แก ่
 - ภาษา PHP, HTML และ Bootstrap 
 - ฐานข้อมูล MySQL 
6.2 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของระบบงานใหม่ 
 6.1.1 การจัดการข้อมลู 

  • สามารถจดัการข้อมลูลูกคา้ได้ 
  • สามารถจดัการข้อมลูสินคา้ได ้
  • สามารถจดัการข้อมลูพนักงานได้ 
  • สามารถจดัการข้อมลูของคำสั่งซือ้ได ้
  • การประมวลผลข้อมูล   

 6.1.2 จัดการการใบสั่งซื้อ 
  • มีความสะดวกในการรับใบสั่งซื้อ 
  • มีการประมวลผลที่รวดเร็วแม่นยำ 
  • มีความสะดวกในการจัดเก็บข้อมลู 
  • ออกใบเสร็จได้ง่าย 

 6.1.3 มีจัดการการสั่งซื้อสินค้านอกสถานท่ี 
  • สามารถรบัใบสั่งซื้อสินคา้นอกสถานท่ี 
  • มีการประมวลผลที่รวดเร็วแม่นยำ 
  • มีความสะดวกในการจัดเก็บข้อมลู 
  • ออกใบเสร็จได้ง่าย 

 6.1.4 รายงาน 
  • รายงานสรุปรายได้ตามช่วงเวลา 
  • รายงานสินค้าขายด ี
  • รายงานสินค้าคงเหลือ 
  • รายงานการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบเดิม รวบรวมความ
ต้องการของผู้ใช้ ระบบจัดการร้านไอศกรีม โดยการออกแบบ
ระบบซึ่งประกอบด้วย 
 
6.2.1  ER diagram 

 
ภาพ 1  ER diagram  ระบบร้านไอศกรีม 

6.2.2 Flowchart 
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ภาพ 2  Flowchart  ขั้นตอนการสั่งไอศกรีม 

 
 
 
 
 
 

6.2.3 diagram Level 1 
 

 
ภาพ 3  diagram Level 1 ระบบร้านไอศกรีม 

7. ผลการพัฒนาระบบ 
จากการพัฒนาระบบร้านไอศกรีม ได้ดำเนินการตาม

ขั้นตอนได้ผลลัพธ์ดังนี้  

 
 

ภาพ 1 หน้า LOGIN ระบบ 
 การทำงานของหน้านี้คือ เวลาที่ผู้ใช้กรอก ID และ PASSWORD 
ระบบจะทำการตรวจสอบในฐานข้อมูลว่า ข้อมูลที่ได้รับนั้นเป็นของ ผู้ดูแล
ระบบหรือพนักงาน ถ้าข้อมูลที่ได้รับมาเป็นของ ผู้ดูแลระบบ โปรแกรมจะนำ
ทางไปสู้หน้าหลังร้าน แต่ถ้าข้อมูลที่ได้รับมากเป็นของพนักงาน ระบบจะนำ
ทางไปที่หน้าร้านแทน 
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ภาพ 2 หน้าระบบหลังร้านด้านสินค้า  
เป็นหน้าที่สามารถทำการ ลบ เพิ่ม แก้ไข หรือค้นหาข้อมูลสินค้า

ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบได้ 

 

 
 

ภาพ 3 หน้าระบบหลังร้านด้านประเภทสินค้า  
เป็นหน้าที่สามารถทำการ ลบ เพิ่ม แก้ไข หรือค้นหาข้อมูล

ประเภทสินค้า ที่มีอยู่ในระบบได้ 
 

 
 

ภาพ 4 หน้าระบบหลังร้านหนา้ข้อมูลพนักงาน  
เป็นหน้าที่สามารถทำการ ลบ เพิ่ม แก้ไข หรือค้นหาข้อมูล

พนักงาน ที่มีอยู่ในระบบได้ 

 
 

ภาพ 5 หน้าระบบหลังร้านหนา้รายงานยอดขาย  
เป็นหน้าที่แสดงรายงานข้อมูลยอดขายสินค้าซ่ึงสามารถดูสรูป

ยอดขายได้ตั้งแต่รายวันไปจนถึงรายป ี
 

 
 

ภาพ 6 หน้าระบบหนา้ร้านหน้าหลัก 
 เป็นหน้าที่แสดงรายการสินค้าที่มีอยู่ในระบบและยงัเป็นหน้าที่ใช้
ในการบันทึกข้อมูลการสั่งซ้ือสินค้าจากลูกค้าโดยมีวิธีการใช้คือ คลิกที่
รูปภาพสินค้าแล้วระบบจะเพิ่มข้อมูลในหน้าต่างขวามือของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถ
ใส่จำนวน ลบรายการสั่งซ้ือ และพิมพ์ใบเสร็จออกมาได้ 
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ภาพ 7 หน้าระบบหนา้ร้านหน้าพิมพ์ใบเสร็จและบันทึกข้อมูล 
 หน้านี้เป็นหน้าพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ถ้าผู้ใช้คลิกที่ปุ่มคำสั่งพิมพ์ 
ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการขายลงในระบบฐานข้อมูลและพิมพ์ใบสั่งซ้ือ
ออกมา 

8.สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ 
8.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
  การทำระบบจัดการร้านไอศครีมทางผู้จัดทำได้ทำการลง
พื้นที่เก็บข้อมูลจากร้านไอศครีมบริเวณในพ้ืนท่ีตำบลป่าสักอำเภอ
เชียงแสนและตำบลจันจว้าอำเภอแม่จันในจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้
ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการทำงานของระบบเดิม
อย่างละเอียดและถี่ถ้วนว่ามีปัญหาในการทำงานด้านใดบ้างและ
ทั้งยังคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ว่าต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ 
จากนั้นทางผู้จัดทำได้นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ทบทวนอย่าง
ละเอียด เพื่อทำการออกแบบและวางแผนการทำระบบจัดการ
ร้านไอศครีม  โดยใช้ โปรแกรม Visual Studio Code และ
โปรแกรม AppServ มาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาและ
ออกแบบระบบ เมือพัฒนาและออกแบบเรียบร้อยแล้วทาง
ผู้จัดทำจึงทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและหาข้อผิดพลาดของ
ระบบจนกว่าระบบจะสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ตามขอบเขต
ที่วางไว้ โดยข้อสรุปแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี ้
ส่วนที่1 ระบบการจัดการร้านไอศกรีม  
  การทำระบบจัดการร้านไอศกรีมทางผู้วิจัยได้วิเคราห์ 
ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยใช้โปรแกรม Visual Studio 
Code  ในส่วนของการพัฒนาระบบ ภาษาที่ใช้พัฒนาคือภาษา 
PHP และ HTML และใช้ AppServ ในการจัดการฐานข้อมูลของ
ระบบ โดยระบบการจัดการร้านไอศกรีมแบ่งการทำงานของ
ระบบเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนผู้ดูแลระบบ (ADMIN) ซึ่งทำหน้าที่ใน
การจัดการกับข้อมูล การปรับปรุง แก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูลในส่วน

ของภาพที่ 1-7 ได้อย่างดี และส่วนผู้ใช้งาน (USER)  สามารถ
ค้นหาหรือเรียกใช้ข้อมูลตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้สามารถ
นำไปใช้งานได้          
ส่วนที่ 2 ประสิทธิภาพของระบบการจัดการร้านไอศกรีม 
  จากผลจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการ
ร้านไอศกรีมโดยผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ
การประเมินจำนวน 3 ท่านพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.26 โดยประสิทธิภาพสูงสุด 3 อันดับแรก 1) ด้าน
ความสามารถในการทำงานของระบบอยู่ในระดับมาก ด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.45 ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบอยู่ใน 
พบว่า ระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 4.30  และด้านความสะดวกและ
ง่ายต่อการใช้งานของระบบอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.28 
 
ผลการประเมินประสิทธภิาพของระบบจัดการร้านไอศกรีม 

รายการประเมิน x̅ S.D ระดับ 
ด้านความสามารถในการทำงานของ
ระบบ 

4.45 0.51 มาก 

ด้านความถูกต้องในการทำงานของ
ระบบ  

4.30 0.70 มาก 

ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้
งานของระบบ 

4.28 0.82 มาก 

ด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบ 

4.00 0.53 มาก 

ภาพรวมของการประเมิน 4.26 0.53 มาก 
 
ตาราง 1  ผลจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการร้านไอศกรีม
โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

  โดยคุณสมบัติของระบบจัดการร้านไอศกรีม นั้นมี
ความสามารถในแบ่งการเข้าถึงข้อมูลอยู่ 2 ระดับคือผู้ดูแลระบบ
และพนักงานร้าน ซึ่งการทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลภายในร้านได้ เช่น ข้อมูลพนักงาน 
ข้อมูล สินค้าประเภทสินค้า รวมถึงความสามารถในส่วนของ
พนักงานทั้งหมด และในส่วนของพนักงานสามารถ บันทึก
รายการสินค้าและออกใบเสร็จให้กับลูกค้าได้ ซึ่งการทำงานของ
ระบบร้านไอศกรีมสามารถช่วยในเรื่องของการจัดการร้าน ให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนในการดำเนินงานและเวลา
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ในการทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงาน
ภายในร้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
8.2 ข้อเสนอแนะ 

8.2.1ผู้ ใช้งานที่ ให้ข้อมูล ในการพัฒนาระบบ ให้
ความเห็นว่าควรจะมีระบบการจองโต๊ะ อาหาร และสั่งสินค้าเป็น
แบบระบบออนไลน์ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า และ
เป็นการ เพิ่มช่องทางในการทําธุรกิจอีกช่องทางหนึ่ง 

8.2.2ในการพัฒนาระบบนั้น ผู้จัดทำต้องมองถึง
ความสามารถและทักษะในการใช้งานของผู้ใช้งานด้วยว่ามี
ความสามารถในการใช้ระบบมากน้อยเพียงใด และผู้ใช้งาน
ต้องการให้ปรับปรุงในส่วนติดต่อผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้ง่าย 
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและใช้ระบบที่ทําการพัฒนาขึ้น มา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2.3ผู้ใช้ระบบต้องมีการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าต่างๆ 
ให้สอดคล้องราคาวัตถุดิบในปัจจุบันอยู่ เสมอเพื่อเพิ่ม ความ
ถูกต้องในการคํานวณเรื่องรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้น  

8.2.4หากผู้ใช้พบข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบต้องมี
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที 
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ระบบเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยวจงัหวัดเชียงใหม่ 
กรณีศึกษา บริษัท ชิคคลับโฮเทลแอนด์ทิคเกต็ จำกัด 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั ้งนี้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาระบบเช่ารถ 

จักรยานยนต์เพื ่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื ่อให้การ
บริการลูกค้าเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การค้นหาข้อมูลการเช่ารถ
และการนำเสนอรายงานแก่ผู้บริหารเป็นไปได้โดยง่าย ระบบถูก
พัฒนาด้วยภาษา PHP, HTML โดยใช้ XAMPP สำหรับเว็บ
เซิร์ฟเวอร์จำลอง และ MariaDB ในการจัดการฐานข้อมูล รวมทั้ง 
Bootstrap เฟรมเวิร ์กเพื ่อให้ระบบทำงานได้ในหลากหลาย
แพลตฟอร์ม [5] 

ผลการประเมินความพึงพอใจ จากกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหาร, 

พนักงาน และลูกค้า ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (�̅�= 4.59, 
S.D. = 0.48) แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และนำไปใช้งานได้
จริง 

 
คำสำคัญ -- ระบบเช่า, การท่องเที่ยว 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to develop the 
motorcycle rental system for tourism in Chiang Mai 
Province.  To service customers as quickly as possible. 
Searching rental information and presenting reports to 
executives was easy.  The system was developed in 
PHP, HTML language using XAMPP for virtual web server  
 

 
and MariaDB for database management, as well as 
Bootstrap framework to make the system work across 
multiple platforms. 
 Evaluation results from the sample of executives, 

staff and customers were in a good level (�̅�= 4.59, S.D. 
=  0. 48) .  Indicating that the developed system was 
appropriate.  Can meet requirements of users and 
actually used. 
 
Keywords -- rental system, tourism 

 
1. บทนำ 

บริษัท ชิคคลับโฮเทลแอนด์ทิคเก็ต จำกัด เป็นบริษัทที่
ดำเนินงานทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์ การจองที่พักโรงแรม การ
ทำธุรกรรมออนไลน์ บริการที่ปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์ 
บริการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่
ใช้ภายในองค์กร [8] ทางบริษัทได้มีการเตรียมขยายสร้างฐาน
ธุรกิจใหม่ในการท่องเที่ยว ที่จะให้บริการด้านการเช่ายานยนต์
ชนิดรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลในการท่องเที่ยว โดยลูกค้าส่วน
ใหญ่เป็นลูกค้าในประเภทนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ซึ่งลักษณะการเช่ารถเป็นแบบระยะสั้น บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความ
ต้องการพัฒนาระบบที่สามารถจองและเก็บประวัติลูกค้าให้เป็น
ระบบ ซึ่งจะทำให้การค้นหาข้อมูลรถรวมทั้งประวัติการเช่ารถ
เป็นไปได้ง่าย ส่งผลให้การให้การบริการลูกค้าเป็นไปด้วยความ------------------------------------------------------------------------- 

* Corresponding Author 
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รวดเร็ว และง่ายต่อการนำเสนอรายงานแก่ผู้บริหาร อีกทั้งใน
อนาคต บริษัท ชิคคลับโฮเทลแอนด์ทิคเก็ต จำกัด อาจมีความ
ต้องการต่อยอดธุรกิจโดยเพิ่มบริการเช่ารถแก่ลูกค้าที่เป็นบุคคล
ทั่วไปหรือองค์กรธุรกิจนอกเหนือจากการท่องเที่ยว เพื่อการ
บริการที่หลากหลายและตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้
หลากหลายกลุ่มมากข้ึนอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ 

2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้
งานระบบเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
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จัดการรถเช่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผูล้งทุน และผู้สนใจที่
จะเข้าร่วมลงทุนได้ทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการของบริษัท 
กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทิศทางในการประกอบกิจการในด้าน
ต่าง ๆ ตลอดจนผลประโยชน์ที่ผู้สนใจรวมลงทุนจะได้รับ และ
เพือ่เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจให้สามารถดำเนินการไปได้
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Pagoda Leasing นำไปช่วยสนับสนุนการทำงานด้านการเช่ารถ
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบบริหารจัดการรถ
เช่าที่พัฒนามีขอบเขตครอบคลุมงานด้านการเช่ารถทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ตั้งแต่เริ่มค้นหารถที่ลูกค้าต้องการ จนกระทั่งคืน
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Controller (MVC) ในการออกแบบและ พัฒนาโปรแกรมภายใต้ 
ASP.NET 4.2 Framework ด้วยการใช้โปรแกรม Visual Studio 
2013 และ ใช้ภาษา C# ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL 
2008 Server เป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยดำเนินการภายใต้
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นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการการดำเนินงานของระบบ
จัดการเช่ารถบรรทุก กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดตะวันฉาย    
รีฟิกเกอเรชัน เพื่อความถูกต้องแม่นยำ สะดวก และรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น เช่นการจัดเก็บข้อมูลในส่วนของบริษัท การจัดเก็บข้อมูล
ในส่วนของลูกค้า และการออกรายงานตามช่วงเวลาที่ต้องการ
เรียกดูได้ เป็นต้น ในการศึกษาปัญหาทั้งหมดจากทางบริษัท ทาง
คณะผู ้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ และ
ดำเนินการพัฒนาระบบจัดการเช่ารถบรรทุกขี้นมาเพื่อช่วยลด
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับทาง
บริษัทอีกด้วย [2] 
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โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลของร้านเช่าจักรยาน
ขึ้นเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เขา้มา
ใช้บริการเช่าจักรยาน และเพื่อทำให้เกิดความสะดวกและรวดเรว็
ในการให้บริการ เมื ่อต้องการตรวจสอบและค้นหา ในการใช้
โปรแกรมนี้สามารถเก็บข้อมูลของสมาชิกร้านเช่ารถจักรยาน การ
เพิ่ม การลบแก้ไขข้อมูล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
และสามารถตรวจสอบรายรับ - รายจ่ายของร้านในการซื้อ
จักรยานใหม่ และเช็คจำนวนรถจักรยาน [6] 

 
4. วิธีการศึกษา 

   การพัฒนาระบบเช่ารถจักรยานยนต์เพื ่อการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามขั ้นตอนของการพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบพื้นฐานท่ีเรียกว่า วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) ในกระบวนการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ
การทำงานปัจจุบัน, ระบบการทำงานใหม่ที่ต้องการ , แผนภาพ
บริบท, แผนภาพการไหลของข้อมูล , คำอธิบายกระบวนการ , 
โมเดลข้อมูลเชิงสัมพันธ์, พจนานุกรมข้อมูล, การออกแบบส่วน
การนำเข้าข้อมูล, การออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ [3] 

จากนั้นทำการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการออกแบบ, ด้านเนื้อหา, ด้านการใช้งาน และด้านความ
ปลอดภัย ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างที ่ ใช ้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบได้แก่ ผู้บริหาร, พนักงาน จำนวน 5 คน 
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และลูกค้าของบริษัท ชิคคลับโฮเทลแอนด์ทิคเก็ต จำกัด จำนวน 
6 คน  

 
4.1 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบ (Workflow 
diagram) 

4.1.1 ระบบการทำงานปัจจุบนั 
ปัจจุบันการสอบถามข้อมูลการเชา่รถน้ัน ผู้ใช้บริการจะต้อง

โทรศัพท์สอบถามกับพนักงาน ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าและไม่
สะดวกต่อผู้ใช้บริการ และการจัดเก็บข้อมูลของระบบปจัจุบันนั้น
ยังเก็บในรูปแบบของเอกสาร ทำให้เกิดความยากลำบากในการ
คน้หา  

 
ภาพ 1 ระบบการทำงานปจัจุบัน 

 
4.1.2 ระบบการทำงานใหม่ที่ต้องการ 
การพัฒนาระบบงานใหม่นี้ ได้นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการ

จัดการข้อมูล โดยพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน โดยการ
จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล [7] จึงทำให้ง่ายต่อการจัดการ และมี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

 

 

 
ภาพ 2 ระบบการทำงานใหม่ที่ต้องการ 

 
4.2 แผนภาพบริบท (Context diagram) 

จากรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระบบเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อ
การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ อันได้แก่ กลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิ์
การเข้าใช้งาน, ข้อมูลพื้นฐาน, ข่าวสารและกิจกรรมของบริษัท 
สามารถเขียนแผนภาพบริบท ดังนี ้

 

 
ภาพ 3 แผนภาพบริบท 
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4.3 แผนภาพการไหลของข้อมูล ระดับ 0 (Data flow 
diagram level 0)  

จากแผนภาพบริบทในภาพ 3 ได้นำมาเขียนเป็นแผนภาพการ
ไหลของข้อม ูลในระดับ  0 เพื ่อแสดงเหตุการณ์ของแต่ละ
กระบวนการ ดังน้ี 

 
ภาพ 4 แผนภาพการไหลของข้อมูล ระดับ 0 

 
4.4 แผนภาพความสัมพันธข์องข้อมูล (Entity relationship 
diagram) 

จากแผนภาพการไหลของข้อมูล สามารถออกแบบแผนภาพ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูล 
[7] และความสัมพันธ์ของข้อมูลรวมทั้งใช้ในการสื่อสารระหว่าง
ผู้ออกแบบระบบและผู้พัฒนาระบบ เพื่อให้สื่อสารอย่างตรงกัน 
ดังนี ้

 
ภาพ 5 แผนภาพความสัมพันธข์องข้อมลู 

 
5. ผลการศึกษา 

 ระบบเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ได้ดำเนินงานอย่างเป็นลำดับ เร ิ ่มตั ้งแต่การศึกษาข้อมูลที่
เกี ่ยวข้องกับระบบงานและเครื ่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ตลอดจนทำการออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานเพื่อรองรับการ
ใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชั ่น ไปจนกระทั่งเริ่มต้นการพัฒนา
ระบบงาน รวมทั้งการจัดทำเอกสารคู่มือระบบงาน และการ
ทดสอบและประเมินผลระบบ ซึ่งได้ผลการพัฒนาระบบ ดังนี ้

 

 
ภาพ 6 หน้าจอหลกัของระบบ 
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ภาพ 7 หน้าจอการเช่ารถจักรยานยนต์ 

 

 
ภาพ 8 หน้าจอรีววิการใช้บริการจากลูกค้า 

 

 
ภาพ 9 หน้าจอการจัดการข้อมูลลูกค้า 

 

 
ภาพ 10 หนา้จอการจัดการข้อมูลการเช่ารถ 

 
 

 
ภาพ 11 หนา้จอการจัดการข้อมูลการซ่อมรถ 

 
5.1 จุดเด่นของระบบที่พัฒนา 
 1) ระบบสามารถแจ้งเตือนสถานะการจอง รวมทั ้งระบุ
ตำแหน่งการรับรถและส่งคืนรถได้ 
 2) ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษารถได้ 
 3) ระบบสามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับ
ระยะเวลาการเช่าให้กับลูกค้าได้ 
 4) ผู้ใช้สามารถดูประวัติการใช้บริการย้อนหลังของตนเองได้ 
 5) ผ ู ้ ใช ้สามารถอ ่านร ีว ิวการใช ้บร ิการจากลูกค ้า เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการเช่ารถได้ 

 
6. สรุปผลและอภิปรายผล 

 ผู้พัฒนาได้แบ่งระดับคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจในการใช้งานระบบเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อ
การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 1) 4.60 - 5.00 หมายถึง ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับดีมาก 
 2) 3.60 - 4.59 หมายถึง ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับดี 
 3) 2.60 - 3.59 หมายถึง ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับพอใช้ 
 4) 1.60 - 2.59 หมายถึง ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับควร 
        ปรับปรุง 
 5) 1.00 - 1.59 หมายถึง ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับไม่ 
        เหมาะสม 
 จากการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้
งานของระบบเช่ารถจักรยานยนต์เพื ่อการท่องเที ่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ โดยจากประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร, พนักงาน จำนวน 5 
คน และกลุ่มตัวอย่างลูกค้าของบริษัท ชิคคลับโฮเทลแอนด์ทิค
เก็ต จำกัด โดยวิธีการสมัครใจ จำนวน 6 คน ได้ผลการประเมิน

อยู ่ในระดับดี (�̅�= 4.59, S.D. = 0.48) ซึ ่งผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ ทั้ง 4 ด้านได้ผลดังนี้ 
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ตาราง 1 สรุปผลการประเมินประสิทธภิาพของระบบงาน 
รายการประเมิน �̅� S.D. ประสิทธภิาพ 

1. ด้านการออกแบบ 4.50 0.56 ดี 
2 .ด้านเน้ือหา 4.65 0.43 ดีมาก 
3. ด้านการใช้งาน 4.57 0.53 ดี 
4. ด้านความปลอดภัย 4.65 0.43 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.59 0.48 ดี 

 
 จากตารางสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบงาน 
สรุปได้ว่าระบบงานมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยระบบมี
ความเหมาะสมของส ีส ันในการออกแบบเว ็บไซต์ , มีความ
เหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่นำเสนอและการจัดวางส่วนต่าง ๆ 
ในแต่ละหน้าจอ, มีความสามารถในการจัดการข้อมูลพื้นฐานของ
ระบบ, มีการจัดการกลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าใช้งาน รวมทั้ง
ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานระบบได้อย่างเข้าใจ ทั้งนี้แสดงให้
เห็นว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบเช่ารถจักรยานยนต์
เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ 
    แอปพลิเคชันค้นหาร้านขายสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ คิดค้น
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแหล่งที่มาของ
สินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในแต่ละจังหวัด 2.) เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบ
ถึงความเป็นมาของสินค้านั้น ๆ 3.) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหา
ตำแหน่งร้านค้าที่ขายสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในแต่ละจังหวัด 
4.) เพื่อแสดงแผนท่ี ข้อมูล และระบุตำแหน่งของร้านค้า 5.) เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนผู้ผลิตสินค้าบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์อย่างยั่งยืน 
 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้ระบบ มีผลประเมินโดย

รวมอยู่ในระดับ ด ี(x̅ = 4.36) 
 

คำสำคัญ – แอปพลิเคชัน, สินค้า, ภูมิศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
 Geographical Indications Shop Search application 
was invented with the objective of 1.) To let users 
know the origin of the geographic indication products 
in each province 2.) To let users know the history of 
that product 3.) To allow users to locate stores that 
sell products, geographically indicated in each 
province. 4.) To display a map, information and locate 
the shop 5.) To promote and support sustainable 
tourism in communities that produce geographic 
indications 
 Quality assessment results from users of the 

system have a good overall assessment result. ( x̅ = 
4.36) 
 

Keywords – Application, Product, Geographical 
 

1. บทนำ 
   สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) 
[1] เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหน่ึง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
มีความเช่ือมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ คือ 
ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มี
อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ 
หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าใน
ท้องถิ่นของตนขึ้นมา ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษ
ที่มาจากพ้ืนท่ีดังกล่าว  คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง คุณภาพ 
ช่ือเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์
นั้น ๆ ความแตกต่างของสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทอ่ืน คือ ผู้เป็นเจ้าของไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใด แต่
เป็นกลุ่มชุมชนที่ เป็นผู้ผลิต  หรือผู้ประกอบการในพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์นั้นเท่านั้น ที่มีสิทธิผลิตสินค้าดังกล่าวโดยใช้ช่ือทาง
ภูมิศาสตร์นั้นได้ ผู้ผลิตคนอื่นที่อยู่นอกเหนือแหล่งภูมิศาสตร์จะ
ไม่สามารถผลิตสินค้าโดยใช้ช่ือแหล่งภูมิศาสตร์เดียวกันมาแข่งขัน
ได้ ผู้มีสิทธิใช้สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้แก่  
ผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นและผู้ประกอบการค้าที่เกี่ยวกับ
สินค้านั้น จึงได้ทำการคิดค้นแอปพลิเคชันค้นหาร้านค้าที่ขาย
สินค้าเหล่านี้ขึ้นมา  
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1.  เพื่อวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันค้นหาร้านขาย

สินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย 
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2.2. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาตำแหน่งร้านค้าที่ขายสินค้า
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในแต่ละจังหวัด และเพื่อแสดงแผนที่ ข้อมูล
และระบุตำแหน่งของร้านค้า 

2.3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งชุมชนของผู้ที่
ผลิตสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์อย่างยั่งยืน 

 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

 3.1. Android Studio เป็นโปรแกรมเพื่อใช้ในการเขียนแอป
พลิเคชัน 
 3.2. Kotlin เป็นภาษาทีใ่ช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
กำหนัดฟังค์ชันการทำงานต่าง ๆของแอปพลิเคชัน ให้ทำงานได้
ตามต้องการ  
 3.3. XML. เป็นภาษาที่ใช้ในการออกแบบเพื่อแสดงผลบน
หน้าจอ 
 3.4. JSON, Room Database ใช้จัดการในส่วนของ 
ฐานข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน 

 
4. ขอบเขตของงาน 

 4.1. ผู้ใช้สามารถค้นหาจังหวัดในประเทศไทยเพื่อดูสินค้า
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของแต่ละจังหวัด 
 4.2. ผู้ใช้สามรถดูประวัติความเป็นมาของสินค้าบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ 
 4.3. ผู้ใช้สามารถดูได้ว่าสินค้านั้น ๆมีร้านค้าอยู่ที่ใดบ้างในแต่
ละจังหวัด จะระบุตำแหน่งของร้านค้าและข้อมูลของร้านค้าให้
ผู้ใช้ได้ทราบ 
 4.4. ระบบจะแสดงระยะห่างของตำแหน่งผู้ใช้กับร้านค้า 
 

5. ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 5.1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 MVP (Model View Presenter) MVP Pattern. [2] เป็ น
ความพยายามต่อมาที่จะแยก View กับ Model ออกจากกัน 
โดยมุ่งแก้ไขปัญหาที่มีใน MVC คือ View กับ Controller ยึด
ติดกันมากเกินไป และ View กับ Model ไม่ได้แยกขาดกันอย่าง
แท้จริง (ใน MVC View อาจจะสามารถเรียกข้อมูลจาก Model 
โดยตรงได้ ) โดย MVP นั้ นจะมี  Presenter เพิ่ มขึ้นมา ซึ่ ง 
Presenter จะทำหน้าที่ เหมือนตัวกลางระหว่าง View และ 
Model คล้ายกับ Controller ใน MVC แต่ว่า การกระทำทุก

อย่างที่ผ่าน View จะต้องถูกส่งผ่าน Presenter และ ทุกการ
เปลี่ยนแปลงของ Model ก็จะต้องถูกส่งผ่าน Presenter เช่นกัน 
โดยที่ Model กับ View จะไม่สามารถติดต่อกันได้โดยตรง 

 
 ความสัมพันธ์ระหว่าง View กับ Presenter จะเป็น One-
to-one โดย Presenter จะทำหน้าที่รับ Event ที่ ได้มาจาก 
View และ Presenter จะทำหน้าที่อัพเดท View โดยขึ้นอยู่กับ
การกระทำที่ได้จาก View ซึ่ง Presenter จะไปดึงข้อมูลมาจาก 
Model อีกทีนึง โดย View จะไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของ Model 
เลย  
 ตั ว อ ย่ า ง  MVP Pattern ใน  Android นั้ น  Model จ ะ
เหมือนกับ  Model ใน  MVC แต่ ในส่วนของ View นั้ น  ใน 
Android เราจะหมายรวมถึง View ที่ เป็น Layout XML กับ 
Activity/Fragment โดยปกติเราจะเขียนเป็น Interface อีก
ช้ันนึง เวลา Presenter เรียกใช้ View ก็จะเรียกผ่าน Interface 
ของ View ในส่วนของ Presenter นั้นจะคล้ายกับ Controller 
ใน MVC ยกเว้นแต่จะไม่มีส่วนของ Android API อยู่  โดย 
Presenter นั้นจะถูก Implement ด้วย Interface เช่นกัน และ 
Presenter นี้จะสามารถเขียน Test ได้ง่าย เพราะไม่มีส่วนของ 
Android API อยู ่ 

 
 
 5.2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์และ ดร.บัณฑูร 
เศ รษ ฐศิ โรตม์  2560 [3] ห นั งสื อ สิ่ งบ่ ง ช้ี ท างภู มิ ศ าสต ร์
(GeographicalIndications) ทรัพย์สินทางปัญญาและ สิทธิ
ชุมชน ท่ีดัดแปลงมา จากรายงานการวิจัยจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุน การวิจัย (สกว.) เพื่อศึกษาบทบาทของสิ่งบ่งช้ีทาง 
ภูมิศาสตร์ที่มีต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
 Tawan Detpiratmongkol 2563 [4] การพัฒนามาตรการ
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ทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
ก า รวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภ าพ  (Qualitative 
Research) โดยใช้เทคนิคการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์
เจาะลึก  
 ตะวัน เดชภิรัตนมงคล 2561 [5] การคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์และสิง่บ่งช้ีแหล่งกําเนิดภายใต้ระเบียบประชาคมยุโรป 
เลขที ่1151/2012ว่าด้วยระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
และอาหาร สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน และ
ป้องกันความสบสันหลงผิดของสินค้าประเภทเดียวกันที่มาจาก
แหล่งภูมิศาสตร์อื่น  
 ภั ท รพ ร เย็ นบุ ต ร  2561 [6] การคุ้ ม ครองสิ่ งบ่ ง ช้ีท าง
ภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงานวิจัยนี้ได้มุ่งศึกษาถึง
ความตกลงทริปส์เป็นสำคัญ เพราะมีหลักเกณฑ์นการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประเทศภาคีสมาชิกยอมรับจำนวนมาก  
 นเรศ ชูดวง 2550 [7] วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย 
สารานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 การดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันค้นหาร้านขายสินค้าบ่งช้ี

ทางภูมิศาสตร์ มีดังน้ี  
1. การกำหนดความต้องการ   
2. การออกแบบ 

    4. การสร้างระบบ 
 5.  การทดสอบ 
6.1. การกำหนดความต้องการ  

  การพัฒนาแอปพลิ ชันค้นหาร้านขายสินค้ าบ่ งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ ผู้จัดทำได้ศึกษาและรวบรวมความต้องการของ
ผู้ใช้งาน สรุปได้ดังนี้ 
 แอปพลิเคชันจะต้องสามารถค้นหาจังหวัดในประเทศไทยได้ 

แอปพลิเคชันจะต้องแสดงสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เมื่อผู้ใช้
เลือกจังหวัดที่ต้องการ และแสดงประวัติความเป็นมาของสินค้า
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์นั้น ๆ 

แอปพลิเคชันจะต้องแสดงตำแหน่งของร้านค้าของสินค้าบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ที่ผู้ใช้เลือก และแสดงระยะห่างระหว่างผู้ใช้และ
ร้านค้า 

แอปพลิเคชันจะต้องแสดงข้อมูลต่าง ๆของร้านค้าท่ีผู้ใช้เลือก  
6.2. การออกแบบ 
  การออกแบบหน้าจอการแสดงผลบนแอปพลิเคชัน ด้วย 
figma ออกแบบ database ใน excel และแปลงเป็นไฟล์ json 
เพื่อใช้งานต่อในการเขียนโปรแกรม ออกแบบหน้าแอพใน 
android studio  
6.3. การสร้างระบบ 

การพัฒนาโมบายแอปพลิ เค ชัน  ด้ วย android studio 
สำหรับการพัฒนาโปรแกรมค้นหาร้านค้าที่ขายสินค้าบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ ด้วยภาษา kotlin  

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลเวลาการทำงาน ด้วย
Room Persistance Library จะเป็นตัวสร้าง Database ขึ้นมา 
เรียกว่า Room Database จากนั้นผู้พัฒนาแอพพลิเคช่ันไม่
จำเป็นต้องติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง แต่จะใช้วิธีการสร้าง 
Data Access Object หรือ DAO เข้ามาแทน  
6.4. การทดสอบ 
 ผู้พัฒนาโปรแกรมและทีมพัฒนาโปรแกรมทำการทดสอบการ
ใช้งานโปรแกรมว่ามีความถูกต้องในการทำงานและรับฟังความ
คิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข โดยการใช้แบบสอบถามในการ
ทดสอบ 
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7. ผลการดำเนินงาน  
 

 
ภาพ 1 แสดงหน้าค้นหา-เลือกจังหวัด  

 
ภาพ 2 แสดงหน้าเลือกสินค้าในจังหวัดที่ผู้ใช้เลือก 

 

 
ภาพ 3 แสดงสินค้าที่ผู้ใช้เลือก 

 

 
ภาพ 4 แสดงประวัติความเป็นมาของสินค้า 

 
ภาพ 5 แสดงแถบเมนูนอกสถานที่ กรณีปฏิบัติงานในสถานที่ 
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ภาพ 6 แสดงหน้าร้านค้าทั้งหมดของสินค้านั้น ๆ 

 

 
ภาพ 7 แสดงตำแหน่งของร้านค้าที่ผู้ใช้เลือก 

 
ภาพ 8 แสดงรายละเอยีดของร้านค้าที่ผูใ้ช้เลือก 

 

 
ภาพ 9 ผู้ใช้สามารถติดดาวร้านค้าได ้

 

 
ภาพ 10 สามารถเช่ือมต่อ map เพื่อนำทางไปยังร้านค้า 
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ภาพ 11 แสดงร้านค้าที่ผู้ใช้ติดดาวไว้ทั้งหมด 
 

 
ภาพ 12 แสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช ้

 

8. สรุปผลการดำเนินงาน 
   8.1. การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันค้นหาร้านขายสินค้าบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ คิดค้นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อให้ผู้ใช้ได้
ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในแต่ละจังหวัด 
2.) เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงความเป็นมาของสินค้านั้น ๆ 3.) เพื่อให้
ผู้ใช้สามารถค้นหาตำแหน่งร้านค้าที่ขายสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
ในแต่ละจังหวัด 4.) เพื่อแสดงแผนที่ ข้อมูล และระบุตำแหน่ง
ของร้านค้า 5.) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนผู้ผลิต
สินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์อย่างยั่งยืน พบว่า โปรแกรมสามารถ
ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

8.2. ผลการประเมินคุณภาพการใช้งานแอปพลิเคชันค้นหา
ร้านขายสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

คณะผู้วิจัยดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบใน
แต่ละข้อ จำนวน 30 คน จากนั้นนำผลการสอบถามความพึง
พอใจมาวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผลดัง
ตาราง 1 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

x̅ 
การแปร

ความหมาย 
1. ความสะดวกในการค้นหา
ข้อมูล 

4.15 ดี 

2. เนื้อหามีความครบถว้น 4.66 ดีมาก 

เข้าใจง่าย 
3. ความเหมาะสมของการ
แสดงผลหน้าจอ 

3.95 ดี 

4. ระบบมีความถกูต้อง
ชัดเจน น่าเช่ือถือ 

4.13 ดี 

5. ข้อมูลเป็นประโยชน์ตรง
ตามความต้องการใช้งาน 

4.91 ดีมาก 

6. แบบตัวอกัษรเหมาะสม
และง่ายต่อการอ่าน 

4.09 ดี 

7. มีความเสถียร สามารถ
เข้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

4.12 ดี 

8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.87 ดีมาก 

โดยรวม 4.36 ดี 
 

ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันค้นหาร้าน
ขายสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
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quality schemes for agricultural products and 
foodstuffs 

[6] ภัทรพร เย็นบตุร (2561) การคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Geographical indication 
protection for sustainable development) 

[7] นเรศ ชูดวง (2550) วิเคราะหถ์ึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบยีนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย 
(Analyzing the problem and any obstacle involves 
the geographical indications (GI) registration in 
Thailand) 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารจัดการกองทุนการศึกษา 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการกองทุนการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการประเมินจากคณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
จำนวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ Visual Studio 
Code version 1.49 ภาษา Javascript ฐานข้อมูล MariaDB 
React Library version 16.13.1 ภาษา JSX Node. js 4 ใช้
กระบวนการพัฒนาระบบแบบ วงจรช ีว ิตของการพัฒนา
ซอฟต์แวร์(SDLC) ผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1) 
ส่วนของผู้ใช้จะเป็นนักศึกษา และอาจารย์ 2) ส่วนของผู้ดูแลจะ
เป็นเจ้าหน้าที่กับคณะกรรมการ ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ โดยผู้ใช้จำนวน 30 คน มีค่าเฉลี่ย 3.63 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 

 
ABSTRACT 

 The objectives of the development of the education 
fund management system are:  1. )  To develop the 
education fund management system; The sample 
group used in the evaluation from the Faculty of 
Business Administration of 30 people.   Development 
tools Visual Studio Code version 1.49 Javascript MariaDB 
React Library database version 16. 13. 1 JSX language 
Node. js 4 uses a system development process.  The 
software development life cycle (SDLC) of performance 
is divided into two parts: 1) the user portion is student 
and teacher 2)  the moderator is staff with the board 
The results of the user satisfaction assessment with the 

system With 30 users a mean of 3.63, standard 
deviation 0.51 
 

1. บทนำ 
 ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการ
เปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมากขึ้นทุกที โดยใน
ปัจจุบันทุก ๆ รอบ 10 ปีการเปลี ่ยนแปลงจะเกิดขึ ้นโดยมี
ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ดังนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือความไม่เท่า
เทียมของเทคโนโลยีซึ ่งจะเห็นว่าในเมืองที่เจริญเทคโนโลยีจะ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการ ในทาง
กลับกันในท้องถิ่นที่ห่างไกล ความเจริญเทคโนโลยีก็อาจไม่มี
ความจำเป็นและขาดแคลนเช่นเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่ความเหลื่อม
ล้ำในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นนัก
เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในการใช้
ปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
จึงต้องมีบทบาทใน การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดการทางการศึกษา [1] 
 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสายงานนโยบายและแผนของหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลรัตนโกสินทร์ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบ ัต ิงานค้นนโยบายและแผนได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 การจัดทำแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม มทร. และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย(Stakeholders) ผ่านกลไกการระดมสมอง ตลอดจนใช้พลัง
สมองของบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
มีการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม ที่คาดว่าจะส่งผลต่อทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใน
กระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษา ใน
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อนาคตมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการวางแผน การนำแผนไปสู่
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนฯ ขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.
2559-2563 ขึ้นภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
และกรอบแผนหรือนโยบายด้านอุดมศึกษาของประเทศ โดย
ทิศทางของการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแผนกลยุทธ์นี ้ จะ
มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สู ่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ (SMART 
Entrepreneur) เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย
การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของ
สังคมและชุมชน และมุ ่งส ู ่การเป็นมหาวิทยาลัยชั ้นนำของ
ประเทศ[2] 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ ( SWOT Analysis ) เป็นการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 
ที่ส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ การ 
ว ิ เคราะห ์สถานการณ ์จากป ัจจ ัยภายในเป ็นการศ ึกษา
องค์ประกอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีผลกระทบต่อ 
การดำเนินงาน การบริหารจัดการ อันจะเป็นการบ่งบอกถึงจุด
แข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของ 
การด าเนินงาน จากการวิเคราะห์พบว่ามหาวิทยาลัยฯ มีจุดแข็ง 
และจุดอ่อนดังนี ้จุดแข็ง (Strengths) 
 1. มีโครงสร้างการบริหารสำนักงานอธิการบดีมีความชัดเจน 
 2. มีการบริหารจัดการงานแบบมีประส ิทธิภาพภายใต้
ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างคุ้มค่า 
 3. บุคลากรสนับสนุนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4. มีการทำงานเป็นทีม 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. ขาดผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ 
 2. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และภาระงานที่
เพิ่มมากข้ึน 
 3. ระบบฐานข้อมูลกับการน ามาใช้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอ 
 4. ขาดบุคลากรที่ช านาญการดูแลเว็บไซต์ของสำนักงาน
อธิการบดี 
 5. บุคลากรขาอทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

  การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจ ัยภายนอกเป็นการ
วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ เป็นทั ้งโอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบทำให้เกิด
โอกาสและอ ุ ปสรรค ในการดำ เน ิ น งานม ี ด ั ง นี้  โ อกาส 
(Opportunities) 
 1. มีระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในการรับรองการ
ปฏิบัติ 
 2. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
 3. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับหน่วยงานสนับสนุน 
ภัยคุกคาม (Threats) 
 1. บุคลากรยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการประสานงาน 
 2. สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ 
 3. ระบบสารสนเทศขัดข้องบ่อยส่งผลกระทบต่อการทำงาน 
[3] 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนการศึกษา 
2.2  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจดัการ

ทุนการศึกษา 
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 การออกแบบเว็บไซต์ทีค่วรพิจารณามีดังนี ้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาว่าเป้าหมายของการ
สร้างเว็บไซต์นี้ทำเพื่ออะไร 

2. ศึกษาคุณลักษณะของผู้ที่เข้ามาใช้ว่ากลุ่มเป้าหมายใดที่
ผู้สร้างต้องการสื่อสารข้อมูลอะไรที่ ต้องการโดยขั้นตอนนี้ควร
ปฏิบัติควบคู่ไปกับขั้นตอนท่ีหนึ่ง 

3. วางแผนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงสร้างเนื ้อหาสาระ 
การออกแบบเว็บไซต์ต้องมีการจัด โครงสร้างหรือจัดระเบียบ
ข้อมูลที่ชัดเจน การที่เนื้อหามีความต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุดกระจาย
มากเกินไปอาจทำให้เกิดความสับสนต่อผู้ใช้ได้ ฉะนั้นจึงควร
ออกแบบให้มีลักษณะที่ชัดเจนแยกย่อยออกเป็นส่วนต่าง ๆ จัด
หมวดหมู่ในเรื่องที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งอาจมีการแสดงให้ผู้ใช้เห็น
แผนที่โครงสร้างเพื่อป้องกันความสับสนได้ 
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4. กำหนดรายละเอียดให้กับโครงสร้าง ซึ ่งพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยตั้ง 

เกณฑ์ ในการใช้ เช่น ผู้ใช้ควรทำอะไรบ้าง จำนวนหน้าควรมี
เท่าใด มีการเชื่อมโยง มากน้อยเพียงใด 

5. หลังจากน้ันจึงทำการสร้างเว็บไซตแ์ล้วนำไปทดลองเพื่อหา
ข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข ปรับปรุง แล้วจึงนำเข้าสู่เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นข้ันสุดท้าย [4] 
3.2 ทฤษฎีหน้าจอเสมือนจริง (Material Design) 

เป็นการออกแบบที่พัฒนาต่อยอดจาก Flat Design โดยมี
แนวคิดว่ากระดาษและหมึกสัมพันธ์กับการรับรู้ของมนุษย์โดย
อัตโนมัติ โดยมีส่วนสำคัญคือ ขอบ และ พื้นผิว เพราะทำให้เรา
สามารถแยกวัตถุได้โดยอัตโนมัติ Material Design จึงมีการ
ออกแบบให้ขอบและเงาขึ้นมา ส่วนการใช้งานคือเมื่อกดแล้วจะมี
การโต้ตอบเพื่อชี้นำสายตาว่ากดแล้วเกิดอะไรขึ้น หรือกำลังไป
ไหน เช่น กดที่ส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วภาพมีการขยายใหญ่ขึ้นมา
เฉพาะส่วนที่กด โดยการเคลื่อนไหวจะเป็นธรรมชาติมากกว่า 
Flat Design การออกแบบ User Interface (UI) โดยลดทอนสิ่ง
ที่ทำให้ดูมีมิติออกไป เช่น การให้แสงเงา การไล่สี การใส่พื้นผิว 
โดยเน้นความเรียบง่าย และให้ความสำคัญกับสิ่งที่จำเป็นมากขึ้น 
และเพิ่มพื้นที่ว่างให้ดูสบายตามากขึ้นทำให้มีองค์ประกอบไม่
ซับซ้อนและดูใช้งานง่าย ทั้งยังโหลดเร็วขึ้นด้วยหลักการออกแบบ 
Material Design 

1. เลียนแบบวัสดุในโลกความจริง ทั ้งพื ้นผิว ขอบ แสงเงา 
การเคลื่อนไหว 

2. นำเสนอคล้ายสิ่งพิมพ์กระดาษ ทั้งฟอนต์ ที่ว่าง สีสัน และ
ภาพประกอบ 

3. มีการเคลื่อนไหวเพื่อบอกการกระทำ คือมีการโต้ตอบกับ
สิ่งที่ผู้ใช้งานกระทำ มีการชี้นำว่าทำสิ่งนี้แล้วจะดำเนินไปไหนต่อ  
3.3 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

โ ป ร แ ก ร ม  Visual studio code version 1. 49 Visual 
Studio Code เป ็นโปรแกรมแก้ไขซอร ์สโค ้ดท ี ่ ใช ้พล ังงาน
ทรัพยากรน้อย  Windows, macOS และ Linux สร้างโดยบริษทั
ไมโครซอฟท์ ซึ่งมาพร้อมกับการรองรับ JavaScript, TypeScript 
และอีกหลากหลายในตัว และมีระบบนิเวศที่หลากหลายของส่วน
ขยาย (Extensions) สำหรับภาษาอื่น ๆ เช่น C ++, C #, Java, 
Python, PHP, Go และรันไทม์ เช่น .NET และ Unity ส่วนขยาย 
(Extensions) ที่จะช่วยให้การพัฒนาระบบมีประสิทธิภาพ มีดังน้ี 

1. Live Server  การพัฒนาเว ็บอย่างรวดเร ็วด ้วย Live 
Server โดยเป็นการตรวจจับการเปลี่ยนแปลง สามารถเชื่อมต่อ
ระยะไกลผ่าน WLAN สนับสนุน https 

2. HTML Snippets ไว้สร้าง HTML แบบรวดเร็ว เช่น พิมพ์
แท็ก < img เคาะ Enter มันก็สร้างขึ้นมาให้ ไม่ต้องพิมพ์ทั้งหมด
เป็นต้น  

3. Git History สำหรับดูหรือค้นหาประวัติ Git ว่าเราทำอะไร
ไปบ้าง 

4. vscode-icons ไว้สำหรับแสดง Icon ไฟล์ใน Explorer 
เพื่อให้เราดูง่าย (เมื่อติดตั้งแล้ว MacOSให้เข้าไปที่เมนู Code > 
Preferences > File Icon Theme > VSCode Icons จากนั้น 
Apply ใช้งานได้เลย) 

5. .gitignore Generator 
สำหรับช่วยสร้าง gitignore โดยเลือกสร้างตามประเภทของ

โปรเจ็คได้ เช่น react, vue.js เป็นต้น  
ภาษา JavaScript JavaScript  ค ือ ภาษาคอมพิวเตอร์

สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่กำลังได้รับ
ความนิยมอย่างสูง JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ พัฒนา
โปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) 
และ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) ถูกพัฒนาขึ้นโดยเน็ตสเคปคอม
มิวนิเคชันส์ (Netscape Communications Corporation) โดย
ใช้ชื ่อว่า Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator 
2.0 เพื่อใช้สร้างเว็บเพจโดยติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire 
ต่อมาเน็ตสเคปจึงได้ร่วมมือกับ บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ปรับปรุง
ระบบของบราวเซอร์เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้ 
และได้ปรับปรุง LiveScript ใหม่เมื่อ ปี พ.ศ. 2538 แล้วตั้งช่ือ
ใหม่ว่า JavaScript สามารถทำงานได้ทั ้ง Client และ Server 
โดยเร ิ ่มจาก Client ส ่งคำขอ Request ไปหา Server เมื่อ 
Server ได้รับ Request จึงทำการประมวลผลในขั้นตอนนี้อาจจะ
มีการเชื ่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วยหลังจากนั ้น Server จะส่ง 
Response ข้อมูลกลับมาหา Client นั่นก็คือ Browser 

ฐานข้อมูล MariaDB  MariaDB คือ MySQL ที่ถูกนำมา fork 
ออกมาจากต้นสาย MySQL โดย Michael Widenius ซึ่งเป็นผู้
ก่อตั ้ง MySQL เดิม ได้ fork ตัวโครงการออกมาใหม่ได้สักพัก
ใหญ่ ๆ หลายปีแล ้ว และทำงานภายในชื ่อบร ิษ ัท Monty 
Program AB โครงสร้างต่าง ๆ ของ MariaDB แทบจะเรียกได้ว่า
เหมือนกับ MySQL เช่นพวกโครงสร้างไฟล์ โครงสร้างของ 
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Database และ Table สามารถใช้งานของ MySQL ได้แทบจะ
เกือบ 100% เพราะฉะนั้นการใช้งาน MariaDB แทนที่ MySQL 
แทบจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลย  

 React Library version 16.13.1 
React เป ็น  JavaScript Library พ ัฒนาโดย Facebook 

เอาไว้แสดงผล จัดการกับ User Interface (UI) ของเว็บไซต์ซึ่ง 
React นั้นไม่ใช่ Framework อย่าง Angular แต่ตัว React นั้น
เป็นเพียงแค่ V ใน MVC (Model View Controller) เท่านั้น 
หรือพูดง่ายๆคือเอาไว้ Render DOM Element ต่าง ๆ ในหน้า 
HTML 

1.คอนเซปต์ที่ต้องรู้เพื่อเขียน React หลัก ๆ มี 3 Concept 
เท่านั้น 

1.1 Component – ส ่วนต ่าง ๆ ในเว ็บเราจะมองเป็น 
Component 

1.2 State – ข้อมูลที ่อยู ่ใน Component แต่ละชิ ้น เรา
เรียกว่า State 

1.3 Props – ข้อมูลที่ถูกส่งต่อจาก Component ชั้นบนลง
ไปช้ันล่าง เราเรียกว่า Props (Properties) 

2.การใช้ React ด้วย React-router-dom  
React-roter-dom นั้นคือการที่เราทำให้ app ของเรานั่นมี

เพจหลายหน้า (ใน Reactjs เรียกว่า Multi Pages Application) 
โดยเมื่อผู ้ใช้ต้องการไปยังเว็บเพจนั้นก็จะสามารถกรอก URL 
หรือคลิกที่ลิงก์แล้วเปลี่ยนไปยังหน้าเว็บเพจปลายทางที่เราได้ทำ
การกำหนดไว้ โดย Reactjs นั้นเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นแบบ SPA 
หรือ Single Page Application นั่นเองจึงจำเป็นต้องนำ react 
router หากต้องการทำ Link Page 

3. ภาษา JSX (JavaScript Syntax eXtension) 
ซึ่งหมายถึงส่วนเสริมของ Javascript ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้กับ 

React โดยเฉพาะ โดย Syntax นั้นมีความคล้ายคลึงกับ HTML 
เป็นอย่างมาก แต่สิ่งนึงที่เห็นได้ชัดคือจะเห็นการเขียนโค้ดใน
ลักษณะนี้ในอยู่ในไฟล์ Javascript แทนท่ีจะเป็นไฟล์ HTML อีก
ทั้งเราสามารถบันทึก JSX element ไว้ในตัวแปรต่าง ๆ,ส่งผ่าน
ไปยังฟังก์ชัน,เก็บไว้ในออบเจกต์ หรืออาร์เรย์ได้ เพียงแค่เรา
กำหนดตัวแปรให้กับมัน 

4. การ Render Component ดว้ยคำสั่ง
ReactDOM.render() 

ReactDOM เป็น JavaScript library เช่นเดียวกันกับ React 
มีหน้าที่เฉพาะในการจัดการกับ DOM และใช้เฉพาะกับ React 
เท่านั้นโดยคำสั่งนี้จะทำการสร้าง DOM nodes (Visual DOM) 
ที่มีลักษณะของโครงสร้างต้นไม้ขึ้นมา (tree) จากนั้นค่อยทำการ
ยัดโครงสร้างนี้ลงไปยัง DOM จริง ๆ (Real DOM) ซึ่งทั้งหมดนี้
เป็นวิธีการในการ Render JSX ออกมาแสดงผลทางหน้าจอ 

จาวาสคริปส์เฟรมเวิร์ก Node.js version 15.0.1 Node.js 
คือ JavaScript runtime สร้างบน Chrome’s V8 JavaScript 
engine โดย Node. js ใช ้  event-driven, non-blocking I/O 
model ทำให้ม ันม ีขนาดไฟล์ท ี ่ เล ็กและมีประสิทธ ิภาพสูง  
node. jsเ ป ็ น  Cross Platform Runtime Environment 
สามารถนำไปรันทำงานได้ทุกระบบปฎิบัติการ ตัวอย่างเช่น OS 
X, Window, Linux และอื่น ๆ  เขียนด้วยภาษา JavaScript มี 
Library ที ่ เป ็นส ่วนเสร ิมจำนวนมาก แยกเป ็น JavaScript 
Module ต่าง ๆ สำหรับทำงานเฉพาะ ในแต่ละเรื ่อง สามารถ
ติดตั ้งเพิ ่มเติมได้ง ่ายผ่าน npm (Node Package Manager)  
คุณสมบัติเด่นของ Node.js 

1 .Asynchronous and Event Driven 
2. ery Fast 
3. Single Threaded but Highly Scalable 
4. No Buffering 
5. License 
 

4. ขอบเขตของงาน 
การทำโครงงานในครั้งนี้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านระบบบริหารจัดการกองทุนการศึกษา เพื ่อนำมา 
ประกอบการจัดทำเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการกองทุนการศึกษา
เพื ่อให้ได้เว็บไซต์ของระบบบริหารจัดการกองทุนการศึกษา
ขอบเขตของการดำเนินงานของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนของผู้ใช้งาน (Font-End) และส่วนของผู้ดูแล (Back-End) 
4.1 ส่วนของระบบเว็บ 
4.1.1 ส่วนของผู้ใช้(Font-End) 

นักศึกษา 
4.1.1.1 ติดตามสถานการณ์รับทุน 
4.1.1.2 ลงทะเบียนรับทุนการศึกษา 
4.1.1.3 แก้ไขข้อมูลการขอทุนการศึกษา  
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อาจารย์ที่ปรึกษา 
4.1.1.4 ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา 
4.1.1.5 ตรวจสอบข้อมูลการขอทุนการนักศึกษาเก่า 
4.1.1.6 บันทึกผลการพิจารณา 

4.1.2 ส่วนของผู้ดูแล (Back-End) 
เจ้าหน้าที ่
 4.1.2.1 บันทึกข้อมูลทุนการศึกษาและผู้ให้ทุนการศึกษาปี

ปัจจุบัน 
 4.1.2.2 ลบข้อมูลทุนการศึกษาและผู ้ให้ทุนการศึกษาปี

ปัจจุบัน  
4.1.2.3 อัพเดทข้อมูลทุนการศึกษาและผู้ให้ทุนการศึกษาปี

ปัจจุบัน 
4.1.2.4 บันทึกข้อมูลที่สำคัญของนักศึกษาปีปัจจุบัน 
 4.1.2.5 ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่มีสิทธิรับการพิจารณารับ

ทุน   
4.1.2.6 ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่มีสิทธิรับทุน 
คณะกรรมการตัดสินทุนการศึกษา 
  4.1.2.7 แสดงข้อมูลผู้ขอทุนการศึกษา 
  4.1.2.8 แสดงผลความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
  4.1.2.9 บันทึกผลการพิจารณาของกรรมการ 

 4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 4.2.1 ระบบโปรแกรมปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 
Home 64bit  
 เป็นระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งานแบบ Choose Your 
Own Device (CYOD) และผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับ Pro  
ในองค์กร  Windows 10 ม ีสนับสนุนการอัพเดตผ่านทาง 
Windows Update for Business ให ้ด ูใหม่และปลอดภัยอยู่
เสมอ สำหรับพวกบริษัทองค์กรขนาดเล็กโดยเฉพาะ การทำงาน
แบบ Remote Desktop แบบเคลื ่อนที ่ และการใช้งานด้าน
เทคโนโลยี Cloud Windows 10 Pro คือคู่หูทางธุรกิจชั้นยอด
ของค ุณ Windows 10 Pro ม ีค ุณล ักษณะทุกประการของ 
Windows 10 Home บวกกับฟังก์ชันสำคัญทางธุรกิจ เพื่อ
เข้ารหัสข้อมูล เข้าสู่ระบบระยะไกล สร้างเครื่องเสมือนและอื่นๆ 
อีกมาก เริ ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว เมนู Start แบบขยายที ่คุณ
คุ้นเคยและช่องทางใหม่ๆ ชั้นยอดเพื่อรองรับการทำงานต่าง ๆ 
รวมถึงคุณลักษณะปรับปรุงใหม่อย่างเบราว์เซอร์ที่ออกแบบใหม่
สำหรับการทำงานออนไลน์ 

  4.2.2 Visual Studio Code version 1.49  
เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่ใช้พลังงานทรัพยากรน้อย แต่
ทรงพลังซึ่งทำงานบน Windows, macOS และ Linux สร้าง
โดยบร ิษ ัทไมโครซอฟท ์  ซ ึ ่ งมาพร ้อมก ับการรองรับ 
JavaScript, TypeScript และอีกหลากหลายในตัว และมี
ระบบนิเวศที ่หลากหลายของส ่วนขยาย (Extensions) 
สำหรับภาษาอื่น ๆ เช่น C ++, C #, Java, Python, PHP, 
Go และรันไทม์ เช่น .NET และ Unity  
 4.2.3 Javascript ES6 
 ECMAScript 6 ป็นมาตรฐานของภาษา JavaScript เป็นการ
ปรับปรุงตัวภาษาใหม่ เป็นภาษาสคริปต์ ซึ่งกำหนดมาตรฐานโดย 
Ecma International ด้วยข้อกำหนดทางเทคนิค ECMA-262 
ภาษา ECMAScript นิยมใช้แพร่หลายในการทำเว็บ และมัก
สับสนกับ JavaScript หรือ JScript ซึ่งภาษาทั้งสองสำเนียงล้วน
เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐาน ECMAScript 
  4.2.4 Apache version  2.4.46 
 โดยการใช ้ งานจะเป ็นในร ูปแบบ Structured Query 
Language เป็นการใช้ภาษาในการจัดการข้อมูลกับฐานข้อมูล
เช่น เพิ่ม ลบ แก้ไข หรือดึงข้อมูล พัฒนามาจาก  HTTPD Web 
Server โดย Apache จะทำหน้าที ่ในการจัดเก็บ Homepage 
และส่ง Homepage ไปยัง Browser ที่มีการเรียกเข้ายัง Web 
server ที่เก็บ HomePage นั้นอยู่ ปัจจุบันจัดได้ว่าเป็น web 
server ที่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลก อีก
ทั้งอาปาเช่ยังเป็นซอฟต์แวร์ แบบโอเพ่นซอร์ส ที่เปิดให้บุคคล
ทั่วไปสามารถเข้ามาร่วมพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของอาปาเช่ได้ ซึ่งทำ
ให้เกิดเป็นโมดูล ท่ีเกิดประโยชน์มาก 
  4.2.5 MariaDB version  10.4.14 
 ซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอสต์สำหรับจัดการกับฐานข้อมูล 
MariaDB เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดในโลก 
mariadb ถูกพัฒนาขึ ้นโดยนักพัฒนาเดิมของ MySQL และ
MariaDB เป็นฟรีโอเพนซอร์ส ผู ้ใช้ที ่โดดเด่น ได้แก่ วิกิพีเดีย , 
WordPress.com และ Google 
MariaDB เปล ี ่ยนข ้อม ูลเป ็นฐานข ้อม ูลท ี ่ม ี โครงสร ้ า งใน
หลากหลายแอพพลิเคชั่น ตั้งแต่ธนาคารไปจนถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ 
เป็นการปรับปรุงและแทนที่ด้วยการแทนที่ของ MySQL มาเธอร์
ดีบีใช้เนื่องจากมีความรวดเร็วและสามารถปรับขนาดได้และมี



1926 

 

  

ระบบนิเวศที ่อ ุดมไปด้วยเครื ่องยนต์สตอเรจปลั ๊กอ ินและ
เครื่องมืออ่ืน ๆ ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย 
 4.2.6 phpMyAdmin version  5.0.2 
 โปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล Mysql แทนการคีย์คำสั่ง เนื่องจากถ้าเราจะใช้
ฐานข้อมูลที่เป็น MySQL บางครั้งจะมีความลำบากและยุ่งยากใน
การใช้งาน ดังนั้นจึงมีเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล MySQL 
ขึ้นมาเพื่อให้สามารถจัดการ ตัวDBMS ที่เป็น MySQL ได้ง่าย
และสะดวกยิ่งขึ้น โดย phpMyAdmin ก็ถือเป็นเครื่องมือชนิด
หนึ่งในการจัดการ 
 4.2.7 Bootstrap version 4.5.2 
 ค ือช ุ ดคำส ั ่ งท ี ่ ประกอบด ้ วยภาษา CSS, HTML และ 
Javascript เป็นชุดคำสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกำหนดกรอบหรือ 
รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน
เว็บไซต์ ( User Interface ) สามารถเรียก Bootstrap ว่าเป็น 
Front-end framework คือใช้สำหรับ พัฒนาเว็บไซต์ส่วนการ
แสดงผล ซึ่งแตกต่างจากภาษาประเภท Server Side Script 
อย่าง PHP, Python หรือภาษาอ่ืน ๆ 
 4.2.8 Nodejs version 15.0.1 
 ใช้ event-driven, non-blocking I/O model ทำให้มันมี
ขนาดไฟล์ที ่เล็กและมีประสิทธิภาพสูง  node.jsเป็น Cross 
Platform Runtime Environment สามารถนำไปรันทำงานได้
ทุกระบบปฎิบัติการ 
 4.2.9 Reactjs version 16.13.1 
 เป ็น JavaScript Library พ ัฒนาโดย Facebook เอาไว้
แสดงผล จัดการกับ User Interface (UI) ของเว็บไซต์ซึ่ง React 
นั ้นไม่ใช่ Framework อย่าง Angular แต่ต ัว React นั ้นเป็น
เพียงแค่ V ใน MVC (Model View Controller) เท่านั้น 
4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในประเมิน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู้ใช้ที่มีต่อเว็บบริหารจัดการ
กองทุนการศึกษา ของมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ โดยผู้ใช้จำนวน 30 คน  
  
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 Water Fall Model คือรูปแบบการจัดการผลิต Software 
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเหมือนน้ำตกที่ไหลจากบนลงล่างเท่านั้น โดย 
Model ชนิดนี้จะมีการทำงานแบบทำให้เสร็จสิ ้นทีละ Stage 

แบบ 100 % จากนั้นค่อยเริ่มทำ Stage ถัดไปโดยมีขั้นตอน 5 
ขั้นตอน [5] ดังนี ้  
5.1 การค้นหาและเลือกสรรโครงงาน  

 การระบุเป้าหมายของการทำงาน ซึ ่งเมื ่อระบุแล้ว จะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้ว การคัดเลือกหัวข้อและรูปแบบที่
เหมาะสม โดยค้นหาจากปัญหารอบตัวที่เกิดขึ้นโดยสอบถามถึง
สมาช ิก ในกล ุ ่ มและคณะอาจารย ์ รวมถ ึ งบ ุคคลใน กอง
ทุนการศึกษา ซึ่งปัญหาที่มีความคิดเห็น และน่าสนใจกับคณะ
ผู ้จัดทำคือทางกองทุนการศึกษา พบว่ายังไม่มีเว็บไซต์กอง
ทุนการศึกษาอย่างเป็นทางการ ทางผู้จัดทำจึงได้ทำการเก็บ
รวบรวม requirement ของบุคลากร นักศึกษา และอาจารย์ใน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ว่าถ้าอยากจะลงทะเบียน
ในการขอทุนการศึกษา ติดตามข้อมูลของทางกองทุนการศึกษา 
ต้องการอะไรบ้าง 
5.2 ออกแบบระบบ  

 การออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการ
วางเป้าหมายเอาไว้นั ่นหมายความว่า อย่างไรก็ตาม จะต้อง 
Design ให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ระบุเอาไว้ในขั้นตอนแรก ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยการออกแบบหน้าจอของระบบให้ผู้ใช้ให้มี
ความทันสมัย สามารถใช้งานได้ง่าย การวางตำแหน่ง และ
กำหนดหัวข้ออย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เข้าใจและออกแบบระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้
งานได้ 
5.3 การพัฒนาระบบ  

 การเขียนโค้ดระบบงานให้ตรงตามความต้องการวิเคราะห์
ระบบในข้อข้างต้น โดยผู้จัดทำมีการทำงานในข้ันตอนนี้ โดยการ
ประชุมกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อวางแผนว่าจะทำสิ่งไหนเป็นอันดับ
แรกรูปแบบที่จะทำคือแบบไหนใช้โปรแกรมและภาษาอะไรใน
การเขียนและเร ิ ่มสืบค้นข้อมูลของกองทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ เพื่อเตรียมทำเว็บไซต์ 
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ภาพ 1 แผนภาพ Context Diagram 

 
 นักศึกต้องลงทะเบียนเข้าใช้โดยการล็อคอินรหัสผา่น เพื่อต้อง

เข้ากรอกข้อมูลของนักศึกษา เมื่อกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบเสรจ็
แล้ว ระบบจะแจ้งโชว์ข้อมูลนักศึกษาที่พึ่งกรอกเข้าไป หลังจาก
นั้นก็จะแสดงปุ่มกดลงทะเบียนรับทุน เมื่อกดเสร็จปุ่มก็จะหายไป 
จากนั้นข้อมูลจะส่งไปหาอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนหน้านี้อาจารย์
ต้องเข้าระบบก่อนเพื ่อจะได้ทราบว่าอาจารย์เป็นที ่ปร ึกษา
ระดับชั้นไหน หลังจากนั้นอาจารย์จะต้องประเมินหรืออนุมัติเพื่อ
ให ้ผลไปแสดงที ่ส ่วนหน้าของเจ ้าหน้าที่ เพ ื ่อ ไปแสดงกับ
คณะกรรมการ 

 

 
ภาพ 2 แผนภาพ Data Flow Diagram 

processที ่ 1 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ processที ่ 2 เข้าสู่
ระบบ processท ี ่  3  บ ันท ึกข ้อม ูลส ่ วนต ัว  processท ี ่  4 
ลงทะเบียนรับทุน processที่ 5 บันทึกผลพิจารณา processที่ 6 
ประกาศผู ้ม ีส ิทธ ิ ์ร ับทุนการศึกษา processที ่  7 บันทึกผล

พิจารณากรรมการ processที่ 8 ประกาศผลผู้ได้รับทุน process
ที่ 9 บันทึกทุนประจำปี processที่ 10 บันทึกข้อมูลนักศึกษา
ประจำปี โดยทุกกลุ่มจะต้องผ่านprocessที่ 1 และprocessที่ 2 
ทั้งหมด ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ  

5.4 ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ  
 ขั้นตอนในการตรวจสอบงาน ให้เป็นไปตาม Requirement 

ที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ การตรวจสอบนี้จะต้องเป็นไปตามที่ระบุเอาไว้
ตั้งแต่ตอนแรก แม้ว่า ณ วันที่ตรวจสอบ จะมีเทคโนโลยีอื่น  ๆ 
หรือ มีสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตาม การรับมอบงาน
ต้องเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดเอาไว้แต่เดิมเท่านั้น โดยการ
เมื่อทำการติดตั้งแล้วนำมาใช้งานเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบ และตรวจสอบว ่าควรพัฒนาชุดคำส ั ่ งอั นไหนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการการใช้งานของผู้ใช้ 
5.5 ทำการติดตามการทำงานของระบบ  

 ทำการติดตามการทำงานของระบบที ่ติดตั ้งเพื ่อปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาปัญหาระบบเพื่อนำมาแก้ไข และอัพเดทให้ใช้งานได้
ต่อไป  

6. ผลการดำเนินงาน  
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนการศึกษา ตามรูปแบบ

วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) Waterfall Model 
โดยใช้ Model แบบน้ำตก 
6.1 ระบบได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
6.1.1 ส่วนของผู้ใช้งาน 
  

 
ภาพ 3 หน้าจอการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา 

 

 จากภาพ 3 ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นที่ผู้ใช้
จะเข้ามาเห็นแถบนำทางด้านบน ประกอบด้วย หน้าแรก, เปลี่ยน
รหัสผ่าน ส่วนท่ี 2 เป็นคำอธิบายว่าตอนนี้อยู่ในหน้าอะไร ส่วนที่ 
3 เป็นส่วนของชื่ออาจารย์,มีสถานะบอกว่าเป็นที่ปรึกษา,สังกัด
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คณะอะไร ส่วนท่ี 4 เป็นรหัสนักศึกษา,ช่ือนักศึกษา,คณะ,สาขา,ปี
การศึกษา,รายละเอียดของนักศึกษา 
 

 
ภาพ 4 หน้าจอแสดงการลงทะเบยีนของนักศึกษา 

 

 จากภาพ 4 ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ผู้ใชจ้ะ
เข้ามาเห็นแถบนำทางด้านข้าง ประกอบด้วย หน้าแรก,ข้อมูล
นักศึกษา,เปลี่ยนรหัสผ่าน ส่วนท่ี 2 เป็นคำอธิบายว่าตอนนี้อยู่ใน
หน้าอะไร ส ่วนที ่  3 เป ็นส ่วนของชื ่อนักศึกษา ,E-mailของ
นักศึกษา ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาที่ต้องกรอก
ข ้อม ูลลงไป ประกอบด้วย ว ัน เด ือน ป ี เก ิด ,สัญชาติ ,เ ช้ือ
ชาติ,ศาสนา,ที ่อยู ่ตามทะเบียนบ้าน ,โทรศัพท์(บ้าน) ,มือถือ
,Facebook และสถานภาพครอบครัว 

 

 
ภาพ 5 หน้าจอแสดงการลงทะเบยีนของนักศึกษา(ต่อ) 

 จากภาพ 5  (ต่อ) ประกอบด้วย ประวัติการของทุนการศึกษา
,ประสบการณ์ทำงาน,ทำงานนอกเวลาที่ ,ทำงานเต็มเวลาที่,

กิจกรรมจิตอาสา,ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม,จำนวนชั่วโมงกจิกรรม
,หลักฐาน(แนบเป็นรูปภาพ),บรรยายเป็นหาและความจำเป็นที่
ต้องขอทุนการศึกษา 

 
6.1.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพ 6 หน้าจอแสดงผลการประเมิน 

 

 จากภาพ 6 ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่
ผู้ใช้จะเข้ามาเห็นแถบนำทางด้านข้าง ประกอบด้วย หน้าแรก,
บันทึกผู้ให้ทุน,บันทึกข้อมูลนักศึกษา,ประกาศผู้มีสิทธิพิจารณา,
ประกาศผู้มีสิทธิรับทุน,เปลี่ยนรหัสผ่าน ส่วนที่ 2 เป็นคำอธิบาย
ว่าตอนนี้อยู่ในหน้าอะไร ประกอบด้วย ชื่อเจ้าหน้าที่,ฝ่ายสังกัด 
ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนของช่ือนักศึกษาที่มีสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษาปีปัจจุบัน   
 

 
ภาพ 7 หน้าจอแสดงการเปลี่ยนรหสัผ่านของนักศึกษา,อาจารย์ที่ปรึกษา 

และเจ้าหน้าที ่
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 จากภาพ 7 ประกอบด้วย 1 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นส่วน
ของการเปลี ่ยนรหัสผ่านโดยกรอกข้อมูลลงไป ประกอบด้วย 
รหัสผ่านเดิม,รหัสผ่านใหม่ และปุ่มกดบันทึกรหัสผ่านใหม่ 
 
6.2 ผลประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้  
     ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานที ่ม ีต่อระบบ
บริหารจัดการกองทุนการศึกษา กลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม 
จำนวน 30 คน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ดังแสดง
ในตาราง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
ตาราง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 

 
หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

รูปแบบการแสดงผล 
ได้แก่รูปภาพ ตัวอักษร 
และสี มีความเหมาะสม 

 
3.63 

 
0.56 

 
ด ี

ข้อมูลเป็นประโยชน์ตรง
ตามความต้องการใช้งาน 

3.50 0.51 ปานกลาง 

ข้อมูลมีความนา่สนใจ 3.67 0.48 ด ี
การเข้าถึง / ดาวน์โหลด
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

3.60 0.50 ด ี

การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 
เหมาะสม 

3.70 0.53 ด ี

สะดวกต่อการค้นหา 3.70 0.53 ด ี

ความพึงพอใจโดยรวมใน
การใช้ระบบ 

3.60 0.50 ด ี

รวม 3.63 0.51 ด ี

 

7. สรุปผลการดำเนินงาน 
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนการศึกษา  ได้ผล
การดำเนินงาน 2 ส่วน  คือส่วนของผู้ใช้ และส่วนของผู้ดูแล
ระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการบริหาร
จัดการกองทุนการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.86  ระบบพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหา ดังนี้  1) การกระจาย
ข่าวสารเกี่ยวกับทางกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้จัดตัง้

ขึ้นในทุก ๆ ปี และแก้ไขปัญหาที่ทางเจ้าหน้าที่กองทุนต้องเดิน
นำเอกสารไปให้กับอาจารย์เพื่อที ่จะได้ไปกระจายข่าวสารกับ
นักศึกษาต้องเขียนเอกสารเพื่อส่งไปทางกองทุน 2) พัฒนาระบบ
ขึ ้นมาให้ตอบโจทย์กับปัญหาที ่เกิดขึ ้นในทุก ๆ ปี โดยที ่ทาง
นักศึกษา คณะอาจารย์ประจำชั้น ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต ์โดย
ที่ไม่ต้องเดินมาเอาเอกสารไปเขียน เพื่อให้เกิดความสะดวก และ
ไม่เกิดปัญหาการส่งเอกสารล่าช้าไปให้กับทางกองทุน และยังมี
ประโยชน์ต่อทั้งเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และอาจารย์ประจำชั้น เพื่อ
ได้ตรวจสอบ ประเมินข้อมูลของนักศึกษาได้ผ่านทางเว็บไซต์ 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสดง
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ และข้อมูลเกี่ยวกับ
สาขาวิชา ส่งผลให้เกิดความน่าสนใจกับกลุ่มผู้ใช้มากขึ้น ดังนั้น
ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อ
พัฒนาเว็บไซต์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความ
น่าสนใจมากขึ้น  2) เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ อาจารย์ 
คร ู น ักศ ึกษา และนักเร ียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 3) เพื่อ
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นท่ีรู้จักอยา่ง
แพร่หลาย โดยพัฒนาจากเว็บไซต์เดิมที่มีอยู่ด้วยการใช้ CMS ที่
ช ื ่อว่า WordPress เป็นเครื ่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ โดย
แสดงผลแบบ Responsive ร่วมกับ ฐานข้อมูล MySQL ที่มีอยู่ 
และวิเคราะห์ผลด้วยการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องและผู้ทดลองใช้
งาน นำเสนอในรูปของเว็บไซต์ ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนา
เว็บไซต์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินการได้
ตรงตามขอบเขตแบะขั้นตอนการดำเนินงาน 
คำสำคัญ -- ประชาสัมพันธ์ การทดลองเรียน CMS Responsive   
 

ABSTRACT 
 This research develops a website for the 
Department of Information Technology, RRU in order to 
display information, press releases, activities and 
curriculums provided by the department, and attract 
the interested user groups. The objectives are as 
follows: 1) to develop the website of the Department 

of Information Technology. 2) to facilitate and attract 
visitors including teachers, high school students, and 
other students, and 3) to publicize the department to 
be widely known. This study is based on an existing 
website platform of the Department using a CMS called 
WordPress. This CMS offers web development tools 
and helps the researchers develop responsive 
responses with an existing MySQL database. The results 
of this study were later analyzed and proved to be 
satisfied by a group of users, and they can be carried 
out in accordance with the scope and operating 
procedures initially planned. 
Keywords -- Public relations, Trial class, CMS, 
Responsive  

 
1. บทนำ 

 เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเว็บไซต์ที่มีการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ข้อมูลภายในเกี่ยวกับ
สาขาวิชาโดยมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต่อเนื่องและด้าน
การใช้งานของเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ป ัจจ ุบ ัน เทคโนโลย ี สารสนเทศเข ้ ามาม ีบทบาทใน
ชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ในทางด้านการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้สำหรับการเรียนการสอน เป็น
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง สอนด้วยสื่ออุปกรณ์ที่
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ทันสมัย ห้องเรียนสมัยใหม่ มีอุปกรณ์วิดีโอโปรเจคเตอร์มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ มีระบบการอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ 
ร ูปแบบของส ื ่อท ี ่นำมาใช ้ ในด ้านการเร ียนการสอน ก็ มี
หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำมาใช้งาน เช่น 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการนำเอาเทคโนโลยี รวมกับการ
ออกแบบโปรแกรมการสอนมาใช้ช่วยสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ในปัจจุบันมักอยู ่ในรูปของสื ่อประสม ซึ ่งหมายถึง
นำเสนอได้ทั้งภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวฯลฯ โปรแกรม
ช่วยสอนนี้เหมาะกับการศึกษาด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนสามารถโต้ตอบ กับบทเรียนได้ตลอด การเรียนการสอน
โดยใช้เว็บเป็นหลัก เป็นการจัดการเรียน ที่มีสภาพการเรียนต่าง
ไปจากรูปแบบเดิม การเรียนการสอนแบบนี้ อาศัยศักยภาพและ
ความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการนำเอาสื่อการ
เรียนการสอน ที่เป็นเทคโนโลยี มาช่วยสนับสนุนการเรียนการ
สอน ให้เกิดการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงเครือข่าย 
ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกสถานท่ีและทุกเวลา [1] 
 ปัจจุบันเว็บไซต์มีอยู่หลายประเภท 1) เว็บท่า (Portal Site) 
เว็บไซต์ประเภทนี้เรียกอีกชื่อนึงว่า เว็บไซต์วาไรตี้ 2) เว็บข่าว 
(News Site) เว็บไซต์ในประเภทนี้คือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวธุรกิจ, ข่าวการเมือง, ข่าวการศึกษา, ข่าว
บันเทิง เป็นต้น 3) เว็บข้อมูล (Information Site) เป็นเว็บที่
ให้บริการเกี่ยวกับการสืบค้น ข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงต่าง 
ๆ ที่น่าสนใจ    4) เว็บธุรกิจหรือการตลาด (Business/Marketing 
Site) เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท องกรค์ธุรกิจต่าง ๆ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของตนให้เป็นท่ี
รู ้จัก 5) เว็บการศึกษา (Educational Site) ส่วนใหญ่เว็บไซต์
ประเภทจัดทำขึ้นโดยสถาบันการศึกษา หรืออีกประเภทนึงก็จะ
เป็นเว็บแนวให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาหรือที่เรียกว่าเว็บ 
e-learning 6) เว็บบันเทิง (Entertainment Site) เว็บบันเทิง
นั ้นมุ ่งเสนอและให้บริการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความบันเทิง 
โดยทั่วไปอาจนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการบันเทิงทั่วไป เช่น 
ดนตรี ภาพยนตร์ ดารา กีฬา ความรัก บทกลอน การ์ตูน เรื่องขำ
ขัน เว็บประเภทน้ีอาจมีรูปแบบที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟที่ตื่นตาตื่น
ใจ หรือใช้เทคโนโลยีมัลติม ิเดียได้มากกว่าเว็บประเภทอื่น         
7) เว็บองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non-profit Organization 
Site) ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยบุคคลหรือองค์การต่าง ๆ ที่มีนโยบาย
ในการสร้างและช่วยเหลือสังคมโดยที ่ไม ่หว ังผลกำไรหรือ

ค่าตอบแทน ซึ่งกลุ่มบุคคลหรือองค์การเหล่านี้ได้แก่ สมาคม 
ชมรม มูลนิธี และโครงการต่าง ๆ โดยอาจจะมีจุดประสงค์
เฉพาะที่แตกต่างกัน 8) เว็บส่วนตัว (Personal Site) อาจเป็น
เว็บของคนๆ เดียว เพื่อนฝูง หรือครอบครัว โดยจะจัดทำขึ้นด้วย
เหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น แนะนำตนเอง แนะนำกลุ่มเพื่อน โชว์
รูปภาพ แสดงความคิดเห็น เขียนไดอารี ่ประจำวัน นำเสนอ
ผลงาน ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ 
[2] ทางผู ้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้ามาช่วยในการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนื้อหาใน
เว็บไซต์ซึ่งจะประกอบไปด้วยเว็บไซต์หลักของสาขาวิชา ระบบ
ประชาสัมพันธ์ และแอปพลิเคชัน เพื่อตอบโจทย์นักเรียนมัธยม
ปลายที ่มีความสนใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ครู 
อาจารย์  และบุคคลทั่วไปท่ีมีความสนใจ จึงนำระบบเว็บไซต์ทีม่า
จากการประชาสัมพันธ์เข้ามาช่วยในการดำเนินความสะดวกใน
การติดต่อข่าวสารและแก้ไขปัญหาต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  
 ดังนั้น ผู้พัฒนาโครงงานจึงได้เล็งเห็นปัญหา และจึงมีแนวคิด
ที่จะนำเทคโนโลยีด้านเว็บไซต์มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ตาม
ความต้องการของอาจารย์ ครู นักศึกษา นักเรียน และบุคคลที่
สนใจ นอกจากนั ้นการทำเว็บไซต์ของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้นมายังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู ้จักมาก
ยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้มี

ฟังก์ชันในการทำงานที่ครอบคลุมตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 

(2)  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ อาจารย์ ครู 
นักศึกษา และนักเรียนในด้านที่จะศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตร ี

(3)  เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย 
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3. เคร่ืองมือในการดำเนินงาน 
3.1. ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows 10 
3.2. Database Server: MySQL 5.7.21 
3.3. Web Server: Apache version 2.4.41 
3.4. พัฒนาเว็บเพจ: Wordpress 5.5.3 
3.5. ตัวแปลภาษา: PHP version 7.4.11 
3.6. Web Browser: Google Chrome 86.0 , 
Microsoft Edge 86.0 
 

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้พัฒนาได้ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ของการเก็บข้อมลูใน
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
4.1 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
 อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน เมื่อนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายหนึ่งเชื่อมต่อ
เข้าสู่อินเทอร์เน็ต เครือข่ายนั้นก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตและหากใคร
นำเครือข่ายอื่นมาเชื่อมต่ออีกก็จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเช่นกันและ
เป็นการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กว้างขวางออกไป [3] 

 
ภาพ 1 Internet Network Diagram 

 
4.2. เว็บไซต์ (Website) 

 เว็บไซต์ คือสื่อนำเสนอข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการ

รวบรวม หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์

ล ิงก์ ซึ ่งต ้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะทางที ่เร ียกว่า Web 

Browser โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ และเว็บไซต์นั้นถูก

สร้างขึ้นด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า HTML และได้มี

การพ ัฒนาและนำภาษาอ ื ่น  เข ้ ามาร ่ วมด ้วย เพ ื ่ อ ให ้มี

ความสามารถมากขึ ้น เช่น PHP , SQL , Java เว็บไซต์นั ้นมี

คำศัพท์เฉพาะทางหลายคำ เช่น เว็บเพจ (web page) คือหน้า

เอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปของ HTML โดยจะนำเสนอข้อมูลหรือ

เรื่องราวต่างๆ เป็นหน้าๆ ไป และใช้การเช่ือมโยงเพื่อให้สามารถ

คลิกไปหน้าเว็บเพจแต่ละหน้าได้ง่ายขึ้น และ โฮมเพจ (home 

page) คือหน้าแรกของเว็บไซต์เมื ่อเปิดเข้าไปยังเว็บไซต์ใด

เว็บไซต์หนึ่ง [4] โดยมีรูปแบบโครงสร้างการเช่ือมต่อของเว็บไซต์ 

ดังภาพที่ 2  

 
ภาพ 2 การเช่ือมต่อระหว่างโฮมเพจและเว็บเพจ 

 

 

4.3. HTML (Hypertext Markup Language) 

 เป็นภาษาหลักที ่ใช้ในการเขียนเว็บ โดยใช้ Tag ในการ

กำหนดการแสดงผล Hypertext หมายถึง ข้อความที่เช่ือมต่อกัน

ผ่านลิงค์ Markup language หมายถึงภาษาที ่ใช้ Tag ในการ

กำหนดการแสดงผลสิ ่งต ่างๆที ่แสดงอยู ่บนเว ็บ  ใน html 

ประกอบด้วย tag ต่างๆ ที่ใช้แตกต่างกันไป โดยจะประกอบด้วย

เครื่องหมาย “<>” และชื่อที่อยู่ตรงกลาง tag [5] ดังภาพที่ 3

และ 4 

 
ภาพ 3 tag ต่าง ๆ ที่อยู่ใน form 
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ภาพ 4 แสดงผลของ tag 

 

4.4 PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 

 เป็นภาษาประเภท Script Language ที่ทำงานแบบ Server 

Side Script กระบวนการทำงานจะทำงานแบบโปรแกรมแปล

คำสั่ง interpreter คือแปลภาษาทุกครั้งท่ีมีคนเรียกสคริปต์ ข้อดี

คือ ไม่ต้องนำไปประมวลผลใหม่ เมื่อจะนำโปรแกรมไปใช้งาน 

หรือจะอัพเดตเวอร์ชั่นของโปรแกรม สามารถอัพโหลดขึ้นไปทับ

ไฟล์เดิมแล้วใช้งานได้ทันที ขอเสียที่ต่างกันอย่างชัดเจนก็คือ 

กรณี Syntax ผิดจะรู้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้งานเจอบั๊ก [6] 

 

4.5 CSS (Cascading Style Sheet) 

 เรียกโดยย่อว่า "สไตล์ชีต" คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการ

จัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร  HTML โดยที ่ CSS กำหนด

กฎเกณฑ์ในการระบุร ูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื ้อหาใน

เอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร 

และการจัดวางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบนี้ใช้หลักการของ

การแยกเนื ้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั ่งท ี ่ ใช ้ในการ

จัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผล

เอกสาร ไม่ขึ ้นอยู ่กับเนื ้อหาของเอกสาร เพื ่อให้ง่ายต่อการ

จัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะใน

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการ

ควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของ

ความสม่ำเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน  

โดยกฎเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบเอกสาร HTML ถูกเพิ่มเข้ามา

ครั้งแรกใน HTML 4.0  เมื ่อปีพ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS 

level 1 Recommendations ที ่กำหนดโดย องค ์กร World 

Wide Web Consortium หรือ W3C [7] 

 

4.5 Responsive Web Design 

 เป็นเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่ ซึ ่งจะมีการ

ปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสบกับการแสดงผลบน

หน้าจอขนาดต่างๆ และความละเอียดของหน้าจอในอุปกรณ์ที่

แตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 

[8] ดังภาพท่ี 5 

 
ภาพ 5 Responsive Web Design 

  

4.6 WORDPRESS  
 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สร้างและจัดการเนื้อหาเว็บไซต์
ประเภท CONTENTS MANAGEMENT SYSTEM ซึ่งเขียนด้วย
ภาษา PHP และใช้ระบบจัดการฐานข้อม ูล MYSQL โดยมี
สว่นประกอบหลักๆ คือ WORDPRESS CORE เป็นซอฟแวร์หลัก 
ใช้จัดการเว็บไซต์ เนื้อหาและบทความต่างๆ THEME เป็นส่วนท่ี
กำหนดดีไซน์หรือรูปแบบการแสดงผล PLUGIN เป็นส่วนที่ช่วย
เพิ่มความสามารถให้กับ WORDPRESS  
 WORDPRESS มีระบบหลังบ้าน (DASHBOARD) ดังภาพที่ 6 
เอาไว้จัดการข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการ
ใช้งานมาก สามารถใช้สร้างและจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ โดยใช้งาน
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บนอินเตอร์เน็ตได้เลย ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมา
ติดตั้งในเครื่อง และผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาเขียนโค้ดเอง [9]  

 
ภาพ 6 ตัวอย่างระบบหลังบ้าน  

 
4.7 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.7.1 การประยุกต์ใช้ระบบ CMS กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
(APPLYING CONTENT MANAGEMENT SYSTEM FOR REAL 
ESTATE BUSINESS) 
  เป็นเว็บไซต์ลักษณะแสดงสินค้าแบบออนไลน์ หรือ E-
MARKETING ของบริษัทเพ่ือทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์
อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทถือครองอยู่ และทำการจัดการเนื้อหา 
(CONTENT MANAGEMENT) ที่ใช้โฆษณาประชาสมัพันธ์ให้มี
รูปแบบทันสมยั ให้รายละเอียดที่ง่ายต่อการตัดสินใจ มีความ
น่าเชื่อถือ [10] ตัวอย่างระบบ CMS กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดัง
ภาพที่ 7 

 
ภาพ 7 ระบบ CMS กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

 
5. วิธีการดำเนินงาน 

 เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาค้นคว้าโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเป็น
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยข้อมูลที่ได้จาก
การสอบถามอาจารย์ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนั ้นได้ศึกษาการออกแบบเว็บไซต์  ศึกษาซอฟต์แวร์ 
WordPress จากแหล ่ งความร ู ้ และผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญและผ ู ้ มี
ประสบการณ์ ศึกษาการทำงานของระบบงานเดิม สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเข้ามาใช้ในการ
อำนวยความสะดวกในการให้บริการต่อบุคลากรและนักศึกษา 
โดยมีการแสดงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมภายในสาขาวิชามี การ
แสดงรายชื่อ บุคลากร และข้อมูลการติดต่อ กำหนดปัญหาและ
ความต้องการระบบทำให้พบปัญหา การประชาสัมพันธ์ไม่มีการ
อัพเดทอย่างต่อเนื่อง ส่วนติดต่อผู้ใช้งานไม่มีความน่าสนใจ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ เช่น 
รายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลบุคลากร 
ความเป็นมาของสาขาวิชา เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 
5.1 การดำเนินการพัฒนา 
 การดำเนินการพัฒนาสำหรับงานวิจัยนี้ สามารถตรวจสอบได้
ดังภาพที่ 8 ซึ่งแสดงการทำงานเสนอและเลือกโครงงานที่จัดทำ
โดยการศึกษาเก็บรวบรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงานที่
เลือกและจากระบบงานเดิมทดลองใช้งานระบบและตกแต่งแล้ว
ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ระบบงานตาม
ต้องการ 

 
ภาพ 8 Flowchart การดำเนินงาน 
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5.2 พัฒนาและตกแต่งเว็บไซต์ 
 5.2.1  การกำหนดปัญหา เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเนื่องจาก
การกำหนดปัญหาเพื่อนำมาหาคำตอบและกำหนดทิศทางของ
การทำโครงงานทั้งหมด รวมทั้งกำหนดขอบเขตของการพัฒนา
และได้มีการกำหนกทิศทางและขอบเขตของการกำเนินโดย
ศึกษาจากระบบงานเดิมและจึงนำมาปรับปรุงเพิ ่มเติมเพื่อ
ประโยชน์สูงสุด 
 5.2.2  การศึกษาความเป็นไปได้เป็นการศึกษาเบื้องต้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางที่เป็นไปได้อาจมีหลายแนวทาง
การศึกษาโดยจะศึกษาแนวทางที่สามารถแก้ปัญหาของระบบได้
ผลล ัพธ์ท ี ่ ได ้จากการทำงานจะเป็นการเสนอแนวคิดว่าจะ
ออกแบบใหม่ในทิศทางใด การจัดทำพัฒนาระบบได้มกีารกำหนด
วัตถุประสงค์ในการนำเสนอก่อนเพื ่อเป ็นแนวทางในการ
ออกแบบระบบงานใหม่เพื ่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
 5.2.3  ผู้พัฒนาเลือกใช้ WordPress ในการพัฒนาและการ
ตกแต่งเว็บไซต์ โดยทำการศึกษาจากเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
WordPress มาช่วยในการพัฒนาเพราะมีการแสดงผลที่สวยงาม
และใช้งานง่ายและได้ศึกษาปลั๊กอินต่าง ๆ แล้วนำมาประยุกตใ์ช้
กับ เว็บไซต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

6. ผลการพัฒนาโครงงาน 
การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
6.1 หน้าหลักของเว็บไซต์ 
 โดยภายในหน้าแรกของเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้
จัดขึ้นและแสดงข้อมูลศิษย์เก่า 

 
ภาพ 9 หน้าแรกของเว็บไซต ์

6.2 เกี่ยวกับเรา  
 แสดงประวัติความเป็นมาและข้อมูล แสดงข้อมูลรายชื่อบุ
คลาการภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ภาพ 10 เมนูเกี่ยวกับ 

 
6.3 หลักสูตร 
 แสดงภาพรวมของหลักสูตร 

- ช่ือหลักสูตร 
- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
- ปรัชญาของหลักสูตร 
- แนวทางการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 
- จุดเด่นของหลักสูตร 

 แสดงโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาโดยมีหมวดวิชาและ
รายวิชาต่าง ๆ และจำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาและรายวิชานั้น  

 
ภาพ 11 ตัวอย่างภาพรวมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ์

 
6.4 เอกสารสำหรับบุคลากรและนักศึกษา 
 แสดงเอกสารและแบบฟอร์ม สำหรับบุคลาการและนักศึกษา
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได ้
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ภาพ 12 ตัวอย่างเอกสารสำหรับอาจารย ์

 
 6.5 หน้ากิจกรรมข่าวสาร 
แสดงรายละเอียดกิจกรรมและข่าวสาร วันท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ี

ที่จัดกิจกรรม พร้อมรูปภาพของกิจกรรมนั้น ๆ  

  
ภาพ 13 ตัวอย่างกิจกรรมและข่าวสาร 

6.5 ติดต่อ  

 แสดงช่องทางการติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ท่ีอยู่ โทรสาร 
และแผนที่

 
ภาพ 14 ข้อมูลติดต่อและแผนท่ี 

 
7. สรุปและอภิปรายผล 

 การพัฒนาเว ็บไซต ์สาขาว ิชาเทคโนโลย ีสารสนเทศมี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเพื ่อพัฒนาเว็บไซต์ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น อำนวยความ
สะดวกให้กับ อาจารย์ ครู นักศึกษา และนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จะต้องต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สารสนเทศ
มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน [1]  ด้วยเหตุนี ้ผู ้พัฒนาจึงได้
พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาและได้ศึกษาประเภทของเว็บไซต ์[2] เพื่อให้
ง่ายต่อการพัฒนา โดยการนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อและเพื่อให้
ผู ้ใช้งานนี้เพื ่อทราบข้อมูลข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ และตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
เว็บไซต์ที่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ และ
ข้อมูลภายในเกี่ยวกับสาขาวิชา ผู้พัฒนาจึงต้องคิดค้นหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความน่าสนใจของเว็บไซต์ 

 เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเพิ่ม
ขอมูลและการใช้งานต่าง ๆให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ผู้พัฒนาจึง
ออกแบบและ จัดการรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์และข้อมูล
ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 
 

9. ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบงาน 
 มีปัญหาในการพัฒนาระบบ เนื่องจาก WordPress ถูกสร้าง
ขึ ้นจากเทมเพลต จึงถูกจำกัดการออกแบบให้เป็นไปตามเทม
เพลต ซึ่งการออกแบบเว็บไซต์ให้มีความน่าเช่ือถือ มีความเป็นมือ
อาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้ผู ้เข้าชมนั ้นมีความยุ ่งยากและ
ซับซ้อนอีกทั้งมีข้อจำกัดในการตกแต่งเทมเพลต Word Press 
เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบเว็บไซต์ก็คือความยืดหยุ่นและการ
ให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมต่อการใช้ แต่คุณสมบัติเหล่านี้โดยยิ่งเพิ่ม
ปลั๊กอินให้กับเว็บไซต์มากขึ้น ก็จะสามารถทำให้เว็บไซต์ทำงาน
ช้าลงและใช้เวลาโหลดนาน 
 มีปัญหาในการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์และติดต่อผู้ดูแลระบบ
เนื ่องจากเป็นการพัฒนาจากระบบงานที ่มีอยู ่ก่อนแล้วจึงมี
ข้อจำกัดในการพัฒนาโดยต้องปรึกษากับผู้ดูแลระบบ 
 

10. กิตติกรรมประกาศ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจาก
การให้ความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกท่าน ที ่ ได ้เส ียสละเวลาและกรุณาให้ความ
ช่วยเหลือพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการจัดทำ
โครงงาน ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ทำให้เกิดแรง
บันดาลใจในการจัดทำและพัฒนาระบบเว็บไซต์สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศข้ีนมา พร้อมท้ังแนะแนวการแก้ไขปัญหาใน
การดำเนินงาน ให้คำแนะนำตลอดมาจนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีให้
ถูกต้องเป็นอย่างดี 
 



1937 

 

  

11. เอกสารอ้างอิง 

[1 ]  ICT Maejo.  ช่ือเ ร่ือง ระบบสารสนเทศ ( Information 
System). [ออนไลน์] 2557. [สืบค้นวันที่ 27 กันยายน 2563].
จาก http://csmju.jowave.com/cs100_v2/lesson5-9.html 

[2] CMPRODEV.  ช่ือเร่ือง เว ็บไซต ์ม ีก ี ่ประเภทอะไรบ้าง . 
[ออนไลน ์ ] 2557. [ส ืบค ้นว ันท ี ่  2 ก ันยายน 2563].จาก 
https://bit.ly/2L6DZAL 

[3] Plookpedia. ช่ือเร่ือง อินเทอร์เน็ต. [ออนไลน์] 2560. 
[สืบค้นวันท่ี 27 กันยายน 2563].จาก https://bit.ly/3goqyHV 

[4] Thai Webmaster Association. ช่ือเร่ือง เว็บไซต ์
(Website) คืออะไร?. [ออนไลน์] 2561. [สืบค้นวันท่ี 28 กันยายน 
2563].จาก https://www.webmaster.or.th/website 

[5] P.H.. ช่ือเร่ือง สรุปพื้นฐาน HTML. [ออนไลน์] 2561. [สืบค้น
วันท่ี 28 กันยายน 2563].จาก https://bit.ly/3n098E8 

[6] PHP สำหรับนักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น. ช่ือเร่ือง PHP คือ
อะไร?. [ออนไลน์] 2560. [สืบค้นวันท่ี 28 กันยายน 2563].จาก 
https://bit.ly/2Iqncb3 

[7] wynnsoft-solution. ช่ือเร่ือง CSS คืออะไร มปีระโยชน์
อย่างไรบ้าง. [ออนไลน์] 2559. [สืบค้นวันท่ี 28 กันยายน 2563].
จาก https://bit.ly/3ijkamy 

[8] AUN THAI. ช่ือเร่ือง Responsive Web Design คืออะไร. 
[ออนไลน์] 2563. [สืบค้นวันท่ี 28 กันยายน 2563].จาก 
https://bit.ly/3oyAOAl 

[9] AUN THAI. ช่ือเร่ือง WordPress คืออะไร ทำไมจึงไดร้ับ
ความนิยมในการใช้ทำเว็บไซต์. [ออนไลน์] 2563. [สืบค้นวันท่ี 28 
กันยายน 2563].จาก https://bit.ly/2Iqn9vT  

[9] ปุณยวีร์ แอนดาริส. ช่ือเร่ือง การประยุกต์ใช้ระบบ CMS กับ
ธุรกิจอสังหารมิทรัพย.์ [ออนไลน์] 2559. [สืบค้นวันท่ี 28 
กันยายน 2563].จาก https://bit.ly/2VXb6ZT 



1938 

 

  

ระบบจัดการข้อมลูบุคลากรสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์ 

Personnel Information Management System for Faculty of Science and 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อออกแบบและพัฒนาระบบ

จัดการข้อมูลบุคลากรสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในรูปแบบเว็บแอปพลิเค ชัน 
พัฒนาด้วยระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มาเรียดีบีกับลาราเวลพี
เอชพีเฟรมเวิร ์ก  โดยที ่ระบบมีความสามารถจัดการ ข้อมูล
บุคลากร การศึกษา การเข้ารับอบรม ความเชี ่ยวชาญ การ
รับผิดชอบหลักสูตร การประจำหลักสูตร ตำแหน่งบริหาร 
ตำแหน่งวิชาการ และเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถเพิ่มลบ
แก้ไขค้นหา รวมถึงการพิมพ์ออกรายงานได้ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ แบ่งตามประเภทผู้ใช้
ด ังนี ้ ผ ู ้ด ูแลระบบจำนวน 6 คน เจ้าหน้าที ่จำนวน 10 คน 
ผู้บริหาร 5 คน และสายวิชาการกับสายสนับสนุนจำนวน 9 คน 
มีผลประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน ด้านการออกแบบระบบ 
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยท่ากับ 4.43 ด้านหน้าที่ของ
โปรแกรมประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ
ด้านการใช้งานของระบบประสิทธิภาพในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 และมีค่าค่าเฉลี่ยประเมินทั้งหมดอยู่ในระดับดีมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
 
คำสำคัญ – การจัดการข้อมูลบุคลากร , ระบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ 
 

 
* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) 

ABSTRACT 
 The purpose of this study for design and develop. 
Personnel information management system for faculty 
of science and technology, Uttaradit Rajabhat 
University.  Present with the web application, and 
developed system by database system design of 
relational, system development using LARAVEL PHP 
FRAMEWORK for personnel information, education, 
training, expertise, responsible for the course,  course 
affiliation,  administration,  academic title, and insignia. 
Ability to add, delete, edit, search, and print out 
reports.  
 The development system users four groups e. g.  six 
system administrator, ten officials, five administrators, 
and nine of academic and support personnel.  The 
assessment result showed that average scores of ( 1) 
system designed evaluation, ( 2)  system functional 
evaluation, and (3) using system evaluation were 4.43, 
4. 26, 4. 08, respectively.  And average of all evaluation 
was 4.25, showed in the good level. 

Keywords – Personnel information system, Relational 
database system. 
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1. บทนำ 
โครงสร้างการจัดการบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ [1] ประกอบไปด้วย
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตรจำนวน 
9 หลักสูตรกล่าวคือ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรฟิสิกส์ หลักสูตรเคมี หลักสูตร
ชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม และหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยบุคลากรแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภท
สายวิชาการ และประเภทสายสนับสนุน 

โดยข้อมูลบุคลากรเดิมของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบ
ของเอกสาร และข้อมูลบางส่วนยังไม่ได้จ ัดเก็บในรูปแบบ
ฐานข้อมูล ข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่น การสังกัดหลักสูตร การ
ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ประวัติการศึกษา การเข้ารับการศึกษา
อบรม ตำแหน่งทางวิชาการ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้อมูล
ดังกล่าวยังไม่มีระบบจัดการข้อมูลบุคลากรมาช่วยในการจัดการ
ข้อมูลต่าง ๆ ทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดการข้อมูล 
และรายงานข้อมูลบุคลากรที่มีความสำคัญในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้เกิดการพัฒนาระบบจัดการข้อมูล
บุคลากรสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ขึ้นมาจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วให้เป็นระบบ
จัดการข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลที ่ทันสมัยมากขึ้น เพื ่อให้
ผู้ใช้งานมีความสะดวกรวดเร็วในการจัดการ และสรุปผลข้อมูล
รายงานต่าง ๆ เช่น รายงานประวัติส่วนตัว และการรับราชการ 
รายงานสรุปสถิติคุณวุฒิการศึกษา และความเชี่ยวชาญ รายงาน
สรุปการคงอยูข่องบุคลากร เป็นต้น  

 
2. วัตถุประสงค์ 

1)  เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2)  เพื ่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานหลังจากการพัฒนา
ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
 

3. วิธีการศึกษา 
โดยจะเริ่มจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์

งานและออกแบบระบบด้วยแผนภาพแสดงการทำงานของ
ผ ู ้ ใช ้งานระบบ (Use Case Diagram) [2] โครงสร ้าง และ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) [3] 
และเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ ซึ่งอธิบายได้ดังนี้  

3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การพัฒนาระบบฐานข้อม ูลบุคลากรสำหร ับผ ู ้บร ิหาร 
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [4] เป็นการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
จัดการมาใช้ ผู ้ศึกษาได้ออกแบบและพัฒนาระบบใช้งานบน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเครื่องมือในการพัฒนาคือ โปรแกรม
ภาษาซี และใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอลเป็นฐานข้อมูล ระบบ
แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 4 กล่มคือ 1) ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่กำหนดช่ือ
ผู้ใช้ รหัสผ่าน ระดับ และสิทธ์ิในการใช้งาน 2) เจ้าหน้าท่ี มีหน้าที่
ในการ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายละเอียดบุคลากรต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติ
ส่วนตัว ตำแหน่งงาน การรับราชการ คุณวุฒิการศึกษา วันลา
หยุด การลาศึกษาต่อ การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
การดำรงตำแหน่งบริหาร ผลงานทางวิชาการ อบรม และโทษ
ทางวินัย 3) บุคลากร สามารถดูรายงานจำนวนบุคลากร และ
ข้อมูลรายละเอียดของตนเอง และ 4) ผู้บริหาร สามารถดูรายงาน
ได้ทุกรายงาน ผลจากการค้นคว้าแบบอิสระนี้ ได้ทดสอบและ
ประเมินผลการใช้งานระบบด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มผู้ใช้งาน
โปรแกรมทุกกลุ่ม พบว่าระดับประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ ใน
ระดับดีมาก  
 การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ [5] การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานระบบข้อมูลบุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
และนักเรียนนักศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้งาน ประชากรที่
ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
นักศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 44 คน 
เครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถามและ
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และหา
ค่าสถิต ิร ้อยละแล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการ
บรรยาย 
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 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ [6] 
การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร จัดการข้อมูล
ประวัติบุคลากร ตำแหน่ง เงินเดือน การศึกษา การลา การอบรม 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โทษทางวินัย และการจัดการข่าว โดย
วิเคราะห์ และออกแบบระบบด้วยโมเดลวงจรการพัฒนาระบบ 
ประเมินโดยผู้ใช้งานระบบแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผู ้ดูแล
ระบบ จำนวน 4 คน เจ้าหน้าที่จำนวน 6 คน พนักงาน จำนวน 
20 คน และผู ้บริหาร จำนวน 4 คน ผลการประเมินระบบใช้
วิธีการประเมินทั้ง 4 ด้านคือ การประเมินด้านความสามารถใน
การทางานตามความพึงพอใจของผู้ใช้ การประเมินหน้าที่ของ
ระบบ การประเมินด้านการใช้งานของระบบ และการประเมิน
ด้านความปลอดภัย ผลจากการประเมินทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.14 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดี ระบบที่พัฒนาสามารถใช้
แทนระบบเดิม และลดปัญหาที่เกิดจากระบบเดิม ได้แก่ ปัญหา
ความซับซ้อนของข้อมูล ปัญหาการขัดแย้งกันของข้อมูล และ
ปัญหาการค้นคืนข้อมูล 

3.2 แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้งาน 
 การแสดงถึงการใช้งานระบบโดยผู ้ใช้แต่ละประเภทจะ
เลือกใช้แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้งาน เป็นแผนภาพ
ภาพรวมของระบบทั้งหมดเพื่อให้สามารถเข้าใจระบบได้ง่ายขึ้น
โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
และ สายวิชาการกับสายสนับสนุน 

จากแผนภาพในภาพที่ 1 ในระบบจัดการข้อมูลจะมีผู้ใช้อยู ่ 4 
ประเภท เริ่มจากผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่จัดการข้อมูลผู้ใช้และสิทธ์ิ
การเข้าถึงในกระบวนการต่าง ๆ ที ่มีในระบบ ผู ้ใช้ประเภท
เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตำแหน่งวิชาการ 
ตำแหน่งบริหาร การอบรม เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และรายงาน
ของระบบ เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับ
บุคลากรทั้งหมด ประเภทผู้ใช้สายวิชาการกับสายสนับสนุน เป็น
ผู้ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การศึกษา การศึกษาอบรม ตำแหน่ง
ทางวิชาการ เน้นการบันทึกแก้ไขส่วนบุคคล และผู้ใช้ประเภท
ผู ้บริหาร เป็นผู ้ที ่สามารถดูรายงานและสถิติของระบบ เช่น 
รายงานจำนวนบุคลการ วุฒิการศึกษา การศึกษาอบรม ตำแหน่ง
ทางวิชาการ ซึ่งสามารถเลือกดูรายงาแยกเป็นแต่ละปีเพื่อเห็น
ความเปลี ่ยนแปลง เป็นข้อม ูลไว ้เพ ื ่อการตัดส ินใจในการ
บริหารงานต่อไป  

3.3 โครงสร้างและความสัมพนัธข์องข้อมลู 
 การออกแบบตารางเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล สามารถ
แสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ จากการออกแบบในการ
พัฒนานี้แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ในภาพที่ 2 เริ่มจากตาราง
ผู้ใช้ (Users) จะเก็บข้อมูลส่วนลุคคลและการเข้าใช้งานระบบ 
ความสัมพันธ์ไปจัดเก็บข้อมูลการสังกัดคณะ (Faculty) จัดเก็บ
ประเภทสิทธิ์เช้าใช้งาน (Group) การศึกษาอบรม (Train) การ
สำเร็จการศึกษา (Education) การรับผิดชอบหลังสูตร และการ
ส ังก ัดประจำหลักส ูตร (Course) ข ้อม ูลประวัต ิการได ้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Insignia) ความเชี่ยวชาญ (Aptitude) 
การได้รับตำแหน่งบริหารภายนอกคณะ (Management) การ
ได้รับตำแหน่งบริหารในคณะ (Auxiliary) และข้อมูลการได้รับ
ตำแหน่งทาวิชาการ (Academic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ดูแลระบบ 

สายวิชาการ 
สายสนบัสนุน 

  ผู้บริหาร 

 เจ้าหน้าที ่

ผู้ใช้สิทธ์ิการเข้าถึง 

ข้อมูลบุคคล 

ตำแหน่งบริหาร 

ตำแหน่งวิชาการ 

การอบรม 

เครื่องราช- 
อิสริยาภรณ์ 

รายงาน 

ระบบจัดการข้อมูลบุคลากรสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ภาพ 1 การทำงานของผู้ใช้งาน 
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3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 ระบบงานที่พัฒนาเป็นแบบเว็บแอปพลิเคชันออนไลน์ผ่าน
เว็บบราวเซอร์ โดยใช้ภาษาพีเอชพีเฟรมเวิร์ก Laravel เวอร์ชัน 
5.6 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลจะใช้ MariaDB เวอร์ชัน 10.1.31 
ผ่านโปรแกรมเว็บเชฟเวอร์ Apache เวอร์ชัน 2.2.29 แสดงผล
ด้วยโครมบราวเซฮร์ 
 

4. ผลการศึกษา 
 การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลบุคลากรสำหรับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้
ดำเนินไปอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเริ ่มตั ้งแต่การศึกษาข้อมูลที่
เกี ่ยวข้องกับระบบงาน และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ตลอดจนทำการออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน [7] เพื่อให้ผล
การศึกษาเป็นไปตามวัถุประสงค์ของการวิจัยนี้สามารถแบ่งเป็น 
การพัฒนาระบบ และเครื่องมือประเมินการใช้งานระบบ ดังนี้ 

4.1 การพัฒนาระบบ 
 เพื ่อรองรับการใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชันไปจนกระทั่ง
เริ่มต้นการพัฒนาระบบงานการออกแบบระบบงานโดยออกแบบ
ฐานข้อมูล ออกแบบหน้าจอแสดงผล ออกแบบส่วนนำเข้าขอ้มูล 
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และออกแบบรายงานส่วนแสดงผลข้อมูล [8] 
ดังนี ้

 

 
ภาพ 3 หนา้แรกของระบบ 

  
 ภาพที่ 3 แสดงหน้าแรกของระบบประกอบด้วยเมนูด้านบน 
หน้าหลัก เมื่อเข้าระบบไปแล้วจะประกอบด้วย ข้อมูลบุคลากร
การจัดการข้อมูลหลัก รายงาน การจัดการสิทธ์ิผู้ใช้ 
 

 
ภาพ 4 หลกัสูตร และจำนวนบุคลากร 

  
 จากภาพที่ 4 แสดงผลจำนวนบุคลากรในหลักสูตรทั้งหมดที่
สังกัดในแต่ละหลักสูตร รวมไปถึงโครงสร้างการบริหารหลักสูตร 
ตำแหน่งต่าง ๆ ในหลักสูตร  
 

 
ภาพ 5 ข้อมูลสว่นบุคคล 

 ภาพที ่ 5 แสดงถึงข้อมูลส่วนบุคคลประกอบไปด้วย วุฒิ
การศึกษา ตำแหน่งประจำหลักสูตร ตำแหน่งสังกัดหลักสูตร 

Insignia 
PK id 
 name 
 detail 
 status 

Faculty 
PK id 
 name 
 detail 

 

Management 
PK id 
 name 
 detail 

 

Users 
PK id 
 fullname 
 Idcard 
 email 
 password 
 address 
 bdate 
 sex 
 image 
FK1 group_id 
FK2 faculty_id 

Academic 
PK id 
 name 
 detail 

 
Aptitude 

PK id 
 name 
 detail 
 daterecord 
FK users_id 

Education 
PK id 
 name 
 detail 

Auxiliary 
PK id 
 name 
 detail 
 status 

Course 
PK id 
 name 
 detail 

 

Train 
PK id 
 name 
 detail 
 datein 
 dateout 
FK users_id 

Group 
PK id 
 name 
 detail 
 role1 
 role2 
 role3 
 role4 

ภาพ 2 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล 
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ตำแหน่งการบริหาร ตำแหน่งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

 
ภาพ 6 การนำเข้าตำแหน่งประจำหลักสูตรของบุคลากร 

  
 ภาพที่ 6 แสดงถึงการบันทึกนำเข้าข้อมูลตำแหน่งประจำ
หลักสูตรของบุคลากร ต้องระบุรายละเอียด หลักสูตรที่สังกัด 
ตำแหน่งในหลักสูตร ปีที่เริ่ม ปีที่สิ้นสุด (ถ้ายังสังกัดอยู่ไม่ต้อง
ระบุ) เพื ่อเป็นข้อมูลในรายงานที ่สามารถแสดงถึงการสังกัด
หลักสูตรในอดีต และปัจจุบันได้ 
 

 
ภาพ 7 รายงานประวัตขิ้อมูลบุคคล 

 

ภาพท่ี 7 รายงานประวัติข้อมูลเปน็การนำเอาข้อมลูส่วนบุคคลที่
เกิดการบันทึกท้ังหมดมาแสดงเปน็รายงานแฟ้มประวัติรายบุคคล 

.2 เคร่ืองมือประเมินการใช้งานระบบ 
 เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ [6] ผู้พัฒนาได้
เลือกแบบประเมิน 3 ด้านคือ ด้านการออกแบบ ด้านหน้าที่ของ
โปรแกรม และด้านการใช้งาน โดยผู ้ที่ทดสอบจะแบ่งตาม
ประเภทผู้ใช้ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบจำนวน 6 คน เจ้าหน้าที่
จำนวน 10 คน ผู้บริหาร 5 คน และสายวิชาการกับสายสนับสนนุ
จำนวน 9 คน กำหนดให้เกิดการบันทึกการทำงานของระบบเป็น
ระยะเวลา 4 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา แบบสอบถามเป็น
รูปแบบการให้ระดับความพึงพอใจ 5 ค่าระดับประสิทธิภาพ คือ 
5 แทนดีมาก 4 แทนดี 3 แทนพอใช้ 2 แทนปรับปรุง และ 1 ไม่
เหมาะสม ทำการหาค่าเฉลี่ยทั้งหมดแล้วให้คะแนนของผลการ
ประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมิน 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน 
ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 
ดีมาก 4.60 - 5.00 ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับดีมาก 
ดี 3.60 - 4.59 ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับดี 
พอใช้ 2.60 - 3.59 ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับพอใช้ 
ปรับปรุง 1.60 - 2.59 ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับปรับปรุง 
ไม่เหมาะสม 1.00 - 1.59 ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับไม่เหมาะสม 

  
5. สรุปผลและอภิปรายผล  

 ผลการประเมินหลังจากการใช้งานระบบที่พัฒนาครบตาม
ระยะเวลาที่กำหนดแล้ว โดยแต่ละด้านมีผลการประเมินดังนี้ 

5.1 ด้านการออกแบบ 
 มีผลอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 เมื่อพิจารณาจาก
หัวข้อที ่มีผลประเมินสูงสุด สามอันดับแรก ได้แก่ 1) ความ
เหมาะสมของสีสันในการออกแบบเว็บไซต์ มีความสวยงาม และ
น่าสนใจ 2) การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้
งาน และ 3) ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรและรูปแบบ
ตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม แสดงในตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านการออกแบบ 
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รายการประเมิน 
ประสิทธภิาพ 

ค่าเฉลี่ย 
X 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD) 

1. การจัดรูปแบบในเวบ็ไซต์ง่ายต่อการอ่าน
และการใช้งาน 

4.43 0.49 

2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอกัษรและ
รูปแบบตัวอกัษร อา่นได้ง่ายและสวยงาม 

4.26 0.62 

3. ความเหมาะสมของสีสันในการออกแบบ
เว็บไซต์ มีความสวยงามและน่าสนใจ 

4.60 0.55 

ค่าเฉลี่ย 4.43 0.55 

 
5.2 ด้านหน้าที่ของโปรแกรม  
 มีผลอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาหัวข้อ
ที่มีผลประเมินสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ 1) ความสามารถใน
การจัดการข้อมูลพื ้นฐานของระบบ 2) ความสามารถในการ
จัดการข้อมูลหลักเกี่ยวกับระบบ และ 3) ความสามารถในการ
จัดการข้อมูล และการออกรายงาน แสดงในตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านหน้าที่ของโปรแกรม 

รายการประเมิน 
ประสิทธภิาพ 

ค่าเฉลี่ย 
X 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD) 

1 ความสามารถในการจัดการข้อมูลพื้นฐาน
ของระบบ 

4.83 0.37 

2. ความสามารถในการจัดการข้อมูลหลกั
เกี่ยวกบัระบบ 

4.66 0.47 

3. ความสามารถในการจัดการข้อมูลและการ
ออกรายงาน 

3.83 0.73 

4. ความสามารถในการใช้งานระบบผู้ใช้
สามารถเรียนรู้การใช้งานระบบได้อย่างเข้าใจ 

3.73 0.57 

ค่าเฉลี่ย 4.26 0.53 

 
5.3 ด้านการใช้งาน  
 มีผลอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาจาก
หัวข้อท่ีมีผลประเมินสูงสุด สามอันดบัแรก ได้แก่ 1) ความถูกต้อง
ของข้อมูลที่แสดง 2) ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่นำเสนอ
แต่ละหน้าจอ และ 3) ความชัดเจนของข้อมูลที่แสดง แสดงใน
ตารางที ่4 
 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านการใช้งาน 

รายการประเมิน 
ประสิทธภิาพ 

ค่าเฉลี่ย 
X 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD) 

1. ความสะดวกในการใช้งาน 3.36 0.48 
2. ความถูกต้องของข้อมูลที่แสดง 4.66 0.47 
3. ความชัดเจนของข้อมูลที่แสดง 4.43 0.49 
4. ความเหมาะสมการจัดวางส่วนต่าง ๆ 3.56 0.49 
5.  การกรอกข ้อม ูลม ีความสะดวกและ
เหมาะสม 

3.83 0.68 

6.  ความเหมาะสมของปร ิมาณข ้อม ูลที่
นำเสนอแต่ละหน้าจอ 

4.66 0.47 

ค่าเฉลี่ย 4.08 0.51 

5.4 สรุปและข้อเสนอแนะ  
จากผลเฉลี ่ยในตารางที ่ 5 แสดงผลสรุปของการประเมิน 

ระดับประเมินด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.43 เป็น
ผลมาจากเครื ่องที่ใช้ในการพัฒนาภาษาที่ใช้ ด้านหน้าที่ของ
โปรแกรมมีค่าเฉลี่ยคือ 4.26 โดยฟังก์ชันความสามารถของระบบ
สามารถทำได้ตามความต้องการของผู ้ ใช้  และการออกแบ
โครงสร้างฐานข้อมูลที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วน และด้าน
การใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 มีค่าน้อยท่ีสุดแต่ยังอยู่ในระดับ
ดี เนื ่องจากความถูกต้องของข้อมูลที ่อาจเกิดจากผู้บันทึกให้
ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือความสะดวกในการใช้งานที ่ยังต้อง
ปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีวิธีการอธิบายการใช้งาน โดยสรุปภาพรวม
พบว่าประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ที่ได้พัฒนาอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.25  
 
ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน 

ด้านที่ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

เชิงคุณภาพ 

1. ด้านการออกแบบ 4.43 0.55 ดี 
2. ด้านหน้าที่ของโปรแกรม 4.26 0.53 ดี 
3. ด้านการใช้งาน 4.08 0.51 ดี 

ค่าเฉลี่ย 4.25 0.53 ดี 

  
 สำหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น จะต้องเพิ่มความสามารถในการสำรองข้อมูล เนื่องจาก
ข้อมูลเกิดจากการบันทึกประจำวัน ทำให้มีข้อมูลปริมาณมาก   
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และการพัฒนาให้มีความสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
ที่อยู่ในระดับเดียวกัน หรือหน่วยงานระดับสูงขึ้น เพื่อการจัดการ
ข้อมูลในองค์กรมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 ระบบจัดการการขายสินค้าและรับซื ้อข้าวของสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เป็นระบบสารสนเทศที่
ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการขายสินค้าให้กับสมาชิก
สหกรณ์ เช่น เมล็ดพันธ์ ปุ๋ย สินค้าอุปโภคต่าง ๆ และจัดการการ
รับซื้อข้าวจากสมาชิก และสามารถการคำนวนเงินปันผลให้กับ
สมาช ิกในแต ่ละป ี ได ้  โดยพ ัฒนาระบบด ้วยภาษา PHP, 
JavaScript , HTML แ ล ะ  Boostrap แ ล ะ ใ ช ้  MySQL เ ป็ น
ฐานข้อมูล  
 
 คำสำคัญ – สหกรณ์, ขายสินค้า, รับซื้อ  
 

ABSTRACT 
 Sales and Purchase Management System for 
Agricultural Marketing Co-operative of BAAC Consumer 
Limited is a system that facilitates the management of 
selling products to members of the cooperative such 
as seeds, fertilizers, consumer products, and manages 
the purchase of rice from member Including the 
calculation of dividends for members each year. By 
developing the system in PHP, JavaScript, HTML, 
Boostrap and using MySQL as a database. 
 
Keywords-- Cooperative, Selling, Purchase 

1. บทนำ 
 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. มีชื ่อย่อว่า 
สกต. มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก
และสหกรณ์ ส่งเสริมการกินดี อยู ่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ปัจจุบันเกษตรกรต้องหาสินค้าทางการเกษตรต่าง ๆ ต้องการปุ๋ย
หร ือเมล ็ดพันธ ์การเกษตรไปใช้ก ับการเกษตร นอกจากนี้
เกษตรกรยังต้องการแหล่งค้าขายสินค้าการเกษตรโดยไม่ผ่านคน
กลางที ่อาจกดขี ่ทางการค้าได้ ทางสหกรณ์การเกษตรจึงได้
ดำเนินการซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคมาขายให้กับ
สมาชิก และรับซื้อข้าวจากสมาชิก แต่การจัดการการขายและ
การรับซื้อในปัจจุบันใช้การจดบันทึกด้วยมือ ทำให้เกิดล่าช้าใน
การดำเนินการขายสินค้า การรับซื้อสินค้า และการคำนวนเงิน
ปันผลประจำปี ปัจจุบันการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ดำเนนิงานอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เกิดการทำงานที่แม่นยำ 
และเร็วขึ้น และช่วยเพิ่มคุณภาพในการบริการสมาชิกอีกด้วย
ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ในใจพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการ
ประมวลผลรายการขายสินค้าของสหกรณ์ การรับซื้อสินค้าข้าว
จากเกษตรกรสมาชิก และคำนวนเงินปันผลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการดำเนินการต่อไปในอนาคตได้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาระบบจัดการขายสินค้าและรับซื้อข้าวของสหกรณ์

การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
3. ขอบเขตโครงงาน 

1. จัดการข้อมูลหลัก 
1.1. จัดการข้อมูลสินค้า 
1.2. จัดการข้อมูลพนักงาน 
1.3. จัดการราคารับซื้อข้าว 

2. ข้อมูลสมาชิก 
2.1. ลงทะเบียนสมาชิก 
2.2. ยกเลิกการเป็นสมาชิก 

3. รับสินค้าเข้าคลัง 
4. ขายสินค้า 
5. รับซื้อข้าว 
6. คำนวณเงินปันผล 
7. พิมพ์รายงาน 

7.1. พิมพ์รายงานขายสินค้ารายวัน 
7.2. พิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือ 
7.3. พิมพ์รายงานสรุปรับซื้อข้าวรายวัน 
7.4. พิมพ์รายงานสรุปเงินปันผล 

 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทำให้การขายสินค้าและการรับซื้อข้าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  
 2. สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ได้ 
 

5. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  
5.1 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.  
  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา
เพื่อดำเนินการทั้งธุรกิจการซื้อ การขายและบริการต่างๆ ให้แก่
เกษตรกรสมาชิก กล่าวคือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า จะเป็นตัวแทนสมาชิกจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรหรือ
สินค้าอุปโภคบริโภค และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ให้แก่สมาชิก ตลอดจน
รวบรวมผลิตผลการเกษตรเพื่อจำหน่าย รวมถึงจัดหาบริการทาง
การเกษตรอื่น ๆ โดยจะไม่ดำเนินธุรกิจสินเช่ือแต่เน้นท่ีธุรกิจด้าน
การตลาด ผลิตผลและปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรสมาชิก 

 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นองค์กรของเกษตรกรใน
การแก้ปัญหาและหรือส่งเสริมในด้านการตลาด ปัจจัยการผลิต
และผลิตผลทางการเกษตร 2. เพื่อเป็นองค์กรของเกษตรกรใน
การสนองนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยแก้ปัญหา หรือส่งเสริมในดา้น
การตลาด ปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตร 3. เพื่อเป็น
องค์กรของเกษตรกรในการประสานและร่วมมือกับธุรกิจในภาค 
เอกชนและหน่วยงานของรัฐเพื ่อแก้ปัญหาและหรือส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตร 4.เพื่อเป็น
องค์กรของเกษตรกรที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 
ความร ู ้ ในการดำรงชีว ิตเพื ่อให ้ม ีค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีข ึ ้นและ          
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที ่เหมาะสมซึ่งมีความจำเป็นต่อเกษตรกร     
5.เพื่อเป็นองค์กรส่งเสริมสวัสดิการแก่เกษตรกร โดยสหกรณ์ฯ 
จะมีหน้าที่ทำสำคัญดังต่อไปนี้ 1.จัดหาปัจจัยการผลิต เครื่อง
อุปโภคบริโภคตลอดจนสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ให้แก่สมาชิก 2.
รวบรวมผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเพื่อจำหน่าย หรือเพื่อ
แปรรูปจำหน่าย 3. ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรความรู้ในการ
ดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเทคโนโลยสีมัยใหม่ท่ีจำเปน็
แก่เกษตรกรสมาชิก 4. ส่งเสริมสวัสดิการในหมู่สมาชิก 5. เป็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด [2] นอกจากนี้สมาชิกจะได้รับ
เงินปันผลตอบแทนในแต่ละปี โดยคำนวณจากยอดซื้อสินค้าจาก
ในสหกรณ์ร้อยละ 1   
5.2 SDLC  
 SDLC เป ็นต ั วย ่อมาจาก Systems Development Life 
Cycle วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System development 
Life Cycle : SDLC) ว ัฎจ ักรการพัฒนาระบบงาน (System 
development Life Cycle : SDLC) หมายถ ึ ง  ข ั ้ นตอนหรือ
กระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการทํางาน
และจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการพัฒนาระบบ เริ่ม
จาก (1) ค้นหาปัญหา โอกาสและ(2) ศึกษาความเป็นไปได้ (3) 
วิเคราะห์ความต้องการของระบบ (4) การออกแบบระบบ (5) 
พัฒนาซอฟต์แวร์และจัดทำ (6) ทดสอบและบำรุงรักษาระบบ (7) 
ดำเนินงานและประเมินผล [3] 
5.3 Bootstrap  
 Bootstrap คือ Frontend Framework ที่รวม HTML, CSS 
และ JS เข้าด้วยกันสำหรับพัฒนา Web ที ่รองรับทุก Smart 
Device หรือ เร ียกว่า Responsive Web หรือ Mobile First 
Bootstrap ถู กพ ัฒนาข ึ ้ น โ ดยท ี ม ง านจาก  Twitter หรื อ 
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Twitter.com ซึ่งจะเห็นว่าหน้าตาคล้ายกันมาก ซึ่งปัจจุบันทีม
พัฒนาหลัก [4] 
 
5.4 PHP  
 PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่งต่างๆจะ
เก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ )script) และเวลาใช้งานต้อง
อาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, 
Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบ
อื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานใน
การสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไข
เนื ้อหาได้โดยอัตโนมัต ิด ังนั ้นจึงกล่าวว่า  PHP เป็นภาษาที่
เ ร ี ย ก ว ่ า  server-side ห ร ื อ  HTML-embeddedscripting 
language เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถ
สร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีลูกเล่นมากขึ้น [5] 
5.5 MySQL 
 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โอเพนซอร์สบน
พื้นฐานของ SQL ซึ่ง MySQL ได้รับการออกแบบและปรับให้
เหมาะสมสำหรับเว็บแอปพลิเคชันและสามารถทำงานบน
แพลตฟอร์มใดก็ได้ MySQL ทำงานเป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ และ
อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนจัดการและสร้างฐานข้อมูลจำนวนมาก 
MySQL กลายเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกสำหร ับนักพัฒนา
เว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน เนื่องจากได้รับการออกแบบมา
เพื่อประมวลผลการค้นหา ซึ่งมีความยืดหยุ่นตามความต้องการ
ตามคุณสมบัติหลักของ MySQL [6] 
 

6. วิธีการดำเนินโครงการ 
 6.1  ศึกษารวบรวมข้อมูลขั้นตอนการขายสินค้าและรับซื้อ

ข้าวของสหกรณ์  

6.2   วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของระบบงานใหม่ 
6.2.1 การจัดการข้อมลูสมาชิก 

- สามารถบันทึกข้อมูลสมาชิกได ้
- ยกเลิกสมาชิก 

6.2.2 จัดการการขายสินค้า 
- สามารถจัดการข้อมูลสินคา้ 
- สามารถบันทึกการขายสินค้าได ้
- สามารถออกใบเสร็จสินค้าได ้

6.2.3 จัดการรับซื้อข้าว 
- สามารถจัดการข้อมูลราคารบัซื้อข้าว 
- สามารถบันทึกรับซื้อข้าว 
- สามารถออกใบรับซื้อ 

6.2.4 คำนวนเงินปันผล 
6.3 ออกแบบระบบ 
      - เขียน Process Hierarchy Chart ของระบบงาน 

- เขียน Data Flow Diagram ของระบบงาน 
- ออกแบบการนำเข้า  การประมวลผล การแสดงผล

ข้อมูล และส่วนเช่ือมต่อกับผู้ใช้งาน  
- ออกแบบฐานข้อมูล 

6.4 พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบ โดยเลือกใช้ภาษา 
PHP , HTML,  JavaScript  และ Bootstrap 

6.5 ทดสอบระบบ เพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที ่ได้จากการ
ประมวลผลถูกต้องสมบูรณ์ 

6.6 จัดทำคู่มือการใช้งาน 
 
    จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบเดิม รวบรวมความต้องการ
ของระบบจัดการขายสินค้าและรับซื้อข้าวของสหกรณ์การเกษตร
เพ ื ่อการตลาดล ูกค ้า ธ.ก.ส.  โดยการออกแบบระบบ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 
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ภาพ 1 Process Hierarchy Chart ระบบจัดการขายสินค้าและรับซ้ือข้าวของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 

 
ภาพ 2 Context Diagram ระบบจัดการขายสินค้าและรับซ้ือข้าวของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 

 

 
ภาพ 3 Data Flow Diagram ระบบจัดการขายสินค้าและรับซ้ือขา้วของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส. 

 
7. ผลการพัฒนาระบบ 

     จากการพัฒนาระบบจัดการขายสนิค้าและรับซื้อข้าวของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ไดผ้ลลัพธ์ดังนี้  
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ภาพ 1 ผังงานระบบจัดการขายสินค้าและรับซื้อข้าวของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
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ภาพ 2 หน้าจอสมัครสมาชิก 
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บทคัดย่อ 
     บทความนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื ่อพัฒนาพัฒนา
ระบบจัดการธุรกิจจำหน่ายน้ำพริก ตราแม่พลอย แบบออนไลน์
2) เพื ่อประเมินผลการทดลองใช้งานโดยกลุ ่มตัวอย่างจาก
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ จำนวน 25 คน 
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ผ ่ า น โ ป ร แ ก ร ม  Visual Studio Code ใ ช้  
phpMyAdmin ในการเก็บข้อมูล ลงในฐานข้อมูลและภาษาที่ใช้
ในการพัฒนาใช้ JavaScript, HTML, CSS ใช้กระบวนการพัฒนา
ระบบแบบ วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) ผลการ
ดำเนินงาน แบ่งระบบออกเป็น 3 ส่วน 1) ส่วนของของผู้ใช้ที่เป็น
สมาชิก สามารถสั่งซื้อสินค้า ดูรายการสั่งซื้อสินค้า 2) ส่วนของ
ของผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถดูสินค้า 3) ส่วนของผู้ดูแล 
สามารถจัดการข้อมูลสินค้า ตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อ จัดการ
ข้อมูลสมาชิก ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด 
คำสำคัญ น้ำพริก,ระบบซื้อขายออนไลน์,แม่พลอย  

 
ABSTRACT 

      The objectives of this article are as follows:  1)  To 
develop and develop an online Mae Ploi chili paste 
distribution business management system; 
Bophitphimuk Chakrawat, 25 people developed the 
system via Visual Studio Code program using 
phpMyAdmin to collect data.  Into the database and 
development language using JavaScript, HTML, CSS. 
Use a system development process.  Software 
Development Life Cycle ( SDLC)  Performance The 
system is divided into 3 parts 1) part of the user who is 

a member. Can order View an order list 2) Non-member 
user section Can see products 3)  part of the caregiver 
Able to manage product information Review the order 
list Manage member information. The results of user 
satisfaction evaluation are at the highest level. 
Keywords Chili, Online Trading, Mae Ploy 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้ามามี

บทบาทในการค้าและเศรษฐกิจ อย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์  ทำให้
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ซึ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริ โภคเป็นจำนวนมาก 
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทางระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสะดวกสบายและมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าต่ำกว่าการซื้อช่องทางปกติ  

การขายสินค้ามีปัจจัยสำคัญอยู่อย่างหนึ่ง คือ การแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ในการทำการตลาดต่าง ๆ เพื ่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยปัจจุบัน ธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ได้เข้ามามี
บทบาทอย่างมาก และมีแนวโน้มการเติบโตสูงมาก จึงทำให้
ผ ู ้ประกอบการหลายราย ได ้นำเทคโนโลยีระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจทั้งในด้านสนับสนุนการซื้อ
ขายสินค้า และเป็นช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ซึ่งสามารถ
ทำผลประโยชน์ให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างมาก และสามารถสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น 

ระบบการขายน้ำพริกแต่เดิมเป็นเพียงการขายตามตลาดนัด 
เท่านั้นยังไม่่มีการนำเอาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ทำให้
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กลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้ามีเพียงแค่ผู ้คนที่มาเดินตลาด
เท่านั้น เพื่อขจัดปัญหาช่องทางการส่งเสริมการ ขายท่ีไม่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลทั่วไปได้ ปัญหาในจุดนี้จึงได้ 
ทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว พบว่าร้านน้ำพริกมี
ช่องทางการการขายช่องทางเดียวจึงทำให้ ยอดขายไม่ได้เพิ่มมาก
ขึ้นจากเดิม จึงมีความคิดที่จะพัฒนาการทำเว็บไซต์ระบบพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์  (E-Commerce) เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการขาย
เพื่อให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าของร้าน
น้ำพริกง่ายได้ขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมและการพัฒนาธุรกิจให้
ประสบความสำเร็จได้ต่อไป[1] 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบจัดการธุรกิจจำหน่ายน้ำพริก ตราแม่
พลอย แบบออนไลน์ 

22.  เพื่อประเมินผลการทดลองใช้งานระบบ จัดการธุรกิจ
จำหน่ายน้ำพริก ตราแม่พลอย แบบออนไลน์ 
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 หลักการออกแบบเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ 8 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการจัดทำเว็บไซต์ สำหรับขั้นตอนแรก 

ผู้พัฒนาจะต้องเตรียมข้อมูลทั่วไปสำหรับเว็บไซต์ เช่นชื่อเว็บ, 
การกไหนดเป้าหมายของเว็บไซต์, การกำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย
, เนื ้อหาภายในเว็บไซต์ และรายละเอียดของเว็บ เพื่อให้เห็น
มุมมองภาพรวมของเว็บไซต์ ก่อนลงมือทำ หลังจากนั้นทางกลุ่ม
ได้ทำการแบ่งเนื ้อหาเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ตามลำดับก่อนหลัง 
เพื่อให้ง่ายต่อการจัดทำโครงร่างของเว็บไซต์ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 2 กำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์หลังจากสมาชิกใน
กลุ่มได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดทำเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 
ต่อไปก็เข้าสู ่ขั ้นตอนของการกำหนดผังของเว็บไซต์ เพื ่อให้
สามารถมองเห็นภาพรวมของเว็บไซต์ และองค์ประกอบทั้งหมด
ของเว็บไซต์ โดยหน้าแรกของเว็บหรือโฮมเพจ จะใช้ช่ือว่า index 
ส่วนนามสกุลให้ใส่ตามลักษณะของภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บ 
ส ่วนการต ั ้ งช ื ่อ เว ็บเพจแต ่ละหน ้า ก ็ ให ้กำหนดช่ื อเป็น
ภาษาอังกฤษตามด้วยนามสกุลของภาษาที ่สร ้างเว็บ เช่น 
index.html, login.html เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดการเชื่อมโยงเว็บเพจ ขั้นตอนนี้ทำ
หลังจากท่ีมีการสร้างเพจแต่ละหน้าเว็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือ

เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญเช่นเดียวกัน เพราะการกำหนดการ
เชื ่อมเว็บเพจจะเป็นการเชื ่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บ เพื ่อให้
ผู้ใช้งานสามารถคลิกกลับไปกลับมาระหว่างหน้าต่าง ๆ ได้ ซึ่งแต่
ละไฟล์ก็จะมีความสัมพันธ์กันเป็นลำดับขั้นตอน 

ขั ้นตอนที ่ 4 การออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้าในเว็บไซต์  
สำหรับการออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้าในเว็บไซต์นั ้น จะมีอยู่
ทั้งหมด 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกันดังน้ี  

- Page Header คือส่วนที่อยู่ตอนบนสุด และเป็นส่วนที่
สำคัญที่สุดของหน้า เพราะเป็นส่วนที่สามารถดึงดูดผู้ชม
ให ้ต ิดตามเนื้ อหาภายในเว ็บไซต ์ ได ้  โดยปกต ิมัก
ประกอบด้วย โลโก้, ช่ือเว็บไซต์, เมนูหลักหรือลิงก์ 

- Page Body คือส่วนท่ีอยู่ตอนกลางของหน้าเว็บเพจ โดย
จะแสดงเนื ้อหาของเว็บไซต์ ไม่ว ่าจะเป็นข้อความ , 
ตารางข้อมูล, ภาพกราฟิก, วิดีโอ และอื่น ๆ โดยในส่วน
ของเนื้อหานั้น ควรจะแสดงใจความสำคัญซึ่งเป็นหัวเรื่อง
ไว้บนสุด ข้อมูลควรมีความกระชับ ใช้ฟอนต์ตัวอักษรที่
เป็นระเบียบและอ่านง่าย รวมถึงการจัดเลย์เอาท์ด้วย
เช่นเดียวกัน 

- Page Footer คือส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าเว็บเพจ 
ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้วางระบบนำทาง หรือเนวิเกช่ัน 
โดยทำเป็นลิงก์ข้อความง่ายๆ รวมถึงอาจแสดงข้อมูล
เนื ้อหาเพิ ่มเติมภายในเว็บไซต์ เช่น ข้อความแสดง
ลิขสิทธิ,์ วิธีการติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์, คำแนะนำการใช้
เว็บไซต์ เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ี 5 การสร้างเว็บเพจ หลังจากท่ีจัดองค์ประกอบของ
แต่ละหน้าเว็บเสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปก็คือการเขียนเว็บ ไม่
ว่าจะเป็นการเขียนด้วยโปรแกรมภาษา HTML ที่ใช้งานง่ายและ
ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบันนี้ เพื่อกำหนดให้แต่ละ
หน้าเว็บเพจนำเสนอข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ ให้อยู่ในรูปแบบ
ตามที่ต้องการ  

ขั้นตอนที่ 6 ลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต์ หลังจากออกแบบ
และสร้างเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอน
ของการเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ไปสู่โลกอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้อื่นเข้า
มาชมและใช้งานภายในเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น โดยผู้สร้างเว็บจะต้อง
นำเว็บไซต์ที ่สร้างขึ ้นมาใหม่นี ้ไปฝากไว้กับผู ้ให้บริการพื้นที่
เว็บไซต์ หรือท่ีเรียกว่าเว็บโฮสติ้ง พร้อมกับการจดทะเบียนโดเมน
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เนม ปัจจุบันมีผู้ให้บริการหลายเจ้า ราคาค่าบริการก็ขึ้นอยู่กับ
พื้นที่การใช้งาน รวมถึงออปช่ันอ่ืนๆ ท่ีเพิ่มเข้ามา 

ขั้นตอนที่ 7 อัพโหลดเว็บไซต์ เมื ่อผู ้พัฒนาเว็บได้ทำการ
สมัครเว็บโฮสติ้งและโดเมนเนมเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
การอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ของตนไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่
ฝากเว็บ โดยอาจจะทำการอัพโหลดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของเว็บที่
ให้บริการ หรืออาจจะอัพโหลดด้วยโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความ
ส ะ ด วก อ ื ่ น  ๆ  อ ย ่ า ง เ ช ่ น  CuteFTP, Filezilla, WS_FTP, 
WordPress เป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 8 การเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ทำการอัพโหลด
ไฟล์เว็บไซต์ขึ ้นบนเว็บไซต์ที ่ให้บริการพื้นที่ฝากเว็บเสร็จแล้ว 
จากนั ้นผ ู ้พ ัฒนาเว ็บสามารถเรียกดูเว ็บตนเองได ้ผ ่าน เว็บ
เบราว์เซอร์ต่าง ๆ [1] 

3.2 ระบบฐานข้อมูล  
การจัดเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมนิยมจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณ

มาก ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์โดยการเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลออกเป็นแต่ละแฟ้ม เมื่อข้อมูลมีปริมาณเยอะเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ อาจเกิดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนกันตามมา และเมื่อมีการ
แก้ไขข้อมูลที่มีอยู ่หลายแฟ้มข้อมูล ส่งผลทำให้ข้อมูลมีความ
ขัดแย้งกันเอง ซึ ่งต่อมากจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลแทนเพื่อช่วยอำนวยความ
สะดวกในการบันทึกข้อมูล แก้ไขข้อมูลและค้นหาข้อมูลโดยลด
การเกิดความซ้ำซ้อน หรือขัดแยงข้อข้อมูลได้ 

DBMS คือระบบจัดการฐานข้อมูลมีวัตถุประสงค์ที่สร้างขึ้น
เพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้
หรือนำมาปรับปรุให้ทันสมัยได้ง ่าย รวมถึงการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลด้วย ภาษาที่ใช้ในการทำงานกับข้อมูลใช้
ภาษา SQL ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ เพื ่อให้สามารถ
กำหนดการสร้าง การเรียกดู การบำรุงรักษาฐานข้อมูล รวมทั้ง
การจัดการควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล ซึ่งถือเป็นการป้องกัน
ความปลอดภัยในฐานข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิการใช้
งานเข้ามาละเม ิดข้อม ูลในฐานข้อม ูลท ี ่ เป ็นศ ูนย ์กลางได้  
นอกจากนี้ DBMS ยังมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของข้อมูล การสำรองข้อมูล และการเรียกคืนข้อมูลใน
กรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหายด้วย[2] 

 
 

3.3 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce หรือ E-Commerce คือ การซื้อ

ขายสินค้าหรือบริการโดยส่งข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง
เคร ือข ่าย เช ่น Internet ถ ้าผ ู ้ ใช ้ม ี เคร ื ่องคอมพิวเตอร ์  คู่
สายโทรศัพท์ โมเด็ม และเป็นสมาชิกของบริการ Internet ก็
สามารถทำการค้าผ่านระบบเครือข่าย E-Commerce เป็นการ
ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี Internet กับการจำหน่ายสินค้า
และบริการ โดยสามารถนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า
หรือบริการผ่านทาง Internet สู ่คนทั ่วโลกภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ทำให้การดำเนินการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดรายได้ในระยะเวลาอันสั ้น ซึ ่งปัจจุบันการซื ้อขาย
ออนไลน์กำลังเป็นที ่นิยมอย่างมาก เนื ่องจากผู้ซื ้อได้รับการ
บริการที่สะดวกสบาย [3] 

3.4 น้ำพริก 
น้ำพริก คือการปรุงรสด้วยการนำสมุนไพร พริก กระเทียม 

หัวหอม เครื่องเทศกลิ่นแรง มาโขก บด รวมกัน เพื่อใช้สำหรับจิ้ม 
โดยมีดอกแค มะเขือยาว แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือม่วง ถั่วพู 
สัตว์น้ำต่าง ๆ เช่น ปลา กุ้ง เป็นต้น น้ำพริกเป็นวิธีปรุงอาหาร
หรือเครื่องปรุงอาหาร โดยการนำเครื่องปรุงชนิดต่าง ๆ ลงโขลก
รวมกันในครก โดยมากเป็นวิธีปรุงอาหารประเภทน้ำพริกต่าง ๆ 
คำว่า ตำ ยังใช้เรียกนำหน้าอาหารบางชนิด ที่ปรุงคล้ายยำ แต่ทำ
การคลุกเคล้ากันในครกโดยการตำเช่น ตำเทา (เตา) ตำบ่าโอ (ส้ม
โอ) ตำบ่าเขือ ตำบ่าม่วง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การตำมักใช้
อาหารประเภท น้ำพริก ซึ่งมีอยู่หลายชนิด  

การเรียกชื่อน้ำพริกแต่ละชนิด มักจะเรียกตามส่วนประกอบ
หลักท่ีนำมาทำ ซึ่งอาจเป็นเนื้อสัตว์ พืชผัก แมลงหรือผลิตผลจาก
พืชหรือสัตว์ก็ได้ เช่น น้ำพริกขิง น้ำพริกปลา น้ำพริกร้า น้ำพริก-
น้ำปู น้ำพริกน้ำผัก เป็นต้น ประเภทของพริก ที่นำมาตำน้ำพริก 
ก็มีทั้งพริกดิบ หรือ พริกหนุ่ม และพริกแห้ง ส่วนประกอบของ
น้ำพริก โดยทั่วไปแล้ว การตำน้ำพริกของคนล้านนา มักจะมี
ส่วนประกอบหลัก ๆ คือ เกลือ กระเทียม หัวหอม พริก(แห้งหรือ
พริกดิบ) ซึ่งถ้าเป็นน้ำพริกที่ใช้กินกับข้าวเหนียวแล้ว ก็จะ เผา จี่ 
หรือหมกขี ้เถ ้าร ้อนให้สุกก่อน เพื ่อให้ม ีรสดีย ิ ่งขึ ้น สำหรับ
เครื่องปรุงอ่ืน ๆ เช่น กะปิ ปลาร้า มะเขือเทศ ข่า ตะไคร้ อาจจะ
มีเพิ่มเข้าไปอีกแล้วแต่เฉพาะของน้ำพริกแต่ละชนิดไป ในระยะ
หลังน้ำพริกทุกชนิดมักโรยด้วยต้นหอมผักชีทุกครั้งเมื่อตำเสร็จ
แล้ว  
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คุณสมบัติทางยาของน้ำพริก ได้ถูกประกาศโดยกระทรวง
สาธารณะสุข และมุ่งส่งเสริมให้แพร่หลายมากข้ึนสำหรบัผูบ้รโิภค  
นอกจากจะเป็นอาหารที่มีคุณค่าแล้ว ยังช่วยประหยัดค่ารักษา
สุขภาพของคนไทยในหนึ่งปีไม่ต่ำกว่าพันล้านบาท น้ำพริกมี
ส ่วนผสมของสม ุนไพรที ่ เป ็นประโยชน์ต ่อส ุขภาพ โดยมี
ส่วนประกอบทั่วไป คือ พริก กระเทียม หอมแดง กุ ้ง น้ำปลา 
และปลาร้า น้ำพริก สามารถเพิ่มการสร้างเซลล์กำจัดเชื้อโรคได้
อย่างเป็นธรรมชาติ ส่งเสริมระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบ
การหายใจให้ดีขึ ้น ซึ ่งช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง 
โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน  

น้ำพริก มีส่วนประกอบของ antioxidants และ anti-aging 
ซึ่งสามารถลดการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ได้ร้อยละ 20 และโรค
ลม โรคทางสมอง ได้ร้อยละ 26 ถึง 42 นอกจากนี้  น้ำพริกยัง
สนับสนุนให้คนทั่วไปนิยมทานมากกว่าผัก ด้วยรสชาติที่เผ็ดรอ้น 
เราไม่สามารถที่จะทานน้ำพริกโดยไม่ทานผักและข้าวไปด้วยได้ 
ทางการแพทย์ยืนยันแล้วว่า เส้นใยผักช่วยในระบบการย่อย
อาหาร[4] 
 

4. ขอบเขตของงาน 
       การพัฒนาครั ้งนี ้ศ ึกษาข้อมูล เกี ่ยวกับระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับข้อมูลน้ำพริก เพื่อนำมา ประกอบการ
จัดทำระบบจัดการธุรกิจจำหน่ายน้ำพริก ตราแม่พลอย แบบ
ออนไลน์ เพื่อให้ได้ระบบจัดการธุรกิจจำหน่ายน้ำพริก ตราแม่
พลอย แบบออนไลน์ ซึ่งมีรูปแบบการนำเสนอ 2 แบบดังนี้ แบบ
ที่ 1) เป็นการขายสินค้าทางหน้าร้าน แบบที่ 2) เป็นการขาย
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ 

ขอบเขตของการดำเนินงานของระบบจัดการธุรกิจจำหน่าย
น้ำพริก ตราแม่พลอย แบบออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1) ส่วนของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก 2) ส่วนของผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก  
3) ส่วนของผู้ดูแล 

4.1 ส่วนของระบบเว็บ 
4.1.1 ผู้ดูแลระบบ 

4.1.1.1 สามารถจัดการข้อมูลสินค้า 
4.1.1.2 สามารถตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อ 
4.1.1.3 สามารถจัดการข้อมูลสมาชิก 

4.1.2 ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก 
4.1.2.1 สามารถเข้าสู่ระบบ 

4.1.2.2 สามารถสั่งซื้อสินค้า 
4.1.2.3 สามารถดูรายการสั่งซื้อสินค้า 

4.1.3 ผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 
4.1.3.1 สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ 
4.1.3.2 สามารถดูสินค้า 

4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

4.2.1 ระบบปฏิบัติการ: Windows 10  
4.2.2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา: PHP, HTML, JavaScript 
4.2.3 โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนา: Adobe 

XD, Visual Studio Code 
4.2.4 การจัดเก ็บฐานข้อมูลที ่ ใช้ : Xampp, Apache, 

MySQL, phpMyAdmin 
4.2.5 ภาษาและโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่ง: CSS, Adobe 

Photoshop CC 
4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในประเมิน 

แบบการทดลองใช้งานระบบจัดการธุรกิจจำหน่ายน้ำพริก 
ตราแม่พลอย แบบออนไลน์ โดยผู้ใช้จำนวน 25 คน โดยใช้ระดับ
ความพึงพอใจของลิเคิร์ท (Likert Scale) เพื่อวัดความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งได้แบ่งเป็น 5 ระดับ กำหนดช่วงคะแนน 
ดังนี[้7] 

โดยกำหนดความหมายดังนี้ 
5 หมายถึง ดีมาก 
4 หมายถึง ด ี
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง พอใช้ 
1 หมายถึง ปรับปรุง 

เกณฑ์คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย เกณฑ์ประสิทธภิาพ 
4.21 - 5.00 ดีมาก 
3.41 - 4.20 ด ี
2.61 - 3.40 ปานกลาง 
1.81 - 2.60 พอใช้ 
1.00 - 1.80 ปรับปรุง 
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5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
การพัฒนาระบบจัดการธุรกิจจำหน่ายน้ำพริก ตราแม่พลอย 

แบบออนไลน์ พัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ดังนี ้
5.1 การวางแผนโครงการ  
จากการศึกษาธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ เพื่อการพัฒนาเว็บ

ขายน้ำพริก ตราแม่พลอย แบบออนไลน์พบว่าความสะดวกใน
การใช้งาน และความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจขาย
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเว็บ หรือคนที่
ไม่ชำนาญในการซื้อสินค้าออนไลน์ สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
ได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วจึงทำให้น้ำพริกตราแม่พลอยมีความ
ประสงค์สร้างเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายน้ำพริกและทำใหม้ี
ความน่าเชื ่อถือแก่ผู ้บริโภค เป็นขั้นตอนในการเริ ่มต้นจัดทำ
โครงการโดยการจัดตั ้งกลุ ่ม 3 คน และมอบหมายงานให้กับ
สมาชิกแต่ละคน เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางเลือกในการนำเว็บไซต์
ส่งเสริมการขายมาใช้งาน จึงวางแผนจัดทำโครงการกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินโครงงาน 

5.2 การวิเคราะห ์
จัดทำแผนภาพกระแสข้อมูลระบบขายน้ำพริกออนไลน์ ได้ใช้

แผนภาพกระแสข้อมลู แผนภาพขอ้มูลแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ 
เริ่มต้นจาก แผนภาพกระแสข้อมูลระบบสูงสุด แผนภาพกระแส
ข้อมูลระดับที่ 1  

 
ภาพที่ 1 แผนภาพ Context Diagram 
 
 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพ Data Flow Diagram Level 1 
5.3 การออกแบบ  

     โดยการเริ่มต้นจากการศึกษาเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์เว็บ
ต่าง ๆ เช่น shopee, lazada ที ่มีเว็บไซต์ที ่ค่อนข้างโดดเด่น
ทันสมัยและน่าสนใจ ซึ ่งใช้งานง่าย เพื ่อนำมาออกแบบการ
ทำงานและนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมผลการประเมินการ
ทดลองใช้งานระบบ 

5.4 การนำไปใช้ 
     โดยการออกแบบหน้าจอของระบบให้ผู้ใช้ให้มีความสวยงาม
ทันสมัยสามารถใช้งานได้ง่ายตำแหน่งการวางและกำหนดหัวข้อ
อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และออกแบบระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ 

ภาพ 3 ภาพการออกแบบ 
 

5.5 การบำรุงรักษา 
หลังจากที่ได้ทำการพัฒนาระบบมาสักระยะแล้วหากเกิด

ข้อผิดพลาดจากการทำงานของระบบนักวิเคราะห์ระบบจะต้อง
นำมาแก้ไขและอัพเดทให้ใช้งานได้ต่อไป[6]  
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6. ผลการดำเนินงาน  
     พัฒนาพัฒนาระบบจัดการธุรกิจจำหน่ายน้ำพริก ตราแม่
พลอยแบบออนไลน์ตามร ูปแบบวงจรช ีว ิตของการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ (SDLC) 

6.1 ส่วนของระบบ 
6.1.1 ส่วนของผู้ใช้งาน 

 
ภาพ 4 ภาพรวมของหน้าหลัก  

จากภาพที่ 4 ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ 1 เป็นที่ผู้ใช้จะเข้ามา
เห็น แถบนำทางด้านบน ส่วนที ่ 2 แถบประเภทสินค้าทาง
ด้านซ้าย ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนนำเสนอสินค้าและรูปสินค้า 

 

 
ภาพ 5 การสมัครสมาชิก 

      จากภาพท่ี 5 เป็นหน้าสมัครสมาชิกสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องจะ
เป็นสมาชิกและต้องการจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางหน้าเว็บ 
 

 
ภาพ 6 การเข้าสู่ระบบ 

      จากภาพที่ 6 เป็นการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์หลังจากสมคัร
สมาชิก 

 
ภาพ 7 สั่งซ้ือสินค้าและเพ่ิมสินคา้ไปในตะกร้าสินค้า 

     จากภาพที่ 7 สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทราบรายละเอียดของ
สินค้า และสนใจสั่งซื้อสินค้า สามารถกดสั่งซื้อสินค้าหรือกดเพิ่ม
สินค้าในตะกร้าได้  
 

 
ภาพ 8 ขั้นตอนการชำระเงิน 

จากภาพที่ 8 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ส่วนที่ 1 การจัดส่ง
สินค้า เช่นการเลือกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า, เลือกการจัดส่ง ส่วน
ที่ 2 การชำระเงิน ส่วนที่ 3 เสร็จสิ้นการสั่งซื้อ การบ่งบอกว่า
ขั้นตอนการสั่งซื้อเสร็จแล้ว 

6.1.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพ 9 ส่วนของการจัดการสมาชิก 

จากภาพที ่ 9 เป็นการเรียกดูข้อมูลสมาชิก และจำนวน
ผู้สมัครสมาชิก 
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ภาพ 10 ส่วนของข้อมลูสนิค้า 

จากภาพท่ี 10 เป็นการแก้ไขสินคา้และเพิม่/ลบ รายละเอยีด
สินค้า  

 
ภาพ  11 รายการคำสั่งซื้อ 

จากภาพท่ี 11 เป็นการตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อของผู้ใช้ 
 
6.2 ผลประเมินการใช้งานของผู้ใช้ 
ตาราง 1 ผลการประเมินการใช้งานของผู้ใช้งานจำนวน 25 คน 

ลำดับ รายการประเมิน X SD ระดับความ
เหมาะสม 

1 ความถูกต้องของขอ้มูล 2.56 0.71 ปานกลาง 

2 รูปแบบการแสดงผล
ของรูปภาพ 

2.96 1.24 ปานกลาง 

3 รูปแบบการแสดงผล
ของตัวอักษร 

3.36 0.86 ดี 

4 การเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว 

3.32 0.85 ดี 

5 การจัดหมวดหมูของ
ข้อมูลเหมาะสม 

2.48 1.35 น้อย 

6 มีความสะดวกต่อการ
ใช้งาน 

4.08 1.28 ดี 

  3.12 0.27  

จากตาราง 1 ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ใระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.12 

 

7. สรุปผลการดำเนินงาน 
     ผลการดำเนินงานระบบจัดการธุรกิจจำหน่ายน้ำพริก ตราแม่
พลอย แบบออนไลน์ แบ่งระบบออกเป็น 3 ส่วน 1) ส่วนของของ
ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก สามารถสั่งซื้อสินค้า ดูรายการสั่งซื้อสินค้า 2) 
ส่วนของของผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถดูสินค้า 3) ส่วนของ
ผู้ดูแล สามารถจัดการข้อมูลสินค้า ตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อ 
จัดการข้อมูลสมาชิก ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  

ซ ึงม ีผลการประเม ินจากกล ุ ่มต ัวอย ่างน ักศ ึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ จำนวน 25 คน ดังนี้ ค่า
ความถูกต้องของข้อมูลอยู ่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 
รูปแบบการแสดงผลของรูปภาพ อยู่ในระดับความพึงพอใจปาน
กลาง รูปแบบแสดงผลของตัวอักษร มีความชัดเจน เข้าใจ อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจที่ดี การเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจที่ดี การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเหมาะสม อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจน้อย ความสะดวกต่อการใช้งาน อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจที่ด ี
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การสำรวจและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร ์

Exploring and Promoting Local Wisdom with the Application of 
Geographic Information System 

 
พนาเวช ศิลาจันทร์ 

 
 
 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจแหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของอำเภอบางสะพานน้อย 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สำหรับส่งเสริมแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ 3) 
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการพัฒนาระบบ โดยนำเสนอ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านเว็บแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม ArcGIS 
Online และวิเคราะห์ผลการพัฒนาด้วยการสำรวจความพึง
พอใจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน นำเสนอผลการวิเคราะห์
ในรูปของสถิติพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) มีแหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งหมด 19 แห่ง 2) ระบบสามารถค้นหาข้อมูลและ
แนะนำเส้นทางไปยังแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านแผนที่ออนไลน์
ได้ และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สูงสุดคือด้าน
ความสามารถของระบบ (ค่าเฉลี่ย= 4.26, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
= 0.72) รองลงมาคือด้านการใช้งานในระบบ (ค่าเฉลี่ย= 4.13, 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.82) และด้านออกแบบ (ค่าเฉลี่ย= 
3.50, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83)  
คำสำคัญ – ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, 
การสำรวจและส่งเสริม, การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 
 

ABSTRACT 
This research aims to 1) survey the local wisdom 

sources of Bang Saphan Noi District, 2) develop a 
geographic information system for promoting local 
wisdom sources, and 3) assess the user's satisfaction 
with system development. The spatial data was 
presented through a web application with ArcGIS 

Online and the development results were analyzed 
through a satisfaction survey of 400 people. The 
results were analyzed in the form of basic statistics. 
The results of the study found that 1) there were 19 
local wisdom sources, 2) the system was able to 
search for information and route directions to local 
wisdom sources via online maps, and 3) the highest 
user satisfaction assessment results were: System 
capability (mean = 4.26, standard deviation = 0.72), 
followed by system usability (mean = 4.13, standard 
deviation = 0.82) and system design (mean = 3.50, 
Standard deviation = 0.83). 
Keywords -- Local Wisdom, Geographic Information 
System, Exploration and Promotion, Application of 
Information Systems 
 

1. บทนำ 

 “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือ
แบบแผนการดำเนินชีวิตที่สะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ของชีวิต
ในสังคมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน มีการถ่ายทอดสืบต่อ
กันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมเฉพาะขึ้นในท้องถิ่น โดยอาศัยศักยภาพ
ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและธรรมชาติมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีวิตในแนวทางที่สอดคล้องกับธรรมชาติและวิถีชาวบ้าน [1]  
ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
นำมาใช้เป็นพื้นฐานหนึ่ งในการพัฒนาคนหรือการปฏิรูป
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การศึกษา นำมิติทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดภูมิ
ปัญญาของชุมชนเพื่อเพ่ิมคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่า ดังนั้นการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นนโยบายหลักที่สำคัญในการพัฒนาและ
ขยายงานด้านศิลปหัตถกรรมหรืองานฝีมือของประเทศไทยให้
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตได้ [2]  
 อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความเก่าแก่ และความแตกต่างของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ทำให้อำเภอบางสะพาน
น้อยเป็นอำเภอที่มีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย [3] สามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งใน
อำเภอบางสะพานน้อย และนักท่องเที่ยวนอกพื้นที่เข้ามาเยี่ยม
ชมองค์ความรู้และงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของอำเภอบางสะพานน้อยอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีแหล่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดขึ้นมากมายในพื้นที่ แต่กลับพบว่าในบาง
สถานท่ียังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือประชาชนในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง เนื่องจากยังขาดฐานข้อมูลที่รวบรวมรายละเอียดของ
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครื่องมือประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มนักท่องเที่ยว 

จากข้อมูลดังกล่าวทำให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจการ
สำรวจและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสำรวจและรวบรวมฐานข้อมูลของแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนที่
ออนไลน์ผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน โดยผู้ใช้งานและนักท่องเที่ยว
สามารถค้นหาข้อมูลแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ระบบ
ที่พัฒนาสามารถแสดงผลการสรุปข้อมูลแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในแต่ละตำบล และแนะนำเส้นทางการเดินทางไปยังแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 สำรวจแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอบาง
สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2.2 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับส่งเสริม
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอบางสะพานน้อย 

2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ต่อการพัฒนา
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับส่งเสริมแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของอำเภอบางสะพานน้อย 

 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 3.1 โปรแกรม ArcGIS Online ประเภท Personal 
Use ของบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ESRI) ใช้สำหรับพัฒนาแผนที่
ออนไลน์ และใช้ฟังก์ชัน ArcGIS Story Maps ประเภท Story 
Map Journal [4] สำหรับรวบรวมการนำเสนอข้อมูล 
 3.2 เครื่องมือที่ ใช้ในการหาตำแหน่ งข้อมูลพิกัด 
ละติจูดและลองติจุด คือ 1) ArcGIS Online ในส่วนของเมนู 
Measure Area and Distance 2) แอปพลิเคช่ัน FIND ME บน
ระบบปฏิบัติการ IOS ที่ใช้ในการหาข้อมูลพิกัด ละติจูดและลอง
ติจูดบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 3) Google map ในการออก
สำรวจพ้ืนท่ีเพื่อยืนยันความถูกต้องของตำแหน่งข้อมูล [5] 
 

4.วิธีดำเนินการวิจัย

 
   ภาพ 1 แสดงวธิีการดำเนินการวจิัย 
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 จากภาพ 1 แสดงวิธีดำเนินการวิจัยของการสำรวจและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี ้
 
4.1 ทบทวนวรรณกรรม 
 4.1.1. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  สิริมาส เฮงรัศมี  [6] อธิบายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เปรียบได้กับความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่
หยั่งรากฐาน สืบทอดสั่งสมและผ่านกาลเวลาไม่ว่าจะยาวหรือสั้น
อยู่ในสังคมแต่ละพื้นท่ีนั่นเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่ได้มาจาก
ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตประจำวันและสืบทอดความรู้นั้น
จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นหรือ
กลุ่มชาติพันธุ์ ขึ้นอยู่กับระบบสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน
นั้น  
 4.1.2 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
  สรรค์ใจ กลิ่นดาว กล่าวว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
คือ ระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคำสั่ง 
ฐานข้อมูล และบุคลากรซึ่งทำงานร่วมกันในการนำเข้า เก็บ
บันทึกข้อมูล การจัดการการวิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูลเชิง
พื้นที่  เพื่ อให้ ได้ข้อสนเทศหรือข้อมูลสำหรับนำไปใช้ เพื่ อ
สนับสนุนการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการจัดการเชิงพื้นที่ [7] 
 
4.2 เก็บข้อมูล 
 4.2.1 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ: รวบรวมข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ของ 5 ตำบล ได้แก่ 1) ตำบลปากแพรก 2) 
ตำบลช้างแรก 3) ตำบลไชยราช 4) ตำบลทรายทอง 5) ตำบล
บางสะพานน้อย จากโปรแกรมMicrosoft Excel ออกมาใน
รูปแบบของ .xlsx เพื่อใช้ในการออกแบบระบบดังแสดงในภาพที่ 
2

 
                 ภาพ 2 แสดงวธิีการรวบรวมข้อมูล 

 4.2.2 กำหนดตำแหน่ง : กำหนดตำแหน่งละติจูดและ
ลองติจุดของแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตำบล และบันทึก
ข้อมูลตำแหน่งละติจูดและลองติจุด [8] ของแต่ละสถานที่ โดย
ค้นหาตำแหน่งจากโปรแกรม ArcGIS Online 
 
4.3 ออกแบบการทำงานของของโปรแกรม 
 

 
ภาพ 3 แสดงการออกแบบ Use Case Diagram 

 

จากภาพ 3 แสดงการออกแบบ Use Case Diagram 
โดยการออกแบบเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ผู้ดูแลระบบ: โดย
ผู้ดูแลระบบต้องกรองข้อมูลการเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการจ้อมูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลและ
สร้างข้อกำหนดของเมนูในการวิเคราะห์ผล หลังจากนั้นจะ
วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ตาม
รูปแบบที่ผู้ใช้เลือก และส่วนที่  2 ผู้ใช้งาน: ผู้ใช้สามารถเข้าใช้
งานวัฒกรรมโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้มีสิทธิ์ใน
การดูข้อมูลรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละแห่ง และยัง
สามารถเลือกรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Function) ทั้ง 5 เมนู
ตามที่ต้องการได้ 
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ภาพ 4 แสดงการทำงานของระบบ 

 
 จากภาพ 4 แสดงการออกแบบขั้นตอนการทำงานของ
ระบบการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน
ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น  อ ำ เภ อ บ า งส ะ พ าน น้ อ ย  จั งห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
 กระบวนการที่ 1: บันทึกข้อมูลแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลงในโปรแกรม Excel 2013 ซึ่งข้อมูลที่ได้มานี้ยังไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน เนื่องจากไม่สามารถวิเคราะห์ เป็น
รายงานตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้  
 กระบวนการที่ 2: เมื่อได้ข้อมูลแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
เบื้องต้นในรูปของ Excel แล้ว นำมาหาค่าพิกัด ละติจูด ลองติจุด
ตำแหน่งที่อยู่แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นนำข้อมูลเข้าสู่
โปรแกรม ArcGIS Online เพื่อพัฒนาเป็นแผนท่ีออนไลน์ต่อไป 
 กระบวนการที่ 3: จากนั้นนำข้อมูลที่พัฒนาเรียบร้อย
แล้ ว  ทำการออกแบบ ช้ันข้อมู ลและแผนที่ ออน ไลน์บน
Storymaps. ArcGIS.com เพื่อให้สามารถแสดงผลในรูปแบบที่
ผู้ใช้งานมีสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
 
4.4 พัฒนาโปรแกรม 
 นำเข้าไฟล์ข้อมูลข้อมูลแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่รูป
ของนามสกุล .CSV เข้าสู่โปรแกรม ArcGIS Online เพื่อระบุ
ตำแหน่งและจัดทำแผนที่ต่อไป เมื่อนำข้อมูลแหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เข้าลงในโปรแกรม ArcGIS Online เรียบร้อยแล้ว 
กำหนดสัญลักษณ์ในการแสดงตำแหน่งแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
แต่ละตำบลในเขตอำเภอบางสะพานน้อย ได้แก่ 1) ตำบลปาก

แพรก 2) ตำบลช้างแรก 3) ตำบลไชยราช 4) ตำบลทรายทอง 5) 
ต ำ บ ล บ า ง ส ะ พ า น  ต า ม ล ำ ดั บ  แ ล ะ ใ ช้ เป็ น แ ผ น ที่  
OpenStreetMap เมื่อกำหนดสัญลักษณ์และช้ันข้อมูลแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน แต่ละตำบลแล้ว ทำการออกแบบช้ันข้อมูลบน 
ArcGIS Story Maps ประเภท Story Map Journal เพื่ออธิบาย
แผนท่ีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอำเภอบางสะพานน้อย ให้มี
ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วน Main 
Stage เป็นส่วนแสดงข้อมูลแผนที่จำนวนแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเขตอำเภอบางสะพานน้อย ที่ได้ทำการออกแบบไว้เรียบร้อยใน 
ArcGIS Online และ 2) ส่วน Side Panal เป็นส่วนแสดงการ
เพิ่มข้อมูลรายละเอียดอธิบายส่วนประกอบแผนที่ ดังแสดงใน
ภาพ 5 
 

ภาพ 5 แสดงการเลือกหน้าเว็บแอพ 
 

4.5 ทดสอบการใช้งาน/ปรับแก้ 
 

 
ภาพ 6 แสดงการทดสอบการแสดงผลชุดคำสั่ง 

 

 จากภาพ 6 แสดงการทดสอบการแสดงผลของชุดคำสั่ง
บนโปรแกรม ArcGIS ได้แก่ 1) ชุดคำสั่งการฉาย 2) ชุดคำสั่ง
ทิศทาง 3) ชุดคำสั่งสรุปข้อมูล 4) ชุดคำสั่งหาพื้นที่ใกล้เคียง 5) 
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ชุดคำสั่งเลือก เพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดของแหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่พบในเขตอำเภอบางสะพานน้อย 
 
4.6 ประเมินผล 
 4.6.1 ทดสอบการใช้งานโปรแกรม จากการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตคำนวณจากสูตรกรณีไม่ทราบ
ขนาดตัวอย่างของ Cochran, W.G [9]   ได้เท่ากับ 385 คน จึง
ประมาณการเป็น 402 คน 
 4.6.2 สร้างแบบประเมิน ซึ่งกำหนดเกณฑ์ให้ผูต้อบ
แบบ สอบถามเพื่อควบคุมการตอบแบบเรตติ้ง สเกล (Rating 
Scale) 5 ระดับ [10] ดังแสดงในตาราง 1  
 
ตาราง 1 แสดงความหมายของคะแนนข้อคำถามแบบมาตร
ประมาณค่าแบบ Likert ชนิด 5 ระดับ 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.50 - 5.00 ระดับดีมากท่ีสดุ หรือเห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

3.50 - 4.49 ระดับดี หรือเห็นด้วย 

2.50 - 3.49 ระดับปานกลาง หรือไม่แน่ใจ 

1.50 - 2.49 ระดับไม่ดี หรือไม่เห็นด้วย 

0.50 - 1.49 ระดับไม่ดีทีสุ่ด หรือไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
 
โดยแบบประเมินจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เก็บข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ และอาชีพ 
 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานระบบการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถของระบบ GIS ด้านการ
ออกแบบของระบบ GIS และด้านการใช้งานของระบบ GIS   
 3) ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 
 มีการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content 
validity) ด้วยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข อ งก า ร วิ จั ย  ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) แ ล ะ มี ก ารท ด ส อบ ห าค วาม เช่ื อ มั่ น 
(Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการทดสอบ (Pilot test) 
จำนวน  30 ชุ  ด   ซึ่ งได้ค่ าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) [9] ของแบบสอบถามทั้ ง
ฉบับเท่ากับ 0.672 อธิบายได้ว่าสามารถนำไปใช้เก็บข้อมูลในการ
เก็บข้อมูลได้ 
 4.6.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน โดยกำหนดมาตราส่วน
การประเมินค่าแบบ SPSS (Statistics Package for the Social 
Sciences) เพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา  
 

5. ผลการวิจัย 
 การสำรวจและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของอำเภอบาง
สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แสดงผลการวิจัยได้ดังนี้ 
5.1 ผลการสำรวจแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอบางสะพาน
น้อย 

 
ภาพ 7 แสดงการเก็บขอ้มูลจากการสำรวจ 

 

 จากภาพ 7 แสดงถึงการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอบางสะพานน้อย มีท้ังหมด 19 
แห่ง ดังนี ้ 
 
ตาราง 2 แสดงข้อมูลการสำรวจแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลำดับ ตำบล ชื่อแหล่งภมูิปัญญา 
1 บางสะพาน ปั้นโอ่ง 
2 บางสะพาน จัดดอกไม้ ประดิษฐ์บายศรี 
3 บางสะพาน การทำน้ำตาลมะพร้าว 
4 บางสะพาน หมอยาแพทย์แผนไทย 
5 บางสะพาน ประเพณีสลากภัต 
6 เขาไชยราช ตำนานอั้งยี่ 
7 เขาไชยราช มโนราห์ 
8 เขาไชยราช พิธีไหว้ครูมโนราห์ 
9 ทรายทอง โคมไฟกะลามะพร้าว 
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ลำดับ ตำบล ชื่อแหล่งภมูิปัญญา 
10 ทรายทอง จักสานตะกร้า 
11 ทรายทอง ตุ๊กตา 
12 ช้างแรก กรอบกระจกเงา จักสานจากไม้ไผ่ 
13 ช้างแรก หัวสัตว์ปั้นจากเรซิ่น 
14 ช้างแรก ลูกประคบสมุนไพร 
15 ช้างแรก พิมเสนน้ำ 
16 ช้างแรก แชมพูอัญชันและครีมนวดอัญชัน 
17 ปากแพรก ไม้กวาดก้านมะพร้าว 
18 ปากแพรก ไม้กวาดใยมะพร้าว 
19 ปากแพรก ผ้าบาติก 

   
5.2 ผลการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดการ
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอบางสะพานน้อย  
 ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของอำเภอบางสะพานน้อยสามารถเข้าใช้งานผ่าน 
URL: https://arcg.is/0mHGzm ดังแสดงในภาพที่ 5 
 

 
ภาพ 8 แสดงหน้าหลกัของระบบ 

 

 จากภาพ 8 การแสดงผล Story maps หน้าหลักของ
ระบบ โดยรวมของแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอบางสะพาน
น้อย 
 

 

 ภาพ 9 แสดงข้อมูลทั่วไปของอำเภอบางสะพานน้อย 
 

 จากภาพ 9 แสดงข้อมูลทั่วไปและประวัติความเป็นมา
ของแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 
ภาพ 10 แสดงข้อมูลรายละเอียดทีแ่สดงในแผนที่ 

 

 จากภาพ 10 แสดงข้อมูลรายละเอียดที่แสดงบนแผนที่ 
ArcGIS Online ของแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบางงสะพาน
น้อย พื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสามารถบอกประวัติรายละเอียดของ
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
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ภาพ 11 แสดงข้อมูลเส้นทาง 

 
 จากภาพ 11 แสดงข้อมูลรายละเอยีดเส้นทางของ
แหล่งภูมิปญัญาท้องถิ่นอำเภอบางงสะพานน้อย ได้แก่ เวลาใน
การเดินทาง ระยะทาง เป็นต้น 

 

 
ภาพ 12 แสดงข้อมูลรายละเอียดแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 จากภาพ 12 แสดงข้อมูลรายละเอยีดของแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอำเภอบางสะพานน้อย ได้แก่ ช่ือแหล่งภูมิปญัญา
ท้องถิ่น รายละเอียด เป็นต้น 
 

 

 
ภาพ 13 แสดงข้อมูลพื้นที่ใกล้เคียง 

 
 จากภาพ 13 แสดงข้อมูลรายละเอยีดของแหล่งภูมิ
ปัญญาพื้นที่ใกล้เคียง 
 
5.3 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการพัฒนาพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับส่งเสริมแหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของอำเภอบางสะพานน้อย 
 5.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตาราง 3 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
ชาย 270 67.2 
หญิง 132 32.8 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
2. อายุ 
20-30 ปี 198 49.3 
31-40 ปี 107 26.6 
41-50 ปี 22 5.5 
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 3 0.7 
ต่ำกว่า 20 ปี 72 17.9 
3. อาชีพ 
ทำธุรกิจส่วนตัว 36 9.0 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 107 26.6 
นักเรียน/นักศึกษา 175 43.5 
พนักงานบริษัท 74 18.4 
รับจ้างท่ัวไป 9 2.2 
อื่นๆ 1 0.2 

รวม 402 100 
 
จากตาราง 3 พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 

402 คน เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
จำนวน 270 คิดเป็นร้อยละ 67.2 รองลงมาคือเพศหญิง จำนวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 จำแนกอายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
20-30 ปี จำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี  จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 อายุต่ำ
กว่า 20 ปี จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 อายุระหว่าง 41-
50 ปี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และอายุตั้งแต่ 51 ปี
ขึ้นไป จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 จำแนกตามอาชีพส่วน
ใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาจำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.5 รองลงมารับราชการ/รัฐวิสาหกิจจำนวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.6 พนักงานบริษัทจำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 
ทำธุรกิจส่วนตัวจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 รับจ้างทั่วไป
จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และธุรการโรงเรียนจำนวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.2  

5.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบ 

 
 

 

ตาราง 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความห
มาย 

ด้านความสามารถของระบบ GIS 

1. ระบบ GIS มี
ประสิทธิภาพในการ
วิเคราะหร์ะยะเส้นทาง แต่
ละพื้นท่ีของแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.79 0.52 ดมีาก 

2. ระบบ GIS มี
ประสิทธิภาพในการ
วิเคราะหเ์วลาในการเดิน 
ทาง ไปยังแต่ละพื้นท่ีของ
แหล่งภูมิปญัญาท้องถิ่น 

3.98 0.61 ด ี

3. สามารถการตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นของแหล่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.14 0.94 ด ี

4. สามารถเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ของระบบ 
GIS ได้ เช่น เครื่องมือ
ทิศทาง 

4.12 0.86 ด ี

5. ระบบ GIS สามารถ
สืบค้นหรือเข้าถึงข้อมูล
เส้นทางสถานท่ีแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.19 0.83 ด ี

สรุปเฉลีย่ดา้นความสามารถ
ของระบบ GIS 

4.26 0.72 ดี 

ด้านออกแบบ GIS 
1. การวางเครื่องมือของ
แผนที่ในระบบ GIS มี
เพียงพอต่อการใช้ค้นหา
เส้นทางสถานท่ีแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.48 0.79 ด ี

2. มีการจัดวางรูปแบบง่าย
ต่อการใช้งานของระบบ 
GIS 

4.87 0.79 ดมีาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความห
มาย 

3. ระบบ GIS มีความ
สวยงาม ความทันสมัย 
และมีความน่าสนใจ 

4.18 0.86 ด ี

4. ระบบ GIS มีขนาด
ตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร 
ทำให้อ่านได้ง่าย 

3.98 0.87 ด ี

5. การสื่อความหมาย
สัญลักษณ์เครื่องมือของ
ระบบ GIS ทำให้เข้าใจได้
ง่ายต่อการใช้งาน 

4.12 0.87 ด ี

สรุปค่าเฉลี่ยดา้นออกแบบ 
GIS 

3.50 0.83 ดี 

ด้านการใช้งานในระบบ GIS 
1. มีความครบถ้วนสมบูรณ์
ของข้อมูลของแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในระบบ 
GIS 

4.48 0.76 ด ี

2. ระบบ GIS สามารถใช้
งานง่ายและเข้าใจง่าย 

3.87 0.81 ด ี

3. มีความครบถ้วนสมบูรณ์
ของรายละเอยีดข้อมลู
เส้นทางและแหล่งภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.19 0.86 ด ี

4. ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
และมีความถูกต้องของ
ข้อมูลแตล่ะเส้นทางและ
สถานท่ีแหล่งภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.06 0.89 ด ี

5. ข้อมูลแหล่งภูมปิัญญา
ท้องถิ่นของระบบ GIS เป็น
แหล่งข้อมูลที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

4.08 0.81 ด ี

สรุปค่าเฉลี่ยด้านการใช้งานใน
ระบบ GIS 

4.13 0.82 ดี 

 

จากตาราง 4 ผลการประเมินความสามารถใช้งานได้
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ผลการประเมินดังนี้ 

- ด้านความสามารถของระบบ GIS โดยรวมอยู่ ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย= 4.26, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.72) แสดง
ให้เห็นว่าด้านความสามารถของระบบ GIS มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับดี 

- ด้านออกแบบของระบบ GIS โดยรวมอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย= 3.50, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) แสดงให้เห็นว่า
ด้านออกแบบของระบบ GIS มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับด ี

- ด้านใช้งานในระบบ GIS โดยรวมอยู่ ในระดับดี  
(ค่าเฉลี่ย= 4.13, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.82) แสดงให้เห็นว่า
สรุปค่าเฉลี่ยด้านด้านใช้งานในระบบ GIS มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับดี 

 
6. อภิปรายผล 

งานวิจัยเรื่อง การสำรวจและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์อำเภอบาง
สะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วย
แก้ปัญหาต่างๆดังนี ้

- เพื่อสำรวจแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนในพื้นที่  
และสามารถจัดเส้นทางการเยี่ยมชมแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชุมชนในอำเภอบางสะพานน้อยโดยการวิเคราะห์เส้นทางที่
เหมาะสมในการเดินทาง ทำให้ผู้ใช้งานค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม
สมหรับเดินทางไปยังแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนโดยใช้
ระยะทางและระยะเวลาสั้นที่สุด และรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง การสำรวจและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์อำเภอบางสะพาน
น้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเส้นทาง
ที่เหมาะสมในการเดินทางไปแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น [11] 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลและที่ตั้ง
ของแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อใช้ค้นหา
เส้นทางที่เหมาะสมสำหรับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในอำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกท้ังยังสามารถแก้ปัญหา
ในการเสียเวลากับการเดินทางไปแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ 
ในอำเภอบางสะพานน้อย [12] 
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- เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมของ
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลหรือรูปภาพ
ของแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละ
ตำแหน่งพร้อมกันผ่านการแสดงผลบนหน้าจอของแผนที่
ออนไลน์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้  
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บทคัดย่อ 
การประเมินการจัดการขยะถือเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งใน

การพัฒนาสิ ่งแวดล้อมของเทศบาล เพื ่อให้เทศบาลได้ร ู ้ว่า
หน่วยงานของเทศบาลได้ดำเนินการไปถึงเป้าหมายหรือยัง 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบความต้องการ และ
พัฒนาระบบประเมินการจัดการมูลฝอยทั่วไปตามมาตรฐาน
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยการศึกษาเริ่มจากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี ่ยวข้อง จากนั้นทำการสัมภาษณ์ความต้องการระบบจาก
เจ้าหน้าท่ี แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาความต้องการระบบฯ 
จากนั้นทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย Use 
Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram แล้วทำการ
พัฒนาระบบฯโดยใช้โปรแกรม Sublime Text และใช้การเขียน 
HTML5, CSS, JavaScript, SQL, PHP แ ล ะ เ ฟ ร ม เ ว ิ ร์ ค 
Bootstrap จากนั ้นนำไปทดลองใช้ ผลจากการทดลองพบว่า
ระบบฯ  สามารถช ่วยให้ การประเม ินการจ ัดการขยะมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว นอกจากนี้ระบบยังใช้งานง่าย
สามารถเข้าถึงได้ทั้ง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป 
คำสำคัญ: การประเมิน, การจัดการมูลฝอย, มาตรฐานคุณภาพ,
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 

     The assessment of waste management is one of the 
priorities in the development of the municipality's 

environment.  This is because the municipality would 
like to knows whether the municipal authorities have 
achieved the target or not. The objective of this study 
was to examine system requirement and develop a 
general solid waste management assessment system in 
accordance with the quality standards of the 
environmental health service system of the local 
government organization. The study began with the 
compilation of relevant documents and research. Then 
the interviewed problems and the system requirements 
from the staff were conducted. Next, data was analyzed 
and designed using object-oriented approach with Use 
Case Diagram, Class Diagram, and Activity Diagram. After 
that, the system was developed using Sublime Text 
program and write HTML5, CSS, JavaScript, SQL, PHP 
and Bootstrap framework. Next, the system was tested. 
The results showed that the system could help make 
the assessment of waste management more efficient, 
accurate and fast. In addition, the system is easy to use 
and can be accessed by both smartphones, tablets and 
desktops. 
Keywords: assessment, solid waste management, 
quality standards, environmental health service system, 
local government organization 
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1. บทนำ 

ปัจจุบันระบบการเก็บขยะของสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์
ได้มีการแบ่งสายรถขยะไปตามเส้นทางต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ซึ่ง
รถขยะทั้งหมดของทางเทศบาลนครสวรรค์มีจำนวนทั้งหมด 22 
คัน โดยรถขยะแต่ละคันจะแบ่งการเก็บขยะในช่วงเวลา 04.00 
น. – 12.00 น. จำนวน 17 คัน และช่วงเวลา 18.00 น. -  02.00 
น.จำนวน 5 คัน โดยรถขยะแต่ละคันจะทำการเก็บถังขยะในแต่
ละจุดที่เป็นจุดรวมใหญ่ของการทิ้งขยะ แต่ไม่ได้มีการจดบันทึก
ว่าขยะในแต่ละจุดถูกจัดเก็บที่เวลาใดจึงไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า
ขยะในแต่ละจุดถูกจัดเก็บแล้ว ปัจจุบันได้มีการร้องเรียนไปยัง
สำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ถึงเรื่องไม่มีรถขยะเข้าไปเก็บถัง
ขยะในจุดทิ้งขยะของหมู่บ้าน ทำให้ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัด
นครสวรรค์ เข้าไปตรวจสอบกับทางสำนักงานเทศบาล แต่
สำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ไม่ได้มีการติดตามการทำงานของ
พนักงานเก็บขยะไม่สามารถทราบได้ว่ารถขยะแต่ละคันเก็บขยะ
แต่ละจุดแล้วนำไปทิ้งยังสถานท่ีฝังกลบแล้วหรือไม ่ทางสำนักงาน
เทศบาลนครสวรรค์ไม่ได้มีวิธีติดตามการทำงานของพนักงานเก็บ
ขยะ ทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่ารถขยะแต่ละคันเก็บขยะตามจุดที่
ต้องจัดเก็บหรือไม่หรือจัดเก็บแล้วแต่ไม่ทราบเวลาที่จัดเก็บที่
แน่นอนอีกทั้งยังไม่สามารถรู้ได้ว่าพนักงานเก็บขยะที่ทำการจ้าง
มาทำงานนั้นปฏิบัติงานจริงหรือไม่ และไม่มีข้อมูลของการจัดเกบ็
ขยะในแต่ละวัน จึงไม่มีข้อมูลที่มาให้คำตอบถึงเรื่องการปฏิบัติ
หน้าท่ีของพนักงานเก็บขยะกับทางของศูนย์อนามัยที่ 3  

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไป
ข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ เว็บเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนใน
การทำงานของแต่ละองค์กร ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
บัญชี ด้านการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กร ทำให้การ
ทำงานง่ายขึ้น และสะดวกสบายมากขึ้น   

จากปัญหาที่กล่าวมาของการจัดการรถขยะของสำนักงาน
เทศบาลนครสวรรค์ และความก้าวหน้าของเว็บเทคโนโลยีทำให้ผู้
ศึกษาสนใจที่จะพัฒนาระบบประเมินการจัดการมูลฝอยทั่วไป
ตามมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสวรรค์มีระบบในการ
ตรวจสอบการเก็บขยะของพนักงานเก็บขยะ และเจ้าหน้าที่กลุ่ม

พัฒนาอนามัยสิ ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่  3  มีระบบในการ
ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับขยะและการจัดการขยะ 
     ขยะมูลฝอย หมายถึงสิ่งของที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
และอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจน ใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว 
บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสีย
ต่อสุขภาพ ทางกายและจิตใจเนื่องจากความสกปรกเป็นแหล่ง
เพาะเช้ือโรคทำให้เกิดมลพิษ [1] 
     การจัดการขยะมูลฝอยเป็นการเก็บรวบรวมขนถ่ายและนำ
ขยะที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดไปกำจัดอย่างถูกหลักทางวิชาการ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนโดยหลักการจัดการขยะมูลฝอยประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนส่งขยะมูลฝอย 
และการกำจัดขยะมูลฝอย [2] 
2.2 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวด 
ล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การรับรองคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไก
และเคร ื ่องกระตุ ้นให ้เก ิดการพัฒนาระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบทั้ง
องค์กร ทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื ่องโดยใช้กรอบแนวคิดมาจากการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเพื่อให้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคุณภาพและยั่งยืน [3] 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการพัฒนาระบบ 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิค
การศึกษา การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบสารสนเทศของ
องค์ทำให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เนื ่องจาก
ผู้พัฒนาระบบต้องศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ การไหลเวียน
ของข้อมูล ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยันำเข้า ทรัพยากร
ดำเนินงาน และผลลัพธ์ เพื่อทำการออกแบบระบบสารสนเทศ
ใหม่ และพัฒนาระบบ จากนั ้นทำการทดลองใช้ นอกจากนี้
ผู้พัฒนาระบบจะต้องดูแลการจัดหา การติดตั้ง การดำเนินงาน 
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และทำการประเมินระบบว่าสามารถดำเนินงานได้ตามต้องการ
หรือไม่ [4] 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     อารยา อินต ๊ะ และสมร ัฐ นัยร ัมย ์ (2562) ได ้ทำการ
ประเม ินผลโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบร ิการอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตสุขภาพท่ี 9 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นในเขตสุขภาพที ่ 9 และเพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ปรับปรุงกระบวนงานมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจ ัยครั ้งนี ้ ค ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ในเขตสุขภาพที ่ 9 จำนวน 855 แห่ง และกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ เทศบาลทุกระดับในเขตเทศบาลที่ 9 ที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ EHA ในปีงบประมาณ 2558 – 2560 จำนวน 190 
แห่ง โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบประเมิน EHA 
ของกรมอนามัย จำนวน 9 ระบบ 20 ประเด็นงาน และ 2) 
แบบสอบถามการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เขต
สุขภาพที่ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.77 มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งอยู ่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
กำหนด โดยมีค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.91 และส่วน
เบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.65 เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศกับระดับความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพ ระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้
สถิติสหสัมพันธ์ พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
ซึ่งหมายถึงเพศที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวกำหนดความพึงพอใจ
ต่อโครงการ [5] 
  จากงานวิจัยเรื ่องนี้ ผู้ศีกษาได้นำแนวคิดเรื ่องการ
ประเม ินผลโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบร ิการอนามัย
สิ่งแวดล้อมฯ นี้มาเป็นตัวอย่างในการพัฒนาระบบฯ เนื่องจาก
ระบบ ฯ มีหลักฐานยืนยันในการเก็บขยะของพนักงานเก็บขยะใน
แต่ละวันทำให้ผู้ตรวจการของศูนย์อนามัยที่ 3 เข้ามาประเมินได้

ว่าปฏิบัติตามการจัดการมูลฝอย EHA : 4001 การจัดการมูลฝอย
ทั่วไปหรือไม่  
     นพดล จานชมพู (2556) ได้ทำการศึกษาการจัดการขยะของ
ชุมชนเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ1) เพื่อรักษาอิทธิพลของอายุเพศช่วงอายรุะดับ
การศึกษาระดับรายได้และอาชีพต่อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะ
และพฤติกรรมการกําจัดขยะของชุมชนในเทศบาลตําบลธาตุทอง 
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อตรวจสอบระดับความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนใน
เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และ 3) เพื่อ
วิเคราะห์หาตัวแปรที่ควบคุมพฤติกรรมการจัดการขยะชุมชนใน
เทศบาลตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนจัดอบรมให้แก่ชุมชนในเทศบาล 
ตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีขั้นตอนการ
พัฒนาระบบ คือ 1) กำหนดพื้นที่ในการทำ คือ เทศบาลตําบล
ธาตุทอง 2) การสำรวจปริมาณขยะมูลฝอย และ3) การสำรวจ
สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะ มูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลธาตุทอง ผลการประเมิน
พบว่า ขยะมูลฝอยที่พบในแต่ละครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นขยะยอ่ย
สลายได้ ได้แก่ เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ 
เปลือกผลไม้ สําหรับความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลธาตุทองส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องของขยะ 
โดยเฉพาะเรื่องขยะเปียก น้ำทุกชนิด ประชาชนมีความเข้าใจว่า
หมายถึงขยะเปียก ส่วนพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชน 
ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนยังขาด
ความรู ้ความเข้ามจในรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย มีการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบผิดวิธีอยู่จำนวนมาก โดยกระป๋องสเปรย์
เฉพาะถ่านไฟฉาย ประชาชนจัดการขยะโดยการทิ้ง ซึ่งเป็นการ
จัดการขยะที่ผิดวิธี [6] 
     จากงานวิจัยเรื ่อง ทำการศึกษาการจัดการขยะของชุมชน
เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ทำให้ผู้ศึกษา
เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการจัดการเกี ่ยวกับขยะ จึงมี
ความคิดที่จะพัฒนาะระบบฯ ขึ้นมาเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 3 หาแนวทางการต่อยอดของ
ระบบฯ ได้ในอนาคต  
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3. วิธีการดำเนินการศึกษา 
1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง

กับนโยบายการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และนโยบายจังหวัดสะอาด 
รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับขยะและการจัดการขยะ แนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการพัฒนาระบบ  

2) ทำการสัมภาษณ์ความต้องการระบบฯ กับเจ้าหน้าที่
กลุ ่มพัฒนาอนามัยสิ ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 3 จำนวน 6 คน 
และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล
นครสวรรค์จำนวน 6 นำข้อม ูลที ่ ได ้มาทำการจากนั ้น คน

เนื้อหข้อมูลเชิงวิเคราะห์ า 
3) ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเส้นทางการเดินรถเก็บขยะ 

และพิกัดถังขยะของรถเก็บขยะเขตเทศบาลนครสวรรค์กับ
เจ้าหน้าที ่ส ่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อมเทศบาล
นครสวรรค์ 

4)  รวบรวมข้อมูลที่ได้มาแล้วนำมาสรุปผล แล้วทำการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบด ้วย UML โดยใช้เคร ื ่องมือ 
Draw.io ในการออกแบบ 3 ไดอะแกรม คือ Use Case Diagram, 
Class Diagram และ Activity Diagra 

5)  พัฒนาระบบฯ โดยใช้โปรแกรม Sublime Text และใช้
การเขียน HTML5, CSS, JavaScript, SQL, PHP, GIS และเฟรม
เวิร์ค Bootstrap  

6)  ทดสอบระบบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบฯ  
 

4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลการศึกษาความต้องการของระบบฯ 
     จากการสอบถามเจ้าหนา้ที่ฯ จำนวน 12 คน มีสามารถสรุป
ได้ดังนี้ ความต้องการระบบในรูปแบบการใช้งานง่าย สีสันสวย 
งาม ในส่วนของฟังก์ชันสำหรับผู้ใช้งานสามารถสรุปตามผู้ใช้งาน
ได้ ดังนี ้
     -  เมนูสำหรับประชาชน ควรประกอบไปด้วย หน้าหลัก 
เส้นทางการเก็บขยะ ดูข้อมลูการเก็บขยะ ตารางเดินรถ ข้อมลู
นโยบายฯ ดูคำถามที่พบบ่อย ดูขอ้มูลการติดต่อหน่วยงาน และ 
ติดต่อเรา 
     - เมนูสำหรับเจ้าหนา้ที่ส่วนส่งเสรมิสาธารณสุขและสิ่งแวด 
ล้อมเทศบาลนครสวรรค์ควรประกอบไปด้วย จัดการจุดทีต่ั้งถัง
ขยะ จัดการข้อมลูการเดินรถ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการ

ข้อมูลการติดต่อ จัดการข้อมลูนโยบาย จัดการข้อมลูพนักงาน
เก็บขยะ จัดการข้อมูลคำถามที่พบบ่อย ดูข้อมูลการเก็บขยะ แระ
เมินคุณภาพ ข้อมูลการประเมินการเก็บขยะ ดผูลการประเมิน 
และอ่านข้อ เสนอแนะ 
     - เมนูสำหรับผู้บริหารเทศบาลนครสวรรค์ควรประกอบไป
ด้วย ข้อมูลการเก็บขยะ และผลการประเมินคณุภาพ 
     - เมนูสำหรับผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 3 ควรประกอบไปด้วย 
ผลการประเมินคณุภาพ 
     - เมนูสำหรับผู้ประเมิน/เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 3 ควรประกอบไปด้วย จัดการเกณฑ์
การประเมิน ดูข้อมลูการเก็บขยะ ประเมินการเก็บขยะ ข้อมูล
การประเมินการเก็บขยะ และ ดผูลการประเมินคุณภาพ 
4.2 ผลจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบฯ 
      ในการว ิ เ คร าะห ์ และออกแบบระบบฯ  ด ้ วย  UML 
ประกอบด้วย 1) Use Case Diagram 2) Class Diagram และ 
3) Activity Diagram สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
     4.2.1 ผลการออกแบบ Use Case Diagram ของระบบ 

 
ภาพที ่1 Use Case Diagram ของระบบ 
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      4.2.2 ผลการออกแบบ Class Diagram ของระบบ 

 
ภาพที ่2 Class Diagram ของระบบ 

 

     4.2.3 ผลการออกแบบ Activity Diagram ของระบบ 

 
ภาพที ่3 Activity Diagram ของระบบ 

 
4.3 ผลการพัฒนาระบบการประเมินการจัดการมูลฝอยทั่วไปฯ 
แบ่งออกเป็น 

   4.3.1 ผลของการพัฒนาระบบการประเมินการจัดการมูลฝอย
สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ประกอบด้วย 1) หน้าหลัก 2) ข้อมูลการ
เก็บขยะ 3) ตารางเดินรถ 4) นโยบายการประเมินคุณภาพ 5) 
คำถามที่พบบ่อย 6) ที่ตั้งหน่วยงาน 7) ติดต่อเรา ตัวอย่างแสดง
ในภาพ 4-10 

 
ภาพที ่4 หน้าหลักของระบบ 

 



1976 
 

  

 
ภาพที ่5 หน้าจอหนา้ข้อมูลการเก็บขยะ 

 
 

 
ภาพที ่6 หน้าจอขอ้มูลตารางการเดินรถ 

 
ภาพที ่7 หน้าจอขอ้มูลนโยบาย 

 
 

 
ภาพที ่8 หน้าจอหนา้ข้อมูลการติดต่อ 
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ภาพที ่9 หน้าจอหนา้ติดต่อเรา 

 

      4.3.2 ผลจากการพัฒนาระบบฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสวรรค์ ได้ผลหน้าจอ
แบ่งเป็น 9 ส่วนได้ดังนี้ 1) จัดการจุดที่ตั้งถังขยะ 2) จัดการข้อมูล
การเดินรถ 3) จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ 4) จัดการข้อมูลการ
ติดต่อ 5) จัดการข้อมูลพนักงานเก็บขยะ 6) รายงานการเก็บขยะ 
7) ประเมินคุณภาพตนเอง 8) ตรวจสอบผลการประเมินตนเอง 
9) อ่านข้อเสนอแนะ ซึ่งมีตัวอย่างหน้าจอในภาพ  10-18 

 
ภาพที ่10 หน้าจอข้อมูลการติดต่อสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสวรรค์ 
 

 
ภาพที ่11 หน้าจอจัดการข้อมูลตารางการเดินรถสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสวรรค์ 

 
ภาพที ่12 หน้าจอเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสวรรค์ 
 

 
ภาพที ่13 หน้าจอจัดการข้อมูลการติดต่อสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสวรรค์ 
 

 
ภาพที ่14 หน้าจอจัดการข้อมูลพนกังานเก็บขยะสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสวรรค์ 
 

 
ภาพที ่15 หน้าจอดูข้อมูลการเก็บขยะสำหรับเจ้าที่ส่งเสริมสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสวรรค์ 
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ภาพที ่16 หน้าจอประเมินคุณภาพตนเองสำหรับเจ้าที่ส่งเสริมสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสวรรค์ 
 

 
ภาพที ่17 หน้าจอตรวจสอบผลประเมินคุณภาพตนเองสำหรับเจ้าที่ส่งเสริม

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสวรรค์ 
 

 
ภาพที ่18 หน้าจอดูข้อเสนอแนะสำหรบัเจ้าที่ส่งเสริมสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสวรรค์ 
 

      4.3.3 ผลจากการพัฒนาระบบฯ สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่ม
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 3 ได้ผลหน้าจอแบง่เป็น 
4 ส่วนได้ดังนี้ 1) จัดการเกณฑ์การประเมนิ 2) ข้อมูลการเก็บขยะ 
3) ประเมินการเก็บขยะ 4) ดูผลการประเมิน ซึ่งมีหน้าจอแสดง
ในภาพ 19-22 

 
ภาพที ่19 หน้าจอจัดการข้อมูลเกณฑ์การประเมินสำหรับเจ้าหนา้ที่กลุ่ม

พัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อมศูนยอ์นามัยที ่3 

 
ภาพที ่20 หน้าจอดูข้อมูลการเก็บขยะสำหรับเจ้าหนา้ที่กลุ่มพัฒนาอนามยั

สิ่งแวดล้อมศูนย์อนามยัที่ 3 

 
ภาพที ่21 หน้าจอประเมินคุณภาพสำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาอนามัย

สิ่งแวดล้อมศูนย์อนามยัที่ 3 

 
ภาพที ่22 หน้าจอผลการประเมินคุณภาพสำหรับเจา้หน้าทีก่ลุ่มพัฒนา

อนามัยสิ่งแวดลอ้มศูนย์อนามยัที่ 3 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
    การศึกษาเริ่มจากการศึกษาปัญหาจากเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 3 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสวรรค์ และลงพื้นที่เก็บ
ข้อม ูลและปัญหาของการตรวจสอบการเก็บขยะ และการ
ประเมินคุณภาพการเก็บขยะ จากนั ้นทำการศึกษาเอกสาร 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ และ
การจัดการขยะ หลังจากนั ้นสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กลุ ่มพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 3 และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสวรรค์ เกี่ยวกับความ
ต้องการของระบบฯ เพื่อนำมาวางแผนระบบงาน แล้ววิเคราะห์
ระบบเชิงวัตถุด้วยเครื่องมือ UML และออกแบบหน้าจอรับข้อมูล
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และหน้าจอรายงาน  จากนั้นนำมาพัฒนาระบบ ด้วยภาษา PHP 
ร่วมกับ HTML5, CSS, JavaScript, SQL และโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL จากนั้นนำไปทดลองใช้ ผลจากการทดลอง
พบว่าระบบฯ สามารถช่วยให้การประเมินการจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว นอกจากนี้ระบบยังใช้งานง่าย
สามารถเข้าถึงได้ทั้ง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป  
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บทคัดย่อ 
การจองคิวของคลินิกแพทย์ทางเลือกนั้นมีความจำเป็นต่อ

การให้บริการ ทำให้การบริการมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และไม่
เสียเวลาในการรอ  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ
ความต้องการ และพัฒนาระบบการจัดการการจองคิวคลินิก
แพทย์ทางเลือกของศูนย์อนามัยที ่ 3 การศึกษาเริ่ มจากการ
รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องเกี ่ยวกับการจองคิว 
แพทย์ทางเลือก เว็บแบบตอบสนอง และหลักการพัฒนาระบบ 
จากนั ้นสัมภาษณ์เจ้าหน้าที ่ ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าผู ้ใช้
ต้องการให้ระบบออกโทนสีเขียวขาว หน้าเมนูของระบบควร
ประกอบไปด้วย หน้าล็อคอิน ข้อมูลแพทย์ทางเลือก ข้อมูล
สมาชิก การจองคิว การยกเลิกจองคิว การจัดการงานบริการ 
การลงทะเบียน และรายงานผลการจองคิว จากนั้นนำข้อมูลมา
ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ด้วย Use Case 
Diagram, Class Diagram, Activity Diagram และทำการพัฒนา
ระบบ ฯ โดยใช้โปรแกรม Sublime Text และนำ HTML5, CSS, 
JavaScript, SQL, PHP และเฟรมเวิร์ค Bootstrap มาใช้ในการ
พัฒนาระบบ เมื่อทำการพัฒนาระบบฯ เสร็จจึงนำไปทดลองใช้ 
ผลจากการทดลองพบว่าระบบฯ นี้สามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่
จัดการเอกสารข้อมูลการจองคิวอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้
ผู้ป่วยสามารถจองคิวผ่านระบบได้โดยไม่ต้องเดินทางมาจองด้วย
ตนเอง และช่วยให้ผู้บริหารสามารถดูรายงานการจองคิวได้ 
คำสำคัญ – การจองคิว, แพทย์ทางเลือก, เว็บแบบตอบสนอง 

ABSTRACT 
    Reservation of an Alternative Medicine Clinic is 
essential to provide service.  It makes the service more 
efficient, thorough access, and does not waste time 
waiting. The objective of this reserve was to find out 
system requirement and develop a reservation system 
of an Alternative Medicine Clinic for Health Center 
Region 3. The study began with the compilation of 
relevant documents and research on queue 
reservations, alternative medicine, responsive web, and 
principles of system development.  Then interview the 
staff was conducted. The results of the interview 
revealed that the users would like to have the system 
in green and white tone. The system should contain 
the following pages: Login, alternative doctor's 
information, members' information, queue booking, 
queue cancellation, booking service management, 
registration, and queue booking report. Next, data was 
analyzed and designed using object-oriented approach 
with Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram. 
Then, the system was developed using Sublime Text 
program and apply HTML5, CSS, JavaScript, SQL, PHP 
and Bootstrap framework. After that the system was 
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tested. The results showed that the system could help 
staff to manage the document, information, 
reservation, queue more efficiently. It also allowed 
patients to book the queue through the system without 
having to travel to book by themselves. In addition, the 
system allowed executives to view reports of queue 
reservations.  
Keywords - queue reservations, alternative doctors, 
responsive web 

1. บทนำ 
ปัจจุบันคลินิกแพทย์ทางเลือกศูนย์อนามัยที ่ 3 จังหวัด

นครสวรรค์ได้มีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมากทำให้ทางคลินิก
ต้องมีการจองคิวล่วงหน้าก่อนท่ีจะมาเข้าใช้บริการ โดยที่การจอง
คิวจะต้องดำเนินการด้วยการเข้ามาติดต่อเพื่อจองคิวด้วยตนเอง
หรือการโทรศัพท์เพื่อจองคิว และยังสามารถจองผ่านทางไลน์
กลุ่มของทางคลินิกแพทย์ทางเลือก ซึ่งปัญหาคือในการจองคิว
ทางคลินิกแพทย์ทางเลือกคือ จะมีการจัดเก็บข้อมูลการจองด้วย
การจดบันทึกที่มาจากหลายช่องทาง ทำให้เกิดความยุ่งยากใน
การจดบันทึก และในกรณีผู้มาใช้บริการไม่สามารถติดต่อการจอง
คิวผ่านทางโทรศัพท์ได้ หรือทางเจ้าหน้าที่คลินิกแพทย์ทางเลือก
ไม่มีเวลาในการอ่านไลน์ ซึ่งทำให้ผู้ที่จะมาใช้บริการเสียเวลา และ
เสียโอกาสในการจองคิว อีกทั้งทางคลินิกแพทย์ทางเลือกยังไม่มี
เว็บไซต์ที่ให้การประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานเกี่ยวกับด้านการ
ให้บริการ และการให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก 

ปัจจุบันเว็บเทคโนโลยีสามารถบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล 
บันทึก และแก้ไขได้ง่ายกว่าการจดบันทึกด้วยมือ สามารถจัด
บริหารจัดการได้ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ รวมทั้งยังค้นหาข้อมูล
ที่ต้องการอย่างง่ายดาย จัดเก็บเพียงที่เดียวง่ายต่อการจัดการ 
และไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเหมาะกับองค์กรขนาดเล็ก 
และไม่ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย 
นอกจากการเก็บข้อมูลบันทึก และแก้ไขข้อมูลเรื่องการจองคิว 
และยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลักทางการแพทย์
ทางเลือกได้อีกด้วย 

จากปัญหาที่เกิดขึ้น และความก้าวหน้าของเว็บเทคโนโลยี ทำ
ให้ผ ู ้ศ ึกษาตระหนักถึงป ัญหาการจองคิวท ี ่ เก ิดข ึ ้น จ ึงได้
ทำการศึกษาและพัฒนาระบบการจองคิวของทางคลินิกแพทย์
ทางเลือกของศูนย์อนามัย 3 จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เทคโนโลยี

เว็บแบบตอบสนอง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบในการจอง
คิว และการประชาสัมพันธ์ โดยผู้ที่ต้องการทำการรักษาสามารถ
เข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก และสามารถจองคิว
ผ่านทางระบบได้ โดยเจ้าหน้าท่ีสามารถเข้ามาตรวจสอบรายช่ือผู้
ที่เข้ามาจองผ่านระบบได้ โดยไม่ต้องทำการจดบันทึก ซึ่งง่ายและ
สะดวกสบายแก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาใช้บริการ โดยเหตุนี้จึงเป็น
เหตุผลให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะพัฒนาระบบการจัดการการจองคิว
คลินิกแพทย์ทางเลือกของศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ผ่านรูปแบบเว็บแบบตอบสนอง 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจองคิว 
     การจองคิว หมายถึงการจองคิวล่วงหน้าแบบระบุช่วงเวลา 
วันที่ที่สะดวก และสถานที่ที่ต้องการจองได้ โดยแบ่งการจองคิว
ออกได้หลายรูปแบบ เช่น การจองคิวออนไลน์ การโทรศัพท์จอง
คิว และการเดินทางไปจองคิวด้วยตนเอง [1] 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก 
     การแพทย์ทางเลือก หมายถึงการรักษาพยาบาลอีกรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งแตกต่างไปจากการแพทย์แผนปัจจุบันผู้ที่ให้การรักษา
จะต้องสำเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทย์ และได้รับใบประกอบโรค
ศิลปะเป็นแพทย์ท่ัวไป หรือแพทย์เฉพาะทางส่วนแพทย์ทางเลือก
เป็นวิทยาการผสมผสานให้ใกล้เคียงกับการดำรงชีวิตของมนุษย์
มิใช่การแพทย์ที่ให้การรักษาโดยใช้ยาแผนปัจจุบันผู้ให้การรักษา
ไม่จำเป็นต้องจบวุฒิทางการแพทย์แผนปัจจุบันแต่เป็นผู้ที่ผ่าน
การอบรม และได้รับการฝึกฝนจนเป็นท่ีชำนาญในแต่ละสาขา [2] 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเว็บแบบตอบสนอง 
   เว็บแบบตอบสนอง หมายถึงเว็บที่จะถูกปรับเปลี่ยนไปตาม
ขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ที ่ล ูกค้าใช้เปิดหน้าเว็บ ข้อดีของ
เว็บไซต์แบบตอบสนองจะมีความง่ายในการดูแลรักษา อีกทั้งยัง
มอบประสบการณ์การใช้งานท่ีดีในอุปกรณ์ต่าง ๆ ในทางตรงข้าม
จะมีบางเส้นทางที่ดูไม่ค่อยดีนัก ยกตัวอย่างเช่น หากเน้นพัฒนา
สำหรับโทรศัพท์มือถือการใช้งานบนเดสก์ท็อปก็อาจจะดูไม่ค่อยดี 
หรือไม่ถูกต้องมากนัก แต่ถ้าเน้นพัฒนาบนเดสก์ท็อปก็อาจจะมี
บางฟีเจอร์ที่ดูเกินเลยในโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้เว็บแบบตอบสนอง
ก็ยังเป็นสิ่งที่เหมาะสมในการสร้างเว็บไซต์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการผู้ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ และเดสก์ท็อปได้ดีพอสมควร 
[3] 



1982 

 

  

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการพัฒนาระบบ 
   หลักการพัฒนาระบบ เป็นการสร้างระบบงานใหม่ หรือ
ปรับปรุงระบบงานเดิมให้ดีกว่าที ่เป็นอยู ่การเปลี ่ยนแปลง
กระบวนการบริหาร และการปฏิบัติงานจำเป็นต้องพัฒนา หรือ
ปร ับปร ุงระบบสารสนเทศที ่สามารถช ่วยในข ั ้นตอนการ
ปฏิบัติงานภายใน และกระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้นการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เพื ่อที ่จะร ับเอา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับปรุง และประยุกต์ใช้กับระบบงานเดิมที่
มีอยู่แล้ว การปรับองค์กรและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
เพื่อสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
โดยทั่วไปการพัฒนาระบบขึ้นกับสิ่งต่อไปนี้ กระบวนการทาง
ธุรกิจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั ้นตอนในการดำเนินธุรกิจ 
แนวทางของระบบสารสนเทศที่จะพัฒนา บุคลากร ที่ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิธีการ และเทคนิคในการพัฒนา ซึ่งมีข้อดี
และข้อจำกัดแตกต่างกัน เทคโนโลยีที ่ต้องมีการพิจารณาให้
รอบคอบเนื ่องจากมีให้เลือกใช้มากมาย ต้องคำนึงถึงความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน ค่าใช้จ่ายและส่วนต่าง ๆ งบประมาณที่
ต้องจัดเตรียมไว้รองรับล่วงหน้าข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในองค์การเพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการใช้
ระบบการใช้ข้อมูลร่วมกันและการติดต่อสื ่อสาร การบริหาร
โครงการ เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเพื่อป้องกันไม่ให้การพัฒนา
ล่าช้าและเกินงบประมาณ [4] 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     ศิวพร เพชรวิลัย และนันทนา ศรีพรมทอง (2561) ได้พัฒนา
ระบบระบบการจองคิวและจัดการร้านทำผมออนไลน์ เพื่อ
อำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ช่วย
ลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน มีการจัดทำระบบจองคิว มี
การออกรายงานที่ถูกต้อง ระบบนี้พัฒนาด้วยภาษาพีเอชพีบน
ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล รวมถึงการนำทฤษฎี First In 
First Out (FIFO) มาจัดการในเรื ่องการจัดการคิวลูกค้าที ่ใช้
บริการในการจองคิวทำผม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกใน
การใช้บริการของลูกค้า และเพื่อลดข้อผิดพลาดของทางร้านใน
การจองคิวของลูกค้า และการจัดการกับพนักงาน กลุ ่มผู ้ใช้
ประกอบด้วย กลุ่มที่ใช้ที่เป็นลูกค้า เจ้าของร้าน พนักงานในร้าน 
เมื ่อนำไปใช้สรุปได้ว่าระบบช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการจองคิวได้อย่างถูกต้อง สามารถทำงานตามฟังกชั์น

ต ่าง ๆ ได ้อย ่างสมบูรณ์ช ่วยให ้การทำงานสะดวกข ึ ้นลด
ข้อผิดพลาด และตรงไปตามความต้องการของผู้ใช้ [5] 
     ผู้ศึกษาจึงได้งานวิจัยนี้มาประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการการ
จองคิวคลินิกแพทย์ทางเลือกของศูนย์อนามัยที่ 3 ผ่านเว็บแบบ
ตอบสนอง โดยการนำทฤษฎี First In First Out (FIFO) มา
จัดการในเรื่องการจัดการคิว 
     สงบ ศศิพงศ์พรรณ และศุภณัฐ ค้าทอง (2560) ได้พัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันลดระยะเวลาการรอคิวของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
หรือคลินิก และสามารถรู้เวลาในการรอคิวล่วงหน้า ซึ ่งทำให้
คลินิกสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจผู้ป่วยไว้เพียงพอต่อ
ความต้องการ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการรอคิวของผู้ป่วยที่
ผ่านมา และนำมาหาค่าเฉลี่ยในการรอคิวของแต่ละวัน โดยระบบ
เว็บแอปพลิเคชันที่ผู้พัฒนาได้ทำขึ้นมีส่วนของการสมัครสมาชิก 
และสมัครผู้ใช้งานเพื่อเพิ่มส่วนของการจัดข้อมูลการจัดการ
ผู ้ใช้งานระบบเว็บแอปพลิเคชันในส่วนแสดงผลผู ้พัฒนาได้
ออกแบบให้ใช้งานงานลดขั้นตอนของการเข้าถึงข้อมูล มีส่วน
แสดงข้อมูลสมาชิกเป็นตารางค้นหาข้อมูลที ่ได้สมัครไว้ และ
สามารถ แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูลสมาชิก แล้วในกรณีที่สมาชิกไดล้มื
รหัสผ่านสมาชิกสามารถโทรมาขอหรือมาที่คลินิก เพื่อให้ผู้ดูแล
ระบบส่งรหัสผ่านไปที่ E-mail ของสมาชิก ในส่วนการจองคิว
ผู้ใช้งานจะสามารถจองคิว และจัดการการเข้าออกของผู้ป่วยได้
ผ่านหน้าจอในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการจะยกเลิกผู้ป่วยสามารถขอ
ยกเลิกได้จากผู ้ใช้งานซึ ่งผู ้พ ัฒนาได้ทำให้ระบบเป็นระบบ
ออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟน ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกสามารถ
ได้ดูเวลา และคิวได้จากสมาร์ทโฟน [6] 
     ผู้ศึกษาจึงได้งานวิจัยนี้มาประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการการ
จองคิวคลินิกแพทย์ทางเลือกของศูนย์อนามัยที่ 3 ผ่านเว็บแบบ
ตอบสนอง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการรอคิวของผู้ป่วยที่
ผ่านมา และนำมาหาค่าเฉลี่ยในการรอคิวของแต่ละวัน             
     ประภัสสร ศรีเผด็จ (2559) ได้พัฒนาระบบจองคิวบนสมารท์
โฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา การจองคิวร้านสัก
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และเป็น
ช่องทางระหว่างการติดต่อลูกค้า และเจ้าของร้าน โดยมีฟังก์ชัน
การทำงานของระบบให้ลูกค้าสามารถจองคิว, บันทึกประวัตกิาร
สักของลูกค้า, ดูโปรโมชั่น และดูรูปภาพจากทางร้านได้ นับได้ว่า
ระบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองการใช้งานของ
กลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน และในอนาคตระบบดังกล่าวจะทำการจะ
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ถูกนำไปทดสอบใช้จริงกับสถานประกอบการเพื่อทดสอบการ
ทำงาน และปรับให้เหมาะสมต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น [7] 
     ผู้ศึกษาจึงได้งานวิจัยนี้มาประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการการ
จองคิวคลินิกแพทย์ทางเลือกของศูนย์อนามัยที่ 3 ผ่านเว็บแบบ
ตอบสนองโดยให้มีฟังก์ชันการทำงานของระบบให้ประชาชน
สามารถจองคิว และบันทึกประวัติการจองคิว             
     ปทิตตา จารุวรรณชัย และกฤช จรินโท (2558) ได้วิจัยเรื่อง
คุณลักษณะของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาล เพื่อ
ศึกษาลักษณะของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือกที่มีผลต่อการเลือกรับ
บริการการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลของรัฐ การวิจัยนี้เป็น
งานวิจ ัยเชิงคุณภาพ กลุ ่มผู ้ใช้ข ้อมูลหลักจำนวน 21 ท่าน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหาด้วยโปรแกรมสำเร็จร ูป ผล
การศึกษาพบว่าลักษณะของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือกมีทั้งวัยเด็ก
เล็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยชรา ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 40-60 
ปี ประกอบอาชีพรับราชการ และมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรค
กระดูก ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ และอาการในกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ผู้รับบริการที่เลือกรับบริการ
การแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลส่วนมากใช้สิทธิเบิกต้นสังกัด 
มีประสบการณ์ด้านการแพทย์ทางเลือกในการดูแลตนเองที่บ้าน 
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการแพทย์ทางเลือกจากคนในครอบครัว มี
ความเชื ่อว่าการแพทย์ทางเลือกช่วยลดการใช้ยาที ่ผลิตจาก
สารเคมี มีความรู้และประสบการณ์ใช้การแพทย์ทางเลือกกลุ่ม
กาย และจิต เช่น สมาธิบำบัด การออกกำลังกาย ฯลฯ [8] 
     ผู้ศึกษาจึงได้งานวิจัยนี้มาประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการการ
จองคิวคลินิกแพทย์ทางเลือกของศูนย์อนามัยที่ 3 ผ่านเว็บแบบ
ตอบสนอง โดยการใช้เครื ่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบ
สัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหาด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป 
 3. วิธีการดำเนินการศึกษา 
     3.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
จองคิวประกอบด้วย 1) แนวคิดเกี่ยวกับการจองคิว 2) แนวคิด
เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 3) แนวคิดเกี่ยวกับเว็บตอบสนอง 4) 
แนวคิดเกี ่ยวกับหลักการพัฒนาระบบ และทำการทบทวน
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ  
     3.2 ศึกษาความต้องการของผู ้ใช้จากการสอบถามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

     3.3 ศึกษาระบบงานเดิมโดยศึกษาการจัดเก็บข้อมูลการจอง
คิว ว่ามีการจัดเก็บแบบไหน และมีบุคคล เอกสาร และเครื่องมือ
ที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
     3.4 วิเคราะห์ระบบโดยนำข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษามาทำ
การวิเคราะห์ว่าการจัดการการจองคิวแบบเดิมมีข้อบกพร่อง 
หรือปัญหาในการดำเนินงาน สาเหตุของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น 
โดยวิเคราะห์ระบบแบบ SDLC และวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุด้วย 
UML 
     3.5 ออกแบบ User Interface ระบบการจัดการการจองคิว
คล ิน ิกแพทย์ทางเลือกของศูนย์อนามัยที ่ 3 ผ ่านเว ็บแบบ
ตอบสนอง โดยทำการออกแบบระบบให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ 
     3.6 พ ั ฒน า ร ะ บ บ  โ ด ย ใ ช ้ ภ า ษ า  PHP, HTML, CSS, 
JavaScript ในการพัฒนาเว็บแบบตอบสนอง ใช้ Apache เป็น 
Server จำลอง ใช ้  MySQL ใช ้สำหร ับจ ัดการฐานข ้อมูล 
ใช้Bootstrap สำหรับจัดรูปแบบของเว็บ 
     3.7 ทดสอบระบบโดยการนำระบบการจองคิวของคลินิก
แพทย์ทางเลือกส่งให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใช้  
 

4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลการศึกษาความต้องการของระบบฯ 
     ผลจากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่าผู้ใช้ต้องการให้ระบบ
ออกโทนสีเขียวขาว หน้าเมนูของระบบควรประกอบไปด้วย หน้า
ล็อคอิน ข้อมูลแพทย์ทางเลือก ข้อมูลสมาชิก การจองคิว การ
ยกเลิกจองคิว การจดัการงานบริการ การลงทะเบียน และ
รายงานผลการจองคิว  
4.2 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
      จากการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการการจองคิวคลินิก
แพทย์ทางเลือกของศูนย์อนามัยที่ 3  แบ่งรายละเอียดได้ดังนี้ 1 (
Use Case Diagram  2 ( Class Diagram แ ล ะ  3 ( Activity 
Diagram สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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     4.2.1 ผลการออกแบบ Use Case Diagram ของระบบ 

 
ภาพ 1 Use Case Diagram ของระบบ 

 

4.2.2 ผลการออกแบบ Class Diagram ของระบบ 

 
ภาพ 2 Class Diagram ของระบบ 

 

     4.2.3 ผลการออกแบบ Activity Diagram ของระบบ 

 
ภาพ 3 Activity Diagram ของระบบ 

 

4.3 ผลการพัฒนาระบบการจัดการการจองคิวคลินิกแพทย์
ทางเลือกของศูนย์อนามัยที่ 3 
      4.3.1 ผลจากการพัฒนาระบบฯ หน้าจอหลัก ไดผ้ลหน้าจอ
ดังนี ้

 
ภาพ 4 หน้าจอหลักประกอบไปดว้ยเมนู 1) ข่าวงานบริการ 2) 

หน้าตารางคิว 3) หน้าองค์ความรูแ้พทย์ทางเลือก 4) หน้า
บุคลากร 5) หน้าตดิต่อเรา 6) หน้าสมัครสมาชิก 7) หน้าล็อกอิน 

 
ภาพ 5 หน้าจอหลักเมนขู่าวงานบริการ 
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ภาพ 6 หน้าจอหลักเมนูองค์ความรู้แพทย์ทางเลือก 

 
ภาพ 7 หน้าจอหลักเมนูบคุคลากร 

 
ภาพ 8 หน้าจอหลักเมนสูมัครสมาชิก 

 
ภาพ 9 หน้าจอหลักเมนลู็อกอิน 

 
ภาพ 10 หน้าของเจ้าหน้าท่ีรับจองประกอบไปด้วยเมนู 1) เมนู
จองคิว 2) เมนอูนุมัติจองคิว 3) เมนรูายชื่อผู้ที่จองคิว 4) เมนู
จัดการสมาชิก 5) เมนูจัดการข้อมลูงานบริการ 6) เมนูจดัการ
ข้อมูลบุคลากร 7) เมนูจัดการข้อมลูติดต่อ 8) เมนจูัดการข้อมูล

องค์ความรู้  

 
ภาพ 11 หน้าของเจ้าหน้าท่ีรับจองเมนูจัดการข้อมูลงานบริการ 

 
ภาพ 12 หน้าของเจ้าหน้าท่ีรับจองเมนูจัดการข้อมูลบุคลากร 

 
ภาพ 13 หน้าของเจ้าหน้าท่ีรับจองเมนูจัดการข้อมูลองค์ความรู ้
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ภาพ 14 หน้าของผู้บริหารประกอบไปด้วยเมนู 1) รายงานการ

จองคิว 

 
ภาพ 15 หน้าของแพทย์ทางเลือกประกอบไปด้วยเมนู 1) เมนู

จองคิว 

 
ภาพ 16 หน้าของผู้ป่วยประกอบไปด้วยเมนู 1) เมนูจองคิว 2) 

เมนูสถานะการจองคิว 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
  การศึกษาเริ่มจากการศึกษาการจองคิวจากเจ้าหน้าที่ 
และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ถึงปัญหาที ่เกี ่ยวการจองคิว จากนั้น
ทำการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการ
จัดการการจองคิว เพื่อนำมาวางแผนระบบงาน แล้ววิเคราะห์
ระบบเชิงวัตถุด้วยเครื่องมือ UML และออกแบบหน้าจอรับข้อมูล
และหน้าจอรายงาน  จากนั้นนำมาพัฒนาระบบ ด้วยภาษา PHP 
ร่วมกับ HTML5, CSS, JAVASCRIPT, SQL และโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล MYSQL จากนั้นนำไปทดลองใช้ ผลจากการทดลอง
พบว ่าระบบฯ สามารถช ่วยให ้การจ ัดการการจองค ิวมี

ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว นอกจากนี้ระบบยังใช้งานง่าย
สามารถเข้าถึงได้ทั้ง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป 
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Mobile Application Elsthai 
 

*ปิยวรรณ  ใจคง  , วรัญญา น้อยบุญญะ , หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย และ พีรศุษม์ ทองพ่วง 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรด ิ

Email: kik56.pj@gmail.com 
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
ของมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม หรือที่เรียกว่า Mobile 
Application ELS-Thai  แ ล ะ เพื่ อ เป็ น สื่ อ ก ล า ง ใน ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลที่สนใจบริจาคทุนพร้อมกับประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  โดยผู้บริจาคสามารถดูข้อมูลประวัติ
การบริจาคทุนที่เคยบริจาคและสามารถบริจาคทุนให้กับผู้รับทุน
ที่ยังรอการสนับสนุนเพื่อลดปัญหาความขาดแคลนของเด็กด้อย
โอกาส ผลจากการวิจัยพบว่า Mobile Application Elsthai 
สามารถทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้จากการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้โมบายแอปพลิเคชัน โดยจัดทำ
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 คน ประกอบไปด้วย 
กรรมการมูลนิธิ 2 คน ผู้จัดการมูลนิธิ 1 คน และอาสาสมัคร
มูลนิธิ 7 คน พบว่าภาพรวมของคะแนนความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย
ที่ 4.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 มีความหมายทางสถิติจัดอยู่
ในความพึงพอใจระดับมาก 
 
คำสำคัญ: โมบายแอปพลิเคชัน, การบริจาคทุนการศึกษา  
 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study are developing a mobile 
application and survey satisfaction of users. It's a 
media of public relations and is called the ELS-Thai 
Mobile Application. The ELS-Thai is The Foundation of 
Education for life and society. The donors can view 

donation records and donate scholarships to the 
children who need and lack funds on ELS-Thai mobile 
application. The finding is the ELS-Thai mobile 
application can working achieve its goal. Furthermore, 
the result of the survey questionnaire by ten users 
included two foundation directors, a manager 
foundation, and seven volunteers. We founded that 
the mean of satisfaction is 4.7. The standard deviation 
is 0.64. Therefore, the conclusion is very satisfying for 
users.   
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1. บทนำ 

สภาพสังคมในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ทำให้วิถีชีวิตการดำรงอยู่ของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรมีการ
แข่งขันสูงขึ้นผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและมีการพึ่งพา
เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารกันมากยิ่งขึ้น แต่ในบางพื้นที่อยู่
ในบริเวณห่างไกลตามถิ่นทุรกันดารยังคงประสบปัญหาในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งทำให้ยาก
ต่อการติดต่อสื่อสาร แม้สภาพสังคมในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความ
เจริญก้าวหน้ามากเพียงใดแต่เทคโนโลยียังคงใช้ไม่ได้กับทุกพื้นที่
ทุกภูมิภาคและจากการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลการบริจาคทุน
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมพบว่า การบริจาคทุนเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสของมูลนิ ธิ
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ยังคงพบปัญหาในด้านการเผยแพร่
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ข้อมูลของเด็กผู้รับทุนแก่ผู้บริจาคทุนเพราะผู้รับทุนอยู่ในพื้นที่
ต่างจังหวัดตามถิ่นทุรกันดารทำให้ไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร
กับผู้บริจาคทุน ผู้บริจาคทุนจึงไม่สามารถทราบข้อมูลข่าวสาร
และปัญหาความขาดแคลนของเด็กทุนได้ ซึ่งการพัฒนาระบบโม
บายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) จะเปรียบเสมือน
สื่อกลางในการให้ข้อมูลในด้านปัญหาต่างๆ ของเด็กผู้รับบริจาค
ทุนแก่ผู้บริจาคทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
และการพัฒนาอาชีพของเด็กด้อยโอกาสรวมไปถึงเพื่อลดปัญหา
ความขาดแคลนของเด็กด้อยโอกาส 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันของมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิต
และสังคม 
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลที่สนใจ
บริจาคทุนและได้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ชาญณรงค์ ยะลา [1]  พัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกรักการอ่านใช้
หลักการวิเคราะห์และออกแบบ โดยใช้แผนภาพ  Use Case 
Diagram และ Class Diagram ใช้โปรแกรม Android Studio 
ภ าษ า  Java และ  Sqlite ใน ก ารพั ฒ น า  ผู้ วิ จั ย ได้ จั ด ท ำ
แบบสอบถามเพื่ อประเมินความพึ งพอใจของผู้ ใช้ที่ มี ต่ อ       
แอปพลิเคชัน จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 42 คน แบ่งเป็นนักเรียน 
30 คน ครู 5 คน และบุคคลทั่วไป 7 คน พบว่าภาพรวมของ
คะแนนความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.66 มีความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความพึงพอใจระดับมาก
แอปพลิเคชันบันทึกรักการอ่าน ใช้สำหรับนักเรียนและครูในการ
จัดทำบันทึกการอ่าน ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ รวมถึง
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการอ่านหนังสือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
วิจัยที่ผู้จัดทำได้ทำอยู่ในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้
ภาษา Java ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 
ประกายบุญ ม่วงทอง [2] ได้พัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทเพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดชัยนาท 
โด ยแอป พ ลิ เค ชัน ส าม ารถ ใช้ งาน บ น สม าร์ท โฟ น แล ะ        

แท็บแล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แอปพลิเคชันสามารถ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถาน ร้านอาหาร และสินค้า 
OTOP สามารถเช่ือมโยงกับ  Google Map เพื่อนำทางไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการได้ สามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรม
งานประจำปีในจังหวัดชัยนาท ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท จากผู้
ทดสอบใช้งานแอปพลิเคชันที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน  
35 คน พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการทำงานของ
แอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  0.64) ระดับความพึ งพอใจด้ านการออกแบบ       
แอปพลิเคชันอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิจัยที่ผู้จัดทำ
ได้ทำอยู่ในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์ และ 
การใช้งานแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 
 
วศิน นารัตฐา [3] แอปพลิเคชันพระราชประวัติพระมหากษัตริย์
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ในการศึกษาพระ
ราชประวัติพระมหากษัตริยไ์ทยฯ และเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาและความ
ต้องการจากครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้หลักการเชิงวัตถุในการวิเคราะห์ 
และออกแบบ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Android Studio และ
ภาษา Java ใช้โปรแกรม Movie Maker ในการตัดต่อวิดโีอ และ 
โปรแกรม Construct 2 ในการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ ผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินมี
จำนวน 50 คน ประกอบด้วยครูสอนประวัติศาสตร์ไทย จำนวน 
5 คน นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 35 คน และ
ผู้ที่มีความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ไทยจำนวน 10 คน ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 มี
ความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความพึงพอใจระดับมากที่สุด    
แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น เป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียนและผู้ที่
ต้องการศึกษาพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยฯ  สามารถ
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ มีสื่อวิดีโอประกอบการศึกษา และมี
แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนได้  ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับวิจัยที่ผู้จัดทำได้ทำอยู่ ใน เรื่องของการพัฒนา     
แอปพลิเคชันโดยใช้ภาษา Java ในการพัฒนาแอปพลิเคชันและ
ใช้หลักการเชิงวัตถุในการวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชัน 
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4.การพัฒนาระบบ 
โมบายแอปพลิเคชันมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมใช้
โปรแกรม Visual Studio Code เป็น  Editor สำหรับเขียน
โปรแกรมและทดสอบการทำงาน  โดยใช้ภาษา HTML, 
JavaScript และ Ionic Framework ในการเขียนคำสั่งงานเพื่อ
ควบคุมระบบ มีการใช้ Firebase เป็น Database ไว้สำหรับเก็บ
ข้อมูล และใช้ภาษา CSS ในการตกแต่งรูปแบบหน้าจอและการ
ออกแบบไอคอนในแอปพลิเคชัน หลังจากการพัฒนาแอปพลิเค
ชันเรียบร้อยแล้ว ทำการทดสอบแบบจำลองผ่าน Localhost 
แล้วทำการแก้ไขข้อผิดพลาด จนแอปพลิเคชันไม่มีข้อผิดพลาด
แล้วจึงนำไปใช้งานต่อไป 
Firebase Realtime Database เ ป็ น  NoSQL cloud 
database ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของ JSON และมีการ sync 
ข้อมูลแบบ Realtime กับทุก Devices ที่เช่ือมต่อแบบอัตโนมัติ 
รองรับการทำงานเมื่อ offline ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน Local 
จนกระทั่งกลับมา online จะทำการ sync ข้อมูลให้อัตโนมัติ[4] 

ซึ่งการใช้งานของ Firebase ทางโมบายแอปพลิเคชัน
จะส่งข้อมูลมาเก็บและแสดงไว้บน Firebase อย่าง Realtime 
โดย Firebase ถูกนำมาใช้เพื่อเก็บหลักฐานการบริจาค จะ
สามารถเรียกดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกของผู้ที่สมัครสมาชิก 
ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบหลักฐานการบริจาค หรือ
แก้ไขข้อมูลของผู้บริจาคผ่านทาง Firebase ได้ 
 

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

Water Fall Model คือรูปแบบการจัดการผลิต  Software 
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเหมือนน้ำตกที่ไหลจากบนลงล่างเท่านั้น โดย 
Model ชนิดนี้จะมีการทำงานแบบทำให้เสร็จสิ้นทีละ Stage 
แบบ 100 % จากนั้นค่อยเริ่มทำ Stage ถัดไปโดยมีขั้นตอน 5 
ขั้นตอน[5] 

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 ขั้นตอนการจัดการผลติ Software รูปแบบหนึ่ง 

5.1 วางแผนโครงงาน เป็นการวางแผนโครงงานเพื่อ
ศึกษาปัญหาที่พบในการดำเนินโครงงาน และนำมาเป็นหัวข้อ
โครงงาน 

5.2 เสนอหัวข้ออาจารย์ นำหัวข้อโครงงานไปเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและขอคำแนะนำเพิ่มเติม 

5.3  ศึ ก ษ าแ ล ะ วิ เค ร า ะ ห์ ขั้ น ต อ น ก า รพั ฒ น า          
แอปพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการ Android และ IOS 

5.4 ออกแบบระบบ UI และออกแบบการใช้งานของ
แอปพลิเคชันให้สวยงาม 

5.4.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
  1. ตรวจสอบการบริจาคของผู้ใช้งาน 
  2. ยืนยันการออกใบลดหย่อนภาษี 
  3. สามารถดูข้อมูลของผู้ใช้งาน 

4. อัพเดทข้อมูลโครงการต่างๆ 
   (ข้อมูลการบริจาค ทุนการศึกษา, 
   ทุน อาชีพ, สนับสนุนกิจกรรม) 

5.4.2 ส่วนของผู้ใช้งาน 
  1. ดูข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  2. สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ 
  3. แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 

   (ช่ือ, อีเมล, รหัสผ่าน) 
  4. ดูข้อมูลการรับบริจาค 

        (รายละเอียดแต่ละโครงการ) 
  5. ดูประวัติการบริจาค 
 5.5 เริ่มทำการเขียนแอปพลิเคชัน 
 5.6 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข หากทดสอบระบบ 
แล้วเกิดพบข้อผิดพลาดก็ทำการแก้ไขให้สมบูรณ์ 
 5.7  ประเมินผล หลั งจากทำการปรับปรุ งแก้ ไข
ข้อผิดพลาดเรียบร้อยแล้ว 
 5.8. นำเสนอผลงาน 
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ภาพที ่2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram 

: Context Diagram) 
ผู้บริจาค ในส่วนของผู้ใช้งาน(ผู้บริจาค) สามารถสมัครสมาชิก 
กรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงใน  Mobile Application สามารถส่ง
รายละเอียดหลักฐานการบริจาค เจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาเพื่อ
ชีวิตและสังคม(ผู้ดูแลเว็บ) สามารถดูข้อมูลของสมาชิก สามารถ
จัดการ ลบ เพิ่ม แก้ไข โครงการ ตรวจสอบการบริจาคของ
ผู้ใช้งาน  

 
ภาพที ่3 แสดงแผนภาพ Data Flow Diagram Level 1 

 
Process ที่ 1 สมัครสมาชิก  
Process ที่ 2 เข้าสู่ระบบ  
Process ที่ 3 แก้ไขข้อมูลสมาชิก  
Process ที่ 4 เรียกดูโครงการ  
Process ที่ 5 รายการบริจาค  
Process ที่ 6 แจ้งยอดของการบริจาค  
Process ที่ 7 ตรวจสอบการบริจาค 
Process ที่ 8 เรียกดูสรุปการบริจาค 
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ภาพที ่4 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 ผู้ใช้งานต้องทำการเข้าสู่ระบบโดยกรอก อีเมล และ 
รหัสผ่าน ให้ถูกต้องเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ 
 

 
ภาพที ่5 หน้าจอการสมัครสมาชิก 

 ผู้ใช้งานต้องทำการสมัครสมาชิกโดยกรอก อีเมล และ 
รหัสผ่านเพื่อทำการยืนยัน ก่อนเข้าใช้งาน 
 

 
ภาพที ่6 หน้าจอลืมรหสัผ่าน 

 เมื่อผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน ผู้ใช้งาน
สามารถคลิกที่ปุ่ม ลืมรหัสผ่าน แล้วกรอก อีเมลเพื่อขอรหัสผ่าน
ใหม่ ข้อความการตั้งรหัสผ่านใหม่จะส่งไปที่อีเมล ผู้ ใช้งาน

สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่เพื่อใช้เข้าสู่ระบบได้จากลิงค์ที่ได้รับจาก
อีเมล 

 
ภาพที ่7 หน้าจอโครงการการบริจาคทุนการศึกษา 

 หน้าจอโครงการทุนการศึกษา จะแสดงโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการรับบริจาคขอรับทุนเพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษา
ให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 
 

 
ภาพที ่8 หน้าจอโครงการการบริจาคทุนอาชีพ 

 หน้าจอโครงการทุนอาชีพ จะแสดงโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการรับบริจาคทุนเพื่อนำไปเป็นทุนอาชีพให้กับเด็กด้อยโอกาส 
เพื่อพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ การหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
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ภาพที ่9 หน้าจอโครงการการบริจาคระดมทุน  
 หน้าจอโครงการการรับบริจาคระดมทุน จะแสดง
โครงการขอรับการระดมทุนเพื่อนำมาสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ
ของมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 
 

 
ภาพที ่10 หน้าจอการบริจาคสิ่งของ 

 หน้าจอ การบริจาคสิ่ งของ จะแสดงช่องทางการ
บริจาคสิ่งของ ที่อยู่ในการรับบริจาค เบอร์ติดต่อของมูลนิธิ
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม และ อีเมล ของมูลนิธิการศึกษา
เพื่อชีวิตและสังคม 
 

 
ภาพที ่11 หน้าจอรายละเอียดโครงการ 

 หน้าจอรายละเอียดโครงการจะแสดงรายละเอียดของ
แต่ละโครงการ พร้อม ปุ่มบริจาค หากผู้บริจาคสนใจบริจาค 
สามารถคลิกที่ปุ่ม บริจาค จะเชื่อมต่อไปยังหน้าหลักฐานการโอน
เงิน ดังภาพที1่2  
 

 
ภาพที ่12 หน้าจอหลักฐานการโอนเงิน 

 หน้าจอหลักฐานการโอนเงิน ผู้บริจาคจะทำการกรอก
ข้อมูล ช่ือของผู้บริจาค เบอร์โทรศัพท์  เลข 4 ตัวท้ายของเลข
บัญชีผู้โอนเงินบริจาค และแนบไฟล์รูปภาพหลักฐานการโอนเงิน 
 

 
ภาพที ่13 หน้าจอ รายการต่าง ๆ ของสมาชิก 

 หน้าจอนี้จะอยู่ทางด้านมุมบนทางด้านซ้าย เป็นรูป
สัญลักษณ์ขีด 3 ขีด เมื่อกดแล้วจะแสดงข้อมูล My account 
(ข้อมูลของผู้ ใช้งาน ) เกี่ยวกับเรา (ดังภาพที่ 14) แก้ไข้อมูล 
(สามารถแก้ไขข้อมูลของสมาชิก) ออกจากระบบ 

 
ภาพที่ 14 หน้าจอเกี่ยวกับเรา 
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 หน้าจอเกี่ยวกับเรา จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ 
พร้อมวิสัยทัศน์การทำงานของมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 
 

6. ผลการดำเนินงาน 

ผู้จัดทำระบบงานนี้ได้ทำการทดสอบโมบายแอปพลเิคชันมูลนิธิ
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ดังนี ้

การวัดประสิทธิภาพของระบบ 

การวัดประสิทธิภาพของระบบ โดยนำกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 
คน เข้าร่วมประเมินความพึงพอใจ มีหัวข้อในการประเมิน ได้แก่     
1) ความสะดวกในการใช้งาน 2) ความสวยงาม 3) ความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบ 4) ภาพรวมระบบ 

การวัดประสิทธิภาพของระบบในครั้งนี้ ได้มีการใช้กลุ่มตัวอย่าง
คือ กรรมการมูลนิธิ 2 คน ผู้จัดการมูลนิธิ 1 คน และอาสาสมัคร
มูลนิธิ 7 คน เข้าร่วมทดลองใช้ โมบายแอปพลิเคชันมูลนิธิ
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ผลการประเมินของผู้ ใช้งาน 
ค่าเฉลี่ยด้านความสะดวกในการใช้งานอยู่ที่  4.6 ด้านความ
สวยงามอยู่ที่ 4.5 ด้านความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ที่ 4.7 และ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.7 รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 

 

 
 
 
 

7. สรุปและข้อเสนอแนะ 

7.1 สรุปผลการดำเนินงาน 

จากการทำการทดลองใช้ โมบายแอปพลิเคชันมูลนิธิการศึกษา
เพื่อชีวิตและสังคมพบว่ามีการบันทึกข้อมูลของผู้บริจาคและ
ระบบทำการส่งข้อมูลหลักฐานการบริจาคจากผู้บริจาคให้กับ
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลผู้บริจาคโดยผ่านการใช้งานจาก   
โมบายแอปพลิเคชันมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมของผู้
บริจาค และผู้บริจาคยังสามารถดูโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันมูลนิธิ
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 

จากการศึกษาและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันมูลนิธิการศึกษา
เพื่อชีวิตและสังคมพบว่าการทำงานของระบบสามารถทำงานได้ดี
และเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายคือมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและ
สังคมสามารถลงข้อมูลการขอรับบริจาค การตรวจสอบข้อมูล
ผ่านระบบเพื่อทำการออกใบเสร็จรับเงินได้โดยประหยัดเวลา   
ทั้งผู้บริจาคและผู้ได้รับบริจาค อยู่สถานที่ใดก็สามารถบริจาคได้ 
เจ้าหน้าทีส่ามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการออกใบเสร็จได้
ง่ายและยังเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลที่สนใจ
บริจาคทุนได้ทราบข่าวสารและโครงการของมูลนิธิการศึกษาเพื่อ
ชีวิตและสังคม 

 

 

7.2 ข้อเสนอแนะ 

ในอนาคตผู้จัดทำโครงงานอาจมีการเพิ่มในส่วนของข้อมูลที่จะ
นำไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ หรือ
เพิ่มระบบสแกน QR code ในการบริจาคเงิน เพื่อความรวดเร็ว
ในการโอนเงินบริจาคให้กับมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 
หรือทำการพัฒนาระบบโดยให้ระบบเป็นคนตรวจสอบการ
บริจาคเงินของมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 
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ตัวแบบการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซือ้ที่เหมาะสม 
ด้วยเทคนิคการพยากรณ์ กรณีศึกษา ร้านเจ๊เพ็ญข้าวสาร  

Optimized Order Quantity Analysis Model With Forecasting 
Techniques, A Case Study Of Je Phen Khaosan 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื ่อวิเคราะห์และออกแบบตัว
แบบการวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม ด้วยเทคนิค
การพยากรณ์ 2) เพื่อพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์หาปริมาณการ
สั่งซื้อท่ีเหมาะสม ด้วยเทคนิคการพยากรณ์ และ 3) เพื่อประเมิน
ประส ิทธ ิภาพตัวแบบการวิ เคราะห ์หาปร ิมาณการสั ่งซื้อ 
ที่เหมาะสม ด้วยเทคนิคการพยากรณ์ การศึกษานี้อาศัยกรอบ
แนวคิด Cross Industry Standard Process for Data Mining 
(CRISP-DM) เครื ่องมือในการวิจ ัยได้แก่ Microsoft Excel 

2016 และ  RapidMiner 9.6 ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่ส่งผล
ต่อจุดสั ่งซื ้อที ่เหมาะสม ประกอบด้วย วันที่ รายการข้าวสาร 
รายการขาย ข้าวแต่ละรายการ กิโลกรัม และแบบกระสอบ 
ต ้นท ุนข ้ าวสาร และผลการประเม ินต ั วแบบ พบว ่ าค่ า
ประสิทธิภาพของตัวแบบมีค่าร้อยละ 97.2 ดังนั้น ตัวแบบการ
วิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม ด้วยเทคนิคการพยากรณ์ 
กรณีศึกษา ร้านเจ๊เพ็ญข้าวสาร ครั้งนี้สามารถวางแผนปริมาณ
การสั่งซื้อที่เหมาะสม สามารถบริหารจัดการ และควบคุมสินค้า
คงคลัง เพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคล่อง และยังสามารถนำข้อมูลที่ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์มาใช้ประกอบการตัดสินใจ 
คำสำคัญ - ตัวแบบ, ปริมาณการสัง่ซื้อท่ีเหมาะสม, เทคนิคการ
พยากรณ ์
 

ABSTRACT 
  The objective of this study was to analyze, design, 

develop, and evaluate Optimized Order Quantity 

Analysis Model With Forecasting Techniques, A Case 
Study Of Je Phen Khaosan. This study used Cross 
Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM). 
The development tools were Microsoft Excel  2 0 1 6 
and RapidMiner 9.6. The result of study, the variables 
that effect Date Khao San Item Sale Item Of each item 
of rice, kg and sacks, cost of rice. The results of the 
model evaluation showed that the efficiency value of 
model was 97.2 Therefore, Optimized Order Quantity 
Analysis Model With Forecasting Techniques, A Case 
Study Of Je Phen Khaosan. able to plan optimized 
order quantity, control inventory, to provide decision. 
Keyword - Model, Reasonable order quantity, 
prediction technique 
 

1. บทนำ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทอย่างมากในการดำเนิน
ธุรกิจในเรื่องของการตัดสินใจ การวางแผน ตลอดจนการนำมาใช้
ให ้เก ิดความได้เปร ียบทางคู ่แข ่ง ทั ้งนี้ ผ ู ้บร ิหารมีบทบาท 
ในการตัดส ินใจในทุก ๆ ด ้านของการดำเนินงานในธุรกิจ 
รวมไปถึงการลงทุน การคิดวิเคราะห์และการวางแผน การจัดการ
บริหารภายในธุรกิจล้วนแต่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นคนตัดสินใจ  
ซึ่งกิจกรรมการในธุรกิจมีหลายกิจกรรม และกิจกรรมการสั่งซื้อ
เป็นกิจกรรม ที่มีบทบาทสำคัญสำคัญ ต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก 
เพราะในการดำเนินงานนั้นต้องเป็นระบบ  มีขั ้นตอนการคิด
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วิเคราะห์ การวางแผน หรือการหาเงินลงทุนเพื่อสั่งซื ้อ อีกทั้ง
คำนวณหาจุดสั่งซื ้อที ่เหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการคลัง
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะพื้นที่คลังมีจำนวนจำกัด 
และบริหารจัดการข้าวสารไม่ให้มีจำนวนมากหรือน้อยเกินไป 
ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่ซื้อข้าวสาร
ตลอดทัง้เดือน และควบคุมสภาพคล่องภายในธุรกิจอย่างต่อเนือ่ง
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันทางธุรกิจ 
 ดังนั้นทางผู้จัดทำวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา
ต้นแบบการวิเคราะห์ปริมาณการสั ่งซื ้อที ่เหมาะสมสำหรับ
ข้าวสาร กรณีศึกษา ร้านเจ๊เพ็ญข้าวสาร โดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ  
แก่ผู้บริหารสามารถทำให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
 2.1 เพ ื ่อว ิ เคราะห ์และออกแบบต ัวแบบการว ิ เคราะห์  
หาปริมาณการสั ่งซื ้อที ่เหมาะสม  ด้วยเทคนิคการพยากรณ์ 
กรณีศึกษา ร้านเจ้เพ็ญข้าวสาร 
 2.2 เพื ่อพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์หาปริมาณการสั ่งซื้อ 
ที่เหมาะสม ด้วยเทคนิคการพยากรณ์ กรณีศึกษา ร้านเจ้เพ็ญ
ข้าวสาร 
 2.3 เพ ื ่อประเม ินประส ิทธ ิภาพต ัวแบบการว ิ เคราะห์  
หาปริมาณการสั ่งซื ้อที ่เหมาะสมด้วยเทคนิคการพยากรณ์ 
กรณีศึกษา ร้านเจ้เพ็ญข้าวสาร 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 
 ตัวแบบการวิเคราะห์หาปร ิมาณการสั ่งซื ้อที ่เหมาะสม 
ด้วยเทคนิคการพยากรณ์ กรณีศึกษา ร ้านเจ๊เพ็ญข้าวสาร 
ขอบเขตด้านข้อมูลประกอบด้วย 1) ข้อมูลการสั่งซื ้อข้าวสาร  
2) ข้อมูลรายการขายข้าวสาร ย้อนหลัง 1 ปี คือปี พ.ศ. 2562 
 

4. เคร่ืองมือและภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา 

 4.1 RapidMiner Studio V.9.6.0.0 Education 
Edition ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม
สำหรับข้าวสาร กรณีศึกษา ร้านเจ๊เพ็ญข้าวสาร 

 4.2 Google Data Studio ใช ้ ในการว ิ เคราะห ์ข ้อมูล
ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม และช่วยในการรายงานผลสำหรับ
ข้าวสาร กรณีศึกษา ร้านเจ๊เพ็ญข้าวสาร 

 4.3 Microsoft Excel ใช้ในการจัดการข้อมูลก่อนนำเข้า
มาวิเคราะห์ 

 4.4 Google Sheets ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที ่ใช้ในการ
คำนวณ ทำงานบนระบบ Cloud สามารถทำงานร่วมกันได้
มากกว่าหน่ึงคนในเวลาเดียวกัน บนเอกสารเดียวกัน 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1 เจ้าของธุรกิจร้านเจ๊เพ็ญข้าวสาร สามารถวางแผนปริมาณ
การสั่งซื้อท่ีเหมาะสม 
 5.2 เจ้าของธุรกิจร้านเจ๊เพ็ญข้าวสาร สามารถบริหารจัดการ 
และควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคล่อง 
 5.3 เจ้าของธุรกิจร้านเจ๊เพ็ญข้าวสาร สามารถนำข้อมูลที่ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์มาใช้ประกอบการตัดสินใจ 
 

6. คำจำกัดความ 
 ตัวแบบ (Model) เป็นกรอบสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สร้างขึ้นมาเพือ่วิเคราะห์การสั่งซื้อข้าวสารที่เหมาะสม  
 การสั ่งซื ้อที ่ประหยัดที ่ส ุด (Economic Order Quantity) 
หรือ EOQ เป็นจำนวนการสั่งซื้อที ่เหมาะสมที่สุดในการสั ่งซื้อ
สินค้าแต่ละครั้ง เพื่อบริหารจัดการสินค้าคงคลัง  
 การพยากรณ์  (Forecast) เป ็นการประมาณ หร ือการ
คาดคะเนว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต  
 สินค้าคงคลัง )Inventory )หมายรวมถึงสินค้าและวัสดุที่เก็บ
ไว้อยู่ในกระบวนการผลิต  
 สภาพคล่อง  ) Liquidity) คือ ความสามารถในการเปลี ่ยน
สินทรัพย์บางอย่างไปเป็นเงินสด หรือความง่ายในการขาย
สินทรัพย์บางอย่าง 
 

7. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 แนวคิด ทฤษฎีตัวแบบพัสดุคลัง 
    สินค้าคงคลัง  ) Inventory) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ
เพราะถือว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ ่งของธุรกิจ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ซึ่งธุรกิจควรต้องมีไว้เพื่อให้การผลิต หรือการขายสามารถดำเนิน
ต่อไปได้อย่างราบรื่น [1] 
 7.2 แนวค ิ ด  Cross Industry Standard Process for 
Data Mining (CRISP-DM) 

 
ภาพ 1 กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล CRISP-DM 

  กระบวนการ CRISP-DM ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี ้
  1 )  Business Understanding เ ป ็ น ข ั ้ น ต อ น แ ร ก 
ของกระบวนการ ที่มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจกระบวนการ
ทางธุรกิจโดยรวม  
  2 )  Data Understanding ข ั ้ น ต อ น ก า ร จ ั ด เ ก็ บ 
และรวบรวมข้อมูลตลอดจนการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ได้รับ โดยเลือกว่าจะใช้ข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน 
ในการวิเคราะห์ให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
  3) Data Preparation ขั ้นตอนการแปลงข้อม ูลท ี ่ ได้
รวบรวมมาและเลือกไว้ให้อยู ่ในรูปแบบที่พร้อมสำหรับนำไป
วิเคราะห์ในข้ันตอนต่อไปได้   
  4) Modeling ขั้นตอนการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์
และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถใช้เทคนิควิธีการ
ต่างๆ ผสมผสานกัน 
 
  5)  Evaluation เป ็นข ั ้ นตอนก ่อนนำผลล ัพธ ์ท ี ่ ได้  
จากขั้นตอนที่ 4 ไปใช้งาน ด้วยการวัดประสิทธิผลของผลลัพธ์ 
ที ่ได ้ก ับวัตถุประสงค์ที ่ต ั ้งไว้ในขั ้นตอนแรก ว่ามีนัยสำคัญ 
หรือความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด 
  6) Deployment ขั ้นตอนการนำผลลัพธ์ที ่ได้ไปใช้งาน 
เป็นการทั่วไป อาจจัดทำเป็นรูปแบบของรายงาน )Report) หรือ
แผนภาพ )Dashboard) ที่พร้อมให้ฝ่ายต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และดำเนินการต่างๆ ในทาง
ธุรกิจต่อไป [2] 
 7.3 แนวคิดการพยากรณ์ 

   การพยากรณ์ )Forecasting  )หมายถึง  การคาดการณ์สิ่ง
ท ี ่จะเก ิดขึ ้นในอนาคต  ซ ึ ่ งการพยากรณ์เป ็นก ิจกรรมที ่มี
ความสำคัญต่อการตัดสินใจวางแผนของธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและมีความจำเป็นสำหรับการวางแผนกล
ยุทธ์ในระยะยาว [3] 
 7.4 เคร่ืองมือ และภาษาคอมพิวเตอร์ 

   1) RapidMiner Studio V.9.6.0.0 Education 
Edition ใช้สำหรับการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านทาง
หน้า GUI ซึ่งสามารถทำการจัดการข้อมูล และสร้างโมเดลแบบ
ต่างๆ ได้ เป็นเวอรชันที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ [4] 

   2) Google Data Studio เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
รายงานผล จากข้อม ูลที ่ม ีต ัวเลขมากๆ อ่านค่อนข้างยาก 
ให้ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ [5] 

   3)  Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรด
ชีต (Speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงาน ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่าง 
ๆ ลงบนแผ่นตารางงาน คล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุด 
ที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง [6] 

   4) Google Sheets เ ป ็ น แ อป พล ิ เ ค ช ั น ในกลุ่ ม
ของ Google Drive ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ Google มีลักษณะ
การทำงานคล้ายกันกับ  Microsoft Excel คือสามารถสร้าง 
Column, Row สามารถใส ่ข ้อม ูลต ่างๆ ลงไปใน Cell ได้  
และคำนวณสูตรต่างๆได้ [7] 
 7.5 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับร้านเจ๊เพ็ญข้าวสาร 
    ร้านเจ๊เพ็ญข้าวสาร เป็นธุรกิจส่วนตัว จำหน่ายข้าวสาร 
ปลีก  -ส่ง สถานที่ตั้ง  233 /17 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอ

หนองบ ุญมาก จ ังหว ัดนครราชส ีมา  30410 ทำเลท ี ่ตั้ ง  
เป็นแหล่งชุมชน อยู่ในตลาดหนองหัวแรต 
   ร้านเจ๊เพ็ญข้าวสารคัดสรรข้าว จาก 3 บริษัท ได้แก่ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีทวีชัย บริษัท, โรงสีวิจิตรธัญญา )โคราช )
จำกัด และ บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ 
 
 
 7.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    อธิพร เทียนสุวรรณ , 2557) ) การบริหารและควบคุม
สินค้าคลังกรณีศึกษา บริษัทกิบไทย จำกัด มีว ัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาสาเหตุเกี่ยวกับปัญหาปริมาณการสินค้าคงคลังที่มีมาก

https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/33-google/3771-google-drive.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/33-google/3783-google-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/33-google/3783-google-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/33-google/3783-google-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/microsoft/4424-microsoft-excel.html
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เกินความจำเป็น  เพื ่อควบคุมการสั ่งซื ้อสินค้าให้ม ีปริมาณ 
ที ่เหมาะสม เพื ่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตและบริหารสินค้าคงคลังให้เกิดประสิทธิภาพ
ส ูงส ุด ข ั ้นตอนการดำเน ินงานศ ึกษาข ้อม ูลส ินค้ าคงคลัง 
ในองค์กรเพื่อนำไปแก้ไขปัญหา  วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน

เพื่อหาแนวทางแก้ไข รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อ ยอดคงเหลือสินค้า
คงคลัง มูลค่าสินค้าคงคลัง วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขผลการ
ดำเนินงานพบวว่า เมื่อนำทฤษฎีการสั่งซื้ออย่างประหยัดมาใช้ 
ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื ้อและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 
นั้นลดลง [8] 
    ปดิวร ัดดา บัวทอง, )2557) การพยากรณ์ความต้อง 
เพื่อการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสมของตัวแทนจำหน่าย
ชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง กรณีศึกษา บริษัท เรฟ พาวเวอร์ จำกัด 
มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการสั่งซื้อสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม 
เพื่อทำกำไรในการทำธุรกิจ และลดการสั่งซื้อรายวัน โดยมีการ
ดำเนินงานตามขั้นตอนการวิจัย เริ่มต้นการศึกษาด้วยการรวบรวม
ข้อมูลของบริษัทเก็บข้อมูลสินค้าคงคลัง ต้นทุนการจัดการสินคา
คงคลัง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและกาคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อ
ประหยัดที่สุด )EOQ  )เพื ่อท ำการวิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลัง 
และต้นทุนรวม ผลการวิจัยพบว่า การนำแนวทางการประหยัด 
ค่าจ่ายในการสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อใหม่ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการซื้อเป็นจำนวนเงิน 3,255,968.37 [9] 
   วาสนา เจริญศรี, 2558) ) การปรับปรุงการวางแผนการ
สั่งซื้อในปริมาณที่เหมาะสมและกรจัดการวัตถุดิบคงคลังในห่วงโซ่
อุปทาน กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อปร ับปร ุงการวางแผนสั ่งซ ื ้อว ัตถุด ิบให้เหมาะสมยิ ่งขึ้ น 
โดยกำหนดขอบเขตวิจ ัยเพ ื ่อให ้ศ ึกษาไปตามวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ การกำหนดขอบเขตงานวิจัยการกำหนดขั้นตอนการทำ
วิจัย การเก็บรบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงาน
และการนำเสนอผลงาน ผลการวิจ ัยพบว่า เมื่อนำแนวทาง 
และแนวคิดมาใช้ช่วยในการตัดสินใจ สามารถทำให้การบริหาร
จัดการคงคลังดีขึ้น [10] 
    เนตรนภา เสียงประเสริฐ, )2558) การวิเคราะห์ปริมาณ
การสั่งซื้อที่เหมะสมสำหรับวัตถุดิบในประเทศ กรณีธุรกิจผลิตยาง
ผสม ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อว ิ เคราะห ์หาปร ิมาณการส ั ่ งซื้อ 
ที่เหมาะสมสำหรับวัตถุดิบในประเทศไทย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการวัตถุดิบ ผลการศึกษาวิจัยผลการวิเคราะห์หา

ปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัด (EOQ) โดยเปรียบเทียบต้นทุน
รวมของการบร ิหารจัดการส ินค้าคงคลังแบบปัจจ ุบ ันแบบ 
การสั่งซื้ออย่างประหยัด ซึ่งจะทำให้สามารถหาปริมาณการสั่งซื้อ 
ที่เหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาสินค้าคงคลังมากเกินความ
ต้องการและยังช่วยลดความถี่ในการสั่งซื้อลงได้ [11] 
    (จิรสิน กิตานุวัฒน์, 2558) ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูล
ขาดใหญ่ )Big Data  )และการจัดการข้อมูลเพื ่อความสำเร็จ  
ของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์  
เพ ื ่อศ ึกษาร ูปแบบของแหล ่งข ้อม ูลขนาดใหญ่ )Big Data) 
ที ่ เก ี ่ยวข้องกับกิจการในกลุ ่มอ ุตสาหกรรมอิเล ็กทรอนิกส์  
เพื่อศึกษาการจัดการข้อมูลของกิจการ เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์
ของแหล่งข ้อม ูลขนาดใหญ่ )Big Data  )การดำเนินการวิจัย  
ใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผลจากการ
วิเคราะห์แบบจำลองความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่  
)Big Data  )อความสำเร็จของกิจการและการจัดการข้อมูล เพื่  
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญต่อการดำเนิน
กิจการ [12] 
    (สหัทนา ชัยรี, 2560) พฤติกรรมการเลือกซื้อและปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ผลการวิจัย
พบว่า การศึกพฤติกรรมการเลือกซื้อ และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ข ้าวหอมมะลิของผ ู ้บร ิโภค  ในอำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทำให้ทราบว่าการตัดสินในของผู้บริโภค
จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้านต่างๆ [13] 
   (อนุรักษ์ บูรณะวิริยะกุล, 2559) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุ
ถุงของผู้บริโภค ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ข้าวสารบรรจุถุงของผู ้บริโภค เกิดจากสภาพปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ, การเมือง, สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และปัจจัย
อื่นๆ [14] 
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8. วิธีการดำเนินงาน 
 

  

 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 วธิีการดำเนินงาน 

 
9. ผลการวิจัย 

 9.1 ความเข้าใจธุรกิจและข้อมลูธุรกิจ (Business and 
Data Understanding) 
   1. กระบวนการทางธุรกิจ )Business Process) ธุรกิจ
ร้านเจ๊เพ็ญข้าวสารเป็นธุรกิจจำหน่ายข้าวสารที่สั่งซื้อจาก บริษัท 
ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด บริษัท ทวีชัยจำกัด และ บริษัท จิราดา 
จำกัด โดยกระบวนการสั่งซื้อมีดังนี้ สั่งซื้อจากการสังเกต และ
ประมาณการจากการขายในแต่ละวัน ไม่มีระบบสต๊อกข้าวสาร 
หรือระบบการขายหน้าร้าน ดำเนินการไปด้วยการจดบันทึกด้วย
เอกสาร  
   2. ระบุปัญหา )Problem Statement) การสั่งซื้อขาด
ระบบและกลไกลในการสั่งซื้ออีกทั้งมีความล่าช้าและไม่ตรงต่อ
ความต้องการการสั่งซื้อขาดการวิเคราะห์รวมไปถึงการเงินขาด
สภาพคล่องเพราะงบประมาณ ในการลงทุนสูงการจัดการสินค้า
คงคลังไม่เป็นระบบมีพื้นที่จำกัด เจ้าของกิจการขาดการวิเคราะห์
วางแผนขาดข้อมูลสารสนเทศท่ีช่วยประกอบการตัดสินใจ 
  3. โอกาสทางธ ุ รก ิ จ  )Business Challenge)  ธ ุ รกิจ
สามารถวิเคราะห์และวางแผนปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม รวม
ไปถึงสามารถบริหารจัดการ และควบคุมสินค้าคงคลังให้
เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคล่อง และสามารถนำข้อมูลที่ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อ
ข้าวสาร   
  4.การรวบรวมข้อมูล )Data Collect) ผู้วิจัยได้เดินทางไป
เก็บรวบรวมข้อมูลด ้วยตนเองที ่ธ ุรก ิจร ้านเจ๊เพ็ญข้าวสาร  
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้วิจัยได้ทำการ
ค้นหาเอกสารบันทึกรายการขายย้อนหลังของทางธุรกิจจำนวน 1 

ปี เนื่องด้วยทางธุรกิจจัดเก็บในรูปแบบของเอกสาร และมีจำนวน
มาก ผู้วิจัยจึงต้องนำเอกสารทั้งหมดออกมาทำการแยกตามวนัท่ี 
และจัดเรียงตามเดือน เพื่อหาข้อมูลการขายที่ต้องการ 
   5. การจัดเก็บข้อมูล )Data Store) ผู ้ว ิจ ัยได้ทำการ
นำเอาเอกสารที่รวบรวมได้นำมาเรียบเรียง คัดแยก จัดกลุ่ม
คัดเลือกแอททริบิวที่ต้องการใช้สร้างโมเดลโดยองตามสูตร EOQ 
จากนั้นเมื่อเลือกแล้วทำการบันทึกข้อมูลลง Microsoft Excel 
โดยได้แก่ วันที่ รายการข้าวสาร จำนวนยอดขายแบบกิโลกรัม
และกระสอบ ราคาต้นทุน  
   6. การตรวจสอบความถูกต้อง )Data Validate  )ผู้วิจั ย
ตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบของเอกสารก่อนทำการบันทึกบัน
ข้อมูลลงMicrosoft Excel ตรวจสอบวันที ่ รายการข้าวสาร 
รายการขายของข้าวแต่ละรายการ กิโลกรัม และแบบกระสอบ 
ต้นทุนข้าวสาร และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ตรวจสอบ
ข้อมูล 
 
 
 9.2 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
   1. การรวบรวมข้อมูล (Data Integrating) ผู้วิจัยได้ทำ
การค้นหาเอกสารรายการขายย้อนหลังของธุรกิจร้านเจ๊เพ็ญ

ข้าวสาร และรวบรวมเอกสารการขายของธุรกิจร ้านเจ๊เพ็ญ
ข้าวสารย้อนหลังจำนวน 1 ปี คือปี พ.ศ. 2563 จากนั้นนำมา
จัดเรียงตามวันที่ เดือน และทำการคำนวณยอดขายของแต่ละ
รายการด้วยมือ และจัดกลุ่มตามเดือน 
   2. การค ัดเล ือกข ้อม ูล  (Data Selection) นำข ้อมูล 
ที่ผ่านการรวบรวมแล้วมาเลือกข้อมูลตามสูตร EOQ การสั่งซื้อ 
ที่เหมาะสมได้แก่ วันที่ รายการข้าวสาร ต้นทุนข้าวสาร รายการ
ขายแบบกิโลกรัมและกระสอบ ต้นทุนการเก็บรักษา โดยทำการ
บันทึกรายการขายแต่ละรายการตามวันที่ และการขายในแต่ละ
วัน จำนวน 365 วัน บันทึกลง Microsoft Excel   
   3. ก า ร ท ำ ค ว าม สะอ าดข ้ อม ู ล  (Data Cleaning) 
ทำความสะอาดชุดข้อมูลที่ผ่านการบันทึกมาแล้ว โดยทำการ
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ตรวจสอบแอตทริบิตที่เลือกมารวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูล 
ในแต่ละฟิลด์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft excel เป็นเครื่องมือ
ในการทำความสะอาดและจัดการข้อมูล 
   4. การตรวจสอบข้อม ูล (Data Integrating) ทำการ
ตรวจสอบชุดข้อมูลที่บันทึกให้มีความถูกต้องประเภทชนิดขอ้มูล 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแต่ละรายการ และทำการตรวจสอบ
ชุดข้อม ูลให้ครบถ้วนก่อนนำไปสร้างโมเดลการวิเคราะห์  
การสั่งซื้อท่ีประหยัด 
   5. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูล )Data Format)
ทำการเปลี ่ยนแปลงข้อมูลให้อยู ่ ในร ูปแบบของ ชุดข้อมูล 
Dataset ที่พร ้อมจะนำไป สร้างโมเดลตัวแบบการวิเคราะห์
ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยการตรวจสอบชนิดของข้อมูล 
และความครบถ้วน อีกทั้งแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบนามสกุล CSV 
 9.3 การพัฒนาแบบจำลอง )Modeling( 

   1. หาความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ภาพ 3 การประมวลผลข้อมูล Operator Correlation 

 

 
ภาพ 4 ผลลัพธ์การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล 

 

   จากภาพท่ี 3 และภาพที่ 4  พบว่า จากชุดข้อมูลที่นำเข้า
สู่โปรแกรม ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ Rice total, Value, 
Cost และ Cost inv 

   2. การพยากรณ์การสั่งซื้อที่เหมาะสม 
ภาพที่ 5  การประมวลผลข้อมูล Linear Regression 

   จากภาพท่ี 5 พบว่า แสดงกระบวนการขั้นตอนการสร้าง
โมเดลพยากรณ์ 

 
ภาพที่ 6  ผลลัพธ์การกสร้างสมการการสั่งซ้ือ 

   จากภาพที่ 6 พบว่า สมการการสั่งซื ้อที ่เหมาะสม คือ Y = 
(value*0.002)+(cost*0.012) – 7.650 
 9 .4 การตรวจสอบและประเมินแบบจำลอง )Evaluation( 
   1. ประเมินผลโมเดล Linear Regression ด้วย Operator 
Performance   

 
ภาพ 7  ประเมินผลโมเดล 

 

 
ภาพ 8  ผลลัพธ์การประเมิน 

 จากภาพที ่  8 พบว่า  root-mean-square ข ้อผ ิดพลาด
ค่าเฉลี่ยกำลังสองเป็นตัววัดความสำเร็จของการทำนายตัวเลขที่
ใช้กันมากท่ีสุด และข้อผิดพลาดค่าเฉลี่ยกำลงัสองรากคือค่ารากที่
สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองข้อผิดพลาดนำไปให้มิติเดียวกับค่าที่
ทำนาย วิธีนี้ทำให้ข้อผิดพลาดในการทำนายเกินจริงซึ่งก็คือความ
แตกต่างระหว่างค่าการทำนายและค่าจริงของกรณีทดสอบ - 
ของกรณีทดสอบที่ข้อผิดพลาดในการทำนายมีขนาดใหญ่กว่าวิธี

ลื่อนสัมบูรณ์อยา่งมีเคอื่น ๆ หากตัวเลขนี้มากกว่าค่าความคลาด
พลาดในการดนัยสำคัญหมายความว่ามีกรณีทดสอบที ่ข ้อผิ

คาดคะเนมีค่ามากกว่าข้อผิดพลาดในการคาดการณ์โดยเฉลี่ย
อย่างมีนัยสำคัญ อยู่ท่ี 0.972% 
 9 .5 การประยุกต์ใช้งานแบบจำลอง )Deployment( 

 
ภาพ 9  ผลลัพธ์การประเมิน 
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ภาพที่ 10  ผลลัพธ์การประเมิน 

 จากภาพที ่  10 พบว่า จากสมการการสั ่งซ ื ้อที ่เหมาะสม 
คือ Y = (value*0.002)+(cost*0.012) – 7.650 นำมาแทนค่าในชุดของ
ข้อมูลได้ผลลัพธ์พยากรณ์ปริมาณการสั ่งซื ้อต่อวันหรือการ
ปริมาณคลังข้าวสารควรมีจำนวนกี่หน่วย 

 
10. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาตัวแบบการวิเคราะห์ปริมาณการ
สั่งซื้อที่เหมาะสมด้วยเทคนิคการพยากรณ์ กรณีศึกษา ร้านเจ๊
เพ็ญข้าวสาร โดยใช้ข้อมูลจากร้านเจ๊เพ็ญข้าวสารซึ่งมีการนำ
ข้อมูลการขาย ข้อมูลการสั่งซื้อ จากข้อมูลที่ได้นำมาจัดทำตาม
กระบวนการ และได้ทำการเลือกชุดข้อมูลตัวอย่างในส่วนของ
ข้าวเหลืองอ่อนเป็นตัวทดสอบโมเดล การวิเคราะห์ใช้เทคนิคหา
ค ่าความส ัมพ ันธ ์และเทคนิคการพยากรณ์ โดยใช ้โมเดล 
Correlation หาความส ัมพ ันธ ์ของข ้อม ูล  โดยข ้อม ูลท ี ่มี
ความสัมพันธ์กันได้แก่ มูลค่าสินค้า ต้นทุนสินค้า ต้นทุนเก็บรักษา 
และปริมาณการขายสินค้า และใช้โมเดล Liners Regression 
พยากรณ์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมในปี 2564 โดยมีแอททริ
บ ิวต ์ท ี ่ส ่งผล ได ้แก่ rice_sack, value, cost, cost_inv, eoq 
ผลลัพธ์ที ่ได้ค ือ 2,299 กระสอบ การประเมินโมเดลโดยใช้ 
Operator Performance ผลการประเม ินประส ิทธ ิภาพคือ 
97.2% 
 ข้อเสนอแนะ 
 การต ั ้งคำถามสำหรับผลลัพธ ์ท ี ่ต ้องการศ ึกษา ต ้องมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เพื ่อให้วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ ของร้านค้า  2) 
เพื ่อให้ผู ้ใช้สามารถชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่าง
ปลอดภัยและสะดวกสะบาย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู ้ที ่ซื้อของผ่าน
เว็บไซต์ออนไลน์ จำนวน 30 คน คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุม่ 
กระบวนการพัฒนาใช้ SDLC 5 ขั้นตอน ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
คือ ภาษา HTML, PHP, JSON, JavaScript และโปรแกรมใน
การทดสอบ API คือ Postman เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�)  
 ผลการศ ึกษาพบว ่า 1) ระบบการชำระเง ินผ ่าน      
แอปพล ิ เคช ัน  SCB EASYAPP ของธนาคาร ไทยพาณ ิชย์  
ประกอบด้วยโมดูลย่อยดังนี้ การชำระเงินผ่าน SCB EASYAPP 
ทั้งแบบชำระผ่านบัญชีธนาคารและแบบท่ีเป็นการผ่อนชำระและ
แบบที่เป็นการตัดผ่านบัญชีธนาคาร 2) ผลการประเมินคุณภาพ

จากผู้ใช้ระบบ มีผลประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ ดี (x̅ = 4.38) 
คำสำคัญ: การชำระเงิน, แอปพลิเคชัน, ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study are 1) To analyze and 
design the payment system 2) To allow users to make 
electronic payments safely and conveniently. The 
sample is A total of 30  online shoppers were selected 
by random order. The development process uses a 5 -
step SDLC. The development languages are HTML, PHP, 
JSON, JavaScript and the API testing program is 
Postman. The statistics used for data analysis were 

mean (�̅�) 

  The results showed that 1) SCB EASYAPP 
application payment system of Siam Commercial Bank. 
It consists of the following sub-modules SCB EASYAPP 
payments, both cash and installment payments, and 
bank account debits 2) Quality evaluation results from 

system users The overall assessment is good (�̅�= 4.38). 
 
Keywords: Payment, Application , Siam Commercial 
Bank(SCB) 

 
1. บทนำ 

 ในป ัจจ ุบ ันเทคโนโลยีได ้ เข ้ามามีบทบาทในชีวิต 
ประจำวันอย่างมากโดยเฉพาะการสั่งซื้อของออนไลน์ ซึ่งในสมัย
นี้ผู้คนนิยมสั่งซื้อของออนไลน์มากกว่าที่ซื้อตามห้างสรรพสินค้า
หรือตามท้องตลาด ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดว่าจำเป็นต้องมีแอป
พลิเคชันที่สามารถชำระเงินผ่านโทรศัพท์ได้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการต่อผู้ที่ชอบสั่งซื้อของออนไลน์ 
 ปัจจุบันเกิดทั ่วโลกได้เกิดว ิกฤตโควิด -19 รวมถึง
ประเทศไทยด้วย จึงทำให้เกิดธุรกิจออนไลน์ขึ้นมากมาย ดังนั้น 
ผู้คนหลายคนจึงเลือกที่จะกักตัวอยู่บ้านไม่ออกไปซื้อของตาม
ห้างสรรพสินค้าหรือตลาด และหันมาใช้บริการสั่งซื้อออนไลน์
มากขึ้น  
 ด ังน ั ้นผ ู ้จ ัดทำได ้จ ัดทำระบบการชำระเง ินผ ่าน        
แอปพลิเคชัน SCB EASYAPP ของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อให้
ลูกค้าและผู้ขายที่ทำธุรกิจออนไลน์ ได้ทำการชำระเงินที่สะดวก
และเร็วข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1. เพื่อให้วิเคราะห์และออกแบบระบบการชำระเงินทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ ของร้านค้า  

2.2. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้
อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย 

 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

3.1 โปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบ API 
 3.1.1 Postman ทดสอบการทำงานของ Service แบบ 
Automated Test เป็น API Testing tool ในการส่ง Request 
และตรวจสอบ Response ข้อมูลที่ส่งกลับมา 
3.2 การพัฒนา Web Site 
 3.2.1 HTML และ CSS ใช้ในการออกแบบโครงสร้างและ
ตกแต่งเนื้อหาภายในเอกสารให้เป็นระเบียบง่ายต่อการแก้ไข 
 3.2.2 PHP ใช้ในการเขียน Magento และMySQL 
 3.2.3 JSON, JavaScript ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทำงาน
ได้ตามต้องการ และใช้ในการเชื่อมต่อ API กับ SCB Payment 
API 
3.3 โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล 
 3.3.1 MySQL Workbench [1] เครื่องมือท่ีใช้สำหรับจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL Server ที่มีความสามารถค่อนข้างสูงและ
ทำงานได้อย่างรวดเร็วออกแบบ Data Model , EER Model 
โดย คุณลักษณะสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ SQL Development 
,Data Modeling และ Server Administration 
3.4 โปรแกรมเชื่อมต่อ Server 
 3.4.1 Putty [2] ใช ้งานในล ักษณะส ั ่ งงาน Server ด ้วย 
Command line เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่มีขนาดเล็ก 
 3.4.2 FileZilla [3] โปรแกรมที่ไว้สำหรับจำลองเครื่องของ
เราให้เป็นเครื่อง FTP server ไว้สำหรับเก็บไฟล์หรือทำงานเป็น
เครื่อง Server ไว้แจกจ่ายไฟล์ โดยที่ผู้ใช้สามารถกำหนดและตั้ง
ช่ือ User พร้อมทั้งกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานได้ โดยจะให้เข้า
ไปท่ี folder ใดบ้าง และมีระบบ log file ไว ้
3.5 SCB Developer  
  [4] SCB Open API เป็นช่องทางให้นักพัฒนา ผู้ประกอบการ
ทั้งรายเล็กและรายใหญ่เชื่อมบริการของ SCB เข้ากับระบบของ
ตัวเองผ่านทาง API ที่ SCB เตรียมไว้ให้พร้อมใช้ทั้งในเรื่องของ

เอกสาร, ตัวอย่างการใช้งาน, อุปกรณ์ที ่จำเป็นในการทดสอบ
ก่อนท่ีจะใช้งานจริง ประกอบไปด้วย 7 บริการดังนี ้
  1. SCB Payment Gateway 
  2. Loan Origination 
  3. SCB Easy App Payment 
  4. Customer Information 
  5. Authentication 
  6. QR Code Payment 
  7. Slip Verification 
 
3.6 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบการชำระเงิน 

 3.6.1 EasySanbox เป็นระบบที่จำลองการทำงานของ 
SCB EASY App เพื่อใช้ทดลองจ่ายเงินผ่านบัญชีจำลองของ SCB  
โดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบ
ความถูกต้องของแอปพลิเคชัน ที่สร้างขึ้นบน API ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ไม่ใช่ข้อมูลบัญชีจริง 

 
4. ขอบเขตการดำเนินงาน 

 4.1 ร้านขายของออนไลน์สามารถรับชำระเงินผ่าน   
แอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์ได้  
 4.2 ลูกค้าที่ซื้อของผ่านร้านค้าออนไลน์สามารถชำระ
เงินผ่านแอปพลิเคชันไทยพาณิชย์ได้ 

 
5. ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 5.1 การเงิน  
 [5] การเงิน (Finance) หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับเงินและ
การตัดสินใจทางการเงินให้เกิดการหมุนเวียนโดยที่เน้นไปที่การ
จัดสรรด้านการเงินอย่างเป็นระบบโดยสถาบันทางการเงินเพื่อให้
เกิดประโยชน์ทั้ง  3ประเภท ได้แก่  การเงินสาธารณะ  การเงิน
ส่วนบุคคล  การเงินธุรกิจ 
 5.1.1 ประเภทของการเงิน 
  5.1.1.1. การเงินสาธารณะ คือ  บทบาทและหน้าท่ีของ
รัฐในการวางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารการเงินของรัฐบาล และ
เป็นภารกิจหนึ่งของรัฐในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของรัฐว่า
จะมีการดำเนินงานในด้านใดบ้าง 
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  5.1.1.2. การเง ินส ่วนบุคคล คือ  การจัดระเบียบ
การเงินของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรู้จัก จัดหาเงิน
เข้ามา และใช้จ่ายออกไปอย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
  5.1.1.3. การเงินธุรกิจ คือ การศึกษาการจัดการทาง
การเงิน และการตัดสินใจทางการเงินของบริษัท 
 5.1.2 สถาบันทางการเงิน 
 สถาบันทางการเงิน  คือ สถาบันที่ทำหน้าที่ระดมเงินออม  
ให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการเงินไปเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการลงทุน
ดำเนินธุรกิจโดยจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ออมและคิดดอกเบี้ยจาก  
ผู้กู้ยืมกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อคนเราประกอบอาชีพมีรายได้
เกิดขึ้น ซึ่งสถาบันทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  5.1.2.1. สถาบันการเงินที ่ประกอบกิจการธนาคาร 
หมายถึง สถาบันการเงินที่ดำเนินงานด้านรับฝากเงิน ที่ถอนคืน
ได้โดยใช้เงินสด เช็คดราฟต์ หรือหนังสือสั ่ง ธนาคารแบ่งเป็น  
3 ประเภท ดังนี ้
  - ธนาคารกลาง  ทำหน้าที ่ควบคุมปริมาณเงินและ
สินเช่ือในตลาด โดยกำหนดอัตราเงินสำรอง 
  - ธนาคารพาณิชย์  หมายถึง ธนาคารและสาขาของ
ธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่รับฝากเงินและ
จ่ายเงินคืนเมื่อถูกทวงถาม 
  - ธนาคารเฉพาะกิจ หมายถึงธนาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  ธนาคาร
ออมสิน 
  5.1.2.2. สถาบันการเง ินท ี ่ ไม ่ ได ้ประกอบกิจการ
ธนาคาร  เช่น  บริษัทเงินทุน บริษัทกองทุนรวม สหกรณ์ เป็นต้น 
 
5.2 Web Hosting และ Cloud hosting 
 บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บเข้าสามารถ
สู่ระบบออนไลน์ซึ่งจะเป็นช่องทางให้คนเข้ามาเยี ่ยมชมเว็บได้
นั่นเอง โดยจะแบ่งเว็บโฮสติ้ง ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  5.2.1  Shared Hosting [6] การซอยพื ้นที ่ในเครื ่อง
เซิฟเวอร์มาให้เช่าซึ ่งคุณเองจะไม่สามารถรู ้ได ้ว ่าคุณแชร์  
(หรือต้องไปแย่งชิง) กับใครบ้าง บางทีจะมีการระบุ (จากผู้
ให้บริการ) มาว่าเว็บหนึ่งสามารถใช้ทรัพยากร / พื้นที่ได้เทา่ไหร่ 
ข้อดีของการโฮสประเภทนี้คือราคาไม่สูงนัก แต่ก็มีข้อจำกัด 
หลายอย่าง เช่น เว็บไซต์อาจจะโหลดช้ากว่าใช้เว ็บโฮสติ้ง
ประเภทอื่น เว็บที่มีคนใช้งานเยอะอาจจะแย่งทรัพยากรไปใช้   

ถ้ามีคนเข้ามาเยี ่ยมชมหรือใช้งานมากขึ้น เว็บเราจะยิ่งช้าลง 
เรื่อย ๆ ถ้าอยากจะเพิ่มความเร็วให้เว็บไซต์อาจจะทำได้ลำบาก
เพราะมีข้อจำกัดทางเทคนิคหรือไม่มี option ให้เลือกมาก 
  5.2.2 VPS Hosting VPS ย่อมาจาก Virtual Private 
Server เป็นบริการ Server เสมือนมีบริการ Server เป็นของ
ตนเอง เหมาะสำหร ับเว ็บไซต์ท ี ่ต ้องการใช้งานโปรแกรม  
หรือแอปพลิเคชันเสริมเฉพาะ สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้ตาม
ชอบใจ นอกจากน้ียังเหมาะกับเว็บท่ีมีผู้เข้าชมจำนวนมาก 
  5.2.3 Dedicated Server บริการสำหรับเว็บไซตท์ี่เปน็
ของเราเพียงคนเดียว แต่อาจจะใช้หลายเว็บไซต์ แต่ว่าแต่ละ
เว็บไซต์นั ้นเราต้องเป็นผู้ดูแล หรืออาจจะแบ่งพื้นที่เพื ่อขาย  
ด้วยก็ได้เป็นประเภทแบบ Shared Hosting แต่ส่วนมากจะใช้
กับองค์กรขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่มากกว่า ซึ่งจะต้องการ
ความเสถียรรวมถึงความปลอดภัยและความเร็ว 
  5.2.4 Reseller Hosting สำหรับผู้ที ่ให้บริการจัดทำ
เว็บไซต์ ที่มีผู้มาว่าจ้างให้ทำเว็บไซต์ เพื่อที่จะแบ่งพื้นที่ให้ลูกค้า
ของตัวเอง หร ือสามารถที ่จะขายต่อในนามของตัวเองได้  
ดังนั้นจึงเหมาะกับคนที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ โดยการควบคุม
เพียงระบบเดียว แต่สามารถท่ีจะคุมได้ทุกเว็บ 
  5.2.5 Cloud hosting ค ื อ  [7] เ ทค โน โลย ี หน ึ ่ งที่
สามารถนำเคร ื ่อง Server หลาย ๆ เคร ื ่องมาเชื ่อมต่อกัน  
และสามารถใช้งานได้พร้อม ๆ กัน หลายคนอาจจะยังนึกภาพ 
ไม่ออกก็ขอย้อนกลับไปว่า ใครที่เคยทำเว็บไซต์หรือเคยเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์ น่าจะรู้จักคำว่า Web Hosting กัน
มาบ้าง ซึ่ง Web Hosting นั้นก็เป็นบริการสำหรับเช่าพื้นที่ใน
การวางระบบเว ็บไซต์ บางคนก็วางทั ้งเว ็บไซต์และระบบ
ฐานข้อมูลด้วย ซึ่งอธิบายง่าย ๆ ก็คือ การเช่า Server เพื่อวาง
ระบบเว็บไซต์นั ่นเอง ในสมัยก่อนนั้นผู ้ให้บริการเช่า Server  
บางรายใช้วิธีการนำ Server 1 เครื่อง มาบริหารจัดการเว็บไซต์
มากกว่า 1 เว็บไซต์ เนื ่องจากต้องการประหยัดต้นทุน อีกทั้ง
เว็บไซต์บริษัทในสมัยก่อนก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมาก แต่เมื่อล่วงเข้า
มาสู่ยุคปัจจุบันที่เว็บไซต์มีผู้ใช้งานจำนวนมากขึ้นต่อวัน มีข้อมูล
ไหลบ่าเข ้าและออกพร้อมกันมากมาย ทำให้ Server ต้อง
รับภาระหนักขึ้นจนทำให้ และในที่สุดก็อาจเกิดความเสียหายต่อ 
Server ทำให้เว็บไซต์ต่าง ๆ ล่มไปด้วย หากไม่ได้มีการสำรอง
ข้อมูลไว้บางทีก็กู้กลับมาไม่ได้ 
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ภาพ 1 Web Hosting 

 

ภาพ 2 Cloud Hosting 

 
5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 [8] ทำงานวิจัยเรื่องปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่าน
ระบบพาณิชย ์อ ิเล ็กทรอนิกส ์ จากประชาชนในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร การทดสอบมีผลออกมาว่า ปัจจัยการรับรู้
เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการยอมรับเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งาน และการรับรู้ว่าง่ายต่อ
การใช้งาน ผลการศึกษาพบว่าการตัดสินใจใช้บริการชำระเงิน
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีระดับนัยสำคัญ 0.05 ยังนี้
พบว่า ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้าน
การรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีระดับนัยสำคัญ 0.05 และปัจจัย
การรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ด้านความไว้วางใจ
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีระดับนัยสำคัญ 0.05 (สัญชัย อุปเดีย ,2555) 

 [9] ในสังคมแห่งยุคปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันดีว่าอินเทอร์เน็ต
ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากและในปัจจุบันอินเทอร์เนต็ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การแพทย์
และอื่น ๆ ในส่วนของการค้านั้นอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาท
สำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในเรื ่องของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เนื่องจากการค้าทุกประเภทที่
กระทำผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจที่
เกี ่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าหรือการบริการ ซึ ่งแนวทางที่
พัฒนาระบบ ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ ้นมาเพื่อ
รองรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจ E-commerce ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการสามารถเลือกซื้อสินค้า
และบริการ และสามารถชำระเงินได้อยางสะดวก (ชลธิชา ศรี
แสง ,2555)  
 ด้านธนาคารกรุงไทยได้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านอิเล็กทรอนิกส์เพี่อเป็นช่องทางในการทำธุรกรรมทางการเงิน
ของลูกค้าโดยมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ของธนาคารจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความทันสมัยและใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเลือกทำรายการที ่เหมาะสมกับการ
ดําเนินชีวิตประจำวันของลูกค้า เพื่อตอบสนองแนวคิดเศรษฐกิจ
ด ิจ ิท ัล เช ่น การให ้บร ิการธนาคารทางอ ินเตอร ์ เน ็ตผ ่าน
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ของธนาคารกรุงไทย  
ที ่สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน ลดการเดินทาง และลดการใช้
กระดาษ (ธนาคารกรุงไทย, 2557)  
 

6. วิธีการดำเนินโครงงาน 
6.1 ขั้นตอนการศึกษาประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
 ขั้นตอนที่ 1 วางแผนระบุปัญหาของระบบการชำระเงินของ
เว็บไซต์ขายของออนไลน์ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร 
 ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ระบบ โดยรวบรวมความต้องการตา่ง ๆ 
โดยรวบรวมจากเว็บไซต์ขายของออนไลน์ หรือผู้ที่ซื้อของผ่าน
เว็บไซต์ออนไลน์ และสรุปออกมาในรูปแบบของ Data flow 
Diagram และ Data Model 
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ภาพ 3 Technical Flow ของระบบ scb easyapp 

  
 ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบระบบ เริ่มจากการออกแบบ
หน้าจอUser Interface การชำระเงินผ่าน SCB EASYAPP โดย
ในแอพจะให้เลือกชำระ 2 แบบ คอื   
  6.1.3.1 แบบตัดเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
  6.1.3.2 แบบผ่อนชำระ โดยที่การชำระรูปแบบการ
ผ่อนชำระจะมีให้เลือก 2 แบบคือ แบบ  
   ก. แบบมีการว่างแผนการผ่อนชำระด้วย
อัตราดอกเบีย้พิเศษของทางธนาคาร 
   ข. แบบไม่มีการว่างแผนการผ่อนชำระด้วย
อัตราดอกเบีย้พิเศษของทางธนาคาร 
 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาระบบ โดยทำการเชื่อม API ระหว่าง 
ธนาคารไทยพาณิชย์ กับเว็บไซต์ขายของออนไลน์และทำการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา php JavaScript และ json  
 ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบระบบโดยใช้แอปพลิเคชันของธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ ชื่อว่า Easy Sandbox ในการทดสอบการชำระเงิน
ผ่านการซื้อของออนไลน์ 
 ขั้นตอนที่ 6 การนำโปรแกรมไปใช้งานจริง โดยโปรแกรมจะ
ถูกทดสอบผ่านการใช้งานจริงตั ้งแต่ขั ้นตอนที่ 5 ก่อนจะเปิด
ระบบอย่างเป็นทางการ 
 ขั ้นตอนที ่ 7 การบำรุงร ักษาได้แก่ การแก้ไขโปรแกรม
หลังจากการใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้
งานแล้ว เช่น มีปัญหาในโปรแกรม (Bug) 
 
6.2 เคร่ืองมือการศึกษา 
 4.2.1 ระบบระบบการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน  
SCB EASYAPP ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

 4.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน 
 
6.3 กลุ่มเป้าหมาย 
 4.3.1 กลุ่มประชากรที่ซื้อของผ่านเว็บไซต์ออนไลนแ์ละ
ชำระเงินผ่านแอพลิเคชั่น 
 4.3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่ซื้อของผ่านเว็บไซต์
ออนไลน์และชำระเงินผ่านแอพลิเคชั่น จำนวน 30 คน 
6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมได้กำหนด [10] 
เกณฑ์โดยประกอบด้วยมาตราอ ันด ับ (Rating Scale) เ ชิง
คุณภาพ 5 ระดับและมาตรฐานอันดับเชิงปริมาณ 5 อันดับซึ่ง
กำหนดเกณฑ์ช่วงคะแนนตามเกณฑ์ของ ดังนี้ 
 ช่วงคะแนน 4.51 – 5.00 จะอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
 ช่วงคะแนน 3.51 – 4.50 จะอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
 ช่วงคะแนน 2.51 - 3.50 จะอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
 ช่วงคะแนน 1.51 – 2.50 จะอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย 
 ช่วงคะแนน 1.00 – 1.50 จะอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด 

 
7. ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 หน้าการเลือกชอ่งทางในการชำระเงิน 
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ภาพ 5 หน้าการใส่ PIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 หน้าเลือกรูปแบบการชำระเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 หน้าแสดงข้อมูลแบบการผ่อนชำระ ทั้งแบบมีแผนและไม่มีแผน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 8 หน้าทีจ่ะแสดงรายละเอียดการชำระเงินทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9 หน้า E-Slip เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น 



2010 
 

  

8. อภิปรายผลการศึกษา 
8.1 ผลการพัฒนาระบบระบบการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน
SCB EASYAPP ของธนาคารไทยพาณิชย์  

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการพัฒนาระบบระบบการชำระเงินผ่าน
แอปพลิเคชัน SCB EASYAPP ของธนาคารไทยพาณิชย์ ตาม
ขั้นตอนการวิจัย โดยนำข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มา
จัดทำระบบและเครื่องมือของกิจกรรม     
8.2. ผลการประเมินคุณภาพการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
SCB EASYAPP ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
คณะผู้วิจัยดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบในแต่
ละข้อ จำนวน 30 คนจากนั้นนำผลการสอบถามความพึงพอใจมา
วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผลดังตารางที่ 1 
   
ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการชำระเงินผ่าน   
แอปพลิเคชัน SCB EASYAPP ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

x̅ (S.D) 
การแปร

ความหมาย 
1. ความสามารถในการ
ชำระเงินผ่านแอปพลิเค
ชัน 

4.60 0.49 ดีมาก 

2 .ความสามารถในการ
เข้าสู่ระบบ 

4.57 0.56 ดีมาก 

3. ความเหมาะสมของ
การแสดงผลหน้าจอ 

4.33 0.75 ดี 

4. ระบบมีความถกูต้อง
ชัดเจน น่าเช่ือถือ 

4.67 0.47 ดีมาก 

5. ความสะดวกสบายใน
การชำระเงิน 

4.83 0.37 ดีมาก 

6. ความสามารถเขา้ถึง   
แอปพลิเคชัน 

4.03 0.18 ดี 

7. ความถูกต้องในการ
พิมพ์ใบเสร็จ 

4.60 0.49 ดีมาก 

8. ความสามารถรับชำระ
เงินของเจ้าของร้าน 

4.03 0.60 ดี 

9. ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้
ระบบ 

3.53 0.72 ดี 

โดยรวม 4.36 0.67 ดี 

จากตาราง แสดงว่า ผู ้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับดี (x = 4.36, S.D. = 0.67) เมื่อวิเคราะห์เป็นราย
ข้อพบว่าใช้งานระบบมีความพึงพอใจในระดับดีมากเป็นส่วนใหญ่ 
ยกเว้น ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ระบบ มีระดับ
คะแนนความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

9. อภิปรายผลการศึกษา 
9.1 ระบบการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASYAPP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 ผลการพัฒนาระบบการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน 

SCB EASYAPP ของธนาคารไทยพาณิชย์ สำเร็จสมบูรณ์ได้ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากการพัฒนาระบบทุกขั้นตอน โดยใช้วงจรการพัฒนา
ระบบ SDLC  ขั ้นตอนและทฤษฎี การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน ตามวัตถุประสงค์ จากนั ้นนำไปพัฒนา เมื ่อเสร็จ
สมบูรณ์และนำการพัฒนาระบบการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน  

SCB EASYAPP ของธนาคารไทยพาณิชย์ที ่พัฒนาขึ ้นโดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และทำการปรับปรุง ให้
ถูกต้องที ่ส ุด ก่อนนำเสนอต่อผู้ ใช้งานจริง จึงส่งผลให้ระบบ
ประก ันรถยนต ์  สำเร ็จสมบ ูรณ ์อย ่างม ีค ุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถพล จันดา (2557) 
ที่ทำวิจัยเรื่องระบบการอนุมัติบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ 
โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่สามารถใช้ได้จริง
และในการพัฒนาใช้กระบวนการ SDLC 7 ขั้นตอน 
 
9.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการชำระเงินผ่าน
แอปพลิเคชัน SCB EASYAPP ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

ผลการประเมินความพึงพอใจที ่มีต่อระบบประกัน
รถยนต์ มีผลโดยรวมระดับดีที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก
การพัฒนาระบบทุกขั ้นตอนผ่านอาจารย์ที ่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข แล้วนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปให้
ผู้ใช้ จำนวน 30 คน ทดสอบการใช้งาน จากนั้นทำการปรับปรุง
แก้ไขตามที่ได้รับคำแนะนำ 

 
9.ข้อเสนอแนะ 

9.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศกึษาไปใช้ ควรมีการพัฒนาให้มี
ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือผา่นทาง social media มากขึ้น
เพื่อให้มีความสะดวกในการแจ้งเตอืนแก่ผู้ใช้งาน 
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บทคัดย่อ 
 แอปพลิเคชันสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคคอัลไซเมอร์ ระยะ
เบื้องต้น ด้วยการแจ้งเตือน และฝึกทักษะด้านความทรงจำ จัดทำ
ขึ้นเพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือป่วยอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มแรกที่มี
อาการหลงลืมอยู่บ่อย ๆ ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น 
โดยแอปพลิเคชันนี ้สามารถรองร ับระบบปฏิบ ัต ิการแบบ 
Android และ ios รวมถึงมีการเก็บประวัติของผู้ป่วย  ข้อมูลยา
ของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานไว้ในฐานข้อมูล โดย
แอปพลิเคชันนี ้ม ีฟังก์ชันในการสนับสนุนการทำงานได้แก่ 
ฟังก์ชันการแจ้งเตือนเป็นฟังก์ชันท่ีแจ้งเตือนให้ผู้ป่วยรับประทาน
ยาและกิจกรรมตรงกับเวลาตามที่ไดก้ำหนดไว้ ฟังก์ชันการพัฒนา
ทักษะด้านความทรงจำ เพื่อฝึกทักษะความทรงจำสำหรับการ
จดจำสิ่งแวดล้อมรอบตัว และสามารถดูรูปภาพของบุคคลใน
ครอบครัวตนเองได้ เพือ่เป็นการฝึกความทรงจำผู้ป่วย 
คำสำคัญ – รีแอคเนทีฟ, โมบายแอปพลิเคชัน, โรคอัลไซเมอร์ 

 
ABSTRACT 

     In this work, we develop a mobile application to 
help patients with early-stage Alzheimer’s disease by 
reminding them to take medication and stimulating 
memories to recognize family members. With the React 
Native framework, this application was built for Android 
or iOS platforms and stored the patient’s data including 
information on taking medication in SQLite, which is 
very helpful for the caretaker. The app also notifies the 
patient or caregiver to take medication or reminds them 

not to forget important events. Another function is 
about stimulating the patient’s memory, who has a high 
chance to forget their family members by showing their 
pictures. 
Keywords – React Native, Mobile Application, 
Alzheimer’s disease 

1. บทนำ 
ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู ้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มากขึ้น

เรื่อย ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงของวัยผู้สูงอายุ พบว่าร้อยละ 10 
ของผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นโรคอัลไซเมอร์ [10] 
ซึ่งเป็นผลมาจากระบบประสาทที่เสื่อมลงตามอายุของร่างกาย 
หรือจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นต่อรุ่น หรือเคยได้รับ
บาดเจ็บทางศีรษะ เมื่อผู้ป่วยเริ่มมีอาการเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่
เป็นในระยะเริ่มแรก ซึ่งครอบครัว จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด แต่
อย่างไรก็ตามครอบครัวก็อยากให้ผู้ป่วยกลับมาเป็นผู้ที่มีความ
จำเป็นปกติ จึงต้องหาวิธีฝึกฝนความจำแก่ผู้ป่วยเป็นประจำ ซึ่ง
บางครั้งผู้ดูแลอาจจะมีภารกิจอย่างอื่นซึ่งไม่สามารถดูแลผู้ปว่ยท่ี
อยู่ในระยะเริ่มต้นได้ตลอดเวลา ซึ่งถ้าปล่อยไปเรื่อย ๆ อาการ
ของผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงมากขึ้นตามลำดับและอาจจะทำให้
ผู้ป่วยกลับมาเป็นปกติได้ยาก 

ดังนั้นผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการ
รักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มแรก โดยทำให้ผู้ป่วยสามารถ
ทบทวนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเช่น ชีวิตส่วนตัว หรือสมาชิกใน
ครอบครัว เป็นต้น สามารถแจ้งเตือนการดำเนินชีวิตประจำวัน
ของผู้ป่วยได้ และพยายามช่วยฟื้นฟูความจำของผู้ป่วยโดยผ่าน
มินิเกม ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวอาจช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็น
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โรคคอัลไซเมอร์ในระยะรุนแรง และอาจช่วยบรรเทาอาการที่
เป็นอยู่ได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อช่วยฟ้ืนฟูและช่วยเหลือผู้ปว่ยอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น 
ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้น 
2) เพิ่มความสะดวกต่อการใช้งานของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โดยมีการ
แจ้งเตือนให้ทานยาและแจ้งเตือนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแตล่ะ
ช่วงเวลาของแต่ละวัน 
3) ให้ผู้ป่วยสามารถทราบได้ว่า บคุคลในครอบครัวเขามีใครบ้าง
และแตล่ะคนหน้าตาเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการทบทวนความจำ 
 

3. เคร่ืองมือและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 React Native 
     React Native เป็น Javascript Framework หรือ ชุดคำสั่ง
ท ี ่ถ ูกสร ้างขึ ้นมาสำหร ับพัฒนา Mobile Application แบบ 
Cross-platform ซึ่งสามารถเขียนคำสั ่งชุดเดียว หรือมีความ
แตกต ่ า งก ั นแต ่ ไ ม ่ ม ากน ั ก  แต ่ ส ามารถทำงานได ้ บน
ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน โดยใช้ Javascript เป็นภาษาหลัก
ในการเข ียนโปรแกรม โดย React Native สามารถพัฒนา 
Mobile Apps บนระบบปฏิบัติการ iOS ( Upload to Apple 
Apps Store ) และ ระบบปฏิบัต ิการ Android ( Upload to 
Google Play Store ) โดยมีความความเสถียรที่เทียบเท่าหรือ
ใกล้เคียงกับ Mobile Apps ที่พัฒนาแบบ Native 100% ซึ่งหนึ่ง
จ ุดเด ่นของ React Native คือการประยุกต์ใช ้แนวคิดแบบ 
Reactive Programming ที่ทำให้การพัฒนารองรับการทำงาน
แบบ Asynchronous และมี State ที่ซับซ้อนได้ [4] 
3.2 SQLite 
     SQLite ค ือ Library ท ี ่ม ี ขนาดเล ็ก  ทำหน ้าท ี ่ จ ั ดการ 
Database โดยใช้ SQL Syntax  เหมือนกับ MySQL มี Data 
Type ได้แก่ TEXT เหมือนกับ String , Integer เหมือนกับ Long 
และReal ซึ่งSQLite เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีขนาดเล็ก (ไม่
ถึง 1MB) เหมาะสำหรับการทำงานกับแอปพลิเคชันบน Mobile 
หร ือ Smart phone โดยใช ้ เก ็บฐานข ้อม ูลเป ็นไฟล ์  เ ช่น 
open.db โดยไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ถูกใช้ในหลาย
โปรแกรม หรือถูกติดตั้งลงไปในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น iPhone, 
Android และนำไปใช้งานบนซอฟต์แวร์ต่างๆ [5] 

3.3 Notification 
     การแจ้งเตือนจากการทำงานของแอปพลิเคชันโดยตรงหรือ
การแจ้งเตือนภายในเครื่อง โดยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ server 
ใดๆ ส่วนการทำงานของ Local Notification เป็นการแสดง
ข้อความเตือนจากคำสั่งในแอปพลิเคชันที่ถูกกำหนดขึ้น โดย
สามารถให้แจ้งเตือนหนึ่งรายการในครั้งเดียว แจ้งเตือนหลาย
รายการในครั้งเดียว แจ้งเตือนที่เวลาที่กำหนด แจ้งเตือนทุก 
วินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน หรือปี  เช่น แอปนาฬิกา
ปลุก แอปแจ้งเตือนนัดหมาย เป็นต้น [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 ข้อความการแจ้งเตือนของ expo notification [1] 

3.4 Android Studio 
     Android Studio เป็น IDE Tool ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Google 
มีไว้สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน Android โดยเฉพาะ โดยพัฒนา
จากแนวคิดพื้นฐานมาจาก InteliJ IDEA คล้าย ๆ กับการทำงาน
ของ Eclipse และ Android ADT Plugin ว ัตถ ุประสงค ์ของ 
Android Studio คือต้องการพัฒนาเครื ่องมือ IDE ที่สามารถ
พัฒนา App บน Android ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการ
ออกแบบ GUI ที่ช่วยให้สามารถ Preview ตัว App มุมมองที่
แตกต่างกันบน Smart Phone แต่ละร ุ ่น สามารถแสดงผล
บางอย่างได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการรัน App บน Emulator [7] 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 เครื่องจำลอง (Emulator) ภายใน Android Studio 
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3.5 Visual Studio Code 
     VS Code  หร ือ   Visual Studio Code  เป ็น โปรแกรม  
Code Editor  ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด พัฒนาจาก
บริษัทไมโครซอฟท์ ในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถ
นำมาใช้งานได้แบบฟรี ซึ่งเหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่
ต้องการเครื ่องมือที ่มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานทั ้งบน  
Windows, macOS และ Linux ม ีการสน ับสน ุนท ั ้ งภ าษา  
JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกับ Git 
ได้ มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้นักพัฒนาเลือกใช้อย่างมาก 
รองรับการเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา  C++ ,  C# ,  Java 
,  Python ,  PHP  หรือ  Go เป็นต้น [8] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 โปรแกรม Visual Studio Code  

3.6 Expo Platform 
     Expo หร ื อ  Exponent Platform Expo เ ป ็ น  Software 
Development Kit (SDK) ชุดหนึ่งท่ีช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเค
ชัน ด้วย React Native มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
มากขึ้น ด้วยการจัดการสิ่งต่างๆที่จำเป็นในการทำงานให้กับ 
React Native เ ช ่ น  Map, ImagePicker, Font, Permission, 
Video, Push Notification เป็นต้น โดยผู ้พัฒนาไม่ต้องเขียน 
Native Module อีก และเพิ่ม Expo XDE/ exp CLI สำหรับการ
ดู log การทำงานต่างๆ รองรับการทดสอบแอปพลิเคชันผ่าน
อุปกรณ์จริงโดยไม่ต้องใช้สายเช่ือม [9] 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Expo [2] 
 

4. วิธีดำเนินงานวิจัย 
การดำเนินงานวิจัย โดยผู้จัดทำได้พัฒนางานตามวงจรพัฒนา
ระบบ (SDLC) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
4.1 การกำหนดปัญหาและความต้องการ 
     เนื่องจากในประเทศไทยพบผู้ป่วยท่ีเริ่มต้นเป็นโรคอัลไซเมอร์
มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในผู้สูงอายุ ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้น
ไป ซึ่งอาการในระยะแรกผู้ป่วยยังสามารถจดจำกิจกรรมหรือสิ่ง
อื่น ๆ ได้แต่บางครั้งผู้ป่วยก็เริ่มจดจำเรื่องราวอย่างเลอะเลือน
หรือจดจำไม่ได้ในช่วงเวลาที่นานทำให้ส่งผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์
ในอนาคตมีอาการขั้นปานกลางจนถึงระดับรุนแรงได้ ถ้าไม่ได้รับ
การกระตุ้นความจำอยู่ตลอด ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอป
พลิเคชันบนสมาร์ทโฟน โดยแอปพลิเคชันจะต้องสะดวกในการ
ใช้งานของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่จะต้องนำเข้าข้อมูลกิจกรรม
ต่าง ๆ และผู้ป่วยสามารถได้รับการแจ้งเตือนกิจกรรมที่ผู้ป่วยที่
สำคัญได้แก่ การรับประทานยา กิจกรรมอื่น ๆ ที่ผู้ป่วยต้องทำ
เป็นประจำ ซึ่งแอปพลิเคชันจะต้องมีความสามารถได้แก่ แจ้งการ
การทานยา เกมส์ฝึกทักษะ เป็นต้น เพื่อเป็นตัวช่วยในการใช้ชีวิต
ของผู ้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเบื ้องต้นให้ดำเนินชีวิตประจำวัน
สะดวกมากขึ้นและบรรเทาอาการไม่ให้ร้ายแรงข้ึนไปจากเดิม 
4.2 การออกแบบระบบ  
 การพัฒนาและออกแบบระบบ จะแบ่งผู้ใช้เป็น 2 ประเภท
ได้แก่ ผู้ป่วยและผู้ดูแล โดยผู้ดูแล มีหน้าที่ในการเพิ่มข้อมูลต่าง 
ๆ ให้แก่ผู้ป่วย เช่น วัน-เวลา ในการทานยาและการทำกิจกรรม 
รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วย โดยระบบจะนำข้อมูลเหล่านั้นไป
แสดงผลให้ผู้ป่วย รวมถึงมีการแจ้งเตือนเป็นเสียง ให้แก่ผู้ป่วย
เมื ่อมีกิจกรรมที่ต้องทำ พัฒนาออกแบบโดยการศึกษาข้อมูล
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเบื้องต้น นำข้อมูลเหล่านั้น ๆ มาวิเคราะห์ 
ออกแบบฟังก์ชันท่ีจะพัฒนา จากนั้นออกแบบหน้าต่างผู้ใช้งานให้
มีความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานของทั้งผู ้ป่วยและ
ผู้ดูแล ดังภาพ 5 
 
 
 
 
 



2015 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 FLOW ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชัน  
 

 จากรายละเอียดการออกแบบระบบ แสดงให้เห็นว่ามีส่วน
ของผู้ดูแลและส่วนของผู้ป่วย โดยส่วนของผู้ดูแดระบบจะรับ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลเพื่อประกอบการแสดงข้อมูลร่วมกับ
ข้อมูลญาติที่ต้องแสดงให้ผู้ป่วย และรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
รับประทานยากับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผู้ป่วยต้องทำ 
นำเข้าสู่ระบบและนำข้อมูลทั้งหมดไปเก็บในฐานข้อมูล โดยที่
ผู้ป่วยจะได้รับการแจ้งเตือนการรับประทานยาและกิจกรรมที่
ผู้ดูแลได้ตั้งค่าข้อมูล โดยมีรายละเอียดการทำงานโดยรวมของ
ระบบดังภาพท่ี 6 

 
 

ภาพ 6 CONTEXT DIAGRAM ภาพรวมทั้งหมดของแอปพลิเคชัน 
 
 
 

4.3 การพัฒนาระบบ  
 เม ื ่อออกแบบระบบทั ้ง ฟังก ์ช ัน หน้าจอแสดงผล และ
ฐานข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
โดยหลักการทำงานที ่ใช ้ในการพัฒนา ผู ้จ ัดทำได้ใช้ภาษา 
Javascript ร ่ ว มก ั บ  React Native และบ ั นท ึ ก ข ้ อม ู ลล ง
ฐานข้อมูล SQLite โดยการทำงานมี ดังน้ี 

 - ใช ้โปรแกรม Visual Studio Code ในการเขียนภาษา 
Javascript ร ่วมก ับ React Native ในการพ ัฒนา Business 
Logic และการทำหน้าจอแสดงผล  
 - การแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน ได้ใช้เครื่องมือในการแจ้ง
เตือน คือ Local notifications JS ของ expo เพื่อแสดงข้อความ
แจ้งเตือนและส่งเสียงแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ของผู้ป่วยตามที่
ผู้ดูแลได้ใส่ข้อมูลการแจ้งเตือนเอาไว้ในแอปพลิเคชัน ดังภาพ 6 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 7 FLOW การทำงานระหวา่ง EXPO กบัฐานข้อมูล [3] 

4.4 การทดสอบและปรับปรุงระบบ  
     หลังจากพัฒนาระบบ ได้มีการทดสอบการใช้ระบบโดย
ผลลัพธ์ที ่ออกมาเป็นไปอย่างที่คาดหวังโดยผลลัพธ์ที ่ออกมา
เป็นไปอย่างที่คาดหวังโดย สามารถแจ้งเตือนการรับประทานยา
และกิจกรรมได้ ตรงตามเวลาที ่กำหนด และสามารถแสดง
รูปภาพและข้อมูลของญาติให้ผู้ป่วยสามารถเห็นข้อมูลได้ชัดเจน 
แต ่ม ีข ้อผ ิดพลาดในการร ู ้จำใบหน้า เน ื ่องจากใช ้งานบน
ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือไม่ได้   จึงมีการปรับปรุงระบบใน
ส่วนของฟังก์ชันการจดจำใบหน้ามาใช้การแสดงรูปภาพแทน
เหมือนเป็นการเตือนความจำ  
4.5 การติดต้ังระบบ 
 - ขั้นตอนแรกผู้ใช้จะต้องตั้งค่า “ความเป็นส่วนตัว” 
เพื่อให้ระบบปฎิบัติการอนุญาตการติดตั้งแอปพลิเคชั่น โดยไปท่ี
เมนูการตั้งค่า ดังภาพท่ี 8 แล้วกดตกลง 
 
 

ผู้ดูแล 

ผู้ป่วย 

เพิ่มข้อมูลผู้ป่วย 

เพิ่ม แก้ไข ลบการทานยา 

เพิ่ม แก้ไข ลบกิจกรรม 

เพิ่ม แก้ไข ลบรูปภาพ 

แสดงข้อมูลการทานยา 
และ กจิกรรมที่ต้องทำ 

มีการแสดงเสียงแจ้งเตือน 

เกมส์เสริมสร้างความทรง
จำ 
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ภาพ 8 การอนุญาตความเป็นส่วนตัว 
 - จากนั ้นดาวน์โหลด APK ของแอปพลิเคชัน เมื่อ
เปิดตัวติดตั้งแล้วจะปรากฎ Dialog Box ดังกล่าวให้ผู้ใช้คลิกส์ 
“โปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจ” แล้วกดติดตั้ง โปรแกรมจะทำการ
ติดตั้งโดยให้ผู้ใช้รอกว่าจะติดตั้งสำเร็จ ดังภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

ภาพ 9 การดาวน์โหลด APK 
 
 - เมื่อดำเนินการตามภาพที่ 9 สำเร็จให้ทำการติดตั้ง 
APK ดังภาพท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 10 การติดตั้ง APK แอปพลิเคชนั 

 - เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะพบไอคอนของแอปพลิเคชัน 
“Notizymer”ในเครื่อง ดังภาพท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 11 ภาพการติดตั้งแอปพลิเคชันสำเร็จ 

 
5. ผลการทดลองใช้แอปพลิเคชัน 

5.1 การใช้งานแอปพลิเคชัน 
  การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซ
เมอร์ ระยะเบื้องต้น ด้วยการแจ้งเตือนและฝึกทักษะด้านความ
ทรงจำ มีการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานกับผู้สูงอายุ ซึ่งต้องมีการ
แบ่งหมวดหมู่ฟังก์ชันการใช้งานให้ชัดเจนและใช้งานง่าย เพื่อให้
เหมาะแก่ผู้สูงอายุหรือญาติผู้ดูแล ดังภาพ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 12 โลโก้และหน้าแรกของแอปพลเิคชัน  
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การใช้งานจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทการใช้งาน ดังนี้ 
1. ผู้ดูแลหรือญาติ 

 ส่วนของฟังก์ชันการใช้งานญาติผู้ป่วยหรือผู้ดูแล ต้องมีการ
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้ามากรอกข้อมูลที่
ผิดพลาด เช่น กรอกข้อมูลการทานยาให้เกินขนาด เป็นต้น  
ดังภาพท่ี 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 13 หนา้การเข้าระบบเพื่อเขา้ถึงฟงัก์ชันการใช้งานของผู้ดูแลหรือญาติ 

 

ฟังก์ชันของผู้ดูแลหรือญาติ ประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 ฟังก์ชัน 
ได้แก่ เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย, เพิ่มกิจกรรมที่ต้อง
ทำ, เพิ ่มหรือแก้ไขเวลาเตือนทานยา และเพิ่มรูปภาพสมาชิก
พร้อมคำบรรยายของภาพ ดังภาพท่ี 14, 15 และ 16 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 14 ฟังก์ชันเพิ่มหรอืแก้ไขเวลาเตือนทานยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 15 ฟังก์ชันเพิ่มรูปภาพพร้อมคำบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 16 ฟังก์ชันเพิ่มหรอืแก้ไขกจิกรรมที่ต้องทำ 

 

     2.  ผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการใช้งาน 
     ส่วนของฟังก์ชันการใช้งานของผู้ป่วย โดยสามารถเข้ามาได้
โดยไม่ต้องล็อกอิน และฟังก์ชันการใช้งานก็แยกสีไว้อย่างชัดเจน
ตัวอักษรขนาดกำลังพอดีกับผู้ใช้ที่เป็นผู้สูงอายุ ดังภาพ 17 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 17 ฟังก์ชันการใช้งานของผู้ป่วยหรือผู้ต้องการใช้งาน 



2018 

 

  

ฟังก์ชันการใช้งานของผู้ป่วย ประกอบไปด้วยฟังก์ชันท้ังหมด 4 
ฟังก์ชัน ได้แก่ ฟังก์ชันแสดงข้อมูลประวัติของตนเอง, ฟังก์ชัน
เตือนการทานยา, ฟังก์ชันแสดงการเตือนกิจกรรม และเกมสฝ์ึก
ทักษะ ดังภาพท่ี 19 เป็นต้น 
 แอปพลิเคชันจะทำการแจ้งเตือนข้อความเมื่อถึงเวลา
ทานยาตามทีผู่้ดูแลได้ใส่ข้อมูลเอาไว้ โดยเวลาจะแบ่งเป็นช่วงเช้า 
กลางวัน เย็น และก่อนนอน โดยสามารถแก้ไขช่วงเวลาได้ เช่น ยา
ตัวนี้ทานช่วงเช้า ซึ่งตั้งไว้ท่ีแปดโมงแต่ต้องการแก้ไขเวลาในรอบ
เช้าเป็นเก้าโมงก็สามารถแก้ไขเวลาแจ้งเตอนได้ พอถึงเวลาผู้ดูแล
ตั้งค่าเอาไวร้ะบบก็จะแสดงแจ้งเตอืนขึ้นมา ดังภาพท่ี 18 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 18 หนา้แสดงการแจ้งเตือนการทานยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 19 ฟังก์ชันแสดงรูปภาพฝึกความทรงจำ 

 

5.2 ผลการทดลองกับผู้ใช้งานจริง 
 เมื่อนำแอปพลิเคชันสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ระยะ
เบื้องต้นมาทดสอบกับคนที่เป็นอัลไซเมอร์ระยะแรกซึ่งเป็นผู้ป่วย
ที่เป็นคนรู้จักของผู้พัฒนา โดยให้ผู้พัฒนาเป็นผู้นำเข้าข้อมูลที่
เกี่ยวกับการแจ้งเตือนยา ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนกจิกรรม 
และภาพบุคคลในครอบครัว ซึ ่งข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับการประ
รับประทานยาเป็นข้อมูลยาตามอาการ คือ ยาเบาหวาน ยาลด
ความดัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน โดยนำเข้าสู่แอปพลิเคชัน 
และนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผู้ป่วยชอบทำแต่ผู้ป่วย
มักจะลืมบ่อย ๆ คือ กิจกรรมออกกำลังกายแบบเบา ๆ ที่ผู้ป่วย
มักจะทำเป็นประจำก่อนเป็นอัลไซเมอร์ เมื่อผู้ใช้ใช้แอปพลิเคชัน
และสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยตอบสนองกับการ
แจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันและสามารถคิดถึงสิ่งที่จะทำต่อไปได้ 
และพบว่าผู้ป่วยสามารถกระทำกิจวัตรที่ตนเคยเป็นประจำได้
เป็นเกือบปกติ เมื ่อได้รับการแจ้งเตือนในกิจกรรมนั้น ๆ เป็น
ประจำ 
5.3 ผลค่าความถูกต้อง 
     จากการใช้งานแอปพลิเคชันในกลุ่มผู้ใช้ พบว่าพฤติกรรมของ
ผู ้ป่วยที ่ได้ร ับการแจ้งเตือน ผู ้ป่วยได้รับการแจ้งเตือนทันที
ประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต ์และส่วนที่เหลือ 20-30 เปอร์เซ็นต์ 
ยังไม่ส่วนที่ผู้ป่วยยังไม่เห็นการแจ้งเตือน เนื่องจากบางครั้งแอป
พลิเคชันมีปัญหาในเรื่องของเสียงการแจ้งเตือน เนื่องจากเป็น
การแจ้งเตือนในรูปแบบของเครื่องนั้น ๆ ซึ่งทำให้บางครั้งผู้ใช้
ไม่ได้ยินและบางครั้งการแจ้งเตือนมีความล่าช้าของระบบ 
 

6. สรุปผลการพัฒนา 
 จากการพัฒนาแอปพลิเคชันและได้มีการทดสอบในเบื้องต้น 
พบว่ามีผลการทำงานเป็นไปตามที่ต้องการ คือ สามารถแจ้งเตือน
การทานยา การทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ 
และในส่วนฟังก์ชันรูปภาพบุคคลในครอบครัว ที่ช่วยเสริมทักษะ
ด้านความทรงจำนั้นแสดงรูปภาพถูกต้อง และนอกจากนี้ผลลัพธ์
ภาพรวมของแอปพลิเคชันออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจต่อผู้ใช้งาน 
โดยได้มีการทดลองการใช้งานกับผู้สูงอายุบางส่วน พบว่าแอป
พลิเคชันมีการใช้งานง่ายและมีการแจ้งเตือนทานยาและทำ
กิจกรรมที่ถูกต้อง โดยในอนาคตผู้พัฒนามีแนวคิดที่จะพัฒนาการ
ทำงานของระบบให้มีการแจ้งเตือนในรรูปแบบการแจ้งผลแบบ 
DIALOG เต็มหน้าจอเหมือนการตั้งนาฬิกาปลุก และในส่วนการ
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จดจำใบหน้าญาติ ก็จะมีการพัฒนาให้ใช้งานได้จริง เพื่อเป็นการ
ช่วยผู้ป่วยได้อย่างครบรูปแบบและสมบูรณ์มากขึ้น 
 

7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
7.1 ควรเพิ่มแบบทดสอบให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อช่วย
ฝึกฝนความจำให้กับผู้ป่วย 
7.2 การแจ้งเตือนทานยาต้องมีการเพิ่มเสียงให้ดังกว่าเดิม ควร
เป็นมากกว่าการแสดงข้อความและเสียงข้ึนมา 
7.3 แอปพลิเคชันท่ีพัฒนาแล้ว ได้ออกมาในรูปแบบ APK ซึ่งเปิด
ได้เฉพาะในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส่วน IOS นั้นต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการนำขึ้น App Store 
7.4 ระบบจดจำใบหน้ายังไม่สมบูรณ์ให้พร้อมใช้งาน จึงใช้การ
แสดงรูปภาพแบบให้ผู้ป่วยเลื่อนดูแทน 
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บทคัดย่อ 
โครงงานสหกิจนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์

และออกแบบเว็บไซต์สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมา 
2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เครื่องมือที่ใช้พัฒนา
ร ะ บ บ  ไ ด้ แ ก่   Visual Studio Code,  Xampp, MySql, 
Photoshop CS6 และภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือภาษา 
PHP, HTML, Java Script, JQuery  ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์โดยใช้แบบสอบถามกับ
เจ้าหน้าท่ีประจำแผนกการตลาดและลกูค้าสมัพันธ์ จำนวน 5 คน 

 ผลการดำเนินงาน พบว่า เว็บไซต์สำนักงานบริการ
ลูกค้า กสท นครราชสีมา สามารถดูโปรโมช่ันต่างๆและข้อมูล
ประวัติของสำนักงานได้,สามารถดูรูปภาพกิจกรรมต่างๆได้ และ
ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย 
และในส่วนผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลภายในระบบได้ ผล
การประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ทั้ง 3 ด้านได้แก่ 1) ด้าน
เนื้อหา 2) ด้านออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ และ 3) ด้าน
ประโยชน์ และการนำไป ใช้  จากผู้ ใช้ งานพบว่าค่ า เฉลี่ ย
ประสิทธิภาพการทำงานทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก ด้วย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และส่วนค่าเฉลี่ยเบี่ ยงเบนมาตราฐาน
เท่ากับ 0.17 
คำสำคัญ : เว็บไซต์, การบริการ, ลูกค้า 

 
ABSTRACT 

This  cooperative project aimed to 1)to 
analyze and design customer service office website of 
CAT Nakhon Ratchasima 2) to evaluate the 
performance of the website. System development 

tools are Visual Studio Code, Xampp, MySQL, 
Photoshop CS6. We used HTML, PHP language, JAVA 
Script, and JQuery to develop the website. We used a 
questionnaire to evaluate the performance of the 
website from 5 customer service relation.   

The results showed that the customer service 
office website of CAT Nakhon Ratchasima able to 
browse various promotions, office history, various  
activity pictures.  Users can report usage problems via 
the website. The results from evaluation of the 
performance of the website  from users in all 3 
aspects: 1 ) content, 2 ) website design and layout, and 

3 ) benefit and usage  found that the average of 
performance in all 3 aspects was very good with  
mean was equal 4 . 9 0 and the standard deviation was 
equal 0. 17. 
Keywords: Website, Service, Customer 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายไป
ทั่วทุกมุมโลก  อินเทอร์เน็ตนับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในยุค
ของสังคมข่าวสารแต่ละคนก็ใช้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตไปใน
หลายด้านในชีวิตประจำวันของ  ทั้งด้านการศึกษา เชิงพาณิชย์ 
ธุรกรรม ความบันเทิงและอื่นๆ อินเทอร์เน็ตคือเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับยุคของโลกไร้พรมแดนที่กำลังทวีความสำคัญยิ่งใน
หน่วยงานต่างๆ และวงการการศึกษารวมไปถึงบุคคลภายนอกที่
สนใจอย่างแท้จริง การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลเพื่อ
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การเรียนรู้ด้วยตนเองวิธีใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
ในประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 60 ล้านคนหรือคิดเป็น 75% 
ของคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ทั่วโลกที่  59% ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า คนไทยใช้เวลาเฉลี่ยถึง 2 
ช่ัวโมง 55 นาทีต่อวันกับการเล่นอินเทอร์เน็ต [3] และวิธีที่นิยม
ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันในการใช้อินเทอร์เน็ตคือ การใช้
ประโยชน์ผ่านทางเวิลด์ ไวด์ เว็บหรือเว็บไซต์  บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด )มหาชน) ในการจัดอันดับ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตบ้านที่เร็วท่ีสุดของทุกเครือข่ายในไทย คะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบ CAT   Telecom ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับที่ 5 
นั บ เป็ น  38 .21  ค ะแ น น  [9 ] เว็ บ ไซต์ ข อ งบ ริ ษั ท  กส ท 
โทรคมนาคม จำกัด )มหาชน) มีผู้ เข้าชมเว็บไซต์ทั้ งหมด 
45,082,598 บัญชี [8] และเป็นหนึ่งในององค์กรที่ให้บริการ  
เรื่องการสื่อสารและโทรคมนาคมเป็นหลัก  

สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมา มีผู้เข้ามาใช้
บริการเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศเข้ามา
เพื่อช่วยในการเผยแพร่และจัดการข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบ 
ดังนั้น  สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมาซึ่ งเป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเว็บไซต์
ไว้เพื่อรองรับความต้องการและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโปรโมช่ัน
ต่างๆให้กับลูกค้า เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นแหล่งข้อมูลและความรู้ขนาดใหญ่
ที่เชื่อมโยงไปทั่วโลกทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างได้
สะดวกและรวดเร็วข้ึน 

ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะทำเว็บไซต์
สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมา เพื่อที่จะให้ลูกค้า
สามารถรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและเพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในสำนักงานบริการลูกค้า กสท 
นครราชสีมา และลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาผ่านทางระบบได้เพื่อ
ความสะดวกและเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า 

 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

2.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์สำนักงานบริการ
ลูกค้า กสท นครราชสีมา 

2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 

 

3. ขอบเขตการดำเนินงาน 
ในการจัดทำระบบสารสนเทศของสำนักงานบริการ

ลูกค้า กสท นครราชสีมา โดยผู้จัดทำ ได้แบ่งขอบเขตการ
ดำเนินงานเพื่อจัดทำแบ่งออกเป็นเว็บไซต์ส่วนของบุคคลทั่วไป
และส่วนของผู้ดูแลระบบดังน้ี 

1.  ขอบเขตการดำเนินงาน ส่วนผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้
ระบบได้ดังนี ้

- สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ 
- สามารถดูกิจกรรมต่างๆที่มีในองค์กรได้ 
- สามารถดูประวัติองค์กรและรายละเอียด

บริการภายในองค์กรได้ 
- สามารถดูวิสัยทัศน์ -พันธกิจได้  
- สามารถดูโปรโมช่ันต่างๆได้ 
- สามารถแจ้งปัญหาผ่านทางเว็บไซต์ได้ 

2.  ส่วนผู้ดูแลระบบมีความสามารถในการจัดการระบบได้
ดังนี ้

- สามารถจัดการข้อมูลต่างๆภายในระบบได้ 
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข อัลบั้มภาพกิจกรรมได้ 
- สามารถจัดการการรับแจ้งปัญหาผ่านระบบได้ 
- สามารถพิมพ์รายงานการแจ้งปัญหาได้ 
-  

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ข่าวสารของโปรโมช่ันและกิจกรรม
ต่างๆภายในองค์กรได้ 
2. ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านทางระบบได้ 
3. ช่วยให้พนักงานสามารถรับรู้ปัญหาของผู้ ใช้ งานและ
ดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 
 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้พัฒนา 
 3.1 โปรแกรม Visual studio code พัฒนาเว็บไซต ์
 3.2 โปรแกรม XAMPP ใช้ในการจำลอง Server  
 3.3 โปรแกรม MySql ใช้เป็นตัวจัดการฐานข้อมลู 
 3.4 โปรแกรม Photoshop 
 3.5 ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ HTML PHP 
JavaScript และ JQuery 
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6. วิธีดำเนินการศึกษา 
  6.1 การศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานบริการ

ลูกค้า กสท นครราชสีมา ได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบ SDLC ดังนี้
  

 
 

 
 

ภาพที ่1 แสดงวงจรการพัฒนาระบบ SDLC  [5] 
1. การวางแผนโครงการ จัดเป็นกระบวนการพื้นฐานบนความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทําไมต้องสร้างระบบใหม่และเพื่อให้ทราบ
ถึงสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ 
และทำให้การดำเนินงานได้ผลลัพธ์เป็นตามที่ต้องการ 

2. วิเคราะห์ระบบ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องดําเนินการใน
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน เพื่อนํามาพัฒนา
แนวความคิดสําหรับระบบใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

3. การออกแบบกระบวนการทำงาน โดยกำหนดให้แอดมิน
และโปรแกรมเมอร์กำหนดหน้าเมนูการใช้งาน ประกอบไปด้วย 
เมนูเข้าสู่ระบบ การแก้ไขรูปในอัลบั้ม การแก้ไขข้อมูลติดต่อ 
จัดการการแจ้งปัญหาโดยการเพิ่ม ลบ และการแก้ไขข้อมูล
รวมถึงการออกรายงาน และผู้ใช้งานทั่วไปสามารถดูโปรโมช่ัน 
กิจกรรมภายในองค์กรและสามารถแจ้งปัญหาผ่านทางระบบได้ 
 4. พัฒนาระบบงาน โดยใช้เครื่องมือต่างๆในการดำเนินงาน
การจัดทำระบบให้เป็นไปตามกระบวนการ 

5. ทดสอบระบบงาน โดยทดสอบโปรแกรมที่ได้จากการ
พัฒนามาทดสอบ หากพบข้อผิดพลาดจากการทำงาน จึงทำการ
วิเคราะห์ระบบเพื่อทำการพัฒนาใหม่อีกครั้ง [6]  
  6.2 การศึกษางานระบบเดิม 
  ในการศึกษาระบบงานเดิมและเก็บรวบรวมข้อมูล
พบว่า ทางสำนักงานใหญ่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด 
)มหาชน) ได้มีเว็บไซต์หลักอยู่ก่อนแล้ว ทางผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่า
สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมาไม่มีเว็บไซต์ประจำ
สำนักงาน ทำให้ไม่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่าง
เต็มที่ ทางสำนักงานจำเป็นต้องมีเว็บไซต์ประจำสาขานี้เพื่อให้
ลูกค้าภายในจังหวัดนครราชสีมาสามารถเข้าถึงและติดตาม
โปรโมช่ันได้สะดวกมากยิ่งข้ึน [7] 

 
ภาพที ่2 แผนภูมกิ้างปลาแสดงระบบงานเดิม 

  6.3 การออกแบบระบบงานใหม ่
  ในการออกแบบระบบงานใหม่ได้จัดทำ ดังต่อไปนี้ 

6.3.1 Use Case Diagram ของเว็บไซต์สำนักงานบริการ
ลูกค้า กสท นครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที ่3 Use Case Diagram ของเว็บไซต์ 

6.3.2 แผนภาพกระแสข้อมูล )Data Flow Diagram) 
เว็บไซตส์ำนักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมา  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 Data Flow Diagram ของเวบ็ไซต์ 
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    6.3.3 แบบจำลองความสัมพันธ์เอนทิตี )Entity) หรือ 
อีอาร์ไดอะแกรม )ER-Diagram) 

ภาพที่ 5  ER-Diagram ของระบบงานใหม่ 
6.3.5 พจนานุกรมข้อมูล )Data Dictionary) 

ตารางที่ 1 พจนานุกรมข้อมูลตารางข้อมูล album 
Field Name Type Siz

e 
PK FK Description Referance 

AlbumID int 4 ✓  รหัสอัลบั้ม  

AlbumName varchar 100   ชื่ออัลบั้ม  

AlbumShot varchar 100   อัลบั้ม  

 
ตารางที่ 2 พจนานุกรมข้อมูลตารางข้อมูล editinfo 

Field 
Name 

Type Size PK FK Description Referance 

ei_no int 1 ✓  รหัสข้อมูล  

gmap varchar 1500   พิกัดของ
สำนักงาน 

 

address varchar 255   ที่อยู่ของ
สำนักงาน 

 

email varchar 255   อีเมลของ
สำนักงาน 

 

tel varchar 11   เบอร์ของ
สำนักงาน 

 

facebook varchar 255   เฟสบุ๊คขอ
สำนักงาน 

 

L_no int 10  ✓ รหัสล็อกอิน login 
  

ตารางที่ 3 พจนานุกรมข้อมูลตารางข้อมูล problem 
 

 
ตารางที่ 4  พจนานุกรมข้อมูลตารางข้อมูล gallery 

 
6.4 การกำหนดประชากรและตัวอย่าง 
ในการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์สำนักงาน

บริการลูกค้า กสท นครราชสีมา ได้ใช้การกำหนดประชากร
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานบริการลูกค้ า กสท 
นครราชสีมา ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 5 คน ซึ่ง
เป็นผู้ใช้งานภายในองค์กร 

6.5 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของ
เว็บไซต์ 
 การประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพจากผู้ใช้งานเว็บไซต์
สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมา กำหนดลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่าระดับ และใช้เกณฑ์
ค่าเฉลี่ยในการวัดระดับความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
 
 

7. สรุปผลการศึกษา 
  7.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานบริการลูกค้า กสท 

นครราชสีมา แบ่งระบบออกได้ดังนี้ คือ 

Field 
Name 

Type Size PK FK Description Referance 

C_no int 4 ✓  รหัสการแจ้ง  

C_name varchar 100   ชื่อผู้แจ้ง  
C_email varchar 100   อีเมลผู้แจ้ง  
C_tel varchar 10   เบอร์ผู้แจ้ง  
C_address varchar 200   ที่อยู่ผู้แจ้ง  
C_contact varchar 1024   รายละเอียด

การแจ้ง 
 

cat_date date    วันที่แจ้ง  

S_no int 2  ✓ รหัสรับเรื่อง status_info 
t_no int 1  ✓ รหัสประเภท type 

Field Name Type Size PK FK Description Referance 

GalleryID int 4 ✓  รหัสรูปภาพ  

AlbumID int 4  ✓ รหัสอัลบั้ม album 
GalleryName varchar 100   ชื่อรูปภาพ  
GalleryShot varchar 100   รูปภาพ  
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1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ )Admin) สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ
ภายในเว็บไซต์ได้และสามารถจัดการการแจ้งปัญหาของผู้ใช้งาน
และออกรายงานได้ ตามหน้าจอ ดังนี ้
 

 
 
 

 
 

 

ภาพที ่6 หน้าแรกสำหรับผู้ดูแลระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่7 หน้าสำหรับจัดการอัลบั้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 หน้าแสดงรายชื่อผู้แจ้งปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่9 รายงานไฟล ์Excel 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่10 หน้าแก้ไขข้อมูลติดต่อ 

2. ส่วนของผู้ใช้งานท่ัวไป )User) สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ
ภายในเว็บไซต์ได้  ตามหนา้จอ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 

ภาพที ่11 หน้าหลักของเว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่12 หน้าแสดงบริการต่างๆ 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที ่13 หน้าแสดงโปรโมชั่น C internet  
 

 
 
 
 

 
 

 

ภาพที ่14 หน้าแสดงอัลบั้ม 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่15 หน้าสำหรับแจ้งปัญหา 
 

7.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้งานเว็บไซต์
สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
คือ ด้านเนื้อหา ด้านการการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
และด้านประโยชน์และการนำไปใช้ โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม 
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เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้จำนวน 5 คน ซึ่ง ผลการ
ประเมินมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางที่  5  การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ
เว็บไซต์ด้านภาพรวม 

การประเมิน
ประสิทธิภาพของ

ระบบ 

ประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ประสิทธิภาพ 

1. ด้านเนื้อหา 4.85 0.34 ดีมาก 
2. ด้านการออกแบบ
และการจัดรูปแบบ
เว็บไซต ์

4.92 0.18 ดีมาก 

3. ด้านประโยชน์และ
การนำไปใช้ 

5.00 0 ดีมาก 

รวมการประเมิน
ประสิทธิภาพของ

ระบบ 
4.90 0.17 ดีมาก 

 

จากตารางที่ 5 พบว่าการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
ของเว็บไซต์ ในด้านภาพรวมพบว่า อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้วย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 โดย
ประเด็นที่ผู้ใช้งานประเมินคุณภาพมากที่สุดคือ ด้านประโยชน์
และการนำไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0 รองลงมาคือด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบเว็บไซต์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.18 และด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 โดยรายละเอียดของ
แต่ละด้านเป็น ดังนี้ 

ตารางที่  6  การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ
เว็บไซต์ด้านเนื้อหา 

ด้านเนื้อหา 
ประสิทธิภาพ  

ค่าเฉลี่ย S.D. ประสิทธิภาพ 

1 . มี ถู ก ต้ อ ง  ค ว า ม
ชัดเจน น่าเช่ือถือ และ
ข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่
เสมอ 

4.80 0.45 ดีมาก 

2. การประชาสัมพันธ์
ข่ า ว ส าร  เห ม าะ ส ม 

4.80 0.45 ดีมาก 

น่าสนใจ 

3. การจัดลำดับเนื้อหา
เป็นขั้ นตอน  มี ความ
ต่อเนื่องอ่านแล้วเข้าใจ 

4.80 0.45 ดีมาก 

4. เนื้ อ ห ากั บ ภ าพ มี
ความสอดคล้องกัน 

5.00 0 ดีมาก 

รวมด้านเนื้อหา 4.85 0.34 ดีมาก 
จากตางรางที่ 6 พบว่าการประเมินประสิทธิภาพการ

ทำงานของเว็บไซต์ ภาพรวมในด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก 
ด้วยค่าเฉลี่ย 4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.34 โดย
ด้านที่ผู้ใช้งานประเมินว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ เนื้อหากับ
ภาพมีความสอดคล้องกัน ด้วยค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 รองลงมาคือ มีถูกต้องความชัดเจน
น่ า เช่ือถื อและข้ อมู ลมี ก ารปรับปรุ งอยู่ เสมอ , ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภาพในเว็บไซต์มีความเหมาะสมน่าสนใจ 
และ การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนมีความต่อเนื่องอ่านแล้ว
เข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.45 อยู่ในระดับดีมาก 

ตารางที่ 7  การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ
เว็บไซต์ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 

ด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบเว็บไซต ์

ประสิทธภิาพ  
ค่าเฉลี่ย S.D. ประสิทธภิาพ 

1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่าย
ต่อการอ่านและการใช้งาน 

4.80 0.45 ดีมาก 

2. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม 
มีความทันสมัย นา่สนใจ 

5.00 0 ดีมาก 

3. การใช้สี ในการออกแบบ
เว็บไซต์มีความเหมาะสม 

5.00 0 ดีมาก 

4. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบ
ตัวอักษร มีความสวยงามและ
อ่านได้ง่าย 

5.00 0 ดีมาก 

5. ความถูกต้องในการเช่ือมโยง
ภายในเว็บไซต์และเว็บไซต์อื่น 

4.80 0.45 ดีมาก 

รวมด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบเว็บไซต ์

4.92 0.18 ดีมาก 

จากตางรางที่ 7 พบว่าการประเมินประสิทธิภาพการ
ทำงานของเว็บไซต์ ภาพรวมในด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบ อยู่ในระดับดีมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.92 ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตราฐานเท่ ากับ  0.18 โดยด้ านที่ ผู้ ใช้งานประเมินว่ามี
ประสิทธิภาพมากที่สุดคือ หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความ
ทันสมัย น่าสนใจ , การใช้สีในการออกแบบเว็บไซต์มีความ
เหมาะสม, ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงาม
และอ่านได้ ง่าย ด้วยค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ  5.00 ส่วน เบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0 รองลงมาคือ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่าย
ต่อการอ่านและการใช้งาน และความถูกต้องในการเช่ือมโยง
ภายในเว็บไซต์และเว็บไซต์อื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 อยู่ในระดับดีมาก 

ตารางที่ 8 การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ
เว็บไซต์ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ 

ด้านประโยชน์และการ
นำไปใช้ 

ประสิทธิภาพ  
ค่าเฉลี่ย S.D. ประสิทธิภาพ 

1.เนื้อหามีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งาน  

5 0 ดีมาก 

2. เป็นสื่อในการเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

5 0 ดีมาก 

3. ส าม า รถ เป็ น แ ห ล่ ง
ความรู้ได้ 

5 0 ดีมาก 

4. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรง
กั บ ค วาม ต้ อ งก ารขอ ง
ผู้ใช้งาน 

5 0 ดีมาก 

รวมด้านประโยชน์และ
การนำไปใช้ 

5 0 ดีมาก 

จากตารางที่ 8 พบว่าการประเมินประสิทธิภาพการ
ทำงานของเว็บไซต์ ภาพรวมในด้านประโยชน์และการนำไปใช้
จัดรูปแบบ อยู่ ในระดับดีมาก ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 โดยประเด็นทั้ง 4 ได้แก่ เนื้อหามี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้,  เป็นสื่อใน
การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้และ
แหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานบริการลูกค้า กสท 

นครราชสีมา มีผลดำเนินงานดังนี้  ผลการพัฒนาเว็บไซต์
สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมา ใช้โปรแกรม Visual 
Studio Code ในการพัฒ นาเว็บ ไซต์ และใช้  XAMPP เป็ น

โปรแกรมจำลอง Server ใช้ MYSQL เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล 
ใช้ภาษา HTML,PHP,Java Script ในการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งแบ่ง
ระบบออกได้ดังนี้ คือ 

1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ )Admin) สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ
ภายในเว็บไซต์ได้และสามารถจัดการการแจ้งปัญหาของผู้ใช้งาน
และออกรายงานได้ 

1 ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป )User) สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ
ภายในเว็บไซต์ได้ เช่น ข้อมูลบริษัท ข้อมูลโปรโมช่ันต่างๆ และ
สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย 

 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานบรกิารลกูคา้ 
กสท นครราชสีมา ในครั้งนี้ได้พัฒนามาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์
ให้กับสำนักงาน ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน 
ข้อมูลโปรโมช่ันทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
และช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัย [2] ทำเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
อยู่ ในเกณฑ์ดีมาก และสอดคล้องกับงานของ [1]  ทำเรื่อง 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ชมรมฟุตบอลอาวุโส จังหวัดบุรีรัมย์ ผล
ของการดำเนินงานของระบบนี้คือ ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูข้อมูล 
ข่าวสารต่างๆของเว็บไซต์ได้ซึ่งเหมือนกับเว็บไซต์สำนักงาน
บริการลูกค้า กสท นครราชสีที่ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลต่างๆ
ภายในเว็บไซต์ได้  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 

 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบการประเมินประสิทธิภาพ
การทำงานของระบบ พบว่าระดับประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบ ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งผลสรุปการ
ประเมินได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.17 ดังนั้นสรุปได้ว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพของ 
ระบบอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [4] ทำเรื่อง 
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ )กรณีศึกษา โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์) พบว่าผลการประเมินจากผู้ใช้งานอยู่ใน
ระดับดีมาก  

 สรุปได้ว่า การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน
บริการลู กค้ า กสท นครราชสีม า ส ามารถนำไป ใช้ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร, ข้อมูลโปรโมช่ัน และสามารถนำใช้ได้จริง 
แต่เพียงอาจมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยของการใช้ข้อมูลและ
ยังไม่สามารถเช่ือมต่อข้อมูลโปรโมช่ันกับทางส่วนกลางได้ 
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1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในครั้งต่อไป 
 เนื่องจากในการทำโปรเจคครั้งนี้ ทางผู้จัดทำไม่สามารถทำให้
เว็บไซต์แก้ไขข้อมูลโปรโมชั่นผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ เพราะโปรโมช่ัน
ของทางสำนักงานมีจำนวนที่เยอะ และส่วนมากข้อมูลโปรโมช่ัน
จะเป็นรูป ทำให้ทางผู้จัดทำเล็งเห็นว่าในการพัฒนาระบบครั้ง
ต่อไปควรทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลโปรโมช่ันผ่าน
หน้าเว็บไซต์ได้เลย เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ดูแล
ระบบ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้โปรโมชั่นที่เป็นปัจจุบัน
ทันท ี
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8. กิตติกรรมประกาศ 
 การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถาน

ประกอบการ สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมา ตั้งแต่
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ 2563 
ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่มีคุณค่า
มากมาย สำหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดีจาก
ความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังน้ี 

1.  นางอัญนัญทินุช  โรจนะภิรมย์   
พนักงานท่ีปรึกษาและหัวหน้าหน่วยการตลาด 

 2.  ผศ. ดร. รัชดาภรณ์  ปิ่นรัตนานนท์  
     อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์นิเทศก์ 

 3. อาจารย์นงลักษ์  อันทะเดช    
     อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์นิเทศก์ 
นอกจากนี้ยังมีบุคคลท่านอื่นๆ ท่ีไม่ได้กล่าวไว้ ณ ท่ีนี้ ซึ่งท่าน

เหล่านั้นได้กรุณาให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานฉบับนี้ จึง
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล คำแนะนำ
และวิธีของการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำ
รายงานฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อวิเคราะห์ ออกแบบ  

พัฒนาและประเมินระบบจองห้องประชุม การพัฒนาครั้งนี้อาศัย
แนวคิดการวิจัยและพัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ 
เครื ่องมือในการพัฒนาประกอบไปด้วย Visual Studio 2017 
ภาษาโปรแกรมได้แก่ VB.Net การจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL  
ผลการศึกษาพบว่า ได้ระบบจองห้องประชุมซึ่งสามารถทำงานได้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  ตลอดจนพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
ด้วยสถาปัตยกรรมระบบแบบไคแอนเซิร์ฟเวอร์ และผลการ
ประเม ินระบบ พบว่า การประเม ินภาพรวมอยู ่ในระดับดี        
(X= 4.00, S.D. = 0.51) ดังนั้นการพัฒนาระบบจองห้องประชุม
ครั้งนี้สามารถเปลี่ยนจากระบบการปฏิบัติงานด้วยมือ(manual) 
ให้เป็นระบบสารสนเทศที่ทันสมัยได้ และช่วยให้การจองห้อง
ประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
คำสำคัญ – การจองห้องประชุม, ห้องประชุม, ผู้จอง 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to analyze, design, 
develop, and evaluate Meeting room reservation 
system This study used Research and Development 
Methodology based on the principle of the System 
Development Life Cycle. The development tools were 
Visual Studio 2017 and photo editor (optional). The 
computer language were VB.Net. MySQL was database 
management system. The result of study, the system 
was meets the needs of the user. The system 
architecture was client-server. The result of evaluation 

was good level (X= 4.00, S.D. = 0.51). The development 
of this It can be transformed from a manual operation 
system to an essential communication system and 
making meeting room booking more efficient. 
Keywords -- Meeting room reservation, Meeting room, 
Booker 

1. บทนำ 
 ในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีสารเทศมีบทบาทสำคัญใน
การขับเคลื ่อนข้อมูล ข่าวสาร ผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น 
แนวโน้มในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น การรับฟังข่าวสาร 
การรับข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ร่วมไป
ถึงบุคคลทั่วไปจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานในการดำเนิน
ชีวิตมากขึ้นมากขึ้นจึงให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

 การดำเนินการจองห้องประชุมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ ในปัจจุบันเป็นระบบการปฏิบัติงานด้วยมือ 
(manual) ผู ้ใช ้ห ้องประชุมส่วนใหญ่จะใช้งานห้องประชุม
เกี่ยวกับการจัดการประชุม การประชุมสัมมนา การจัดการอบรม 
การจัดงานนิทรรศการ การใช้ห้องเพื่อการสังสรรค์ เป็นต้น 

 จากปัญหาดังกล่าวจึงเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา
ระบบจองห้องประชุมขึ้นมาเพื่อช่วยในการจองห้องประชุมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้นให้ผู ้ใช้งานห้องประชุมและผู ้ที ่ม ีส่วน
เกี่ยวข้องในการจองห้องประชุมสะดวกในการจองประชุมมากขึ้น 
ระบบจองห้องประชุมมีชื ่อผู ้ใช้งาน วันที่ เวลา สถานที่ และ
รายละเอียดในการจองห้องประชุม 
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการจองห้องประชุมภายใน

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ผู้พัฒนาได้ศึกษา
หลักการทฤษฎี และเทคโนโลยีต ่าง ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการจองห้องประชุมภายในหน่วยราชการ  
 2.1  วงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle) 
 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle :SDLC)ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกัน
ตั้งแต่เกิดจนตายวงจรนี้จะเป็นขั้นตอน ที่เป็นลำดับตั้งแต่ต้นจน
เสร็จเรียบร้อย เป็นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องทำ
ความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละขั ้นตอนจะต้องทำอะไร และทำ
อย่างไร  
 องค์ประกอบของวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle) 
 ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้น ด้วยกัน คือ  
 ขั้นที ่1 : เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)  
ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารหรือผู้ใช้ตระหนัก
ว่า ต้องการระบบสารสนเทศหรือระบบจัดการเดิม ได้แก่ระบบ
เอกสารในตู้เอกสาร ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีตอบสนองความ
ต้องการในปัจจุบัน  

 ข ั ้นตอนที่  2 : ศ ึกษาความเป ็นไปได้  (Feasibility 
Study)จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปไดก้็คือ การกำหนด
ว ่าป ัญหาค ืออะไรและตัดส ินใจว ่าการพัฒนาสร ้างระบบ
สารสนเทศ หรือการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้
หรือไม่โดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยที่สุด และได้ผลเป็นที่น่า
พอใจ 

 ขั ้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ (Analysis)เริ ่มเข้าสู ่การ
วิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบการ
ทำงานของธุรกิจนั ้น ในกรณีที ่ระบบเราศึกษานั ้นเป็นระบบ
สารสนเทศอยู่แล้วจะต้องศึกษาว่าทำงานอย่างไร เพราะเป็นการ
ยากที่จะออกแบบระบบใหม่โดยที่ไม่ทราบว่าระบบเดิมทำงาน
อย่างไร หรือธุรกิจดำเนินการอย่างไร หลังจากนั้นกำหนดความ
ต้องการของระบบใหม่ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบจะต้องใช้เทคนิคใน
การเก็บข้อมูล (Fact-Gathering Techniques)    

      ขั ้นตอนที่4 : การออกแบบ (Design)ในระยะแรกของ
การออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบจะนำการตัดสินใจ ของฝ่าย

บริหารที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์  
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วย (ถ้ามีหรือเป็นไปได้) หลังจากนั้น
นักวิเคราะห์ระบบจะนำแผนภาพต่างๆ ที่เขียนข้ึนในขั้นตอนการ
วิเคราะห์มาแปลงเป็นแผนภาพลำดับขั้น (แบบต้นไม้) ดังรูป
ข้างล่าง เพื่อให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่แน่นอนของโปรแกรมว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร และโปรแกรมอะไรบ้างที่จะต้องเขียนใน
ระบบ หลังจากนั้นก็เริ ่มตัดสินใจว่าควรจะจัดโครงสร้างจาก
โปรแกรมอย่างไร การเชื่อมระหว่างโปรแกรมควรจะทำอย่างไร 
ในขั้นตอนการวิเคราะห์นักวิเคราะห์ระบบต้องหาว่า "จะต้องทำ
อะไร (What)" แต่ในขั้นตอนการออกแบบต้องรู้ว่า " จะต้องทำ
อย่างไร(How)" 
 ขั ้นตอนที่ 5 : การพัฒนาระบบ (Construction)ใน
ขั้นตอนนี้โปรแกรมเมอร์จะเริ ่มเขียนและทดสอบโปรแกรมว่า 
ทำงานถูกต้องหรือไม่ ต้องมีการทดสอบกับข้อมูลจริงที่เลือกแล้ว 
ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย เราจะได้โปรแกรมที่พร้อมที่จะนำไปใช้งาน
จริงต่อไป หลังจากนั้นต้องเตรียมคู่มือการใช้และการฝึกอบรม
ผู้ใช้งานจริงของระบบ  
 ขั้นตอนท่ี 6 : การปรับเปลี่ยน (Construction)ขั้นตอน
นี ้บริษัทนำระบบใหม่มาใช้แทนของเก่าภายใต้การดูแลของ
นักวิเคราะห์ระบบ การป้อนข้อมูลต้องทำให้เรียบร้อย และใน
ที่สุดบริษัทเริ่มต้นใช้งานระบบใหม่นี้ได้  

 ข ั ้ น ตอนที่  7 : บำร ุ ง ร ั กษา  (Maintenance)การ
บำรุงรักษาได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว 
สาเหตุที ่ต้องแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว  สาเหตุที ่ต้อง
แก้ไขระบบส่วนใหญ่มี 2 ข้อ คือ 1. มีปัญหาในโปรแกรม (Bug) 
และ 2. การดำเนินงานในองค์กรหรือธุรกิจเปลี่ยนไป จากสถิติ
ของระบบที่พัฒนาแล้วทั้งหมดประมาณ 40% ของค่าใช้จ่ายใน
การแก้ไขโปรแกรม เนื่องจากมี "Bug" ดังนั้นนักวิเคราะห์ระบบ
ควรให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษา  ซึ ่งปกติจะคิดว่าไม่มี
ความสำคัญมากนัก [6] 
 2.2 เคร่ืองมือและภาษาคอมพิวเตอร์ 
  2.2.1 เครื่องมือการพัฒนาเครื่องมือ  
 1) Visual Studio    
  Visual Studio คือ โปรแกรมตัวหนึ่งที่เป็น
เครื ่องมือที่ช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่างๆ ซึ ่งสามารถ
ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่
สามารถพัฒนาเป็นระบบเองได้ เหมาะสมสำหรับภาษา VB และ 
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VB.NET เนื ่องจากไมโครซอฟต์ได้พัฒนาโปรแกรมและภาษา
ข ึ ้นมาควบค ู ่ก ัน เพ ื ่ อให ้ ใช ้ งานได ้ซ ึ ่ งก ันและก ัน ซ ึ ่ งนัก
โปรแกรมเมอร์จะนำเครื่องมือมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้เกิด
เป็นระบบต่างๆ หรือเป็นเว็บไซต์ และแอพพลิเคช่ันต่างๆ [1] 
 2) Xampp  
  Xampp คืออะไร เป็นโปรแกรม Apache 
web server ไว้จำลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปหรือ
เว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่
ต ้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการติดตั ้งและใช้งานโปรแกรม 
Xampp จะมาพร ้ อมก ั บ  PHP ภาษาสำหร ั บพ ัฒนา เว็บ              
แอพลิเคชันที่เป็นที่นิยม , MySQL ฐานข้อมูล, Apache จะทำ
หน้าท่ีเป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์ , Perl อีกทั้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL, 
phpMyadmin ระบบบริหารฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื่อใช้
เชื ่อมต่อไปยังฐานข้อมูล สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ 
SQLite โปรแกรม Xampp จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Zip, tar, 
7z หรือ exe โปรแกรม Xampp อยู่ภายใต้ใบอนุญาตของ GNU 
General Public License แต่บางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
เรื ่องของลิขสิทธิ ์ในการใช้งาน จึงควรติดตามและตรวจสอบ
โปรแกรมด้วย [2] 
 3) MySQL  
  MySQL ค ื อ  โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บ บ จ ั ด ก า ร
ฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL เป็นเครื ่องมือสำหรับเก็บ
ข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ 
เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นทำงาน
ร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษา
สคริปต์ที ่ทำงานฝั ่งเครื ่องบริการ  (Server-Side Script) เช่น 
ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษา jsp เป็นต้น หรือทำงาน
ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษา
Visual Basic ภาษา Java หรือภาษา C# เป็นต้น โปรแกรมถูก
ออกแบบให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย 
และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source)ที่ถูก
นำไปใช้งานมากท่ีสุด [5] 

 Apache (อะแพช’ชี) หรือ Apache Webserver เป็น
ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย Apache พัฒนาและ
ดูแลโดย Apache Software Foundation ซึ ่งเป็นซอฟต์แวร์    
โอเพนซอร์สที่สามารถใช้งานได้ฟรี โดยมีการใช้โดยรวมประมาณ 

67% ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในโลก ซึ่งรวดเร็วเชื่อถือได้และ
ปลอดภัย สามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย โดย สามารถเพิ่ม function พิเศษ
ที่เป็น module plugin ได้โดยง่าย [4] 
  2.2.2 ภาษาคอมพิวเตอร์ 
             1.) ภาษา VB.NET 
  Visual Basic .NET (VB.NET) เป็นภาษารุ่น
ที่สามในการเขียนโปรแกรมแบบevent-driven programming  
การเขียนโปรแกรมที่ขึ้นกับเหตุการณ์ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องมือ
พัฒนาจาก Microsoft เปิดตัวครั้งแรกในปี 1991 และได้รับการ
พัฒนาให้ดีมากข้ึนจนถึงปี 2008 โดย ภาษา Visual Basic นั้นถูก
ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และง่ายต่อการใช้งาน ภาษา 
Visual Basic นั ้นถูกพัฒนามาจากภาษา Basic ภาษาเขียน
โปรแกรมที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น [3] 
 2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พัฒนาระบบจองห้องประชุม พบว่าได้ดำเนินการศึกษา
เพื ่อพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระเบียบ เพิ่มประสิทธิภาพในการจองห้องประชุม ทำให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ โดยผู้ใช้งาน
สามารถ จองตรวจสอบการจองห้องประชุมได้ ผู ้ด ูแลระบบ
สามารถเพิ่มลบ แก้ไข ข้อมูลของการจองห้อง ประชุม สามารถ
จัดการสมาชิก อีกทั้งยังสามารถสรุปรายละเอียดการจองห้อง
ประชุมได้ ทำให้ระบบงานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน [7] 
 พัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ พบว่า ระบบ
จองห้องประชุมออนไลน์จัดทำขึ้นเพื่อให้การทำงานในส่วนนี้มี
คามเป็นระบบ ลดความยุ่งยากในการตอบคำถามและการบันทึก
ข้อมูล ลดความยุ่งยากในการจองห้องประชุม ช่วยลดภาระของ
เจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลและสามารถจัดเก็บข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ [8] 
 รจัดการห้องประชุม วิทยาลัยพัฒนาระบบบริหา

มจัดทำขึ้นเพื่อให้นครราชสีมา พบว่า ระบบการจองห้องประชุ
การทำงานในส่วนนี้มีความเป็นระบบ ลดความยุ่งยากในการตอบ
คำถามและการบันทึกข้อมูล ช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้
ต้องการจองห้องประชุม และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลห้อง
ประชุม โดยนำเอา Software เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้
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เป็นระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อ
เข้ามาช่วยในการจัดระบบจองห้องประชุมและนำมาใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล ต่างๆ นอกจากน้ันยังสามารถนำมาช่วยในการออก
รายงานเกี่ยวกับข้อมูลรายงานการจองห้องประชุม [9] 

 พัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ผ ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Development of a room reservation 
system) เพื่อพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ผ่านพบว่า

ใช ้บร ิษ ัทเอกชนแห่งหนึ ่งเป็นเคร ือข ่ายอ ินเทอร ์เน ็ต ซ ึ ่ ง
กรณีศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรในด้าน
การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พนักงานของบริษัททั้งผู้
ที่ทำหน้าที่รับจองห้องประชุม และผู้จองห้องประชุม สามารถ
ค้นหาข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว การทดลองใช้งานและ
ประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของระบบ [10]  

 
3. วิธีการดำเนินงาน 

 3.1 ขั้นตอนในการศึกษา  
 การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาระบบได้ออกแบบและ

พัฒนาระบบแบบ SDLC 

ภาพที่ 3.1 การพัฒนาระบบโดยใช้กระบวนการ SDLC 
 
3.2 วิเคราะห์ระบบงานเดิม 
  ผู ้ที ่ทำหน้าที ่ในการจองห้องประชุม มีการจด
บันทึกการจองห้องประชุมลงในสมุดบันทึกการจองห้องประชุม
ซึ่งยังเป็นระบบปฏิบัติการด้วยมือ (manual) 

  3.2.1 ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน 

ภาพที่ 3.2 แผนภูมิก้างปลา แสดงปัญหาของระบบงานใน
ปัจจุบันขององค์กร 

 
3.2.2 วิธีดำเนินการระบบงานปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 3.3 Flowchart ระบบงานเดิมของการจองห้องประชุม 

 

 3.3 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ 
  3.3.1 Use Case Diagram 
 
 

 ภาพที่ 3.4 Use Case Diagram สามารถอธิบายได้ว่า 
มีการทำงานคือ ส่วนของ User  สามารถเข้าไปจัดการข้อมูล          
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ห้องประชุม จัดการข้อมูลอุปกรณ์ ดูข้อมูล จองห้องประชุมและ
ออกรายงานได้ 
 3.3.2 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) 

ภาพที่ 3.5 สถาปัตยกรรมระบบ 
 ส่วนที่ 1 เป็น Client สามารถใช้ Application จาก
เคร ื ่องคอมพ ิวเตอร ์และสามารถใช้  Program บนเคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์ได้  
 ส่วนที่ 2 เป็น Server ใช้ฐานข้อมูลของ MySQL ใช้ 
Web Server ของ  Apache เ ช ื ่ อมต ่ อ  Database ก ับ  Web 
Server ด้วย phpMyAdmin 

 

 3.3.3 Data Flow Diagram 

 

ภาพที่ 3.6 Level 1 DFD Level 1 

 
4. ผลการปฏิบัติงาน 

 ระบบจองห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการออกแบบและพัฒนา โดยมีผล
การดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของ
ระบบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการวิจัยในครั้งนี้ได้ผล
การวิเคราะห์ดังต่อไปนี ้

 4.1 ผลการพัฒนาระบบจองห้องประชุม องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

 4.1.1 หน้าจอหลัก 

ภาพที่ 4.1 หน้าจอหลักของโปรแกรม 

 4.1.2 หน้าจอแสดงห้องประชุม 

 ภาพที่ 4.2 หน้าจอแสดงห้องประชุม แสดงห้องประชุม

ต่างๆในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

 4.1.3 หน้าจอแสดงข้อมูลห้องประชุม 

 ภาพที่ 4.3 หน้าจอแสดงข้อมูลห้องประชุม แสดงข้อมูล

รายละเอียดของห้องประชุมต่างๆ 
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 4.1.4 หน้าจอแสดงข้อมูลการจองห้องประชุม 

 ภาพที ่ 4.4 หน้าจอแสดงข้อมูลการจองห้องประชุม 

แสดงข้อมูลการจองห้องประชุม 

4.1.5 หน้าจอแสดงรายละเอียดการจองห้องประชุม

ภาพที่ 4.5 หน้าจอแสดงรายละเอียดการจองห้องประชุม แสดง
ข้อมูลของการจองห้องประชุมและสามารถพิมพ์ออกรายงานได้ 

 4.1.6 หน้าจอการเพิ่มการจองห้องประชุม 
 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

 ภาพที่ 4.6 หน้าจอการเพิ่มการจองห้องประชุม แสดง
ช่องให้กรอกในการจองห้องประชุม 

  

4.1.7 หน้าจอการแก้ไขการจองห้องประชุม 

ภาพที่ 4.7 หน้าจอการแก้ไขการจองห้องประชุม แสดง
ข้อมูลให้แก้ไขการจองห้องประชุม 

 4.1.8 หน้าจอการแสดงอุปกรณ์ 

ภาพที่ 4.8 หน้าจอการแสดงอุปกรณ์ แสดงข้อมูลของ
อุปกรณ์ 

 4.1.9 หน้าจอการเพิ่มอุปกรณ์ 

ภาพที่ 4.9 หน้าจอการเพิ่มอุปกรณ์ แสดงข้อมูลการ
เพิ่มอุปกรณ์ 
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 4.1.10 หน้าจอการเพิ่มอุปกรณ์ในห้องประชุม 

 ภาพที่ 4.10 หน้าจอการเพิ่มอุปกรณ์ในห้องประชุม 
แสดงข้อมูลการเพิ่มอุปกรณ์ในห้องประชุม 

 4.1.11 หน้าจอการแก้ไขอุปกรณ์ 

ภาพที่ 4.11 หน้าจอการแก้ไขอุปกรณ์ แสดงข้อมูลการ
แก้ไขอุปกรณ์ในห้องประชุม 

 4.1.12 หน้าจอการลบอุปกรณ์ 

ภาพที่ 4.12 หน้าจอการลบอุปกรณ์ แสดงข้อมูลการ
ลบอุปกรณ์ 

 4.1.13 หน้าจอการลบอุปกรณ์จากห้องประชุม 

ภาพที่ 4.13 หน้าจอการลบอุปกรณ์จากห้องประชุม 
แสดงข้อมูลการลบอุปกรณ์ในห้องประชุม 

 4.1.14 หน้าจอการแสดงห้องประชุม 

ภาพที่ 4.14 หน้าจอการแสดงห้องประชุม แสดงข้อมูล
ของห้องประชุม 

 4.1.15 หน้าจอการเพิ่มห้องประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 4.15 หน้าจอการเพิ่มห้องประชุม แสดงข้อมูล
ให้กรอกในการเพิ่มห้องประชุม 

 4.1.16 หน้าจอการแก้ไขห้องประชุม 

ภาพที่ 4.16 หน้าจอการแก้ไขห้องประชุม แสดงข้อมูล
ในการแก้ไขห้องประชุม 
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 4.1.17 หน้าจอการลบห้องประชุม 

ภาพที่ 4.17 หน้าจอการลบห้องประชุม แสดงข้อมูลใน
การลบห้องประชุม 
 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจองหอ้ง
ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
 การประเมินระบบจองห้องประชุม ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ใช้บุคลากรในองค์กร จำนวน 5  คน เพื่อทำ

จของผู้ใช้งาน ระบบจองห้องประชุมการประเมินความพึงพอใ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยการใช้แบบสอบถาม 
 เมื ่อเก็บแบบสอบถามจากบุคลากรในองค์กร จะนำ
ข้อมูลที ่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้มาทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เกณฑ์วัดการประเมินโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้  
4.21 - 5.00= ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
3.41 - 4.20= ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับด ี
2.61 - 3.40= ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับพอใช้ 
1.81 - 2.60= ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1.00 - 1.80= ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อยมาก 
  สรุปภาพรวมของผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน ระบบจองห้องประชุมอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุดอยู่ที่ 

( �̅�= 4.00 , S.D. = 0.51 ) ซึ่งอยู่ในระดับด ี 

 

5. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 ในส่วนของบทนี้จะนำเสนอผลการประเมินของระบบ
จองห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร ินทร์  และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ครอบคลุมผลการดำเนินการและสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจของระบบ  โดยผู ้จ ัดทำนำเสนอ
รายละเอียดของแต่ละหัวข้อ  
 5.1 สรุปผลการดำเนินงาน  

 การพัฒนาระบบจองห้องประชุม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้  
 5.1.1 ผลการพัฒนาระบบจองห้องประชุม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีผลการดำเนินงานดังน้ี 
 ในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้อง
ประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้พัฒนาระบบตาม
วงจรการพัฒนาระบบ  (SDLC) และได้ใช ้โปรแกรม Visual 
Studio 2017 ภาษา VB.NET ในการพัฒนาโปรแกรมระบบจอง
ห้องประชุม และใช้โปรแกรม Xampp ภาษา SQL ในการจัดเก็บ
ข้อมูลและเป็นฐานข้อมูล ซึ่งระบบแบ่งการทำงาน คือ  
 1. User สามารถ เข ้าระบบการจองห ้องประชุม 
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลการจองได้ ดูข้อมูลการจองได้ ดู
ข้อมูลห้องประชุมได้ทำการจองห้องประชุมผ่านระบบได้เลย 
สามารถจัดการในส่วนห้องประชุมและอุปกรณ์ได้ 
 5.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจอง
ห้อมประชุมจากบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ จำนวน 5 คน  
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ พบว่าการ
พัฒนาระบบจองห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
อยู่ในระดับดี ( X = 4.00 , S.D= 0.51 ) 
 5.2 ข้อเสนอแนะ  
 5.2.1 ควรพัฒนาระบบให้สามารถ รองรับการใช้งาน
บนเว็บแอปพลิเคชัน และการทำงานบนอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 

 การศ ึกษาน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์  1) เพ ื ่อสำรวจแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสนับสนุนการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิงนิเวศ และ 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบที่พัฒนา โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
ArcGIS Online พ ัฒนาระบบสารสนเทศภูม ิศาสตร์ และใช้
แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาความพึงพอใจคือผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวน 403 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นันทนาการและเชิงนิเวศจำนวน 32 แห่ง 2) ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่พัฒนาสามารถค้นหาชื่อ ข้อมูลและแนะนำเส้นทาง
การเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเที่ยวได้ และ 3) ผลการศึกษาความ
พึงพอใจพบว่าผู ้ใช้พึงพอใจด้านการออกแบบระบบสูงสุดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รองลงมาคือด้านการใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31  
คำสำคัญ -- สารสนเทศทางภูมิศาสตร์, ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ
, ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การจัดการการท่องเที่ยว, ประจวบคีรีขันธ์ 
 

ABSTRACT 

The objectives of this study are 1) to explore 
recreational and ecological tourism sites in Prachuap 
Khiri Khan Province, 2) to develop a geographic 
information system to support recreational and 

ecological tourism management, and 3) to study user 
satisfaction towards the developed system. ArcGIS 
Online software was used to develop geographic 
information systems and online questionnaires were 
used to collect data. The sample group used in the 
satisfaction study was 403 internet users. The research 
results were as follows: 1) Prachuap Khiri Khan Province 
has 32 recreational and ecological tourism attractions. 
Furthermore, 3) The study results showed that the 
users with the highest system design satisfaction were 
4.41, followed by the average system usage. 4.31. 
Keywords -- Geographic Information, Recreational 

Attraction, Ecotourism, Tourism Management, 
Prachuap Khiri Khan 

 
1. บทนำ 

 องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations World Tourism Organization: UNWTO) ได้รายงาน
สถานการณ์การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียว่า ภูมิภาคเอเชียใต้
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว
สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
10.2 และร้อยละ 7.8 ต่อปี ซึ่งประเทศจีนและประเทศไทยเป็น
ประเทศที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมามากที่สุด [1] แต่
อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
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ส่งผลต่อธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลก กระทรวงการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ได้คาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที ่ยว
ต ่างชาติจะลดลงร ้อยละ 64.8 จากป ีก ่อน และจำนวน
นักท่องเที่ยวชาวไทย ลดลงร้อยละ 41.7 รวมถึงยังประเมินการ
สูญเสียรายได้ของภาคธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบดังกล่าววา่จะ
ติดลบประมาณ 279,293.2 - 418,440.3 ล้านบาท [2] 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตก
ของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศทางธรรมชาติที่มีความ
หลากหลาย มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการที่ถึงแม้จะไม่มี
ความสำคัญในด้านประวัต ิศาสตร์แต่ก็มีล ักษณะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวร่วมสมัยและเชิงนิเวศเป็นจำนวนมาก ได้แก่ สะพาน
สราญวิถี (Saranwithi Bridge), สวนสาธารณะเกาะหลักและ
หาดเขาตะเกียบ เป็นต้น [3] ซึ ่งเหมาะต่อการพักผ่อนและ
เสริมสร้างสุขภาพ ได้ความสนุกสนาน รื ่นรม บันเทิง และ
การศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น มี
เรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องมี
การจัดการการท่องเที ่ยวในแหล่งนั ้น แต่อย่างไรก็ตามบาง
สถานที่กลับไม่เป็นที่รู ้จักและนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวมากนัก 
เนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลยังไม่เป็นที่แพร่หลาย 
 ดังนั้นการศึกษานี้ได้ประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิง
นิเวศในพื ้นที ่จ ังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ด้วยการรวบรวมและ
นำเสนอข้อมูลแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิง
นิเวศผ่านแผนที่ออนไลน์ ซึ ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถ
ค้นหาพิกัด สถานที ่ท่องเที ่ยวผ่านเว็บแอพพลิเคชั ่นได้ และ
นอกจากนี ้ย ังมีการแสดงรูปภาพของแต่ละสถานที่ เพ ื ่อให้
นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิงนิเวศในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการ
การท่องเที ่ยวเชิงนันทนาการและเชิงนิเวศในพื ้นที ่จ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

2.3 ศ ึกษาความพึงพอใจต ่อการใช ้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ
และเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
3. ขอบเขตวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านประชากร: ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 
3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่: พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 8 
อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง, อำเภอหัวหิน,อำเภอปราณบุรี, อำเภอ
กุยบุรี, อำเภอทับสะแก, อำเภอบางสะพานใหญ่, อำเภอบาง
สะพานน้อยและอำเภอสามร้อยยอด 
3.3 ขอบเขตด้านข้อมูล: ข้อมูลที่นำเสนอบนแผนที่ออนไลน์
ประกอบด้วยชื ่อสถานที่, ที ่ต ั ้ง (ตำบล ,อำเภอ,จังหวัดและ
รหัสไปรษณีย์) ข้อมูลทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวและรูปภาพของ
สถานท่ี 
 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
4.1 Google Maps ใช้ในการค้นหาพิกัดสถานที่เชิงนันทนาการ
และเชิงนิเวศ 
4.2 โปรแกรม ArcGIS Online ของบริษัทอีเอสอาร์ไอ (ESRI) ใช้
สำหรับพัฒนาแผนที่ออนไลน์ ประเภท Personal Use และใช้
ฟ ั งก ์ ช ั น  ArcGIS story maps ประ เภท Story Map Series 
สำหรับแสดงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ บนแผนท่ี 
4.3 แอพพล ิ เคช ั ่น Handy gps เป ็นเคร ื ่องม ือน ําทางท ี ่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใช้สำหรับ สํารวจสถานที่ พิกัด ของสถานที่
นันทนาการและเชิงนิเวศ 
 

5. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
5.1 การท่องเท่ียวเชิงนันทนาการ 
 การท่องเที ่ยวเชิงนันทนาการเป็นการพักผ่อนและ
เสริมสร้างสุขภาพ ได้ความสนุกสนาน รื ่นรม บันเทิง และ
การศึกษาหาความรู้ ถึงแม้ไม่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์แต่
เป็นลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย ตัวอย่างสถานที่ใน
จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์ เช่น สะพานสราญวิถี Saranwithi 
Bridge, สวนสาธารณะเกาะหลักและหาดเขาตะเกียบ เป็นต้น 
[4] และเชิงนิเวศ เป็นแหล่งท่องเที ่ยวที ่เป็นสิ ่งแวดล้อมที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น มีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องมีการจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งนั้น 
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เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศนั้น ตัวอย่างสถานที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่น 
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ,อุทยานแห่งชาติ
อ่าวสยาม,อุทยานแห่งชาติอ่าวสยามและอุทยานแห่งชาติน้ำตก
ห้วยยาง เป็นต้น  
5.2 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่
เก ี ่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ และแหล่ง
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ มีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยมีการ
ควบคุมผลกระทบ และสร้างบรรยากาศของการศึกษาเรียนรู้ 
ธรรมชาติแวดล้อม พร้อมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และ 
ได้รับประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตแหล่งธรรมชาติ รวมทั้ง
แหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนหรือทำความเสียหายแก่ทร ัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม [5] 
5.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมายถึง ระบบสารสนเทศ
ที ่ออกแบบขึ ้นมาเพื ่อใช้รวบรวมจัดเก ็บ ว ิเคราะห์ข ้อมูล
ภูมิศาสตร์ รวมทั้งการค้นคืน ข้อมูล และการแสดงผลข้อสนเทศ 
หรืออีกนัยหนึ ่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นทั ้งระบบ
ฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่โดยอยู่
ใ นร ู ปของแผนท ี ่ เ ช ิ ง เลข  ข ้ อมู ล เ ช ิ งค ุณล ั กษณะและ 
ระบบปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นให้ได้ผลออกมาเป็น
สารสนเทศแล้วนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อไป ซึ่ง
งานวิจัยที่ผ่านมามีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปพัฒนา
แอพพลิเคชันเพื ่อใช้ค้นหาเส้นทางที ่เหมาะสมสำหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งพบว่าแอพพลิเคชั่นสามารถแสดงผลเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่เหมาะสมด้วยการวิเคราะห์จากระยะเวลาการ
เดินทางที ่ส ั ้นที ่ส ุดร ่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์        
รวมไปถึงจุดเด่นในการแสดงผลข้อมูลและรูปภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวในแต่ละตำแหน่ง ซึ ่งผู ้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถ
เรียกดูข้อมูลและเส้นทางการท่องเที ่ยวได้พร้อมกันผ่านการ
แสดงผลบนหน้าจอของแผนที่ออนไลน์ [6] 

 
 
 

6. การดำเนินงานวิจัย 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดำเนินวิจยั 

 

 จากภาพที ่  1 แสดงข ั ้นตอนการดำเน ินว ิจ ัยการ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการการ
ท่องเท ี ่ยวเช ิงน ันทนาการและเช ิงน ิ เวศในพ ื ้นท ี ่จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี 
6 .1 เก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียว 

สำรวจรวบรวมข้อมูลสถานที ่ท่องเที ่ยวในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอหัว
หิน อำเภอปราณบุรี อำเภอกุยบุรี อำเภอทับสะแก อำเภอบาง
สะพานใหญ่ อำเภอบางสะพานน้อย อำเภอสามร้อย และละติจดู 
ลองติจูด ท่ีตั้ง ข้อมูล  

กำหนดตำแหน่งละต ิจ ูด ลองต ิจ ูด ของสถานที่
ท่องเที่ยวนันทนาการและเชิงนิเวศในแต่ละอำเภอ และกำหนด
ข้อมูลสถานที่ เช่น ชื่อ ที่ตั้ง อำเภอ ข้อมูลและรูปภาพ เป็นต้น 
โดยใช้โปรแกรม Arc GIS Online  
6.2 ออกแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 เป็นการออกแบบออกแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ด้วยโปรแกรม ArcGIS Online  โดยก่อนที่จะสร้างชั้นข้อมูลใน
แผนที่จะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างชั ้นข้อมูลด้วยโปรแกรม 
Excel ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลชื ่อสถานที่, ที ่ตั ้ง (ตำบล,อำเภอ,
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จังหวัดและรหัสไปรษณีย์) , ละติจูด, ลองติจูด, ข้อมูลทั่วไปของ
แหล่งท่องเที่ยวและรูปภาพของสถานท่ีดังแสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แสดงการเกบ็ข้อมูลในไฟล์ excel 

 

 ขั้นตอนต่อไปให้กดเลือกเพิ่มไปยังแผนที่ใหม่จะแสดง
แผนที่ใหม่ดังแสดงภาพที ่3 

 
ภาพที่ 3 แสดงชั้นข้อมูลของแผนที ่
 

6.3 จัดทำเว็บแอพพลิเคชั่น 
ขั้นตอนการทำ Web Mapping Application ให้เลอืก

เมน ูWeb App Builder โปรแกรมจะแสดงหน้า Web Mapping 
Application หลังจากนั้นให้เลือกใช้งานชุดคำสั่ง (Widget) ที่
ต้องการให้ประมวลผลบนแผนท่ีดังแสดงในภาพที่ 4  

 
ภาพที่ 4 แสดง Web Mapping Application 

6.4 ทดสอบระบบและการใช้งาน 
ทดสอบการแสดงผลของโปรแกรมโดยใช้วิธีการ

ทดสอบด้วยโปรแกรม ArcGIS ไดแ้ก่  

1. เครื่องมือการสำรวจพิกัดและระยะทาง  
2.เครื่องมือการคำนวณทิศทาง 
3.เครื่องมือสังเกตการณ์โดยพิจารณาจากระยะทาง 
4.เครื่องมือวัดระยะทางและทิศทาง 

 เพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นันทนาการและเชิงนิเวศท่ีพบในพื้นที่จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 

ภาพที่ 5  ทดสอบ Web Mapping Application 
 

จากภาพท ี ่  5  หน ้ า  Web Mapping Application 
ทดสอบการทำงานของชุดเครื่องมือทั้ง 4 ชุด แต่ละชุดเครื่องมือ 
เมื่อใช้งานแล้วแสดงผลออกมาตรงตามความต้องการหรือไม่ เช่น
เครื ่องมือสังเกตการณ์โดยพิจารณาจากระยะทาง  สามารถ
คำนวณระยะทางที่มีสิ่งกีดขวางเป็นวงกลม  
 
6.5 จัดทำ Story Map

 
ภาพที่ 6 แสดง Story Map 
 

จากภาพที่ 6 แสดงการนำข้อมูลมาจัดเรียงตามแต่ละ
อำเภอและนำ Web Mapping Application มาใส่ให้เป็น Story 
Map เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ ดังภาพที่ 6 จะมีทั้งหมด  
10 หน้า หน้าแรกหรือหน้าปก คือ ข้อมูลโดยทั่วไปของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หน้าที่ 2-9 คือ หน้าสถานที่ในแต่ละอำเภอและ
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ข้อมูลความเป็นมาของแต่ละอำเภอ หน้าที่ 10 คือสถานที่เชิง
นันทนาการและเชิงนิเวศโดยรวมทั้งหมด 32 สถานท่ี 

 
6.6 ประเมินผลวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ
และเชิงนิเวศในพื ้นที ่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีการประเมิน
ผลการวิจัยด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่ม
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตคำนวณจากสูตรกรณีไม่ทราบขนาดตัวอย่าง
ของ Cochran, W.G [7] ได้เท่ากับ 385 คน จึงประมาณการเป็น 
403 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ   

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม เก็บข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู ้ ใช ้งาน ของ
แอพพลิเคชั่นการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบของ
ระบบ Gis และ ด้านผลการใช้งานในระบบ Gis 
            3. ข้อเสนอแนะ 
 หลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์ผลการความพึงพอใจด้วย
สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วยค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย 
 

7. ผลการศึกษา 
7.1 ผลการสำรวจแหล่งท่องเท่ียวเชิงนันทนาการและเชิงนิเวศ
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ผลการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิง
นิเวศในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แยกเป็นเชิงนันทนาการดัง
ตารางที่ 1 และเชิงนิเวศดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่1 แสดงสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ 
ลำดับ อำเภอ สถานที ่

1 เมือง สะพานสราญวิถี  
2 สวนสาธารณะเกาะหลัก 
3 อ่าวประจวบคีรีขันธ์ 
4 สวนสาธารณะเกาะหลัก 
5 หัวหิน หมู่บ้านช้างหัวหิน 

ลำดับ อำเภอ สถานที ่
6 หาดหัวหิน 
7 หาดเขาตะเกียบ 
8 สวนสนประดิพัทธ ์
9 หาดทรายน้อย 
10 ปราณบรุ ี ปากน้ำปราณบุรี 
11 เขื่อนปราณบุรี 
12 ถนนคนเดินปราณบุรี 
13 กุยบุร ี หาดสามร้อยยอด 
14 ทับสะแก อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม 
15 บางสะพาน

ใหญ่ 
ทะเลแหวกบางสะพาน 

16 หาดทะเลบ้านกรูด 
17 บางสะพาน

น้อย 
ผาแดง 

18 เขาบางเบิด 
19 หาดสนทัวร์ ดำน้ำเกาะทะลุ 
20 อ่าวมุก 
21 สามร้อยยอด หาดบางป ู
22 ท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่าหมาก 
23 เกาะนมสาว 

  
 จากตารางที่ 1 เป็นสถานที่เชิงนันทนาการในแต่ละ
อำเภอ ได้แก่ 1. อำเภอเมือง 2. อำเภอหัวหิน 3.อำเภอปราณบุรี
4.อำเภอกุยบุรี 5.อำเภอทับสะแก 6.อำเภอบางสะพานใหญ่           
7.อำเภอบางสะพานน้อย 8.อำเภอสามร้อยยอด ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีสถานท่ีจำนวน 23 แห่ง 
 
ตารางที ่2 แสดงสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ลำดับ อำเภอ สถานที ่

1 
เมือง อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 

ณ หว้ากอ 

2 วนอุทยานเขาตาม่องล่าย 

3 อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53 

4 ปราณบรุ ี วนอุทยานปราณบรุ ี

5 วนอุทยานท้าวโกษา )เขากะโหลก(  

6 กุยบุร ี อุทยานแห่งชาติกุยบุร ี
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ลำดับ อำเภอ สถานที ่

7 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ )บึงบัว (
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

8 ทับสะแก อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง 

9 อุทยานแห่งชาติหาดวนกร 

10 บางสะพาน
ใหญ่ 

อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม 

  
 จากตารางที่ 2 เป็นสถานท่ีเชิงนิเวศการในแต่ละอำเภอ 
ได้แก่ 1. อำเภอเมือง 2.อำเภอปราณบุรี 3.อำเภอกุยบุรี 4.อำเภอ
ทับสะแก 5.อำเภอบางสะพาน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี
สถานท่ีจำนวน 10 สถานท่ี  
7.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการค้นหา
สถานที่การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิงนิเวศในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ผลการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิง
นิเวศในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู ้ใช้สามารถเข้าใช้งาน 
Story Maps ผ่าน URL https://arcg.is/0GL9K0 ประกอบด้วย
แผนที่ออนไลน์ทั้งหมด 10 หน้า หน้าที่ 1 คือ ข้อมูลโดยทั่วไป
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน้าที่ 2-9 เป็นอำเภอ มีข้อมูลไป 
และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิงนิเวศ หน้าสุดท้าย 
รวมสถานที่ ทั้งหมดทุกอำเภอ จำนวน 32 สถานที่ ดังภาพที่ 7- 
9 ในแต่ละหน้าจะมีชุดเครื่องมือจำนวน 4 ชุด  

 
ภาพที่ 7 แสดง Story Map หน้าแรก 

 

 
ภาพที่ 8 แสดง Story Map หน้าสุดท้าย 

 

 
ภาพที่ 9 ข้อมูลสถานที ่
 

 
ภาพที่ 10 เครื่องมือการสำรวจพกิัดและระยะทาง 

 
จากภาพท่ี 10 เครื่องมือการสำรวจพิกัดและระยะทาง 

สามารถ ค้นหาสถานท่ีเชิงนันทนาการและเชิงนิเวศ แสดงผลช่ือ
สถานท่ีตามที่ค้นหา 
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ภาพที่ 11 แสดงเครื่องมือการคำนวณทศิทาง 

 
จากภาพท่ี 11 เครื่องมือการคำนวณทิศทาง สามารถ 

คำนวณของทิศทางจากสถานที่ แสดงผลคำนวณของสถานท่ีอยู่
ปัจจุบันไปยังสถานท่ีที่กำหนด โดยบอกรายละเอียดของเส้นทาง  

 

 
ภาพที่ 12 แสดงเครื่องมือการคำนวณทศิทาง 
 

จากภาพท่ี 12 เครื่องมือสังเกตการณ์โดยพิจารณาจาก
ระยะทาง สามารถ ค้นหาเส้นทางปราศจากสิ่งกีดขวาง แสดงผล
เป็นพิกัดจากจุดสถานท่ี ท่ีเลือก และเส้นของรัศมวีงกลมบริเวณ
โดยรอบ 

ภาพที่ 13 แสดงเครื่องมือวัดระยะทางและทิศทาง  
 

จากภาพที ่ 13 เครื ่องมือวัดระยะทางและทิศทาง 
สามารถ วัดระยะของทิศทาง แสดงผลเป็นพิกัดของสถานท่ี และ
แสดงความยาวของระยะทิศทาง  

 

7 .3 ผลการศ ึกษาความพึงพอใจต่อการใช ้งานในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1.เพศ   
ชาย 101 25.1 
หญิง 302 74.9 
2.อายุ   
ต่ำกว่า 20 ป ี 175 43.4 
20-30 ปี 144 35.7 
31-40 53 13.2 
41-50 26 6.5 
ตั้งแต่ 51ปีขึ้นไป 2 5 
3.ระดับการศึกษา   
ต่ำกว่าปริญญาตร ี 239 59.3 
ปริญญาตร ี 129 32.0 
ปริญญาโท 31 7.7 
ปริญญาเอก 1 2 
4.อาชีพ   
ทำธุรกิจส่วนตัว 56 13.9 
นักเรียน/นักศึกษา 185 45.9 
พนักงานบริษัท 36 8.9 
รับจ้างท่ัวไป 30 7.4 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 89 22.1 
อื่นๆ 4 1.0 
รวม 403 100 

  
 จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 

403 คน เมื ่อจำแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 74.9 รองลงมาคือ เพศชาย 
จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 74.9 จำแนกตามอายุส่วนใหญ่มี 
อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมา
มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จำนวน 144 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.7 
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อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 
อายุ 41-50 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 อายุระหว่าง 
ตั้งแต่ 50 ปี ข้ึนไป จำนวน 2 คน คิด เป็นร้อยละ 5 อายุระหว่าง 
จำแนกตามระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 239 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมาปริญญาตรี จำนวน 129 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.0 ปริญญาโท จำนวน 31 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.7 
ปริญญาเอก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 จำแนกตามอาชีพ
นักเร ียน  /นักศึกษา จำนวน  185 คน คิด เป็นร้อยละ 45.9 
รองลงมารับราชการ/รัฐวิสาหกิจจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.1 ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 พนักงาน
บริษัท จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 รับจ้างทั่วไป จำนวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 อื่น ๆ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.0 

 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจด้านออกแบบระบบ GIS 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. หน้าแอพพลิเคชั่นมี
การออกแบบโปรแกรม
ประยุกต ์ของเส ้นทาง
แ ห ล ่ ง ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว
น ันทนาการและ เ ชิ ง
นิเวศได้เข้าใจและเรียบ
ง่าย 

4.52 0.579 ระดับดีมาก 

2. หน้าแอพพลิเคชั ่นมี
การออกแบบโปรแกรม
ประยุกต์ในการค้นหา
เ ส ้ น ท า ง ส ถ า น ที่
ท่องเที ่ยวนันทนาการ
และเชิงนิเวศครบถ้วน
ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

4.33 0.578 ระดับด ี

3.เครื ่องมือการค้นหา
ข ้ อม ู ลหร ื อ เ ส ้ นทาง
สถานที่มีการเรียบเรียง
เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 

4.26 0.599 ระดับด ี

4.ข้อมูลเส้นทางสถานที่
ท่องเที ่ยวนันทนาการ

4.50 0.629 ระดับดีมาก 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
และ เช ิ งน ิ เ วศม ีหน้ า
เส ้นทางให ้ค ้นหาได้
สะดวก 
5.หน้าแอพพลิเคชั ่นมี
การใช ้ค ้นหาเส ้นทาง
,พ ิก ัด ,ระยะทางและ
ทิศทางได้รวดเร็วและ
แม่นยำ 

4.44 0.618 ระดับดีมาก 

สรุปค่าเฉลี ่ยด้านการ
ออกแบบของระบบ 
GIS 

4.41 0.60 ระดับด ี

  จากตารางที ่ 4 พบว่า ด้านการออกแบบระบบ 1) 
ระบบแอพพลิเคชั ่นมีการออกแบบโปรแกรมประยุกต ์ของ
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและเชิงนิเวศได้เข้าใจและ
เรียบง่าย อยู ่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.52 2) หน้า
แอพพลิเคชั่นมีการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ในการค้นหา
เส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวนันทนาการและเชิงนิเวศครบถ้วนตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33 3) เครื่องมือการค้นหาข้อมูลหรือเส้นทางสถานท่ีมีการเรยีบ
เรียงเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 4) 
ข้อมูลเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวนันทนาการและเชิงนิเวศมีหน้า
เส้นทาง ให้ค้นหาได้สะดวก อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
5) หน้าแอพพลิเคชั่นมีการใช้ค้นหาเส้นทาง,พิกัด,ระยะทางและ
ทิศทางได้รวดเร็วและแม่นยำ อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.44 สรุปค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบของระบบ GIS อยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41  
 
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจด้านผลการใช้งานในระบบ GIS 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1.ค้นหาข้อมูลเส้นทาง
สถานท ี ่ ท ่ อง เท ี ่ ย ว
น ันทนาการและเชิง
นิเวศได้ตรงตามที่ผู ้ใช้
กำหนดได้ถูกต้อง 

4.19 0.612 ระดับด ี

2.ค ้นหาช ื ่อสถานที่
หรือพิกัดของเส้นทาง

4.46 0.647 ระดับดีมาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
แ ห ล ่ ง ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว
น ันทนาการและเชิง
นิเวศด้วยความแม่นยำ 
3 . ใ ช ้ โ ป ร แ ก ร ม
ประยุกต์ในการสังเกต 
การณ ์โดยพ ิจารณา
ร ะ ย ะ ท า ง โ ด ย
ปราศจากสิ่งกีดขวาง
ต ร ง ต า ม ส ถ า น ที่
ท่องเที่ยวนันทนาการ
และเชิงนิเวศได้จริง 

4.19 0.600 ระดับด ี

4 . ใ ช ้ โ ป ร แ ก ร ม
ประยุกต์ในการสังเกต 
การณ ์โดยพ ิจารณา
ร ะ ย ะ ท า ง โ ด ย
ปราศจากสิ่งกีดขวาง
ต ร ง ต า ม ส ถ า น ที่
ท่องเที่ยวนันทนาการ
และเชิงนิเวศได้จริง 

4.31 0.649 ระดับด ี

5. ส า ม า ร ถ วั ด
ระยะทางและทิศทาง
จากสถานที่หนึ่งไปยัง
อีกสถานท่ีหนึ่ง 

4.41 0.646 ระดับดีมาก 

สรุปค่าเฉลี่ยด้านผล
การใช้งานในระบบ
GIS 

4.31 0.630 ระดับด ี

  
  จากตารางที ่ 5 พบว่า ด้านการออกแบบระบบ 1) 
ค้นหาข้อมูลเส้นทางสถานท่ีท่องเที่ยวนันทนาการและเชิงนิเวศได้
ตรงตามที่ผู้ใช้กำหนดได้ถูกต้อง อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 2) ค้นหาชื่อสถานที่หรือพิกัดของเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
นันทนาการและเชิงนิเวศด้วยความแม่นยำ อยู่ในระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 3) สามารถคำนวณพิกัดเสน้ทางจากสถานที่ 
ที่ผู้ใช้อยู่ไปยังอีกสถานที่ที่เลือกไว้ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 4) ใช้โปรแกรมประยุกต์ ในการสังเกตการณ์โดยพิจารณา
ระยะทางโดยปราศจากสิ่งกีดขวางตรงตามสถานที่ท่องเที่ยว

นันทนาการและเชิงนิเวศได้จริง อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.31 5) 
วัดระยะทางและทิศทางจากสถานที่ ที่ผู้ใช้เลือกด้วยความถูกต้อง 
อยู่ในระดับดีมาก สรุปค่าเฉลี่ยด้านผลการใช้งานในระบบ GIS 
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31  
  

8.อภิปรายผลการศึกษา 
 งานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิงนิเวศ
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
ต่างๆดังนี ้

-   สำรวจพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิง
นิเวศในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ ArcGIS online ใน
การค้นหาสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง
สอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยการพัฒนาแอปพล ิเคช ันด ้วยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อใช้ค้นหาเส้นทาง
ที่เหมาะสมสำหรับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในอำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ [6]  

 -   พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการค้นหา
สถานท่ีการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาและประยุกต์โปรแกรมมาใช้ทางดา้น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยสามารถวิเคราะห์และค้นหา
ข้อม ูลสถานที ่ท ่องเที ่ยวเชิงน ันทนาการและเชิงน ิเว ศ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาการประยุกต ์ใช ้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลเกาะยอ 
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [8] 

 - ประเม ินความพึงพอใจต ่อการใช ้งานในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื ่อนำผลของการประเมินมาใช้ในการ
พิจารณาการใช้งานโปรแกรมและการเข้าถึงระบบเป็นไปได้อย่างดี 

 
9.ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบสถิติของนักท่องเที่ยวก่อนจะมีการใช้งานระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์นี้ว่าก่อนใช้งานมีจำนวนนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่าไร เปรียบเทียบกับจำนวน
นักท่องเที่ยวหลังจากมีการนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไป 
และวิเคราะห์ว่านักท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร 
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เพื่อนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่พัฒนานีใ้ห้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

     การเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์สู่บริการออนไลน์ทำ
ให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจให้บริการภาพยนตร์ ทั้งราคา ความ
หลากหลายของภาพยนตร์ทีใ่ห้บริการและการสรา้งประสบการณ์
ที่ดีแกผู่้ใช้ เกณฑ์สำคัญในการประเมินคุณภาพของระบบแนะนำ
ภาพยนตร์พิจารณาจากการให้คะแนนของผู้ใช้หลังการใช้งาน
ระบบว่ามีคะแนนสูงใกล้เคียงตามที่คาดไว้ และอีกเกณฑ์หนึ่งคือ
คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน จึงมีเทคนิคการพัฒนา
ระบบการแนะนำแบบไม่เฉพาะบุคคลซึ่งไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล
มาใช้แต่อาศัยสถิติและข้อมูลทั่วไปช่วยในการแนะนำ โครงการนี้
จ ึงนำเสนอการพัฒนาระบบแนะนำภาพยนตร์แบบไม่เฉพาะ
บุคคลร่วมกับเทคนิคการกรองร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและ
ลดเวลาในการค้นหาภาพยนตร์ นำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ผู้ใช้และประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น 
คำสำคัญ -- ระบบแนะนำ, การกรองร่วม, การพัฒนาระบบการ
แนะนำแบบไมเ่ฉพาะบุคคล, ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ 

 
ABSTRACT 

 The growth of the movie industry to online 
services has created a competitive business offering 
movies in terms of price and variety of available movies 
and creating a positive user experience. The important 
criteria for evaluating the quality of a movie 
recommendation system are based on user ratings after 
using the system to have similar high scores as 
expected. And other criteria is to take into account the 
privacy of users. Hence, there is a technique for 
developing a non-personalized recommendation 
system that does not use personal information but 

relies on statistics and general information to assist in 
making recommendations. This project proposes the 
development of a personalized movie 
recommendation system with collaborative filtering 
techniques to facilitate and reduce the time required 
to find movies. Present the results of studies on user 
experience and improved system performance. 
Keywords -- Recommendation System, Collaborative 
Filtering, Non-personalized recommender, 
User Experience 

 
1.บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคญัของโครงงาน 
การเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าสู ่การบริการ

ออนไลน์ ผลักดันให้เกิดการแข่งข ันของธุรก ิจผู ้ ให้บริการ
ภาพยนตร์ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที ่ผ ่านมาการให้บริการ
ออนไลน์ที่เกี ่ยวกับการแนะนำภาพยนตร์นั ้นมีผู ้ใช้บริการกว่า 
613.3 ล้านรายทั่วโลกมีและแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าภายในปี 2565 อุตสาหกรรมจะมีมูลค่า 
30.6 พันล้านดอลลาร์[1] ในปัจจุบันมีบริการออนไลน์มากมายที่
ให้บริการเกี่ยวกับการแนะนำภาพยนตร์แก่ผู้ใช้งาน เช่น เน็ตฟ
ลิกซ์ (Netflix) , วีทีวี (WeTV) และ วิว (Viu) เป็นต้น บริการ
ออนไลน์เหล่านี ้ได้ร ับความนิยมอย่างมากเนื ่องจากช่วยลด
ระยะเวลาในการค้นหาภาพยนตร์ ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการ
แนะนำภาพยนตร์ที่คาดว่าผู้ใช้งานจะสนใจและชื่นชอบได้อีกด้วย 

เกณฑ์สำคัญในการประเมินคุณภาพของระบบแนะนำ
ภาพยนตร์ พิจารณาจากระดับคะแนนตอบกลับของผู้ใช้ภาย
หลังจากได้รับชมภาพยนตร์ที่ระบบแนะนำว่ามีระดับคะแนนสูง
ใกล้เคียงกับที่ระบบคาดการณ์ไว้ ระบบส่วนใหญ่จึงใช้การเก็บ
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ข้อมูลประวัติผู้ใช้งานมาเป็นปัจจัยในการคัดเลือกภาพยนตร์ โดย
เทคนิคที่นิยมใช้ส่วนมากที่สุดคือ เทคนิคการกรองร่วม เทคนิค
การกรองร่วมนั้นจะใช้ข้อมูลของผู้ใช้ในอดีตและข้อมูลความช่ืน
ชอบในเรื่องต่าง ๆของผู้ใช้เข้ามาช่วยในการเพิ่มคุณภาพในการ
แนะนำ ทำให้ระบบสามารถคาดเดาสิ่งที่ผู้ใช้ช่ืนชอบได้จากข้อมูล
เหล่านี้และทำการแนะนำแก่ผู้ใช้ได้อย่างตรงความต้องการ จาก
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้สึกของผู้ใช้ต่อภาพยนตร์ เช่น คะแนน
ความชอบภาพยนต์ (rating score) ประเภทของภาพยนตร์ที่ผู้ใช้
ชอบ (Genre) นักแสดงหลักในภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ เป็นต้น ทำ
ให้เทคนิคการกรองร่วมเหมาะสมอย่างมากที่จะนำมาช่วยในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของการแนะนำในระบบแนะนำ 

อย่างไรก็ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพของระบบแนะนำอีก
เกณฑ์หนึ่งคือการคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ จึงมีเทคนิค
การพัฒนาระบบการแนะนำแบบไม ่ เฉพาะบุคคล (Non-
personalized recommender) ที่ไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
ความชอบส่วนตัว หรือ ความต้องการ มาใช้ประกอบการแนะนำ 
เทคนิคการพัฒนาระบบการแนะนำแบบไม่เฉพาะบุคคลมักถูก
นำมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพราะง่าย
และไม่ต้องทำการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งาน  
 
1.2 วัตถุประสงค ์

เป้าหมายหลักของโครงงานคือ การนำเทคนิคการกรอง
ร่วมและวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาบูรณาการเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน
แนะนำภาพยนตร์บนเว็บไซต์ โดยพยายามใช้ข้อมูลของผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชันให้น้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้ที่ไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลส่วนตัว ได้รับ
คำแนะนำเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่น่าสนในผ่านแอปพลิเคชันบนเว็บ
ชื่อเอ็มแรค ซึ่งใช้เทคนิคกการกรองร่วมในการหากลุ่มผู้ใช้ที ่มี
ความชอบคล้ายกันมาสร้างรายการภาพยนตร์ 

2.เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเอ็มแรค มาจากแอปพลิเคชันตัวอยา่ง
ชื ่อ โมเสคฟิล์ม (Mosaic Films Recommendation Engine 
Demo)[2] ที่พัฒนาโดยใช้โมเดลแรคคูนซึ่งเป็นโมเดลสำเร็จรูป
สำหรับแนะนำภาพยนตร์ดว้ยเทคนิคการกรองร่วม(Raccoon)[3] 

3.เพื่อศึกษาและปรับปรุงโมเดลการแนะนำภาพยนตร์ด้วยขอ้มูล
ที่นำเข้ามาจากฐานข้อมูลมูฟวีเลนส์ (MovieLens) 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.โครงงานมีกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ระบบเป็นผู้ใช้ที่อายุ
ระหว่าง 18 – 25 ปี และสามารถอ่านข้อความได้ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  

2.โมเดลการแนะนำภาพยนตร์พัฒนาโดยใช้ เรคคอมเมนชันแรค
คูน (Recommendation Raccoon)   

3.โมเดลการแนะนำภาพยนตร์ สรา้งขึ้นจากชุดข้อมูลมูฟวี
เลนส ์(MovieLens) ซึ่งประกอบจากภาพยนตร์ภาษาอังกฤษที่
ได้รับการให้คะแนนจากผู้ใช้มาแลว้   

 

1.4 ประโยชน์ของโครงงาน 

1.เพื ่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการค้นหา
ภาพยนตร์  

2.จัดการข้อมูลที่มีจำนวนมากและมีขนาดใหญ่ให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงของผู้ใช้งาน 

3.ลดการใช้ประวัติและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเพื่อลดความ
เสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลและตัวผู้ใช้งานเอง 

 
2.วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1 แอปพลิเคชันแนะนำภาพยนตร์บนโทรศัพท์มือถือ 

จาการศึกษาแอปพลเิคชันแนะนำภาพนตร์บนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์จากกเูกิลเพล์ (Google Play)[4] มี
แอปพลิเคชันท่ีเกี่ยวกับการแนะนำภาพยนตร์จำนวน 247 แอป
พลิเคชัน โดยคะแนนความช่ืนชอบที่มากท่ีสุดจากคะแนนเต็ม 5 
คะแนนจะอยู่ในช่วง 4 ถึง 4.2 คะแนน ยกตัวอย่างเช่น เน็ตฟ
ลิกซ์ (Netflix)  แอปพลิเคชันแนะนำภาพยนตร์และซีรสี์ที่ไดร้ับ
ความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเพราะ แอปพลิเคชันน้ีมีการ
รวบรวมภาพยนตร์และซีรสี์ที่ดัง ๆมากมาย มีการสร้าง
ภาพยนตร์ ซรีีส์ทีเ่ป็นของเน็ตฟลิกซ์เอง สามารถรับชมได้ภายใน
แอปพลิเคชันน้ี โดยเน็ตฟลิกซไ์ดร้บัคะแนน 4.2 คะแนน , วีทีวี 
(WeTV) เป็นแอปพลเิคชันแนะนำภาพยนตร์และซีรสี์จีน ถือเป็น
แอปพลิเคชันท่ีรวบรวมภาพยนตรแ์ละซรีีส์จีนไว้จำนวนมาก และ
ด้วยกระแสความนยิมเกี่ยวกับซีรสีจ์ีนในปัจจุบันทำให้แอปพลิเค



2050 

 

  

ชันวีทีวีนั้นได้รับคะแนน 4.1 คะแนน และวิว (Viu) แอปพลเิคชัน
แนะนำภาพยนตร์และซีรสี์เกาหลี  เป็นแอปพลิเคชันท่ีสามารถ
รับชมภาพยนตร์หรือซีรสี์เกาหลีได้อย่างถูกลิขสิทธ์ิ ได้รับคะแนน 
4.1 คะแนน โดยแอปพลิเคชันท่ียกตัวอย่างมาทั้งหมดนั้นต้องทำ
การลงทะเบยีนในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

 
2.2 เทคนิคการแนะนำภาพยนตร์ 

2.2.1 วิทยาการข้อมูล (Data Science) 

 
ภาพ 1 แผนภาพวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

เนื่องจากในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น [5] ทำให้เกิดข้องมูลที่ได้จาก
พฤติกรรมหลาย ๆอย่างของมนุษย์ ซึ ่งเป็นข้อมูลที ่มีจำนวน
มหาศาลและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันนั้นจะ
มีการใช้เทคนิคและเครื ่องมือต่าง ๆเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) จากที ่ได้กล่าวมานั ้นทำให้เกิดศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) โดยคนที่ทำงานในสายนี้
ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงานของข้อมูล เรียกว่า 
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการ
ขององค์กรต่าง ๆจำนวนมาก  
1.ทักษะที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (Hacking Skills) หมายถึง
ทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคเพื่อทำงานในด้านตา่ง 
ๆ ได้แก่ การเขียนโปรแกรม หรือการจัดการฐานข้อมูลเป็นต้น 
2.ความร ู ้ ทางคณ ิตศาสตร ์ และสถ ิต ิ  (Math & Statistics 
Knowledge) จำเป็นอย่างมากสำหรับการทำวิทยาศาสตรข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้ข้อมูล 
3.ทักษะความรู้เฉพาะทาง (Substantive Expertise) คือความรู้
ความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้านซึ ่งจะช่วยมีเป้าหมายในการนำ

วิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ชัดเจน รวมไปถึงความสามารถทางการ
สื่อสารและการตั้งคำถามอีกด้วย 
 
    2.2.2 เทคนิคการกรองร่วม (Collaborative Filtering : 
CF) หลักการของการกรองร่วม [6] คือการพยายามที่นำข้อมูล
จากคนหมู่มากมาช่วยในการคาดการณ์ว่าผู ้ใช้รายนี้จะสนใจ
สินค้าหรือสนใจสิ่งใด ซึ่งการกรองร่วมสามารถแบ่งได้ง่ายๆ 2 
แบบคือ 

1.ยูสเซอร์เบสฟิลเทอร์ร ิง (User-Based Filtering) เป ็นการ
แนะนำโดยการดูจากพฤติกรรมของผู้ใช้งานท่ีเหมือนกันเป็นหลัก 

2.ไอเท ็มเบสฟ ิลเทอร ์ร ิ ง  (Item-Based Filtering) เป ็นการ
แนะนำโดยดูจากรายการหรือสินค้าที่ถูกซื้อด้วยผู้ใช้งานกลุ่ม
เดียวกัน 

นภวรรณ ดุษฎีเวทกุล [7] กล่าวว่าระบบแนะนำสินค้า
เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มโอกาสในการซื้อขายสินค้าของผู้ขาย ซึ่ง
ผู้ขายทำหน้าที่คาดเดาสินค้าที่ผู้ซื้อน่าจะชื่นชอบ และแนะนำ
สินค้าดังกล่าวให้กับผู้ซื้อ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่สามารถหาผู้ใช้
ในระบบที่มีความคล้ายคลึงกันได้ดี แต่ปัญหาของวิธีการกรอง
ร่วมคือ ผู้ใช้ที่เริ่มต้นในระบบใหม่จากการมีข้อมูลไม่เพียงต่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล และช่องว่างในเมทริกซ์ งานวิจัยนี้จึงได้ปรับปรุง
วิธ ีการกรองร่วม โดยการนำข้อมูลความสัมพันธ์ของสังคม
ออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กันแบบเพื่อนมาปรับปรุงวิธีการกรอง
ร่วม โดยใช้ความสัมพันธ์ของเพื่อนในสังคมออนไลน์ 3 รูปแบบ
คือเพื่อนที่มีเพื่อนออนไลน์อยู่กลุ่มเดียวกัน , เพื่อนออนไลน์ที่มี
คนติดตามจำนวนมากอาจเป็นคนที่ไม่รู้จักในชีวิตจริง และเพื่อน
ที่เป็นคนน่าเชื่อถือในสังคมออนไลน์ ผลการทดลองพบว่าการ
เพิ่มข้อมูลความสัมพันธ์ในสังคมออนไลน์ทำให้ระบบแนะนำมี
ความถ ูกต ้องในการทำนายคะแนนความชื ่นชอบมากขึ้น 
นอกจากนี ้ยังแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนทั ้งสาม
รูปแบบในสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้ใช้
ใกล้เคียงกัน 
      2.2.3 ก า ร แ น ะ น ำ แ บ บ ไ ม ่ เ ฉ พ า ะ บ ุ ค ค ล  (Non-
personalize Recommender) 

ระบบแนะนำแบบไมเ่ฉพาะบุคคล[8]เป็นการแนะนำที่ง่าย
ที่สุดในเทคนิคการแนะนำ เพราะการแนะนำนีไ้ม่จำเป็นต้อง
คำนึงถึงการเก็บประวตัิหรือข้อมลูส่วนตัวของผู้ใช้ การแนะนำ
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ประเภทนี้เป็นการแนะนำที่ไมเ่จาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่จะ
ใช้ค่าเฉลี่ยโดยรวมของผู้ใช้งานมาช่วยในการแนะนำแทน หรือ
การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไปมาช่วยในการแนะนำแทน 

ภัทรพิชา โยชุม และคณะ [9] กลา่วว่าข้อมูลที่เปิดสาธารณะ
ถือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่และเป็นขอ้มูลที่มีคณุภาพสำหรับงานใน
หลากหลายสาขา ในการศึกษาเกีย่วกับการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากมีการข้อมูลที่ปิดเป็นสาธารณะเชื่อมโยง
กับข้อมูลในส่วนต่าง ๆเพื่อแนะนำและตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว งานวิจัยนี้ไม่เพียงแค่นำเสนอการสร้าง
แผนภาพของข้อมูลที่มีการเช่ือมโยงกัน แต่เป็นการทำให้เห็น
ภาพรวมของสถานะของแตล่ะสถานท่ีท่องเที่ยวด้วย โดยอันดับ
แรกภัทรพิชา โยชุม และคณะได้ทำการจัดประเภทของข้อมูล
ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปี 2561 อันดับที่สองวิเคราะห์ข้อมลูและ
อัลกอริทึมท่ีใช้แนะนำ อันดับที่มาจัดกลุ่มของข้อมูลและทำการ
เชื่อมโยงข้อมูลตา่ง ๆ ภัทรพิชา โยชุม และคณะคดิว่า
ความสำเร็จของงานนี้น้ันวัดได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาใช้
งานแอปพลิเคชัน ละยังแนะนำอีกว่าหน่วยงานต่าง ๆควรนำไป
ปรับเพื่อการนำเสนอข้อมลูต่าง ๆแก่ประชาชนได้อีกด้วย 

 
2.3 ระบบแนะนำภาพยนตร์แรคคูนและตัวอย่างแอปพลิเคชัน 

2.3.1 ระบบแนะนำภาพยนตร์แรคคูน 
เ รคคอมเมนเดช ันแรคค ูน  (Recommendation 

Raccoon) เป็นเครื่องมือแนะนำที่ใช้การกรองและโมดูลเอ็นพี
เอ็ม (NPM) ที่สร้างจากโหนดเจเอส (Node.js) และรีดิส (Redis) 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงกัน กำหนดความคล้ายคลึง
กันระหว่างผู้ใช้กับผู้ใช้คนอื่น ๆ เพื่อสร้างการแนะนำ แรคคูน
เหมาะกับการแนะนำรายการที่ผู้ใช้งานสามารถให้คะแนนหรือ
แสดงความชื่นชอบแก่รายการต่าง ๆ ได้ ในการแนะนำจะอ้างอิง
จากความคล้ายคลึงกันของผู้ใช้งานทำให้สามารถนำไปใช้กับ
ข้อมูลใดก็ได้เพราะไม่มีการติดตามข้อมูลหรือเก็บข้อมูลจาก
ผู้ใช้งาน เรคคอมเมนเดชันแรคคูนจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1.ค ่าส ัมประส ิทธ ิ ์ ความคล ้ ายคล ึงแจ ็คกา ร์ด 
(Jaccard Coefficient for Similarity) 

วิธีที่ใช้วัดความคล้ายคลึงกันของผู้ใช้สองคนหรือกับ
ผู ้ใช้คนอื ่น ๆ นั ้นการใช้ค่าสัมประสิทธิ ์เพียร์สัน (Pearson 
Coefficient for Similarity) วัดค่าที่ไม่ต่อเนื่องในช่วงสั้น ๆ ได้

ค่าที ่ว่านั ้น เช่น ค่าการให้คะแนนของผู้ใช้งานระหว่าง 1 – 5 
คะแนน แต่แรคคูนเลือกใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงแจ็ค
การ์ดเพราะมีความรวดเร็วในการคำนวณและเช่ือมต่อไดง่้าย โดย
ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงแจ็คการ์ดจะเป็นค่าที่ผู้ใช้งาน
สามารถเลือกได้ว่าชื่นชอนหรือไม่ชื่นชอบได้เพียงแค่สองค่า ค่า
สัมประสิทธ์ิความคล้ายคลึงแจ็กการ์ดสามารถทำงานร่วมกับรีดิส 
(Redis) ได้อย่างดี 

2.อ ั ลกอร ิ ท ึ ม เค เน ี ย เ รส เน เบอร ์  (K-Nearest 
Neighbors) 

ในการจัดการกับฐานผู้ใช้งานขนาดใหญ่นั้นจำเป็นอย่าง
ยิ ่งที ่จะต้องเพิ ่มประสิทธิภาพการเปรียบเทียบค่าที ่ม ีความ
คล้ายคลึงกันมากท่ีสุด โดยอาศัยอัลกอริทึมเคเนียเรสเนเบอร์ช่วย
ให้เปรียบเทียบผู้ใช้กับเพื่อนบ้านที่ใกล้ที ่สุด หลังจากคำนวณ
ความคล ้ายคล ึงก ันของผ ู ้ ใช ้ด ้ วยค ่ าสั มประส ิทธ ิ ์ ความ
คล้ายคลึงแจ็คการ์ด แล้วชุดลำดับจะถูกสร้างขึ้น แสดงให้เห็น
ความคล้ายคลึงกันของผู้ใช้คนอ่ืน ๆ  

3.ช่วงความเชื่อมั่นของคะแนนวลิสันสำหรับ
พารามิเตอร์แบร์นูลลี (Wilson Score Confidence 
Interval for a Bernoulli Parameter) 

ในอเมซอน (Amazon) หรือเว็บไซต์อื ่น ๆ ที ่ม ีบท
วิจารณ์มากมายอาจพบว่ามีการจัดอันดับสูงสุดเพื่อค้นหารายการ
ยอดนิยมบางรายการ ซึ่งการคำนวณช่วงคะแนนวิลสันที่ 95% 
จะคำนวณได้จากการหาสัดส่วนของคะแนนที่ผู้ใช้ชื่นชอบส่วน
คะแนนทั้งหมดคูณรายการที่ตัดทิ้งได้ หรือไม่ให้ความสนใจ หาร
ด้วยรายการทั้งหมดที่ไม่ได้รับการจัดอับดับให้อยู่ในรายการที่มี
คะแนนสูงสุด ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากการคำนวณจะได้รายการ
ต่าง ๆ ที่เรียงลำดับคะแนนสูงสุด 

4.รีดิส (Redis) 
ร ีด ิสสามารถร ับค ่าโดยต ั ้ งค ่าที่  40,000 รายการ

ดำเนินการต่อวินาทีโดยใช้การเชื่อมต่อพร้อมกัน 50 ครั้งโดยไม่
ต้องไปป์ไลน์ รีดิสนั ้นสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วในการ
คำนวณเซตและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือแนะนำแรคคูน 
รีดิสถือเป็นส่วนสำคัญของบริษัทช้ันนำหลายแห่ง เช่น ทวิตเตอร์
ของบริษัทอ็อบวีโออุสใช้รีดิสในการทำงานในส่วนของไทม์ไลน์
ของทวิตเตอร์นั้นเอง 
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3. วิธีการวิจัย 

 

3.1 ขั้นตอนการทำวิจัย 
 

3.1.1 การกำหนดปัญหา 
เริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้และสังเกตปัญหาไป

ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือยังไม่ค่อยได้รับความสำคัญทำให้
สามารถกำหนดป ัญหาออกมาได ้  ค ือระบบแนะนำ
ภาพยนตร์ที่ไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานมาช่วยในการ
แนะนำนั ้นจะมีประสิทธิภาพในการแนะนำภาพยนตร์
เทียบเท่ากับระบบแนะนำภาพยนตร์ที่มีการใช้ข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ใช้งานมาช่วยในการแนะนำหรือไม่ 

 
3.1.2 การต้ังสมมติฐาน 

จากการกำหนดป ัญหาข ้ างต ้นทางผ ู ้พ ัฒนาได้
ตั ้งสมมติฐานไว้ว่า ระบบแนะนำภาพยนตร์ที่ไม่ใช้ข้อมูล
ส ่วนต ัวของผ ู ้ ใช ้ งานมาช ่วยในการแนะนำน ั ้ นจะมี
ประสิทธิภาพในการแนะนำภาพยนตร์เทียบเท่ากับระบบ
แนะนำภาพยนตร์ที่มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานมา
ช่วยในการแนะนำ เพราะจากการได้ทดลองใช้งานระบบ
แนะนำภาพยนตร์หลาย ๆ ระบบทำให้ทราบว่าต่อให้มีการ
ใช้ข้อมูลส่วนในการช่วยแนะนำภาพยนตร์ แต่ผู้ใช้งานก็ยัง
ไม่มีความพอใจในภาพยนตร์ที่ระบบแนะนำมาอยู่ดี 

 
3.1.3 การรวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม 

ศึกษาความรู้พื ้นฐานและทฤษฎีที ่จำเป็นเพื ่อนำมา
สนับสนุนการกำหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน รวมถึง
การค้นคว้างานวิจ ัยที ่เกี่ยวข้องเพื ่อนำมาต่อยอดและ
พัฒนาการวิจัยต่อไป 

 
3.1.4 การออกแบบและพัฒนาระบบ 

เริ่มจากการกำหนดกิจกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้
เข้าใช้งานระบบ หลังจากนั้นทำการออกแบบภาพรวมของ
ระบบว่าประกอบด้วยส่วนใดบ้างละทำงานอย่างไง จึงค่อย
ทำการออกแบบระบบต้นแบบ 

 

3.1.5 การประเมินผลงานด้วยการศึกษาประสบการณ์
การใช้งานของผู้ใช ้

ออกแบบการทดลองและออกแบบวิธีการการศึกษา
ประสบณ์การใช้งานของผู้ใช้งานระบบ เพื่อนำผลมา
วิเคราะห์และสรุปในภายหลัง 

 
3.1.6 ประเด็นที่ท้าทายและผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

            3.1.6.1 ประเด็นที่น่าสนใจ 

1.ระบบใช ้ เ กณฑ ์อะไรในการแนะนำ
ภาพยนตร์ให้แก่ผู้ใช้งานที่ไม่มีประวัติการใช้งานระบบ
เลย 

3.1.6.2 สิ่งที่ท้าทาย 

1.การสร้างระบบแนะนำในมีประสิทธิภาพในการ
แนะนำให้แก่ผู้ใช้งาน 

2.การเลือกเทคนิคต่างที่เกี่ยวกับการแนะนำมา
ประยุกต์เพื่อช่วยในการแนะนำ 

 
3.1.7 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1.ระบบสามารถแนะนำภาพยนตร์ในแก่ผู ้ใช้งานได ้
ตามที่คาดการณ์ไว้ 

2.แอปพลิเคชันใช้งานง่ายและสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 

 

3.2 ภาพรวมของโครงงาน 

 
    ภาพ 2 แผนผังภาพรวมของระบบ 

จากภาพที่ 2 สามารถอธิบายภาพรวมของระบบแต่ละส่วนได้
ดังนี ้
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1. ผู้ใช้งาน คือ ผู้ที่มีความต้องการที่จะเข้ามาใช้งานเว็บ
แอปพลิเคชัน 

2. คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ 

3. แอปพล ิ เคช ันเอ ็มแรค ซ ึ ่ งภายในแอปพล ิ เคชัน
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
3.1 เรคคอมเมนเดชันแรคคูน (Recommendation 

Raccoon) น ำ ม า ช ่ ว ย ใ น ส ่ ว น ก า ร แ น ะ น ำ
ภาพยนตร์จากฐานข้อมูลมูฟวีเลนส์ 

3.2 ฐานข้อมูลมูฟวีเลนส์ เป็นชุดข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลภาพยนตร์ 100,000 เรื่อง ซึ่งเป็นข้อมูลที่
จะนำมาใช้ในการแนะนำของระบบ 

 

               3.2.1.1 การวิเคราะห์ขอบเขตและความต้องการ
ของระบบ 

แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้งานระบบ (Use 
Case Diagram) 

 
ภาพ 3 ยูสเคสแสดงภาพการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน 

 จากภาพที่ 3 เป็นแผนภาพแสดงการใช้งานระบบของ
ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานระบบจะสามารถสร้างรายชื่อผู้ใช้รายใหม่ได้ 
สามารถกดชื่นชอบ ไม่ชื่นชอบ หรือ ไม่สนใจภาพยนตร์แต่ละ
เรื่องได้ และสามารถดูภาพยนตร์ที่ระบบทำการแนะนำได้ 
 

3.2.2 การพัฒนาเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน 
ใช ้ โหนดเจเอสเพ ื ่ อพ ัฒนาเซ ิ ร ์ฟเวอร์  

เน ื ่องจากเอพ ี ไอท ี ่ ใช ้ ในการสร ้างระบบแนะนำ
ภาพยนตร์ของเอ็มเรคนั้นใช้ภาษาจาวาสคริปต์ในการ
เขียนซึ่งโหนดเจเอสนั้นมีซอร์สโค้ดที่เป็นภาษาจาวา
สคริปต์จำนวนมาก และเป็นเครื่องที่ใช้งานได้ง่ายและ

สะดวกในการเชื่อมต่อส่วนหน้า (Front End) กับส่วน
หลัง (Back End) ของโปรแกรม 

 
3.2.3 การพัฒนาโมเดลการแนะนำภาพยนตร์ด้วย
ระบบการกรองร่วม 

ในการพ ัฒนาโมเดลการกรองร ่ วมนั้ น 
เน ื ่องจากแอปพลิเคช ันเอ ็มแรคต้องการแนะนำ
ภาพยนตร์แบบไม่เฉพาะบุคคลทำให้การพัฒนาระบบ
การกรองร่วมนั้นจะอาศัยข้อมูลทั่วไปเป็นหลัก เช่น 
ข้อมูลความนิยมภาพยนตร์แต่ละเรื่อง  

 
3.2.4 การออกแบบวิธีการศึกษาประสบการณ์การใช้
งานของผู้ใช้ 

ในการออกแบบวิธีการศึกษาประสบการณ์
การใช้งานของผู้ใช้งานนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
วิธีการคือ  

1. การประเมินความพึงพอใจหลงัการทดลองใช้งาน
แอปพลิเคชัน 

ทางผู้พัฒนาได้มีการจัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมิน
ความพอใจหลังจากที่ผู้ใช้ได้ทดลองในงานแอปพลิเคชันเอ็ม
แรค จึงได้ทำการสุ่มผู้ใช้งานเข้าร่วมประเมิน 30 คน เพื่อทำ
การทดลองใช้งานแอปพลิเคชันเอ็มแรคและให้ทำแบบ
สำรวจภายหลังจากใช้งานแอปพลิเคชันแล้ว 
โดยแบบสำรวจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการทดลอง 
ส่วนท่ี 2 ประเมินความรู้สึกหลังการใช้งานแอปพลิเคชันเอ็ม
แรค 

2. การวัดประสิทธิภาพการคาดเดาความชื่นชอบของ
ผู้ใช้งาน 

โดยจะให้แอปพลิเคชันเอ็มแรคคาดเดาคะแนนความ
ชื่นชอนของภาพยนตร์จำนวน 10 เรื ่อง และทำการสุ่มผู้
ทดลอง 10 คนให้ทั้งหมดดูภาพยนตร์ที ่แอปพลิเคชันเอ็ม
แรคได้ทำการคาดเดาคะแนนไว้ และให้ผู้ใช้งานทำการให้
คะแนนภาพยนตร์แต่ละเรื่อง นำผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อ
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เปรียบเทียบความใกล้เคียงของการคาดเดาความชื่นชอบ
ของผู้ใช้งาน โดยคะแนนที่ให้จะอยู่ในช่วง 0 – 5 คะแนน 

 

3.3 การพัฒนาโครงงาน 

 
ภาพ 4 ผังสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชันโมเสค 

 
ภาพ 5 ผังสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชันเอ็มแรค 

      
  3.3.1 การปรับปรุงแอปพลิเคชันโมเสคเพื่อพัฒนาเป็นเอ็ม

แรค 
แอปพลิเคชันโมเสค เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบนเว็บ

ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนแสดงผลบนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ 
และส่วนโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ที่รับคำร้องจากหน้าเว็บและ
เชื่อมต่อกับการประมวลผลเบื้องหลัง ส่วนแสดงผลหน้าเว็บของ
แอปพลิเคชันโมเสคสื่อสารกับส่วนประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ ผ่าน
พอร์ตสื ่อสารแบบทีซีพีหมายเลข 3000 เม ื ่อผู ้ใช ้เปิดเว็บ
เบราว์เซอร์และใส่ที่อยู่ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยระบุพอร์ต 3000 
โปรแกรมประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ (node-server.js) จะรอรับ
การเช่ือมต่อแล้วส่งไฟล์ index.html ขึ้นไปแสดงผล ในโปรแกรม 
index.html มีการแสดงผลเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนลงชื่อเข้าใช้ 
(Login) ส ่ วนแสดงความช ื ่ นชอบภาพยนตร ์ เ ร ื ่ อ ง ใหม่  

(movieLikes) และส่วนสรุปเรตติ้งพร้อมแสดงรายการภาพยนตร์
ที่แนะนำสำหรับผู้ใช้ (newRating) การเช่ือมต่อคำสั่งจากผู้ใช้มา
ที่โปรแกรมตอบสนองควบคุมผ่านเฟรมเวิร์กเอ็กซ์เพรสที่ควบคุม
การเส้นทางจาก index.html มายัง node-server.js เส้นทาง
เชื่อมโยงน้ีเรียกว่า รูต (Route) ซึ่งมีท้ังหมดสามรูท ได้แก่ login, 
newRating และ movieLikes ในการเริ่มต้นทำงานผู้ใช้ต้องใส่
ช่ือผู้ใช้และกดปุ่มหรือกดแป้นพิมพ์เพื่อใส่ข้อมูล รูต login จะถูก
เชื่อมต่อทำให้โปรแกรม starter.js ติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อดึง
ข้อมูลผู้ใช้ขึ้นมา ในกรณีที่ชื่อที่ใส่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ข้อมูลของ
ผู้ใช้จะถูกสร้างเป็นระเบียนใหม่ใส่ลงไปในฐานข้อมูล 

การพัฒนาเอ็มแรคทำโดยการปรับปรุงแอปพลิเคชันโม
เสคใน 5 ส่วน  

1. สร้างคอนเทนเนอร์เพื่อทำให้แอป
พลิเคชันสามารถตดิตั้งบน
ระบบปฏิบตัิการใดก็ได ้

2. การใช้ฐานข้อมูลเอสคิวแอลไลต์
แทนโพสเกรสเพื่อลดขนาดและ
เวลาในการเข้าถึงฐานข้อมูล 

3. การนำข้อมูลจากมูฟวีเลนซสเ์ข้ามา
ใช้ในการทำงานของโมเดลแนะนำ 

4. การปรับปรุงการตั้งค่าของ
อัลกอริทึมการแนะนำภาพยนตร ์

5. การปรับปรุงคำสั่งการสื่อสารแบบ
ไม่ประสานจังหวะให้ทันสมัย 

 
    3.3.2 สภาพแวดล้อมในการพัฒนาโครงงาน 
 การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ 

- คอมพิวเตอร์เอซสุ เซนบุ๊ค (ASUS Zenbook) : 
ระบบประมวลผลอินเทล คอรไ์อ 5  
สภาพแวดล้อมด้านซอฟต์แวร์ 
-ระบบปฏิบตัิการ : วินโดวส์ 10 รุน่ 64 บิต 

-เครื่องมือต่างๆ : โมเดลแนะนำภาพยนตร์แบบ
เปิดเผยต้นฉบับ แรคคูน (Recommendation 
Raccoon) โหนดเจเอส (NodeJS) เอ ็นพ ี เอ็ม 
(NPM), โฮมบริว (Homebrew) วินโดวส์พาวเวอร์
เชลล์ วิชวลสตูดิโอโค้ด โปรแกรมนาโน โปรแกรม
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เอพีทีเก็ต (apt-get) และ โปรแกรมดับบลิวเกต 
(wget)  
-โปรแกรม : ด็อกเกอร์สำหรับวินโดวส์ (Docker 

Desktop for Windows) 
-ภาษาที่ใช้ : จาวาสคริปต์ (JavaScript) 

 
 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

4.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันเอ็มแร็ค 

     4.1.1 ระบบต้นแบบ 
 

 
ภาพ 6 หน้าหลักของระบบ 

ภาพที่ 6 เป็นหน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานต้องทำ
การกรอกชื่อตามที่ตนเองต้องการแล้วกดปุ่ม GO จึงจะเข้าสู่
ระบบได้ 
 

 
ภาพ 7 หน้าหลักของระบบ 1 

จากภาพที่ 7 เป็นหน้าหลักของระบบ เมื่อผู้ใช้งานทำ
การล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วระบบจากแสดงหน้าหลัก โดยในหน้า
นี ้นั ้นผู ้ใช้งานสามารถกด ชื ่นชอบ  ไม่ชื ่นชอบ หรือ ไม่สนใจ 
ภาพยนตร์แต่ละเรื ่องที่แสดงบนหน้าหลักทางซ้ายมือได้ เมื่อ
ผู้ใช้งานกดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไประบบก็จะทำการแนะนำ

ภาพยนตร์แก่ผู้ใช้งานโดยคาดเดาจากท่ีผู้ใช้งานกดช่ืนชอบ ไม่ช่ืน
ชอบ หรือ ไม่สนใจภาพยนตร์แต่ละเรื่อง 
 

 
ภาพ 8 หน้าหลักระบบ 2 

หากผู ้ใช้งานทำการเลื ่อนหน้าหลักของระบบลงมา
ข้างล่างจะเห็นว่าระบบจะมีการแสดงกลุ่มของรายช่ือผู้ใช้งานที่มี
ความชื่นชอบคล้ายคลึงกับตนเองมากที่สุดและกลุ่มของรายช่ือ
ผู้ใช้งานท่ีมีความชื่นชอบคล้ายคลึงน้อยที่สุด ในส่วนล่างสุดนั้นยัง
มีการแสดงภาพยนตร์ที่มีคะแนนมากที่สุดของระบบให้ผู้ใช้งาน
ได้รับทราบดังภาพท่ี 8 
 
4.2 การพัฒนาและทดสอบการใช้งานโมเดลการแนะนำ
ภาพยนตร์ 
 
     4.2.1 ตัวอย่างการทดสอบระบบ 

 
ภาพ 9 ผลลัพธ์ของการทดสอบระบบ 

 

 
ภาพ10 ผลลัพธ์ของการทดสอบระบบ 
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ตาราง 1 ตารางแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของการทดสอบระบบ 

 
จากตารางท ี ่  1 ซ ึ ่ งเป ็นต ัวอย่างผลลัพธ ์ของการ

ประมวลผลการทดสอบระบบใช้ในการเปรียบเทียบความแม่นยำ
ในการค้นหาภาพยนตร์ และการทดสอบแต่ละครั้งกำหนดจำนวน
ผู้ใช้งานท่ีแตกต่างกันออกไปดังภาพท่ี 9 และภาพที่ 10 

 

4.3 ผลการทดสอบระบบ 
 

4.3.1 ทดสอบระบบจากผู้ใช้งานที่มีพฤติกรรมการใช้
งานเหมือนกัน 

เริ่มทำการทดสอบระบบโดยการเปิดใช้งานแอปพลิเค
ชันพร้อมๆ กัน ให้ทำการสร้างรายชื่อใหม่ที ่แตกต่างกันในแต่
ละเบราเซอร์เพื่อเข้าใช้งานระบบ กำหนดพฤติกรรมการใช้งานให้
เหมือนกันทุกเบราว์เซอร์ ซึ่งเราได้ทำการสร้างรายชื่อใหม่ขึ้นมา 
3 รายชื ่อ ค ือ A B และ C และทำการเข้าสู่ ระบบ กำหนด
พฤติกรรมทุกอย่างให้เหมือนกัน ได้แก่ 

1. กดชื ่นชอบภาพยนตร ์ เร ื ่อง  Spider 
Man 2 

2. กดช่ืนชอบภาพยนตร์เรื่อง Star Trek 
3. กดไม่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่อง Ip Man 

จากการทดสอบทำตามพฤติกรรมข้างต้นนั้น ผลลัพธ์ที ่ระบบ
แสดงออกมามีความคล้ายคลึงกันอย่างมากแสดงให้เห็นดังภาพที่ 
11, ภาพที่ 12 และ ภาพที่ 13 
 

 
ภาพ 11 ผลลัพธจ์ากผู้ใช้งาน A 

 
ภาพ 12 ผลลัพธจ์ากผู้ใช้งาน B 

 
ภาพ 13 ผลลัพธจ์ากผู้ใช้งาน C 

4.3.2 ทดสอบระบบในกรณีที่ชื่อที่ผู้ใช้กรอกเพื่อเข้า
ใช้งานระบบซ้ำกับข้อมูลในฐานข้อมูล 

โดยการทดลองกรอกรายชื่อที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูล
และทำการเข้าใช้งานระบบ ผลลัพธ์จาการทดลองคือ ผู้ใช้งาน
สามารถใช้รายชื่อที่ซ้ำกับข้อมูลในฐานข้อมูลได้ปกติโดยระบบจะ
นับว่าเป็นรายชื่อใหม่เสมอ และระบบจะทำการสร้างรายชื่อซ้ำ
แต่แทนที่ข้อมูลที่ได้ใหม่ลงไปแทน 

 

5. สรุป 
 

แอปพลิเคชันเอ็มแรค (MRaccS) เป็นแอปพลิเคชัน
แนะนำภาพยนตร์ ถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิทยาการข้อมูล เทคนิคการกรองร่วมและเทคนิคการแนะนำ
แบบไม่เฉพาะบุคคล เพื่อช่วยในการแนะนำภาพยนตร์แก่ผู้ใช้งาน
ระบบโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ซึ่ง
ผู้ใช้งานระบบจะสามารถทำการกรอกชื่อตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
เพื่อเข้าในงานระบบได้ และเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วผู้ใช้งานก็สามารถ
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กด ชื่นชอบ ไม่ชื่นชอบ หรือ ไม่สนใจ ภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่
แสดงอยู่บนหน้าจอได้ ซึ่งจากการที่ผู้ใช้งานกดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปนั้นระบบก็จะทำการแนะนำภาพยนตร์ที่คาดว่าผู้ใช้งานจะชื่น
ชอบ จะเห็นได้ว่าระบบมีประโยชน์อย่างมาก ถือเป็นการจัดการ
ย่อยข้อมูลทีม่ีขนาดใหญ่และมีจำนวนมากเพื่อให้ผู้ที่ใช้งานระบบ
ได้รับทราบในข้อมูลที่ตนสนใจได้มากขึ้นโดยไม่เสียเวลาในการ
ค้นหาข้อมูลเอง และแอปพลิเคชันเอ็มแรคยังเป็นระบบที่ไม่ใช้
ข้อมูลและประวัติของผู้ใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานระบบ 

ทั้งนี้ทางผู้พัฒนาระบบหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แอปพลิเค
ชันเอ็มแรคจะเป็นประโยชน์แก่ผู ้ใช้งาน ทั ้งยังอำนวยความ
สะดวก  และช ่วยลดระยะเวลาในการค ้นหาข ้อม ูลและ
รายละเอียดที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ 
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บทคัดย่อ 
เขตบางขุนเทียนอาชีพหลักคนในพื ้นที ่คือประมง 

โครงงานฉบับนี้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อแนะนำ เพื่อแนะนำ
ร้านอาหารที่มีราคาประหยัดและคุณภาพดี ออกแบบและ
พ ัฒนาแอปพล ิ เคช ัน  “ Restaurant Guide Application 

Bangkhunthain” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้
ทฤษฏ ีวงจรพ ัฒนาระบบ Agile method เก ็บข ้อมูล
วิเคราะห์จากการใช้คำถามปลายเปิดและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาข้อสรุปในการสร้าง ออกแบบ 
และพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตอบสนองความต้องการผู้ใช้มาก
ที่สุดที่ศึกษาภายในแอปพลิเคชันและงานวิจัยที่ศึกษามีผล
การประเมินการยอมรับ ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.48 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 ผลการสรุปคือ มีระดับค่าการ
ยอมรับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินการยอมรับ
ของผู ้ว ิจ ัย คือ ค่าเฉลี ่ยโดยรวมเท่ากับ 4.25 และส่วน
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 ผลการสรุปคือ มีระดับค่าการ
ยอมรับมาก  
คำสำคัญ : สร้าง,ออกแบบ,พัฒนา,แอปพลิเคชนั 
 

ABSTRACT 

        Bang Khun Thian District has a 
population of 185,824 people. The main 
occupation of the people in the area is 
fishery. The purpose of this project is to 
create, design and develop applications. 
“Restaurant Guide Application Bangkhunthain” On 
android operating system using agile method 

system theory Collect analytics from the use of 
open-ended questions and share ideas with 
experts. To draw conclusions for creating, 
designing and developing applications To meet 
the needs of most users studying within the 
application and The research studied was an 
acceptance assessment The overall mean is 
4.48 and the standard deviation is 0.07   
The result was the highest level of acceptance. 
Which is consistent with the results of the 
researcher acceptance assessment The mean 
values were 4.25 and 0.32 standard deviations 
Has a high level of enhancement values 
Keywords : Build, design, develop, application 
 

1.บทนำ 
  เขตบางข ุนเท ียน เป ็นหน ึ ่ ง ในห ้ าส ิบเขตของ

กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของ
เขตเป็นแหล่งที ่อยู ่อาศัย การค้า และอุตสาหกรรมมีจำนวน
ประชากร 185,824 คน [1]  ในขณะที่พื ้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขต
เกษตรกรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากเป็นเขต
เดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับอ่าวไทย (เป็นระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร) และยังมีป่าชายเลนหลงเหลืออยู ่ มี
วิสัยทัศน์ เมืองเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเล
กรุงเทพฯ มีร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ครบจบในหนึ่ง
เดียวได้ทุกด้าน ทิศใต้ จรดอ่าวไทย อาชีพหลักของคนในพื้นที่คือ 
ประมง และผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ร้านอาหารขึ้นชื่อและอาจ
โดนหลอกในเรื่องราคาอาหาร เหตุผลเพราะว่าเนื่องจากเขตบาง
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ขุนเทียนไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารมากนัก ไม่มีแผนที่
ของร้านอาหารขึ้นชื่อเขตของ บางขุนเทียนที่เป็นปัจจุบัน ผู้วิจัย
คิดว่า สมาร์ทโฟนสามารถมีบทบาทในการช่วยเหลือในเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวทางหนึ่งที่ผู้วิจัยเล็งเห็น ทำให้ผู้วิจัยคิดว่าการ
สร้าง ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน “Restaurant Guide 
Application Bangkhunthain”  จ ะ เ ป ็ น ต ั ว ช ่ ว ย ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางด้าน
การเดินทางได้ จากข้อมูลที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยหวังว่าแอปพลิเคชัน
ของผู้วิจัยจะมีประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจสำหรับช่วยเหลือนัก
เดินทางในด้านการรับประทานและท่องเที่ยวได้ 

 จากการศึกษาค้นคว้าเกี ่ยวกับสถิติ ปัจจุบันธุรกิจ
ร้านอาหารถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจมีที่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในบางช่วงไม่ว ่าสภาวะเศรษฐกิจจะ
ขยายตัวหรือชะลอตัวก็ตาม แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการหลายรายใน
ธุรกิจนี้ ที่ยังคงให้ความสนใจกับการลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร 
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างมาก 
ประกอบกับรูปแบบในการดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบันที่ส่วน
ใหญ่จะใช้เวลาไปกับการทํางาน และเนินความสะดวกสบายจึง
ลดเวลาในการประกอบอาหารเอง แล ้วหันนิยมใช้บริการ
ร้านอาหารกันมากขึ้นคิดเป็น 48.85% อีกทั้งคุณภาพของอาหาร
ไทยยังขึ้นช่ือในเรื่องของรสชาติและเป็นอาหารยอดนิยม(กัญสุดา 
เชิดชูถิ ่น [2]) จากการสอบถามนักท่องเที ่ยวบางกลุ ่มผ่าน
กระบวนการของ Agile คือการเน้นการพูดคุย เพื่อคัดกรองความ
คิดเห็นหรือแนวทางในการออกแบบแอปพลิเคชั่น[4]   ทำให้
ทราบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที ่มาท่องเที่ยวครั้งแรกมีความ
สับสนในการเดินทาง ผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาจึงสร้างแอปพลิเคชัน 
“ Restaurant Guide Application”  โ ด ย ม ี ก ร ะ บ ว น ก า ร
ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้ตรงต่อความต้องการแก่
นักท่องเที่ยวชาวไทย ดังนี้ 1.) เพื่อสร้างเว็ปแอปพลิเคชั่นจะเป็น
เวอร์ชั่นภาษาไทยและเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 
2. )  การใช ้  Search Engine ทางอ ินเตอร ์ เน ็ตค ้นหาแหล่ง
ท่องเที่ยวก็เป็นทางเลือกนึงแต่ว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน 
การใช ้โทรศ ัพท ์ม ีข ้อจำก ัดด ้านแบตเตอร ี ่  การเปิดหลาย
แอปพลิเคชั่นที่ยุ่งยากและขอบเขตทางด้านข้อมูลการค้นหาอาจ
ไม่ตรงตามตามความต้องการของนักท่องเที ่ยวทางผู ้พัฒนา
แอปพลิเคชั ่นได้แยกหมวดหมู ่สำหรับ ร้านอาหาร และการ
เดินทาง ข้อมูลต่างๆไว้ภายในแอปพลิเคชั่น 3.) เพื่อการพัฒนา

แอปพลิเคชันจะเป็นการลงพื้นที่จริงและเก็บข้อมูลผ่านตัวผู้วิจัย 
รูปภาพและรายละเอียดต่างๆ รวมถึงการออกแบบและพัฒนา 
แอปพลิเคชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวโดยมี Feature ที่เป็นจุดเด่น 
ตัวคือ ระบบดาวเทียม GPS และการให้คะแนนของผู้เยี ่ยมชม  
ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้จะช่วยเหลือต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว และทานอาหาร เขตบา งข ุ น เท ี ยนจ ั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร 
                จากเหตุผลข้างต้น ผูว้ิจัยมีความประสงค์ในการ
พัฒนาพัฒนาแอพบนคอมพิวเตอรแ์ละโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ ประยุกต์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ กับ
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ แบ่งปันสถานท่ีน่าสนใจ ระบุ
พิกัดตำแหน่ง ร้านอาหาร เชื่อมตอ่กับเว็บไซต์ที่ให้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์รวมทั้ง แบ่งปันข้อมูล ข่าวสารและ
สนทนาภายใต้ อาณาบรเิวณที่กำหนดไว ้

 
 
 2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ ื ่อสร ้าง ออกแบบและพัฒนาแอปพล ิเคชัน 
“ Restaurant Guide Application Bangkhunthain” บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้ทฤษฏีวงจรพัฒนาระบบ 
Agile method [4]   

2.เพื่อประเมินการยอมรับและวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ใช้งานแอปพลิเคชัน ของกลุ ่มตัวอย่างที ่มีต่อแอปพลิเคชัน
“ “ Restaurant Guide Application Bangkhunthain”  เ ก็ บ
ข้อมูลวิเคราะห์จากการใช้คำถามปลายเปิด (Open Ended 
Question) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหา
ข้อสรุปในการสร้าง ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันให้
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้มากที่สุดและสอดคล้องกับงานวิจัย
ที่ศึกษาหรือไม่ 

 

3.วิธีการดำเนินการวิจัย 
          การศึกษาความเป็นไปได้ ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัย เริ่ม
จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับจำนวนประกรในเขตบางขุน
เท ียน ซ ึ ่ งม ีจำนวนประชากรอยู่185 ,824 [1 ]  และได้

ทำการค้นคว้าวิจัยในอดีตที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่
ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านและ
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารต่างๆ เช่น 
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกบริโภคอาหารทะเลของนักท่องเที่ยวชาวไทย (ดวงกมล 
จันทร์ปลั่ง และปรียานุช เทียนประดับ, 2555) [2] 
              โดยได้ทำการการเก็บข้อมูลปัญหาของผู้คนใน
เขตบางขุนเทียนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) ในเขตร้านอาหารต่างๆ เป็น
จำนวน 30 คน แบ่งเปน็คนในพืน้ที่ 15 คนและนักท่องเที่ยว 
15 คน ในการสอบถามถึงปัญหาคนในพืน้ที่และนักท่องเที่ยว
ทางดา้นการเลือกร้านอาหารและร้านอาหารทีผู่้ใช้อยากลอง
รับประทาน จะใช้คำถามปลายเปิด (Open Ended 
Question) เพื่อต้องการทราบถงึคำตอบที่แนน่อน อยาก
ทราบสภาพความเปน็จริงของพืน้ที่และการเลือกใช้งาน
ร้านอาหารของกลุ่มตัท0อ.ย่าง 

การศึกษาความเป็นไปได้ ขั้นตอนที่ 2 คณะผู้วิจัย
ได้ศึกษางานวิจัยเพิ่มเติมที่คล้ายกัน โดยเริ่มจากการศึกษา 
ฟีเจอร์ (Feature) คือ คุณลักษณะเด่นหรือความสามารถ
พิเศษของแอปพลิเคชัน ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชัน การประเมินการยอมรับ และการรวบรวมและ
รายงานสรุปผล 

ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้นั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของขั้นตอนการออกแบบแอปพลิเคชันผ่านรูปแบบทฤษฏี
วงจรพัฒนาระบบ Agile Method เพื ่อต้องการที ่จะหา
ข้อสรุปที่ดีที ่สุดออกมาผ่านการศึกษาความเป็นไปได้การ
สร้าง ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน 

การสร้าง การออกแบบ และการพัฒนาการใช้แอป
พลิเคชันสำหรับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เขตบางขุนเทียน

จ ังหว ัดกร ุงเทพมหานคร  ใช ้ทฤษฏี Model Agile (Agile 
Method) ในการพัฒนาระบบ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน   

1. การค้นพบปัญหาหรือความต้องการของ
ผู้ใช้งาน (Discover) 
ในขั้นตอนการค้นพบปัญหาหรือความต้องการของผู้ใช้ของ
ระบบที่จะสร้าง ออกแบบและพฒันาขึน้ ศึกษาความเป็นไป
ได้จากสถิติคนในพื้นที่และนักทอ่งเที่ยว จากการสอบถาม

คำถามปลายเปิด (Open Ended Question) และศึกษา
จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบวา่ ระบบเดิมนัน้ยังขาดส่วนที่คน
ในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต้องการหรือระบบนัน้ยังไม่สมบูรณ์
นั้นเอง เช่นข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลวันเวลาที่เปิดให้บริการ 
บรรยากาศในร้าน สถานท่ีจอดรถ 

2.การออกแบบแอปพลิเคชัน (Design) 
ในขั้นตอนการออกแบบแอปพลิเคชันจะเป็นการ

ออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน  จากการรวบรวม
ความเป็นไปได้จากสถิต ิจำนวนนักท ่องเที ่ยวจากการ
สอบถามและศึกษางานวิจัยที่คล้ายกัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

รูปภาพที ่

 
     
 

ก า ร ย อ ม รั บ ข อ ง
แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น แ น ะ น า
ร้านอาหาร เขตบางขุนเทยีน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

แอปพลิเคชัน่ตอบสนอง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู ้ใ ช้ง านได้ครบถ้วน
ส าหรับการท่องเท่ียว 
 

การยอมรับดา้นความ
ต้องการของระบบ 

การยอมรับดา้นฟังก์ชัน
การทำงาน 

การยอมรับดา้นการใช้
งานของระบบ 

ของแอปพลิเคชัน 

สถานที่ท่องเท่ียวใกล้เคียง 

แอปพลิเคชัน่แนะน าร้านอาหาร 
เขตบางขนุเทียน 

ข้อมูลวันเวลาที่เปิดให้บรกิาร 

Research 

Document 

ร้านอาหาร 

Guess 
Problem 

การยอมรับดา้นความ
ปลอดภัยของระบบ 

สถานที่จอดรถ 

บรรยากาศในร้าน 

ระบบดาวเทียม GPS 

Theory 
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          รูปภาพที่ 1 หน้าจอเร่ิมต้น 

 
 

 
รูปภาพที่ 2 หนา้เลือกร้านอาหาร 

 

 
 
รูปภาพที ่3 หน้าจอเลือกดูรายละเอยีดและส่วนต่างๆของร้านอาหาร 

 
 

 
 
 

รูปภาพที ่4 แสดงข้อมูลรายละเอียดของร้าน 
 

 
 

รูปภาพที ่5 หน้าจอแผนท ี

 
รูปภาพที ่6 หน้าจอแสดงรูปภาพเมนูอาหารที่ร้านมีอยู ่
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4.การพัฒนาแอปพลิเคชัน (Develop) 
ในขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบจะพัฒนา

ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป Tunkable เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่
ง่ายต่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน ภายในซอฟแวร์ Tunkable 
จะมีส่วน Component ต่างๆให้ ADD เข้ามาในตัวโปรเจค
ของเรา ทำให้ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นค่อนข้างที่
จะง่ายกว่าการพัฒนาแบบอื่นๆที่จะต้องมีการใช้ฐานข้อมูล
ต่างๆเช่น MySQL,PHP,Java  ส่วนขั ้นตอนการพัฒนาจะ
พัฒนาเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี ่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ และเนื้อหาของแอปพลิเคชันดังนี้ 1.)เพิ่มระบบ
แผนที่ทำให้ผูใช้เห็นตำแหน่งของตัวเองและร้านอาหาร 2.).
เพิ่มการพัฒนาระบบการให้คะแนน (Rating Scale) 
5.ขั้นตอนทดสอบแอปพลิเคชัน 
           ในขั้นตอนการทดสอบแอปพลิเคชัน เปน็ขั้นตอน
การตรวจสอบของระบบ ตรวจสอบจุดตกหล่อนของ
แอปพลิเคชั่นและการใช้ตรวจสอบจุดผิดพลาดของ
แอปพลิเคชั่น หากไม่มบีัค(Bug) เกิดขึ้น ตรวจสอบก่อนที่จะ
นำไปอัพโหลดขึ้น Google Play Store 
 
6.อับเดตแอปพลิเคชั่นให้ผู้ใช้งานอีกครั้ง 

ในขั้นตอนการอับเดตแอปพลิเคชั่นให้ผู้ใช้งานอีก
คร้ัง เป็นขั้นตอนของการที่จะนำแอปพลิเคชันไปพัฒนาต่อ
จากเดิมอีกคร้ังในกรณีที่จะนำงานวิจัยไปพฒันาต่ออีกครั้ง 

การใช้ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ Agile Method 
มาพัฒนาแอปพลิเคชันของผู้วิจัย เป็นการพัฒนาแอปพลิเค
ชันได้รวดเร็ว ลดการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ลดงานเอกสาร 
ม ุ ่ ง เน ้นการสื่ อสารเป ็นหล ัก เหมาะสมก ับซอฟแวร์  
Tunkable ที่เป็นแอปพลิเคชันสำเร็จรูป ทำให้ผู้วิจัยสามารถ 
สร้าง ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคช ันได้รวดเร ็วให้
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการหาร้านอาหารที่
ตรงตามความต้องการ 

 
 
 

7.ขอบเขตการวิจัย 
เชิงประมาน 

       1.กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มคนในพื้นที่บางขุนเทียนและ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเขตบางขุนเทียนจังหวัด 

กรุงเทพมหานครทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว 30 คน 

โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างมีหลักการดังนี้ 
      1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ 1 การสัมภาษณ์โดยใช้การถาม
คำถามปลายเปิด (Open Ended Question) เปน็ขั้นตอน
หนึ่งในทฤษฏีวงจรพฒันาระบบ Agile Method เป็นการ
คัดเลือกแบบสุ่มตัวอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) วิธีการคัดเลือกคือ บุคคลที่มีพฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์ช่วยเหลือในการเดินทางและท่าทางสบัสนยืนเลือก
ร้านอาหารหรือถามความคิดเห็นกับคนที่มาด้วยภายในเขต

บางขุนเทียนจังหวัดกรุงเทพมหานครจำนวน 30 คน แบ่งเป็น
คนในพื้นที่15 คน และนักท่องเที่ยว 15 คน ขนาดจำนวน
เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยที่คล้ายกันเพื่อดำเนนิการ
เปรียบเทียบกลุ่มตัวอยา่ง 
       1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ 2 การหาค่าการยอมรับของ
แอปพลิเคชั่นโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ทีผู่้วิจัย
จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับงานวจิยัที่จะนำมาเปรียบเทียบ 
และเป็นส่วนหนึง่ในการสร้าง ออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชั่น วิธีการคัดเลือกคือ บุคคลที่มีพฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์ช่วยเหลือในการเดินทางและท่าทางสบัสนยืนเลือก
ร้านอาหารหรือถามความคิดเห็นกับคนที่มาด้วยภายเขตบาง

ขุนเทียนจังหวัดกรุงเทพมหานครจำนวน 30 คน แบ่งเปน็ คน
ในพื้นที่ 15 คน แลนักท่องเที่ยว 15 คน ขนาดจำนวนเพื่อให้
สอดคล้องกับงานวิจัยที่คล้ายกนัเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ
กลุ่มตัวอย่าง 
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8.ขอบเขตของเนื้อหา 

 
        การยอมรับแอปพลิเคชัน : เป็นการวัดว่ากลุ่มผู้ใช้งาน
สามารถรับรู้และแสดงตำแหน่งสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆผ่าน
แบบประเมนิการยอมรับ 

พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน : เป็นการวัดว่า
ผู้ใช้งานสามารถใช้แอปพลิเคชันได้ง่าย ระบบทำงานเต็ม
ประสิทธิภาพ ฟีเจอร์ต่างๆสามารถใช้งานได้ ผ่านแบบ
ประเมินการยอมรับ 
 
9.เครื่องมือที ่

1. แบบประเมินการยอมรับของแอปพลิเคชั่น 
สำหรับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ออกแบบแอปพลิเคชัน ผู้เชี่ยญชาญทางด้านการพัฒนาแอป
พลิเคชันและผู้เชี่ยวชาญทางด้านพื้นที่เขตบางขุนเทียนจังหวัด

กรุงเทพมหานครนอกจากการประเมินการยอมรับแอปพลิเค
ชัน 

การประเมินการยอมรับในการใช้แอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้งานและผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้สถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี ่ย และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
นำมาแปลผล อ้างอิงจาก(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2538 : 73-79) [3]   

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า 
มีระดับการยอมรับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า 
มีระดับการยอมรับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า 
มีระดับการยอมรับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า 
มีระดับการยอมรับน้อย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า 
มีระดับการยอมรับน้อยที่สุด 

2. แบบประเมินหน้าที่การทำงานของแอปพลิเคชัน
ท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอมสำหรับผู้เช่ียวชาญ ในขั้นนี้ผู้เช่ียวชาญ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
        ภาพประกอบ แสดงขอบเขตของเนื้อหา 

ประเมินผลการทำงาน ของแอปพลิเคชั่นฟังชั่นการใช้
งานและผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน 
           
              3. แบบประเมินการยอมรับของแอปพลิเคชั่น
ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นแนะนำร้านอาหารเขตบางขุนเทยีน 
เกณในการให้คะแนน คล้ายกับข้อที่ 1 
 

10.ผลการวิจัย 
1.ผลการประเมินระดับค่าการยอมรับแอปพลิเคชันของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้านและข้อเสนอแนะต่างๆที่สามารถ
นำไปใช้ในงานวิจัยครั้งถัดไปมีดังนี้ 
          ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ไ ด ้ น ำ ต ั ว ท ดลอ ง  “ Restaurant Guide 

Application Bangkhunthain”  ให้ผู ้เชี ่ยวชาญประเมินผล
การยอมรับและหาข้อเสนอะแนะตามทฤษฏีวงจรพัฒนา
ระบบของ Agile Method และนำมาเข้ากระบวนการดั้งนี้ 
ประการแรกคือ  การยอมรับที่มีมาตราส่วน 3 ระดับและข้อ
แสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ นำมาวิเคราะห์ ผลการประเมิน
แสดงในตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
-การยอมรับแอปพลิเคชัน 
-พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเค
ชัน 

ตัวแปรต้น 
ปัจจัยสว่นบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลแสดงผลการยอมรับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันแนะนำ
ร้านอาหารเขตบางขุนเทียนจากผู้เชี่ยวชาญ 

 
จากตารางท ี ่  1 แสดงให ้ เห ็นว ่า   การประเมิน

ประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน ที่ประเมินโดยกลุ่ม
นักท่องเที่ยวอยู่ในระดับ ค่าการยอมรับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม

คือ (x =, 4.48 S.D. = 0.07) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้าน
ด้านความยากง่ายในการใช้งานของแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนอยู ่ในระดับมาก โดยมีคะแนนด้านประสิทธิภาพการ
ทำงานของแอปพลิเคชัน สูงที่สุดรองลงมาจะเป็นด้านฟังก์ชันการ
ทำงานของแอปพลิเคชัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลแสดงผลการยอมรับหน้าที่การทำงานของแอป
พลิเคชันแนะนำร้านอาหารเขตบางขุนเทียน จากผู้เชี่ยวชาญ 
            

       
                 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า  ผลการประเมิน
หน้าท่ีการทำงานของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ  อยู่ในระดับ

ค่าการยอมรับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยรวมคือ (x = 4.25, S.D. = 
0.32) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า แอปพลิเคชันสามารถแสดงผล
รูปภาพของเมนูอาหารและบรรยากาศชัดเจนได้คะแนนนมาก
ที่สุดต่อมาคือ แอปพลิเคชันสามารถแสดงผลแผนท่ีเขตบางขุน
เทียนได้คะแนนลงมาและต่อไปคือแอปพลิเคชันมีความปลอดภัย
ในการใช้งาน และแอปพลิเคชันสามารถแสดรายละเอียดของ
ร้านอาหารและข้อมลูเพิ่มเติมได้ถกูต้อง 

ทางผู้วิจัยไดด้ำเนินการนำแอปพลเิคชันการท่องเที่ยว
ตำบลท่าฉลอมไปทดลองใช้กับกลุม่ตัวอย่างคนในพื้นที่เขตบาง
ขุนเทียนและนักท่องเที่ยวจำนวน 30 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
ทดลองใช้ และทำแบบประเมินการยอมรับแอปพลิเคชัน จากนั้น

จึงนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาค่า x หรือค่าเฉลี่ยรวม 
และค่า S.D. หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากนั้นจึงนำมาแปล
ผล แสดงดังตารางที่ 3 
 
 

รายการ
ประเมิน 

ระดับความยอมรับ 

x S.D. แปลผล 

แอปพลิเคชันสามารถ
แสดงผลแผนที่เขตบาง
ขุนเทียนได ้

4.33 0.07 มาก 

แอปพลิเคชันสามารถ
แสดงรายละเอียดของ
ร้านอาหารและข้อมูล
เพิ่มเติมได้ถูกต้อง 

4.00 0.10 มาก 

แอปพลิเคชันสามารถ
แสดงผลรูปภาพของ
เมนูอาหารและ
บรรยากาศชัดเจน 

4.67 0.57 มากที่สุด 

แอปพลิเคชันมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน 

4.00 0.10 มาก 

รวม 4.25 0.32 มาก 

รายการ
ประเมิน 

ระดับความยอมรับ 

x S.D. แปลผล 

ด้าน
ประสิทธิภาพ
การทำงาน
ของแอป
พลิเคชัน 

4.46 0.04 มาก 

ด้านฟังก์ชัน
การทำงาน
ของแอป
พลิเคชัน 

4.48 0.12 มาก 

ด้านความ
ยากง่ายใน
การใช้งาน
ของแอป
พลิเคชัน 

4.50 0.04 ยอมรับมากที่สุด 

รวม 4.48 0.07 ยอมรับมาก 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลแสดงผลการยอมรับแอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารเขต
บางขุนเทียน 

รายการประเมิน ระดับความยอมรับ 

x S.D. แปลผล 
ด้านประสิทธิภาพการทำงาน
ของแอปพลิเคชัน 

4.58  0.17 มากที่สุด 

ด้านฟังก์ชันการทำงานของ
แอปพลิเคชัน 

4.33 0.60 มาก 

ด้านความยากง่ายในการใช้
งานของแอปพลิเคชัน 

4.59 0.36 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.39 ยอมรับมาก 

 
จากตารางท ี ่  3 แสดงให ้ เห ็นว ่า   การประเมิน

ประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน ที่ประเมินโดยกลุ่ม
นักท่องเที่ยวอยู่ในระดับ ค่าการยอมรับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม

คือ (x =, 4.51 S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้าน
ความยากง่ายในการใช้งานของแอปพลิเคชัน นั้นมีระดับค่าเฉลี่ย
ที่สูงที่สุด และรองลงมาจะเป็นด้านประสิทธิภาพการทำงานของ
แอปพลิเคชันและอันดับสุดท้ายจะเป็นด้านฟังก์ชันการทำงาน
ของแอปพลิเคชัน 

11.สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

          จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ทั ้งสอง
อย่าง ตามทฤษฏีของวงจรพัฒนาระบบ Agile Method เป็น
การใช้คำถามปลายเปิด (Open Ended Question) ในการ
สอบถามถึงพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่า 
ระบบเดิมนั้นยังขาดส่วนที่นักท่องเที่ยวต้องการหรือระบบ
นั ้นยังไม่สมบูรณ์นั ้นเอง เช่น แอปพลิเคชั ่นที่มีข้อมูลไม่
ครบถ้วน ขาดข้อมูลสถานที่ ขาดลายละเอียดต่างของทาง
ร้าน ขาดบรรยากาศร้าน ขาดจุดเด่นที่ทำให้ผูใช้รู้สึกอยากใช้
บริการร้านนี้ และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ต่างๆ
ภายในแอปพลิเคชันที่สำคัญในการพัฒสร้าง ออกแบบและ
พัฒนาแอปพลิเคชัน คือ ระบบดาวเทียม GPS ความจำเป็น
ในการสร้างและส่วนเสริมการให้คะแนนที่ใส่เข้ามาด้วย
เช่นกัน ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันของผู้วิจัย 
          จากผลการสรา้ง ออกแบบและพัฒนาของแอปพลิเค
ชันและผลจากการประเมินการยอมรับจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัการสร้าง การออกแบบ และการ

พัฒนาการใช้แอปพลิเคชนัสำหรับนักท่องเที่ยว และคนใน
พื้นที่เขตบางขุนเทียน จังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานครพบว่า 
แอปพลิเคชันมี 2 ส่วนสำคัญในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวใน
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน ดา้นการท่องเที่ยวการ
รับประทาน คือ ระบบดาวเทียม GPS,ระบบการให้คะแนน 
2 ระบบแสดงรายละเอียดต่างๆของร้านอาหารและ
เมนูอาหาร สอดคล้องกับงานวิจยัที่ศึกษาของ ดวงกมล 
จันทร์ปลัง่ และปรียานุช เทียนประดับ, 2555) ได้ศึกษาการ
การพพฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารต่างๆ เช่น งานวจิัย
ที่ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหารทะเลของนักท่องเที่ยวไดป้ระยุคการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นให้สอดคล้องกับการวิถีชีวิตของคนในยุค
ปัจจุบนั 
         จากผลประเมินการยอมรับ จะเห็นได้ว่า การสร้าง 
ออกแบบและพัฒนาของแอปพลิเคชันตามการจำแนกกลุ่ม
ตัวอย่างผู ้ใช ้งานด้วยแอปพลิเคชัน “Restaurant Guide 

Application Bangkhunthain” สามารถแสดงรายละเอียด
สถานที่ได้ตรงความต้องการของผู้ใช้งานและยังมีฟีเจอร์อีก
หลากหลายเช่น ฟีเจอร์ระบบดาวเทียม GPS สามารถช่วยใน
การบอกที่อยู่ของผู้ใช้งานไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
12.ข้อเสนอแนะ 
          1.ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปพัฒนาต่อ 
                 1.1 Tunkable มีข้อจำกัดด้านพื้นที่การใชง้าน 
การทำแอปพลิเคชัน 1 โปรเจค สามารถใช้พื้นที่ได้แค่ 50 
MB เป็นไปได้ยากที่จะสร้างแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ ต้องมี
การออกแบบที่ใช้ทฤษฏีอื่นที่ดีกว่านี้ 
                1.2 ถ้ามีการโปรโมต ในส่วนการเผยแพร่
เผยแพร่ ช่องทางต่างๆ เช่น QR Code ตามสถานที่ต่างๆ,สือ่ 
Youtube,เพจ Facebook นั้นยังทำได้ยากตัวโปรแกรมไมไ่ด้
รองรับในส่วนนี้ 

     1.3.การทำระบบนำทางผ่าน Google Maps นั้น
เป็นไปได้ยากเนื่องมาจากการเขียน Coding ที่จำกัด 



2066 

 

  

         2.ในการสร้าง การออกแบบ และการพัฒนาการใช้
แอปพลิเคชันสำหรับคนในพืน้ทีแ่ละนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร
เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญสำหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป 
                2.1 เพิ่มระบบนำทางสำหรับระบบดาวเทียม 
GPS จะทำให้ตัวแอปพลิเคชันน่าใช้งานขึ้นไปอีก 
                2.2 เพิ่มรูปภาพเข้าไปในสถานที่นั้นๆให้เยอะ
กว่านี้ เพื่อดึงดูดหรือสร้างจุดเด่นของตัวแอปพลิเคชันเพิ่มข้ึน 
13. เอกสารอ้างอิง 
[1].ส  ำนกังำนเขตบำงขนุเทียน   กรุงเทพมหำนคร. 
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[2].ดวงกมล จันทรป์ลั่ง และ ปรียำนุช เทยีนประดับ. 
(2555). ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือก 
บริโภคอำหำรทะเลของนักท่องเทีย่วชำวไทย. กำร
ค้นคว้ำอิสระปริญญำมหำบัณฑิต                
[3].ลว้น สำยยศ และองัคณำ สำยยศ. 2543. เทคนิคกำร
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบ

ระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานไปรษณีย์เขต 3   
2) พัฒนาระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน
ไปรษณีย์ เขต 3  3) ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานไปรษณีย์ เขต 
3  โดยเครื ่องมือที ่ใช้ในการพัฒนาคือ โปรแกรม Visual 
Studio Code ภาษาที่ใช้คือ HTML, PHP และระบบจัดการ
ฐานข้อมูลที่ใช้คือ MySQL ในการประเมินประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบให้ผู้ใช้งานจำนวน 3 ท่าน ตอบแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนื ้อหา 2) ด้านการ
ออกแบบ และ 3) ด้านประสิทธิภาพและการนำไปใช้  สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.75 สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมาสามารถ
นำไปใช้งานได้จริง 
คำสำคัญ  ระบบแจ้งซ่อม, เว็บแอปพลิเคชัน 
[1] 

ABSTRACT 
 The objective of this study 1) to analyze and 
design Information Technology Repair Notification 
System Regional Postal Bureau 3, 2) to develop 
Information Technology Repair Notification System 
Regional Postal Bureau 3  and 3) to evaluate the 
performance of Information Technology Repair 

Notification System Regional Postal Bureau 3. The 
tools that used for development are Visual Studio 
Code, the computer languages are HTML and PHP, 
and MySQL for data base management. In evaluate 
the performance of the system use user 3 persons to 
do a satisfaction assessment, questionnaires are used 
in 3 aspects were 1) data, 2) format, and 3) usage. The 
statistics used in data analysis are Mean and standard 
deviation. The result of evaluating the performance 
of the system found that the average of performance 
is 4.59 with a standard deviation is 0.55 which is mean 
that this web application can actually be used. 
Keywords Repair Notification System, Web 
Application 

1. บทนำ 
ป ัจจ ุบ ัน เทคโนโลย ีสารสนเทศม ีบทบาทสำค ัญใน

ชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทำให้สามารถจัดการ
กับข้อม ูลต ่างๆ สะดวก รวดเร ็ว และ เป็นระบบมากขึ้น  
นอกจากน้ีแล้วยังช่วยให้การค้นหาข้อมูลต่างๆ ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น
ด้วย  

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานไปรษณีย์เขต 3  มี
หน้าที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการและ
ส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กรสำนักงาน ดูแลระบบเครือข่าย 
จัดการฐานข้อมูล กล้องวงจรปิด ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากเครื ่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย 
เพื่อให้ส่วนงานต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงาน
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และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากมีผู้แจ้งปัญหา
การซ่อมมาเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ทั่วถึง 
การดำเนินการซ่อมล่าช้า และยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น
ระบบ  

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการ
พัฒนาระบบแจ้งซ ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน
ไปรษณีย์เขต 3 ขึ ้น โดยมีล ักษณะเป็นเว็บแอปพลิเคชัน 
สำหรับจัดเก็บข้อมูลการแจ้งซ่อม เพื่อป้องกันความผิดพลาด
ของข้อมูลแจ้งซ่อม ทำให้การจัดเก็บข้อมูลการแจ้งซ่อมเป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
2.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยี

สารสนเทศ สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 
2.2 เพื ่อพัฒนาระบบแจ้งซ ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 
2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบแจ้ง

ซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 
3.ขอบเขตงานวิจัย 

3.1 ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
1) สามารถตรวจสอบสิทธิ ์การรับแจ้งซ่อมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2) สามารถจัดการข้อมูลของระบบรับแจ้งซ่อมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3) สามารถดูรายละเอียดข้อมูลระบบงานระบบรบัแจ้งซอ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) สามารถดูรายงานผลการปฏิบัติงานระบบรับรับแจ้ง

ซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 ได้ 
3.2 ผู้ใช้งาน (User) 

1) ผู้ใช้สามารถแจ้งปัญหาได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก 
2) สามารถกรอกข ้อม ูลป ัญหาในระบบร ับแจ ้งซ ่อม

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สามารถตรวจสอบข ้อม ูลของระบบร ับแจ ้งซ ่อม

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.เคร่ืองมือและภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

4.1 เครื่องมือใช้ในการเขียนเว็บไซต์ 
 1) Visual Code Studio เป็น Editor ในการพัฒนา

ระบบ 
 

4.2 เครื่องมือใช้ในการจัดฐานข้อมูล 
  1) Xampp เป ็น โปรแกรมจ ํ าลอง เซ ิ ร ์ฟ เ วอร์
ฐานข้อมูล 

2) MySQL เป็นโปรแกรมใช้จัดการฐานข้อมูล 
4.3 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 1. PHP 
 2. HTML + CSS 
 3. JavaScript 

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินพัฒนาระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยี

สารสนเทศ สำน ักงานไปรษณีย ์  เขต 3 คณะผ ู ้ว ิจ ัยได้
ทำการศึกษา ระบบงานเดิม ออกแบบระบบงานใหม่ ประชากร
และกลุ ่มตัวอย่าง และเครื ่องมือที่ใช้ในการประเมิน ซึ ่งมี
รายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้ 

5.1 การศึกษาระบบงานเดิม โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูล
จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีและผูใ้ช้งานส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศสำนักงานไปรษณียเ์ขต 3 ซึ่งลักษณะของระบบงาน
เดิม ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 
ได้มีการรับแจ้งปญัหาการซ่อมทางโทรศัพท์เท่านั้นทำให้ไมม่ี
การเก็บข้อมูลการแจ้งซ่อมที่เป็นระบบและเจ้าหน้าท่ี ทีร่ับแจ้ง
ซ่อมมีจำนวนจำกดัทำให้เกิดความล่าช้า 

การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นมาเพื่อ
อํานวยความสะดวกให้ผู้เข้ามาแจ้งปัญหาและเจ้าหน้าที่รับแจ้ง
ปัญหาทำงานได้ง่ายและถูกต้องครบถ้วนมากขึ้นมีการเก็บ
สํารองข้อมูลการแจ้งปัญหาไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการ
ทำงาน 

5.2 ออกแบบระบบงานใหม่ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานใหม่ เพื ่ออำนวยความสะดวกก ับผู้ที่
ต้องการแจ้งซ่อม และเจ้าหน้าที่รับแจ้งซ่อม ทำให้การทำงาน
สะดวก และรวดเร็วขึ้น และป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงาน
ได้ด้วย โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 และ
ภาพที่ 4 
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ภาพที่ 1 ผังงานของระบบงานใหม่ของผู้ดูแลระบบ 

จากภาพที่ 1 แสดงผังงานของระบบงานใหม่ของผู้ดูแลระบบ 
โดยผู ้ดูแลระบบจะต้องกรอก Username และ Password 
เพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถดู/แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ของตนเองได้ และสามารถดูรายละเอียดการแจ้งซ่อมได้ ซึ่งถ้า
ผู้ดูแลระบบดูรายละเอียดการแจ้งซ่อม สามารถเลือกที่จะรับ
งานเพื่อซ่อมอุปกรณ์ที่ได้รับแจ้งมา และสามารถเปลี่ยนแปลง
สถานะของงานที่ซ่อมว่าทำการซ่อมอยู่ หรือว่าซ่อมเสร็จแล้ว  
 

 
ภาพที่ 2 ผังงานระบบงานใหม่ของผู้ใช้งาน 

จากภาพที ่ 2  แสดงผังงานระบบงานใหม่ของผู ้ใช้งาน ซึ่ง
ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาการซ่อมผ่านทางหน้าเว็บได้  
 
 

 
ภาพที่ 3 Use case diagram 

จากภาพที่ 3 แสดง Use case diagram มีผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับ
ระบบ 2 คน ได้แก่ ผู ้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ โดยผู้ใช้งาน
สามารถแจ้งปัญหาการซ่อมได้ ส่วนผู้ดูแลระบบจะสามารถดู
รายละเอียดการแจ้งปัญหา สามารถเปลี่ยนสถานะของงาน 
สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้และพิมพ์รายงานได้ 

 
ภาพที่ 4 สถาปัตยกรรมระบบ 

จากภาพที่ 4 แสดงสถาปัตยกรรมระบบการสื่อสารกันระหว่าง
ไคล์แอนด์ (Client) กับ เซิร์ฟเวอร์(Server) ผ่านอินเทอร์เน็ต 
(Internet) โดยภายในไคล์แอนด์ (Client) จะมี PC อยู่ ส่วน
ภายในเซิร์ฟเวอร์(Server) ประกอบด้วย Web Page, Web 
Server และ Database Server ซึ่ ง  Web Page ก ับ  Web 
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Server จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และ Web Server 
กับ Database Server จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 Data Flow Diagram (DFD) 

 
ภาพท่ี 5 Process Decomposition  

 
ภาพท่ี 6 Level 0 Context Diagram 

 
ภาพท่ี 7 Level 1 DFD Level 1 

 
ภาพท่ี 8 E-R Diagram 

5.3 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
5.3.1 ประชากร 

                   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าท่ีส่วน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน 

5.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่
ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน ที่ได้มาจากการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

      5.4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 

     ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินระบบในการรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลในแบบประเมินระบบ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
ตอนที่1 ข้อมูลของผู้ประเมิน ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ โดยมีเกณฑ์วัดระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบอยู่ 5 ระดับ เรียงจากมากไป
น้อย ดังน้ี  
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5 หมายถึง ผู ้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบมาก
ที่สุด  
 4 หมายถึง ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบมาก  
 3 หมายถึง ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบปาน
กลาง    
 2 หมายถึง ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบน้อย   
 1 หมายถึง ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบน้อย
ที่สุด 
 
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย  
 ความหมายค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง พอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง พอใจมาก 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง พอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง พอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด 

6. ผลการดำเนินงาน 
ระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยสีารสนเทศ สำนักงานไปรษณีย์ 

เขต 3 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
6.1 ผลการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 
6.1.1 สำหรับผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพที่ 9 หนา้จอเข้าสู่ระบบ 

จากภาพท่ี 9 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ โดยผู้ดูแลระบบตอ้ง
ใส่ Username และ Password ก่อนจึงจะสามารถใช้งาน
ระบบได้ 

 
                  ภาพที่ 10 หน้าจอข้อมูลการแจ้งซ่อม 

จากภาพท่ี 10  แสดงหน้าจอข้อมูลการแจ้งซ่อม โดยผู้ดูแล

ระบบสามารถดูข้อมูลการแจ้งซ่อมและสามารถเปลี่ยน
สถานะการแจ้งซ่อมได ้

 
ภาพที่ 11 หนา้จอรายงานการแจ้งซ่อม 

จากภาพที่ 10 แสดงหน้าจอรายงานการแจ้งซ่อม โดย
สามารถเลือกวัน เดือน ปีท่ีต้องการออกรายงานได้ 

 6.1.2 สำหรับผู้ใช้ 

ภาพที่ 11 หนา้จอของผู้ใช้ 

จากภาพท่ี 11 แสดงหน้าจอของผูใ้ช้ โดยผู้ใช้สามารถเลือก
ประเภทการแจ้งซ่อมว่าเป็นฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวรไ์ด ้

 
ภาพที่ 12 หน้าจอแจ้งซ่อมประเภทฮาร์ดแวร ์

จากภาพที ่ 12 เป็นหน้ากรอกข้อมูลแจ้งปัญหาฮาร์ดแวร์
สำหรับผู้ใช้งานซึ่งมีการกรอกข้อมูลชื่อ  -นามสกุล  เบอร์ติดต่อ 
รหัสไปรษณีย์ ประเภทอุปกรณ์ รุ่นอุปกรณ์ และรายละเอียด
ปัญหา 
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ภาพที่ 13 หนา้จอแจ้งซ่อมประเภทซอฟต์แวร ์

จากภาพที่ 13 เป็นหน้ากรอกข้อมูลแจ้งปัญหาซอฟต์แวร์
สำหรับผู้ใช้งาน ซึ่งมีการกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ 
รหัสไปรษณีย์ ช่ือซอฟต์แวร์ และรายละเอียดปัญหา 
 

 
6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้งซ่อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 

การประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 จากผู้ใช้ จำนวน 3 ท่าน 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ และ
ด้านประสิทธิภาพและการนำไปใช้ พบว่า ประสิทธิภาพการ

ทำงานของระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.57, S.D. = 
0.75) โดยด้านที่ผู ้ใช้งานประเมินประสิทธิภาพสูงสุดได้แก่ 

ด้านประสิทธิภาพและการนำไปใช้ อยู่ในระดับมาก (x̅=3.67, 
S.D. = 0.76) รองลงมาคือ ด ้านเนื ้อหา อยู ่ ในระดับมาก 

(x̅=3.64, S.D. = 0.78) และด้านที่มีประสิทธิภาพการทำงาน

น้อยที่สุดคือ ด้านการออกแบบอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.38, 
S.D. = 0.72) ซึ่งแสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 6.2.1 ผลการประสิทธิภาพการทำงานของระบบแจ้ง

ซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3  
 

จากตารางที่ 6.2.1 การประเมินความพึงพอใจของ
ผู ้ใช้งานด้านภาพรวมพบว่า กลุ ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็น

ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับพอใจมาก ( x̅=3.57) ได้แก่ 
ด ้านประส ิทธ ิภาพการนำไปใช ้  อย ู ่ ในระด ับพอใจมาก 

( x̅=3.67) ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับพอใจมาก ( x̅=3.64) และ

ด้านการออกแบบอยู่ในระดับพอใจปานกลาง ( x̅=3.38)  ซึ่ง
สามารถอธิบายในแต่ละด้านได้ดังตารางที่ 4.2.1 – 4.2.4 

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 ด้านเนื้อหา ได้ผลตามตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 6.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 ในด้านเนื้อหา ได้ผลดังนี้ 

 

 จากตารางที่ 6.2.2 การประเมินความพึงพอใจของ
ผู ้ใช้งานด้านเนื ้อหาพบว่าภาพรวมอยู ่ในระดับพอใจมาก 

ประสิทธิภาพด้าน
เนื้อหา 

ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

1. เนือ้หาทีน่ำเสนอบน
หน้าเว็บไซต์ 

3.67 0.90 มาก 

2. ข้อมูลทีน่ำเสนอ
ครบถ้วน ตามความ
ต้องการ 

3.60 0.63 มาก 

3. ข้อมูลมีความถูกต้อง
แม่นยำ เชื่อถือได ้

3.66 0.81 มาก 

รวมด้านเนื้อหา 3.64 0.78 มาก 

 
ประสิทธิภาพการทำงาน 

 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

1. ด้านเนื้อหา 3.64 0.78 มาก 
2. ด้านการออกแบบ 3.38 0.72 ปาน

กลาง 
3. ด้านประสทิธิภาพและ

การนำไปใช้ 
3.67 0.76 มาก 

รวม 3.57 0.75 มาก 

+ประสิทธิภาพด้านการ
ออกแบบ 

ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

1. ความคิดสรา้งสรรค ์ 2.93 0.70 ปานกลาง 
2. ความเหมาะสมของ
รูปแบบตัวอกัษร 

3.86 0.74 มาก 

3. การจัดวาง
องค์ประกอบที่เหมาะสม 

3.53 0.74 มาก 

4. มีความสวยงาม
น่าสนใจ 

3.20 0.67 ปานกลาง 

รวมด้านการออกแบบ 3.38 0.72 ปานกลาง 
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( x̅=3.64) กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นด้านเนื้อหาที่นำเสนอ

หน้าเว็บไซต์ อยู่ในระดับพอใจมาก ( x̅=3.67) ข้อมูลมีความ

ต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ อยู่ในระดับพอใจมาก( x̅=3.66) และ
ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วน ตรงตามความต้องการอยู่ในระดับ

พอใจมาก ( x̅=3.60)  
3. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการ

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 ด้านการออกแบบ ได้ผลตามตาราง
ที่ 6.2.3 
 

ตารางที่ 6.2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 ในด้านการออกแบบ ไดผ้ลดังนี้ 

จากตารางที่ 4.2.3 การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานด้านการออกแบบพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับพอใจปาน

กลาง ( x̅=3.38) กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็น ความเหมาะสม

ของรูปแบบตัวอักษรอยู่ในระดับพอใจมาก ( x̅=3.86) การจัด

วางองค์ประกอบท่ีเหมาะสมอยู่ในระดับพอใจมาก ( x̅=3.53)   
 มีความสวยงามน่าสนใจอยู่ในระดับพอใจปานกลาง 

( x̅=3.20)  และด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับพอใจปาน

กลาง ( x̅=2.93)   
4. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการ

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 ด้านประสิทธิภาพและการนำไปใช้ 
ได้ผลตามตารางที่ 4.2.4 
ตารางที่ 4.2.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่นระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยสีารสนเทศ สำนักงาน

ไปรษณีย์ เขต 3 ในด้านประสิทธิภาพและการนำไปใช้ ได้ผล
ดังนี ้

 
จากตารางที่ 6.2.4 การประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานด้านด้านประสิทธิภาพและการนำไปใช้พบว่าภาพรวม

อยู่ในระดับพอใจมาก ( x̅=3.67) กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็น
ด้านความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจอยู่ในระดับพอใจ

มากมาก ( x̅=3.80) และความสะดวก ใช้งานง่ายในการเข้าถึง

ข้อมูลอยู่ในระดับพอใจมาก ( x̅=3.53)      
 
 

7. สรุปผลการดำเนินงาน 
     ระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานไปรษณีย์ 
เขต 3 สรุปผลการดำเนินงานดังน้ี 
 

7.1 สรุปผล 
ระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานไปรษณีย์  

เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบระบบแจ้ง
ซ ่อมเทคโนโลย ีสารสนเทศ สำน ักงานไปรษณีย ์ เขต 3   
2) พัฒนาระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน
ไปรษณีย์ เขต 3  3) ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานไปรษณีย์ เขต3   

ผลการพัฒนาระบบแจ้งซ ่อมเทคโนโลย ีสารสน เทศ 
สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 ใช้โปรแกรม Visual Studio Code 
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ภาษาที่ใช้คือ 
HTML, PHP และใช้ MySQL จัดการฐานข้อมูล ซึ ่งระบบได้
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
         7.1.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถจัดการ 
การแจ้งซ่อมของผู้ใช้งานและออกรายงานได้ 
 7.1.2 ส่วนของผู้ใช้งาน (User) สามารถแจ้งซ่อมผ่าน
ระบบได้ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 จากผู้ใช้งาน จำนวน 3 
ท่าน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ 
และด้านประสิทธิภาพและการนำไปใช้  สถิติที ่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของระบบภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และมีค่าส่วน

ด้านประสิทธิภาพและการ
นำไปใช ้

ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

1. ความรวดเร็วในการเข้าถึง
หน้าเว็บเพจ 

3.80 0.77 มาก 

2. ความสะดวก ใช้งานง่ายใน
การเข้าถึงข้อมลู 

3.53 0.74 มาก 

รวมด้านประโยชน์และการ
นำไปใช ้

3.67 0.76 มาก 
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เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0. 75 สรุปได้ว่าระบบทีพ่ัฒนาขึ้นมา
สามารถนำไปใช้งานได้จริง[2] 

 
7.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 มีข้อเสนอแนะดังนี ้
 7.2.1 ข้อเสนอแนะในการนำระบบไปใช้ 
 1) ผู้ใช้ควรทราบรุ่นของอุปกรณ์ที่จะแจ้งซ่อม 
 2) ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลการแจ้งซ่อมให้ถูกต้องก่อน
ยืนยัน 
 7.2.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในครั้งต่อไป                
         1) เพิ่มฟังก์ชันในการทำงาน เช่น ออกใบเสนอราคา
สินค้า คำนวณงบประมาณการซื้ออะไหล่เพื่อนำมาซ่อม 
         2) พัฒนาเว็บให้สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ที่แตกต่าง
กันได้ ซึ่งมีลักษณะแบบ Responsive Web 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] กิตติ ภักดีวัฒนะกลุ (2547). ความหมายของระบบการ
จัดการฐานข้อมลู. [ออนไลน์]. (วันท่ีค้นข้อมูล 17 ตุลาคม 
2563) เข้าถึงได้จาก : 
https://sites.google.com/site/bpicdbms/my-calendar 
[2] บุญชม ศรีสะอาด. (2553). ความหมาย ค่าเฉลีย่. 
[ออนไลน์]. (วันท่ีค้นข้อมูล 19 ตุลาคม 2563) เข้าถึงได้จาก : 
http://etheses.psru.ac.th/lib/irpsru/sites/default/files
/site/default/thesis/ch3-_5.pdf 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อเพื ่อ 1) สำรวจสภาพ

ปัญหาและความต้องการของพนักงานและลูกค้าของบริษัท เลิฟ 
ทราเวล บาย อลิส จำกัด 2) พัฒนาระบบการจองและการจัดการ
โปรแกรมทัวร์แบบออนไลน์ ของบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส 
จำกัด 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ งานวิจัยนี้ใช้
แนวทางพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ คือ เก็บรวมรวม
ข้อมูลและศึกษาระบบ วิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา ออกแบบ
ระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบนําไปใช้และประเมินระบบ โดยใช้
ระบบฐานข้อมูล MySQL และทำการพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม
ว ิชวล สต ูด ิ โอ โค ้ด  (Visual Studio Code version 1.48) 
ผลการวิจัยพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 คนและ กลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 31 คน 
พบว่า 1) ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญมี
ค่าเฉลี่ย 4.75 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 4.70 2) 
ด้านการออกแบบเว็บไซต์ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 
4.80 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 4.72 3) ด้าน
ประโยชน์การใช้งาน ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 
4.83 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 4.60 ซึ่งผลการ
ประเมินความพึงพอใจท้ังหมดอยู่ในระดับมาก 
คำสำคัญ - เว็บไซต์, ฐานข้อมูล, ทัวร์, การจอง 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were to 1)  explore 
problems and needs from operators and and 
customers of Love Travel by Alice company 2) develop 
tour booking and tour program management for Love 
Travel by Alice company based on web application      
3)  evaluate the satisfaction of expert and users.  We 
develop the new system based on system 
development life cycle ( SDLC) .  Firstly, we gather 
information and study systems, analyze data and 
problems, design systems, develop systems, test and 
evaluate systems.  The system’ s database was 
developed by using MySQL and coding program by 
using Visual Studio Code version 1.48.  Our developed 
system can be used to respond the purposes of 
research. The number of expert and samples are 3 and 
31, respectively. The research results were found that  
1)  In terms of website content, expert satisfaction was 
4. 7 5 , the sample's satisfaction was 4 . 7 0  on average.     
2)  Design and development, the expert's satisfaction 
was 4.80, the sample's satisfaction was 4.72. 3)  Benefits 
of use the satisfaction of the experts was 4 . 8 3 .  The 
satisfaction of the samples was the mean of 4.60, with 
all satisfaction assessed at the high level. 
Keywords: Website, Database, Tour, Booking 
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1. บทนำ 
ธุรกิจการท่องเที่ยวคือการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว
สถานท่ีต่างๆ โดยจัดให้มีบริการหรือการอำนวยการความสะดวก 
เช่น สถานที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่น
ใดตามที่ได้กำหนดตกลงในโปรแกรมทัวร์ที ่เลือกไว้ ปัจจุบัน
ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นรายได้
หลักของประเทศ ทำให้ธุรกิจทัวร์ในประเทศมีอัตราการแข่งขัน
สูง หากบริษัททัวร์มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยจะทำให้
มีประสิทธิภาพและผลดำเนินการของ บริษัทสามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งรายอื่นได้ไม่ยาก  
 บริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการ
เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวแบบครบวงจร ได้แก่ การจองโปรแกรม
ทัวร์ การจองแพ็คเกจทัวร ์ จัดเหมากลุ ่ม จองที ่พัก จองตั๋ว
เครื่องบิน รถเช่า และตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ โดยมีรูปแบบทัวร์
ท ั ้ งภายในประเทศไทย และท ัวร์ต ่างประเทศ โดยท ัวร์
ต่างประเทศถูกจำแนกตามประเทศ และยังแบ่งเป็นรูปแบบยอ่ย 
ได้แก่ ทัวร์ปกติ ทัวร์แนะนำ และทัวร์เชิงอนุรักษ์ ปัจจุบัน ทาง
บริษัทมีเว็บไซต์สำหรับประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลโปรแกรมทัวร์
และแพ็คเกจทัวร์ แต่ระบบนี้ยังไม่สามารถจองทัวร์ออนไลน์ได้ 
ส่งผลให้ทางบริษัทมีขั้นตอนในการทำงานที่ค่อนข้างยุ่งยากและ
ซับซ้อน กล่าวคือ ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลเอกสารแล้วส่งแฟกซ์ 
หรือจองผ่านสื ่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมลล 
(Email) เฟซบุ๊ค (Facebook) หรือไลน์ (Line) ทางบริษัทจึงต้อง
คอยตรวจสอบข้อความของลูกค้าที ่ใช้บริการผ่านสื ่อสังคม
ออนไลน์ดังกล่าวตลอดเวลา นอกจากนี้ การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ 
ถ ู ก เ ก ็ บ ไ ว ้ ใ น ไ ม โ ค ร ซ อ ฟ ต ์ เ ว ิ ร ์ ด ( Microsoft Word) 
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ทำให้การค้นหาข้อมูล
ต่างๆ เป็นไปอย่างล่าช้า 

จากข้อจำกัดและปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
พัฒนาระบบการจองและการจัดการโปรแกรมทัวร์แบบออนไลน์
ให้กับบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส จำกัด โดยมีระบบการ
ทำงานหลัก ทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบไปด้วย 1) ระบบการจอง
โปรแกรมทัวร์ โดยลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อ
ทำการจองโปรแกรมทัวร์ได้ 2) ระบบการจองแพ็คเกจทัวร์โดย
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อทำการจองแพ็คเกจ
ทัวร์ได้ 3) ระบบดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ พร้อมทั้งส่งไฟล์ภาพ
หลักฐานต่างๆ เช่น ใบโอนเงินธนาคาร หนังสือเดินทาง (กรณี

เดินทางต่างประเทศ) 4) ดาวน์โหลดใบเสร็จชำระเงิน เพื่อเป็น
หลักฐานการชำระเงิน จากแนวทางดังกล่าวข้างต้น งานวิจัยนี้จะ
ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของบริษัท โดยช่วยใน
การติดต่อสื ่อสารกับลูกค้าได้ตลอดเวลา และลดการจัดเก็บ
เอกสาร จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมได้เป็น
อย่างดี 

2. วัตถุประสงค ์
 การพัฒนาระบบการจองและการจัดการโปรแกรมทัวร์แบบ
ออนไลน ์  ของบร ิษ ัท เล ิฟ ทราเวล บาย อล ิส จำก ัด  มี
วัตถุประสงค์ ดังนี ้

1) เพื่อสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของพนักงาน
และลูกค้าของบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส จำกัด  

2) เพื่อพัฒนาระบบการจองและการจัดการโปรแกรมทัวร์
แบบออนไลน์ ของบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส จำกัด  

3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 

3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ภาษาพีเอชพี (PHP Languages) 
     PHP คือภาษา Script อย่างหนึ ่งที ่เร ียกว่า Server-Side 
Script ซึ ่งจะทำงานในฝั ่ง Server แล้วส่งการแสดงผลมายัง 
Browser ของตัว Client [1] นอกจากน้ียังเป็น Script ที่ Embed 
บน HTML อีกด ้วย เป ็นภาษาจำพวก Scripting Language 
คำสั่งต่างๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (Script) และเวลา
ใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง ลักษณะของ PHP ที่แตกต่าง
จากภาษาสคริปต์แบบอื ่นๆ คือ PHP ได้ร ับการพัฒนาและ
ออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดย
สามารถสอดแทรก หรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น จึง
กล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า Server-Side หรือ HTML-
Embedded Scripting Language นับเป็นเครื ่องมือที ่สำคัญ
ชนิดหนึ ่งที ่ช ่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic 
HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น 
      PHP ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1994 จากนั้นก็
มีการพัฒนาต่อมาตามลำดับ เป็นเวอร์ชั่น 1 ในปี 1995 เวอร์ช่ัน 
2 (ตอนนั้นใช้ชื่อว่า PHP/FI) ในช่วงระหว่าง 1995-1997 และ
เวอร์ชั ่น 3 ช่วง 1997 ถึง 1999 จนถึงเวอร์ชั ่น 4 ในปัจจุบัน 
นอกจากนี้ยังเป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิง
เปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ Open Source ดังนั้น PHP จึงมีการ
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พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้
ร่วมกับ Apache Webserver ระบบปฏิบัติอย่างเช่น Linux หรอื 
FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web 
Server หลายๆตัวบนระบบปฏิบัต ิการอย่างเช่น Windows 
95/98/NT/XP เป็นต้น  และเนื่องจาก PHP ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของตัว Web Server ดังนั ้นถ้าจะใช้ PHP ก็จะต้องดูก่อนว่า 
Web Server นั้นสามารถใช้สคริปต์ PHP ได้หรือไม่ ยกตัวอย่าง
เ ช ่ น  PHP ส ามา รถ ใช ้ ไ ด ้ ก ั บ  Apache Web Server และ 
Personal Web Server (PWS)  ส ำหร ั บระบบปฏ ิบ ั ต ิ ก า ร 
Windows 95/98/NT 
 CodeIgniter [2] เป็น PHP Framework ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์ ช่วยสร้างความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน
ให้แก่การสร้างเว็บไซต์ ทั้งในขั้นตอนของการพัฒนาขึ้นมาใหม่ 
สามารถแบ่งสัดส่วนการทำงานได้ ทั้งในขั้นตอนของการปรับปรุง
แก้ไขส่วนต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ ก็สามารถจัดการได้อย่างเป็น
ระเบียบ เพราะอาศัยโครงสร้างของเฟรมเวิร์คที่ถูกออกแบบมา
เพื่อแก้ปัญหาด้านนี้โดยตรง อีกทั้งเพื่อลดความซับซ้อนในการ
เขียนคำสั่งต่าง ๆ ที่มักจะพบเมื่อการพัฒนาเว็บไซต์มีการใช้
นักพัฒนามากกว่า 1 คน เมื ่อจำเป็นต้องเปลี ่ยนทีมพัฒนา 
นักพัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์ให้สามารถเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐาน
ของเฟรมเวิร์คได้ในเวลาไม่นาน ก็สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อได้
ถูกต้องตามหลักของ Database Library ผู้ใช้สามารถเปลี ่ยน
ชนิดของฐานข้อมูลได้ เพียงแก้ไขการกำหนดค่าเพียงไม่กี ่ที่
เท่านั้น ไฟล์ภายใน CodeIgniter ประกอบด้วย โครงสร้างหลักๆ 
คือ application, system, index.php ระบบภายในสามารถ
แยกโปรเจคออกเป็น หลายๆ แอปพลิเคชันได้ 
3.2 การจัดการธุรกิจท่องเท่ียว  
 ธุรกิจการท่องเที่ยว [3] เป็นที่นิยมสำหรับคนที่ต้องการ
พักผ่อน และต้องการความสะดวกในการท่องเที่ยว ธุรกิจนี้จึง
เป็นงานบริการลูกค้าที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจท่ีต้องคอยจัดการ
ดูแลลูกค้าให้จบทริปการท่องเที่ยว  
 ธุรกิจนำเที่ยว หมายถึง การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
จัดหรือให้บริการ หรืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง 
ที่พัก อาหาร ทัศนาจร และหรือมัคคุเทศก์ ให้แก่นักท่องเที่ยว 
ส ่วน ค ่าบร ิการ หมายถ ึง ค ่าจ ้างและค ่าใช ้จ ่ายต ่างๆ ที่
นักท่องเที่ยวจ่ายให้แก่ผู ้ประกอบธุรกิจนำเที ่ยว สำหรับการ

จัดการให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวกเกี ่ยวกับการ
เดินทาง สถานท่ีพัก อาหาร และการทัศนาจรในลักษณะของการ
เหมาจ่าย ในกรณีทีเ่จ้าของเว็บไซต์ดำเนินการจัดรายการนำเที่ยว
บริการให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เอง หรือกรณีที่มีการรับจอง
รายการนำเที่ยวจากผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยเจ้าของเว็บไซต์
ได้รับค่าตอบแทนจากการติดต่อ ไม่ว่าจะชำระโดยตรงกับทาง
แหล่งท่องเที่ยวหรือที่พัก หรือชำระผ่านบริษัทเจ้าของเว็บไซต์ ก็
ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามคำนิยามทางกฎหมาย 
ผู้ดำเนินการคือเจ้าของเว็บไซต์จะต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ
นำเที่ยวตามกฎหมายที่กำหนดต่อไป 

     ร ูปแบบของการจัดธุรกิจท่องเที ่ยว แบ่งออกเป็น 4 
ประเภท คือ การท่องเที่ยวภายในประเทศ การท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ การท่องเที ่ยวเพื ่อสังคม. การท่องเที ่ยวแบบยั่งยืน 
(Sustainable Tourism)  หร ือการท ่องเท ี ่ ยว เช ิ งอน ุ ร ั กษ์  
(Conservation  Tourism)การจ ัดบร ิการนำเที ่ยวสิ ่งท ี ่ต ้อง
คำนึงถึงคือค่าใช้จ่ายต่างๆ เพราะค่าบริการนำเที่ยวที่เสนอแก่
นักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวในการที่
จะตัดสินใจเลือกใช้บริการ ดังนั้นธุรกิจจัดนำเที่ยวจะต้องสามารถ
คิดคำนวณรายจ่ายทั ้งหมดได้ เพื ่อหาค่ าบร ิการเฉล ี ่ยต่อ
รายบุคคลเสนอให้นักท่องเที่ยวพิจารณาควบคู่กันกับแผนการนำ
เที่ยว  ในการเตรียมรายการนำเที่ยวผู้จัดนำเที่ยวจะต้องนำข้อมลู
ทั ้งสิ ้นที ่ได้จากการเตรียมเส้นทางมาศึกษา วิเคราะห์  และ
กำหนด  ได้แก่ระยะเวลาในการท่องเที่ยวตามเส้นทาง กิจกรรม
การท่องเที ่ยว สถานที ่ร ับประทานอาหารสถานที ่พักแรม 
ตลอดจนสถานบริการต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้ใน
การบริการและท่องเที่ยว เงื ่อนไขของค่าใช้จ่ายตามรายการ 
ราคาค่าใช้จ่ายตลอดรายการ 

 
4. วิธีดำเนินการพัฒนา 

การพัฒนาระบบการจองและการจัดการโปรแกรมทัวร์แบบ
ออนไลน์ ของบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส จำกัด มีขั้นตอนใน
การดำเนินการ คือ กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กำหนด
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
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ข้อมูล กำหนดวิธีดำเนินการ วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ 
และวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
4.1 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการพัฒนาระบบการจองและการจัดการโปรแกรมทัวร์
แบบออนไลน์ของบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส จำกัด ได้มีการ
กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างไว้ ดังนี้ 

1) ประชากร คือ บุคคลที่สนใจจองโปรแกรมทัวร์ผ่านระบบ
การจองและการจัดการโปรแกรมทัวร์แบบออนไลน์ ของบริษัท 
เลิฟ ทราเวล บาย อลิส จำกัด จำนวน 100 คน 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ คือ ลูกค้าที่ใช้งานผ่านระบบการจองและ
การจัดการโปรแกรมทัวร์แบบออนไลน์ ของบริษัท เลิฟ ทราเวล 
บาย อลิส จำกัด จำนวน 30 คน และเจ้าของบริษัท จำนวน      
1 คน 
 3) ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน 
4.2 กำหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1) ระบบการจองและการจัดการโปรแกรมทัวร์แบบออนไลน์ 

ของบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส จำกัด 
2) แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาระบบการจองและ

การจัดการโปรแกรมทัวร์แบบออนไลน์ ของบริษัท เลิฟ ทราเวล 
บาย อลิส จำกดั 
4.3 กำหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี ้

4.3.1 การดำเนินการวิจัย (ข้ันตอนการดำเนินงานใช้ SDLC 
กรณีที่พัฒนาระบบ) 

 ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ (Project Planning 
Phase) 

 ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis Phase) 
 ระยะที่ 3 การออกแบบ (Design Phase) 
 ระยะที่ 4 การนำไปใช้ (Implementation Phase) 
 ระยะที่ 5 การบำรุงรักษา (Maintenance Phase) 
4.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
1) เก็บข้อมูลเบื้องต้นจากการจองโปรแกรมทัวร ์
2) เมื่อได้ข้อมูลจากการศึกษาข้อมลูเบื้องต้นแล้วนำข้อมูลมา

วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3) การพัฒนาเว็บไซต์การจองโปรแกรมทัวร ์

4) ตรวจสอบการพัฒนาเว็บไซต์การจองโปรแกรมทัวร์ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

5) แก้ไขการการพัฒนาเว็บไซต์การจองโปรแกรมทัวร์ ตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

6) ทดสอบการพัฒนาเว็บไซต์การจองโปรแกรมทัวร์ กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
4.4 กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการพัฒนา และการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

4.4.1 ข้ันตอนการดำเนินการพัฒนา 
 1) ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นการศึกษา

ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับงานวิจัย จากงานวิจัยที่ผ่านมา และจาก
เอกสารรายงานต่างๆ รวมทั้งศึกษาถึงสภาพปัญหา และความ
ต้องการของผู้ใช้โดยต้องการที่จะพัฒนาระบบให้ดีขึ้น 

2) นำปัญหาที่เกิดมาวิเคราะห์สร้างเป็นโปรแกรม ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ทำการทดสอบโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมสามารถ
ใช้ได้จริง 

3) ออกแบบกรอบแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหามา
กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกับโปรแกรม ได้แก่ 
แนวคิด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโปรแกรม 

4) การนำโปรแกรมที ่ได ้พัฒนาขึ ้นมาทำการทดลองกับ
ผู ้เชี ่ยวชาญ จากนั ้นทำการประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

5) การบำรุงรักษา โดยจัดทำคู่มือการใช้งานให้กับบริษัท 
4.5 การวิเคราะห์ระบบ 

4.5.1 การวิเคราะห์ข้อมลูระบบงานเก่า 
การเก็บรวบรวมข้อมูลหัวข้อการพัฒนาระบบการจัดการและ

การจองทัวร์ออนไลน์ กรณีศึกษาบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส 
จำกัด ได้ทำการสัมภาษณ์เจ้าของบริษัทคือคุณรษฎา ธนันจิรากุล 

ภาพ 1 แสดง Ishikawa Diagram ของปัญหาระบบงานเดิม 
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โดยมีเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของการดำเนินงานทางธุรกิจ
ในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังภาพ 1 
 1) ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มีในปัจจุบัน ได้แก่ จองโปรแกรม
ทัวร์ จองแพ็คเกจทัวร ์จองโรงแรมที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน จองรถ
เช่า จัดกรุ๊ปเหมา จำหน่ายตั๋วเข้าชมสถานท่ีทั่วโลก ซึ่งบริการจอง
โปรแกรมทัวร์เป็นส่วนบริการที่ลูกค้านิยมเข้ามาใช้บริการมาก
ที่สุด 

2) ข้อมูลเกี ่ยวกับช่องทางการติดต่อสื ่อสาร หากลูกค้า
ต้องการสอบถามหรือใช้บริการจะสามารถติดต่อผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ แฟกซ์ (Fax) อีเมลล (E-mail) เฟซบุ๊ค
(Facebook) และไลน์ (Line) 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งใน
การจองโปรแกรมทัวร์จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ ทัวร์ใน
ประเทศท่ีไม่ใช้หนังสือ ทัวร์ในประเทศท่ีใช้หนังสือเดินทาง (กรณี
ผ่านการพิจารณาวีซ่า) และยกเลิกทัวร์ 
4.5.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ (List of Entities) 
 ในกระบวนการว ิเคราะห ์และออกแบบระบบ เมื่อ
พิจารณาต้นทางของข้อมูลที่ได้รับเข้า และปลายทางข้อมูลที่
ได้รับการส่งออกจากระบบ จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจอง
และการจัดการโปรแกรมทัวร์ ดังภาพ 2 
 - สมาชิก (Member) 
 - ผู้ดูแลระบบ (Admin)  

4.5.3 ส่วนประกอบของข้อมูล (List of Data)  
 ส่วนประกอบของข้อมูลระบบการจองและการจดัการ
โปรแกรมทัวร์ แสดงดังภาพ 3 
 1. ข้อมูลสมาชิกผู้ใช้งาน 
 2. ข้อมูลผู้ดูแล 

 3. ข้อมูลโปรแกรมทัวร์ 
 4. ข้อมูลแพ็คแกจทัวร ์
 5. ข้อมูลการจองโปรแกรมทัวร์ 
 6. ข้อมูลการจองแพ็คเกจ 
 7. ข้อมูลรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ 
 8. ข้อมูลรายละเอียดแพ็คเกจทัวร ์
 9. ข้อมูลประวัติการจอง 
 10. ข้อมูลแจ้งชำระเงิน 
 11. ข้อมูลประเภททัวร ์
4.5.4 ขั้นตอนการทำงาน (List of Process) 
 1. การสมัครสมาชิก (Register) 
 2. การเข้าสูร่ะบบ (Login) 
 3. การจัดการสมาชิก 
  3.1 เพิ่มข้อมูลสมาชิก 
  3.2 ลบข้อมูลสมาชิก 
  3.3 แก้ไขข้อมูลสมาชิก 
 4.การจองโปรแกรมทัวร ์
  4.1 เพิ่มจำนวนผู้โดยสาร 
  4.2 ดูรายละเอียดของโปรแกรมทวัร์ 
  4.3 ทำการจองโปรแกรมทัวร ์
        5.การจองแพ็คแกจทัวร์ 
  5.1 เพิ่มจำนวนผู้โดยสาร 
  5.2 ดูรายละเอียดของโปรแกรมทวัร์ 
  5.3 ทำการจองแพ็คแกจทัวร์ 
 6.ประวัติการจอง 
  6.1 ดูประวัติการจองโปรแกรมทัวร์ 
  6.2 ดูประวัติการจองแพ็คเกจทัวร ์
 7.วิธีการชำระเงิน 
  7.1 ชำระเงินค่ามัดจำ 
  7.2 รอตรวจสอบการชำระเงินค่ามัดจำ 
  7.3 ผ่านการตรวจสอบการชำระเงนิค่ามัดจำ 
  7.4 ชำระเงินเต็มจำนวน 
  7.5 รอตรวจสอบการชำระเงินเต็มจำนวน 
  7.6 ผ่านการตรวจสอบการชำระเงนิเต็มจำนวน 
 8.รายงาน 
  8.1 ใบแจ้งหนี้ 
  8.2 ใบเสร็จชำระเงิน 

ภาพ 2 แสดงผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ (List of External Entities) 
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 9.การจัดการผู้ดูแลระบบ 
  9.1 เพิ่มข้อมูลผู้ดูแล 
  9.2 ลบข้อมูลผูดู้แล 
  9.3 แก้ไขข้อมูลผู้ดูแล 
  9.4 แก้ไขสถานะการเข้าถึงของผู้ดแูล 
 10.การจัดการข้อมลูธนาคาร 
  10.1 เพิ่มข้อมูลธนาคาร 
  10.2 ลบข้อมูลธนาคาร 
  10.3 แก้ไขข้อมูลธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.5.5 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
 การพัฒนาระบบการจองและการจัดการโปรแกรมทัวร์แบบ
ออนไลน์ของบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส จำกัด ใช้แผนภาพ
การไหลของข้อมูลเพื่อให้มองเห็นภาพการทำงานของระบบได้
ชัดเจนขึ ้น แผนภาพการไหลของข้อมูลจะเริ ่มต้นจาการมอง
ภาพรวมของระบบ แล ้วจ ึงแยกส ่วนการทำงานออกเป็น
ส่วนย่อยๆ จาก Context Diagram ไปสู่ DFD Level ต่างๆซึ่งใน

ระบบจะมี External Entity ที ่ เก ี ่ยวข้องกันอยู ่  2 External 
Entity คือ สมาชิก (Member) ผู้ดูแลระบบ (Admin) เป็นต้น ซึ่ง
แผนภาพการไหลของข้อมูล ใน DFD Level สามารถแสดงได้ดัง
ในภาพ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3  แสดงรายการรายละเอียดที่เกีย่วข้องกบัระบบ  

 

ภาพ 4 แสดง Data Flow Diagram Level 1  
 
4.6 การออกแบบระบบ  
     4.6.1 การออกแบบฐานข้อมูล  
     ผู้วิจัยได้ใช้แผนภาพภาพจำลองโครงสร้างฐานข้อมูล (ER-
Diagram) เพื่อออกแบบฐานข้อมูลของระบบการจองและการ
จัดการโปรแกรมทัวร์แบบออนไลน์ของบริษัท เลิฟ ทราเวล 
บาย อลิส จำกัด ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาดังภาพ 5 นั่นคือมี 10 
ตาราง ได้แก่ ตารางกิจกรรมทัวร์ ตารางธนาคาร ตารางการ
จองทัวร์ ตารางพนักงาน ตารางรูปภาพ ตารางสมาชิก ตาราง
แพ็คเกจทัวร์ ตารางแจ้งชำระเงิน ตารางรอบทัวร์ และตาราง
โปรแกรมทัวร์ 
     4.6.2 การออกแบบหน้าจอการใช้งาน  
     การออกแบบระบบการจองและการจัดการโปรแกรมทัวร์
ใช้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ออกใหม่ 
ดังภาพ 6 การจองโปรแกรมทัวร์ ดังภาพ 7 ประวัติการจอง ดัง
ภาพ 8 โดยเน้นการออกแบบที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้คำสั่ง
ได้ง่าย ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว 
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ภาพ 5  แสดง ER-Diagram ระบบการจองและการจัดการโปรแกรมทัวร์แบบออนไลน์ของบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส จำกัด 

ภาพ 6 แสดงหน้าโปรแกรมทัวร ์ 
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 4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื ่อผู ้วิจัยทำการพัฒนาระบบการจองและการจัดการ
โปรแกรมทัวร์แบบออนไลน์ของบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส 
จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นการนำระบบดังกล่าวไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านทำการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม แล้วนำคำตอบที่
ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  โดยใช้
วิธ ีการหาค่าความถี ่ แล้วหาค่าเฉลี ่ยและค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน จากนั้นจึงแปลผลโดยมีการกำหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ไว้
ดังนี ้
 
 - ระหว่าง 4.20 - 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก  

 - ระหว่าง 3.40 - 4.19 หมายถึง ระดับดี  
 - ระหว่าง 2.60 - 3.39 หมายถึง ระดับปานกลาง  
 - ระหว่าง 1.80 - 2.59 หมายถึง ระดับน้อย  
 - ระหว่าง 1.00 - 1.79 หมายถึง ระดับปรับปรุง 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
 ในขั้นศึกษาประเมินผล ผู้วิจัยได้นำผลงานสื่อมาทำการ
ทดสอบกับผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มตัวอย่างอย่าง ได้ผลดังนี ้
 5.1 ผลการหาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ   
 5.2 ผลการหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง   
5.1 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
     ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบการจองและการ

ภาพ 7 แสดงหน้าการจองโปรแกรมทัวร์  

ภาพ 8 แสดงหน้าประวัติการจองทัวร์  
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จัดการโปรแกรมทัวร์แบบออนไลน์ของบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย 
อลิส จำกัด ได้ถูกแสดงไว้ดังตารางท่ี 1 กล่าวคือ ในด้านเนื้อหาใน
เว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 ด้านการออกแบบเว็บไซต์ที่ค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.80 ด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.83 โดยรวม
แล้วค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.79 ระดับดีมาก 

  
5.2 ผลการหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
    ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบ
การจองและการจัดการโปรแกรมทัวร์แบบออนไลน์ของบริษัท 
เลิฟ ทราเวล บาย อลิส จำกัด ได้ถูกแสดงไว้ดังตารางที ่ 2 
กล่าวคือ ในด้านเนื้อหาในเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 ด้านการ
ออกแบบเว็บไซต์ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 ด้านประโยชน์ใช้สอยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 โดยรวมแล้วค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.67 ระดับดีมาก  

 
6. อภิปรายผล 

 การพัฒนาการระบบการจองและการจัดการโปรแกรม
ทัวร์แบบออนไลน์ของบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส จำกัด ช่วย
อำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่พนักงานของบริษัท 
ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผู้ลูกค้าได้รับ
ความสะดวกในการใช้บริการและการจัดการโปรแกรมทัวร์ของ 
บริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส จำกัด  

7. ข้อเสนอแนะ 
       การพัฒนาระบบการจองและการจัดการโปรแกรมทัวร์แบบ

ออนไลน์ของบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส จำกัด สามารถนำไป
เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการจองและการจัดการโปรแกรม
ทัวร์ในแก่บริษัทอ่ืนได้ 
  

เอกสารอ้างอิง 
[1] บัญชา ปะสีละเตสัง. (2558). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย      

PHP ร่วมกับ MySQL และ jQuery. กรุงเทพฯ : บริษัท ซี
เอ็ดยูเคช่ัน จำกัด (มหาชน). 

[2] ห้องปฏิบัติการ บริษัท โคด๊บี จำกัด. (2560). CodeIgniter. 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มาจาก: https://bit.ly/3aa4CQ1. 
(สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2563). 

[3] นางสาวธนวรรณ น้ำลึก. (2561). ระบบจองแพ็กเกจทัวร์
ผ่านอินเทอร์เน็ต. [ออนไลน์]. แหล่งที่มาจาก : 
https://bit.ly/2Fqd8gI. (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2563). 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน x  ความหมาย 

1. ด้านเนื้อหา 4.75 ดีมาก 
2. ด้านการออกแบบ 4.80 ดมีาก 
3. ด้านประโยชน์การใช้งาน 4.83 ดีมาก 

รวม 4.79 ดีมาก 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินจากกลุม่ตัวอยา่ง 

รายการประเมิน x  ความหมาย 

1. ด้านเนื้อหา 4.70 ดีมาก 
2. ด้านการออกแบบ 4.72 ดมีาก 
3. ด้านประโยชน์การใช้งาน 4.60 ดีมาก 

รวม 4.67 ดีมาก 
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แอปพลิเคชันการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 
Exercise application for the elderly 

 
อธิวัฒน์ ศรีวัง 

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Emails: athiwats60@nu.ac.th  
 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันมีจำนวนของประชากรผู้สูงอายุเพิ ่มมากขึ้นอย่าง

รวดเร็ว มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตแนวโน้มของอัตราจำนวน
ของประชากรผู้สูงอายุในประเทศจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเมื่อเข้า
สู ่ช่วงสูงวัยปัญหาที่ตามมาโดยส่วนใหญ่ก็คือ ปัญหาในเรื ่อง
สุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ลดลงตามช่วงอายุวัย และวิธี
หนึ่งที่แพทย์ส่วนใหญ่ให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุคือ การออกกำลัง
กายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้น ผู้วิจัย
เล็งเห็นปัญหาประกอบกับเห็นว่าในยุคนี ้เป็นยุคดิจ ิทอลที่
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนที่ใช้ในการทำกิจกรรมในแต่ละวัน 
ผู้วิจัยจึงพัฒนาแอปพลิเคชันออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดย
ใช้เซ็นเซอร์ Accelerometer ที่มีอยู่สมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์
วัดค่าความเร่งในแนวแกน X Y Z มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
แอปพลิเคชัน โดยให้ผู้สูงอายุเลือกท่าออกกำลังกายที่มีในแอป
พลิเคชัน แล้วออกกำลังกายส่วนแขนตามคำแนะนำและถือ
สมาร์ทโฟนขณะออกกำลังกาย เซ็นเซอร์ Accelerometer จะ
ทำการวัดค่าแนวแกน X Y Z ที่เปลี่ยนไปขณะที่ผู้ใช้เคลื่อนไหว
แขน เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ว่าตรงกับท่า
ที่ผู้ใช้เลือก ระบบจะนับจำนวนครั้งให้ทีละครั้งและเมื่อหยุดออก
กำลังกายระบบจะบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย ผลการวิจัย
แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ 

 
คำสำคัญ -- เซ็นเซอร์วัดค่าความเร่ง ผู้สูงอายุ แอปพลิเคชันออก
กำลังกาย 
 

ABSTRACT 
 In the current situation, the number of elderly 
population has increased rapidly. It is expected that the 
trend of the number of elderly population in the 

country will continue to increase in the future. 
Moreover, when entering the senior stage, the problem 
most often follows is the health and physical 
performance problems that decline with age. 
Furthermore, most doctors advise older people on 
exercise for better health and physical fitness. 
Researchers found that most of the elderly have 
smartphones used for daily activities in this era of the 
digital age. Therefore, we developed a fitness 
application for the elderly. It is using a sensor 
accelerometer for existing on smartphones. This sensor 
measures the accelerometer in the X, Y Z axis, used in 
application development. By allowing the elderly to 
choose exercise exercises available in the application, 
exercise the arm according to the instructions and hold 
the smartphone while exercising. The accelerometer 
sensor will measure the changed X, Y Z axis while the 
user moves his arm. When the user's motion sensor 
matches the user's position, the system will count the 
number of reps one at a time, and when you stop 
exercising, the system will save the exercise data. 
Research results, the application can function as 
designed. 
 
Keywords -- Accelerometer, Elderly, Exercise 
Application 
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1. บทนำ 
1.1 ความเป็นมาของปัญหา 
     ประเทศไทยหลายๆปีที่ผ่านมาจากผลสำรวจพบว่ามีจำนวน
และสัดส่วนของผู ้ส ูงอายุเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องและรวดเร็ว 
ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี 2550 จำนวน 7,020,959 
คน ร้อยละ 10.7 ปี 2554 จำนวน 8,266,304 คน ร้อยละ 12.2 
ปี 2557 จำนวน 10,014,705 คน ร้อยละ 14.9 โดยในปี 2560 
พบว่ามีสัดส่วนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 17.57 ของประชากร
ทั้งหมด และตามคาดการในอนาคตแนวโน้มของอัตราจำนวน
ของประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง [7] 
     จากปัญหาที่พบในผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่มักพบปัญหาในเรื่อง
สุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ลดลงตามช่วงอายุวัย ตลอดไป
จนถึงการมีความจําบกพร่อง มักมีอาการหลง ๆ ลืมๆ โดย
ผู ้ส ูงอายุส่วนใหญ่จะมีคำแนะนำจากแพทย์ให้ผู ้ส ูงอายุดูแล
สุขภาพตนเองด้วยออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้น ซึ่งบางครั้งผู้สูงอายุอาจจะออกกำลัง
กำลังกายอย่างไม่สม่ำเสมอ หรือลืมไปว่าในการออกกำลังกายแต่
ละครั้งตนเองออกกำลังกายได้เหมาะสมหรือไม่ 
     ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มีความเจริญก้าวหน้าและ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในด้านเครื่องมือสื่อสารหรือท่ีเรา
เรียกกันว่าโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามามีบทบาทใน
การดำเนินชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากและมีผลต่อการดำเนิน
ชีวิตไปแล้ว จากในอดีตที่ใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร
กันเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อย ๆ 
จึงทำให้โทรศัพท์มือถือทำได้มากกว่าการสื่อสาร มีแอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ มากมายที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เช่น ดูหนัง 
ฟังเพลง หรือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ และทำให้
โทรศัพท์มือถือเหล่านี้ถูกเรียกว่าสมาร์ทโฟน 
     ผู ้ศึกษาเห็นว่าสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ
ของผู้สูงอายุก็มากด้วยเช่นกัน จึงพัฒนาแอปพลิเคชันออกกำลัง
กายสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งแอปพลิเคชันจะแนะนำการออกกำลัง
กายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และจะตรวจจับการเคลื่อนไหว
ของผู้สูงอายุขณะออกกำลังกาย และบันทึกข้อมูลการออกกำลัง
กายในแต่ละครั้งเพื่อเก็บเป็นข้อมูลสถิติ 
 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาวิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 
     2. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 
 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
     1. ขอบเขตด้านแอปพลิเคชัน 
          - แอปพลิเคชันตรวจสอบการเคลื่อนไหวได้ 
          - บันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย 
     2. ขอบเขตด้านเทคโนโลยี 
          - ใช้งานได้เฉพาะระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
     3. ขอบเขตด้านการใช้งาน 
          - การตรวจจับการเคลื่อนไหวใช้ได้เฉพาะส่วนบนลำตัว
ของผู้ใช้ 
 
1.4 คำสำคัญหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา  
     1. สมาร์ทโฟน คือ คอมพิวเตอร์พกพาที่ทำงานในลักษณะ
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
     2. แอปพลิเคชัน คือ โปรแกรม หรือชุดสั่ง ที่ใช้ควบคุมการ
ทำงานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ 
     3. แอนดรอยด์ คือ ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา 
     4. สมรรถภาพทางกาย คือ ความสามามารถของแต่ละบุคคล
ที ่จะประกอบกิจกรรมใดก็ตามที ่ต้องอาศัยการทำงานของ
กล้ามเนื้อ 
     5. สุขภาพ คือ ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงานของ
สิ่งมีชีวิตทั่ว ๆ ไป 
     6. การออกกำลังกาย คือ การใช้แรงกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกาย
เกิดการเคลื่อนไหว 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
     1. ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ 
     2. ได้พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมออนไลน์ 
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพในผู้สูงอายุ 
งานวิจัยนี้จะบอกถึงปัญหาความเสื่อมของสมรรถภาพทาง

กายและสุขภาพ และบอกแนวทางการปฏิบัติตัวโดยทั่วไปของ
ผู้สูงอายุ เช่น การออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร หรือการดูแล
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ด้านอารมณ์ เป็นต้น แนะนำวิธีการออกกำลังกายตามแนว
ทางการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะสุขภาพ
ของร่างกาย ประโยชน์ของการออกกำลังกาย รวมไปถึงการ
ประเมินสภาวะสุขภาพตนเองเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ [5] 

 
2.2 การดูแลสุขภาพของผูสูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
งานวิจ ัยนี ้จะนำเสนอความรู ้ของเทคโนโลยีในการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือแอปพลิเค
ชันต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ แนะนำทักษะวิธีการ
เพื่อให้สามารถเข้าถึง และเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้น  [6] 

 
2.3 แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

สำหรับผู้สูงอายุ 
งานวิจ ัยนี ้ศึกษาเกี ่ยวกับปัญหาการใช้แอปพลิเคชันบน

โทรศัพท์มือถือในผู้สูงอายุเพื ่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแอป
พลิเคชัน เพราะผู้สูงอายุในปัจจุบันหันมาสนใจโทรศัพท์มือถือ
เพิ่มมากขึ้น และแต่ละคนมีจุดประสงค์หรือความต้องการในการ
ใช้งานที่แตกต่างกันออกไป การพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำ
ให้ผู้พัฒนา พัฒนาแอปพลิเคชันให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด [4] 

 
2.4 การออกกำลังกายแบบแอโรบิคสำหรับผู้สูงอายุ 
งานวิจัยนี้จะแนะนำการออกกำลังกายแบบแอโรบิคเพื่อเพิ่ม

ความทนทานของหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ และนำเสนอ
กลไก หลักการออกกำลังกาย ข้อควรปฏิบัติ รวมถึงวิธีการ
ส่งเสริมการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในผู้สูงอายุ [3] 

 
2.5 การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 
งานวิจัยนี้จะพูดถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการออกกำลัง

กาย การเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง ข้อพึง
ระวังเกี่ยวกับการออกกำลังกายและโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้าม
ในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัยในการ
ออกกำลังกาย [8] 

 
2.6 การส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่

เปราะบาง 

งานวิจัยนี้จะส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
ที่เปราะบางโดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงตามวัยประโยชน์
ของการออกกำลังกาย หลักการออกกำลังกายที่ปลอดภัย และ
รูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุท่ีเปราะบาง [1] 

 
2.7 การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจจับความเร่งเชิงเส้น

ระหว่างการเคลื่อนไหวร่างกายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เวอร์ชันภาษาไทย 

งานวิจัยนี้พัฒนาแอปพลิเคชันตรวจจับการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย มีชื ่อว่า ไทยเคลื่อนที่ 3 แนวแกน (TH 3 AXIS) โดย
ประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์วัดความเร่งเชิงเส้น (Linear Acceleration 
Sensor) ที่มีอยู่บนสมาร์ทโฟน พร้อมแสดงค่าข้อมูลค่าความเร่ง
เชิงเส้น ในรูปแบบของสัญญาณความเร่งทั้ง 3 แนวแกน รูปแบบ
เชิงตัวเลข และรูปแบบกราฟ [2] 

 
3. ชื่อเร่ือง 

3.1 กำหนดปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ 
- กำหนดหัวข้อปัญหาที่ต้องการศกึษา 
- ศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีปัจจุบันท่ีจะสามารถช่วยเหลือ

ผู้สูงอาย ุ
- ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมลูเทคโนโลยี Accelerometer 

Sensor 
- ศึกษาทฤษฎีการหาตำแหน่งจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
3.2 กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ 
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาเทคโนโลยี Accelerometer 

Sensor หรือเซ็นเซอร์วัดค่าความเร่งท่ีมีอยู่ภายในสมาร์ทโฟน 
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผูสู้งอายุแอปพลิเคชันน้ีทำงานได้
แค่ในสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น และท่า
ออกกำลังกายของผู้สูงอายุเป็นท่าออกกำลังกายพ้ืนฐานของส่วน
แขนเท่านั้น 

 
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บข้อมลูการออกกำลังกายด้วยแอปพลิเคชัน G-

sensor Logger โดยเก็บข้อมลูค่าความเร่งในแนวแกน X Y Z 
ตลอดระยะการเคลื่อนไหว 1 ท่าต่อ 1 ครั้ง โดยเก็บข้อมูลใน
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รูปแบบไฟล์ CSV และนำไปทำเปน็กราฟเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป 

 
ภาพ 1 แอปพลิเคชัน G-sensor Logger 

 
ผู้วิจัยทำการออกกำลังกาย 3 ท่าเพื่อเก็บข้อมูล ดังนี ้
     1. ท่ายกแขนแบบท่ี 1 

 
ภาพ 2 ทดสอบออกกำลังกาย ท่ายกแขนแบบท่ี 1 

 
     ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
     1. จับโทรศัพท์แนวนอนในลักษณะหงายหน้าจอข้ึนไว้ที่หน้า
ขา 
     2. ยกแขนท่อนล่างขึ้นในลักษณะพับข้อศอก 
     3. นำแขนกลับมาไว้ในลักษณะเดิม 
 

2. ท่ายกแขนแบบท่ี 2 

 
ภาพ 3 ทดสอบออกกำลังกาย ท่ายกแขนแบบท่ี 2 

 
     ขั้นตอนการปฏิบัติ 

     1. จับโทรศัพท์แนวนอนในลักษณะหงายหน้าจอข้ึนไว้ที่หน้า
ขา 
     2. ยกแขนข้ึนเหนือศีรษะและเหยียดแขนใหสุ้ดแขน 
     3. นำแขนกลับมาไว้ในลักษณะเดิม 
 
 

     3. ท่ากางแขน 

 
ภาพ 4 ทดสอบออกกำลังกาย ท่ากางแขน 

 
     ขั้นตอนการปฏิบัติ 
     1. จับโทรศัพท์แนวตั้งในลักษณะหันหน้าจอเข้าหาลำตัวไว้ที่
ระดับหน้าอก 

     2. กางแขนออกให้สุด โดยให้แขนอยู่ระดับไหล่ 
     3. นำแขนกลับมาไว้ในลักษณะเดิม 

 

3.4 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
     จากกราฟที่ผู้วิจัยได้ทดลองออกกำลังกายและเก็บข้อมูลท่า
ออกกำลังกายมานั้น สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 

     3.4.1 ทดสอบท่าออกกำลังกาย ท่ายกแขนแบบท่ี 1 

 
ภาพ 5 กราฟท่ายกแขนแบบท่ี 1 

 

     จากกราฟจะเห็นว่าสมาร์ทโฟนจะอยู่ในลักษณะระนาบกับ
พื้นโลก ค่าแนวแกน X ≈ 0 , Y ≈ 0 , Z ≈ 10 เมื่อเริ่มเคลื่อนที่
ตามลักษณะท่าทางที่กำหนดค่าแนวแกน X ≈ -10 , Y ≈ 0 ,    Z 
≈ 0 และเคลื่อนที่กลับลักษณะเดิมค่าแนวแกน X ≈ 0 , Y ≈ 0 , 
Z ≈ 10 ดังเดิม 
 
     3.4.2 ทดสอบท่าออกกำลังกาย ท่ายกแขนแบบท่ี 2 

 
ภาพ 6 กราฟท่ายกแขนแบบท่ี 2 
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     จากกราฟจะเห็นว่าสมาร์ทโฟนจะอยู่ในลักษณะเอียงกับพ้ืน
โลกเล ็กน้อย ค ่าแนวแกน X ≈ 5 , Y ≈ 0 , Z ≈ 10 เม ื ่อเริ่ม
เคลื่อนที่ตามลักษณะท่าทางที่กำหนดค่าแนวแกน X ≈ -10 ,    Y 
≈ 0 , Z ≈ -10 และเคลื่อนที่กลับลักษณะเดิมค่าแนวแกน X ≈ 5 
, Y ≈ 0 , Z ≈ 10 ดังเดิม 
 

          3.4.3 ทดสอบท่าออกกำลังกาย ท่ากางแขน 

 
ภาพ 7 กราฟท่ากางแขน 

 

     จากกราฟจะเห็นว่าสมาร์ทโฟนจะอยู่ในลักษณะแนวตั้ง ค่า
แนวแกน X ≈ 0 , Y ≈ 10 , Z ≈ 0 เมื่อเริ่มเคลื่อนที่ตามลักษณะ
ท่าทางท ี ่กำหนดค ่าแนวแกน X ≈ 6 , Y ≈ 0 , Z ≈ 6 และ
เคลื่อนที่กลับลักษณะเดิมค่าแนวแกน X ≈ 0 , Y ≈ 10 , Z ≈ 0 
ดังเดิม 

 

3.5 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
     ผู ้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบของแอปพลิเคชันออก
กำลังกายสำหรับผู้สูงอายุได้ดังนี้ 

 
ภาพ 8 ระบบการทำงานของแอปพลิเคชันออกกำลังสำหรับ

ผู้สูงอาย ุ
 
     การทำงานของระบบคือ เมื่อผู้ใช้เริ่มออกกำลังกายเซ็นเซอร์ 
Accelerometer จะส่งค่าความเร่งในแนวแกน X Y Z ไปยัง
กระบวนการตรวจสอบว่าท่าออกกำลังกายที่ผู้ใช้ทำตรงกับท่า
ออกกำลังกายที่เลือกหรือไม่ จากนั้นให้มีการนับจำนวนแล้วส่ง

ข้อมูลไปเก็บยังฐานข้อมูลซึ ่งเก็บไว้ภายในโทรศัพท์ แล้วก็ส่ง
ข้อมูลไปแสดงหน้าแอปพลิเคชัน 
 
3.6 การพัฒนาระบบ 
     ผู้วิจัยพัฒนาระบบการตรวจจับท่าออกกำลังกายโดยใช้ข้อ
มูลค่าความเร่งจากเซ็นเซอร์ Accelerometer ที ่อยู ่ภายใน
โทรศัพท์ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟที่ได้มาจากค่า
ความเร่งในแนวแกน X Y Z เรียบร้อยแล้ว จะทำการแบง่ค่าเป็น 
2 ช่วง คือ ช่วง Stable และ ช่วง Peak โดยขณะที ่อยู ่ในท่า
เริ่มต้นของการออกกำลังกายจะให้ค่า X Y Z อยู่ในช่วง Stable 
และเมื่อออกกำลังกายจะให้ค่า X Y Z อยู่ในช่วง Peak หลักการ
คือเมื ่อผู ้ใช้อยู ่ในช่วง Stable และออกกำลังกายในท่าที่ตรง
ตามที ่เลือกและไปถึงช่วง Peak และกลับมาอยู ่ช่วง Stable 
เช่นเดิม ระบบจะทำการนับจำนวนให้เป็น 1 ครั้ง และได้ทำการ
ตั้งค่าเวลาในการนับห่างกันอย่างน้อย 2 วินาที เพื่อป้องกันไมใ่ห้
ผู ้สูงออกกำลังกายเร็วเกินไปอาจส่งผลให้ผู ้สูงอายุเกิดอาการ
บาดเจ็บได้ 
 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
     จ ากกา รศ ึ กษาค ้ นคว ้ า ข ้ อม ู ล เ ก ี ่ ย วก ั บ เซ ็ น เ ซอร์  
Accelerometer แ ล ะ ก า ร พ ั ฒ น า แ อ ป พ ล ิ เ ค ช ั น บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้ผลดังต่อไปนี้ 
 
4.1 ผลการพัฒนาและวิจัย 
     จากการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันออกกำลังกาย
สำหรับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ออกแบบ 3 เมนูหลัก ดังน้ี 

 
ภาพ 9 หน้าจอเมนูหลักแอปพลเิคชันออกกำลังกายสำหรบั

ผู้สูงอาย ุ
 
 
 
     4.1.1 เมนู สาระน่ารู้ 
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ภาพ 10 หน้าจอเมนูสาระน่ารู ้

 
     4.1.2 เมนู ออกกำลังกาย 
     จะมีท่าออกกำลังกายให้เลือก 3 ท่า ดังนี ้
          1. ท่ายกแขนแบบท่ี 1 
          2. ท่ายกแขนแบบท่ี 2 
          3. ท่ายกแขน 
 

    
ภาพ 11 หน้าจอเมนูออกกำลังกาย 

 
     4.1.3 เมนู สรุปออกกำลังกาย 

 
ภาพ 12 หน้าจอเมนูสรุปออกกำลงักาย 

 
4.2 วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย 
     จากการพัฒนาแอปพลิเคชันออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 
พบว่าแอปพลิเคชันสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ได้ 
และสามารถตรวจจับท่าออกกำลังกายที่ผู้ใช้ปฏิบัติได้ โดยการรับ
ค่าจากเซ็นเซอร์ Accelerometer เป็นค่าความเร่งในแนวแกน X 
Y Z และนำค่ามาทำเป็นกราฟเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งข้อมูล
เป็น 2 ช่วง คือ ช่วง Stable และ ช่วง Peak โดยขณะที่อยู่ในท่า
เริ่มต้นของการออกกำลังกายจะให้ค่า X Y Z อยู่ในช่วง Stable 
และเมื่อออกกำลังกายจะให้ค่า X Y Z อยู่ในช่วง Peak เพื่อนำไป

พัฒนาระบบตรวจจับท่าออกกำลังกายแล้วนับจำนวนครั้ง และได้
ทำการตั ้งค่าเวลาในการนับห่างกันอย่างน้อย 2 วินาที เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้สูงออกกำลังกายเร็วเกินไปอาจส่งผลให้ผู้สูงอายุ
เกิดอาการบาดเจ็บได้ 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
     จากการพัฒนาแอปพลิเคชันออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 
ด้วยเซ็นเซอร์ Accelerometer ที่มีอยู ่ในสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็น
เซ็นเซอร์วัดค่าความเร่งในแนวแกน X Y Z เพื่อใช้ในตรวจสอบ
จับการเคลื่อนไหวขณะผู้ใช้ออกกำลังกาย และบันทึกการออก
กำลังกาย 
     ผลการว ิจ ัยพบว ่าแอปพลิเคช ันสามารถตรวจจ ับการ
เคล ื ่อนไหวขณะผ ู ้ ใช ้ออกกำล ังกายได ้ โดยใช ้ เซ ็น เซอร์  
Accelerometer ตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยวัดค่าความเร่งใน
แนวแกน X Y Z โดยแต่ละท่าจะมีค ่าในแนวแกน X Y Z ที่
แตกต่างกันออกไปตามกราฟดังรูป 3.8 รูป 3.9 และรูป 3.10  
และการตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยเซ็นเซอร์ Accelerometer 
ยังมีความผิดพลาดอยู่บ้าง 
 
5.2 อภิปรายผล 
     จากการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันออกกำลังกายสำหรับ
ผู้สูงอายุ พบข้อจำกัดในการใช้งาน ดังนี้ 
     1. แอปพลิเคชันยังไม่มีการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ 
     2. ใช้งานแอปพลิเคชันประกอบการออกกำลังกายได้เฉพาะ
ส่วนแขน 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
     จากการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันออกกำลังกายสำหรับ
ผู้สูงอายุ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     1. เพิ่มระบบฐานข้อมูลในส่วนของผู้ใช้งาน 

     2. เพิ่มท่าออกกำลังกาย 
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การพัฒนาเว็บไซต์ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

Website Development of Sports Equipment Storage and Circulation 
system, Chiang Rai Rajabhat University 

 

 

 

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้อนุญาตให้นักศึกษา
สามารถยืมอุปกรณ์กีฬาเพื ่อใช้ในการออกกำลังกายได้ โดย
นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อยืมอุปกรณ์ ซึ่งทำให้มีความ
ยุ่งยากในการจัดเก็บ การค้นหาและตรวจสอบข้อมูลล่าช้า ซึ่ง
หากมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
จะทำให้สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับเอกสาร และระบบการจัดการ
ในการเข้าระบบจัดเก็บ ยืม – คืน อุปกรณ์กีฬาช่วยอำนวยความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ 
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจากระบบเดิมที่เป็นเอกสาร ระบบการ
ทำงานช้าเกิดปัญหาการสูญหายของการบันทึกรายการข้อมูล 
ระบบที่พัฒนาขึ้น จึงออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ให้ผู้ใช้บริการ
ยืม-คืนอุปกรณ์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสามารถยืม-คืน
อุปกรณ์ผ่านทางเว็บไซด์ พัฒนาเว็บไซด์โดยด้วยภาษา PHP, 
JavaScript , HTML และ Bootstrap โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL 
เป็นฐานข้อมูล  
คำสำคัญ: ระบบฐานข้อมูล, ระบบจัดเก็บ ยืม-คืน 
 

ABSTRACT 

 Currently, Chiang Rai Rajabhat University Has 
allowed students to borrow sports equipment for use 
in exercise Where students are required to fill out a 
form to borrow equipment Which makes it difficult to 

store The search and investigation of information was 
delayed. In which, if an information system is used in 
the data management, it will be able to work more 
conveniently. To be effective in handling documents. 
And the management system in the system, stores, 
borrows - returns sports equipment to facilitate the 
speed and accuracy of the system development 
objectives. To help solve problems from the legacy 
system that is documented The system runs slowly, 
causing a loss of record Developed system Therefore, 
website design and development for users to borrow-
return sports equipment, Chiang Rai Rajabhat University 
can borrow-return equipment through the website. 
Develop website in PHP, JavaScript, HTML and 

Bootstrap using MySQL as a database.  
Keywords: database system, borrowing-return storage 
system 

1.บทนำ 
  
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้อนุญาตให้นักศึกษา
สามารถยืมอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการออกกำลังกายได้แต่ก็พบว่า
ปัญหาเรื ่องข้อมูลการยืม -คืน อุปกรณ์กีฬายังเป็นแค่เพียง
เอกสารทำให้มีความยุ่งยากซับซ้อนในรายการจัดเก็บ ยืม-คืน ทำ
ให้การค้นหาข้อมูลต่างๆ เกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผล
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ข้อมูลของกิจกรรมการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬาประเภท
ต่างๆ โดยนักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อยืมอุปกรณ์ ซึ่ง
ทำให้มีความยุ่งยากในการจัดเก็บ การค้นหาและตรวจสอบข้อมลู
ล่าช้า ซึ ่งหากมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลจะทำให้สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งข้ึน  
 โครงงานนี้ผู้จัดจึงเน้นจัดเก็บข้อมูลของการยืม-คืนอุปกรณ์
กีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อให้มีการเข้าถึง
ข้อมูล เพิ่ม ค้นหา แก้ไข ลบ ข้อมูล ให้มีความรวดเร็วมากขึ้นมี
ความถูกต้อง และให้มีความผิดพลาดน้อยลง เพิ ่มความเป็น
ระเบียบในการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนนำสารสนเทศมาช่วยใน
การตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทางหรือทางเลือกที่มีปัญหาน้อย เพื่อ
นำข้อมูลที ่ได ้จากการศึกษาไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการศูนย์กีฬา ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

3.ขอบเขตของโครงการ 
1.ผู้ดูแลระบบ 

1.1 สามารถ Login เข้าระบบเพื่อจัดการข้อมูล  
      อุปกรณ์ข้อมูลประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลผู้ใช้งาน และ
      ข้อมูลสมาชิกได้ 

1.2 สามารถ ทำรายการยืมคืนอุปกรณ์ ให้กับสมาชิก  
    ได้  

1.3 สามารถ เรียกดูข้อมูลรายละเอียดการยืม    
      สถานะของอุปกรณ์ที่ยืม และรับคืนอุปกรณ์ ตาม 
      รายการยืมได้ 

1.4 สามารถ เรียกดูรายงานการยืม รายงานการคืนได้ 
1.5 สามารถ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และเปลี่ยนรหัสผ่าน 

      ใหม่ และ Logout ออกจากระบบได้ 

2.ผู้ใช้ระบบ 
2.1 เช็คอุปกรณ์กีฬา 
2.2 ดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาว่ามีชนิดใดบ้าง 
2.3 ยืมอุปกรณ์กีฬาท่ีต้องการ 
 

 
4.ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ได้เว็บไซต์ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

2. การให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
5. วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ระบบงานเก่า 

 
 

ภาพที่ 1 ใบยืมพัสดุ 

 

 ระบบการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬายังมีความล่าช้าเนื ่องจาก
ขั้นตอนของระบบ โดยผู้ยืมมีการกรอกเอกสารแบบฟอร์มเพื่อยืน่
เรื ่องขออนุมัติการยืม อุปกรณ์กีฬาจากผู้ดูแล อีกทั้งขั ้นตอน
ตรวจสอบอุปกรณ์กีฬาก็ ไม่สะดวกมากนักทำให้เกิดความยุ่งยาก
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และสิ้นเปลืองเวลาในการค้นหาและจัดเก็บผู้วิจัยเห็นปัญหาและ
ได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น สอบถามเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวการยืม-คืนอุปกร์และศึกษาวิธีการที่
จะให้คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบจัดเก็บขึ้นมาเพื่ออำนวยความ
สะดวกและให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง รวมทั้งประหยัดเวลา 
และมีความพึงพอใจ ต่อการใช้งานระบบการ ยืม-คืน อุปกรณ์
กีฬาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผู้วิจัยจึงได้
รวบรวมเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ 

ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา ดังต่อไปนี้  
 

 ผู้จัดทำพบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้อนุญาตให้
นักศึกษาสามารถยืมอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการออกกำลังกายได้ 
โดยนักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อยืมอุปกรณ์ ซึ่งทำให้มี
ความยุ่งยากในการจัดเก็บ การค้นหาและตรวจสอบข้อมูลล่าช้า 
ซึ่งหากมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมลู
จะทำให้สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับเอกสาร และระบบการจัดการ
ในการเข้าระบบจัดเก็บ ยืม – คืน อุปกรณ์กีฬาช่วยอำนวยความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ 
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจากระบบเดิมที่เป็นเอกสาร ระบบการ
ทำงานช้าเกิดปัญหาการสูญหายของการบันทึกรายการข้อมูล 
ระบบที่พัฒนาขึ้น จึงออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ให้ผู้ใช้บริการ
ยืม-คืนอุปกรณ์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสามารถยืม-คืน
อุปกรณ์ผ่านทางเว็บไซด์ 
 จากกรณีศึกษาปัญหาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นำมาสู่การพัฒนาระบบการจัดเก็บ ยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาเพื่อ 
อำนวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และพึงพอใจในการจัดเก็บ 
ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬามีกระบวนการและขั้นตอนสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ และช่วยในการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 

ระบบงานใหม่ 

 
 

ภาพที่ 2 ระบบยืม-คืนอปุกรณก์ีฬา 

 

เนื่องจากระบบงานใหมไ่ด้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานในการ
จัดการศูนย์กีฬาการจดัการอุปกรณ์ การยมือุปกรณ์ และรายงาน
สถิติ เพื่อความสะดวกในการใช้งานรวมไปถึงผูดู้แลในส่วนของ 

ศูนย์กีฬา ซึ่งการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้จัดการจะทำให้
ศูนย์กีฬามีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้นและสามารถ
ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล 
1.ผู้ดูแลระบบ 

1.1 สามารถ Login เข ้าระบบเพื ่อจ ัดการข้อมูล
อุปกรณ์ข้อมูลประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูลสมาชิก
ได้ 

1.2 สามารถ ทำรายการยืมคืนอุปกรณ์ ให้กับสมาชิก  
    ได้  

1.3 สามารถ เรียกดูข้อมูลรายละเอียดการยืม    
 สถานะของอุปกรณ์ที่ยืม และรับคืนอุปกรณ์ ตาม    
 รายการยืมได้ 

1.4 สามารถ เรียกดูรายงานการยืม รายงานการคืนได้ 
1.5 สามารถ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และเปลี่ยนรหัสผ่าน 

    ใหม่ และ Logout ออกจากระบบได้ 
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2.ผู้ใช้ระบบ 
2.1 เช็คอุปกรณ์กีฬา 
2.2 ดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาว่ามีชนิดใดบ้าง 
2.3 ยืมอุปกรณ์กีฬาท่ีต้องการ 

 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
VS Code [1] 
 VS Code  ห ร ื อ   Visual Studio Code  เ ป็ น
โปรแกรม  Code Editor  ที ่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด 
โดยมาจากค่ายไมโครซอฟท์ ที่มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ 
OpenSource จึงสามารถนำมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ทีสต้องการ
ความเป็นมืออาชีพ  ซึ ่ง  Visual Studio Code  นั ้น เหมาะ
สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานกับแพลตฟอร์ม มี
การรองรับการใช้งานท้ังบน  Windows ,  macOS และ  Linux 
ม ี ก ารสน ั บสน ุ นท ั ้ งภาษา   JavaScript, TypeScript และ 
Node.js สามารถเชื ่อมต่อกับ  Git ได้ สามารถนำมาใช้งานได้
ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เราเลือกใช้อย่าง
มาก ไม่ว่าจะเป็น 1.การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา  C++ 
,  C# ,  Java ,  Python ,  PHP  ห ร ื อ   Go  2. Themes  3. 
Debugger  4. Commandsเป็นต้น 
 
Bootstrap [2] 
 Bootstrap คือ Frontend Framework ที่รวม HTML, CSS 
และ JS เข้าด้วยกันสำหรับพัฒนา Web ที ่รองรับทุก Smart 
Device หรือ เร ียกว่า Responsive Web หรือ Mobile First 
Bootstrap ถ ู กพ ัฒนาข ึ ้ น โดยท ี ม งานจาก  Twitter หรื อ 
Twitter.com ซึ่งจะเห็นว่าหน้าตาคล้ายกันมาก ซึ่งปัจจุบันทีม
พัฒนาหลัก  
 
AppServ [3] 
 เป็นการรวมโปรแกรมจำนวน 4 ตัวในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
ไ ด ้ แ ก ่  Apache HTTP Server, PHP, MySQL, แ ล ะ 
phpMyAdmin เวอร์ชั่นปัจจุบันได้แก่ 2.4.9 (สำหรับ PHP 4) 

และ 2.5.10 (สำหรับ PHP 5) จุดประสงค์หลักของการรวมรวบ 
Open Source Software เหล่านี้เพื่อทำให้การติดตั้งโปรแกรม
ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาให้ง่ายขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการติดตั้งที่ยุ่งยาก
และใช้เวลานาน โดยผู้ใช้งานเพียงดับเบิ้ลคลิก setup ภายใน
เวลา 1 นาที ทุกอย่างก็ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ระบบต่างๆ ก็พร้อมที่
จะทำงานได้ทันทีท้ัง Web Server, Database Server  
 
PHP [4] 
 PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่งต่างๆจะ
เก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้อง
อาศ ัยต ัวแปลช ุดคำส ั ่ ง  ต ัวอย ่างของภาษาสคร ิปก ็ เ ช่น 
JavaScript, Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที ่แตกต่างจาก
ภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบ
มา เพื ่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ
สอดแทรกหรือแก้ไขเนื ้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั ้นจึงกล่าว
ว ่ า  PHP เ ป ็ นภาษาท ี ่ เ ร ี ยกว ่ า  server-side หร ื อ  HTML-
embedded scripting language เป็นเครื ่องมือที่สำคัญชนิด
หนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น 
 
 
6. วิธีการดำเนินโครงการ 
 ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน 
และออกแบบระบบงานใหม่ ดังนี ้
 
6.1  วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของระบบงาน 

 6.1.1 ผู้ดแูลระบบ 
      - สามารถ Login เข้าระบบเพื่อจัดการข้อมูล            

      เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลอุปกรณ์, ข้อมูลอุปกรณ์,  
      ข้อมูลผู้ใช้งาน, ข้อมูลสมาชิกของระบบยืมคืนอุ 
      ปกรณ์ได้ 

      - สามารถ ทำรายการยืมคืนอุปกรณ์ ให้กับ               
      สมาชิกได้ โดยเพิ่มข้อมูลรายการยืมจากนั้น  
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      ค้นหาสมาชิกที่ยืมอุปกรณ์กำหนดวันท่ีคืน  
       อุปกรณ์ แล้วบันทึกข้อมูลการยืมอุปกรณ์ได้ 

       - สามารถเรียกดูข้อมูลการยืม, รายละเอียด           
       การยืม, สถานะของอุปกรณ์ที่ยืม และรับคืน          
       อุปกรณ์ ตามรายการยืมได้                

   - สามารถ เรียกดูรายงานการยืม รายงานการ          
       คืน รายงานผู้ใช้ระบบได้ 

       - สามารถ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และเปลี่ยน           
       รหัสผ่านใหม่ และ Logout ออกจากระบบ      
       ได้ 

6.1.2 ผู้ใช้ระบบ 
     - เช็คอุปกรณ์กีฬา 
  - ดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาว่ามีชนิดใดบ้าง 
     - ยืมอุปกรณ์กีฬาท่ีต้องการ 
 
6.2 ออกแบบระบบ 

    - เขียน Process Hierarchy Chart ของ  ระบบงาน 

- เขียน Data Flow Diagram ของระบบงาน 

- ออกแบบการนำเข้า  การประมวลผล การ

แสดงผลข้อมูล และส่วนเช่ือมต่อกับผู้ใช้งาน  

- ออกแบบฐานข้อมูล 

6.6 พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบ โดยเลือกใช้ภาษา     

PHP , HTML,  JavaScript  และ Bootstrap 

 

 

6.2.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 จากการศึกษาและรวบรวมความต้องการของเว็บไซด์ยืม-คืน

อุปกรณ์กีฬา โดยการออกแบบระบบ ซึ่งประกอบด้วย 

 

 
ภาพที่ 3 Process Hierarchy Chart เว็บไซต์ยืม-คืนอุปกรณ์

กีฬา 

 

 
 

ภาพที่ 4 Context Diagram เว็บไซต์ยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา 
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ภาพที่ 5 การออกแบบฐานข้อมลู (ER-Diagram)) 

 

 
ภาพที่ 6 DFD  

 

7.  ผลการพัฒนาระบบจากการพัฒนาเว็บไซต์ยืม-คืนอุปกรณ์ 

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการตามขั้นตอน 

 

        
ภาพที่ 7 ข้อมูลคืน 

 

 

ภาพที่ 8 ข้อมูลผู้ยืม 
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ภาพที่ 9 แจ้งซ่อมอุปกรณ์ 

 

8. สรุปผล 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์การ

จัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้

ระบบจัดเก็บ ยืม – คืน อุปกรณ์กีฬาช่วยอำนวยความสะดวก 

รวดเร็ว ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ เพื่อช่วย

แก้ไขปัญหาจากระบบเดิมที่เป็นเอกสาร ระบบการทำงานช้าเกิด

ปัญหาการส ูญหายของการบันทึกรายการข้อม ูล ระบบที่

พัฒนาขึ ้น ประกอบด้วย ฐานข้อมูลการจัดเก็บอุปกรณ์กีฬา 

ประเภทต่างๆ เมนูหลักของผู้ใช้งานท่ัวไป เมนูหลักสำหรับผู้ดูแล

ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา การจัดการข้อมูลอุปกรณ์กีฬา 

การพิมพ์รายงานสรุปผล ข้อมูลกำหนดเวลาการ ยืม-คืน จำนวน

อุปกรณ์ที่มีการยืม และจำนวนคงเหลือของอุปกรณ์กีฬา  

 

9. ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มการล็อกอินของนักศึกษา   
2. ควรมีการจำกัดสิทธิ์ในการใช้งานของแต่ละส่วน เนื่องจาก

การแก้ไขหรือเพิ่มงานบางส่วน 
3. ควรจะก าหนดว่าใครท าได้และไม่สามารถท าได้เพื่อไมใ่ห้

เกิดการความผิดพลาดของข้อมูล เพิ่มช่องทางการอำนวย
ความสะดวกโดยสามารถจองผ่าน แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท
โฟนได้ 

ภาพที่ 10 เช็กสต็อก  
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ระบบจัดการการเยี่ยมผู้ต้องขังออนไลน์ เรอืนจำจังหวัดกาฬสินธุ ์
Online Prisoner Visitation Management System 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการ

บริหารจัดการการเยี่ยมผู้ต้องขังออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์
ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้
การใช้ระบบการเยี ่ยมผู้ต้องขังแบบเดิมดำเนินงานได้ลำบาก 
หร ือไม ่สามารถทำได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ จ ึงต ้องม ีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบการเยี่ยมผู้ต้องขังเป็นรุปแบบออนไลน์ 
ซึ่งมีผลทำให้รูปแบบของการลงทะเบียนและการพิสูจน์เอกสาร
หลักฐานการเข้าเยี่ยมเปลีย่นไปตามรูปแบบเช่นกัน จึงจำเป็นต้อง
มีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการใหม่ โดยกลุ่มผู้ใช้งานระบบ
เป็นเจ้าหน้าที่ของเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ ์ ซึ ่งแบ่งเป็นแต่ละ
แผนกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยมีแผนกท่ี
เกี่ยวข้องอยู่ 3 แผนก คือ แผนกเยี่ยมญาติ, แผนกทะเบียนญาติ, 
แผนกทะเบียนผู้ต้องขัง โดยระบบมีฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับฝ่ายเยี่ยมญาติเท่าน้ันท่ีสามารถใช้งานได้ โดยระบบมี
ฟังก์ชันให้สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้งานที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ
แผนก อย่างเช่น (1) เจ้าหน้าที่แผนกเยี่ยมญาติ สามารถกำหนด
วัน-เวลาที่เปิดให้เยี่ยม สามารถดูรายละเอียดคำร้องขอทั้งหมด 
สามารถดูรายการเยี่ยมญาติในแต่ละวัน สามารถยืนยันอนุมัติการ
ขอเยี่ยมผู้ต้องขัง (2) เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนญาติ สามารถดู
ข้อมูลญาติที่ดึงมาจากคำร้องขอ สามารถยืนยันและอนุมัติข้อมูล
ญาติ (3) เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนผู้ต้องขัง สามารถดูข้อมูล
ผู้ต้องขังที่ดึงมาจากคำร้องขอ โดยคณะผู้จัดทำได้เลือกภาษาพี
เอชพี (PHP : PHP Hypertext Preprocessor) ใช้เป็นภาษา
โปรแกรมในการพัฒนาระบบจัดการการเยี ่ยมญาติออนไลน์
เนื ่องจากระบบจัดการการเยี ่ยมญาติออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่
จำเป็นต้องมีระบบจัดการเนื้อหา โดยที่ผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้ 
สามารถช่วยในเรื่องของการลดเวลาระยะเวลา ลดขั้นตอนในการ

ส่งเอกสารขอเยี่ยมผู้ต้องขังได้ และเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ
ข้อมูล เอกสาร ผ่านทางออนไลน์ได้ โดยที่ไม่มีการสูญหายของ
ข้อมูล 

 
คำสำคัญ – เยี ่ยมผู ้ต ้องขัง , เยี ่ยมออนไลน์ , ระบบจัดการ , 
เรือนจำ 
 

ABSTRACT 
 The aim of this research is to facilitate the 
management of online visits to prisoner. Due to the 
current situation there has been an epidemic of COVID-
19. This made the use of the traditional inmate visit 
system difficult to operate. Or can not be done 
effectively Therefore, the system of visiting prisoner has 
to be changed to an online model. As a result, the 
format of the registration and proof of visit will also 
change according to the format. Therefore, it is 
necessary to modify the management system. Where 
the system users are officers of the Kalasin prison They 
are divided into individual departments that are 
involved in managing visits to prisoners. There are 3 
departments involved: the relative visit department, 
the family registration department, the prisoner's 
registration department. The system will have functions 
that only staff related to visiting relatives can use it. The 
system will have functions for staff to use that differ in 
each department, such as (1) the staff of the relative 
visit department. Will be able to set the day - time 
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open for visiting Can view details of all requests. Can 
see the list of visiting relatives on a daily basis Can 
confirm and approve the request for visiting prisoner. 
(2) the officer of the family registration department Can 
view relative information retrieved from the request. 
Able to confirm and approve relatives information. (3) 
Officer of the Department of Prisoners Registration The 
inmate information retrieved from the request can be 
viewed. The organizers can choose PHP language (PHP: 
PHP Hypertext Preprocessor) as a programming 
language for developing an online family visit 
management system because online family visit 
management system is a website that needs a content 
management system. By the results of this research can 
help in matters of reducing the time period reduce the 
procedure for submitting documents for visiting 
inmates and staffs can check the document information 
online without any loss of data. 
 
Keywords – Visit inmates, Visit online, Management 
system, Prison 

 
1. บทนำ 

เอกสารนี้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดรูปแบบบทความ
สำหรับตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ AUC2 2021  เช่น รูปแบบ
อักษร ขนาดตัวอักษร การจัดระยะขอบ และข้อมูลอื ่นๆ  ที่
เกี ่ยวข้อง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที ่ระบุในเอกสารนี้โดย
เคร่งครัด หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู ้ดำเนินการจัดการ
ประช ุมว ิชาการ AUC2 2021(ด ูรายละเอ ียดเพ ิ ่มเต ิม  หรือ
สอบถามผ่านช่องทางที่ผู ้จัดได้เตรียมไว้ ) โดยเรือนจำจังหวัด
กาฬสินธุ์โดยทั่วไปมีการเปิดให้ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องขงัได้
ในเวลาราชการ ผู ้ร ับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที ่แผนกเยี ่ยมญาติ 
แผนกทะเบียนผู้ต้องขัง และแผนกทะเบียนญาติ ที ่ต้องมีการ
จ ัดการการเข ้าเย ี ่ยมในแต ่ละว ันในเร ือนจำ ในส ่วนของ
รายละเอียดการเข้าเยี่ยม ทางเรือนจำให้ญาติทำการลงทะเบยีน
พร้อมกับตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เรือนจำ และเปิดให้เยี่ยม
รอบละ 15 นาที ซึ่งในแต่ละรอบมีผู้เข้าเยี่ยมจำกัดรอบละไม่เกิน 

20 คน และ ใน 1 วัน มีการเข้าเยี่ยม 20 รอบโดยประมาณ ทำ
ให้ในแต่ละวันอาจมีผู้เข้าเยี่ยมเป็นจำนวนมากและอาจก่อให้เกิด
การแพร่กระจายของเชื ้อโรคประกอบกับปัจจุบ ันที ่ม ีการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้ทางเรือนจำกาฬสินธุ์
ได้มีการออกมาตรการในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในรูปแบบใหม่ที่
เป็นรูปแบบออนไลน์ โดยให้ญาติสนทนากับผู้ต้องขังผ่าน LINE 
Application แทนการเข้ามาเยี่ยมผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ทั้งนี้
เพื่อลดการสัมผัส ลดภาระในการเดินทางมายังเรือนจำและยัง
เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แก่ภายใน
องค์กร โดยอ้างอิงจากระบบจองเยี่ยมของ cida.site เป็นระบบ
จองเยี่ยมญาติของทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางที่ใช้ในปัจจุบัน 
เพื่อให้ญาติผู้ต้องขังสามารถจองวันเวลาในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง
ผ่านทาง Web application 

เนื ่องจากรูปแบบการเยี ่ยมผู ้ต้องขังที ่ปรับเปลี ่ยนไปเป็น
รูปแบบออนไลน์จึงทำให้รูปแบบของการลงทะเบียนเข้าเยี่ยม
ผู้ต้องขังและการพิสูจน์เอกสารหลักฐานการเข้าเยี่ยมเปลี่ยนไป
เช่นเดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการ
ใหม ่

คณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำระบบ
จัดการการเยี่ยมผู้ต้องขังออนไลน์ ที่มีฟังก์ชันที่เข้ามาช่วยในการ
จัดการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยที่เจ้าหน้าที่ในแต่ละแผนกไม่
ต้องเสียเวลาในการเดินส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และในส่วน
ของผู้เข้าเยี่ยมก็ไม่ต้องลงทะเบียนและส่งเอกสารด้วยตนเอง ทำ
ให้ผู้เข้าเยี่ยมไม่ต้องเสียโอกาสในการที่ไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ใน
ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน โดยระบบที่
พัฒนาก็อยู่ในรูปแบบของ Web Application ที่สามารถรองรับ
การใช้งานได้ในหลาย ๆ รูปแบบของอุปกรณ์ (Responsive) เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบสนองการใช้
งานของผู ้ใช้งานระบบ ทั ้งนี ้เพื ่อช่วยให้จัดการเกี ่ยวกับการ
ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังและการจัดการเอกสารหลักฐานต่าง 
ๆ เป็นไปได้ง่าย มีความสะดวกและสามารถตรวจสอบย้อนหลัง
ได้  
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2. ทฤษฎีพื้นฐานและเคร่ืองมือ 
2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฎิบัติงาน 

การพัฒนาระบบจัดการการเยี ่ยมผู้ต้องขังออนไลน์ 
เร ือนจำจังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้ใช้ความสามารถของภาษา
โปรแกรม HTML, PHP, MySQL รวมไปถึง Javascript และ
ใช ้  Apache Web Server สำหร ับการบร ิ ก ารจ ัดการ
ฐานข้อมูล สำหรับจัดทำ Web Server เพื ่อให้บริการเว็บ
แอปพลิเคชันในครั้งนี ้
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ 
 1. ระบบจองเยี่ยมไลน์ของ cida.site 

เป็นระบบจองเยี่ยมญาติของทัณฑสถานบำบัดพิเศษ
กลางใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้ญาติผู้ต้องขังสามารถจองวันและ
เวลาในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังผ่าน Web Application 

        ภาพที่ 1 หน้าหลักของ cida.site  

            ภาพที่ 2 เลือกแดนผู้ต้องขัง 

           
ภาพที่ 3 เลือกวัน-เวลา เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง 

        ภาพที่ 4 หน้ากรอกรายละเอียดการเข้าเยี่ยม 
                

ภาพท่ี 5 หน้าแสดงผลการจอง 
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3. วิธีการดำเนินงาน 

การพัฒนาระบบจัดการการเยี่ยมผู้ต้องขังออนไลน์ เรือนจำ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ถูกพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC) 
ทั ้ง 5 ขั ้นตอน ประกอบด้วย ขั ้นตอนในการวางแผนระบบ 
(Planning), การวิเคราะห์ระบบ (Analysis), การออกแบบระบบ 
( Design) , ก า ร ต ิ ด ต ั ้ ง  ( Implement) , ก า ร ซ ่ อ ม บ ำ รุ ง 
(Maintenance) โดยนำเสนอในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์
กัน 

3.1 การวางแผนและศึกษาสภาพปัญหาของระบบขั้นตน้ 
(Planning) โดยทำการศึกษาสภาพปัญหาของระบบงานเดิมที่
ใช้ และวางแผนการพัฒนาระบบงานใหม่ รวมถึงการวางแผน
ด้านระยะเวลาในการจดัทำระบบและการศึกษาความเป็นไปได้
ในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา และความเป็นไปไดด้้าน
ปฎิบัติการอีกด้วย 

3.2 การวิเคราะห์ระบบ 
1. วิเคราะห์ความต้องการ 
ความต้องการของผู้ดูแลระบบ (Admin Requirement) มี

เจ้าหน้าท่ีแผนกเยี่ยมญาติ เจ้าหนา้ที่แผนกทะเบียนญาติ และ
เจ้าหน้าท่ีแผนกทะเบียนผู้ต้องขัง 

 1. เจ้าหน้าท่ีสามารถกำหนดวัน-เวลาเปิดใหเ้ยี่ยมได ้
 2. เจ้าหน้าที่สามารถดรูายละเอียดคำร้องขอเยี่ยม

ทั้งหมดได ้
 3. เจ้าหน้าที่สามารถดรูายการเยี่ยมญาติในแตล่ะวันได ้
 4. เจ้าหน้าที่สามารถยืนยันการขอเยี่ยมผู้ต้องขัง/ข้อมูล

ญาติ/ข้อมูลผู้ต้องขังได ้
 5. เจ้าหน้าที่สามารถดูข้อมลูที่ดึงมาจากคำร้องขอได ้
ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) มีญาติของ

ผู้ต้องขังเรือนจำกาฬสินธุ ์
 1. ญาติผูต้้องขังสามารถติดตามคำร้องขอเข้าเยี่ยมได้ 
 2. ญาติผูต้้องขังสามารถส่งคำร้องขอเยี่ยมผูต้้องขังได้ 
3.3 การออกแบบระบบ (Design) 
1. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องกับระบบ 
 1. ผู้ดูแลระบบ คือ เจ้าหนา้ที่แผนกเยี่ยมญาติ, 

เจ้าหน้าท่ีแผนกทะเบียนญาติ, เจา้หน้าท่ีแผนกทะเบียนผู้ต้องขัง 

 2. ผู้ใช้งานท่ัวไป คือ ญาติของผู้ตอ้งขังของเรือนจำ
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2. ความสามารถของระบบ 
- ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) 
 1. สามารถกำหนดวัน-เวลาทีเ่ปิดให้เยี่ยม 
 2. สามารถดูรายละเอียดคำร้องขอเยี่ยมทั้งหมด 
 3. สามารถดูรายการเยีย่มญาติในแต่ละวัน 
 4. สามารถยืนยันการขอเยีย่มผู้ต้องขัง/ข้อมูลญาต/ิ

ข้อมูลผูต้้งขัง 
 5. สามารถดูข้อมูลที่ดึงมาจากคำรอ้งขอ 
- ส่วนของผู้ใช้งานท่ัวไป (User) 
 1. สามารถติดตามคำร้องขอเข้าเยีย่ม 
 2. สามารถส่งคำร้องขอเยี่ยมผู้ต้องขัง 
 
3. ความต้องการของระบบ 

 

3.4 การพัฒนาระบบและทดสอบระบบ โดยทำการพัฒนา
ระบบตามฟังก์ชันงานที่ได้ออกแบบไว้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน และทดสอบการใช้งานระบบโดยการทดสอบที่ละโมดูล
หรือทดสอบตามฟังก์ชันงาน (Function Test) และทำการ
ทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (User Acceptance Test) 
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3.5 การบำรุงรักษา (Maintenance) โดยทำการส่งมอบ
ระบบท่ีพัฒนาแล้วเสร็จให้กับทางเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม
บำรุงรักษาให้ระบบใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. ผลการดำเนินงาน 

ในการพัฒนาระบบจัดการการเย ี ่ยมผู ้ต ้องขังออนไลน์ 
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการแสดงหน้าการพัฒนาระบบดังน้ี 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าหลัก 

ภาพที่ 7 แสดงหน้ากรอกคำร้องขอเยี่ยมผู้ต้องขัง 

 
ภาพที่ 8 แสดงหน้าส่งคำร้องขอรว่มเยี่ยมผู้ต้องขัง 

 
 

 
ภาพที่ 9 แสดงหน้าติดตามสถานะคำร้องขอเยี่ยม 
ภาพที่ 10 แสดงหน้าเข้าสูร่ะบบของเจ้าหน้าท่ี 

ภาพที่ 11 แสดงหน้าข้อมูลคำขอเยี่ยมผูต้้องขังสำหรับ 
เจ้าหน้าท่ีแผนกเยี่ยมญาต ิ

 
ภาพที่ 12 แสดงหน้าข้อมูลรายการตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องขัง

สำหรับเจ้าหน้าท่ีแผนกผูต้้องขัง 

 
ภาพที่ 13 หน้าแสดงรายการตรวจสอบข้อมูลญาติที่เข้าเยี่ยม

สำหรับเจ้าหน้าท่ีแผนกทะเบียนญาต ิ
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5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผล 
ระบบจัดการการเยี ่ยมผู้ต้องขังออนไลน์ เรือนจำจังหวัด

กาฬสินธุ์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ ์ในการที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการ 
ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวกับการเข้าเยี ่ยม
ผู้ต้องขัง และ ญาติผู้ต้องขังสามารถส่งคำร้องขอเยี่ยมผู้ต้องขัง 
และนอกนจากนั้นก็สามารถติดตามสถานะคำร้องขอเยี่ยมได้ โดย
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยตัวเอง 
อีกทั้งปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จึงถือว่า
เป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโดวิด-19 
และยังช่วยแก้ปัญหาในการทำงานที่ซับซ้อนของเจ้าหน้าที่ จึง
ช่วยลดภาระ ลดขั้นตอนในการทำงานอีกด้วย 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบน 
Smartphone 
5.2.2 พัฒนาระบบแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันบน Smartphone 
เมื่อถึงเวลาเข้าเยี่ยมที่กำหนด 
5.2.3 เพิ่มในส่วนของระบบบันทึกหมายเลขคำขอของญาติแต่ละ
คน 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร. การเยี่ยมญาติทางไกล. 

[ออนไลน์] 2561. [สืบค้นวันท่ี 20 ธันวาคม 2563]. 
 จาก https://cida.site/home.html 
[2] ทัณฑสถานบำบดัพิเศษกลาง. Online Visit. [ออนไลน]์ 

2562. [สืบค้นวันท่ี 22 ธันวาคม 2563]. 
 จาก https//www.correct.go.th 
 
 

https://cida.site/home.html


2105 

 

  

แอปพลิเคช่ันลงเวลาเข้า-ออกงาน 
Working Time Check Application 
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บทคัดย่อ 
แอปพลิเคชั่นลงเวลาเข้า-ออกงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลการเข้างานและออกงานของพนักงาน ซึ่ง
ระบบจะทำการเก็บข้อมูลบันทึกการเข้า-ออกงานลงบน Cloud 
Database พนักงานสามารถส่งงานท่ีตนเองทำ และพิกัดที่ตนเอง
อยู่ในช่วงเวลางานได้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้ประสบ
ปัญหาเกิดเหตุโรคระบาดขึ้น แนวทางในการทำงานจึงมีมาตรการ
ให้พนักงานทำงานแบบ Work from home ทำให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานได้ แอปพลิเคชั่นลง
เวลาเข ้า-ออกงานได ้พ ัฒนาข ึ ้นโดยการทำเป ็น Android 
Application บนมือถือ โดยใช้ ภาษา Java ในการพัฒนาและใช้ 
Cloud Database คือ Firebase ซึ ่งง่ายและสะดวกต่อการใช้
งาน 

ดังนั้น แอปพลิเคชั่นลงเวลาเข้า-ออกงาน ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ 
จ ึ งสามารถนำไปประย ุกต ์ ใช ้ ให ้ เก ิดประโยชน ์และเกิด
ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในสถานการณ์ที ่ต้อง
ทำงานท่ีบ้านได้ 
คำสำคัญ – โมบายล์แอพพลิเคชั่น, ลงเวลาเข้า-ออกงาน 
 

ABSTRACT 
 Working time check application is designed to 
facilitate keep employee work data storage. Data 
collection is recording in the database of the cloud, 
during working hours of workers and their own 
coordinates. In the current situation, epidemics in the 
workplace are not possible. The Android phone 
developed by application uses Java language. In the 

development and use of cloud database is a simple 
and easy to use firebase. 
 As a result, the benefits and efficiency of this newly 
developed application for working from home. 
--------------------------------------------------------------------------- 
* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
 
Keywords – Mobile Application, Working Time Check 

1. บทนำ 
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้ประสบปัญหาเกิดเหตุโรคระบาด
ขึ้น ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพยายามใช้มาตรการหลายๆ อย่าง
ในการระงับการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อ กลยุทธ์หลักอย่างหนึ่งที่
ถูกนำมาใช้ คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
สถานบริการ สถานศึกษาหลายๆแห่งปิดตัวช่ัวคราว องค์กรหลาย
แห่งเริ่มให้มีการทำงานท่ีบ้าน (Work From Home)  

การเว้นระยะห่างทางสังคม คือมาตรการสาธารณสุขเพื่อ
ยับยั ้งการแพร่โรคระบาดไปยังผู ้คนจำนวนมาก เช่น การปิด
โรงเรียน ยกเลิกกิจกรรมการรวมตัว ยกเลิกขนส่งสาธารณะ หรือ
การให้ทำงานที่บ้าน เป็นต้น และถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการ
สำคัญที่หลายๆประเทศนำมาใช้ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ในปัจจุบัน 

ปัญหาที่ตามมาคือ องค์กรไม่สามารถตรวจสอบเวลาเข้า-ออก
งานของพนักงานได้ ว่ามีการทำงานเกิดขึ้นจริงหรือไม่  

ผู้พัฒนาได้มองเห็นปัญหาในการทำงานที่บ้าน จึงได้พัฒนา
แอปพลิเคช่ันเพื่อทำการลงเวลาเข้า-ออกงาน ของพนักงานแต่ละ
คน และ พนักงานสามารถส่งงานที่ตนเองทำ พร้อมพิกัดที่อยู่ ณ 
เวลางานนั้นได้ และ พนักงานสามารถลางานผ่านระบบได้  
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นลงเวลาเข้า-ออกงาน 
2. พนักงานสามารถลงเวลาเข้า-ออกงานได้ 
3. พนักงานสามารถแจ้งงานท่ีทำ พิกัดที่อยู่ ขณะอยู่ในเวลางาน 
4. พนักงานสามารถลา และ หัวหน้างานอนุมัติการลาได้ 

 
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3.1 การลงเวลาเข้าออกงาน  
 หมายถึงการบันทึกเวลาเริ่ม และสิ้นสุดเวลาทํางาน การพัก
กลางวัน เลิกพักกลางวัน จํานวนวันหยุด เป็นต้น เพื่อให้บริษัท
เข้าถึงสถานะ และ ติดตามการทํางานของพนักงาน เพื่อเอาไว้ทำ
การประเมินผลตอบแทนการทำงานให้แก่พนักงานทั้งรายวันและ
รายเดือน โดยระบบลงเวลาเข้าออกงานนั ้น จะมีให้เลือกอยู่
หลากหลายรูปแบบ เช่น การเซ็นช่ือเข้าออกงาน การใช้เครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น และ มีกิจกรรมงานที่เจ้าของกิจการ
หร ือหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เก ี ่ยวข้องด ้วย เช่น การ
มอบหมายงาน การติดตามงานท่ีมอบหมาย เป็นต้น 
3.2 Mobile Application 
 เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุน ให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้
ใช้ง่ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน มีหลาย
ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคใช้ ส่วนท่ีมีคนใช้และ
เป็นที่นิยมมากก็คือ ios และAndroid จึงทำให้เกิดการเขียนหรือ
พ ัฒนา  Application ล งบน  smartphoneเ ป ็ นอย ่ า งมาก 
อย่างเช่น แผนที่, เกมส์, โปรแกรมคุยต่าง ๆ และหลายธุรกิจก็
เข้าไปเน้นในการพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทาง
ในการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น ตัวอย่าง Application ที่ติดมากับ
โทรศัพท์ อย่างแอพพลิเคช่ันเกมส์ชื ่อดังที ่ชื ่อว่า Angry Birds 
หรือ Facebook ที ่สามารถแชร์เรื ่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ความรู้สึก สถานที่ รูปภาพ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้โดยตรงไม่
ต้องเข้าเว็บบราวเซอร์ [1] 
3.2 Andriod  
 ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ 
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก ทำงานบน ลินุกซ์ เคอร์เนล เริ่ม
พัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์ (อังกฤษ: Android Inc.) จากนั้น
บริษัทแอนดรอยด์ถูกซื้อโดยกูเกิล และนำแอนดรอยด์ไปพัฒนา

ต่อ ภายหลังถูกพัฒนาในนามของ Open Handset Alliance[2] 
ทางกูเกิลได้เปิดให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขโค้ดต่าง ๆ ด้วยภาษา
จาวา และควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางชุด Java libraries ที่กูเกิล
พัฒนาขึ้น [2] 
3.3 Firebase 

Firebase เป็น NoSQL cloud database ที่จะเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของ JSON และมีการ sync ข้อมูลแบบ Realtime กับ
ทุก devices ที่เชื่อมต่อแบบอัตโนมัติในเสี ้ยววินาที Firebase 
เป็น Project ที่ถูกออกแบบมาให้เป็น API และ Cloud Storage 
รองรับการทำงานเมื่อ offline รองรับหลาย Platform ทั้ง IOS 
App, Android App, Web App รวมถึงมี Security Rules ให้
เราสามารถออกแบบเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลทั้งการ read และ 
write ได้ดังใจ ทั้ง Android, iOS และ Web [3] 
3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุรศักดิ์  ไกรเลิศ [4] ได้พัฒนาเครื ่องบันทึกการลงเวลา
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยสร้างตัวอ่านบัตรและบัตรลงเวลาที่
ใช้เป็นระบบ RFID บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft 
Access เครื่องบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้นมีสมรรถนะและลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  
แต่พนักงานต้องลงเวลาเข้าออกงานท่ีตัวเครื่อง  
 ธนสรรค์ แก่นเพชร และ คณะ [5] ได้พัฒนาระบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานออนไลน์ด้วยใบหน้า โดยใช้ระบบรู้จำภาพใบหน้าเป็น
หนึ่งในวิธีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคล งานวิจัยมุ่งเน้นที่การนำ
ภาพที่ถ่ายได้ ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลใบหน้าที่มีอยู่เพื่อหา
บุคคลในฐานข้อมูลที่มีหน้าตาคล้ายกับภาพที่นามาเปรียบเทียบ
มากที่สุด แต่ไม่เน้นกระบวนการลงเวลาเข้าออกงาน ที่ใช้ในการ
บริหารงานบุคคล  
 ณัศรุณ บินโหรน [6] ได้พัฒนา ต้นแบบระบบบันทึกเวลา
ปฏิบัติงานโดยใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟน โดยดึงความสามารถของ
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน คือ การตรวจสอบใบหน้าด้วยกล้อง และ 
การใช้พิกัดภูมิศาสตร์ ในการระบุสถานที่ในการบันทึกเวลา แต่
ไม่เน้นกระบวนการลงเวลาเข้าออกงาน ที่ใช้ในการบริหารงาน
บุคคล  
 จะเห็นได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่เน้นไปที่วิธีการรับ
ข้อมูลบุคคลเข้าระบบ การตรวจสอบความเป็นบุคคล มากกว่า 
การบริหารการทำงานของพนักงาน 
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4. วิธีดำเนินงาน 
ผู้พัฒนาทำการเก็บความต้องการของ Product Owner เพื่อให้
ได้ความต้องการของระบบ จึงได้สัมภาษณ์ผู้จัดการ หจก. Jiant 
Blue Systems จำกัด ซึ่งมีกิจการอย่างหนึ่งคือ การรับส่งพัสดุใน
จังหวัดปราจีนบุรี มีพนักงาน 30 คน แต่ละคนต้องมาลงเวลาเข้า
ออกงานท่ีที่ทำงาน แล้วจึงแยกย้ายกันออกไปส่งพัสดุให้แก่ลูกค้า 
แต่ว่าในการทำงานนั้น เป็นการเดินทางขนส่งพัสดุอยู ่นอกที่
ทำงาน จึงไม่สะดวกในการเดินทางมาลงเวลาออกงาน รวมถึง
เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาด พนักงานธุรการที่เคยทำงานใน 
หจก. ก ็ได ้กำหนดให ้ทำงานแบบ work from home ด ้วย 
ผู้จัดการต้องการทราบว่า งานที่พนักงานได้รับมอบหมายให้ส่ง
พัสดุนั ้น พนักงานได้ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ ผู ้พัฒนาสรุปความ
ต้องการของระบบ ดังนี ้
1. การเข้า-ออกงาน ของพนักงาน 

1.1 การเข้า-ออกงานทุกครั ้งจะต้องมีการเก็บข้อมูลเวลา 
วันท่ี ตำแหน่ง/สถานท่ี ซึ่งในการเข้า – ออก พนักงานจะต้องเปิด 
GPS ทุกครั้ง 

1.2 ใน 1 วันต้องมีการเก็บข้อมูลทั ้งหมด 4 ครั ้ง ได้แก่  
เข้างาน พักกลางวัน เลิกพักกลางวัน และออกงาน 

1.3 ในการกดเข้างาน  
- ต้องไม่สามารถกดออกงานได้ทันทีหลังจากท่ีกดเข้างาน 
- ต้องการให้มีการทำหน่วงเวลาในการกดออกจากงานเป็น

เวลา 15-30 นาที 
1.4 ในการกดเข้างานแล้ว พนักงานจะต้องไม่สามารถที่จะ

ออกจากระบบได้ 
 
2. การเพิ่มรายละเอียดงานและดูรายละเอียดงานในแต่ละวัน 

2.1 การเพิ ่มงานจะต้องมีการเก ็บ หัวข ้องาน สถานที่  
รายละเอียดงานที่ทำ เวลา วันท่ี รูปภาพ และตำแหน่ง ซึ่งในการ
เพิ่มรายละเอียดจะต้องทำการเปิด GPS ทุกครั้ง 

2.2 การดูรายละเอียดงานจะต้องสามารถดูได้ว่าพนักงานไป
ทำงานที ่ใด และสามารถทราบได้ว่าตำแหน่งที ่เขียนตรงกับ
ตำแหน่งท่ี GPS บันทึกไว้หรือไม่ 
3. การลางานของพนักงาน 

3.1 การขอลางานจะต้องมีการเลือกได้ว่าจะทำการขอลางาน
เป็นวันหรือเลือกเป็นเวลาได้ 

3.2 การลางานจะต้องให้มีสถานะ ‘อนุมัติ’ และ’ไม่อนุมัติ’ 
เพื ่อลอกให้พนักงานทราบสถานการณ์ลาของตนเองผ่านทาง
แอปพลิเคชั่นได้ 

จากความต้องการระบบดังกล่าว ผ ู ้พ ัฒนาได้ออกแบบ
ระบบงาน โดยใช้ Context Diagram และ DFD Diagram เพื่อ
จำลองข ั ้นตอนและก ิจกรรมการทำงานในระบบ โดยมี
รายละเอียดดังภาพที่ 1 2 3 และ 4 ดังนี ้

 

 
 

ภาพที่ 1 Use Case Diagram 

 
ภาพที่ 2 Context Diagram 

 
 



2108 

 

  

 
ภาพที่ 3 DFD Level 0 ของการลงเวลาเข้าออกงาน 

 
 

 
 

ภาพที่ 4 DFD Level 0 ของการลางาน 
 

ผู้พัฒนาได้ออกแบบโครงสร้างของเพจของแอปพลิเคช่ันแบบ
เรียงลำดับ ตามหลักการ HCI Designing เพื่อให้มีความง่ายต่อ
การใช้งาน และสามารถใช้งานตามลำดับได้ โดยลักษณะการลิ้งค์
เนื้อหา ก็จะลิ้งค์ไปทีละหน้า มีทิศทางการเข้าสู่เนื้อหาต่างๆ ใน
แบบเมนูที ่ซ ่อนไว้ด ้านข้างของหน้าจอ เพื ่อประหยัดพื ้นที่ 
เนื่องจากพ้ืนท่ีบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน มีอยู่อย่างจำกัด 

 
5. ผลการดำเนินงาน 

แอปพลิเคชั่นลงเวลาเข้า-ออกงาน ที่ได้วิเคราะห์และพัฒนาขึ้นนี้ 
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทดลองใช้งานระบบ
กับพนักงานท่ี หจก. Jiant Blue Systems จำกัด จำนวน 30 คน 
ตั้งแต่วันท่ี 1 – 30 ธันวาคม 2563 
 
 
ตารางที ่1 การประเมินด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ 
ใช้งานของระบบ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน 

เบ่ียงเบน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

มาตรฐาน 
1.รูปแบบการใช้งาน 
ระบบ ความยาก-ง่าย 

4.2 2.9 มาก 

2.กระบวนการ
ทำงานของระบบ 

4.5 2.7 มากที่สุด 

3.สามารถใช้งานได้
ง่าย ไม่ซับซ้อน 

4.1 2.5 มาก 

4.การใช้งานมีความ 
รวดเร็ว 

4.2 2.5 มาก 

5.ความถูกต้องของ
ฟังก์ชั่น 

4.5 2.8 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 หลังจากทดลองใช้งานระบบกับพนักงานที่ 

หจก. Jiant Blue Systems จำกัด และได้ทำการประเมิน ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการใช้งานของระบบ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3  
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ มากถึงมากที่สุด 
 
ตารางที ่2 การประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบ 
ใช้งานของระบบ 
รายการประเมิน ค่าเฉ

ลี่ย 
ค่าส่วน 

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.ความถูกต้องและ
ความแม่นยำของระบบ 

4 2.1 มาก 

2.ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ 

4.2 2.4 มาก 

3.ความเป็นปัจจุบันของ 
ข้อมูล 

4.1 2.5 มาก 

4.การออกแบบให ้ ใช้
งานง่ายต่อผู้ใช้งาน 

4.2 2.5 มาก 

 
จากตารางที่ 2 หลังจากทดลองใช้งานระบบกับพนักงานที่ 

หจก. Jiant Blue Systems จำกัด และได้ทำการประเมิน ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.125  
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ มาก 
 
โดยมีระบบการทำงาน ดังนี้   
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    5.1 พนักงานทำการ login และ บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน 
ระบบจะเก็บประวัต ิการลงเวลาเข้า -ออกงาน และ พิกัด
ภูมิศาสตร์ ที่พนักงานนั้นอยู่จากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ 
 

   
 

ภาพที่ 5 การ Login เข้าสู่ระบบ และ ลงเวลาเข้า-ออกงาน 

 
   5.2 ระหว่างเวลางาน พนักงานสามารถแจ้งงานที่ทำพร้อม
ถ่ายรูปภาพเพื่อเป็นหลักฐาน ระบบจะเก็บพิกัดของพนักงาน 
เพื่อตรวจสอบได้ว่าถูกต้องหรือไม่ 

 
ภาพที่ 6 การแจ้งงานที่ทำในเวลางานของพนักงาน 

 
   5.3 พนักงานสามารถลางาน และ หัวหน้างานสามารถ
พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการลาได้ พนักงานจะทราบผลการ
อนุมัติจากโทรศัพท์มือถือของพนักงาน 

 
ภาพที่ 7 การลางานและผลการอนุมัติการลา 

 
   5.4 หัวหน้างานสามารถทราบพิกัดภูมิศาสตร์ ที่พนักงานอยู่
จากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ 
 

 
ภาพที่ 8 ตำแหน่งที่อยู่ของพนักงานในระหว่างเวลางาน 

 

ตำแหน่งของ
พนักงาน 
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ภาพที่ 9 ตำแหน่งที่พนักงานทำการบันทึกรายละเอยีดงาน 

 

 
ภาพที่ 10 ระบบสามารถแสดงเวลาเข้าออกงานและพิกัดของพนักงาน 

 
 
 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นลงเวลาเข้า-ออกงาน กรณีศึกษา 

หจก. Jiant Blue Systems จำกัด การดำเนินงานประกอบไป
ด้วยขั้นตอนดังนี้ 1.รวบรวมความต้องการของระบบ 2.วิเคราะห์
และออกแบบระบบ 3.พัฒนาระบบ 4.ทดสอบและแก้ไขปรับปรุง
ข้อผิดพลาดของระบบ 5.สรุปผลการดำเนินงาน สามารถสรุปผล
การดำเนินงานได้ดังนี ้การพัฒนาระบบสามารถพัฒนาไดต้รงตาม
วัตถุประสงค์ตามที่ได้ทำการออกแบบไว้และสามารถนำไปใช้งาน
ได้จริง  

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชั่นลงเวลา
เข้า-ออกงาน กรณีศึกษา หจก. Jiant Blue Systems จำกัด 
พบว่า เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใช้งานของ

ระบบ  ม ีค ่ า เฉล ี ่ ย เท ่ าก ับ  (𝑥̅  = 4.3) รองลงมาค ือ  ด ้ าน

ประสิทธิภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥̅  = 4.125)  
เมื ่อหจก. Jiant Blue Systems จำกัด นำแอปพลิเคชั่นลง

เวลาเข้า-ออกงานนี้ ไปใช้งาน พบว่า สามารถตรวจสอบการลง
เวลาเข้าออกงานของพนักงานได้ทันที สามารถตรวจสอบ
ตำแหน่งที่อยู่ของพนักงานระหว่างเวลางาน และ การปฏบิตัิงาน 
ได้ทันที สามารถประเมินการทำงานของพนักงานได้ โดยดูจาก
การเข้างานสาย หรือ เวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละชิ้น ได้ แต่ก็ยัง
มีข้อควรปรับปรุง เช่น การทำงานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่เป็น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์อย่างเดียว ยังไม่รองรับการทำงานบน
ระบบปฏิบัติการ IOS และพบว่า ฟังก์ชัน GPS ที่ใช้บอกพิกัด
ภูมิศาสตร์ของพนักงานนั้น ไม่รองรับการใช้กับ อุปกรณ์สมาร์ท
โฟน ยี่ห้อ Huawei บางรุ่น 
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บทคัดย่อ 
บทความกล่าวถึงการวิจัย เรื่อง ระบบการจัดการจองนวด

ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบ 2) พัฒนาระบบ และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ วิธีการวิจัย 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย การกำหนดปัญหา 
การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบโปรแกรม การพัฒนาระบบ 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ และการจัดทำคู่มือ
ระบบ จัดทำโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอปพลิ เค ชันด้ วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ PHP, HTML, CSS, JavaScript และ 
Bootstrap 4.0  ฐานข้อมูลที่ใช้คือ MariaDB  ผลการวิจัย ระบบ
ที่พัฒนาแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วน คือ เจ้าของร้าน และลูกค้า ซึ่ง
ระบบสามารถจัดการข้อมูลพนักงาน จัดการห้องนวด จัดการ
ประเภทการนวด ทำรายการจองนวด ดูรายการจองนวดวันนี้ 
และรายงานลูกค้า ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยรวม
ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.75, SD=0.66) ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้
ระบบ จำนวน  30 คน อยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  ( X = 4.49, 
SD=0.27) สรุปได้ว่าระบบสามารถงานได้จริงและตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
คำสำคัญ – ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, การจองนวด 
 

ABSTRACT 
 The article discusses on the research title is The 
Online Massage Reservation Management System. The 
objectives are: 1) study, analyze and design the 
system 2) develop the system and 3) evaluate the 
satisfaction of users of the system. A 6-step research 
method consisted of defining the problem, system 
analysis, program design, system development, 

assessing the satisfaction of system users, and 
preparation of the system manual. Create the program 
in the form of a web application with computer 
languages including PHP, HTML, CSS, JavaScript and 
Bootstrap 4.0. The database used is MariaDB. The 
research results of the developed system are divided 
into 2 parts: shop owners and customers, which the 
system can manage employee information, manage 
massage rooms, manage massage types, make 
massage reservations, view the list of massage 
reservations of today, and customer reports. The 
overall result of the system performance evaluation 
from experts showed that the system performed at a 
good level ( X = 3.75, SD = 0.66). The overall 
satisfaction assessment of 30 system users was at a 
good level ( X = 4.49, SD = 0.27).  In conclusion, the 
system can actually work and meet the needs of 
users. 
Keywords -- Management Information Systems, 
Massage Reservation 

1. บทนำ 
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้ความสำคัญกับการพัฒนา

ด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และปัจจัยที่สัมพันธ์กับตัวบุคคล
บนหลักการที่ว่าสุขภาพดีได้เมื่อมีภาวะสมดุลในร่างกาย จึงได้รับ
การยอมรับและมีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเห็นได้จาก
ที่มีการพึ่งพาแพทย์ทางเลือกควบคู่ไปกับแพทย์ปัจจุบันเมื่อมี
อาการเจ็บป่วยมากขึ้น แพทย์ทางเลือกมีอยู่มากกว่า 100 วิธี 
หนึ่งในนั้นคือ การนวดบำบัด [1] ทำให้มีธุรกิจร้านนวดเกิดขึ้น



2113 
 

  

จำนวนมากเพื่อรองรับการใช้บริการนวดทั้งที่เป็นการนวดเพื่อ
รักษาอาการ การนวดเพื่อผ่อนคลาย และอื่นๆ   

การทำธุรกิจร้านนวดในปัจจุบันบางแห่งยังเปิดให้บริการ
ลูกค้าด้วยวิธีการจองคิวผ่านโทรศัพท์ และการเดินทางมาจองคิว
ที่ร้านโดยตรง เพื่อตรวจสอบช่วงเวลาว่างของคิวและหมอนวดที่
ต้องการ ทำให้พบปัญหา คือ สำหรับลูกค้าที่เดินทางมาจองคิวที่
ร้านโดยตรงจะไม่รู้เลยว่าวัน-เวลาที่ว่างของลูกค้าตรงกับหมอ
นวดที่ต้องการหรือไม่และไม่รู้ว่าร้านนวดมีคิวจองเต็มหรือยัง 
และสำหรับลูกค้าที่โทรศัพท์มาจองคิวอาจทำให้ได้รับคิวในวัน -
เวลา และหมดนวดที่ต้องการแต่ก็อาจพบกับปัญหา เช่น 
เจ้าหน้าที่ลืมจดบันทึกการจองคิวเพราะงานยุ่ง ลายมืออ่านไม่
ออก และจดบันทึกข้อมูลคิวผิดพลาด เป็นต้น ถึงแม้ว่าในบาง
ร้านจะมีการจองคิวโดยการกรอกข้อมูลในโปรแกรม Microsoft 
Excel แต่ก็อาจลืมบันทึกได้ทำให้ข้อมูลที่กรอกไว้หายไป ส่งผล
ต่อการให้บริการที่อาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจต่อการให้บริการของ
ร้านนวดได้ 

ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ เพื่ อ ก า ร จั ด ก า ร  (Management 
Information System: MIS) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล และการสร้างสารสนเทศเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ การประสาน และการควบคุมงาน [2] นอกจากนี้ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน (Web 
Application) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้แบบออนไลน์ผ่าน
เว็บเบราเซอร์ (Browser) บนระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และ
อินทราเน็ต (Intranet) โดยที่ ไม่ต้องติดตั้ งโปรแกรมลงบน
อุปกรณ์ของผู้ใช้ และยังสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา [3] 

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกทำการพัฒนาระบบการจัดการจอง
นวดออนไลน์เป็นเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน
ได้สะดวกตลอดเวลา รวมถึงตอบสนองการทำงานของผู้บริหาร
ร้านนวดทำให้สามารถบริหารจัดการร้านนวดได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบการจัดการจอง
นวดออนไลน์  

2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการจัดการ

จองนวดออนไลน์ 

3. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยพัฒนาระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ ในครั้งนี้ มี

การศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี ้
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 ในรายงานของกรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข [4] แสดงให้
เห็นว่าธุรกิจสถานประกอบการด้านสุขภาพมีแนวโน้มการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี เฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยในปี 2558 มี
มูลค่าทางการตลาดมากถึง 4.75 หมื่นล้านบาท โดยประเทศไทย
เป็น 1 ใน 20 ประเทศที่มีการเติบโตของธุรกิจสปาสูงสุดในปี 
2548 และมีรายได้จากธุรกิจสปา จำนวนมากถึง 1.01 พัน
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าประเทศอินโดนีเซียที่มีการเติบโต
ของรายได้จากธุรกิจสปาอยู่ใน 20 อันดับด้วย ประเทศไทยจึงถือ
ได้ว่าเป็น “Spa Capital of Asia” [5] 
 การทำธุรกิจร้านนวดหรือร้านสปาที่เปิดให้บริการในรูปแบบ
การทำงานเดิมมักเปิดให้บริการลูกค้าจองคิวผ่านโทรศัพท์ และ
เดินทางมาจองคิวที่ร้านโดยตรง ทำให้เกิดปัญหาที่ผิดพลาด
เกิดขึ้นได้ง่าย การนำแนวทางของการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเข้ามาช่วยในการดำเนินกิจการของร้านนวด จะ
ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การควบคุม
งาน และอื่นๆ โดยเฉพาะการจองคิวนวดของร้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ [6]  
 ทั้งนี้การพัฒนาระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยทำการพัฒนาในรูปแบบของระบบประมวลผลรายการทาง
ธุรกิจ (Transaction Processing System) ที่จะทำการแปลง
ข้อมูลรายการทางธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องจักรสามารถอ่าน
ได้ ทำให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลรายการ และสั่ง
พิมพ์รายการทางธุรกิจนั้นเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ได้  [7] โด ยมี ก ารท ำงาน แบ บ ออน ไลน์  ใน รูป แบ บ เว็ บ           
แอปพลิเคชัน ซึ่งภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันปัจจุบันติดอันดับภาษาที่นิยมใช้ ได้แก่ PHP, 
JavaScript, HTML5, Bootstrap และอื่นๆ โดยใช้ฐานข้อมูล 
MySQL [8] ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการทำงาน
ของภาษาคอมพิวเตอร์ และการทดสอบระบบท่ีพัฒนา ดังนี ้
 3.1.1 PHP เป็นภาษาที่มีการใช้มากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำงานในส่วนของเครื่องแม่ข่าย มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพดี 
และมี Framework ที่รองรับการทำงานของ PHP [8] 
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 3.1.2 JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ ใช้ร่วมกับ
ภาษา HTML เพื่ อ ให้ เว็บ ไซต์ที่ พัฒนาดูมี การเคลื่ อนไหว 
ตอบสนองการทำงานของผู้ใช้งานได้มากขึ้น สามารถทำงานข้าม
แพลตฟอร์มได้ [9] 
 3 .1 .3  Bootstrap เป็ น  Front-end Framework ที่ ใ ช้
พัฒนาในส่วนการแสดงผลของเว็บไซต์ รองรับการทำงานทุก 
Smart Device ในรูปแบบของ Responsive Web [10] 
 3.1.4 MySQL เป็น ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดย
ใช้ภาษา SQL มีการทำงานที่สนับสนุนข้อมูลชนิด ตัวเลข วันที่
และเวลา และตัวอักษร มีส่วนติดต่อกับภาษาในการพัฒนาอื่นๆ 
เพื่อให้เข้าใช้ฟังก์ชันการทำงานกับฐานข้อมูล MySQL ได้ [11]  
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พร้อมชัย ครุยทอง, ธรรมชาติ ตั้งประเสริฐ, ศิวิมล นาคทอง 
และธีรทัศน์ สมบูรณ์ยานนท์ [6] ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานสปา โดยระบบสามารถจัดตารางเวลาของนักบำบัด จัด
ตารางเวลาการนวด จัดการห้องนวด ทำรายการจองห้องนวดได้ 
ซึ่งระบบพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP, JavaScript, JQuery และ
ฐานข้อมูล MySQL โดยระบบสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้
สะดวกเพิ่มขึ้น ลดเวลาการเดินทางของลูกค้า และยังช่วยลด
ต้นทุนการจ้างพนักงานหน้าร้าน รวมถึงปัญหาจากการบริการ
หน้าร้านของพนักงาน ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการใช้
บริการของร้าน 
 ภัทรพล นนทการ [12] ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ร้านสปา (กรณีศึกษา ร้าน Ann’sSpa) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากความล่าช้าในการเรียกดูข้อมูล ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงาน
ธุรกิจเกิดความยุ่งยากและกระทบต่อการทำสรุปยอดขายในแต่
ละเดือน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบการทำงานเป็นเว็บแอปพลิคชัน
ที่จัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล MySQL และพัฒนาโปรแกรม
ระบบด้วยภาษา PHP, HTML5, JavaScript และ CSS โดย
ระบบที่พัฒนาช่วยให้การทำงานของร้าน Ann’sSpa มีการ
จัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีระเบียบ ทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน ช่วย
ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ และยังช่วยป้องกันการ
สูญหายของข้อมูลด้วย 
 สุจิตรา อดุลย์เกษม, จิตดำรง ปรีชาสุข, สุพัตตรา ศรีโชค 
และ ประภาพรรณ เมฆสุกใส [13] ทำวิจัยพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจสปา โดยได้พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ SPA-BM ขึ้นเพื่อช่วยจัดการตารางการทำงานนวดของ

พนักงานนวดและเตียงที่ให้บริการ เพื่อช่วยให้ร้านสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรของร้านที่มีจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยการทดลองกับลูกค้าร้านจันทร์สปาที่ขอใช้บริการ 
จำนวน 30 คำร้องขอ ผลการวิจัยคือโปรแกรมประยุกต์ที่
พัฒนาขึ้นช่วยให้ร้านจันทร์สปาสามารถกระจายการทำงานของ
ทรัพยากรภายในร้านให้รองรับงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนของ

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 
SDLC) [3], [14] ทั้งหมด 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
4.1 การกำหนดปัญหา  
 เป็นขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบให้มี
ความชัดเจน เมื่อมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
งาน เช่น การจัดกลุ่ม การจัดลำดับความสำคัญ ที่จะทำให้
สามารถคัดเลือกที่เหมาะสมมาทำการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับองค์กรได้อย่างเหมาะสม  
4.2 การวิเคราะห์ระบบ  
 เป็นข้ันตอนการรวบรวมปัญหาที่ได้มาทำการออกแบบระบบ
โดยวิเคราะห์การทำงานของระบบงานเดิม และความต้องการ
ของระบบงานใหม่ด้วยแผนภาพบริบท (Context Diagram) 
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) และแบบจำลอง
ที่ ใ ช้ อ ธิ บ าย โค ร งส ร้ า งขอ งฐาน ข้ อมู ล  (Entity Relation 
Diagram)  
4.3 การออกแบบโปรแกรม  
 เป็นขั้นตอนการออกแบบการทำงานของระบบทางเทคนิค 
ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีที่ใช้ ฐานข้อมูลที่ใช้ การออกแบบ
เครือข่ายที่เหมาะสม และส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน (User 
Interface)  
4.4 การพัฒนาระบบ  
 เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม (Coding) เพื่อพัฒนาระบบ
ตามที่ได้มีการออกแบบโปรแกรมไว้ หลังจากนั้นทำการทดสอบ
ระบบโดยผู้เช่ียวชาญ ด้วยแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การจัดการจองนวดออนไลน์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) (มีค่าระหว่าง 1-5) [15] ประกอบด้วยข้อ
คำถามทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการทำงานตาม
ระบบของผู้ใช้งาน ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ด้านการใช้งาน
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ของระบบ และด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อให้
พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานจริง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการแปลผลตาม
เกณฑ์เฉลี่ย ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 คือ มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 3.50-4.49 คือ มีประสิทธิภาพมาก 2.50-3.49 คือ มี
ประสิทธิภาพปานกลาง 1.50-2.49 คือ มีประสิทธิภาพน้อย และ 
1.00-1.49 คือ มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด [16] 
4.5 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ   
 เป็นขั้นตอนการนำระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ ที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้งาน โดยผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของร้านและ
ลูกค้าของร้านนวดซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 30 คน 
ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการจอง
นวดออนไลน์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) (มีค่าระหว่าง 1-5) [15] แบ่งแบบสอบถามออกเป็น       
3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการทำงานตามระบบของ
ผู้ใช้งาน ด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ และด้านการ
ออกแบบการทำงานของระบบ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการแปล
ผลตามเกณฑ์เฉลี่ย ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 คือ พึงพอใจ
มากที่สุด 3.41-4.20 คือ พึงพอใจมาก 2.01-3.40 คือ พึงพอใจ
ปานกลาง 1.81-2.00 คือ พึงพอใจน้อย และ 1.00-1.80 คือ พึง
พอใจน้อยท่ีสุด [17] 
4.6 การจัดทำคู่มือระบบ  
 เป็นขั้นตอนการจัดทำคู่มือการติดตั้งระบบ และคู่มือการใช้
งานระบบ 

 
5. ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพัฒนาระบบการจัดการจองนวดออนไลน์  
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
5.1 ผลการกำหนดปัญหา 
   ผู้วิจัยทำการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบโดย
วิธีการสัมภาษณ์เจ้าของและลูกค้าที่มาใช้บริการร้านนวด ซึ่ง
กำหนดให้เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ ร้านที่ตั้ง
อยู่บริเวณวงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน     
10 คน ด้วยข้อคำถาม เช่น ทางร้านรับจองลูกค้านวดด้วย
ช่องทางใด ลูกค้าพบปัญหาใดบ้างเมื่อมาใช้บริการ ทางร้านพบ

ปัญหาใดบ้าง และหากมีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจองจะ
ทำให้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือไม่ เป็นต้น ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า ส่วนของลูกค้า ลูกค้าไม่ได้รับความ
สะดวกในการจองนวด เนื่องจากโทรมานัดแล้วพบว่าไม่มี
ช่วงเวลาว่าง ไม่มีหมอนวดว่าง หรือหมอนวดประจำไม่ว่าง เป็น
ต้น ในกรณีที่เข้ามาจองนวดที่ร้านโดยตรงก็พบว่า บางครั้งเข้ามา
หมอนวดไม่ว่าง หรือบางครั้งต้องเสียเวลารอเกือบครึ่งช่ัวโมงกว่า
หมอนวดจะว่าง และน้อยมากที่เข้ามาแล้วจะได้นวดทันที ส่วน
ของเจ้าของร้าน เจ้าของร้าน ต้องจดลงกระดาษเพื่อจัดคิว 
บางครั้งลูกค้าแน่นมากจะใช้วิธีจำและสุดท้ายทำให้ลืมจด รวมถึง
เมื่อหมดวันยังต้องทำสรุปรายงานจำนวนลูกค้าเข้าร้าน และอื่นๆ 
สามารถสรุปปัญหาได้ดังภาพ 1 

 
ภาพ 1 แผนภูมกิ้างปลาแสดงปัญหาการจัดการจองนวด 

 
5.2 การวิเคราะห์ระบบ  
 ผลการวิเคราะห์ระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ โดยการ
วิเคราะห์การทำงานของระบบงานเดิมและความต้องการของ
ระบบงานใหม่ มดีังนี ้

 
ภาพ 2 แผนภาพบริบทระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ 
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 5.2.1 ผลการวิเคราะหร์ะบบด้วยแผนภาพบริบท  
  ระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ 2 
กลุ่ม คือ เจ้าของร้าน และลูกค้า สามารถอธิบายภาพรวมการ
ทำงานของระบบที่สัมพันธ์กันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบได้ (ภาพ 
2) ดังนี้  
 5.2.2 ผลการวิเคราะห์แผนภาพกระแสข้อมูล 
  ระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ มีการทำงานของ
ระบบ ประกอบด้วย 8 กระบวนการ ได้แก่  สมัครสมาชิก 
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน การจอง การจัดการการจอง การจัดการ
ห้องนวด การจัดการสถานะห้องนวด การจัดการเวลานวด และ
ออกรายงาน โดยแต่ละกระบวนการทำงานมีดังนี้ (ภาพ 3 – 10) 

 
ภาพ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที ่2 กระบวนการที่ 1 สมัครสมาชิก 

 

 
ภาพ 4 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที ่2 กระบวนการที่ 2 การเข้าสู่ระบบ 

 

 
ภาพ 5 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที ่2 กระบวนการที่ 3 การจอง 

 
ภาพ 6 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที ่2  

กระบวนการที่ 4 การจัดการการจอง 
 

 
ภาพ 7 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที ่2  
กระบวนการที่ 5 การจัดการห้องนวด 
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ภาพ 8 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที ่2  

กระบวนการที่ 6 การจัดการสถานะห้องนวด 

 
ภาพ 9 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที ่2  
กระบวนการที่ 7 การจัดการเวลานวด 

 

 
ภาพ 10 แผนภาพกระแสข้อมูลระดบัที ่2  

กระบวนการที่ 8 ออกรายงาน 

  สามารถสรุปขั้นตอนการทำงานของระบบในภาพรวม
ด้วยแผนผังวิธีการทำงาน (Flow Chart) ของระบบการจัดการ
จองนวดออนไลน์ ดังนี ้

 
ภาพ 11 แผนผังวธิีการจองนวดด้วยระบบการจัดการจองนวดออนไลน์  

 5.2.3 ผลการวิเคราะห์ระบบด้วยแบบจำลองโครงสร้าง
ฐานข้อมูล 
  ระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ มีการออกแบบ
โครงสร้างของฐานข้อมูลระบบการจองนวด ประกอบด้วย 6 
ตารางข้อมูลหลัก และ 2 ตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ภาพ 12) ดังนี ้
 

 
ภาพ 12 แบบจำลองโครงสร้างฐานข้อมลู 

ระบบการจัดการจองนวดออนไลน ์
  

5.3 ผลการออกแบบโปรแกรม 
 ระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ มีการออกแบบให้มีการ
ทำงานในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันท่ีสามารถเรียกใช้งานผ่าน
เว็บ เบราเซอร์  และมี ก ารออกแบบ ให้ มี การตอบสนอง 
(Responsive) การทำงานของผู้ใช้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
สมาร์ทโฟน  
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5.4 ผลการพัฒนาระบบ 
 ระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ จัดทำขึ้นในรูปแบบของ
เว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ PHP, HTML, 
CSS, JavaScript และ  Bootstrap 4.0  ฐาน ข้ อมู ลที่ ใ ช้ คื อ 
MariaDB สร้างระบบให้มีการทำงานแบ่งเป็น  2 ส่วนคือ ส่วน
ของเจ้าของร้าน และส่วนของลูกค้า หลังจากนั้นทำการทดสอบ
ระบบด้วยข้อมูลทดสอบโดยผู้วิจัยเอง และทำการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.75, SD=0.66)  ผลการพัฒนา
ระบบ มีดังนี ้
 

 5.4.1 ส่วนการทำงานของเจ้าของร้าน 
  เจ้าของร้านสามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อทำงาน ได้แก่ 
การจัดการผู้ใช้ (พนักงาน) จัดการห้องนวด จัดการประเภทนวด 
จัดการจองออนไลน์ ตรวจดูรายการนวดวันนี้ และสรุปรายงาน 
(ภาพ 13 - 17) ดังนี้  
 

 
ภาพ 13 เมนูรายการหลักของเจ้าของร้าน 

 

 
ภาพ 14 หน้าจอการจัดการการจองสำหรับเจ้าของร้าน 

 
ภาพ 15 หน้าจอการออกรายงานของระบบสำหรับเจ้าของร้าน 

 

 
ภาพ 16 หน้าจอดรูายการนวดวันนีส้ำหรับเจ้าของร้าน 

 
ภาพ 17 หน้าจอการจัดการห้องนวดสำหรับเจ้าของร้าน 

 
 5.4.2 ส่วนการทำงานของลกูค้า 
  ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อทำงาน ได้แก่ สมคัร
สมาชิก ลงทะเบยีนเข้าใช้งาน การจองนวด การจดัการการจอง
นวด ดูประวตัิการจองนวด และอืน่ๆ (ภาพ 18 - 22) ดังนี้ 

 
ภาพ 18 หน้าจอหลักของลูกค้า 
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ภาพ 19 หน้าจอสำหรับลูกค้าสมัครเข้าใช้งานระบบ 

 

 
ภาพ 20 หน้าจอการจองนวดสำหรบัลูกค้า 

 
ภาพ 21 หน้าจอสรุปรายการจองนวดสำหรับลูกค้า 

 
ภาพ 22 หน้าจอดูประวตัิการจองนวดของลูกค้า 

 
5.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการจอง
นวดออนไลน์ โดยผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของร้านและลูกค้าของร้าน
นวดซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 30 พบว่า โดยรวม
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบการจัดการจองนวด

ออนไลน์ ในระดับมากที่สุด ( X = 4.49, SD=0.27) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อแล้วพบว่า ผู้ใช้งานเห็นว่าระบบสามารถทำงานได้ดี
มากในด้านความสามารถในการทำงานตามระบบของผู้ใช้ และ
ระบบสามารถทำงานได้ดีด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
และด้านการออกแบบการทำงานของระบบ ตาราง 1 
 

ตาราง 1 ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
รายการประเมิน X  SD. การแปลผล 

ด้านความสามารถในการทำงาน
ตามระบบของผู้ใช้งาน 

4.58 0.50 มากที่สุด 

ด้านความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบ 

4.46 0.17 มากที่สุด 

ด้านการออกแบบการทำงานของ
ระบบ 

4.44 0.14 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.49 0.27 มากที่สุด 

 
5.6 ผลการจัดทำคู่มือระบบ 
 เป็นรายงานเอกสารคู่มือการติดตั้งระบบ และคู่มือการใช้งาน
ระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ ที่ให้เจ้าของร้านสามารถ
นำมาใช้เป็นแนวทางในการทำงานกับระบบให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  

 
6. สรุปผลการวิจัย  

 สรุปผลการวิจัยพัฒนาระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ 
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ 2 กลุ่ม คือ เจ้าของร้าน และลูกค้า โดยเจ้าของ
ร้านสามารถเข้าใช้งาน การจัดการข้อมูลผู้ใช้ การจัดการการจอง 
การจัดการห้องนวด การจัดการสถานะห้องนวด การจัดการเวลา
นวด และดูรายงานจากระบบได้ ในส่วนของลูกค้าสามารถสมัคร
สมาชิก เข้าใช้งานระบบ ทำการจองนวดโดยต้องตรวจสอบวัน - 
เวลาว่างและห้องนวดว่างตรงกับท่ีลูกค้าต้องการจึงจะทำรายการ
จองได้สำเร็จ และลูกค้าสามารถดูรายงานที่ เกี่ยวข้องได้ คือ 
ประวัติการจองนวดของตนเอง โดยเจ้าของร้านสามารถเพิ่ม 
แก้ ไข  ลบ ข้ อมู ลพื้ น ฐาน ของระบบ ได้  ผลการป ระ เมิ น
ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.75, SD=0.66) และผลการ
ประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน จำนวน 30 คน พบว่า 
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยรวมในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.49, SD=0.27) จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนา
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สามารถนำไปใช้งานได้จริงและสามารถทำงานได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ ระบบจึงอาจสามารถช่วยให้การทำงานของร้าน
นวดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้    
 

7. การอภิปรายผล  
 การวิจัยพัฒนาระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยทำการพัฒนาระบบในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ท่ีช่วย
ให้ร้านนวดสามารถรับจองลูกค้าที่ต้องการนวด จัดการห้องนวด 
จัดการเวลานวด และอื่นๆ ที่ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ส่งผล
ให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในระดับมากที่สุด ( X = 
4.49, SD=0.27) สอดคล้องกับงานวิจัยของ พร้อมชัย ครุยทอง, 
ธรรมชาติ ตั้งประเสริฐ, ศิวิมล นาคทอง และธีรทัศน์ สมบูรณ์ยา
นนท์ [6] ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสปา ช่วยในการจัด
ตารางเวลาการนวด จัดการห้องนวด และอื่นๆ ที่ทำให้ลูกค้า
ได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการของร้าน นอกจากนี้ระบบ
การจัดการจองนวดออนไลน์ ที่พัฒนายังสามารถออกรายงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในร้าน ช่วยให้ร้านนวด
สามารถทำสรุปรายงานรายงานจำนวนลูกค้าเข้าร้าน และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ ช่วยให้ร้านนวดสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 
และป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภัทรพล นนทการ [12] ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านสปา 
(กรณีศึกษา ร้าน Ann’sSpa) ท่ีระบบสามารถแก้ไขปัญหาความ
ล่าช้าในการเรียกดูข้อมูล ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานธุรกิจเกิด
ความยุ่งยากและกระทบต่อการทำสรุปยอดขายในแต่ละเดือน 
แต่ทั้งนี้ ระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ ได้รับการออกแบบ
โดยเน้นที่ระบบการจองนวดในรูปแบบเดิมเพื่อปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แต่ภายหลังเมื่อพัฒนาระบบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว พบว่า ระบบยังมีข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับร้าน
นวดบางส่วนที่อาจยังไม่ครอบคลุมการทำงานโดยรวมของร้าน
นวด เช่น ระบบการจัดการข้อมูลหมอนวด และการสมัคร
แพ็กเกจนวดเป็นคอร์ส (10 ครั้ง) เป็นต้น แต่จากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในการ
ทำงานของระบบในระดับมากที่สุด ( X = 4.49, SD=0.27) ซึ่ง
อาจขัดแย้งกับความคิดเห็นของนักวิจัยที่เมื่อได้ทำงานจริงกับ
ระบบแล้วเห็นว่ายังมีสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมในการทำงานของระบบ 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของร้านทำให้
วิเคราะห์ได้ว่าระบบการจัดการจองนวดออนไลน์ มีการออกแบบ

ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน มีเมนูรายการที่เกี่ยวข้อง
เพียงไม่กี่รายการ ประกอบกับผู้ให้บริการร้านนวดกรณีศึกษายัง
มีความเช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์น้อย จึงมีความพึงพอใจมาก
เพราะสามารถทำงานกับระบบได้ง่าย ในส่วนของลูกค้าซึ่งมีส่วน
ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ ผู้วิจัยเห็นว่าส่วนของลูกค้ายังขาดการจัดการในส่วนของ
หมอนวดซึ่งลูกค้าบางรายต้องการระบุหมอนวดที่ตนต้องการ จึง
สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมจากลูกค้า ทำให้วิเคราะห์ได้ว่าร้าน
นวดกรณีศึกษาเป็นร้านที่มีการกำหนดหมอนวดไว้ประจำห้องทำ
ให้ไม่เห็นความสำคัญของการระบุหมอนวดในระบบการจัดการ
จองนวดออนไลน์  
 

8. ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
 เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานของระบบการจัดการจองนวด
ออนไลน์ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการจัดทำข้อมูลในส่วนของ
หมอนวดเพิ่ม เนื่องจากจะทำให้ระบบที่พัฒนาสามารถใช้งานได้
กับร้านนวดอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ควรมีระบบการจัดการ
ข้อมูลแพ็กเกจนวด เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานท้ังหมดของร้าน
นวด และจะทำให้การบริหารจัดการงานภายในร้านนวดมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ 
  

เอกสารอ้างอิง 
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ตัวแบบการวิเคราะห์ลูกค้าที่ผิดนัดด้วยเทคนิคการถดถอยโลจิสติก  
กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรมเดอะแกรนด์ เดนทิสก์ 

Customer Churn Analysis Model using Logistic Regression 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบ
ต้นแบบวิเคราะห์ลูกค้าที่ผิดนัด กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรม 
เดอะแกรนด์ เดนทิสก์ 2) เพื ่อพัฒนาต้นแบบการวิเคราะห์
ล ูกค้าที ่ผ ิดนัด กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรม เดอะแกรนด์ 
เดนทิสก์ 3) เพื่อประเมินต้นแบบการวิเคราะห์ลูกค้าที่ผิดนัด 
กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรม เดอะแกรนด์ เดนทิสก์ การศึกษา
ครั้งนี้อาศัยกรอบแนวคิด Cross Industry Standard Process 
for Data Mining (CRISP-DM) เครื ่องมือในการวิจ ัยได้แก่ 
Microsoft Excel 2016 และ RapidMiner 9.6 ผลการวิจัย
พบว่า การพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์ลูกค้าที ่ผ ิดนัดด้วย
เทคนิคการถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรม เดอะ
แกรนด์เดนทิสก์ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 
ตัวแปรที่ส่งผลต่อลูกค้าที่ผิดนัดประกอบด้วย ภูมิลำเนา และ
ประเภทการรักษา และผลการประเมินตัวแบบ พบว่า ค่า
ประสิทธิภาพของตัวแบบมีค่าร้อยละ 83.46 ดังนั้น การพัฒนา
ตัวแบบการวิเคราะห์ลูกค้าที่ผิดนัดด้วยเทคนิคการถดถอยโลจิ
สติก กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรม เดอะแกรนด์เดนทิสก์ ครั้งนี้
คลินิกทันตกรรม เดอะแกรนด์เดนทิสก์สามารถทราบถึงโอกาส
ที่ลูกค้าจะบอกยกเลิกและเลื่อนนัด 
คำสำคัญ  :  ตัวแบบ, ลูกค้าท่ีผิดนัด, การถดถอยโลจิสติก 

 
ABSTRACT 

 The objective of this study was to analyze, design, 
develop, and evaluate Customer Churn Analysis 
Model using Logistic Regression Technique: A Case 

Study of The Grand Dentist. This study used Cross 
Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM). 
The development tools were Microsoft Excel 2 0 1 6 
and RapidMiner 9.6. The result of study, the variables 
that effect the customer churn include area and type 
of treatment. The results of the model evaluation 
showed that the efficiency value of model was 
83.46%.  Therefore, Customer Churn Analysis Model 
using Logistic Regression Technique: A Case Study of 
The Grand Dentist able to know the opportunity for 
customers to cancel and postpone the appointment. 
Keyword: Model, Customer Churn, Analysis Logistic Regression  

 
1. บทนำ 

 ในปัจจุบันธุรกิจคลินิกทันตกรรมมีการแข่งขันกันสูงมาก 
คลินิกทันตกรรมหลายแห่งปรับเปลี่ยนนโยบายในการให้บริการ
แก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันในเรื่องของการให้บริการ
เป็นหลัก เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่
ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้านั้นกลับมาใช้บริการซ้ำ สร้างรายได้
ให้กับคลินิกทันตกรรมเพิ ่มขึ ้น การคิดวิเคราะห์และการ
วางแผน การจัดการบริหารภายในธุรกิจล้วนขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
เป็นคนตัดสินใจ ซึ่งกิจกรรมการในธุรกิจมีหลายกิจกรรม การ
ผิดนัดและการเลื ่อนนัดของธุรกิจเป็นเรื ่องที ่ส ่งผลต่อการ
ดำเนินงาน หรือ การบริการอย่างมาก จึงต้องพยายามพัฒนา
กลย ุทธ ์การแข ่งข ันเพ ื ่อ ให ้สามารถแข ่ งข ันได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังต้องใช้ความพยายามมาก
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ขึ้นในการ รักษาสถานภาพธุรกิจของคลินิกทันตกรรมให้อยู่ใน
ระดับที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน กลยุทธ์หนึ่งที่คลินิกทันตกรรมต่าง ๆ 
ใช้ในการสร้างและรักษาความเจริญความก้าวหน้าในการด้าน
เนินงานของตนเอง คือ กลยุทธ์ในการสร้างให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจในตัวสินค้าและบริการของคลินิกทันตกรรม[1] 
 คลินิกทันตกรรม ได้มีการเปลี ่ยนแปลงนโยบายในการ
ให้บริการลูกค้า โดยเน้นให้พนักงานให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นเลิศ
มากขึ้น มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อแข่งขันกับ
คลินิกทันตกรรม รอบข้างได้อย่างทัดเทียมกัน จากความจำเป็นใน
การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษานำผล
ของลูกค้าที่ผิดนัดที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ
สาขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนนำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนและก้าวหน้ากลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้
ตรงตามเป ้าหมายของคล ิน ิกท ันตกรรม เดอะแกรนด์  
เดนทิสก์[1]  
 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่อง ตัวแบบการวิเคราะห์
ลูกค้าท่ีผิดนัดด้วยเทคนิคการถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษาคลินิก
ทันตกรรม เดอะแกรนด์ เดนทิสก์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
จัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งขึ ้นและลดจำนวน
ลูกค้าท่ีผิดนัด 
 

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
  1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบวิเคราะห์ลูกค้าที่ผิด
นัด กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรม เดอะแกรนด์ เดนทิสก์ 
 2. เพื่อพ ัฒนาต ้นแบบการว ิ เคราะห์ ล ูกค ้าท ี ่ผ ิดนัด 
กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรม เดอะแกรนด์ เดนทิสก์ 
 3. เพื ่อประเม ินต ้นแบบการวิเคราะห์ล ูกค ้าที ่ผ ิดนัด 
กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรม เดอะแกรนด์ เดนทิสก์ 

 
3. ขอบเขตการศึกษา 

ตัวแบบการวิเคราะห์ล ูกค ้าท ี ่ผ ิดน ัดด ้วยเทคนิคการ
ถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรม The Grand 
dentist ขอบเขตประกอบด้วย 1) ข้อมูลหมอ ย้อนหลัง 6 เดือน 
2) ตารางนัดหมายลูกค้าย้อนหลัง 6 เดือน 3) ใบบันทึกประวัติ
ลูกค้าย้อนหลัง 6 เดือน 4) ใบนัด ย้อนหลัง 6 เดือน 

 
 

4. กลุ่มตัวอย่าง 
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการคลินิกทันตกรรม เดอะแกรนด์ เดนทิสก์

จำนวน 400 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling)  

 
5. เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาตัวแบบ 

 1 . โปรแกรม RapidMiner Studio เวอร ์ช ั ่น 9.6.0.0 
Education Edition ใช้ในการวิเคราะห์จำนวนลูกค้าที่ผ ิดนัด
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษา คลินิกทัน
ตกรรม เดอะแกรนด์เดนทิสก์ 
 2... Microsoft Excel ใช้ในการจัดการข้อมูลก่อนนำเข้ามา
เคราะห์ 

 
6. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ผู้บริหารจัดการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.. พนักงานสามารถนัดหมายลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมาย 
 3. พนักงานสามารถจัดการบริการให้ดียิ่งขึ้น 
 

7. คำจำกัดความ 
 1. ตัวแบบ (Model) เป็นกรอบสำหรับใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล สร้างขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์การลดจำนวนลูกค้าที่ผิดนัด 
 2. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการหรือ
กิจกรรมใด ๆ ที่นำมาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  การสร้าง
ความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง  การรักษาลูกค้า การสนับสนุนการให้บริการลูกค้า
อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในตรา
สินค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร โดยให้ได้รับ
ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย ท้ังต่อตัวลูกค้าและองค์กร  
 3. คุณภาพการบริการ หมายถึง การตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า  ท่ีทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากข้ึน 
 4. การวิเคราะห์การถอยโลจิสติก คือ เป็นการวิเคราะห์การ
ถดถอยต ัวแปรท ี ่ เป ็นต ัวแปรเช ิงค ุณภาพ (Qualitative 
variable) การว ิ เคราะห์การถดถอยโลจิสต ิกแบบไบนารี 
(Binary logistic regression analysis) คือการวิเคราะห์การ
ถดถอยที่ตัวแปรตามมี 2 ค่าคือไม่ เกิดเหตุการณ์(y = 0) หรือ
เกิดเหตุการณ์(y = 1) 
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8. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
8.1 แนวคิด ทฤษฎีลูกค้าสัมพันธ์ 
  กระบวนการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่นำมาสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า  การสร้างความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการใหก้ับ
ลูกค้าได้อย่างต่อเนื ่อง  การรักษาลูกค้า การสนับสนุนการ
ให้บริการลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ เพื ่อให้ลูกค้าเกิดความ
จงรักภักดีในตราสินค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร 
โดยให้ได้รับประโยชน์ท้ังสองฝ่าย ท้ังต่อตัวลูกค้าและองค์กร [8] 
8.2  แนวคิด Cross Industry Standard Process for Data Mining  
(CRISP-DM) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล CRISP-DM 

 กระบวนการ CRISP-DM ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. Business Understanding เ ป ็ น ข ั ้ น ตอนแ รก ของ
กระบวนการ ที่มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจกระบวนการทาง
ธุรกิจโดยรวม  
 2. Data Understanding ขั้นตอนการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลตลอดจนการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
ได้ร ับ โดยเลือกว่าจะใช้ข้อมูลทั ้งหมดหรือบางส่วนในการ
วิเคราะห์ให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
 2. Data Preparation ขั้นตอนการแปลงข้อมูลที่ได้รวบรวม
มาและเลือกไว้ให้อยู่ในรูปแบบท่ีพร้อมสำหรับนำไปวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนต่อไปได้   
 4. Modeling ขั ้นตอนการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์
และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถใช้เทคนิควิธีการ
ต่างๆ ผสมผสานกัน 
 5. Evaluation เป็นขั้นตอนก่อนนำผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอน
ที ่ 4 ไปใช้งาน ด้วยการวัดประสิทธิผลของผลลัพธ์ที ่ได้กับ
วัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ในขั้นตอนแรก ว่ามีนัยสำคัญหรือความ
น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด  
6 . Deployment ข ั ้นตอนการนำผลล ัพธ ์ท ี ่ ได ้ ไปใช ้ งาน 
เป็นการทั่วไป อาจจัดทำเป็นรูปแบบของรายงาน (Report) 

หรือแผนภาพ (Dashboard) ที ่พร้อมให้ฝ่ายต่างๆ นำไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และดำเนินการตา่งๆ 
ในทางธุรกิจต่อไป[3] 
8.3 แนวคิด ทฤษฎี การถดถอยโลจิสติก 
     การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression 
Analysis) เป ็นเทคน ิคการว ิ เคราะห ์ต ัวแปรเช ิงพห ุท ี ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าหรอืทํานายเหตกุารณท์ี่สนใจว่าจะ
เกิดหรือไม่เกิดเหตุการณ์นั้น[10] 
8.4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคลินิกทันตกรรม เดอะแกรนด์
เดนทิสก์ 
     ประวัติคลินิกทันตกรรม เดอะแกรนด์เดนทิสก์ ก่อตั้งเมื่อ
วันที ่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั ้งอยู ่ท ี ่ 67/1 หมู ่ 6 ถนน
พหลโยธิน ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  เปิด
ให้บริการทางทันตกรรมทีทันสมัย ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี
และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย มุ่งเน้นการส่งเสริม , ป้องกันและ
ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของผู ้ป่วย โดยทันตแพทย์ผู ้มี
ประสบการณ์ มีมารตฐานการรักษาและมุ่งเน้นการเอาใจใส่ต่อ
ผู้มารับบริการ ให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป , ทันตกรรมเพื่อ
ความงาม, ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมรากฟันเทียม,ทันตก
รรมประดิษฐ์ นอกจากนี้ ยังให้บริการงานศัลยกรรมช่องปาก , 
รักษารากฟัน, และรักษาโรคเหงือก โดยกลุ่มผู้มารับบริการส่วน
ใหญ่ร้อยละ 80 เป็นวัยทำงาน เช่น พนักงานโรงงาน และ
พนักงานบริษัทเอกชน และอีกร้อยละ 20 เป็นนักศึกษา และ
นักเรียน คลินิกทันตกรรม เดอะแกรนด์ เดนทิส มุ ่งเน้นการ
พัฒนาต่อไป อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับ
ประโยชน์สูงสุด และได้รับบริการทันตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     วทัญญุตา นีลาภาตระกูล (2562) พัฒนาเรื่อง การศึกษา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจลาออกและการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ ตัวแบบพยากรณ์การลาออกของพนักงาน 
กรณีศึกษา บริษัทประกันภัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อ หารูปแบบ
ของความสัมพันธ์ของปัจจัยการลาออกของพนักงาน โดยใช้
เทคนิคกฏความส ัมพ ันธ ์  (Association Rule) พบว่า การ
ทดสอบประสิทธิภาพของตัวแบบใช้วิธีไขว้ ข้อมูลโดยแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 5 ชุดเท่ากัน ผลของกฎความสัมพันธ์พบปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลาออก คือ เงินเดือน อายุงาน 
ความก้าวหน้าในอาชีพ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน และ



2125 

 

  

ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ผลการทดสอบตัวแบบพยากรณ์ที่
เป็นต้นไม้ตัดสินใจ ให้ค่าความถูกต้องในการพยากรณ์สูงที่สุดที่ 
ร้อยละ 91.03 ในขณะที่ตัวแบบพยากรณ์ที่สร้างจากเทคนิคซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ ร้อยละ 90.93 
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ ร้อย
ละ 90.75 เทคนิคเบย์เซียนแบบง่ายและเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้
ส ุด ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ ร ้อยละ 89.60 และ 82.10 
ตามลำดับ ผลที่ได้จาก การวิจัยสามารถนำผลมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างแผนกลยุทธ์สำหรับออกแบบสวัสดิการที่เหมาะสมเพือ่
รักษา พนักงานให้คงอยู่กับบริษัท และเป็นแนวทางในการสร้าง
ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับงานด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป[7] 
     ธาดา จันตะคุณ (2559) พัฒนาเรื่อง ตัวแบบการจำแนก
การเลือกหลักสูตรการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
พบว่า งานวิจัยนี้ได้นำเอาเทคนิคเหมืองข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาต่อจากข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล
เพื่อช่วยในการวางแผนการรับนักศึกษาในอนาคต งานวิจัยนี้
ประกอบด้วย การเปรียบเทียบตัวแบบการจำแนก 4 เทคนิค 
คื อ  Decision Tree, Naïve Bayes, k-NN แ ล ะ  Rule 
Induction ผลปรากฏว่าเทคนิค Decision Tree ค่าความถูก
ต้องสูงสุดได้ 83.97%[5] 
     จีระนันต์ เจริญรัตน์ (2559) พัฒนาเรื่อง การวิเคราะห์กฏ
ความสัมพันธ์การสั่งอาหารด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา 
ร ้านอาหารบ้านฟ้าโปร่ง จ.สกลนคร มี ว ัตถ ุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ของการสั่งอาหารด้วยเทคนิคเหมือง
ข้อมูลตามกรอบแนวคิด คริส์ป-ดีเอ็ม (CRIPS-DM) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ข้อมูลรายการใบสั่งอาหารเฉพาะเบเกอรี่และ
เครื่องดื่ม จากร้านอาหารบ้านฟ้าโปร่ง จ.สกลนคร ที่บันทึกไว้
ในระบบฐานข้อม ูล ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 จํานวน 
37,020 รายการ ผ ู ้ว ิจ ัยได้เล ือกใช้โปรแกรม RapidMiner 
Studio 6.5 และ ใช ้ อ ั ล กอร ิ ธ ึ ม  FP-Growth เ พ ื ่ อหากฎ
ความสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 กลุ ่ม คือ 1) สั่ง
รับประทานที่ร้านพบกฎที่น่าสนใจ 5 กฎมีค่าความเชื่อมั่น 48, 
45, 42, 42 และ 41 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ 2) สั่งกลับบ้านพบ
กฎที่น่าสนใจ 9 กฎ มีค่าความเช่ือมั่น 59, 55, 55, 55, 54, 54, 
53, 53 และ 51 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับพบว่ากฎความสัมพันธ์ที่

ดีที่สุด คือ กลุ่มที่สั่งกลับบ้าน มีค่าความ เชื่อมั่น 59 เปอร์เซ็นต์ 
นั่นคือเมื่อลูกค้าสั่งเค้กนมสด และ สั่งเค้กชาเขียวนมสด ก็จะสั่ง
เค้กมะพร้าวด้วย แสดงว่าจาก กฎที่ได้ทําให้รู้ว่าอาหารอะไร
เป็นจุดเด่นของร้านนี ้ซึ ่งทําให้สามารถจัดกิจกรรมส่ งเสริม
การตลาดที่สอดคล้องกับ พฤติกรรมการสั่งซื ้อของลูกค้าได้
อย่างเหมาะสม[2] 
     ทินภัทร บริรักษ์ (2561) พัฒนาเรื ่อง ตัวแบบวิเคราะห์
ความพึงพอใจการให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์บนฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ สำหรับเฟซบุ๊กแฟนเพจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
ตัวแบบวิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบบริการ โดยงานวิจัย
นี้เน้นที่จะระบุให้ได้ว่าระบบบริการใดที่มีค่าระดับความพึง
พอใจที่ได้จากผู้รับบริการอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ซึ่งสะท้อนถึงว่าระบบ
บริการนั้นกำลังเกิดปัญหาต่อการให้บริการ โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้
เฟซบุ๊กเป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมข้อความแสดงความไม่พึง
พอใจต่อระบบบริการ โดยปรับสภาพข้อมูลจากข้อมูลไร้
โครงสร้างของเฟซบุ๊กให้อยู่ในรูปแบบมีโครงสร้างที่เรียกว่า
เฟรมก่อนนำไปทดลอง พบว่า ตัวแบบวิเคราะห์ความพึงพอใจมี
ประสิทธิภาพความแม่นยำอยู่ที่ร้อยละ  87.50 ซึ่งเป็นระดับที่น่าพอใจ[4] 
     ฤทธ ิไกร ทว ี เจร ิญ (2559) พัฒนาเร ื ่อง ต ัวแบบการ
พยากรณ์การลาออกของพนักงานฝ่ายผลิตในธุรกิจเครื่องฉีด
พลาสติกของบริษัทแห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื ่อหาปัจจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการลาออกของ
พนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมธุรกิจการฉีดขึ้นรูปพลาสของ
บริษัทกรณีศึกษา พบว่า รูปแบบที่ได้สามารถจัดกลุ่มได้มีความ
ถูกต้องอยู่ท่ี 67% โดยปัจจัยที่มีผลแตกต่างกันระหว่างกลุ่มของ
พนักงานที่มีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี และกลุ่มของ
พนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี คือ ปัจจัยทางด้านเพศ และ
การศึกษาในส่วนของการสร้างตัวแบบการพยากรณ์การลาออก
ของพนักงาน ตัวแบบการพยากรณ์มีประสิทธิภาพในการ
ทำนายอยู่ท่ี 69% โดยปัจจัยที่มีผลกับตัวแบบการพยากรณม์าก
ที่สุด คือ รูปแบบการจ้างงานของพนักงาน นอกจากนี้เพื่อให้
งานวิจัยมี ความน่าเชื่อถือมากข้ึน ผู้วิจัยนำผลที่ได้จากการวิจัย
มาเปรียบเทียบกับทฤษฎีและงานวิจัยอื ่น ๆ ที ่มี  ลักษณะ
ใกล้เคียงกันซึ ่งผลที ่ได้มีความสอดคล้องและไปในทิศทาง
เดียวกัน[8] 
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9. วิธีการดำเนินงาน 
 
  

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 วิธีการดำเนินงาน 

 
10. ผลการวิจัย 

10.1 ความเข้าธุรกิจและข้อมูลธุรกิจ ((Business and Data 
Understanding)  
 1. กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ธุรกิจ
คลินิกทันตกรรมเป็นธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรมครบวงจร 
การให้บริการเกี่ยวกับการวินิจฉัย การถ่ายภาพเอกซเรย์ การให้
คำปรึกษาพร้อมกับการวางแผนการรักษา เพื่อให้การรักษามี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด 
   2. ระบุปัญหา (Problem Statement) ลูกค้าที่ผิดนัด ที่
มีการนัดหมายผิดพลาดทำงานไม่เป็นระบบ ล่าช้า อีกทั้งลูกค้า
ยังไม่มาตามนัด และแพทย์ไม่สามารถทำงานแทนกันได้ 
 3. โอกาสทางธุรกิจ (Business Challenge) ธุรกิจสามาร
วิเคราะห์และวางแผนลดจำนวนวลูกค้าที่ผิดนัด รวมไปถึง
สามารถจัดการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถ
นำข้อมูลที ่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการลดจำนวนลูกค้าที่ผิดนัด 
   4. การรวบรวมข้อมูล (Data Collect) ผู้วิจัยได้เดินทาง
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองที่คลินิกทันตกรรม เดอะแก
รนด์ เดนทิสก์ จังหวัดปทุมธานี โดยผู ้ว ิจัยได้ทำการค้นหา
เอกสารประวัติลูกค้าย้อนหลังจำนวน 6 เดือน เนื่องด้วยธุรกิจ
จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร และมีจำนวนมกา ผู้วิจัยจึงต้องนำ
เอกสารทั้งหมดออกมาแยกตามวันที่ และจัดเรียงตามเดือน 
เพื่อหาข้อมูลการนัดหมายของลูกค้าท่ีต้องการ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่3 การรวบรวมข้อมลู 

  5. การจัดเก็บข้อมูล (Data Storeผ ู ้ ว ิ จ ั ย ไ ด ้ ท ำการ
นำเอาเอกสารที่รวบรวมได้นำมาเรียบเรียง คัดแยก จัด
กลุ่ม คัดเลือกแอตทริบิวที่ต้องการใช้สร้างโมเดล จากนั้นเมื่อ
เลือกแล้วทำการบันทึกข้อมูลลง Microsoft Excel โดยได้แก่ 
รหัสลูกค้า เพศ อายุ ตำบล เบอร์โทรศัพท์ วันที่มาปรึกษาวัน
แรก วันท่ีนัดหมาย เวลาที่นัด หมอ ประเภทการรักษา ผล 
 6. การตรวจสอบความถูกต้อง (Data Validate) ผู้วิจัย
ตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบของเอกสารก่อนทำการบันทึกข้อมูล
ลง Microsoft Excel ตรวจสอบ วันที่ เวลาที่นัดในแต่ละวัน 
และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ตรวจสอบข้อมูล 
10.2 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)  
 1. การรวบรวมข้อมูล (Data Integrating) ผู ้วิจัยได้ทำ
การค้นหาเอกสารรายการย้อนหลังของธุรกิจคลินิกทันตกรรม
เดอะแกรนด์เดนทิสก์และรวบรวมเอกสารการขายของธุรกิจ
คลินิกทันตกรรมเดอะแกรนด์เดนทิสก์ย ้อนหลัง 6 เดือน 
จากนั้นนำมาจัดเรียงตามวันท่ี เดือน และการนัดหมาย  
 2. การคัดเลือกข้อมูล (Data Selection) นำข้อมูลที่ผา่น
การรวบรวมแล้วมาเลือกข้อมูล ได้แก่ รหัสลูกค้า เพศ อายุ 
ตำบล เบอร์โทรศัพท์ วันที่มาปรึกษาวันแรก วันที่นัดหมาย 
เวลาที่นัด หมอ ประเภทการรักษา บันทึกลง Microsoft Excel 
   3. การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) ทำความ
สะอาดชุดข้อมูลที่ผ่านการบันทึกมาแล้ว โดยทำการตรวจสอบ
แอตทริบิวที่เลือกมารวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละฟิลด์
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นเครื ่องมือในการทำ
ความสะอาดและจัดการข้อมูล 
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ภาพที ่4 การทำความสะอาดข้อมลู 

 4 . การตรวจสอบข ้ อม ู ล  (Data Integrating) ทำการ
ตรวจสอบชุดข้อมูลที่บันทึกให้มีความถูกต้องประเททชนิดช
ข้อมูล ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแต่ละรายการ และทำการ
ตรวจสอบชุดข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนำไปสร้างโมเดลการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 
9.3 การพัฒนาแบบจำลอง (Model) 
 1. เทคนิคการถดถอยโลจิสติก 
 

 
 

ภาพที ่5 การประมวลผลข้อมูล Logistic Regression 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่6 ผลลัพธ ์Operator Logistic Regression 

 จากภาพที่ 5 และภาพที่ 6 พบว่าโมเดล Logistic สามารถ
ทำการพยากรณ์ลูกค้าท่ีผิดนัดของคลนิิกทันตกรรมเดอะแกรนด์
เดนทิสก์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ร้อยละ 83.46 
9.4 การตรวจสอบและประเมินแบบจำลอง (Evaluation) 
 2. ประเมินผลโมเดล Logistic Regression 
 
 

 
ภาพที ่7 ผลลัพธก์ารประเมิน 

 จากภาพที่ 7 พบว่า accuracy วัดประสิทธิภาพใช้งาน
ของโมเดล Logistic Regression อยู่ท่ี 83.46% 
 

 
10.3 การประยุกต์ใช้งานแบบจำลอง (Deployment) 
   2. การนำโมเดลไปใช้ Logistic Regression 
 

 
 

ภาพที ่8 การนำโมเดลไปใช้ด้วย Operator Apply Model 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9  ผลลัพธ์การนำโมเดลไปใช้ 

 จากภาพที่ 9 พบว่า ลูกค้าที่มาจากคลองสี่ ประเภทการ
รักษาOR หรือจัดฟัน มีโอกาสยกเลิกจริง 100 เปอร์เซ็น  
 

11. สรุปผลการวิจัย  
 จากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบการวิเคราะห์ลูกค้าที่ผิด
นัดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษา 
คลินิกทันตกรรม เดอะแกรนด์เดนทิสก์ โดยใช้ข้อมูลจากคลินิก
ทันตกรรม เดอะแกรนด์เดนทิสก์ซึ่งมีการนำข้อมูล ลูกค้า หมอ 
การร ักษา  การนัดหมาย  จากข้อม ูลที ่ ได ้นำมาจัดทำตาม
กระบวนการ และได้ทำการเลือกชุดข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือนเป็น
ตัวทดสอบโมเดล การวิเคราะห์ใช้เทคนิค การถดถอยโลจิสติก

และเทคนิคต ้นไม ้การต ัดส ินใจ  และใช ้โมเดล  Logistic 
Regression พบว่าโมเดล Logistic สามารถทำการพยากรณ์
ลูกค้าที่ผิดนัดของคลินิกทันตกรรมเดอะแกรนด์เดนทิสก์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพที่ร้อยละ 83.46 
 

12. อภิปรายผลวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ 
การตอบสนองลูกค้า การให้ความมั่นใจกับลูกค้า การเข้าใจและ
รู้จักลูกค้า ส่งผลต่อความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พนิดา เพชรรัตน์ (2556) ทำการวิจัยเรื่อง คุณภาพ
การให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู ้เสียภาษีอากร  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 พบว่า คุณภาพการ
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บริการ ด้านเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชื ่อถือ
ไว้วางใจในการบริการ การตอบสนองต่อผู ้รับบริการการให้
ความมันใจแก่ผู้รับบริการ และความเห็นอกเห็นใจ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีอากรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษา ตัวแบบการวิเคราะห์
ลูกค้าท่ีผิดนัดด้วยเทคนิคการถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษาคลินิก
ท ั นตกร รม  The Grand dentist ซ ึ ่ ง ส าม า รถ นำผ ล ม า
ประยุกต์ใช้ในการการสร้างแผนกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารและ
พนักงานเคาน์เตอร์สามารถนำไปใช้วางแผนลูกค้าคนไหนมี
โอกาสที่ยกเลิกหรือเลื่อนนัด เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกวนัท่ี
ตรงกับลูกค้า[6] 

13. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ทำการทดลอง และ
ศึกษาการใช้การเรียนรู้ของตัวแบบการวิเคราะห์ลูกค้าที่ผิดนัด
ด้วยเทคนิคการถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรม 
เดอะแกรนด์เดนทิสก์ เพื่อนำผลที่ได้ให้โปรแกรมเมอร์ทำระบบ
แจ้งพนักงาน ลูกค้าคนไหนมีโอกาศจะบอกยกเลิกและเลื่อนนัด 
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บทคัดย่อ 

     การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อวิเคราะห์  ออกแบบ 

พัฒนา และประเมินระบบการจองห้องและการยืมคืนหุ่นจำลอง

ทางการแพทย์  การพัฒนาครั้งนี้อาศัยแนวคิดการวิจัยและพัฒนา

ตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ เครื ่องมือในการพัฒนา

ประกอบไปด้วย Visual Studio Code ภาษาโปรแกรมได้แก่ 

ภาษา PHP, HTML ,JavaScript การจ ัดการฐานข ้อม ูลด ้วย 

AppServ, MySQL ผลการศึกษาพบว่า ได้ระบบการจองห้อง

และการยืมคืนหุ่นจำลองทางการแพทย์  ซึ่งสามารถทำงานได้

ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  ตลอดจนพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน

ด้วยสถาปัตยกรรมระบบแบบไคแอน-เซิร์ฟเวอร์ และผลการ

ประเมินระบบ พบว่า ระบุด้านในการประเมินภาพรวมอยู่ใน

ระดับ (X= 4.06, S.D. = 3.07) ดังนั้นการพัฒนาระบบการจอง

ห้องและการยืมคืนหุ่นจำลองทางการแพทย์ครั้งนี้เพื่อ ลดการใช้

ทรัพยากรทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง , 

 เพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลห้องและหุ่นจำลองขณะที่

พร้อมใช้งานและยังไม่พร้อมใช้งาน , มีความสะดวกทางด้านวัน

และเวลาในการที่จะต้องการเข้าใช้โดยผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 

และ อาจารย์และนักศึกษาแพทย์สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการ

วางแผนการดำเนินงานได้ 

 

คำสำคัญ :  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา,ระบบจองห้อง

และยืมคืนหุ่นจำลองทางการแพทย์,เว็บแอปพลิเคชัน 

 

 

 

 

ABSTRACT 

    The objective of this study was to analyze, design, 
develop, and evaluate Room Reserve System and 
Lend-return Medical Model This study used Research 
and Development Methodology based on the principle 
of the System Development Life Cycle. The 
development tools were Visual Studio Code. The 
computer language were PHP, HTML ,JavaScript   
AppServ, MySQL was database management system. 
The result of study, the system was meets the needs 
of the user. The system architecture was client-server. 
The result of evaluation was good level (X= 4.06, S.D. 
= 3.07). The development of this system, Reduce the 
use of material resources Related equipment,Speed 
up searching for room and model information while 
they are available and not yet available, with the 
convenience of the day and time required to access 
via the web app and teachers and students. Doctors 
can use this information to plan an operation. 
 

 Keywords:  Maharat Nakhon Ratchasima Hospital, 

room reservation system and borrow - return medical 

models, web applications 
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1. บทนำ 

    ปัจจุบันการจองห้องและยืมคืนหุ่นจำลองทางการแพทย์จะ

เป็นรูปแบบการเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์แพทย์หรือการ

โทรเข้ามาจองกับเจ้าหน้าที่โดยตรง เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะจอง

ห้องและยืมหุ่นจำลอง เพื่อนำมาใช้การการเรียนการสอน และ

การสอบเป็นต้น 

    ปัญหาการการจองห้องและยืมคืนหุ่นจำลองทางการแพทย์

เกิดปัญหาดังนี้ การเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วไม่พบหรือโทรแจ้ง

เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ไม่สะดวกในการรับสายได้ในขณะนั้น 

หรือเข้าไปติดต่อแล้วเจ้าหน้าที่  ไม่อยู ่ และการจองเป็นการ

บันทึกข้อมูลในกระดาษซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้ และทำให้

เกิดความล่าช้าในการประสานงาน 

     จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดระบบการจองห้องและยืมคืน

หุ่นจำลองทางการแพทย์ขึ้น เพื่อช่วยในเรื่องการจองและยืมคืน 

ระบบการจองห้องและยืมคืนหุ ่นจำลองจะช่วยในส่วนของ

เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้เกิดความสะดวกท้ังอาจารย์และนักศึกษา มีการ

กำหนดวันที่ เวลา และรายละเอียดอื่น ๆ  ในการการจองห้องและ

ยืมคืนหุ่นจำลองอย่างชัดเจน 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ระบบการจองห้องและยืมคืนหุ่นจำลองทางการแพทย์ 
2.1.1 ความหมายการจอง 
      การจอง หมายถึง การขอเข้าจองห้อง ณ ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่อาจารย์ 
และเจ้าหน้าท่ี ต้องทำการส่งคำร้องขอจองห้อง และรอการอนุมตัิ
จากผู้ดูและระบบ (Admin) โดยระบบการจองห้องและการยืม-
คืนหุ่นจำลอง จะแสดงข้อมูลห้อง อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถ
เข้าดู และส่งคำร้องขอจองห้องได้ 
    การยืมคืน หมายถึง การให้อาจารย์ นักศึกษาแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ได้ยืมคืนหุ่นจำลอง ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ัน
คลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยการส่งคำร้องขอเขา้
ยืมคืนหุ่นจำลอง และระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดหุ่นจำลอง
แต่ละประเภทต่าง ๆ   
2.1.2 ระบบการบริหารงานการจองห้องและยืมคืนหุ่นจำลอง
ทางการแพทย์ 

      เจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าสู่ระบบในเว็บเพื่อค้นหาหุน่   เลือกหุ่น
ที่ต้องการและจองห้องที่ต้องการ ทางแอดมินจะทำการอนุมัติ
รายการที่เจ้าหน้าที่ ที่ส่งคำร้องขอจองห้องและยืมคืนหุ่นจำลอง
ไวแ้ละเจ้าหน้าสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติ [1].  
2.2 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 
2.2.1 ความหมายแอพพลิเคชัน 
      เว ็บแอพพล ิเคชัน (Web Application) ค ือ โปรแกรม
ประยุกต์ ที่จะเข้าถึงด้วยโปรแกรม Internet Browser  ซึ่งทำให้
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real Time จะพบข้อดี
ของเว็บ แอพพลิเคชั่น คือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบที่มีการ
ไหลเวียนในแบบ Online จึงสามารถโต้ตอบกับ ผู้ใช้บริการแบบ 
Real Time ทำให้เกิดความประทับใจ รวมทั้งสามารถใช้งานได้
ง่ายโดยไม่จำเป็น ต้องติดตั้ง Client Program จะทำให้ไม่ต้อง 
Upgrade Client Program  และสามารถใช ้ ผ ่ าน  Internet 
Connection ที่มีความเร็วต่ำกว่าส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้
โปรแกรมได้จากทุกแห่งในโลก ตัวอย่างระบบออนไลน์ที่เหมาะ
กับเว็บแอพพลิเคชัน เช่น ระบบการจองสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 
ระบบงานบุคลากร ระบบงานแผนการตลาด ระบบการสั่งซื้อ
แบบพิเศษ และระบบงานในโรงเรียน เป็นต้น 
2.2.2 เครื่องมือแอพพลิเคชัน 
     Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code 
Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด จากค่ายไมโครซอฟท์ 
มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ Open Source จึงสามารถ
นำมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ท่ีต้องการความเป็นมืออาชีพ 
      ซ ึ ่ง Visual Studio Code นั ้น เหมาะสำหรับนักพัฒนา
โปรแกรมที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานท้ัง
บน  Windows, macOS และ  Linux สน ั บสน ุ นท ั ้ ง ภ า ษ า 
JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกับ Git 
ได้ นำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้
เลือกใช้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น  

1. การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา C+ C# , Java 
, Python , Python , PHP        

2. Themes    
3. Debugger    
4.Commands  

     AppServ คือ ชุดโปรแกรมในลักษณะของWAMP ในการ
สร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูปบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ 
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วินโดวส์ สร้างโดยชาวไทย จัดทำขึ้นโดย ภาณุพงศ์ ปัญญาดี เป็น
การรวมโปรแกรมจำนวน 4 ตัวในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ 
Apache HTTP Server, PHP, MySQL, แ ล ะ  phpMyAdmin 
เวอร ์ช ันปัจจ ุบ ันได ้แก่ 2.4.9 (สำหรับ PHP 4) และ 2.5.10 
(สำหรับ PHP 5)(ธีรศักดิ์ ศรีนาเมือง,2563) 
     MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดย
บริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับ
คำสั่ง SQL เป็นเครื ่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับ
เครื่องมือหรือโปรแกรมอื่น อย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่
รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นทำงานร่วมกับเครื่องบริการ
เว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่ง
เคร ื ่องบริการ (Server-Side Script) เช ่น ภาษา php ภาษา 
aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือทำงานร่วมกับโปรแกรม
ประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอท
เน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบ
ให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็น
ระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source)ที่ถูกนำไปใช้งาน
มากที่สุด(อีซี่ บร๊านเชส,2559) 
2.2.3 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
      ภาษา PHP ค ือภาษาคอมพ ิว เตอร ์จำพวก scripting 
language ภาษาจำพวกนี้คำสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า 
script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง ตัวอย่างของ
ภาษาสคริปก็เช่น JavaScript , Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP 
ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืน ๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนา
และออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดย
สามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั ้นจึง
กล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-
embedded scripting language นั ้นคือในทุก ๆ ครั ้งก่อนที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเป็น Web server จะส่งหน้าเว็บ
เพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา มันจะทำการประมวลผลตามคำสั่งที่
มีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่
ได้นั้นก็คือเว็บเพจที่เราเห็นนั่นเอง  ถือได้ว่า PHP เป็นเครื่องมือ
ที ่สำคัญชนิดหนึ ่งที ่ช่วยให้เราสามารถสร้ าง Dynamic Web 
pages (เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีลูกเล่นมากขึ้น(บางเบา ธีม,2558) [2]. 
2.3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

2.3.1 วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 
SDLC) 
     วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle 
:SDLC)ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแต่
เกิดจนตายวงจรนี้จะเป็นขั้นตอน ที่เป็นลำดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จ
เรียบร้อย เป็นระบบที่ใช้งานได้ ซึ ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องทำ
ความเข้าใจให้ดีว ่าในแต่ละขั ้นตอนจะต้องทำอะไร และทำ
อย่างไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้น ด้วยกัน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 : เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 
ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อผูบ้ริหารหรือผู้ใช้

ตระหนักว่า ต้องการระบบสารสนเทศหรือระบบจัดการเดิม  
ข ั ้นตอนที่  2 : ศ ึกษาความเป ็นไปได ้  (Feasibility 

Study) 
จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ก็คือ การ

กำหนดว่าปัญหาคืออะไรและตัดสินใจว่าการพัฒนาสร้างระบบ
สารสนเทศ หรือการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้
หรือไม่โดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยที่สุด และได้ผลเป็นที่น่า
พอใจ 

ขั้นตอนท่ี 3 : การวิเคราะห์ (Analysis) 
เริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเริ่ม

ตั้งแต่การศึกษาระบบการทำงานของธุรกิจนั้น  
ขั้นตอนท่ี 4 : การออกแบบ (Design) 
ในระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบจะนำ

การตัดสินใจ ของฝ่ายบริหารที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์การ
เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วย (ถ้ามีหรือ
เป็นไปได้) หลังจากนั้นนักวิเคราะห์ระบบจะนำแผนภาพต่าง ๆ ท่ี
เขียนขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะห์มาแปลงเป็นแผนภาพลำดับขั้น 
(แบบต้นไม้)  

ขั้นตอนท่ี 5 : การพัฒนาระบบ (Construction) 
ในขั้นตอนนี้โปรแกรมเมอร์จะเริ ่มเขียนและทดสอบ

โปรแกรมว่า ทำงานถูกต้องหรือไม่  
ขั้นตอนท่ี 6 : การปรับเปลี่ยน (Construction) 
ขั้นตอนนี้บริษัทนำระบบใหม่มาใช้แทนของเก่าภายใต้

การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ การป้อนข้อมูลต้องทำให้
เรียบร้อย และในที่สุดบริษัทเริ่มต้นใช้งานระบบใหม่นี้ได้ 

ขั้นตอนท่ี 7 : บำรุงรักษา (Maintenance) 



2132 
 

 

การบำรุงรักษาได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการ
ใช้งานแล้ว สาเหตุที ่ต้องแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว 
สาเหตุที ่ต้องแก้ไขระบบส่วนใหญ่มี 2 ข้อ คือ  1. มีปัญหาใน
โปรแกรม (Bug) และ   2. การดำเนินงานในองค์กรหรือธุรกิจ
เปลี่ยนไป จากสถิติของระบบท่ีพัฒนาแล้วทั้งหมดประมาณ 40% 
 [3]. 
2.4 เคร่ืองมือหลักที่ใช้พัฒนา 
2.4.1 ความหมาย VS Code 
     Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code 
Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด จากค่ายไมโครซอฟท์ 
มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถ
นำมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ท่ีต้องการความเป็นมืออาชีพ 
2.4.2 ลักษณะ VS Code 
      Visual Studio Code นั้ น  เ ห ม า ะส ำ หร ั บน ั ก พ ัฒนา
โปรแกรมที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานท้ัง
บน  Windows, macOS และ  Linux สน ั บสน ุ นท ั ้ ง ภ า ษ า 
JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกับ Git 
ได้ นำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้
เลือกใช้อย่างมากมาก ไม่ว่าจะเป็น การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง 
ภ า ษ า  C++, C#, Java, Python, PHP ห ร ื อ  Go ,Themes 
,Debugger และ Commands เป็นต้น 
2.4.3 ประโยชน์ VS Code 
 1. ความนิยมของตัวภาษา โดยภาษา Basic นั้นเป็นที่
รู้จักและใช้งานมาก 
 2. ม ีการพ ัฒนาอย ่ างต ่อ เน ื ่ อง  ม ีการปร ับปรุ ง
ประสิทธิภาพในด้านความเร็วการประมวลผล และด้านภาษา 
และในเรื่องของความสนใจใหม่ๆ เช่นการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต [4]. 
2.5 ระบบฐานข้อมูล 

   ระบบฐานข้อมูล คือการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องมีไว้ใช้งาน 

และมีความสัมพันธ์กัน นำมาจัดเก็บไว้ด้วยกัน มีลักษณะคล้าย

กับการนำแฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้มมาจัดเก็บอยู่ที่เดียวกัน แต่

โครงสร้างในการจัดเก็บ จะแตกต่าง ไปจากระบบแฟ้มข้อมูล ซึ่ง

จะช่วยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบแฟ้มข้อมูลได้ นอกจากนี้

ยังเพิ ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อมูลได้มากขึ้น โดยมี

ตัวกลางในการจัดการข้อมูลคือ ระบบจัดการฐานข้อมูล ที่นิยม

เรียกสั้นๆ ว่า DBMS การใช้งานต่างๆ จะต้องกระทำผ่าน DBMS 

เท่านั้น(ทวีรัตน์  นวลช่วย.,2557) [5]. 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     ลัลธลิกา ปาดี(2554) ได้วิจัยเรื ่องการพัฒนาระบบยืมคืน

หนังสือห้องสมุดโรงเรียนพุทรา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา 

ที่มีลักษณะให้อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าท่ี เข้า

ใช้ได้ตลอดเวลา สามารถแสดงรายงานยืมหนังสือ อีกทั้งระบบยัง

อำนวยความสะดวกแก่อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และ

เจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบการยืม-คืนหนังสือได้ ตามกำหนดการ

ยืมคืนห้อสมุดโดยมีจุดเด่น คือ ระบบเข้าง่าย และไม่ซับซ้อน 

และสามารถเข้าดึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย สามารถบอกสถานะ

ของหนังสือได้ เช่น รายชื่อหนังสือ สถานะยืม สถานะคืน รวมถึง

รายละเอียดปัจจุบันหากแต่ยังคงมีข้อจำกัดคือ การออกแบบหน้า

เว็บไซต์ยังไม่ทันสมัย จนไม่น่าดึงดูดและให้ความสนใจการเข้า

เว็บไซต์ได้นานเท่าที่ควร [6]. 

     สุทธิโชค  ทองเกลี้ยง(2560) ได้พัฒนาระบบจัดการการจอง
ห้องออนไลน์ กรณีศึกษา          บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)  ท่ี
มีลักษณะ ให้เจ้าหน้าที่เข้าใจง่ายง่ายได้ตลอดเวลา โดยจะแบ่ง
ออกแบบคล้ายกับแบบฟอร์มใน Google drive ถ้ากรอกระเอียด
ไม่ครบจะทำการส่งแบบฟอร์มนี้ไม่สำเร็จหรือเข้าจองห้องประชุม
ได้ได้ โดยมีจุดเด่น คือ ระบบสามารถจัดลำดับหรือคิวการจอง
ห้องได้ นอกจากนี้ยังสามารถ Up File บัตรพนักงานเข้ามายัง
ระบบได้แต่ข้อมูลในการ Up File ไม่สมบูรณ์ หรือแนบไฟล์ไม่
สำเร็จ อาจจะจองห้องไม่สำเร็จ [7] 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

3.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม 

3.1.1 ขั้นตอนการทำงานของระบบงานเดิม 

    การศึกษาเบื้องต้นพบว่าในขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ

เดิมนั้น ซึ่งมีลักษณะการทำงาน  ในรูปแบบการจองเข้าขอใช้ห้อง

และการขอใช้หุ่นเพื่อที่จะมาใช้งานในการศึกษาการใช้ทดสอบ

ต่าง ๆ  มีการ ขอใช้แบบการทำเอกสารขอยืมกับเจ้าหน้าที่

โดยตรงจึงทำให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมาก ทำให้อาจเกิด

ความผิดพลาด ยากต่อการค้นหาข้อมูล และผู้ขอใช้ยังไม่สามารถ

รู้ได้ว่าห้องหรือหุ่นจำลองนั้นมีการถูกใช้งานอยู่ในขณะนี้หรือไม่

เพราะมีแค่การกรอกแบบฟอร์มแล้วต้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
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โดยตรงเท่านั้นจึงทำให้เกิดความเสียเวลาและความล่าช้ากับผู้ใช้ 

และการจ ัดเก ็บข ้อม ูลจำเป ็นต ้องต ิดต ่อประสานงานกัน

ตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการขอใช้งานจากบุคคลที่ดูแลจึงทำให้

เสียเวลาในการทำงานดังภาพ 1 

     

  

 

 

 

 

 

ภาพ 1 ภาพแสดงการวิเคราะห์ระบบงานเดิม 

3.2 การออกแบบระบบงานใหม่ 

 จากการรวบรวมความต้องการและปัญหาด้วยวิธีการ

ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ออกมาได้ดังรูปที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 ภาพการวิเคราะห์ระบบงานใหม่ 

 

3.3 วัตถุประสงค์  

1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการจองห้องและ
ยืมคืนหุ่นจำลองทางการแพทย์ 

2) เพื่อพัฒนาระบบการจองห้องและยืมคืนหุ่นจำลอง
ทางการแพทย์ 

3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบการจองห้อง
และยืมคืนหุ่นจำลองทางการแพทย์ 
3.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ลดการใช ้ทร ัพยากรทางด ้านว ัสด ุ อ ุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระดาษ 

2) เพิ ่มความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลห้องและ
หุ่นจำลองขณะทีพ่ร้อมใช้งานและยังไม่พร้อมใช้งาน 

3) มีความสะดวกทางด้านวันและเวลา ในการที่จะต้อง
การเข้าใช้โดยผ่านเว็บแอปพลิเคชัน  

4) อาจารย์และนักศึกษาแพทย์สามารถนำข้อมูลไปใช้
ในการวางแผนการดำเนินงานได้ 
3.5 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
3.5.1 Use Case Diagram 

แบ่งผู ้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ผู ้ใช้งาน   
2) ผู้ดูแลระบบ โดยผู้ใช้งานเมื่อเข้ามาในเว็บแอปพลิเคชันระบบ
จัดการข้อมูลพื ้นฐานและระบบงบประมาณ สามารถเข้าใช้
ฟังก์ชันภายในระบบได้ตามสิทธ์ิการใช้งานและตำแหน่งงาน หาก
เป็นผู้ดูแลระบบสามารถจัดการฟังก์ชันภายในระบบได้ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 Use Case Diagram การทำงานของผู้ใช้งานทั่วไป (User) 
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ภาพ 4 Use Case Diagram การทำงานของดูแลระบบ (Admin) 

 

3.5.2 สถาปัตยกรรมระบบ 

     สถาปัตยกรรมระบบของเว็บแอปพลิเคชันจัดการข้อมูล
พื้นฐานและงบประมาณ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้
แ ต ่  Server , Web Client ซ ึ ่ ง ใ น  Server ป ร ะ ก อบด ้ ว ย 
Webpages, Web Server และ Database โดยเว็บเพจ 

 (Webpages) ถูก พัฒนาขึ้นจาก React และใช้ Node express 
สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล คำนวณ ประมวลผล เก็บค่าและทำ
ตามคำสั ่งต่าง ๆ อีกส่วนสำคัญที ่ม ีใน Server นั ่นคือ Web 
Server ซึ ่งในที ่นี่จะใช้ Apache ให ้ทำหน้าที ่ ในการจัดเก็บ 
Webpages และส่ง Webpages ไปยัง Browser ที ่มีการเรียก
เข้ายัง Web server ที ่เก็บ Webpages นั ้นอยู ่ นอกจากเว็บ 
Web Server แล ้วก็ ย ังม ีฐานข ้อม ูล (Database) ซ ึ ่ งในที ่นี่
เลือกใช้เป็น MySQL ซึ่งจะ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการ
กับข้อมูลในฐานข้อมูลทั้ง สำหรับการใช้งาน 

3.5.3 ตัวอย่างหน้าจอ 

    
  ภาพ 5 หน้าจอหลักสำหรับเข้าสู่ระบบ 

จากรูปที่ 5 อธิบายได้ว่า เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเข้าสู่ระบบตรง
ขวาบนของหน้าเว็บ จะปรากฏหน้าจอเข้าสู ่ระบบ ให้ทำการ
กรอก Username และ Password จากนั ้นกดปุ ่มเพื ่อ เข้าสู่
ระบบ  

 
            ภาพ 6 หน้าจอการขอใช้หุ่นจำลอง 

จากภาพที ่ 6 อธ ิบายได้ว ่า เม ื ่อผ ู ้ใช ้กดปุ ่มขอใช้
หุ่นจำลอง จะปรากฏแบบฟอร์มในการยืม ประกอบด้วย วันท่ีเริ่ม
ใช้งานหุ่น เวลาเริ่มใช้งานหุ่น สถานท่ีที่นำไปใช้ และประเภทหุ่น 

 

 

  ภาพ 7 หน้าจอการขอใช้ห้อง 

 จากภาพที่ 7 อธิบายได้ว่า เมื ่อผู้ใช้กดปุ่มขอใช้ห้อง             

จะปรากฏแบบฟอร์มในการจองห้อง ประกอบด้วย วันที่เริ่มใช้

งานสถานที ่ เวลาเริ ่มใช้งานสถานที ่ เวลาเลิกใช้งานสถานที่ 

ประเภทกิจกรรมที่ใช้ และห้องที่ต้องการใช้  
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ภาพ 8 หน้าจออนุมัตกิารยืมหุ่น 

 

 จากภาพที่ 8 อธิบายได้ว่า เป็นหน้าจอแสดงตารางการ

ยืมหุ่นท่ีรอรับการอนุมัติจากแอดมิน ซึ่งจะแสดงรูปภาพ รหัสหุ่น 

ชื่อ-นามสกุลผู้ยืม และวันเวลาที่ยืม จากนั้นสามารถกดยืนยัน 

หรือปฏิเสธการอนุมัติ 

          

           ภาพที่ 9 หน้าจอการอนุมัติการจองห้อง 

         จากภาพที่ 9 อธิบายได้ว่า เป็นหน้าจอแสดงตารางการ

จองห้องที่รอรับการอนุมัติจากแอดมิน ซึ่งจะแสดงชื่อห้อง ช้ัน 

จำนวน/คน ชื่อ-นามสกุลผู้จอง วันเวลาที่จอง และเวลาสิ้นสุด

การใช้งานห้อง จากนั้นสามารถกดยืนยัน หรือปฏิเสธการอนุมัติ 
 

4. การประเมินผลการทำงาน 

4.1 วิธีการประเมิน 

4.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      การกำหนดความพึงพอใจระบบจัดการข้อมูลพื้นฐานและ
ระบบงบประมาณ ครั้งนี ้ ได้ใช้กำหนดประชากรที่จะประเมิน
ความพึงพอใจ โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบเจาะจงจำนวน 10 คน 
ซึ่งเป็นกลุ่มจากผู้ที่อยู่ภายในองค์กรและผู้ดูแลระบบ 
4.1.2 เคร่ืองมือวิจัย/วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้กำหนดลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรฐานส่วนประมาณ
ค่าระดับ และใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการวัดระดับความพึงพอใจ 

แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 5 
ระดับ ดังน้ี 

4.50 – 5.00  มีประสิทธิภาพระดับดีมาก 
3.50 – 4.49  มีประสิทธิภาพระดับดี 
2.50 – 3.49  มีประสิทธิภาพระดับพอใช้ 
1.50 – 2.49  มีประสิทธิภาพระดับปรับปรุงแก้ไข 
1.00 – 1.49  มีประสิทธิภาพระดับไม่สามารถนำไปใช้งานได้ 

การหาค่าเฉลี่ย 

     การหาค่าเฉลี่ย (X ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 80) โดยใช้
สูตรดังนี ้

 
                                                                  (1) 
 

เมื่อ X    แทน  ค่าเฉลี่ย 

 แทน   แทน    ผลรวมของคะแนน 
 N    แทน จำนวนผู้ทำการประเมิน 
 
การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

S.D. =       
( )

( )1

22

−

− 
nn

XXn
 

เมื่อ    S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       แทน ผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง           

  แทน กำลังสองของคะแนนรวม  
                n แทน จำนวนผู้ทำการประเมิน 
4.2 ผลการประเมินและวิจารณ์ผล 

     การประเมินโดยผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น  
5 ด้าน ได้แก่ ได้แก่  ด้านความถูกต้อง เช่น ความถูกต้องของ
ข้อมูลห้อง ความถูกต้องของข้อมูลหุ่น และการเชื ่อมต่อของ
ระบบมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน ด้านเนื้อหา เช่น ข้อความ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ข้อมูลมีการค้นหาที่สามารถเข้าใจง่าย และ
ระบบให้ข้อมูลที่ครบถ้วนตรงตามความต้องการ ด้านรูปแบบ 
เช่น ความสวยงามทันสมัยของหน้าโฮมเพจ ความเหมาะสมของ
รูปแบบตัวอักษร ข้อมูลมีความชัดเจน และความเหมาะสมของ
โทนสีที่ใช้     ด้านความยากง่ายในการใช้งาน เช่น ภาษาที่ใช้ใน
ระบบสามารถเข้าใจง่ายสื่อความหมายชัดเจน ความง่ายของการ
ใช้งานระบบ ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน สุดท้าย ด้าน

                                                (2) 
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ความเหมาะสมแก่เวลา เช่น ความรวดเร็วในการตอบสนองของ
ระบบ ความรวดเร็วในการสืบค้น และระบบช่วยทำงานให้เร็วข้ึน 
     ผลการประเมินคุณภาพของระบบในฐานะผู้ดูแลระบบและ
ผู้ใช้งาน ทำการประเมินท้ัง 5 ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมมีค่า
เท่ากับ 4.06  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมมีค่า
เท่ากับ 0.37  จากผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถามและทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สามารถสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้น
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

 

5. บทสรุป 

      การพัฒนาระบบจองห้องและยืมคืนหุ ่นจำลองทางการ

แพทย์ ภายในศูนย์แพทยศาตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา มีผลการดำเนินงานดังน้ี 

          1.ผลการพ ัฒนาระบบระบบจองห ้องและย ืมคืน

หุ่นจำลองทางการแพทย์ ภายในศูนย์แพทยศาตรศึกษาช้ันคลินิก 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

      ในการพัฒนาเพื่อจัดการระบบภายในศูนย์แพทยศาตรศึกษา

ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จากการทดลอง

ประสิทธิภาพซึ่งสามารถสรปุผลของการทำงานได ้คือ การจัดเกบ็

ข้อมูลห้องและข้อมูลหุ่นจำลอง ให้มีความสะดวกและง่ายต่อการ

ค้นหา โดยเว็บไซต์สามารถค้นหาข้อมูลรายชื่อการจัดเก็บข้อมูล 

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเสียเวลาในการทำงานและสามารถลดความ

เสี่ยงหรือความผิดพลาดในการดำเนินงาน 

         2.ผลการพัฒนาเว ็บไซต ์ระบบจองห ้องและย ืมคืน

หุ่นจำลองทางการแพทย์ ภายในศูนย์แพทยศาตรศึกษาช้ันคลินิก 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

      ในการออกแบบ และการพัฒนาเว็บไซต์ระบบจองห้องและ

ยืมคืนหุ่นจำลองทางการแพทย์  ภายในศูนย์แพทยศาตรศึกษา

ชั ้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ใช้โปรแกรม 

Visual Studio Code Editing ใช ้ โ ปรแกรมจำลอง  Server 

Appserv และภาษา HTML  PHP และ Java Script CSS ในการ

พัฒนาเว็บไซต์ใช้ MY SQL เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล  

ซึ่งระบบได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วย 

2.1 ส่วนของผู้ใช้ระบบ (User) สามารถเรียกดูข้อมูล

การจองขอใช้ห้องและการขอยืมคืนหุ่นจำลองทางการแพทย์ได้ 

สามารถทำการจองได้ และสามารถคืนหุ่นจำลองทางการแพทย์

ได้เมื่อใช้งานเสร็จ 

 2.2 ส่วนของผู้บริหารระบบ (Admin) สามารถเปลี่ยน

สถานะของผู้ใช้งานอื่นได้ สามารถกรอกข้อมูลเพิ่ม ลบ แก้ไข 

ข้อมูลห้อง ,  หุ ่นจำลอง และ ข้อมูลส่วนตัวของผู ้ใช้งานได้ 

สามารถดูข้อมูลการจอง การอนุมัติกรจอง รวมไปถึงปฏิเสธการ

จองได้ และสามารถตรวจสอบได้ว่าห้องและหุ ่นจำลองทาง 

การแพทย์ว่างอยู่หรือไม่ 

          3.ผลประเมินการพัฒนาระบบการจองห้องและการยืม

คืนหุ่นจำลองทางการแพทย์ 

        ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจ 

พบว่าความพึงพอใจโดย รวมอยู่ในระดับดี 
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การนับจำนวนของโคโลนีของแบคทีเรียจากวิเคราะห์รูปภาพ 
Image Analysis for Counting Number of Bacteria Colony 
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บทคัดย่อ 
การทำวิจัยกับเชื้อจุลินทรีย์จะเลี้ยงเชื้อในจานเพาะเชื้อ เมื่อ

เกิดเชื้อจุลินทรีย์จะเกาะกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่าโคโลนี ผู้วิจัยต้อง
ทำการนับโคโลนีของเชื้อจุลินทรีย์ เนื่องจากการทดลองมีการ
กำหนดตัวแปรควบคุมและตัวแปรตามทำให้น ักว ิจ ัยต ้อง
เพาะเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์หลายจาน จำนวนจานแปรผันตรงกับเวลา
ที่นักวิจัยต้องใช้ในการนับโคโลนีของเชื้อจุลินทรีย์ บทความนี้
นำเสนอเครื่องมือช่วยนับโคโลนีของเชื้อจุลินทรีย์อัตโนมัติเพื่อนับ
จำนวนโคโลนีได้เร็วกว่าคนนับ ระบบโดยรวมเริ ่มจากผู ้วิจัย
ถ่ายภาพจานเพาะเชื้อที่ต้องการนับโคโลนีด้วยกล้องโทรศัพท์ ส่ง
ถ่ายรูปโคโลนีบนจานเพาะเชื ้อไปประมวลผลด้วยแบบจำลอง 
ระบบส่งจำนวนโคโลนีที ่น ับได้กลับมา แบบจำลองที ่ใช้คือ
โครงข่ายประสาทคอนโวลูชั่นที่ชื่อ Mask-RCNN โดยต้องทำการ
สอนโครงข่ายประสาทคอนโวลูชั ่นด้วยรูปภาพที ่มีการวาด
ขอบเขตแต่ละโคโลนีไว้เป็นคำตอบในรูปไฟล์ xml จนได้ค่า
น้ำหนักที่เหมาะสม จากนั้นนำแบบจำลองและค่าน้ำหนักไปทำ
การตรวจสอบค่าความแม่นยำพบว่ามีค่าเท่ากับ 81.00% 

 
คำสำคัญ -- ระบบวิเคราะห์รูปภาพ, โคโลนี, การนับจำนวน, 
การวิเคราะห์รูปภาพ, การเรียนรู้เชิงลึก 
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ABSTRACT 
 Researching with microorganisms are cultured in 
petri dishes. When microorganisms are formed, they 
will clump together called colonies. The researcher has 
to count microbial colonies. Since the experiments 
were assigned control and dependent variables, the 
researchers had to cultivate multiple plates of 
microorganisms. The number of plates is proportional 
to the time required by the researchers to count 
microbial colonies. This paper presents an automated 
microbial colony counting tool to count faster than 
manual. The overall system starts with the researcher 
capture images from the desired colony count with a 
phone camera. The colony was taken on the petri dish 
to be processed with the model. The system sends 
back the number of colonies. The model used is the 
convolution neural network called mask-RCNN. The 
convolution neural network must be taught by images 
with bounding box as a solution in an xml file to get 
the right weight. Finally, the model and the weight were 
examined, the accuracy was found to be 81.00% 
 
Keywords -- Image Processing, Colony, Counting, Image 
Analysis, Deep Learning 
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1. บทนำ 
ปัจจุบันได้มีการศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาด

เล็กท่ีมีทั้งโทษและประโยชน์กับคนและสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม
อาหารได้นำเชื้อจุลินทรีย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ  
มากมาย อาทิเช่น การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในอุสาหกรรมการหมัก 
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในดินเพื่อการเกษตร  ซึ่งกว่าจะนำจุลินทรีย์
เหล่านี้มาใชประโยชน์ได้นั ้นจะต้องมีการศึกษาและวิจ ัยใน
ห้องทดลองและทดสอบก่อนเสนอ ขั้นตอนคือนักวิจัยจะเลี ้ยง
เชื้อจุลินทรีย์ตามกระบวนการทางจุลชีววิทยา คือการเลี้ยงเช้ือใน
ถาดเพาะเชื้อโดยทำเชื้อให้บริสุทธิ์ก่อน การศึกษา ทดลองและ
ทดสอบมักต้องมีการประเมินปริมาณของเช้ือจุลินทรีย์เพื่อยืนยัน
ผลการทดลอง แต่การนับจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ในหน่วยเซลล์
เป็นไปได้ยาก ดังนั ้นนักจุลชีวะจึงใช้กระบวนการนับจำนวน
โคโลนีที่อยู่ในถาดเพาะเชื้อแทน โดยการทำเชื้อให้เจือจางแล้ว
นำมาเพาะเชื้อให้เกิดโคโลนี การศึกษาเชื้อจุลินทรีย์จะต้องเพาะ
เชื้อให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม เพราะจำนวนโคโลนีท่ีมีจำนวนน้อย
เกินไปหรือมากเกินไปอาจส่งผลลัพธ์ออกมาที่แตกต่างกัน ตาม
มาตรฐานการวิจัย นักจุลชีวะมักเพาะเชื้อให้เกิดจำนวนโคโลนี
ระหว่าง 30 โคโลนีถึง 300 โคโลนี จึงจะเหมาะสมต่อการทดลอง 

ปัญหาของการนับโคโลนีคือโคโลนีส่วนมากมักมีขนาดเล็ก 
และมีจำนวนโคโลนีจำนวนมากต่อจานเพาะเชื้อ อีกทั้งงานวิจัย
จำเป็นต้องมีการทดลองซ้ำเพื่อยืนยันผลวิจัยให้แน่ชัด ดังนั้ น
จำนวนจานเพาะเชื ้อที ่เลี ้ยงเชื ้อจุลินทรีย์จึงมีจำนวนมากต่อ
การศึกษาหนึ่งครั้ง จะเห็นว่างานนับโคโลนีเป็นงานท่ีต้องทำ เป็น
งานพ้ืนฐานดูเหมือนง่ายแต่สูญเสียเวลาของนักวิจัยเป็นอย่างมาก 
ซึ่งความเหนื่อยล้าของนักวิจัยอาจจะทำให้เกิดการนับผิดได้
ผู้จัดทำจึงได้นำปัญหานี้มาเป็นแนวทางในการจัดทำพัฒนาระบบ
สำหรับการนับจำนวนโคโลนีในรูปภาพได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อช่วย
สนับสนุนนักวิจัยทางจุลชีวะทำส่วนงานนับโคโลนีเพื่อลดเวลา 
กำลังคน และนับจำนวนโคโลนีได้ถูกต้อง 

การประมวลผลภาพ (Image Processing) [1] เป็นการนำ
ภาพมาประมวลผลด้วยการคิดคำนวณในระบบคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้ข้อมูลที่เราต้องการ เช่นการปรับขนาดรูปภาพ เปลี่ยนสี
ของภาพ ทำภาพให้มีความคมชัดมากขึ้น การกำจัดสัญญาณ
รบกวนออกจากภาพ การแบ่งส่วนของวัตถุท่ีเราสนใจออกมาจาก
ภาพ เพื่อนำภาพวัตถุที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น 

ขนาด รูปร่าง หรือจำนวนของวัตถุในภาพ จากนั้นสามารถนำ
ข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์ และ สร้างเป็นระบบได้ 

การตรวจจ ับว ัตถุ  (Object Detection) ค ือ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่สามารถจำแนกวัตถุที่อยู ่ในรูปภาพออกมาแล้ว
ระบุได้ว่า วัตถุนั ้นคืออะไร อยู ่ในตำแหน่งใด กระบวนการ 
Object Detection มีหลากหลายวิธี ซึ่งการทำวิจัยนี้ได้มีการนำ
เทคนิค Mask R-CNN มาใช้ในการนับจำนวนและหาตำแหน่ง
ของโคโลนีของแบคทีเรียจากรูปภาพ  
 

2. ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
ในส่วนนี้จะอฺธิบายสรุปเกี ่ยวกับงานที่เกี ่ยวข้องโดยอาศัย

เทคนิคการประมวลผลรูปภาพเพื่อตรวจจับวัตถุและนับจำนวน
วัตถทุี่ต้องการ 
2.1 ชื่องานวิจัย : การนับจำนวนลูกปลาแบบอัตโนมัติโดยวิธี 
Parallel Sum-Result Indexing Algorithm [2] 
โดย : ศรีโคตร เกศศักดิ์ดา; อานุภาพ มีสมบูรณ์ 
 ผลงานวิจัยนี้เป็นการนับจำนวนวัตถุบนภาพขาว ดำแบบ
รวดเร็วและอัตโนมัติของลูกปลาผ่านกล้อง webcam โดยวิธี 
Parallel sum-result Indexing ซึ่งเป็นวิธีที่พัฒนามาจาก Two 
scan sum- result Indexing และ การเข ้ ารห ัสแบบ Run-
length encoding(RLE) ที ่จะต้องทำแสกนสองครั ้งเพื ่อสร้าง 
Run table และ Run indexing โดยวิธีการนำเสนอแตกต่างจาก
วิธีดั้งเดิมคือใช้การสแกนเพียงรอบเดียวก็สามารถนับจำนวนใน
ภาพได้ 
ตารางที่ 1 งานวจิัยตารางเปรียบเทียบเวลาการประมวลผลและแนวโน้ม

ความถูกต้องการนับเมื่อเพิ่มจำนวนปลา 
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ภาพ 1 ตัวอย่างรูปภาพงานวิจัยลกูปลาที่ใช้ในการทดสอบวิธกีารที่นำเสนอ 

(ก)20 ตัว (ข) 30 ตัว (ค) 40 ตัว (ง) 50 ตัว 

2.2 ชื่องานวิจัย : การนับจำนวนประชากรสาหร่าย Chlorella 

sp. ด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล [3] 

โดย : อัจฉรารัตน์ ชัยมณี; จรียุทธ ไชยจารุวณิช; ยุวด ีพีรพรพิศาล

, นที ทองศิริ  

เป็นการวิจัยเพื่อวัดการเติบโตของสาหร่าย Chlorella sp. 
โดยใช้การประมวลผลภาพ วเิคราะห์การเติบโตจากภาพถ่าย
ดิจิทัลของสาหร่าย ในสไลค์ ที่ถายจากกลองจุลทรรศน ์ ทำการ
วิเคราะหค์ุณสมบตัิทางสีของภาพเพื่อแยกกลุมสาหร่าย จากนั้น
วิเคราะหล์ักษณะรูปร่างและขอบเขตพื้นที่ เพื่อตรวจหาจำนวน
สาหร่ายที่นับได ้
2.3 ระบบนับจำนวนเหรียญ [4] 

เป็นผลงานทดลองการตรวจจับค้นหาเหรียญและนับจำนวน

เหรียญจากรูปภาพ วิดีโอ กล้องแบบ real time โดยใช้ OpenCV 

ในการพัฒนา โดยใช้หลักการและทฤษฎีรูปร่างและโครงสร้าง

ว ัตถุจากรูปภาพ ซึ ่งมีกระบวนการดำเนินงาน 4 ล ักษณะ 

ประกอบไปด้วย การขยายภาพ (Dilation), การกร ่อยภาพ 

(Erosion), การเปิดภาพ (Opening), การปิดภาพ (Closing) 
 

 

 
ภาพ 2 ตัวอย่างรูปภาพผลงานวจิัยการนับสาหร่าย ; 
ก) การสร้างภาพสองระดับและกำจัดสญัญาณรบกวน 

ข) เปรียบเทียบลกัษณะความกลมของสาหร่ายดว้ยค่าขีดเร่ิมต้น 
 

 

 
ภาพ 3 ตัวอย่างรูปภาพระบบนับจำนวนเหรียญ 
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3. เคร่ืองมือท่ีใช้ 
3.1 Mask R-CNN [4] 
 เป็น Model ที ่ถ ูกพัฒนาต่อยอดมาจาก R-CNN, Fast R-
CNN และ Faster R-CNN ซ ึ ่ง Mask R-CNN เหมือนเป็นการ
รวมกันของ Faster R-CNN และ FCN (Fully Convolutional 
network) 
 

 
ภาพ 4 โครงสร้างกระบวนการเทรนของระบบโมเดล 

การทำงานของ Fast R-CNN แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน 
 ขั้นที่ 1 การหาขอบเขต (bounding box) ที่อาจมีวัตถุอยู่ ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 
 backbone network เป ็น neural network ที ่ทำการรับ 
input และประมวลผล เป ็ น  feature map ออกมา  โ ดย 
backbone network จ ะ ใ ช ้  architecture ส ำ ห ร ั บ ง า น 
computer vision แบบใดก็ได้ เช่น ResNet หรือ ResNeXt 

region proposal network (RPN) เป ็น neural network 
จะทำการจำแนกวัตถุออกจาก feature map รวมทั้งมีการทำ 
regression เพื่อให้ได้ขอบเขตที่แม่นยำขึ้น 

ขั้นที่ 2 Roi Align เป็นกระบวนการของ Mask R-CNN จะ
ทำการหาตำแหน่งบน feature map สร้างจุดขึน้มาในแต่ละสว่น 
แล้วทำการคำนวณค่า feature จริงที่อยู่ใกล้เคียง 
3.2 LabelImg[5]  
 เป็น freeware เครื่องมือสำหรับการทำ Image Annotation 
ที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้เป็น GUI โดยผู้ใช้เปิดภาพที่ต้องการระบุวัตถุ 
ทำการกำหนดชื่อของวัตถุที่เราสนใจ จากนั้นให้กำหนดตำแหน่ง
ของวัตถุที ่สนใจในรูปภาพด้วยกรอบสี ่เหลี ่ยม เป็นการทำ 
Bounding Box และ save ไฟล์เป็น .xml ออกมา ชนิดของวัตถุ
สามารถมีได้มากกว่า 1 ชนิด  
 
 

3.3 TensorFlow [6] 
เป็นไลบราลสำหรับใช้ในการพัฒนา Machine Learning 

ได้รับการพัฒนาจาก Google  ซึ่งเป็น open source ที่จะใช้ 
python ในการเขียน และมาพร้อมกับ TensorBoard ซึ่งเป็น
โปรแกรมจำลองการทำงานของกระบวนการ Learning ของ 
TensorFlow โดย TensorFlow รองรับเวอร์ชั่นท้ัง phython 2 
และ phython 3 และสามารถทำงานบน CPU และ GPUs 
รองรับระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS, Linux 
3.4 Keras [7] 
 เป็น Library open source ของ python ที่ทำให้วิธีการเท
รนโมเดล ด้วย deep learning ในทุกรูปแบบ API ง่ายต่อการใช้
งานและทำให้ตัวต้นแบบในการสอนให้ model เรียนรู้เร็วขึ้น  

 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 

 
ภาพ 5 ภาพรวมกระบวนการทำงานของการนับโคโลนี 

 

 
หลักการทำงานของระบบนับจำนวนของโคโลนีของแบคทีเรีย

จากการวิเคราะหร์ูปภาพ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การฝึกสอน (Training) 
ในส่วนของการฝึสอน (Train) ก่อนท่ีจะทำการสร้างModel 
จะต้องมีการเตรยีมความพร้อมของข้อมูลที่ต้องการใช้งาน เมื่อได้
ข้อมูลที่พร้อมใช้งาน นำข้อมูลที่เตรียมไว้ไปทำกาฝึกสอน
แบบจำลอง (Train model) แล้วทำการเลือก model ที่ดีท่ีสุด
ออกมาเพื่อนำไปใช้งานในส่วนของขั้นตอนต่อไป 
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ภาพ 6 ภาพรวมกระบวนการฝึกสอนแบบจำลองตรวจหาโคโลน ี

 
ส่วนที่ 2 การทดสอบ (Testing) 
ในส่วนของการ Test เป็นขั้นตอนการนำ Model ที่ดีท่ีสุดจาก
การ Training มาทำการทดสอบ วัดประสิทธิภาพของ Model 
เพื่อหาความค่าแม่นยำ ในการทำนายหาจำนวนและตำแหน่งของ
จุดโคโลนีของแบคทีเรียจากรูปภาพ 
 

 
ภาพ 7 กระบวนนำภาพมาทดสอบแบบจำลองตรวจหาโคโลน ี

 
4.1 การจัดเตรียมข้อมูลรูปภาพ 

ชุดข้อมูลที่นำมาใช้กับออกแบบระบบนับจำนวนโคโลนีของ
แบคทีเรีย เป็นรูปภาพจำนวน 81 รูป จากนั้นทำการลดขนาด
รูปภาพให้มีขนาดไม่เกิน 1024*1024 พิกเซล และตัดเฉพาะ
พื้นที่จากเพาะเชื ้อ เพื ่อลดพื้นที่การประมวลผลภาพให้เหลือ
เฉพาะส่วนที ่สนใจ (area of interest) ทำให้โมเดลเรียนรู ้ได้
รวดเร ็วขึ ้นและลดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์  จาก
ตัวอยา่งรูปภาพดังต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 8 ตัวอย่างรูปภาพโคโลนีในจากเพาะเชื้อที่ถา่ยจากกล้อง 

 

 
ภาพ 9 ตัวอย่างรูปภาพโคโลนีที่ทำการปรับขนาด (resize) และตัดเฉพาะ

ส่วนจานเพาะเชื้อ (crop) 
 

4.2 การแบ่งชุดข้อมูลรูปภาพ 
มีรูปภาพทั้งหมด81 รูป ทำการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน 

คือ 
1.ชุดข้อมูลสำหรับการเทรนโมเดล จำนวน 60 รูป 
2.ชุดข้อมูลสำหรับการทดสอบความแม่นยำของโมเดล จำนวน 
21 รูป 
 
4.3 การทำ Image Annotation 

เป ็นขั ้นตอนการ Label โดยจะทำกรอบสีเหล ี ่ยม
บริเวณที ่มี เซลล์โคโลนีของแบคทีเร ียเพื ่อต้องการ Detect 
ตำแหน่งออกมา จากนั้นทำการบันทึกไฟล์เป็น .xml ให้อยูในโฟร
เดอร์เดียวกับ ชุดข้อมูลสำหรับการเทรน 

 

Mask-RCNN 
Architecture 

Annotation 

weight 

Train 

Mask-RCNN 
Architecture ชนิดส้ม 
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ภาพ 10 ตัวอย่างการทำ Label รูปภาพ 

 
4.4 การสร้าง Model 
 เป็นส่วนของการนำชุดข้อมูลสำหรับการเทรน มาทำ
การ Train model โดยใช้เทคนิค Mask R-CNN ทำการ Train 
จนครบรอบที่กำหนดไว้ ซึ่งได้ทำการ Train เป็นจำนวน 44 รอบ 
 
 หลังจาก Train model เสร็จ จะนำค่า loss ที่เข้าใกล้
ศูนย์มากที่สุด มาเปรียบเทียบเพื่อเลือก Model ออกมาทำการ
ทดสอบ ซึ่งค่าได้ค่า loss โดยรวมที่ 0.747 
 

 

 
ภาพ 11 ตัวอย่างกราฟแสดงค่า loss 

 
 

4.5.การวัดประสิทธิภาพการทำนายของโมเดล 
 ในการวัดประสิทธิภาพของโมเดลเพื่อหาความแม่นยำ
ของโมเดล จะใช้ค่า Accuracy, ค่าความแม่นยำ(Precision) , ค่า
ความถูกต้อง(Recall) มาประกอบการหาค่าประสิทธิภาพโมเดล
(F1-score) ดังตัวอย่างของตารางและสมการต่อไปนี้ 
 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการวัดประสิทธภิาพของโมเดล 

 
 

สมการค านวณหาค่าความแม่นย าของ Model 
(1) สมการที่ 1 

 
 

(2) สมการที่ 2 

 
 

(3) สมการที่ 3 

 
 

(4) สมการที่ 4 

 
 

 
5. การออกแบบและพัฒนา 

ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.เก็บรวบรมข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงงาน ศึกษาและทำความเข้าใจ
เพื่อนำมาพันาระบบนับจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียจากการ
วิเคราะห์รูปภาพ 
2.กำหนดขอบเขตของโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน 
เป้าหมายโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน 
3.ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องและนำมาปรับใช้และพัฒนา
โครงงาน 
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4.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและหลักการทำงานของระบบเกี่ยวกับการ
ทำ Image analysis เพื่อนำมาพัฒนาโครงงาน 
5.วิเคราะการทำงานของ Image analysis .ให้สอดคล้องกับ
ระบบการนับจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียและทำการออกแบบ
ระบบ 
6.ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาตามขอบเขตของโครงงานที่กำหนด
ไว ้
7.จัดทำเอกสารรายละเอียดโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสิ้นสุด
ของการทำโครงงาน 
 

5.ผลการดำเนินงาน  
ผลลัพธ์จากการที่นำชุดข้อมูลรูปภาพที่ใช้ทดสอบจำนวน 21 รูป 
ไปทดสอบใน Model และคำนวณหาค่าประสิทธิภาพของ 
Model ซึ ่งได้ค่า Precision = 0.94 , Recall = 0.87 และ F1-
Score = 0.85 และค ่ า  Accuracy = 0.81 หร ือประมาณค่า
เท่ากับ 81.00% 
 

 
ภาพ 12 ตัวอย่างรูปภาพผลลัพธ์จำนวนจากเฉลย (เทียบกับภาพที่ 11) 

 

 
ภาพ 13 ตัวอย่างรูปภาพผลลัพธ์จำนวนจากการทำนายของโมเดล 

 
 

 
ภาพ 14 ตัวอย่างรูปภาพผลลัพธ์จำนวนจากเฉลย (เทียบกับภาพที่ 13) 
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ภาพ 15 ตัวอย่างรูปภาพผลลัพธ์จำนวนจากเฉลย 

 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าประสิทธภิาพของโมเดล 

 
 
 

6.สรุปผลการดำเนินงาน  
จากผลการทดลองโครงงานนี้ผู้จัดทำได้มีการนำชุดข้อมูลรูปภาพ
จำนวนจุดโคโลนีที่มีจำนวนน้อยและมาก มาทำการเปรียบเทียบ
ค่า Accuracy ซึ ่งผลที่ได้ค่า Accuracy ของภาพที่มีจุดโคโลนี
น้อยจะมีความแม่นยำสูงกว่า ภาพที่มีโคโลนีจุดจำนวนมาก ซึ่ง
อาจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี ้

1. ตำแหน่งของจุดโคโลนีที่ติดกันอาจมีผลต่อการ detect ของ
โมเดล โมเดลอาจทำนายว่ามีจุดเดียว แต่ความจริงแล้วมี 2 จุด 
2. โคโลนีจุดเล็กๆบางจุดที่ซ้อนทับกับเส้นตารางสำหรับนับเช้ือ 
โมเดลอาจทำนายว่าไม่มีจุดโคโลนีอยู่บริเวณนั้น 
3. จำนวนการ Train ที่น้อยทำให้ Model ทำนายภาพที่มีจุด
โคโลนีมากมีความแม่นยำน้อย 
 
ปัญหาที่พบในการทดลอง เนื่องจาก Hardware ที่ใช้จัดทำ
โครงงานมีข้อจำกัดในการพัฒนาระบบ ทำให้การ Train Model 
ในแต่ละรอบ(epoch) ใช้เวลานาน 
 

7.ข้อเสนอแนะ  
 

การพัฒนาและปรับปรุงระบบในอนาคตอาจมีการปรับปรุงเรื่อง
การใช้ Models และ library ให้หลาหลายมากข้ึนเพื่อท่ีจะได้รู้
ว่า Model ไหนเหมาะกับตัวงาน รวมถึงเพิ่มจำนวนรูปภาพและ
จำนวนการ   Train ให้มากข้ึนเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำนายตำแหน่งแม่นยำยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและงบประมาณ
แผนกการเงิน และบัญชี ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาของการจัดเก็บ ข้อมูลและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารระหว่างหน่วยงานของการ
จัดทำงบประมาณ วิธีการ ดำเนินงาน เริ ่มจากการศึกษาการ
ทำงานในปัจจุบันและแนวทางการแก้ปัญหา คณะผู้วิจัยได้เห็น 
ถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบการจัดการ
ข ้อม ู ลและงบประมาณแผนกการ เ ง ิน  และบัญช ีฟาร์ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยพัฒนาด้วยภาษา React.JS, 
Node.JS, JavaScript , JSX แ ล ะ  CSS โ ด ย ม ี ข ั ้ น ตอนกา ร
ดำเนินงานดังนี้ ศึกษาระบบงานเดิม สรุปปัญหาและทำข้อมูลมา
วิเคราะห์ ออกแบบระบบงานใหม่และพัฒนาระบบงานใหม่ 

ผลการดำเนินงานระบบสามารถจัดการข้อมูลและ
จัดทำงบประมาณได้ตามกระบวนการทำงานของการจัดทำ
งบประมาณและสรุปผลงบประมาณเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์
และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหาร สำหรับการประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  ด้านความพึง
พอใจต่อการใช้ระบบ ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ระบบ ด้านรูปแบบหน้าเว็บไซต์ของระบบ ผลการประเมินพบว่า 

มีค่าเฉลี่ยและความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก (�̅�=4.45) โดยมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม 0.50 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ระบบ
การจัดการข้อมูลและงบประมาณแผนกการเงินและบัญชี ฟาร์ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถใช้ในทางปฏิบัติได้จริง
และผู้ใช้มีความพึ่งพอใจโดยรวมอยู่ในระดับด ี

ABSTRACT 

Presently, Technology has increased its main 
role to be able to form innovation which is to form up 
new things to be the idea to lead the organization 
toward success. The objective of this study was to 
analyze, design and evaluate The Development System 
of Information Management and Budget Department of 
Finance and Accounting Suranaree University of 
Technology. This study used Research and 
Development tools were visual studio code. In addition, 
the computer languages are React.js, Node.js, 
JavaScript, JSX and CSS. 

The result of study, the system can Able to manage 
information and prepare budgets according to the 
budgeting workflow and budget summary for use for 
analysis and utilization for administrative purposes, And 
report for data analysis. The result of evaluation was 
good level (X = 4.45, S.D. = 0.50). It can be used 
practically and the users are overall satisfied at the 
good level. 

1. บทนำ 

ฟาร ์ม มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีส ุรนารี  เป ็นส ่วน
สนับสนุนการผลิต เช่น สำนักงาน พื้นที่สำหรับจักรกลเกษตร 
อาคาร อ่างเก็บน้ำ ถนน และสวนสาธารณะ  ซึ่งภายในฟาร์ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังมีหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับ
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จัดการงานภายในฟาร์ม เช่น การบัญชีและการเงิน บุคคล ธุรการ
และพัสดุ 

ทั ้งนี ้ในการเก็บข้อมูลพื ้นฐานและงบประมาณนั้นมี
ความสำคัญกับหลาย ๆ ฝ่ายภายในองค์กรและเป็นส่วนสำคัญ
ของฟาร์มมหาวิทยาลัยที ่ต้องใช้งานข้อมูลที ่ม ีความถูกต้อง
ครบถ้วน ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบและ
ต้องประมวลผลข้อมูลจากหลายฝ่าย ซึ่งอาจเกิดความยุ่งยากและ
มีความซับซ้อนของข้อมูล ทั้งเรื่องของจำนวนข้อมูลที่มีจำนวน
มากและกระบวนการที ่ยุ ่งยาก ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ทำงาน 

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู ้จัดทำจึงเกิดความสนใจในการ
จัดทำ ระบบการจัดการข้อมูลและงบประมาณ แผนกการเงินและ
บัญช ีฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นระบบที่ทำงานอยู่
บนแพลตฟอร์มของเว็บแอพพลิเคช่ันซึ่งระบบนี้เป็นสื่อกลางที่ทำ
ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบงบประมาณ ตลอดจน
การจัดกางบประมาณ ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำงานได้เป็นระบบ
มากขึ ้นและสามารถลดขั ้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสาร
ระหว่างหน่วยงานภายในของฟาร์มมหาวิทยาลัย การนำข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารที่ทันต่อสถานการณ์ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการข้อมูลพื้นฐานและ

งบประมาณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. เพื ่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพื ้นฐานและงบประมาณ 

ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3. เพื ่อประเมินการผลการทำงานของระบบจัดการข้อมูล

พ ื ้นฐานและระบบงบประมาณ ฟาร ์มมหาว ิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

3. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน 

 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนา
ร ะ บ บ  ( System Development Life Cycle : SDLC) คื อ 
กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทาง
ธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้ โดยระบบที่จะ
พัฒนานั้น อาจเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่เลยหรือนำระบบเดิม
ที ่มีอยู ่แล้วมาปรับเปลี ่ยน ให้ดียิ ่งขึ ้น ภายในวงจรนี ้จะแบ่ง
กระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phases) ได้แก่ ระยะการ
วางแผน (Planning Phase) ระยะการว ิ เคราะห ์ (Analysis 

Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) และระยะการสร้าง
และพ ัฒนา ( Implementation Phase) โดยแต ่ละระยะจะ
ประกอบไปด้วยขั้นตอน (Steps) ต่าง ๆ แตกต่างกันไปตาม 
Methodology ที ่น ักวิเคราะห์นำมาใช้ เพื ่อให้เหมาะสมกับ
สถานะทางการเงินและความพร้อมขององค์กรในขณะนั้น 

ขั้นตอนในวงจรพัฒนาระบบ ช่วยให้นักวิเคราะหร์ะบบ
สามารถดำเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นขั้นตอน ทำให้
สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการปฏิบัติงานของ
โครงการพัฒนาระบบ ได้ ขั้นตอนต่าง ๆ นั้นมีลักษณะคล้ายกับ
การตัดสินใจแก้ปัญหาตามแนวทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Management)  และพัฒนาทางเลือกนั้นให้ใช้งานได้ สำหรับ
วงจรการพัฒนาระบบในหนังสือเล่มนี้ จะแบ่งเป็น 7 ขั ้นตอน 
ได้แก่  ค้นหาและเลือกสรรโครงการ จัดตั้งและวางแผนโครงการ 
วิเคราะห์ระบบ ออกแบบเชิงตรรกะ ออกแบบเชิงกายภาพ 
พัฒนาและติดตั้งระบบ  ซ่อมบำรุงระบบ 

ข ั ้นตอนที ่  1  การค ้นหาและเล ือกสรรโครงการ 

(Project Identification and Selection) เป ็นขั ้นตอนในการ

ค้นหาโครงพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท 

สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ผลประโยชน์กับบริษัทมาก

ที ่ส ุด โดยใช้ตารางเมตร ิกซ ์ (Matrix Table) เป ็นเครื ่องมือ

ประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ดำเนินการผ่านไปแล้ว

ในเบื้องต้น  

ขั้นตอนท่ี 2 การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (Project 

Initiating and Planning Planning System 

Development) เป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นจัดทำโครงการด้วย

การจัดตั้งทีมงาน กำหนดตำแหน่งหน้าที่ให้กับทีมงานแต่ละคน

อย่างชัดเจนเพื่อร่วมกันสร้างแนวทางเลือกในการนำระบบใหม่มา

ใช้งาน และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด จากนั้นจะร่วมกันวางแผน

จัดทำโครงการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ และประมาณการต้นทุนและกำไรที่

จะได้รับจากการลงทุนในโครงการพัฒนาระบบ เพื่อนำเสนอต่อ

ผู้จัดการ เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดย

ในขณะที่นำเสนอโครงการอยู่นี้ถือเป็นการดำเนินในขั้นตอนที่ 2 

ซึ่งใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงและสารสนเทศ (Fact 

–Finding Information Gathering Technique) ด ้ ว ย ก า ร 
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ส ั ม ภ า ษ ณ ์  ( Interviewing) ก า ร อ อ ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม 

(Questionnaires) รวมทั ้งพิจารณาจากเอกสารการทำงาน 

รายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัทประกอบด้วย สรุป

กิจกรรมของขั้นตอนท่ี 2 ได้ดังนี้ 

 1. เริ่มต้นโครงการ 

 2. เสนอแนวทางเลือกในการนำระบบใหม่มาใช้งาน 

 3. วางแผนโครงการ 

ขั ้นตอนที ่ 3 การวิเคราะห์ (System Analysis) เป็น

ขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้ันตอนการดำเนินงานระบบ

เดิม ซึ่งการที่สามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้จะต้องผ่านการ

อนุมัติในขั้นตอนที่ 2 ในการนำเสนอโครงการ หลังจากนั้นจะ

รวบรวมความต้องการในระบบใหม่จากผู้ใช้ระบบแล้วนำมาศึกษา

และวิเคราะห์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการใช้เครื่องมือชนิดต่าง 

ๆ ได้แก่ แบบจำลองขั ้นตอนการทำงานของระบบ (Process 

Modeling) โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: 

DFD ) และแบบจำลองข้อมูล  (Data Modeling) โดยใช้แผนภาพ

แสดงความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างข ้อม ูล (Entity Relationship 

Diagram : E-R Diagram) สรุปกิจกรรมในข้ันตอนท่ี 3 ได้ดังนี้ 

 1. ศึกษาขั้นตอนการทำงานของระบบเดิม 

 2. รวบรวมความต้องการในระบบใหม่จากผู้ใช้ระบบ 

 3. จำลองแบบความต้องการที่รวบรวมได้ 

ขั ้นตอนที ่  4 การออแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เป็น

ขั ้นตอนในการออกแบบลักษณะการทำงานของระบบตาม

ทางเลือกที่ได้ทำการเลือกไว้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบโดย

การออกแบบในเชิงตรรกะนี้ยังไม่ได้มีการะบุถึงคุณลักษณะของ

อุปกรณ์ที ่จะนำมาใช้ เพียงแต่กำหนดถึงลักษณะของรูปแบบ

รายงานที่เกิดจากการทำงานของระบบ ลักษณะของการนำข้อมูล

เข้าสู่ระบบและผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ซึ่งจะเลือกใช้การนำเสนอ

รูปแบบของรายงาน และลักษณะของจอภาพของระบบ PIS ด้วย

ต้นแบบ (Prototype) จะทำให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน

ของระบบได้ชัดเจนขึ้น สรุปกิจกรรมในขั้นตอนท่ี 4 ได้ดังนี้ 

 1. ออกแบบฟอร ์ มและรายงาน  ( Form/Report 

Design) 

 2. ออกแบบส ่วนต ิดต ่อก ับผ ู ้ ใช ้  (User Interfaces 

Design) 

 3. ออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Logical 

ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เป็น

ขั้นตอนที่ระบุถึงลักษณะมาทำงานของระบบทางกายภาพหรือ

ทางเทคนิค โดยระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณ์ที ่จะนำมาใ ช้ 

เทคโนโลยี โปรแกรมภาษาที ่จะนำมาทำการเขียนโปรแกรม 

ฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือข่ายที่เหมาะสมกับ

ระบบ สิ่งที ่ได้จากขั้นตอนการออกแบบทางกายภาพนี้จะเป็น

ข้อมูลของการออกแบบ เพื่อส่งมอบให้กับโปรแกรมเมอร์เพื ่อใช้

เขียนโปรแกรมตามลักษณะการทำงานของระบบที่ได้ออกแบบ

และกำหนดไว้ สรุปกิจกรรมในข้ันตอนท่ี 5 ได้ดังนี้ 

1. ออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Physical 

 2. ออกแบบ Application 

ข ั ้ น ต อน ท ี ่  6 ก า ร พ ั ฒน า แ ล ะ ต ิ ด ต ั ้ ง ร ะ บ บ  ( System 

Implementation) เป็นขั้นตอนในการนำข้อมูลเฉพาะของการ

ออกแบบมาทำการเขียนโปรแกรม เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะและ

รูปแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ หลังจากเขียนโปรแกรมเรียบร้อย

แล้ว จะต้องทำการทดสอบโปรแกรม ตรวจสอบหาข้อผิดพลาด

ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา และสุดท้ายคือการติดตั้งระบบ โดย

ทำการติดตั้งตัวโปรแกรม ติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมท้ังจัดทำคู่มือและ

จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบใหม่

สามารถใช้งานได้ สรุปกิจกรรมในขั้นตอนท่ี 6 ได้ดังนี้ 

 1. เขียนโปรแกรม (Coding) 

 2. ทดสอบโปรแกรม (Testing) 

 3.  ติดตั้งระบบ (Installation) 

 4. จัดทำเอกสาร (Documentation) 

 5. จัดหลักสูตรฝึกอบรม (Training) 

 6. การบริการให้ความช่วยเหลือหลังการติดตั้งระบบ 

(Support) 

ข ั ้นตอนท ี ่  7 การซ ่อมบำร ุง (System Maintenance) เป็น

ขั้นตอนสุดท้ายของวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) หลังจากระบบใหม่

ได้เร ิ ่มดำเนินการ ผู ้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหาที ่เกิดขึ้น

เนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ และค้นพบวิธีการแก้ไข
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ปัญหานั้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เอง ดังนั้นจะต้องมี

ทีมงานเพื่อคอยแก้ไขและเปลี่ยนแปลงระบบที่ทำการพัฒนาขึ้น

จนกว่าจะเป็นที่พึ ่งพอใจของผู้ใช้ระบบมากที่สุด ปัญหาที่ผู ้ใช้

ระบบค้นหาพบระหว่างการดำเนินงานนั้นเป็นผลดีในการทำให้

ระบบใหม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก

ผู้ใช้ระบบเป็นผู้ที่เข้าใจในการทำงานทางธุรกิจเป็นอย่างดี โดยใน

ขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับทารงบริษัทว่าจะมีการจัดตั้งทีมงานอย่างไร 

เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในส่วนนี้ให้ได้มากท่ีสุด  [1]  

3.2   ระบบฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผ ู ้ใช้

สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่

จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความ

ขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ 

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการกำหนดระบบความ

ปลอดภัยของข้อมูลขึ้น นับได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคของสารสนเทศ 

เป็นที่ยอมรับกันว่า สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรอง

อย่างเหมาะสม สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นการนำมาใช้งานด้านธุรกิจ การบริหาร และกิจการอื่น ๆ 

องค์กรที่มีข้อมูลปริมาณมาก ๆ จะพบความยุ่งยากลำบากในการ

จัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการนำข้อมูลที่ต้องการออกมาใช้ให้ทันต่อ

เหตุการณ์ ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยใน

การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ซึ ่งทำให้ระบบการ

จัดเก็บข้อมูลเป็นไปได้สะดวก ทั้งนี ้โปรแกรมแต่ละโปรแกรม

จะต้องสร้างวิธีควบคุมและจัดการกับข้อมูลขึ้นเอง ฐานข้อมูลจึง

เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้

คอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล จึงต้อง

คำนึงถึงการควบคุมและการจัดการความถูกต้องตลอดจน

ประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูลด้วย  

 ฐานข้อมูล หมายถึง แหล่งที ่ใช้สำหรับเก็บรวบรวม

ข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแฟ้มข้อมูลมารวมไว้ท่ีเดียวกัน รวมทั้งต้องมีส่วน

ของพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) เก็บคำอธิบายเกี่ยวกับ

โครงสร้างของฐานข้อมูล และเนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บนั้นต้องมี

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทำให้สามารถสืบค้น (retrieval) แก้ไข 

(modified) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ข้อมูล (update) 

และจัดเรียง (sort) ได้สะดวกขึ้นโดยในการกระทำการดังที่กล่าว

มาแล้ว ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับจัดการฐานข้อมูล 

     ระบบฐานข ้อม ูล  หมายถ ึ ง  ระบบการรวบรวม

แฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้มข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยขจัดความซ้ำซ้อน

ของข้อมูลออก แล้วเก็บข้อมูลไว้ที ่ศูนย์กลาง เพื่อการใช้งาน

ร่วมกันในองค์กร ภายในระบบต้องมีส่วนท่ีเป็นโปรแกรมประยุกต์

ท ี ่สร ้างข ึ ้นเพ ื ่อเช ื ่อมโยงและใช ้งานข ้อม ูลใน ฐานข ้อมูล 

(database) และจะต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลเหล่านั้น มีการกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละคนให้แตกต่าง

กัน ตามแต่ความต้องการในการใช้งาน 

 จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว ่า ระบบ

ฐานข้อมูล (Database System) คือ ฐานข้อมูลที่สามารถจัดเก็บ

ข้อมูลให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างแฟ้มข้อมูลหลายๆแฟ้ม เพื่อ

ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บ สามารถที่จะจัดเก็บ จัดเรียง เพิ่ม 

ลบ ปรับปรุงและค้นหาข้อมูลได้ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ

จัดการฐานข้อมูล 
 [2] 

3.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis 

and Design) 

 การว ิ เคราะห ์ระบบและการออกแบบ (System 
Analysis and Design) การวิเคราะห์และออกแบบระบบคือ 
วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่งหรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบ
สารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบ ช่วยในการแก้ไขระบบ
สารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ การวิเคราะห์ระบบก็
คือ การหาความต้องการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศ
ว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ และการ
ออกแบบก็คือ การนำเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบ
แผน หรือเรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้
งานได้จริง  [3] 

การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เมื่อระบบการ

ทำงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ

เป ็นไปอย ่างไม ่ม ีประส ิทธ ิภาพ ท ั ้ งน ี ้อาจเป ็นผลมาจาก

สภาพแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับระบบงานได้เปลี่ยนแปลงไปซึ่ง

รวมถึงเทคโนโลยี ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ระบบที่

http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson2/vocab5.htm#v13
http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson2/vocab1.htm#v13
http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson2/vocab1.htm#v5
http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson2/vocab3.htm#v31
http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson2/vocab3.htm#v31
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เป็นอยู่ว่ามีข้อดีข้อเสียประการใด เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงแก้ไข

ให้ระบบการทำงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น การวิเคราะห์ระบบ 

เป็นการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน (Current  

System)เพื ่อออกแบบระบบการทำงานใหม่ (New System)

นอกเหนือจากออกแบบสร้างระบบงานใหม่แล้ว เป้าหมายในการ

วิเคราะห์ระบบต้องการปรับปรุงและแก้ไขระบบงานเดิมให้มี

ทิศทางที่ดีขึ้น โดยก่อนที่มีระบบงานใหม่ ระบบงานที่ดำเนินการ

อยู่ในปัจจุบันเรียกว่า ระบบปัจจุบัน แต่หากต่อมาได้มีการพัฒนา

ระบบใหม่และมีการทำมาใช้งานทดแทนระบบงานเดิม จะเรียก

ระบบปัจจุบันท่ีเคยใช้นั้นว่า ระบบเก่า (Old System) [4] 

3.4 การพัฒนาเว็บไซต์  

3.4.1 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์  

 ข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีนาเสนอในแต่ละเว็บไซต์บนโลก
อินเทอร์เน็ตจะแตกต่างกันไปตามเป้าหมายในการพัฒนาเว็บไซต์ 
เช่น เว็บไซต์ข่าว ก็จะนาเสนอข่าวที่เกิดขึ ้น ณ ปัจจุบัน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยอาจจะนาเสนอแยกตามประเภท
ของข่าวสาร หรือเว็บไซต์บริการซื้อขายสินค้า เป้าหมาย ก็คือ
ให้บริการซื้อขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ซึ ่งก่อนลงมือพัฒนา
เว็บไซต์ผู้พัฒนาจะต้องกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาเว็บไซต์นั้น 
ๆ ก่อนท่ีจะลงมือพัฒนา เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการ 
ในการพัฒนาเว็บไซต์จะประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ 
6 กระบวนการ คือ  
 1. กระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผน  
 2. การกำหนดเนื้อหาและจดัโครงสร้างเว็บไซต์  
 3. การออกแบบเว็บไซต์  
 4. การพัฒนาเว็บไซต์  
 5. การเผยแพร่และส่งเสริมเว็บไซต์  
 6. การดูแลและบำรุงรักษาเว็บไซต์ [5] 
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ภูธเนศ เกตุพิบูลย์ (2554) จากการศึกษา งานวิจัยเรื่อง
ระบบจัดการข้อมูลการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท เท
ราด้าต้า จำกัด โดยผู้ใช้งานระบบสามารถจัดการข้อมูลงานที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการ ผ่านเว็บไซต์ได้ สามารถจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานต่าง ๆ ได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
สามารถเก็บรายละเอียดข้อมูลการให้บริกรของพนักงานนั้น ๆ 
ผ่านทางเว็บไซต์ได้ สามารถเร ียกดูข้อมูลรายละเอียดการ

ให้บริการลูกค้านั้น ๆ ได้โดยสามารถสรุปรายละเอียดข้อมูลที่
เจ้าหน้าท่ีออกไปให้บริการลุกค้า ออกเป็นรายงานได้ทันที [6] 
 ฉลอง ดีชู (2548) จากการศึกษา งานวิจัยเรื่อง ระบบ
สารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี และการควบคุมโครงการ กรณีศึกษาหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เพื่อให้ ประสิทธิภาพในการจัดการและเรียกใช้
สารสนเทศในการจัดสรรงบประมาณ และการควบคุม โครงการดี
ขึ ้นกว่าระบบเดิม ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดสรร
งบประมาณรายจ ่ายประจำปี และการควบค ุม โครงการ 
กรณ ี ศ ึ กษาหน ่ วยบ ัญชาการทหารพ ัฒนา  พ ัฒนาบน
ระบบปฏ ิบ ัต ิการ Windows XP ใช ้  โปรแกรมจ ัดการเว็บ 
Apache ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL พัฒนาโปรแกรม
แบบ Web Based Application ใช้โปรแกรมภาษา PHP [7] 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

4.1  กระบวนการในการรวบรวมความต้องการและศกึษา

ปัญหา 

 1. สัมภาษณ์ โดยการลงพื้นที่เพ่ือสอบถามปัญหาและ
ความมต้องการขององค์กร โดยการสัมภาษณ์ หัวหนา้งาน 
หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่งบประมาณ พนักงานการเงินและบัญชี  
 2. เอกสาร โดยเจ้าหนา้ที่งบประมาณอนุเคราะห์
เอกสารได้แก่ เอกสารการทำดำเนนิการ เอกสารกระบวนการ
ทำงานขององค์กร ข้อมูลงบประมาณปีก่อน รายชื่อหน่วยงาน 
ข้อมูลพนักงาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
4.2 วิเคราะห์ความต้องการและปัญหา 

 จากการรวบรวมความต้องการและปัญหาด้วยวิธีการ
ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบ
แผนภูมิก้างปลาได้ดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 แผนภาพกา้งปลาแสดงการวิเคราะห์ความต้องการและปัญหา 
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4.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถจัดการข้อมูลและงบประมาณ ให้มีความ

สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 
2. สามารถจัดการรายละเอียดข้อมูลและงบประมาณ 

ให้ง่ายต่อการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล 
3. สามารถลดระยะเวลาในการทำงานและลดความ

เสี่ยงหรือความผิดพลาดในการดำเนินงาน  
4.4 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
4.4.1 Use Case Diagram 

แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1) ผู้ใช้งาน  2) 
ผู ้ดูแลระบบ โดยผู้ใช้งานเมื่อเข้ามาในเว็บแอปพลิเคชันระบบ
จัดการข้อมูลพื ้นฐานและระบบงบประมาณ สามารถเข้าใช้
ฟังก์ชันภายในระบบได้ตามสิทธิ์การใช้งานและตำแหน่งงาน หาก
เป็นผู้ดูแลระบบสามารถจัดการฟังก์ชันภายในระบบได้ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 Use Case Diagram ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 Use Case Diagram  ระบบงบประมาณ 

4.4.2 สถาปัตยกรรมระบบ 

สถาปัตยกรรมระบบของเว็บแอปพลิเคชันจัดการข้อมูล

พื้นฐานและงบประมาณ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้

แต่Server, Web Client ซึ่งใน Server ประกอบด้วยWebpages, 

Web Server และ Database โดย เว ็บ เพจ(Webpages) ถูก

พัฒนาขึ้นจาก React และใช้ Node express สำหรับติดต่อกับ

ฐานข้อมูล คำนวณ ประมวลผล เก็บค่าและทำตามคำสั่งต่าง ๆ 

อีกส่วนสำคัญที่มีใน Server นั่นคือ Web Server ซึ่งในที่นี่จะใช้ 

Apache ให ้ทำหน้ าท ี ่ ในการจ ัด เก ็ บ  Webpages และส่ ง 

Webpages ไปยัง Browser ที่มีการเรียกเข้ายัง Web server ที่

เก็บ Webpages นั้นอยู่ นอกจากเว็บ Web Server แล้วก็ ยังมี

ฐานข้อมูล (Database) ซึ่งในที่นี่เลือกใช้เป็น MySQL ซึ่งจะ ทำ

หนา้ที่เป็นตัวกลางในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลทั้ง สำหรับ

การใช้งาน 

4.4.3  เคร่ืองมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 

1 เครื่องมือทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

-  เครื ่องคอมพิวเตอร์พกพา CPU ความเร็วตั ้งแต่ 

2.20GHz. RAM 8 GB 

2 เครื่องมือทางด้านซอฟต์แวร์ (Software) 

- ระบบปฏิบัติการ Windows 10 (64 bit) 

- โปรแกรม Visual Studio Code  

-  โปรแกรมจำลอง MySQL  

- โปรแกรม Appserv  

- โปรแกรม MySQL Workbench  

3 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

 - ภาษา React.JS 

- ภาษา Node.js  

- ภาษา SQL (Structured Query Language)  

- ภาษา Java Script  

 - ภาษา JSX 
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4.4.5 ตัวอย่างหน้าจอ 

รูปที่ 4 หน้าจอหลักสำหรับเข้าสู่ระบบ 
จากรูปที่ 4 ได้แสดงตัวอย่าง หน้า Login เข้าสู้ระบบ ซึ่ง

ประกอบไปด้วย  ข้อมูลที่  เป็นผู้ ใ ช้งาน (User Name), และ
รหัสผ่าน (Password) เพื่อระบุตัวตนในการขอเข้าใช้งานระบบ 

ระบบจะทำการตรวจสอบ ขอ้มูลของผู้ใช้ ระบบหากข้อมลูถูกต้อง
จะเขามายังหนา้แรก ของระบบ 

รูปที่ 5 หน้าจอหลักสำหรับการทำงาน 
จากรูปที่ 5 ได้แสดงตัวอย่างหน้าแรกของระบบ ระบบ

จัดการข้อมลูและงบประมาณ หน้าแรกของระบบจะแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ 1. ส่วนของการจัดการระบบ 2.ส่วนของรายการการ
เข้าใช้งานระบบ 3. ส่วนแสดงการจัดทำงบประมาณ 

รูปที่ 6 หน้าจอแสดงข้อมูลงบประมาณ 
 จากร ูปท ี ่  6  ได ้แสดงต ัวอย ่างให ้ เห ็นข ้อม ูลของ
งบประมาณ โดยสามารถเล ือกด ูข ้อม ูลงบประมาณตาม
ปีงบประมาณ วันท่ีและหน่วยงาน 

5. ผลการดำเนินงาน 

5.1 วิธีการประเมิน 

5.1.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
การกำหนดความพึงพอใจระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน

และระบบงบประมาณ ครั้งนี้ ได้ใช้กำหนดประชากรที่จะประเมิน
ความพึงพอใจ โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบเจาะจงจำนวน 10 คน 
ซึ่งเป็นกลุ่มจากผู้ที่อยู่ภายในองค์กรและผู้ดูแลระบบ 
5.1.2 เคร่ืองมือวิจัย/วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้กำหนดลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรฐานส่วน
ประมาณค่าระดับ และใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการวัดระดับความพึง
พอใจ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 
5 ระดับ ดังนี ้

4.50 – 5.00  มีประสิทธิภาพระดบัดีมาก 
3.50 – 4.49  มีประสิทธิภาพระดบัดี 
2.50 – 3.49  มีประสิทธิภาพระดบัพอใช้ 
1.50 – 2.49  มีประสิทธิภาพระดบัปรับปรุงแก้ไข 
1.00 – 1.49  มีประสิทธิภาพระดบัไม่สามารถนำไปใช้งานได ้

การหาค่าเฉลี่ย 

  การหาค่าเฉลี ่ย ( X ) (บุญชม ศรีสะอาด , 
2545 : 80) โดยใช้สูตรดังนี้ 

 
 
 

เมื่อ X    แทน  ค่าเฉลี่ย 

  X  แทน ผลรวมของคะแนน 
 N   แทน จำนวนผู้ทำการประเมิน 
 
การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

S.D. =       
( )

( )1

22

−

− 
nn

XXn
 

เมื่อ    S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2

 X  แทน ผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง ( )2

 แทน กำลังสองของคะแนนรวม  
n    แทน จำนวนผู้ทำการประเมิน 
 

                              (1) 

                               (2) 
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5.2 สรุปผลการดำเนินงาน 

 สรุปการประเมินระบบโดยผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ได้แก่  ด้านความพึงพอใจต่อการ
ใช้ระบบ เช่น ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ ความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูลในระบบ ความสะดวกในการใช้งานของระบบ ความ
หลากหลายของข ้อม ูลในระบบ การใช ้ประโยชน ์   ด ้าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ เช่น ระบบใช้งานง่าย
ไม ่ซ ับซ ้อน สามารถค้นหาหร ือเข ้าถ ึงข ้อม ูลท ี ่ต ้องการได้  
ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ ข้อมูลมี
ความถูกต้องครบถ้วน มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือ
กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ด้านรูปแบบหน้าเว็บไซต์ของระบบ 
เช่น รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร และสีตัวอักษร ความ
สวยงามและกรจัดการองค์ประกอบในระบบ รูปแบบการแสดงผล
ของเนื้อหา 

          ผลการประเมินคุณภาพของระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ
และผู้ใช้งาน ทำการประเมินทั้ง 3 ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
มีค่าเท่ากับ 4.45  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมมีค่า
เท่ากับ 0.50  จากผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถามและทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สามารถสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี 

6. อภิปรายผล 

ภูธเนศ เกตุพิบูลย์ (2554) ทำวิจัยเรื่องระบบจัดการ
ข้อมูลการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท เทราด้าต้า จำกัด 
โดยผู้ใช้งานระบบสามารถจัดการข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริการ ผ่านเว็บไซต์ได้ สามารถจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ได้ 
โดยสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ สามารถเก็บ
รายละเอียดข้อมูลการให้บริกรของพนักงานนั ้น ๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ได้ สามารถเรียกดูข้อมูลรายละเอียดการให้บริการลูกค้า
นั้น ๆ ได้โดยสามารถสรุปรายละเอียดข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ออกไป
ให้บริการลูกค้า ออกเป็นรายงานได้ทันที ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและงบประมาณแผนกการเงนิและ
บัญชี ฟาร์ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการจัดเก็บข้อมูล
พืน้ฐานผ่านเว็บไซต์ได้ และสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ได้  
 ฉลอง ดีชู (2548) ทำวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และการ
ควบคุมโครงการ กรณีศึกษาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อให้ 

ประสิทธิภาพในการจัดการและเรียกใช้สารสนเทศในการจัดสรร
งบประมาณ และการควบคุม ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนา
ระบบจัดการข้อมูลและงบประมาณแผนกการเงินและบัญชี ฟาร์ม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการสนับสนุนการจัดการ
งบประมาณและกระบวนการทำงานของการจัดทำงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ  
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บทคัดย่อ 
   งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันแปลงข้อความเป็น

เสียงสำหรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อทำการพัฒนาโมบาย
แอพพลิเคชั ่นเพื ่อให้เด็กอายุ 1-10 ปี สามารถนำไปใช้เพื่อ
ถ่ายภาพข้อความภาษาอังกฤษ และออกเสียงตามได้ถูกต้อง โดย
ที่งานวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลของเทคโนโลยี OCR 
และนำ Google Cloud Vision เข้ามาช่วยในการช่วยวิเคราะห์
รูปภาพแล้วแปลงออกมาในลักษณะของตัวอักษร และนำเอา
เทคโนโลยี Text to Speech เข้ามาช่วยในการแปลงตัวอักษร
เป็นเส ียง ซ ึ ่งผ ู ้ว ิจ ัยได้ทำการพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อให้มีความสะดวกต่อผู้ใช้งาน 
คำสำคัญ -- เด็ก, OCR, Text To speech, Cloud Vision,  
Firebase  

ABSTRACT 
        This research paper presents the development 
of mobile application to covert text to speech for 
children. The mobile application focuses on children 
whose age 1-10 to be able to study the correct 
English pronunciation. This research reviews OCR 
technology and apply Google Cloud Vision in order 
to analyse image and convert it to text; the text is 
then converted to speech by using Text to Speech 
technology. This is all executed in Android which 
aims for convenient use.  
Keywords -- Children, OCR, Text To speech, Cloud Vision, 
Firebase  
 
 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการวัดผลความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูด อ่าน และเขียนเด็กไทยและคน
ไทยโดยเฉลี่ยจะได้คะแนนต่ำ อยู่ในอันดับที่ 53 ในจำนวน 80 
ประเทศท ั ่ ว โลกโดยท ี ่ภาษาอ ั งกฤษไม ่ ใช ่ภ าษาท ี ่ ใช ้ ใน
ชีวิตประจำวัน ถึงแม้ว่าคะแนนสอบจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา และพม่า แต่แพ้หลายประเทศใน
ภูมิภาคเดียวกัน เช่น จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนามและถา้
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เข้าสอบไทยก็ยังคงมีคะแนนในการใช้
ภาษาอังกฤษท่ีต่ำกว่าอยู่ดี เพราะภาษาไทยไม่ออกเสียงตัวสะกด
ท้ายคำให้ตรงกับอักษรที่ใช้สะกด แต่ออกเสียงเป็นแม่กก แม่กด 
แม่กบ แม่กน และแม่กง แม่กน แม่เกย และเกว เท่านั้น ซึ่งอักษร
ในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ออกเสียงไม่ตรงกับอักษรไทย คนไทยจึง
มีปัญหาไม่สามารถออกเสียงจากลำคอ จากท้อง เหมือนภาษาอื่น
ได้ คนไทยจึงพูดภาษาทางยุโรปให้ชัดไม่ได้ แต่อาจจะพูด
ภาษาจีน มลายู เวียดนาม ได้ชัดมากกว่า แม้แต่ภาษาเขมร เราก็
ออกเสียงอย่างเขาไม่ได้ [1]  

อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมาก
และประเทศไทยมีการนำเอาเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ ้น  ทำให้
สามารถเข ้าถ ึงข ้อม ูลได ้อย ่ างไม ่จำก ัด  ในการใช ้ งาน
โทรศัพท์มือถือสมารท์โฟนในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมามีการนำเอา
โทรศัพท์มือถือสมารท์โฟนมาใช้เพื่อติดต่อสื่อสารพูดคุยโดยทั่วไป 
แต ่ ในป ั จจ ุบ ัน เ ทคโน โลย ี มากมายถ ู กนำมารวมไว ้ ใน
โทรศัพท์มือถือ เพื่อความสะดวกและประโยชน์ใช้สอย ไม่ว่าจะ
เป็นการเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ การจัดเอกสารข้อมูล รวมไป
ถึงการดูทีวี ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมต่าง ๆ และโทรศัพท์มือถือ 
สมาร์ทโฟนในปัจจุบันถูกออกแบบมาพร้อมกับความสามารถที่
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หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การสัมผัสหน้าจอ การสั่งงานด้วยเสียง 
การใช้งานกล้องที่มีความคมชัดสูง ระบบเซ็นเซอร์และการสร้าง
เอกสาร เป็นต้น [1]  

ประกอบกับเทคโนโลยีการแปลงรูปภาพที่มีตัวอักษร
เป็นข้อความ  หรือเรียกว่าเทคโนโลยี OCR (Optical Character 
Recognition) การทำให้แอนดรอยด์เปลี่ยนข้อความที่กำหนดให้
ออกมาเป็นเสียงได้นั้น ปัจจุบันทำได้ง่าย คือ เทคโนโลยีที่เรียกว่า 
Text To Speech เป็นการส่งข้อความให้ระบบแปลงข้อความ
ออกมาให้กลายเป็นเสียงได้ โดยที่อุปกรณ์แอนดรอยด์แต่ละยี่ห้อ
ก็อาจจะมี Text To Speech Engine แตกต่างกันออกไป แต่จะ
มี Text To Speech ที่ทาง Google ใส่ไว้ในแอนดรอยด์เป็นตัว
หลัก และยังมี Text To Speech Engine อื ่น ๆ เพิ ่มเข้ามา
ตามแต่ละยี ่ห ้อ ต ัวอย่างเช่น โทรศัพท์ม ือถือสมารท์โฟน 
Samsung จะมี Text To Speech Engine ของตัวเองเพิ่มเข้า
มาด้วย ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ ซึ่งใน
ป ัจจ ุบ ันย ั ง ไม ่ม ี งานว ิจ ัยท ี ่ นำ เทคโนโลยี  OCR (Optical 
Character Recognition) และ Text To Speech มาใช้รวมกัน
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อประโยชน์สำหรับเด็ก 

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นช่องทางในการช่วยเหลือเด็กที่กำลัง
เริ่มมีพัฒนาการในการสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยี OCR และมีการ
พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์เพื ่อให้
สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ เรียนรู้การสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ และการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องมาก
ขึ้น ซึ่งผู้วิจัยหวังว่าแอปพลิเคชันแปลงข้อความเป็นคำพูดสำหรับ
เด็กนั้นจะสามารถพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือช่วยเหลือเบื้องต้นใน
การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษที ่ถ ูกต้อง และกล้าที ่จะใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากยิ่งข้ึน   
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 เทคโนโลยี Text To Speech 

Text To Speech [10] ค ือ  แอปพล ิ เคช ัน ในการ
สังเคราะห์เสียงพูดชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสร้างข้อความเสียงพูดใน
เอกสารคอมพิวเตอร์ Text to Speech สามารถเปิดใช้งานการ
อ่านข้อมูลการแสดงผลของคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการทาง
สายตาหรืออาจใช้เพื่อเพ่ิมการอ่านข้อความ  
 

2.1.2 Cloud Vision 
เป็นหนึ่งในบริการของ Google Cloud Platform ที่

ใช้ความสามารถจากเทคโนโลยีของ Google เพื ่อช่วยอำนวย
ความสะดวกในเรื่องการวิเคราะห์ภาพ ซึ่ง API ตัวนี้จะช่วยให้
เข้าใจเนื้อหาของภาพนั้นคืออะไร สามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง ใบหน้า
ของคน ประเภทของวัตถุ โลโก้ ข้อความ สถานท่ีสำคัญ ภาพท่ีไม่
เหมาะสม [8] 
2.1.3 เทคโนโลยี OCR 

OCR (Optical Character Recognition) หมายถึง  
กระบวนการของการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์ เช่นกระดาษ นิตยสาร 
หรือรูปภาพ ให้กลายเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้อง
เสียเวลาพิมพ์  
2.1.4 Firebase  

Firebase [9] คือ Platform ที่รวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ 
สำหรับการจัดการในส่วนของ Backend หรือ Server side ซึ่ง
ท ำ ใ ห ้ ส า ม า ร ถ  Build Mobile Application ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการทำ Server 
side หรือการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีทั ้งเครื ่องมือที่ ใช้ฟรี และ
เครื่องมีที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการ Scale  
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการอ่านและ
ตรวจสอบหมายเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคนตาบอดบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์[2] ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการอ่านหมายเลขและตรวจหมายเลขร้อยละ 95จาก
การทดสอบ 20 ใบ ซึ่งพบว่ามีความคลาดเคลื่อน 1 ครั้งโดยทำ
การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนพบว่าแอปพลิเคชันมีการอ่าน
ผิดบางตำแหน่งในบางครั้ง ซึ่งเป็นท่ีพึงพอใจมากที่สุดเนื่องจากมี
การใช้งานท่ีง่ายสะดวกต่อการใช้งานของบุคคลทั่วไปและสำหรับ
ผู้พิการทางสายตาอาจจะยังไม่สะดวกมากนักซึ่งยังมีบางฟังก์ชัน
ที่ยังเอื้อสำหรับผู้พิการทางสายตาไม่มากพอ ซึ่งด้านเสียงท่ีในการ
อ่านมีความชัดเจนและในด้านประโยชน์และการนำไปใช้ของแอป
พลิเคชันมือถือสำหรับการอ่านและตรวจสอบหมายเลขบนสลาก
กนแบ่งรัฐบาลสำหรับคนตาบอด ซึ่งผู ้วิจัยได้นำการวิเคราะห์
ข้อความเป็นเสียง(Text To Speech) มาใช้วิเคราะห์ข้อความ
จากการใช้โทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วสแกนลงบน
สลากก ินแบ ่งร ัฐบาล โดยท ี ่  Text To Speech จะทำการ
วิเคราะห์ข้อความแล้วออกมาเป็นเสียง 
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แอปพลิเคชันสำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ
สำหรับผู้พิการทางหูโดยใช้ Google API[3] ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม 
Android Studio มาช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันและใช้ภาษา
javaในการเขียนแอปพลิเคชันสำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ
สำหรับผู้พิการทางหูโดยใช้Google API สำหรับการพัฒนาได้มี
การเรียกใช้เครื่องมือในการแปลงเสียงเป็นข้อความซึ่งเป็นการ
เรียกผ่านอินเทนต์ของแอนดรอยด์ที่ช่ือว่ารีคอกไนเซอร์อินเทนต์ 
(Recognizerlntent) วิธีการเรียกใช้อินเทนต์ ขั ้นแรกจะมีการ
ประการตัวแปรที่เป็นอินเทนต์ออปเจคต์ จากนั้นจะมีการเรียกใช้
อินเทนต์ โดยการเรียกใช้งานมีอยู่สองรูปแบบคือการเรียกใช้งาน
ที่มีการคืนค่ากลับมาและอีกรูปแบบคือการเรียกใช้งานโดยไม่
ต้องมีการนำค่าใดๆกลับคืนมาสำหรับแอปพลิเคชันสำหรับการ
แปลงเสียงเป็นข้อความสำหรับผู้พิการทางหูโดยใช้ Google API 
เป็นการเรียกใช้และนำค่ากลับมาใช้งานคือข้อความที่ถูกแปลง
จากเสียง   

ตัวอ่านบาร์โค้ดผลิตภัณฑ์บนมือถือสําหรับคนตาบอด
ไทย[4] ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการและแอปพลิเคชัน
บนมือถือสำหรับตรวจจับหาตำแหน่งบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์สินค้า
อุปโภคบริโภคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาให้
ทราบถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ผ่านการอ่านออกเสียงโดยทำการ
พัฒนาระบบจะใช้ซอฟต์แวร์อีคลีปส์ในการพัฒนาเนื่องจากเป็น
ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สให้มีความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งาน
รวมทั้งสามารถนำไลบารีหรือซอฟต์แวร์อื่นมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน 
เช ่น OpenCV, Zxing, Vaja และSQLite โดยการทำงานของ
แอปพลิเคชันเริ่มต้นจากการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค
จากผู้ใช้งานโดยจะมีระบบโฟกัสภาพให้อัตโนมัติ เมื่อได้ภาพถ่าย
ผลิตภัณฑ์แล้วจะทำการตรวจสอบหาตําแหน่งบาร์โค้ด โดยจะมี
การอ่านบาร ์โค ้ดออกมาเป็นเส ียงโดยใช้เทคนิค Text To 
Speech 

 แอปพลเิคชันสำหรับอธิบายลักษณะเสื้อผ้าโดยใช้เสียง
สำหรับผู้พิการทางสายตาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ [5] 
ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษากระบวนการวิเคราะห์และรู้จำ
ภาพเพื่อที่จะช่วยอธิบายลักษณะเสื้อผ้าโดยใช้เสียง สำหรับผู้
พิการทางสายตา  โดยผู้วิจัยใช้ทฤษฎี Deep Learning และใช้
ไลบราลี่ของTensorFlow ในการสร้างโมเดลสำหรับช่วยบอก
รายละเอียดของเสื้อผ้า การวิเคราะห์ข้อความเป็นเสียง ( Text 
To Speech )สำหรับการบรรยายข้อความของลายและสีเสือ้ผา้ที่

ประมวลผลได้ และใช้โปรแกรม Android Studio เพื ่อพัฒนา
แอปพลิเคชัน  

เทคโนโลยีเภส ัชสารสนเทศแสดงข้อม ูลฉลากยา
เอกสารกำกับยาแบบอัตโนมัต ิสำหร ับบร ิหารจัดการคลัง 
ยาปฎิชีวนะเพื่อความปลอดภัย[6] เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคขาด
คาดความเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวกับยา และยังไม่มีแหล่งขอ้มูล
ทีเ่ข้าถึงได้ง่ายผู้วิจัยจึงได้ทำการพฒันาระบบแสดงข้อมูลฉลากยา
เอกสารกำกับยาแบบอัตโนมัติโดยการส่งข้อมูลดิจิตอลไปเก็บไว้ท่ี
ฐานข้อมูลในเครื ่องแม่ข่ายเพื่อเป็นเครื ่องมือที่ช่วยในการลด
ความคลาด เคล ื ่ อนทางยา ( Medication Error)ท ี ่ เ ก ิ ด ใน
กระบวนการใช้ยา ตั้งแต่การสั่งใช้ยา การคัดลอกคำสั่งใช้ยาการ
จ่ายยา และ สุดท้ายเป็นการบริหารยา โดยการนำเทคโนโลยี 
Optical Character Recognition (OCR) มาทำการแปลงไฟล์
ภาพเอกสารที่ได้รับการสแกนให้กลายเป็นไฟล์ข้อความตัวอักษร
ที่สามารถสืบค้นได้ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ถูกแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน โดยส่วนแรกคือส่วนของการเก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลยาที่ใช้ใน
การเก็บมาจากเอกสารกำกับยาโดยใช้เทคโนโลยี OCR เป็นการ
แปลงรูปภาพเป็นตัวอักษร ส่วนที่สองการจัดการข้อมูลยาซึ่งเป็น
ส่วนที่ใช้ในการสร้าง แก้ไข ลบและแสดงข้อมูลยาทั้งหมดภายใน
ระบบ ส่วนท่ีสามการค้นหาข้อมูลยาจะเป็นการค้นหาข้อมูลยาได้
จากชื่อสรรพคุณของยารวมถึงอาการของผู้ป่วย ส่วนที่สี่ส่วนการ
จัดการผู้ใช้จะควบคุมการเข้าถึงระบบในส่วนต่าง ๆ ของผู้ใช้แต่
ละประเภทระบบเทคโนโลยีเภสัชสารสนเทศแสดงข้อมูลฉลากยา
เอกสารกำกับยาแบบอัตโนมัตินี ้มีประสิทธิภาพในการแปลง
รูปภาพเป็นตัวอักษรด้วยเทคโนโลยี OCR ที่ความแม่นยำได้ถึง
ร้อยละ96.61 และสามารถช่วยลดเวลาของการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูลยา และช่วยให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจในการใช้ยา มี
ความรู้ความถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูล รู้วิธีของการเก็บรักษาของยา
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ ช่วยให้ปลอดภัยและลดปัญหาของการใช้
ยาที่ผิดกับโรค  
 จากงานวิจัยท่ีศึกษามาข้างต้นพบว่า งานวิจัยได้ทำการ
แปลงรูปภาพให้ออกมาเป็นข้อความมีเพียงแค่การอธิบาย
องค์ประกอบภายในภาพเท่านั้น เช่น สีดำ สีแดง โต๊ะ เก้าอี้ เป็น
ต้น และใช้งานได้เพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยจึงได้มีการนำเทคโนโลยี 
Optical Character Recognition (OCR) และ Google cloud 
vision มาใช้ในการแปลงรูปภาพให้เป็นข้อความ และนำ Text 
To Speech มาช่วยอ่านข้อความให้เป็นเสียง ในการพัฒนา 
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แอปพลิเคชันแปลงข้อความเป็นคำพูดสำหรับเด็ก  ซึ่งงานวิจัยที่
จัดทำขึ้นสามารถใช้งานได้ทุกที ่ ทุกสถานการณ์   ไม่ว่าจะอยู่  

สามารถนำกฤษก็บนรถ ห้องน้ำ หรือสถานท่ีต่างๆที่มีคำภาษาอัง
แอปพลิเคชันมาใช้งานได้และบนแอปพลิเคชันก็ยังแสดงรูปภาพ
ที ่ผ ู ้ใช้งานถ่ายในขณะที ่ ใช้งานในฟังก์ชันแปลงออกมาเป็น
ข้อความ และใช้งานในฟังก์ชันเสียง เพื่อเป็นภาพประกอบให้เด็ก
สนใจที่อยากจะใช้แอปพิเคชันแปลงข้อความเป็นคำพูดสำหรับ
เด็กในการเรียนรู้ 
 

3. วิธดีำเนินงานวิจัย 
3.1 วิธีการดำเนินการศึกษา 
    3.1.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1) ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทย 
2) ศึกษาเทคโนโลยี OCR บน Mobile Vision Text 

API 
3) ศึกษาเทคโนโลยี Text To Speech 
4) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 

OCR 
    3.1.2 ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ 

ศึกษาโปรแกรม Android Studio เพื่อใช้ในการพัฒนา 
แอปพลิเคชัน 
    3.1.3 ออกแบบ User Interface 

ทำการออกแบบ User Interface ของ layout แต่ละ 
layout ที่จะนำไปใช้บนแอปพลิเคชัน 
    3.1.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน 

ทำการพัฒนาแอปพลิเคช ันโดยการใช้โปรแกรม 
Android Studio โดยใช้ภาษา kotlin ซึ ่งการพัฒนาด้วยแอป
พลิเคชันมีการนำเอา Google Cloud Platform ในส่วนของ 
Cloud Vision API มาใช้ในการทำให้แอปพลิเคชันสามารถแปลง
รูปออกมาเป็นข้อความได้และใช้เทคนิค Text To Speech ใน
การทำให้แอปพลิเคชันอ่านข้อความได้ 
    3.1.5 ติดตั้งและทดสอบแอปพลิเคชัน 

การติดตั ้งและทดสอบแอปพลิเคชัน โดยให้ผู ้ใช้ได้
ทดลองใช้งานจริง เพื่อตรวจสอบหาข้อผิดพลาดจากแอปพลิเค
ชัน 

 
 

    3.1.6.ปรับปรุงและแก้ไขแอปพลิเคชัน 
เมื่อพบข้อผ ิดพลาดของแอปพล ิเคช ันจะทำการ

ปรับปรุงและแก้ไขให้เกิดความถูกต้องและตรงต่อวัตถุประสงค์
เพื่อให้แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    3.1.7 ประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการทำงาน 

ทดสอบและประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการ
ทำงานของแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งาน เพื่อทำการคำนวณและ
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
    3.1.8 สรุปผลการดำเนินงาน 

นำข้อมูลจากการประเมินมาสรุปผล 
    3.1.9 จัดทำเอกสาร 

รวบรวมข้อมูลจากการสรุปผลการดำเนินการที่ได้ และ
นำมาจัดทำเอกสารสำหรับงานวิจัย 
 
3.2 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล 
     ผู ้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ดังนี ้

3 .2 .1  ทำการรวบรวมข ้อม ู ล เก ี ่ ย วก ับการ ใ ช้
ภาษาอังกฤษในประเทศไทย 

3.2.2 รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยี OCR บน Mobile 
Vision Text API เพื่อเตรียมการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

3.2.3 รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยี Text To Speech 
เพื่อใช้ในการอ่านข้อความด้วยเสียง 

3.2.4 ออกแบบ User Interface ที่มีความเหมาะสม
และสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้แอปพลิเคชัน 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนางานวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแปลงข้อความ 
เป็นคำพูดสำหรับเด็กประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

3.3.1 ด้านฮาร์ดแวร์ ( Hardware ) 
      1 )  เคร ื ่ องคอมพ ิว เตอร ์  ระบบปฏ ิบ ัต ิการ 

Windows 10 Home 64 bit 
     2) เครื่องพิมพ์เอกสาร 
     3) โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

version 6.0 version 10 
3.3.2 ด้านซอฟต์แวร์ ( Software ) 
-  โปรแกรม Android Studio เป ็น  IDE Tool จาก 

Google ที่ใช้สำหรับการพัฒนา Androidโดยเฉพาะ โดยจะต้อง
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ติดตั ้ง Java SDK (จาวา เอสดีเค) และดาวน์โหลด Android 
Studio มาติดตั้งก็จะสามารถใช้งานได้ทันที ละยังรวมไปถึงตัว 
Emulator ที่ติดมากับโปรแกรมก็สามารถเรียกใช้งานได้หลาย
เวอร์ชัน ในการเขียน Android Studio ด้วยภาษา kotlin นั้น
จะต้อง ลง plug-in ที ่ชื ่อว่า Kotlin จากนั ้นrestart Android 
Studio ก็สามารถใช้ภาษา kotlin ในการพัฒนาได้ 
3.4 ขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชัน 
    ในขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชันมีข้ันตอนดังนี้ 
         1. แสดงหน้าจอหลักท่ีจะประกอบไปด้วยเมนูหลัก 
2 เมนู ได้แก่ เมนูนำเข้าไฟล์ภาพ และถ่ายภาพ 
         2. หากต้องการนำเข้าไฟล์ภาพให้คลิกเลือกที่ไอคอนเมนู
ที่เป็นสัญญาลักษณ์แทนคำว่ารูปภาพ 
         3. หากต้องการถ่ายภาพให้คลิกเลือกที่ไอคอนเมนูเป็นรูป
กล้อง 
         4. ขั ้นตอนการดำเนินการของแอปพลิเคชันแสดงดัง 
ภาพ 1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ1 ขั้นตอนการดำเนินการของแอปพลิเคชัน 

จากภาพ 1 แสดงขั้นตอนการดำเนินการของแอปพลิเคชัน
แปลงข้อความเป็นคำพูดสำหรับเด็กโดยเมื่อนำไฟล์ภาพหรือ
ถ่ายภาพของคำศัพท์หรือข้อความภาษาอังกฤษเข้ามาในแอป
พลิเคชันจะถูกส่งไปประมวลผลที่ Google Cloud Vision เพื่อให้
ได้ข้อความออกมาและผู้ใช้จะเช็คความถูกต้องของข้อความ เมื่อ
ข้อความมีความถูกต้องแล้ว จะเข้าสู ่กระบวนการ Text To 
Speech เพื่อทําการอ่านข้อความออกมาเป็นเสียง 
 
 

3.5 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน 
   3.5.1 สถาปัตยกรรมระบบ แสดงดังภาพ 2 

ภาพ 2 สถาปัตยกรรมระบบ 

การทำงานของแอปพลิเคชันจากภาพ 2 คือ เมื ่อเรานำ
โทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันแปลงข้อความเป็นคำพูดสำหรับเด็กมา
ถ่ายบทหนังสือหรือบนสิ่งที่มีคำศัพท์และบทความภาษาอังกฤษท่ี 
เราสนใจ แอปพลิเคชันจะเรียกใช้งาน Google Cloud Vision 
API เมื ่อมีการนำรูปภาพเข้ามาในแอปพลิเคชันและแปลงเป็น
Text ข้อความตามรูปภาพ และใช้ในส่วนของ Text To Speech 
มาช่วยให้อ่านบทความภาษาอังกฤษออกมา 
3.6 วิธีการทดสอบและวิเคราะห์ผล 

ผู้วิจัยได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนา 
แอปพลิเคชันแปลงข้อความเป็นคำพูดสำหรับเด็ก โดยให้เด็กที่มี 
อายุ7-10 ปีและผู ้ปกครองของเด็กที ่มีอายุ1- 6 ปีได้ทำการ
ประเมินทั้งหมด 10 คน โดยประเมินความเหมาะสม ด้านการ
ออกแบบ Application และด้านประโยชน์และการนำไปใช้ เมื่อ
ทำการประเมินแล้ว จะวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเพื่อหา ประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันแปลงข้อความเป็นคำพูด
สำหรับเด็ก 

 
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

4.1 ผลการพัฒนางานวิจัย 
4.1.1 ผลการวัดค่าความถูกต้องของแอปพลิเคชัน 

1. ทำการทดสอบแอปพลิเคชันแปลงข้อความเป็น
คำพูดสำหรับเด็กในการแปลงรูปภาพเป็นข้อความจำนวน 20 
ครั้ง จากระยะในการถ่ายภาพตั้งแต่ 5 เซนติเมตร 10 เซนติเมตร 
15 เซนติเมตร 20 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร จำนวน 10
บรรทัด ใน 1บรรทัดมีจำนวนคำไม่ต่ำกว่า 4 คำและไม่เกิน 6 คำ 
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ขนาดต ัวหน ั งส ือ  16 Point ฟอนต ์  Arial, Sana Serif และ 
Times New Roman ดังภาพ 3 

ภาพ 3 กราฟเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการแปลงรูปภาพ 
เป็นข้อความภาษาอังกฤษดว้ยระยะการถ่ายภาพ 

จากภาพ 3 แสดงกราฟการทดสอบแอปพลิเคชันแปลง
ข้อความเป็นคำพูดสำหรับเด็ก ด้วยฟอนต์ตัวหนังสือที่แตกต่าง
ก ันท ั ้ ง 3 ฟอนต ์ ได ้แก่Arial, Sana Serif และ Times New 
Roman พบว่าระยะที่แอปพลิเคชันสามาภาพถ่ายภาพแล้วแปลง
ข้อความออกมาได ้ถ ูกต ้องชัดเจนมากที ่ส ุดอยู ่ ในระยะ 5 
เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตรซึ่งมีความถูกต้องเท่ากับ 100 
เปอร์เซ็นต์และระยะ 15 เซนติเมตรพบว่าฟอนต์ Arial และ 
ฟอนต์Sana Serif สามารถแปลงรูปภาพออกมาเป็นข้อความได้ 
70 – 75 เปอร์เซ็นต์โดยที่ฟอนต์ Times New Roman สามารถ
แปลงรูปภาพออกมาเป็นข้อความได้ 45 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก
รูปแบบของฟอนต์มีขนาดที่เล็กกว่าฟอนต์Arial และ ฟอนต์Sana 
Serif จึงทำให้สามารถแปลงข้อความออกมาได้ถูกต้องน้อยกว่า 
และระยะ 10 เซนติเมตร พบว่าฟอนต์Arial และฟอนต์Sana 
Serif สามารถแปลงรูปภาพออกมาเป็นข้อความได้ 35 เปอร์เซ็นต์
โดยที่ฟอนต์ Times New Romanสามารถแปลงรูปภาพออกมา
เป็นข้อความได้ 25 เปอร์เซ็นต์และระยะ 30 เซนติเมตร พบว่า
ทั้ง 3 ฟอนต์ไม่สามารถแปลงรูปภาพออกมาเป็นข้อความได้เลย 

2. ทำการทดสอบแอปพลิเคชันแปลงข้อความเป็น
คำพูดสำหรับเด็กในการแปลงรูปภาพเป็นข้อความจำนวน 20 
ครั้ง จากการปรับค่าความละเอียดของรูปภาพตั้งแต่ 50 Pixel 
150 Pixel 200 Pixel 300 Pixel และ 400 Pixel ขึ้นไป จำนวน
10 บรรทัดใน 1 บรรทัดมีจำนวนคำไม่ต่ำกว่า 4 คำ และไม่เกิน 6 
คำ ขนาดตัวหนังสือ 16 Point ฟอนต์ Arial, Sana Serif และ
Times New Roman ดังภาพ 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 กราฟเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการแปลงรูปภาพเป็น
ข้อความภาษาอังกฤษดว้ยค่าความละเอยีดของรูปภาพ (PIXEL) 

จากภาพ 4 การทดสอบแอปพลิเคชันแปลงข้อความ
เป็นคำพูดสำหรับเด็ก ด้วยฟอนต์ตัวหนังสือที่แตกต่างกันทั้ง 3 
ฟอนต์ได้แก่ ฟอนต์ Arial, Sana Serif และTimes New พบว่า
ทั้ง 3 ฟอนต์ไม่มีผลต่อการทดสอบค่าความละเอียดเมื่อนำแอป
พลิเคชันแปลงข้อความเป็นคำพูดสำหรับเด็กถ่ายภาพนิทาน
ภาษาอังกฤษแล้วแปลงออกมาเป็นข้อความ จากกราฟจะสังเกต
ได้ว ่าแอปพลิเคชันแปลงข้อความเป็นคำพูดสำหรับเด็กจะ
สามารถแปลงรูปภาพเป็นข้อความได้รูปภาพต้องมีค่าความ
ละเอียดตั ้งแต่ 200 PIXEL ขึ ้นไปตามค่าความละเอียดของ
รูปภาพ แต่ถ้ารูปภาพมีค่าความละเอียดต่ำกว่า 200 PIXEL แอป
พลิเคชันจะไม่สามารถแปลงรูปภาพออกมาเป็นข้อความได้ 

3. ทำการทดสอบแอปพลิเคชันในการแปลงรูปภาพ
เป็นข้อความจำนวน 20 ครั้ง จากการเอียงอุปกรณ์โทรศัพท์มือถอื
ตามค่าที่กำหนดของรูปภาพตั้งแต่ 45 องศา 60 องศา 90 องศา
120 องศา และ 180 องศา จำนวน 10 บรรทัด ใน 1 บรรทัดมี
จำนวนคำไม่ต่ำกว่า 4 คำและไม่เกิน 6 คำ ขนาดตัวหนังสือ 16 
Point ฟอนต์ Arial, Sana Serif และTimes New ดังภาพ 5 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 กราฟเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการแปลงรูปภาพเป็น
ข้อความภาษาอังกฤษจากการเอียงอปุกรณ์โทรศัพท์มือถือ 

ตามค่าที่กำหนด (องศา) 

จากภาพ 5 แสดงกราฟการทดสอบแอปพลิเคชันแปลง
ข้อความเป็นคำพูดสำหรับเด็ก ด้วยฟอนต์ตัวหนังสือที่แตกต่าง
กันท้ัง 3 ฟอนต์ ได้แก่ฟอนต์ Arial, Sana Serif และTimes New 
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พบว่าทั ้ง 3 ฟอนต์ไม่ม ีผลต่อการทดสอบการเอียงอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือตามค่าที่กำหนดของรูปภาพตั้งแต่ 45 องศา 60 
องศา 90 องศา 120องศา และ 180 องศา จากกราฟแอปพลิเค
ชันแปลงข้อความเป็นคำพูดสำหรับเด็กสามารถแปลงรูปภาพ
ออกมาเป็นข้อความได้ถูกต้องชัดเจนมากที่สุดต้องให้อุปกรณ์
โทรศัพท์มือถืออยู่ในแนวตั้งฉาก 90 องศา จึงจะสามารถแปลง
ข้อความออกมาได้ถูกต้องมากที่สุด แต่ก็สามารถแปลงข้อความ
ออกมาได้ถ้าการเอียงของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือไม่ต่ำกว่า 60 
องศา และไม่เกิน120 องศา แอปพลิเคชันก็ยังสามารถแปลง
รูปภาพออกมาเป็นข้อความได้ แต่อาจจะไม่ได้ข้อความที่ถูกต้อง
ทั้งหมด และไม่สามารถแปลงรูปภาพที่กลับหัว หรือถ่ายรูปเป็น
แนวนอนได้ 

 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

แอปพลิเคชันแปลงข้อความเป็นคำพูดสำหรับเด็กนั้น
เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่กำลังเริ่มมีพัฒนาการด้าน
การสื่อสาร ตั้งแต่ช่วงอายุ 1-10 ปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ให้สามารถกล้าที่จะนำภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในชีว ิตประจำวันมากขึ ้น และสามารถอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงที่ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากการ
ทดสอบแอปพลิเคชันแปลงข้อความเป็นคำพูดสำหร ับเด็ก 
จำนวน 20 คน นั้นผู้วิจัยได้มีการสุ่มกลุ่มผู ้ใช้ที ่มีอายุระหว่าง  
1-10 ปี โดยจะมีการแบ่งการทดสอบเป็น 3 แบบ โดยแบบที่1 
ผู ้ว ิจัยจะให้เด็กที ่มีอายุ1-3 ปีทดสอบแอปพลิเคชัน โดยให้
ผู้ปกครองเป็นผู้ทดลองใช้สอนเด็ก โดยชุดแบบทดสอบจะเป็น
คำศัพท์สั ้นๆและเน้นสีสันให้ด ูมีความน่าสนใจมากขึ ้นและ
ประเมินจากความสนใจจากเด็กเมื่อได้ทดสอบแอปพลิเคชัน โดย
แบบที่2 ผู้วิจัยจะให้ที่มีอายุ 4-6 ปีทดสอบและทำแบบประเมิน
โดยผู ้ว ิจัยจะเป็นผู ้สอบถาม และชุดแบบทดสอบจะมีความ
แตกต่างจากแบบที่ 1 คือจะให้ทดสอบกับประโยคที่มีคำไม่เกิน 
4-5 คำ และแบบที่ 3 จะให้เด็กที่มีอายุ  7-10 ปี แบบทดสอบ
และทำแบบประเม ินโดยผู ้ว ิจ ัยจะเป็นผ ู ้สอบถาม และชุด
แบบทดสอบจะมีความแตกต่างจากแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 คือจะ
ให้ทดสอบกับบทความและนิทานภาษาอังกฤษที่มีจำนวนไม่เกิน 
5 บรรทัด แต่ละบรรทัดไม่เกิน 10 คำ จากผลการประเมินความ
พึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้ นั้นอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งใน
ส่วนที ่ผ ู ้ประเมินมีความพึ ่งพอใจมากที ่สุดคือส่วนของด้าน

ประโยชน์และการนำไปใช้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.52 ของกลุ่มผู้ใช้
และในส่วนของความพึงพอใจที ่น ้อยที ่ส ุดอยู ่ด ้านด้านการ
ออกแบบ Application มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 ของกลุ่มผู้ใช้
จากผลประเมินความพึงพอใจจึงสรุปได้ว่าแอปพลิเคชันแปลง
ข้อความเป็นคำพูดสำหรับผู้อ่านนี้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสามารถ
นำไปต่อยอดได้ 
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ปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือได้พัฒนามาอย่างต่อเนื ่อง

และส่งผลให้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจำวัน
ของคนท่ัวไป โมบายได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน
ที่เกี่ยวข้องกับการถนอมอาหาร ซึ่งแอปพลิเคชันในลักษณะนี้
ได ้ร ับความสนใจทั ้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรก ิจ และ
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แก้ปัญหาสำหรับช่วยแจ้งเตือน ช่วยบันทึกเวลาของอาหารที่ยังมี
คุณภาพ รวมถึงบันทึกระยะเวลาที่อาหารเริม่หมดคุณภาพ พร้อม
ทั้งการแจ้งเตือนเมื่ออาหารหมดอายุ 

โครงงานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบ และพัฒนาโมบายแอป
พลิเคชันเคชันสำหรับแจ้งเตือนวันหมดอายุของอาหารหรือ
วัตถุดิบเพื่อช่วยให้ผู ้ใช้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น  
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ABSTRACT 
 Nowadays, technology of mobile phone has 
evolved continuously and it made a part of everyday 
life of the general public.  Mobile phone application 
has attracted attention on industry, business and 
research study sectors. The mobile applications can 
tackle the problems in the issue and helps to record 
the time of quality food including recording the time of 
the food starts to run out of quality and also alert if the 
food is expired. 
  This research project presents the design and 
development of the mobile application for alert the 
expiration of food or ingredients to help users use their 
available resources more efficiently and effectively. 
 
Keywords – Mobile application, warning system, 
warning of food expiration, food Expiration, mobile 
application of warning for food expiration 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 

และส่งผลให้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจำวัน
ของคนทั่วไป และโทรศัพท์ได้ถูกนำไปใช้งานสำหรับโปรแกรม
ประยุกต์ต่าง ๆ เช่น โมบายแบ้งก์กิ่ง แชทบอท การออกกำลัง
กาย เป็นต้น ส่งผลให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเคชันขึ้นมาอยา่ง
ต่อเนื่อง และหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน
ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ใช้งานมากขึ้น 
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โมบายได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลายๆเรื่องที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งานรวมไปถึงเรื่องของการจัดการอาหารซึ่ง
มีเแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการถนอมอาหาร ซึ่งแอปพลิเคชัน
ในลักษณะนี้ได้รับความสนใจทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 
และภาคการศึกษาวิจัย โดยที่โมบายแอพพลิเคชันในลักษณะนี้ 
ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการช่วยแจ้งเตือน ช่วยบันทึกเวลาของ
อาหารที่ยังมีคุณภาพ รวมถึงบันทึกระยะเวลาที่อาหารเริ่มหมด
คุณภาพทำให้มีประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้
กล่าวมาข้างต้นได้อย่างดี 

ดังนั้นโครงงานนี้นำเสนอการออกแบบและการพัฒนาแอป
พลิเคชันสำหรับการแจ้งเตือนวันหมดอายุของอาหารหรือวัตถุดิบ
เพื ่อช่วยให้ผู ้ใช้สามารถจัดการกับอาหารหรือของที ่ใกล้กับ
หมดอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการทำงานที่หลากหลาย
เพิ่มเข้ามาเป็นตัวเลือกให้ผู้ใช้งานตัดสินใจในการเลือกเก็บอาหาร
หรือจัดการอาหารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสร้างหมวดหมู่ การ
สแกน QR-Code Bar-code หรือต้องการเพิ ่มรายการของที่
ต้องการจะซื้อ และการแสดงแผนที่ร้านขายของที่ใกล้เคียงกับ
ผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกร้านค้าที่ใกล้เคียงในการ
ออกไปซื้ออาหาร 

 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงงานเรื่อง “โมบายแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเตือน
อาหารก่อนหมดอายุ” ทีมคณะผู้จัดทำได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
2.1 Best Before - Food Tracker [1] [2] เป็นแอปพลิเคชัน
ที่ช่วยในเรื่องของการจัดการและติดตามอาหารเพื่อการแจ้งเตือน
ให้บริโภคอาหารหรือทำการทิ้งอาหารที่หมดอายุโดยผู้ใช้งานต้อง
กรอกส่วนของรายละเอียดต่างๆของอาหารลงในตัวแอปพลิเคชัน
โดยจะทำการแจ้งเตือนผ่านทางข้อความโทรศัพท์ โดยแอปพลิเค
ชันมีข้อเด่น และข้อด้อยของการใช้งาน ดังนี ้
ข้อเด่น  มีฟังก์ชันการทำงานท่ีหลากหลายให้ผู้ใช้เลือกใช้งาน 
ข้อด้อย แอปพลิเคชันต้องระบุรายละเอียดของอาหารอย่าง
ชัดเจน ทำให้ต้องใช้งานต้องเสียเวลาค่อนข้างนานในการกรอก
รายละเอียดของอาหารแต่ละอย่าง 

 
ภาพ 1 Best Before - Food Tracker 

2.2 A FoodLess - Food Expiration Tracker [3] [4] เป็น
แอปพลิเคชันที่พัฒนาเพื่อช่วยทำให้ผู ้ใช้ลดปริมาณขยะจาก
อาหารลงโดยการทำงานของแอปพลิเคชันผู้ใช้งานต้องกรอก
รายละเอียดของข้อมูลอาหารลงมาในแอปพลิเคชัน และผู้ใช้
สามารถดูรายละเอียดของอาหารที ่ผ ู ้งานกรอกได้การสร้าง
หมวดหมู่ของอาหาร และการแจ้งเตือนอาหารก่อนวันที่หมดอายุ 
ข้อเด่น และข้อด้อยของการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ สามารถสรุป
การใช้งานดังน้ี 
ข้อเด่น มีฟังก์ชั่นการทำงานคือผู้ใช้สามารถเลือกปัดทิ้งโดยไม่
ต้องกดลบข้อมูลมีการสร้างกลุ่มกับเพื่อนเพื่อให้แชร์ข้อมูลของ
อาหาร 
ข้อด้อย ผู ้ใช้งานต้องทำการเข้าสู ่ระบบ (Login) ก่อนถึงจะ
สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ 
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ภาพ 2 A FoodLess - Food Expiration Tracker 

 
2.3 BEEP - Expiry Date Barcode Scanner [5] [6] [7] เป็น
แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับกรอกรายละเอียดของวันหมดอายุของ
อาหารโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดโดยทำการกรอกรายละเอียดแลว้
ทางแอปพลิเคชันจะทำการแจ้งเตือนวันหมดอายุ [1] การใช้งาน
แอปพลิเคชันนี้สามารถสรุปข้อเด่น และข้อด้อย ของการใช้งาน 
ดังนี ้
ข้อเด่น แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได ้ง ่ายไม ่ต ้องกรอก
รายละเอียดที่เยอะ 
ข้อด้อย ผู้ใช้งานต้องสร้างหมวดหมู่ของอาหารเอง  

 
ภาพ 3  BEEP - Expiry Date Barcode Scanner 

 
ตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชัน A FoodLess - 

Food Expiration Tracker และ Best Before – Food Tracker 
มีการทำงานที ่เหมือนกันคือ การสแกน QR-code bar-code 
การสร้างหมวดหมู่ และการแจ้งเตือน 

แอปพลิเคชัน BEEP - Expiry Date Barcode Scanner มี
การทำงานที่คล้ายกันคือ การสร้างหมวดหมู่ การแจ้งเตือนแต่สิ่ง
เพิ่มเข้ามาภายในแอปพลิเคชันนี้ คือ การบันทึกรายการของที่
ต้องออกไปซื้อ 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง 

 
 

แอปพลิเคชันที่กล่าวมาข้างต้น (ตาราง 1) มีความแตกต่างกัน
ทำให้ผู ้พัฒนาออกแบบแอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการ
ทำงาน คือ การสแกน QR-code bar-code การสร้างหมวดหมู่ 
และการแจ้งเตือน การบันทึกรายการของที่ต้องออกไปซื้อ แต่จะ
เพิ่มความสามารถในการทำงานเข้ามาอีกหน่ึงข้อคือ การเพิ่มแผน
ที่แสดงร้านขายของที่ใกล้เคียงกับตัวผู้ใช้ 
 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
ในส่วนนี้จะนำเสนอวิธีการออกแบบ การวิเคราะห์และการ

พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเตือนอาหารก่อน
หมดอายุโดยประกอบด้วย สถาปัตยกรรมของระบบ โครงสร้าง
ของระบบและแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ 
3.1 สถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน 
 

 
ภาพ 4 สถาปัตยกรรมของระบบ 

จากภาพ 4 แสดงสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชันที่นำเสนอโดย
ระบบท่ีนำเสนอ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ 
ส่วนที่ 1 คือการรับข้อมูลเข้ามาจาก user โดย user จะต้องทำ
การกรอกรายละเอียดข้อมูลในส่วนต่างๆ คือ กรอกข้อมูลที่เป็น 
text ชื่อรายการของอาหารที่ต้องการแจ้งเตือน ระบุจำนวนของ
อาหารหรือของที ่มี และข้อมูลรูปภาพของอาหารที ่ต้องการ
บันทึกโดยการถ่ายรูปหรือเลือกจากอัลบั้มภาพภายในโทรศัพท์ 
และส่วนของข้อมูลวันที่ที่ user ต้องการทำการแจ้งเตือนโดย
ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังการทำงานในส่วนท่ี 2 ของแอปพลิเคชัน 
ส่วนที่ 2 เป็นการบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ user กรอกมาภายใน
แอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของรายชื่ออาหารที่ต้องการ
บันทึก จำนวนของอาหารที่ต้องการบันทึก รูปภาพของอาหาร
และข้อมูลของวันท่ีที่ต้องการทำการแจ้งเตือน  
ส่วนที่ 3 จะเป็นในส่วนของการทำการแจ้งเตือนตามที่ผู้ใช้งาน 
(User) ระบุไว้โดยจะทำการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือที ่ได้
ติดตั้งแอปพลิเคชันเอาไว้โดยจะเป็นการแจ้งเตือนในรูปแบบของ
ข้อความที่จะแสดงขึ้นมา 
3.2 โครงสร้างของแอปพลิเคชันที่นำเสนอ 

โมบายแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเตือนอาหารก่อน
หมดอายุ ได้ออกแบบระบบมี 4 ส่วน ที่สำคัญ ดังแสดงในภาพ 5 
 

 
ภาพ 5 โครงสร้างของระบบโมบายแอปพลิเคชันที่นำเสนอ 
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ภาพ 5 แสดงโครงสร้างของแอปพลิเคชันแจ้งเตือนอาหาร
ก่อนวันหมดอายุ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญ คือ 
ส่วนที่ 1 จะเป็นในส่วนของการรับข้อมูลเข้ามาในระบบจาก
ผู้ใช้งาน (User) โดยจะเป็นข้อมูลชนิด ข้อความ จำนวน รูปภาพ 
วันท่ี เพื่อทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ 
ส่วนที่ 2 เป็นในส่วนของการจัดหมวดหมู่โดยผู้ใช้งานจะต้องทำ
การระบุหมวดหมู่ของอาหารเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาภายในแอป
พลิเคชัน 
ส่วนที่ 3 เป็นในส่วนของทำการแจ้งเตือนโดยจะทำการแจ้งเตือน
ในรูปแบบของข้อความผ่านทางโทรศัพท์ที่ผู้ใช้ (User) ทำการ
ติดตั้งตัวแอปพลิเคชันเอาไว ้
ส่วนที่ 4 เป็นในส่วนของแผนที่โดยจะทำการแสดงผลแผนที่ร้าน
สะดวกซื้อที่ใกล้ตัวผู้ใช้งาน (User) ที่ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อให้
ง ่ายต่อการหาร้านเมื ่อเกิดเหตุการณ์ของที ่ต ้องการใช้แล้ว
หมดอายุทำให้ง่ายต่อการออกไปเลือกซื้อของมาทดแทน 
3.3 ลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ 

 
ภาพ 6 แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ 

  

ภาพ 6 แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของแอป
พลิเคชัน แสดงการทำงานของโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการ
แจ้งเตือนอาหารก่อนหมดอายุโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 เป็นการรับข้อมูลประเภทต่างๆจาก user เข้ามาภายใน
แอปพลิเคชัน คือ ข้อมูลวันที่ ชื่อรายการอาหารหรือของ จำวน
ของอาหารหรือของ รูปภาพของอาหารหรือของ และข้อมูลวนัท่ี
ต้องการแจ้งเตือนจาก user และการระบุหมวดหมู่ของอาหาร
หรือของ 
ส่วนที่ 2 เป็นการประมวลข้อมูลที่ได้รับจาก user โดยจะทำการ
จัดเก็บข้อมูลตามประเภทของอาหารตามที่ user ทำการระบุไว้ 
ส่วนที่ 3 เป็นในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล 
ส่วนที่ 4 เป็นส่วนของการแจ้งเตือนโดยจะทำการแจ้งเตือนเป็น
แบบข้อความผ่านทางโทรศัพท์ท่ีติดตั้งแอปพลิเคชันเอาไว้ 
3.4 ภาพรวมการทำงานของระบบ 

 
ภาพ 7 ภาพรวมการทำงานของระบบ 

 
ภาพ 7 ภาพรวมการทำงานของแอปพลิเคชันการทำงาน

ของแอปพลิเคชันแจ้งเตือนอาหารก่อนวันหมดอายุแบ่งเป็น 3 
ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนท่ีผู้ใช้ (User) ต้องกรอกรายละเอยีด
ของข้อมูลอาหารเข้ามาในรูปแบบของข้อความ (Text) หรือ
รูปภาพ (Image) ขั้นตอนที่สองเป็นกระบวนการจัดเก็บของมูล
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อาหารของผู้ใช้งานลงในฐานข้อมูล ขั้นตอนที่สามแอปพลิเคชัน
จำทำการแจ้งเตือนอาหารหมดอายุเป็นข้อความตามที่ผู้ใช้งาน 
(User) ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการออกแบบและพัฒนา 
4.1 ฮาร์ดแวร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
-หน่วยประมวลผลกลาง  
CPU (Intel) core™ i5-7200 cpu@2.50GHz 
-หน่วยความจำ (Memory) 8 GB 
-ฮาร์ดสิก์ขนาด 1 TB 
4.2 ซอฟแวร์ 

-Microsoft Window 10  
-Android Studio  
-ระบบจัดการฐานข้อมูล SQLite 

4.3 หน้าจอของระบบที่นำเสนอ 
ในส่วนนี ้จะอธิบายถึงวิธ ีการดำเนินงานการทำงานของ

หน้าจอแอปพลิเคชันที่ได้ออกแบบมาโดยจะระบุถึงวิธีการใช้งาน
ต่างๆ เช่น การกรอกรายละเอียดของข้อมูล การแสดงผลของ
ข้อมูล และการแสดงรายละเอียดของแผนที่ร้านค้าที่ใกล้กับตัว
ผู้ใช้งาน 

 
ภาพ 8 หน้าจอหลกัของแอปพลิเคชัน 

ภาพ 8 เป็นหน้าจอหลักของแอปพลิเคชันโดยมีปุ ่มกด
ทั้งหมด 6 ปุ่มด้วยกัน คือ  

1) ปุ่มเพิ่มข้อมูล เมื่อกดเข้าไปในหน้านี้จะแสดงรายละเอียด
ของการเพิ่มข้อมูลลงมาในแอปพลิเคชัน  

2) ป ุ ่มเพ ิ ่มของที ่ต ้องการซ ื ้อ เม ื ่อกดปุ ่มน ี ้จะแสดง
รายละเอียดที่ต้องกรอกเกี่ยวกับรายการของที่ต้องการจะซื้อ  

3) ปุ่มหมวดหมู่จะแสดงรายละเอียดของหมวดหมู่รายการ
อาหารหรือของที่มี  

4) ปุ่มการแจ้งเตือนจะแสดงการแจ้งเตือนของอาหารที่ใกล้
หมดอายุ  

5) ปุ่มแผนที่จะแสดงรายละเอียดของแผนที่ร้านขายของที่
ใกล้เคียงกับตัวผู้ใช้  

6) ปุ่มรายการของที่ซื้อจะแสดงรายละเอียดของรายการที่
ต้องซื้อ 
 

 
ภาพ 9 หน้าจอกรอกรายละเอียดรายการของที่ต้องไปซื้อ 

 
ภาพ 9 เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดที่ผู้ใช้งานต้องกรอก

รายละเอียดของรายการอาหารที่ต้องการจะไปซื้อโดยมีการระบุ
รายการ ช่ือรายการที่ต้องการซื้อ จำนวน แลละปุ่มกดบันทึก 
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ภาพ 10 หนา้จอรายละเอยีดหมวดหมูข่องรายการที่ต้องแจกเตือน 

ภาพ 10 เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดของหมวดหมู่ที่มีใน
แอปพลิเคชันเมื่อผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดของการแจ้งเตือนจะ
มีให้ผู้ใช้งานเลือกหมวดหมู่ของอาหารหรือของเพื่อมาแสดงผลใน
หน้าจอของหมวดหมู่ 
 

 
ภาพ 11 หนา้จอแสดงแผนที่ตำแหน่งร้านค้าที่ใกล้เคียง 

 ภาพ 11 เป็นหน้าจอแสดงผลของแผนที ่ร ้านค้าที่
ใกล้เคียงกับผู้ใช้โดยผู้ใช้สามารถเลือกตำแหน่งร้านค้าที่ใกล้เคยีง
เพื่อท่ีจะไปได้ 
 

 
ภาพ 12 หนา้จอแสดงรายการของที่ต้องซ้ือ 

ภาพ 12 เป็นหน้าจอแสดงรายการของที่ต้องซื้อโดยจะระบุ
รายการของที่ต้องการซื้อและจำวน 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
โมบายแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเตือนอาหารก่อน

หมดอายุสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการทำงาน
ดังนี ้

- การเพิ่มรายการของการแจ้งเตือนโดยการระบุ ชื่ออาหาร 
จำนวนของอาหารที่มี และวันที่ต้องการแจ้งเตือน เมื่อทำการกด
บันทึกข้อมูลจะไประบุยังหน้าของหมวดหมู่และหน้าจอของการ
แจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของข้อมูลที่ผู ้ใช้
กรอก 

- การเพิ่มรายการของที่ต้องการซื้อโดยการระบุ ชื่อของที่
ต้องการซื้อ จำนวนของรายการของที่ต้องการซื้อ เมื่อทำการกด
บันทึกข้อมูลจะไปแสดงผลที่หน้าจอแสดงรายละเอียดของของที่
ต้องการซื้อโดยสามารถแก้ไขหรือลบเพิ่มข้อมูลลงไปในหน้าจอ
รายละเอียดของของที่ต้องการซื้อได้ 
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- การแสดงรายละเอียดตามหมวดหมู่ของอาหาร เป็นการ
แสดงรายละเอียดของอาหารหรือของตามที่ผู้ใช้งานระบุมาใน
ตอนต้นที่จะต้องเลือกหมวดหมู่ของอาหารเพื่อให้ง่ายต่อการ
จัดหา 

- การแสดงผลที่ร้านขายของที่ใกล้เคยีง เป็นการแสดงผลแผน
ที่ร้านขายอาหารหรือของที่ใกล้เคียงกับผู้ใช้งานเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจว่าของผู้ใช้งาน 

- การแสดงรายการอาหารหรือของที่ต้องการซื้อ เป็นการ
แสดงผลของรายการอาหารหรือของที ่ต้องการซื้อจากการที่
ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดเข้ามาภายในแอปพลิเคชัน 

- การแจ้งเตือนอาหารก่อนหมดอายุ เป็นการส่งข้อความแจ้ง
เตือนผ่านทางโทรศัพท์โดยขึ้นเป็นรูปของข้อความ 

การทำงานทั้งหมดช่วยทำให้แอปพลิเคชันมีความสมบูรณ์ 
ถ ูกต ้อง ม ีประส ิทธ ิภาพ และสามารถทำงานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงาน นอกจากนี้ระบบที่นำเสนอ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันที่
ต้องการแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยจัดการปัญหาของอาหารที่
หมดอายุแล้วไม่ได้นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถนำของ
ออกมาใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย  
 

6. สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 
    ผลการทดสอบและการดำเนินงานโมบายแอปพลิเคชัน
สำหรับการแจ้งเตือนอาหารก่อนหมดอายุ สามารถสรุปกาทำงาน
ได้ดังนี้ 

-การเพิ่มรายการของการแจ้งเตือนโดยการระบุ ช่ืออาหาร  
-จำนวนของอาหารที่มี และวันที่ต้องการแจ้งเตือน  
-การเพิ่มรายการของที่ต้องการซื้อโดยการระบุ ชื ่อของที่

ต้องการซื้อ จำนวนรายการของที่ต้องการซื้อ  
-การแสดงรายละเอียดตามหมวดหมู่ของอาหาร การแสดงผล

ที่ร้านขายของที่ใกล้เคียง การแสดงรายการอาหารหรือของที่
ต้องการซื้อ การแจ้งเตือนอาหารก่อนหมดอายุ 

-การทำงานของแอปพลิเคชันทีน่ำเสนอสารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาการลืมอาหาร 
หรือของใกล้หมดอายุหมดอายุรวมทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอีกด้วย  

ระบบที ่นำเสนอสามารถทำงานตามที ่ระบุรายการของที่
ผู้ใช้งานต้องไปซื้อโดยสามารถทำงานควบคู่ไปกับการทำงานของ

แผนที่ที่จะระบุตำแหน่งของร้านขายอาหาร หรือของที่ใกล้เคียง
กับตัวผู้ใช้ทำให้การทำงานทั้งสองอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น และช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาหาของที่จะต้องซื้อเพราะ
มีการบันทึกไว้ภายในแอปพลิเคชันและยังไม่ต้องเสียเวลาที่
จะต้องหาร้านขายของหรืออาหารเพราะมีการระบุตำแหน่งของ
ร้านอาหารหรือร้านขายของที ่ใกล้เคียงกับตัวผู ้ใช้งานทำให้
ผู ้ใช้งานแอปพลิเคชันมีความสะดวกสบายและแก้ไขปัญหาที่
สอดคล้องกับการจัดทำแอปพลิเคชันนี้ข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทคัดย่อ 
มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่

เพียงแต่นักศึกษาเท่านั้นอาจารย์ก็ต้องถูกพัฒนาด้วยภารกิจที่
สำคัญของอาจารย์คือการสอนและงานวิชาการ ส่วนงานวิชาการ
ของอาจารย์นี ้ ปัจจุบันหน่วยงานยังทำเป็นกระดาษ ซึ ่งไม่
เหมาะสมในการนำมากำหนดทิศทางการทำงาน ดังนั้นระบบ
จัดการผลงานทางวิชาการของคณาจารย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นการต่อ
พัฒนาหน่วยงานทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เนื่องจากนโยบาย
ของหน่วยงานต้องการให้อาจารย์ม ีผลงานตีพ ิมพ์จ ึงม ีเ งิน
สนับสนุนการตีพิมพ์ให้อาจารย์ทุกระดับเพื่อเป็นแรงจูงใจ ระบบ
นี้ประกอบด้วยส่วนขอเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ทั้งการประชุม
วิชาการ ตีพิมพ์ในวารสาร และขอทุนผลิตตำรา ระบบนี้พัฒนา
รูปแบบเว็บไม่ขึ้นกับอุปกรณ์เพื่อให้อาจารย์กรอกข้อมูลจากที่
ไหนก็ได้ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บลงฐานข้อมูล MySQL พร้อมท้ังสร้าง
แบบฟอร์มขออนุมัติเงินสนับสนุนตามระเบียนการเงินและการ
คลังได้ และอีกส่วนคือส่วนค้นหาข้อมูลและสรุปข้อมูล จะให้
อาจารย์ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลผลงานวิชาการได้ทั้งจาก ปี 
ชื ่อผู ้แต่ง และคำค้น ระบบถูกพัฒนาและทดสอบการทำงาน
พบว่าระบบทำงานได้ถูกต้องทั้งสองส่วน 
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ABSTRACT 
The university emphasizes on human resource 

development, not only students but also faculty 
members. The main mission of the faculty is teaching 
and other academic work. The academic work storing 
based on hard copy which is not suitable for the 
direction of work. Therefore, the academic 
performance management system of the faculty 
members is essential for the development of both 
policy and practice departments. Due to the policy of 
the organization requires faculties to have more 
published work; therefore it has financial support for 
publishing as motivation. This system consisted on two 
parts. The first part of this system is subsidies 
application for publications such as conferences, 
journal and textbooks. This system develops in form of 
responsive web for faculties can access from anywhere. 
The data will be stored in the MySQL database and can 
be generated for a funding approval form based on 
financial and fiscal records. The other part is the Search 
and Summary section. All professors will be able to 
search for academic results by year, author name and 
keyword. The developed system was tested. The 
system was working properly. 
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1. บทนำ 

การทำวิจัย (Doing a research) ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคญั

ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ในสถาบันการศึกษา โรงเรียน หรือ

สถาบันอุดมศึกษา การทำวิจัยทำให้เกิดเอกสารหลายรูปแบบ 

เช่น ตำรา หนังสือ หรือเอกสารทางวิชาการ รายงานผลการวิจัย 

เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ/ เอกสารบทความวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ เป็นต้น 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่

มีเอกสารที่สืบเนื ่องมาจากการทำวิจัยของคณาจารย์ที ่อยู ่ใน

ภาควิชา ระบบการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยยัง

เป็นการจัดเก็บในลักษณะที่อาจารย์ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยเป็น

ผู้จัดเก็บ การค้นหาต้องใช้เวลา นอกจากน้ียังไม่มีหน่วยงานกลาง

ที่จะทำให้เกิดการแชร์ผลงานวิจัยให้กับอาจารย์ท่านอ่ืนท่ีสนใจ 

โครงงานนี้นำเสนอการออกแบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเค

ชันสำหรับจัดการผลงานวิชาการคณาจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยระบบที่นำเสนอสามารถช่วยให้เกิด

ความสะดวกในการจัดเก็บ และค้นหาได้ด้วยความรวดเร็ว  

 
2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 เว็บไซต์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS Digital 
Collection) [1]  

โปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นมาในลักษณะของ Web Application 
ซึ่งสำนักงานบริหารสารสนเทศเพื ่อการศึกษา กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พัฒนาขึ้นมา
เพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสาร
ฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวม
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

 

 
ภาพ 1 เว็บไซต์ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย(ThaiLIS Digital Collection) 

 
2 . 2  เ ว ็ บ ไ ซ ต์ ฐ า น ข ้ อ ม ู ล ง า น ว ิ จ ั ย ท า ง ก า ร ศ ึ กษ า
(ThaiEdResearch) [2]  

เป็นฐานข้อมูลที ่พัฒนาขึ ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัย
ทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติ  รวมถึงผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของ
นักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง โดยให้บริการ
สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจำแนกตามหมวดหมู่ต่างๆ  
 

 
ภาพ 2 เว็บไซต์ฐานข้อมูลงานวิจยัทางการศึกษา (ThaiEdResearch) 

 

2.3 เว็บไซต์ IEEExplore [3]  
เป็นฐานข้อมูลงานวิจัยที่สามารถค้นหาและเข้าถึงบทความใน

วารสารทางวิชาการ เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
มาตรฐานทางเทคนิค และเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่
เกี ่ยวข้องกว่า 5 ล้านรายการ ซึ ่งเนื ้อหานั ้นถูกเผยแพร่โดย 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
และผู้จัดพิมพ์ท่ีเป็นพันธมิตรรายอื่น ๆ  
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ภาพ 3 การค้นงานวจิัยโดยฐานขอ้มูล IEEExplore 

 

2.4 เว็บไซต์ ACM Digital Library [4]  
เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มของสิ ่งพิมพ์ต่างๆที่ประกอบด้วย

วารสารทางวิชาการ เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
นิตยสารทางเทคนิค จดหมายข่าว และหนังสือ นอกจากนี้ยังมี
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมซึ่งเน้นเฉพาะในสาขาคอมพิวเตอร์ที่
ครอบคลุมมากท่ีสุด 
 

 
ภาพ 4 การค้นงานวจิัยโดยฐานขอ้มูล ACM Digital Library 

 

2.5 เว็บไซต์ Scopus [5]  
เป็นฐานข้อมูลที ่ใหญ่ที ่สุดของบทคัดย่อ และการอ้างอิง

ประเภท peer-reviewed literature ประกอบด้วยวารสารทาง
วิทยาศาสตร์ หนังสือ และเอกสารสืบเนื ่องจากการประชุม
ว ิชาการ โดยครอบคล ุมผลงานว ิจ ัยท ั ่ ว โลกท ั ้ ง ในสาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและ
มนุษยศาสตร์  

 
ภาพ 5 การค้นงานวจิัยโดยฐานขอ้มูล Scopus 

2.6 Web Based Application [6]  
คือโปรแกรมหรือกลุ่มของโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา

เพื่อใช้งานในบริการ www ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็หรือ
เครือข่ายอินทราเน็ต ที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็นมาตรฐานใน
การสื่อสารข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสาร หรือเรียกใช้
งานโปรแกรม Web-based Application ได้โดยใช้โปรแกรมเวบ็
บราวเซอร์ 
 
2.7 Bootstrap [7]  

คือ Frontend Framework ที่รวม HTML, CSS และ JS เข้า
ด้วยกันสำหรับพัฒนา Web ที่รองรับทุก Smart Device หรือ 
เรียกว่า Responsive Web หรือ Mobile First  
 

3. วิธีการนำเสนอ 
ในส่วนนี้จะนำเสนอวิธีการออกแบบ การวิเคราะห์และการ

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการผลงานวิชาการคณาจารย์ 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยประกอบด้วย 
โครงสร้างของระบบ (Structure chart) และแผนภาพแสดง
ลำดับขั้นตอนของการทำงาน (Flow chart) ของระบบท่ีนำเสนอ 
3.1 โครงสร้างของระบบ (Structure chart) 
 

 
ภาพ 6 โครงสร้างของระบบ (Structure chart) 

 
การพัฒนาโครงสร ้างของระบบที ่นำเสนอ  (ในภาพ 6)

ประกอบด้วย 5 ส่วนที่สำคัญ โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 แบบ คือ
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ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้ดูแลระบบ โดยผู้ดูแลระบบจะต้องทำการ 
log in เพื่อเข้าสู่ระบบก่อน โดยมีรายละเอียดของแต่ละระบบ
ดังนี้  
- ผู้ใช้ทั่วไป หมายถึงผู้ใช้ที่ต้องเป็นสมาชิกของระบบ 
1.ส่วนของระบบค้นหาเอกสาร สามารถค้นหาได้จากช่ือผู้แต่ง ช่ือ
ผลงานทางวิชาการ และปีที่ตีพิมพ์ จากผลงานทางวิชาการ 3
ประเภท ได้แก่ ตำรา วารสารทางวิชาการ และเอกสารสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการ โดยสามารถเรียกดู และดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสารที่ต้องการได้ 
- ผู้ดูแลระบบ 
2. ระบบอัพโหลดไฟล์ เป็นส่วนที ่อ ัพโหลดไฟล์ผลงานทาง
วิชาการขึ้นสู่ระบบ  
3. ส่วนของระบบเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายละเอียดของเอกสาร โดย
ส่วนที่ใช้เพิ ่ม จะมีฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดที่เกี ่ยวกับ
ผลงานทางวิชาการนั้นๆ เช่น ชื่อผลงาน ชื่อผู้แต่ง เป็นต้น โดย
เมื่อเพิ่มเข้าไปแล้ว สามารถทำการลบ หรือแก้ไขได้ด้วย 
4. ส่วนของระบบเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล/อัพเดทสถานะของอาจารย์  
เป็นส่วนที่ใช้จัดการข้อมูลของอาจารย์ในภาควิชา โดยสามารถ
เพิ่ม หรือแก้ไข ชื ่อ คำนำหน้าชื ่อ รวมถึงอัพเดทสถานะของ
อาจารย์ โดยสถานะของอาจารย์มี 2 สถานะ คือ ยังเป็นอาจารย์
อยู(่Active) หรือไม่ได้เป็นอาจารย์แล้ว(Inactive) 
5. ส่วนของระบบสร้างแบบฟอร์มสำหรับขอเงินทุนสนับสนุน
บทความวิจ ัย เป ็นส ่วนที ่จะนำข้อมูลจากการกรอกฟอร์ม
รายละเอียดของผลงานทางวิชาการต่างๆ มาสร้างเป็นแบบฟอร์ม
สำหรับขอเงินทุนสนับสนุนบทความวิจัย โดยฟอร์มที่ได้จะอยู่
รูปแบบของไฟล์ pdf  

 
3.2 แผนภาพแสดงลำดับขัน้ตอนของการทำงาน (Flow 
chart) 

ในส่วนน้ีแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบท่ีนำเสนอ โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนดังน้ี 

 
ภาพ 7 Flow Chart การทำงานในฐานะผู้ใช้ทั่วไป 

 

จากภาพ 7 แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบในฐานะผู้ใช้
ทั ่วไป ซึ ่งประกอบด้วยระบบค้นหาเอกสาร เรียกดูและดาวน์
โหลดไฟล์เอกสาร โดยเมื่อผู้ใช้ป้อนคำค้นหาเข้ามา ระบบจะทำ
การค้นหาข้อมูลของเอกสารที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล ถ้าค้นหาพบก็
จะแสดงผลลัพธ์ของเอกสารออกมา โดยผลลัพธ์จะแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับช่ือผลงาน ช่ือผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ และรายละเอียดอื่นๆ อีก
ทั้งยังสามารถเรียกดู และดาวน์โหลดไฟล์ผลงานทางวิชาการได้ 
 

 
 ภาพ 8 Flow Chart การทำงานในฐานะผู้ดูแลระบบ 
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จากภาพ 8 แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบในฐานะผู้ดูแล
ระบบโดยจะต้องทำการ log in เข้าสู่ระบบก่อน ประกอบไปด้วย
ส่วนของระบบอัพโหลดไฟล์เอกสาร ระบบเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูล
ที่เกี่ยวกับไฟล์เอกสาร ระบบเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล/อัพเดทสถานะ
ของอาจารย์ และระบบสร้างแบบฟอร์มสำหรับขอเง ินทุน
สนับสนุนบทความวิจัย 
 

4. การออกแบบและพัฒนา 
4.1 ฮาร์ดแวร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง, ระบบปฏิบัติการ Window 10 Pro 
4.2 ซอฟต์แวร์ 
4.2.1 Atom  

เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันซึ่งรองรับการ

ใช้งานได้หลากหลายภาษา 

4.2.3 XAMPP เวอร์ชัน 3.2.4 

โปรแกรมจำลอง Web Server ใช้สำหรับจำลองเครื่องแม่ข่าย

เพื่อทดสอบการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้น 

4.2.4 phpMyAdmin version 5.0.2  

โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล MYSQL   

4.2.5 Microsoft Edge 

เป็นบราวเซอร์ (Browser) ใช้ในแสดงข้อมูลในการทดสอบการ

ทำงานของเว็บแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้น 

4.2.6 ภาษาที่ใช้พัฒนา 

HTML, PHP, JavaScript 

4.3 หน้าจอของระบบที่นำเสนอ 

4.3.1 ส่วนการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป 

 

 
ภาพ 9 หน้าแรกของระบบ 

จากภาพ 9 เป็นภาพหน้าแรกของระบบ ซึ่งก็คือ ระบบค้นหา 

สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้อง log in 

 

 
ภาพ 10 หนา้จอแสดงผลลัพธก์ารค้นหา 

 

จากภาพ 10 เป็นภาพหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหา โดยจะ

แสดงรายละเอียดต่างๆของผลงานทางวิชาการนั้นๆ 

 
4.3.2 ส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพ 11 หนา้จอระบบ log in 

 

จากภาพ 11 เป็นภาพหน้าจอระบบ log in เพื่อเข้าใช้งานใน

ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพ 12 หนา้แสดงผลงานทางวิชาการประเภทตำรา 
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จากภาพ 12 เป็นภาพหน้าจอแสดงผลงานทางวิชาการ

ประเภทตำราที่ได้ทำการเพิ่มเข้าไปในระบบ โดยสามารถเพิ่ม ลบ

หรือแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสารได้ อีกทั้งยังสามารถสั่งพิมพ์ 

และสร้างหรือเรียกดูเอกสารขอทุนได้ 

 

 
ภาพ 13 หนา้สำหรับเพิ่มขอ้มูล และอพัโหลดไฟล์เอกสารประเภทตำรา 

 
จากภาพ 13 เป็นภาพหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูล และอัพโหลด

ไฟล์เอกสารประเภทตำรา โดยเมื่อผู้ใช้ทำการกรอกฟอร์ม และ
อัพโหลดไฟล์ และทำการกดยืนยัน ข้อมูลที่กรอกรวมถึงไฟล์
เอกสารจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล และสามารถดูผลงานที่เพิ่ม
เข้าไปได้ ในหน้าจอดังภาพ 12 
 

 
ภาพ 14 หนา้สร้างฟอร์มขอเงินทุนสนับสนุนบทความวจิัยประเภทตำรา 

 

จากภาพ 14 เป็นภาพหน้าจอในส่วนของการสร้างฟอร์ม

สนับสนุนบทความวิจัยประเภทตำรา โดยเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ

แล้ว ระบบจะสร้างฟอร์มสำหรับขอทุนวิจัยประเภทตำราขึ้นมา

ให้ในรูปแบบของไฟล์ pdf 

 

 
ภาพ 15 ฟอร์มขอเงินทุนสนับสนุนบทความวิจยัประเภทตำรา 

 
จากภาพ 15 เป็นภาพหน้าจอแสดงฟอร์มสำหรับขอทุน

สนับสนุนบทความวิจัยประเภทตำราที่สร้างแล้ว 
 

 
ภาพ 16 หนา้แสดงผลงานทางวิชาการประเภทวารสารทางวิชาการ 

 

จากภาพ 16 เป็นภาพหน้าจอแสดงผลงานทางวิชาการ

ประเภทวารสารทางวิชาการที่ได้ทำการเพิ่มเข้าไปในระบบ โดย

สามารถเพิ่ม ลบหรือแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสารได้ อีกทั้งยัง

สามารถสั่งพิมพ์ และสร้างหรือเรียกดูเอกสารขอทุนได้ 

 

 
ภาพ 17 หนา้สำหรับเพิ่มขอ้มูล และอพัโหลดไฟล์เอกสารประเภทวารสาร

ทางวิชาการ 

 



2177 

 

 

จากภาพ 17 เป็นภาพหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูล และอัพโหลด

ไฟล์เอกสารประเภทวารสารทางวิชาการ โดยเมื่อผู ้ใช้ทำการ

กรอกฟอร์ม และอัพโหลดไฟล์ และทำการกดยืนยัน ข้อมูลที่

กรอกรวมถึงไฟล์เอกสารจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล และ

สามารถดูผลงานท่ีเพิ่มเข้าไปได้ ในหน้าจอดังภาพที่ 16 

 

 
ภาพ 18 หนา้สร้างฟอร์มขอเงินทุนสนับสนุนบทความวจิัยประเภทวารสาร

ทางวิชาการ 

 

จากภาพ 18 เป็นภาพหน้าจอในส่วนของการสร้างฟอร์ม

สนับสนุนบทความวิจัยประเภทวารสารทางวิชาการ โดยเมื่อ

กรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบจะสร้างฟอร์มสำหรับขอทุนวิจัย

ประเภทวารสารทางวิชาการขึ้นมาให้ในรูปแบบของไฟล์ pdf 

 

 
ภาพ 19 ฟอร์มขอเงินทุนสนับสนุนบทความวิจยัประเภทวารสารทาง

วิชาการ 
 

จากภาพ 19 เป็นภาพหน้าจอแสดงฟอร์มสำหรับขอทุน
สนับสนุนบทความวิจัยประเภทวารสารทางวิชาการที่สร้างแล้ว 
 

 
ภาพ 20 หนา้จอแสดงผลงานทางวิชาการประเภทเอกสารจากการประชุม

วิชาการ 

 

จากภาพ 20 เป็นภาพหน้าจอแสดงผลงานทางวิชาการ

ประเภทเอกสารจากการประชุมวิชาการที่ได้ทำการเพิ่มเข้าไปใน

ระบบ โดยสามารถเพิ่ม ลบหรือแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสารได้ 

อีกทั้งยังสามารถสั่งพิมพ์ และสร้างหรือเรียกดูเอกสารขอทุนได้ 

 

 
ภาพ 21 หนา้สำหรับเพิ่มขอ้มูล และอพัโหลดไฟล์เอกสารประเภทเอกสาร

จากการประชุมวิชาการ 

 

จากภาพ 21 เป็นภาพหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูล และอัพโหลด

ไฟล์เอกสารประเภทเอกสารจากการประชุมวิชาการ โดยเมื่อผู้ใช้

ทำการกรอกฟอร์ม และอัพโหลดไฟล์ และทำการกดยืนยัน 

ข้อมูลที่กรอกรวมถึงไฟล์เอกสารจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล 

และสามารถดูผลงานท่ีเพิ่มเข้าไปได้ ในหน้าจอดังภาพที่ 20 
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ภาพ 22 หนา้สร้างฟอร์มขอเงินทุนสนับสนุนบทความวจิัยประเภทเอกสาร

จากการประชุมวิชาการ 

 

จากภาพ 22 เป็นภาพหน้าจอในส่วนของการสร้างฟอร์ม

สนับสนุนบทความวิจัยประเภทเอกสารจากการประชุมวิชาการ 

โดยเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบจะสร้างฟอร์มสำหรับขอทุน

วิจัยประเภทเอกสารจากการประชุมวิชาการขึ้นมาให้ในรูปแบบ

ของไฟล์ pdf 

 
ภาพ 23 ฟอร์มขอเงินทุนสนับสนุนบทความวิจยัประเภทเอกสารจากการ

ประชุมวิชาการ 

 
จากภาพ 23 เป็นภาพหน้าจอแสดงฟอร์มสำหรับขอทุน

สนับสนุนบทความวิจัยประเภทเอกสารจาการประชุมวิชาการที่
สร้างแล้ว 
 

 
ภาพ 24 หนา้จอแสดงข้อมูลอาจารย์ และสถานะของอาจารย์ 

จากภาพ 24 เป็นภาพหน้าจอแสดงข้อมูลของอาจารย์ โดยจะ

แสดงชื่อ คำนำหน้าชื่อ ตำแหน่ง รหัสอาจารย์ และสถานะของ

อาจารย์ (Active/Inactive) 

 

 
ภาพ 25 หนา้จอแก้ไขข้อมูลอาจารย์  

 

จากภาพ 25 เป็นภาพหน้าจอแก้ไขข้อมูลของอาจารย์ โดย

สามารถแก้ไขช่ือ คำนำหน้าช่ือ ตำแหน่ง และสถานะของอาจารย์ 

(Active/Inactive) ได้ 

 

5. ผลการด าเนินงาน 

ได้ท ำกำรทดลองกับผู้ใช้จ ำนวน 40 คน โดยผลกำรทดสอบ
กำรใช้งำนจะแบ่งออกเป็น 4 ระบบหลัก ๆ ได้แก่ 

1. ระบบค้นหำ สำมำรถท ำงำนได้ถูกต้อง แม่นย ำ และ
รวดเร็วในระดับที่น่ำพึงพอใจ 

2. ระบบเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลงำนวิจัย สำมำรถท ำงำนได้
ถูกต้อง โดยสำมำรถเรียกดูว่ำมีข้อมูลผลงำนวิจัยอะไรบ้ำงที่ได้ท ำ
กำรเพิ่มเข้ำไปในระบบแล้ว และหำกไม่ต้องกำรสำมำรถลบ หรือ
แก้ไขข้อมูลที่ต้องกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว  

3. ระบบอัพโหลด/ดำวน์โหลดผลงำนทำงวิชำกำรสำมำรถใช้
งำนได้ดี โดยสำมำรถอัพโหลดและดำวน์โหลดไฟล์ได้ตำมที่
ต้องกำร 

4. ระบบสร้ำงฟอร์มส ำหรับขอเงินทุนสนับสนุนบทควำมวจิัย 
สำมำรถสร้ำงฟอร์มที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ pdf ได้อย่ำงถูกต้อง 
เป็นที่น่ำพึงพอใจ  
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6. สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

จากการทดลองใช้เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการผลงาน

วิชาการคณาจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พบว่าเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการผลงานทางวิชาการสามารถ

แก้ปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลได้ เนื่องจาก

การค้นหา และจัดเก็บผลงานทางวิชาการต่างๆ จะทำงานผ่าน

เว็บแอปพลิเคชันซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลทำให้สามารถ

ดึงข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลมาใช้ได้ทันที อีกทั้งยังสามารถสร้าง

แบบฟอร์มสำหรับขอเงินทุนสนับสนุนบทความวิจัยต่างๆได้ ตรง

ตามวัตถุประสงค์ 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้นำเสนอ แพลตฟอร์มแนะนำหอพักที่ตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้และนำเสนอมุมมองห้องพักในรูปแบบเสมือน
จริง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนหน้าเว็บที่จะแนะนำหอพัก
พร้อมท้ังรายละเอียดของหอพักอย่างครบถ้วน 2) ส่วนแอปพลิเค
ชันสแกน QR Code ซึ ่งแต่ละหอพักจะมี QR Code ให้ผ ู ้ใช้
สแกนเพื่อดูห้องพักเสมือนจริงผ่านมุมมอง 360 องศาสามารถ
ทดลองวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม ด้วย AR (Augmented Reality) 
นอกจากนี้ผู ้ใช้สามารถลงทะเบียนเป็นเจ้าของหอพักเพื ่อรับ
ข้อมูลจากระบบว่าขณะนี้มีผู้ใช้คนใดสนใจหอพักของคุณอยู่อีก
ด้วย ซึ ่งผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานจากการทำ 
Usability Testing ทั้ง 2 ส่วน จากผู้ทดสอบจำนวน 10 คน ผล
ที่ได้ คือ ระดับประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับที่ดี ทั้ง 2 ส่วน 
 
คำสำคัญ: แพลตฟอร์มแนะนำหอพัก, เทคโนโลยี AR 
 

ABSTRACT 
This article presents a recommendation platform on 
dormitories which meets the demands of user, and also 
offers a virtual viewing room. There are 2 parts of 
functions; 1) Web page. This will introduce dormitories 
with all details and 2) QR Code scanner application. 
There will be QR code showing in each introduction of 
dormitory for users to scan and access 360 degree 
virtual viewing room, additionally users will be able to 
try add more furniture by AR (Augmented Reality). 

Moreover, users can register as a host or dormitory 
owner to collect data from the system to know which 
users are currently interested in their dormitory. 
Performance of 2 parts of usability testing are tested by 
10 testers and the results of performance testing of 
both parts are in good level. 
 
Keywords: Dormitory Recommendation Platform, 
Augmented Reality 
 

1. บทนำ 
ในช่วงที่ผ่านมาเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ซึ ่งเช้ือไวรัสนี้ติดต่อกันได้ง่ายทำให้เดินทางมาดู
หอพักด้วยตนเองลำบากมากขึ้น การหาหอพักสำหรับนักศึกษา
เป็นส ิ ่งสำคัญมากเพราะหากหอพักไม่ สามารถสร ้างความ
สะดวกสบายในการเรียนมหาวิทยาลัยได้ อาจเกิดปัญหาที่ส่งผล
ต่อการเรียน เช่น เข้าห้องเรียนสาย อ่านหนังสือไม่ได้เพราะมี
ส ิ ่งรบกวนจากบริเวณหอพัก จึงจำเป็นต้องพิจารณาความ
แตกต่างของหอพักแต่ละแห่งเพื่อประกอบการตัดสินใจเช่าใน
ระยะยาว ทั้งทางด้านสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม เฟอร์นิเจอร์ สิ่ง
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ แต่สิ่งเหล่านั้นอาจไม่ถูกใจหากไม่ได้
เดินทางมาดูด้วยตนเอง 

ทางคณะผู ้จัดทำเห็นถึงปัญหานี ้จึงมีแนวคิดในการสร้าง
แพลตฟอร์มสำหรับแนะนำหอพักโดยใช้ข้อมูลจากพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ เช่น การคลิกดูหอพักที่สนใจ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ 
คณะ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะแนะนำหอพักที่มีความคล้ายคลึงกับ
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ข้อมูลดังกล่าวเพื่อช่วยให้ผู ้ใช้ตัดสินใจเลือกหอพักจากหอพัก
ทั้งหมดที่มีบนแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การนำเสนอ
หอพักจะนำเสนอผ่านเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเอง 
โดยมีแอปพลิเคชันสแกน QR code จากเว็บไซต์เพื่อดูห้องพัก
เสมือนจริงในรูปแบบภาพ 360 องศา [2] แบบ Google Street 
View  และยังสามารถจำลองวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมภายในห้อง
ด้วย AR (Augmented Reality)  เพื่อจำลองสถานการณ์เสมือน
ว่าผู้ใช้ได้มาอยู่หอพักแล้วกำลังจัดวางของภายในห้อง ก่อนผู้ใช้
จะเข้ามาอยู่จริง พร้อมทั้งมีข้อมูลติดต่อเจ้าของหอพักให้ผู้ใช้ตก
ลงเรื ่องการเข้าพักที่หอได้ ในส่วนของเจ้าของหอพักระบบจะ
แสดงข้อมูลผู้ใช้ที่สนใจหอพักให้แก่เจ้าของหอพัก 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 AR (Augmented Reality) [1] 
AR ย่อมาจาก Augmented Reality คือ วัตถุจำลองจากโลก
เสมือนจริงให้มาอยู่ในโลกแห่งความจริง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา 
หรือวัตถุจำลองอื่นๆ โดยใช้วัตถุเสมือนจริงเพื่อให้ผู้ใช้ได้จำลอง
วางสิ่งของซึ่งเป็นตัวช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าว่า
เฟอร์นิจเจอร์ชิ้นน้ีเหมาะสมกับการตะแต่งห้องหรือหอพักของตน
หรือไม่ เมื ่อเป็นหอพักจึงจะจำลองหอพักในมุมมองภาพ 360 
องศา [2] เสมือนผู้ใช้ได้เข้าไปดหูอพักด้วยตัวเองแทนการเดินทาง
ไปดูด้วยตนเอง ซึ่งจะประหยัดทั้งเวลาการเดินทางและหยดัหยัด
เงินค่าเดินทางอีกด้วย และยังสามารถวัดขนาดเฟอร์นิเจอร์
ภายในห้องพัก หรือจำลองวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมเพื่อเป็นตัว
ช่วยในการตัดสินใจเลือกหอพักของผู้ใช้ ทั้งเรื่องสภาพของหอพัก 
หรือเรื่องการตกแต่งห้องเพิ่มเติมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้ผู้ใช้
ตัดสินใจที่จะเข้าชมหรือเช่าหอพักได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1. Augmented Reality [9] 

2.2 ARCore [3] 
ARCore เป็นชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) ของ Google ที ่ช่วย
สร้างหรือพัฒนา AR (Augmented Reality) [1] บนอุปกรณ์
พกพาระบบปฏิบัติการ Android ซึ ่งสามารถใช้งานได้ตั ้งแต่ 
Android version 7.0 Nougat ข ึ ้ น ไ ป  เ ช ่ น  Google Pixel 
Samsung S8(Android 7.0+) เป็นต้น ARCore สามารถทำงาน
ได้กับ Java/OpenGL, Unreal และ Unity โดยการทำงานของ 
ARCore มี 3 อย่างคือ 1) ติดตามการเคลื่อนไหวโดยอุปกรณ์มือ
ถือ จำเป็นต้องใช้กล้องมือถือในการระบุตำแหน่งและทิศทาง
อุปกรณ์ของผู้ใช้จึงจะวางวัตถุเสมือนจริงได้สมจริงกับพื้นผิวโลก
แห่งความเป็นจริง 2) ระบุพื้นผิวตามแนวระนาบเพื่อให้จำลอง
วางวัตถุเสมือนจริงได้อย่างแม่นยำ 3) ประมาณแสง ปรับแสง
จากสภาพแวดล้อมให้วัตถุเสมือนจริงดูสมจริงมากยิ่งข้ึน จะแสดง
ขั้นตอนดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2. การทำงาน ARCore [8] 

 
2.3 Unity [4]  
Unity คือ Game Engine ช่วยสร้างเกม 3 มิติ และเกม 2 มิติ ใช้
งานได้ทั ้งบน Windows และ OSX ซึ ่งนำไปใช้งานได้หลาย
แพลตฟอร์ม เช่น Windows OSX Androids และ IOS เป็นต้น 
เมื ่อนำ Unity มาทำงานร่วมกับ ARCore [3] จะเป็นการสร้าง 
AR บนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่ง Unity จะสร้างวัตถุ หรือ 
GameOject เป็นวัตถุ 3 มิติเพื่อนำไปแสดงเป็นวัตถุเสมือนจริง
บนโลกแห่งความจริง วัตถุนั ้นสามารถใส่ภาพพื ้นหลังได้ ทั้ง
ภาพถ ่าย และภาพ 360 องศา หากเป ็นภาพ 360 องศา 
GameOject จะต้องเป็นวงกลมที่มีขนาดเท่ากับโลกแห่งความ
จริงเพื่อแสดงผลเป็นวัตถุเสมือนจริง โดยผู้ใช้จะเห็นภาพมุมมอง 
360 องศา เสมือนกับผู้ใช้ได้เข้าไปสถานที่นั้นจริง ๆ โดยการ
ทำงานระหว่าง Unity กับ ARCore จะแสดงข้ันตอนดังภาพที ่3 
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ภาพที ่3. การทำงานร่วมกันระหวา่ง unity กับ ARCore  
 

2.4 AR Foundation [7] 
AR Foundation เป ็น Library ท ี ่ทาง Unity พัฒนาข ึ ้นเอง 
สามารถใช้งานได้ตั ้งแต่ Unity 2019.1 และเป็น Framework 
สำหรับผู้พัฒนา Application ซึ่ง AR Foundation นั้นรองรับ
บนอุปกรณ์ทั้ง IOS และ Android และเป็นส่วนช่วยในการทำ 
AR image tracking คือ การแสดงผล AR บนรูปภาพ ซึ่งจะเป็น
ส่วนที่เชื่อมระหว่างหน้าเว็บและแอปพลิเคชันหอพักเสมือนจริง 
เมื่อผู้ใช้นำแอปพลิเคชันสแกนบนรูปภาพแอปพลิเคชันจะแสดง
รูปภาพหอพักแบบ 360 องศา ให้แก่ผู้ใช้ จะแสดงข้ันตอนดังภาพ
ที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่4. การทำงานร่วมกันระหวา่ง AR Founddation กับ 
ARCore และ ARKit  

2.5 Usability Testing [5] 
Usability Testing คือ การทดสอบการใช้งานของโปรแกรม 
หรือ เว็บไซต์ เพื ่อตรวจสอบการใช้งานของโปรแกรม หรือ 
เว็บไซต์ ว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ ซึ่งการทดสอบ
จะเริ่มตั้งแต่กำลังสร้างโปรแกรมไปจนถึงโปรแกรมเสร็จ โดยการ
ทดสอบ Usability Testing ที่จะได้ผลที่ดีนั้นจำนวนผู้ทดสอบไม่
จำเป็นต้องหลายคน [6] เพราะการทดสอบโปรแกรมหลายๆคน
นั้น ไม่ได้ช่วยให้แก้ปัญหาได้มากขึ้น แต่จะพบปัญหาที่ซ้ำกันจึง
เป็นการเสียเวลาหากให้หลายคนมาทดสอบโปรแกรม ดังนั้นจึง
จะยกตัวอย่างจำนวนผู้ทดสอบเป็นจำนวน 10 คนเพื่อง่ายต่อการ
ทดสอบและประหยัดเวลาในการพบปัญหาต่างๆที่ไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 
 
2.6 งานวิจัยด้าน AR (Augmented Reality) [10] 
โดยอ้างอิงงานวิจัย “แอปพลิเคชันร้านเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง 
กรณีศึกษา ร ้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์” เป็นการใช้ AR เพื่อ
แก้ปัญหาการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สะดวกเดินทาง
มาเลือกสินค้าด้วยตนเอง โดยผู ้ใช้จะเลือกเฟอร์นิเจอร์จาก
รายการเฟอร์นิเจอร์ และสามารถตรวจสอบเฟอร์นิเจอร์ด้วย AR 
คือ สร้างวัตถุเสมือนจริงบนโลกแห่งความจริงให้ล ูกค้าได้
ตรวจสอบสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ผู ้ใช้ถูกใจหรือไม่ หรือจะลอง
ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ว่าเข้ากับห้องหรือที่พักอาศัยของผู้ใช้หรือไม่  
ซึ่ง AR จะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้มากเมื่อผู้ใช้ได้
สามารถตกแต่งที่อยู่อาศัยของผู้ใช้ก่อนมาซื้อเฟอร์นิเจอร์จริงๆ 
โดยประโยชน์ของ AR ผู้จัดทำเลยเกิดความคิดที่จะผสมผสาน 
AR บนรูปภาพ 360 ให้แก่ผู้ใช้ โดยรูปภาพ 360 นั้นเป็นหอพักที่
ผู้ใช้นั้นกำลังสนใจ หรืออยากจะเข้าไปดูด้วยตนเองแต่ไม่ดวก
เรื่องการเดินทาง จึงให้ผู้ใช้ได้เข้าชมหอพักในมุมมอง 360 องศา 
และยังสามารถ ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมก่อนที่ผู้ใช้จะเข้าอยู่
อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้การชมหอพักเป็นเรื่องสนุกมากขึ้นจากมา
ตกแต่งห้องด้วย AR อีกด้วย 
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3. กระบวนการทำงานของระบบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5. ภาพรวมของระบบ 

 
กระบวนการทำงานของระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังรูปที่ 3 จะ
แสดงการทำงาน ดังนี ้
3.1 API 
รับ API ของข้อมูลหอพักมาแสดงผลบนหน้าต่าง ๆ เช่น หน้า
รายการหอพัก หน้ารายละเอียด เป็นต้น โดยผู้ใช้มี 2 ประเภท 
คือ 1) สมาชิกทั่วไป 2) สมาชิกเจ้าของหอพัก เมื่อสมาชิกทั้ง 2 
ประเภทเข้าสู่ระบบ ระบบจะนำข้อมูลของผู้ใช้ส่งไปยัง API เพื่อ
นำข้อมูลเข้าสู่ระบบแนะนำ และแสดงให้ผู้ใช้ได้ทราบดังภาพที่ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่6. การทำงานของการรับและข้อมูล API 

 
3.2 ส่วนติดตอผู้ใช้  
ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี ้  
3.2.1 ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป ผู้ใช้สามารถกดเลือกค้นหาหอพักหรือ
เล ือกด ูรายการหอพักได้  เม ื ่อกดเล ือกชมหอพักจะแสดง
รายละเอียดหอพัก เช่น ราคา ค่าน้ำ ค่าไฟ ขนาดห้อง QR Code 
ของห้องที่ให้แอปพลิเคชันหอพักสเมือนจริงมาสแกน เพื่อ ชม
ห้องพักในมุมมอง 360 องศา และการติดต่อเจ้าของหอ โดย
ข้อมูลหอพักท่ีนำมาแสดงนั้นจะมาจาก API จะแสดงข้ันตอนการ
ดำเนินงานดังภาพที่ 7 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่7. การทำงานส่วนของผู้ใช้ทั่วไป 
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3.2.2 ส ่วนของสมาช ิก  สมาช ิกสามารถใช ้งาน
แพลตฟอร์มได้เหมือนผู้ใช้ทั่วไป แต่จะมีระบบแนะนำหอพักจาก
ข้อมูลที่กรอกตอนเริ่มสมัครสมาชิกครั้งแรก เช่น เพศ คณะ เป็น
ต้น และระบบจะส่งข้อมูลแนะนำหอพักจาก API มาแนะนำผู้ใช้ 
จะแสดงข้ันตอนการทำงานดังภาพที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8. การทำงานส่วนของสมาชกิ 

 
 3.2.3 ส่วนเจ้าของหอพัก เจ้าของหอพักสามารถใช้งาน
หน้าแก้ไขหอพัก และหน้าแสดงรายการผู้ใช้ที่สนใจหอพักนั้น 
โดยข้อมูลของหอพักที ่แก้ไขแล้วจะส่งไปยัง API ส่วนข้อมูล
แนะนำผู ้ใช้ที ่สนใจหอพักก็ร ับมาจาก API เช่นกัน จะแสดง
ขั้นตอนการดำเนินงานดังภาพที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่9. การทำงานส่วนของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของหอ 

3.3 แอปพลิเคชันหอพักเสมือนจริง  
แอปพลิเคชันหอพักเสมือนจริง แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี ้ 

3.3.1 สแกน QR Code โดยสแกนจากห้องพักที่เลือก
บนเว็บไซต์ ระบบจะแสดงภาพห้องพักในมุมมอง 360 องศา จะ
แสดงขั้นตอนการดำเนินงานดังภาพที่ 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่10. การทำงานของระบบสแกน QR Code 

 
3.3.2 วางเฟอร ์น ิ เจอร ์ เพ ิ ่ ม เต ิม  โดยจะเล ือก

เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นวัตถุเสมือนจริงในแอปพลิเคชัน นำมาวางบน
ภาพห้องพัก 360 องศา [2] จะแสดงขั้นตอนการดำเนินงานดัง
ภาพที ่11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11. การทำงานของระบบวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม 

 
 
 



2185 

 

  

4. ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้ 
4.1 ส่วนของเว็บไซต์  

4.1.1 หน้าแรก ประกอบไปด้วย ค้นหา เข้าสู่ระบบ 
แนะนำหอพัก และรายการประเภทหอพัก ดังภาพที่ 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่12. หน้าแรก 

 
4.1.2 หน้าลงทะเบียน ผู้ใช้สามามารถลงชื่อเข้าใช้ ดัง

รูปที่ 13 หากผู้ใช้ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสามารถสมัครสมาชิก
หลังจากสมัครสมาชิกครั้งแรกแล้วจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัว คณะ 
เพศ ประเภทหอพักที่สนใจ ดังภาพที่ 14 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่13. หน้าลงชื่อเข้าใช ้
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่14. กรอกขอ้มูลหลังจากสมัครสมาชิกครั้งแรก 

 
4.1.3 หน้ารายการหอพัก มีฟลิเตอร์ให้ผู้ใช้เลือกความ

ต้องการเพิ่มเติม เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ และ
ระบบจะแสดงรายการหอพักตามที่ผู้ใช้เลือกประเภทหอพักหรือ
ฟิวเตอร์ ดังภาพที่ 15 

 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที ่15. หน้ารายการหอพกั 

 
4.1.4 หน้ารายละเอียดหอพัก แสดงข้อมูลของหอพัก 

เช่น รูปภาพท้ังหมดของหอพัก ราคาห้องพักแต่ละแบบ ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ QR Code ที่สามารถดูภายใน
หอพักแบบ 360 องศา [2] ข้อมูลติดต่อเจ้าของหอพัก และ
ความเห็นของผู้ใช้ ดงัภาพที่ 16 
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ภาพที ่16. หน้ารายละเอียด 

 
4.1.5 หน้าข้อมูลส่วนตัว เมื ่อผู ้ใช้เข้าสู ่ระบบจะ

สามารถเข้ามาหน้าข้อมูลส่วนตัวเพื่อแก้ไขข้อมูล ดังภาพที่ 17 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่17. หน้าขอ้มูลส่วนตัว 

 
4.1.6 หน้าหอพักของฉัน เมื่อเจ้าของหอพักเข้าสู่ระบบยืนยัน
ตัวตนว่าเป็นเจ้าของหอพัก จะแสดงหน้าหอพักให้ผู้ใช้สามารถ
แก้ไขข้อมูลส่วนติดต่อ และราคาต่างๆได้  ดังรูปที่ 18 และ
รายการของผู้ใช้ที่สนใจหอพักของผู้ใช้ ดังภาพที่ 19 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่18. หน้าแก้ไขข้อมูลหอพัก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่19. หน้าแสดงผลการเข้าชมหอพัก และ แนะนำผู้ใช้ 

 
4.2 ส่วนของแอปพลิเคชันหอพักสเมือนจริง 
 4.2.1 หน้าแรก มี 3 ปุ่ม 1. สแกน QR Code  2. วัด
ขนาด 3. จัดวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม ดังภาพที่ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่20. หน้าแรก 
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4.2.2 สแกน QR Code สแกน QR Code ของห้องพักเพื่อเข้า
ไปชมห้องพักในมุมมอง 360 องศา ดังภาพที่ 21 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่21. สแกน QR Code 
 

4.2.3 ตัวอย่างการแสดงผลแบบ AR การวางเฟอร์นิเจอร์ บน
รูปภาพมมุมอง 360 องศา ดังภาพที่ 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่22. การจัดวางเฟอร์นิเจอร์บน ภาพ 360 องศา 

 
4.2.4 ตัวอย่างการแสดงผลแบบมุมมอง 360 องศา แสดงภาพ
มุมมอง 360 องศา จากตำแหน่งรูปท่ี 23 เมื่อกดปุ่ม “ส่วน
ถัดไป” จะไปยังตำแหน่งดังภาพท่ี 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่23 ตำแหน่งแรกของห้องในมุมมอง 360 องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่24. ตำแหน่งต่อมาของห้องในมมุมอง 360 องศา 

 
5. การทดสอบระบบ 

เนื่องจากการนำเสนอหอพักนี้เป็นรูปแบบแพลตฟอร์มเว็บไซต์ 
และแอปพลิเคชัน ดังนั้นจึงทดสอบด้วย Usability Testing เพื่อ
ตรวจสอบความต้องการของผู้ใช้ว่าแพลตฟอร์มเว็บไซต์ และแอป
พลิเคชัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ จากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวน 10 คน โดยทดสอบทั้งแพลตฟอร์ม
เว็บไซต์ ดังตารางที่ 1 และแอปพลิเคชัน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1. ตารางแสดงผลการทดสอบ Usability Test ของแพลตฟอร์ม 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับประสิทธิภาพ 

1. ง่ายต่อการใช้งาน 3.1 ด ี
2. ความเร็วในการประมวลผลบนหน้า
เว็บ 

3.6 ด ี

3. สัญลักษณ์และตัวหนังสือต่าง ๆ 
ตรงกับความหมาย 

3.2 ด ี

4. แนะนำได้ตรงตามความต้องการ 4.0 ดีมาก 

5. ทำงานได้ตรงตามฟังก์ชันของระบบ 3.8 ดีมาก 

6. ความน่าใช้งาน 3.5 ด ี

รวมทั้งหมด 3.5 ด ี

 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน

บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์แนะนำหอพัก อยู่ในระดับที่ด ี
 

ตารางที่ 2. ตารางแสดงผลการทดสอบ Usability Test ของแอปพลิเคชัน 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับประสิทธิภาพ 

1. ความน่าใช้งาน 4 ดีมาก 
2. ง่ายต่อการใช้งาน 3.4 ด ี

3. ทำงานได้ตรงตามฟังก์ชันของระบบ 3.2 ด ี

รวมทั้งหมด 3.5 ด ี

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้การ

ใช้งานบนแอปพลิเคชันแสดงหอพักเสมือนจริง อยู่ในระดับที่ดี 
 

6. สรุปผล 
แพลตฟอร์มแนะนำหอพักที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้และ
นำเสนอมุมมองห้องพักในรูปแบบเสมือนจริง เป็นแพลตฟอร์มที่
ช่วยลดเวลาหาหอพักและเลือกเช่าหอพัก โดยมีระบบแนะนำ
หอพักช่วยให้ผู ้ใช้หาหอพักที ่ตรงต่อความต้องการในเวลาที่
รวดเร็ว มี AR [1] ที่ช่วยให้การตัดสินใจเลือกหอพักของผู้ใช้ง่าย
มากขึ้น เนื่องจาก AR เป็นภาพเสมือนจริงของห้องพักในมุมมอง 
360 องศา [2] ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงหอพักได้ราวกับได้เดินทางไปดู
หอพักด้วย นอกจากนี้ยังสามารถจำลองวางเฟอร์นิเจอร์เพื่อดวู่า
ควรวางสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ตำแหน่งใดภายในห้องเพื่อเป็น
ตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อของเครื่องใช้หรือเฟอร์นิเจอร์อีกด้วย 
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ระบบหาจุด Lan โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  
Program to find LAN points of Kai Suranaree Hospital  
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บทคัดย่อ 

 โครงการสหกิจนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
พัฒนาโปรแกรมหาจุด LAN โรงพยาบาลค่ายสุรนารีใน
แผนก ศกม. 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
เครื่องมือที่ใช้ได้แก ่โปรแกรม Visual Studio Code 
และภาษา HTML PHP ในการทำเว็บไซต์ ใช้ MySQL 
เป็นตัวการจัดการข้อมูลความสามารถของโปรแกรมหา 
จุด LAN ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ช่วยให้พนักงานใน
แผนกมีความสะดวกในการดำเนินงานหาจุด LAN ใน
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนทำงาน
ให้ง่ายขึ้น สามารถตรวจสอบ หา IP ได้ง่ายและสามารถ
ออกรายงานผ่านระบบได้ผลประเมินประสิทธิภาพการ
ทำงานของโปรแกรมหาจุด LAN ในโรงพยาบาลค่ายสุร
นารีจากผู้ใช้ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านรูปแบบ 2)ด้าน
ความถูกต้อง 3)ด้านความยากง่ายในการใช้งาน พบว่า
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการทำงานทั้ง 3 ด้าน เท่ากับอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
 
ความสำคัญ : หาจุด LAN,ประสิทธิภาพ 
       
 
 
        
        
        
        

        

ABSTRACT 
The objective of this cooperative project 

is to devlcp a program to find a LAN point of Kai 
Suranaree Hospital in the Office of KMITL and to 
assess the effectiveness of the program. The 
tools used to do this are Visual Studio Code 
program and HTML PHP language to create 
websites using MySQL It is a data management 
program capable of locating LAN points in Kai 
Suranaree Hospital Help staff in the department 
to be comfortable in the operation, find a LAN 
point in Kai Suranaree Hospital, save time, 
reduce difficult work procedures, become easier 
It is easy to check for IP and can issue reports 
through the program. The performance 
evaluation of the LAN locator program in Kai 
Suranaree Hospital has 3 aspects which are 1) 
format 2) accuracy. 3) Difficulty in use From the 
users, it was found that the average performance 
of all 3 aspects was satisfied. Very good 
 
 
Keyword : Find a LAN point,Performance 
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1. บทนำ 
ตลอดเวลาที่ผา่นมา ได้เรยีนรู้ว่ามนุษย์มีเพียงแค่มี

ปัจจัย 4 ในชีวิตที่ต้องการคือ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค เพยีงเท่าน้ีก็สามารถใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้แล้ว แตเ่มื่อ
โลกก้าวเข้ามาสู่ยคุแห่งการสื่อสารไรส้าย “โทรศัพท์มือถือ” กลับ
เติมเต็มให้ทุกคนต้องยอมรับว่า นีค่ือปัจจัยที่ 5 ของการใช้ชีวิต
อย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่ง “โทรศัพท์มือถือ” ในปัจจุบันนั้นได้กลายมา
เป็นปัจจัยสำคัญ เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดไม่ได้แล้ว 
เนื่องจากฟังก์ชันท่ีตอบโจทย์คนยุคออนไลน์ ความหลากหลายใน
การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการโทรด้วยวิดีโอ การส่งข้อความ เล่น
เกมส์ ซื้อของ รวมถึงการที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็ว
แน่นอนอยู่แล้วว่าประโยชน์ท่ีสำคญัที่สุดของการใช้
โทรศัพท์มือถือคือใช้ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลหนึ่งไป
ยังอีกบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะผ่านการโทรหาหรือการแชทผ่าน
ข้อความต่าง ๆ หรือการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อ
สัญญาณกส็ามารถทำได้อย่างง่ายดาย ทำให้การสื่อสารทั้งในและ
ต่างประเทศง่ายดายขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง มนุษยย์ุคดิจิทลัจึงหันมา
แบ่งปันเรื่องราว และพดูคุยกับเพือ่น หรือทำความรู้จักกับคน
ภายนอกมากขึ้น โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสำหรับการ
ติดต่อสื่อสาร และยังสามารถค้าหากลุ่มคน หรือสังคมที่มีความ
สนใจในเรื่องเดียวกันในโลกออนไลน์ จนบางครั้งคุณอาจจะได้
เพื่อนใหม่ ท่ีสามารถพูดคุยกันได้อย่างสนุกสนานกไ็ด้ เพื่อให้
ติดตามกระแสสังคม หรือก้าวทันการเคลื่อนไหวจากท่ัวทุกมุม
โลก โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อโซเชียล
เน็ตเวิร์ก จึงเป็นช่องทางการสื่อสาร ท่ีจะช่วยให้คุณสามารถ
ติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของคนท่ีชอบ อาทิ ดารา 
ศิลปิน หรือ เนต็ไอดอล ไดต้ลอดเวลา สามารถหาความรู้ ความ
บันเทิงได้หลากหลาย บนแอพพลิเคช่ัน ซึ่งตัวแอพพลิเคช่ัน
เหล่านี้นี่แหละที่จะทำให้เราไดร้ับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใช้
โทรศัพท์มือถือ นอกจากแอพพลิเคช่ันหล่านี้จะมีแอพที่ให้ความรู้ 
ให้ความสนุกสนานเพลดิเพลินแลว้ ยังช่วยให้ผู้ใช้ได้เห็นและเปิด
มุมมองโลกทัศน์ใหม่ๆ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกไปท่องโลก
ด้วยตัวเองเลย ซึง่ในปัจจุบันธุรกรรมการเงินท้ังการเช็กยอดเงิน 
โอนเงิน จ่ายบิล เติมเงินมือถือ จัดการบัญชี ดูรายการเดินบัญชี
ย้อนหลังก็ทำสบาย ๆ ได้ทุกท่ี ทุกเวลา เพียงมีโทรศัพท์มือถือ
และสญัญาณอินเทอรเ์น็ต ซึ่งสำหรับลูกค้าธนาคารธนชาตก็ทำได้ 
 

สบาย ๆ ผ่าน Thanachart Connect โมบายแอพ (ฟินน์ โมบาย
, 2563 ) 

ข้อมูลข่าวปัจจุบัน  และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู ้ใช้
ทราบเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน  สารสนเทศที่เสนอในอินเทอร์เน็ต
จะมีมากมายหลายรูปแบบเพื ่อสนองความสนใจและความ
ต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่ม  อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งสารสนเทศ
สำคัญสำหรับทุกคนเพราะสามารถค้นหาสิ่งที่ตนสนใจได้ในทันที
โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปค้นคว้าในห้องสมุด  หรือแม้แต่การ
รับรู้ข่าวสารทั่วโลกก็สามารถอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์
ต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ตจึงมีความสำคัญกับวิถีชีวิต
ของคนเราในปัจจุบันเป็นอย่างมากในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็น
บุคคลที่อยู่ในวงการธุรกิจ  การศึกษา  ต่างก็ได้รับประโยชน์จาก
อินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้น (จิรประภา ยอดเพชร, 2563) 

ด้านการศึกษา  อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญ   ดังนี้ 
สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทาง
วิชาการ  ข้อมูลด้านการบันเทิง  ด้านการแพทย์  และอื่น ๆ ที่
น่าสนใจ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  จะทำหน้าท่ีเปรียบเสมือน
เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เนต็
ติดต่อกับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอ่ืน ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลัง
ศึกษาอยู่ได้  ทั้งที่ข้อมูลที่เป็นข้อความเสียง  ภาพเคลื่อนไหวต่าง 
ๆ 
           ด้านธุรกิจและการพาณิชย์  อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญ
ดังนี ้ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิ สามารถ
ซื้อขายสินค้า  ทำธุรกรรมผ่านระบบเครือข่าย เป็นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์  โฆษณาสินค้า  ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 
           ด้านการบันเทิง  อินเทอร์เน็ตมคีวามสำคัญดังนี้ 
การพักผ่อนหย่อนใจ  สันทนาการ  เช่น  การค้นหาวารสารต่าง 
ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็  ที่เรียกว่า  Magazine 
Online  รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่น ๆ โดยมี
ภาพประกอบท่ีจอคอมพิวเตอร์เหมือนกับวารสารตามร้าน
หนังสือท่ัว ๆ ไป สามารถฟังวิทยุหรือดูรายการโทรทัศน์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตได้ สามารถดึง
ข้อมูล  (Download)  ภาพยนตรม์าดูได้   
 จากการได้เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ศูนย์กรรมวิธี
ข้อมูล  โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เราไดส้อบถามความต้องการและ
ปัญหาของแผนกเกี่ยวกับระบบตรวจสอบจุดLANของ
โรงพยาบาล ซึ่งเราได้รับปญัหาจากพนักงานท่ีไปเปลี่ยนแปลงIP 

. 
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เนื่องจากIPต่างๆที่เราใช้ในโรงพยาบาลมีการใช้IPซ้ำกัน และตาม
จุดLAN มีปญัหาขัดข้องจากตัวเครื่องและสญัญาณ ดังนั้นทาง
นักศึกษาสหกิจได้เห็นปญัหาของจดุLAN นี้ จึงเกิดความคิดที่จะ
แก้ไขปัญหาจดุLAN เป็นรูปแบบโปรแกรม เพื่อให้พนักงานได้ใช้ 
เพื่อความสะดวกสบายต่อการเดินไปท่ีจุดaccess pointและ
ประหยดัเวลาในการทำงานให้รวดเร็วว่องไวยิ่งขึ้น  

 
1.1  ขอบเขตการทำงาน 
    คณะผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลจากบุคลากรในองค์กรโดยใช้วิธี
สัมภาษณ์จากพนักงานในแผนก ศกม. ของโรงพยาบาลค่ายสุร
นารี เพื ่อให้ทราบถึงการใช้งานของระบบตรวจสอบสถานะ
access point  โรงพยาบาลค่ายสุรนารี   ว่าสามารถแก้ไขIP ที่มี
ความผิดพลาด ซ้ำกัน ผ่านโปรแกรมที่เราจัดทำขึ้นมา โดยระบบ
แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 1 ระดับ คือ    
        ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถทำงานได้ ดังนี้ผู้ดูแลต้องมี
การ Longin เข้าสู ่ระบบทุกครั ้ง สามารถตรวจสอบและแก้ไข
ระบบได้ ผู้ดูแลสามารถเข้าใช้งานได้ทุกระบบของการทำงาน 
ผู้ดูแลสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และอัพเดทข้อมูลได้ทุกอย่างของ
การทำงาน พัฒนาและอัพเดทโปรแกรมให้มันสมัยยิ่งข้ึน 
1.2  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       1.2.1  การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มีความสะดวกสะบาย
มากขึ้น 
       1.2.2  การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มีความสะดวกรวดเร็ว 
และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 
       1.2.3  สามารถลดข้อผิดพลาดของ IP ที่จะชนกันได้ 
       1.2.4  สามารถจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบและมีลำดับ
ของ IP 
       1.2.5  สามารถตรวจสอบผู้ดูแลระบบได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
       ระบบหาจุด LAN ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี  
มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
       2.1  เพื ่อพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบจุดLAN เพื ่อใช้ใน
แผนกศกม. 
       2.2  เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

 
 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

       เนื่องจากระบบตรวจสอบสถานะจุดแลนของโรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี ในรูปแบบเก่านั้น ยังใช้วิธีการโดยผู้ใช้งานจะติดต่อ
ผ่านทางโทรศัพท์เพื ่อสอบถามจุดแลนที่มีปัญหามาทางแผนก
หรือต้องถือแฟ้มไปยังจุดที่มีปัญหาตลอด ซึ่งทำให้เกิดปัญหาใน
ระหว่างขั ้นตอนการทำงาน ผู ้ว ิจัยจึงมีแนวคิด จัดทำระบบ
ตรวจสอบสถานะจุดแลนของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากระบบงานปัจจุบัน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงานให้ดีกว่าเดิม โดยการดำเนินงาน ดังนี ้
       3.1  ขั้นตอนในการดำเนินการพัฒนาระบบ 
       3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

 
3.1  ขั้นตอนในการดำเนินการพัฒนาระบบ 
      ขั้นตอนในการพัฒนาระบบใช้วงจรการพัฒนาระบบ 
(SDLC) ดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

         จากภาพที่ 1 วงจรพัฒนาระบบ 
จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพการทำงานของ 
 

ระบบในภาพรวมอยู่ในระดับดมีากด้วยค่าเฉลี่ย 4.49 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.43 โดยด้านท่ีผู้ใช้งานประเมินว่ามี
ประสิทธิภาพมากที่สดุคือ ด้านรปูแบบและดา้นข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 และ
ด้านที่ผลการประเมินต่ำที่สดุคือ ดา้นการใช้งาน ด้วยค่าเฉลีย่ 
4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 สรุปว่า ระบบหาจดุ 
LAN ที่มีความสามารถนำไปใช้งานจริง 

 

 

ศึกษาความต้องการของผู้ใช ้

วิเคราะห์การทำงานของระบบ 

การออกแบบและระบบการทำงาน 

พัฒนาระบบ 

การนำไปใช ้
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3.2  ระบบงานเดิม 
       ผู้วิจัยศึกษาระบบงานเดิม พบว่าระบบตรวจสอบสถานะจุด
แลนของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ในรูปแบบเก่านั้น ยังใช้วิธีการ
โดยผู้ใช้งานจะติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งสถานะของจุด
แลนที่มีปัญหามาทางแผนกซึ่งบางครั้งทำให้เกิดปัญหาในระหว่าง
ปฏิบัติงานของผู้ใช้งานอีกทั้งยังทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการ
ทำงานสามารถสรุปและวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิมได้ดังนี้ 
ปัญหาของงาน ระบบการทำงานเดิม การพกพาที่ไม่สะดวกทำให้
เกิดอุปสรรค์ในการทำงาน ระยะเวลาการในทำงานอาจเกิดความ
ซ่ำซ้อน ข้อผิดพลาดจากบุคคลอื่น ผู้ใช้งานต้องติดต่อปญัหาผ่าน
ทางโทรศัพท์ ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน จากปัญหาที่
กล่าวมาเป็นรายข้อ ทางผู้วิจัยจึงจัดทำเป็น Fish Bone Diagram 
เพื่อแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2  Flow Chart การทำงานของระบบเดิม   
3.3  ระบบงานใหม่ 

สถาปัตยกรรมระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet 
of Things Architecture) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 3 สถาปัตยกรรมระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
ทีม่า           
https://th.rsonline.com/euro/img/global/campaigns/i/i
ot-chart-final-th.png 
       สถาปัตยกรรมระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมี
องค์ประกอบหลักท่ีโดยทั่วไปจะอา้งอิงถึงในสถาปัตยกรรม
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งสรรพสิ่ง ดังนี ้สิ่งต่าง ๆ (Things) - อุปกรณ์
ที่มีวิธีการในการเชื่อมต่อ (แบบใช้สายหรือแบบไรส้าย) เพ่ือ เข้า
สู่เครือข่ายที่กว้างขวางกว่า เครือข่าย (Networks) - คล้ายกับเรา
เตอร์ทั่วไป ในเครือข่ายหรือเกตเวย์จะเชื่อมต่อสิ่งต่าง ๆ ไปยัง
ระบบคลาวด์ (Cloud) ระบบคลาวด์ (Cloud) – เซริ์ฟเวอร์
ระยะไกลในศูนย์ข้อมูลที่ทำหน้าท่ีในการรวมและเก็บ ข้อมลูของ
คุณเอาไว้อย่างปลอดภัย  

1)  Use Case Diagram  
แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้งาน ดังภาพ

ต่อไปนี ้

 
ภาพที่ 4 Use Case Diagram 

  

https://th.rsonline.com/euro/img/global/campaigns/i/iot-chart-final-th.png
https://th.rsonline.com/euro/img/global/campaigns/i/iot-chart-final-th.png
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      3.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธภิาพของระบบ 
            ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ
หาจุด LAN ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี แผนก ศกม. จังหวัด
นครราชสีมา กำหนดลักษณะของการสอบถามเป็นมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับและใช้เกณฑ์ค่าเฉลีย่ในการวัดประสิทธิภาพ
ของระบบโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  

5 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี
มาก 

4 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี  
3 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับ

พอใช้  
2 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนาต้องปรับปรุงแก้ไข 
1หมายถึง  เว็บไซต์ที่พัฒนาไม่สามารถนำไปพัฒนาได้ 

       กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 นำมาหาค่าเฉลี่ย และกำหนเกณฑ์
สำหรับแปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ย โดยผู้วิจัยต้องการ
ค่าเฉลี่ย 5 ช้ัน จึงคำนวณความกว้างของอัตรภาคช้ัน ดังนี้ 

ความกว้างของอัตรภาคช้ัน  =  
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด

จำนวนชั้น
 

                               = 
5−1

5
        

                               = 0.8     
เมื่อหาค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพแต่ละข้อตามค่าเฉลี่ย

ที่ได้มาแปลความหมาย (ประคอง กรรณสูตร, 2547) และนำไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้  

4.21 - 5.00   = เว็บไซต์ที ่พัฒนามีประสิทธิภาพใน
ระดับดีมาก 

3.41 - 4.20    = เว็บไซต์ที ่พัฒนามีประสิทธิภาพใน
ระดับดี  

2.61 - 3.40    = เว็บไซต์ที ่พัฒนามีประสิทธิภาพใน
ระดับพอใช้ 

1.81 - 2.60    = เว็บไซต์ที่พัฒนาต้องปรับปรุงแก้ไข 
1.00 - 1.80    = เว็บไซต์ที่พัฒนาไม่สามารถนำไปใช้

งานได้ 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
ระบบหาจ ุด LAN ในโรงพยาบาลค ่ายส ุรนาร ี  จ ังหวัด

นครราชสีมา มีผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหา

ประสิทธิภาพของการดำเนินงานระบบ สามารถทำได้ตาม
วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้ ได้ผลการวิจัย และผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
      4.1  ผลการหาจุด LAN ใน โรงพยาบาลค่ายสุรนารีภายใน
องค์กรของแผนก ศกม.    
   4.2  ผลการประเมินการทำงานของโปรแกรม หา จุด LAN 
ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีภายในองค์กร แผนก ศกม. 
  

4.1  ผลระบบหาจุด LAN ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 
จังหวัด นครราชสีมา แผนก ศกม.  

ในการออกแบบและพัฒนา ม ีส ่วนประกอบหน้าจอ 
ดังต่อไปนี้ 
       กลุ่มผู้บริหารระบบ (Admin)                         
 4.1.1  โปรแกรมการหาจดุ LAN ในโรงพยาบาลค่ายสรุนารี
ภายในองค์กร แผนก ศกม. มลีักษณะดังต่อไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 หน้าจอหลัก เข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ดูแล 

 
     4.1.2  หน้าจอแสดงอาคารต่างๆ ของ โรงพยาบาลค่ายสุร
นารี จะสังเกตได้จากฝั่งซ้ายของมือ    

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  อธิบายได้ว่า เป็นหน้าจอแสดงอาคารต่างๆใน 

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  
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      4.1.3  หน้าจอแสดง IP LAN 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงแสดง IP LAN  
 

       หน้าจอแสดง IP LAN ของอาคารต่างๆ ในโรงพยาลคา่ยสรุ
นารี ท่ีอยู่ในเครื่องต่างๆ ของพนักงานในโรงพยาบาลค่ายสรุนารี              
       4.1.4  หน้าเพิ่มข้อมูล 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 EDIT เพื่อเพ่ิมข้อมูลลงไปใน IP ที่ว่าง 
       หน้าจอ EDIT คือการเพิ่มข้อมูลลงไป เมื่อเราเจอ IP ว่าง
แล้วให้ทำการใส่ข้อมูลลงไป ใน IP ว่าง แล้วกด SAVE จะทำให้
เพิ่มข้อมูลลงไปในโปรแกรมได้ 

 
4.2  ผลการประเมินระบบหาจุด LAN ในโรงพยาบาลค่าย

สุรนารี แผนก ศกม. จังหวัดนครราชสีมา 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบหาจุด LAN ใน

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี แผนก ศกม. จังหวัดนครราชสีมา จาก
ผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านข้อมูล ด้านการใช้งาน และ
ด้านรูปแบบ โดยใช้แบบสอบถาม จากผู้ใช้งานระบบ จำนวน 5 
คน ผลการประเมินเป็นดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ3ด้าน 
 

5. สรุปผลการดำเนินงาน 
ในขั้นตอนของการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สําหรับระบบหาจุด LAN ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี แผนก ศกม. 
จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอน 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
5.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบครั้งต่อไป 

 
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 

 การพัฒนาการระบบแจ้งเตือนสถานะจุดจำหน่ายสินค้า
อัตโนมัติของห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา มีผลการ
ดำเนินงานดังน้ี  

  1.  ผลการดำเนินงานออกแบบระบบหาจุด LAN ใน
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 
           ในการออกแบบระบบหาจุด LAN ในโรงพยาบาลค่าย
สุรนารี แผนกศกม. ได้ใช้โปรแกรม Visual Studio Code ในการ
เขียนคำสั่งในการหาจุด LAN ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี แผนก 
ศกม. 
           2  ผลการพัฒนาระบบหาจุด LAN ในโรงพยาบาลค่าย
สุรนารี แผนก ศกม.  

ในการออกแบบ และพัฒนาระบบหาจุด LAN ใน
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี แผนก ศกม. ได้ใช้โปรแกรม HTML PHP 
ในการพัฒนาระบบ ใช้ MySQL เป็นตัวจัดการ ซึ ่งระบบแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ     
 2.1  ผู้ดูแลระบบ (Admin)   
 สามารถจัดการข้อมูล ตรวจสอบสถานะว่าตรงไหน
ผิดพลาดหรือไม่และจัดทำรายงาน        
 2.2  ผู้ใช้งาน (User)   
 ดูข้อมูลและคอยแจ้งเตือนเมื่อ IP ชนกัน 
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3.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ หาจุด LAN ใน
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี แผนก ศกม. โดยมีผู้ใช้งานระบบ จำนวน 
5 คน ทำการประเมินในระบบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านรูปแบบ ด้าน
การใช้งานและด้านข้อมูล ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบ อยู่ในเกณฑ์ = 4.49 คะแนน 
  

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
       การออกแบบระบบ หาจุด LAN ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 
แผนก ศกม. ในครั้งนี้เพ่ือให้พนักงานสะดวกในการดำเนินงาน ใน
การ หาจุด LAN มากยิ่งข้ึน และช่วยให้พนักงานประหยัดเวลาใน
การทำงานมากขึ ้น อีกทั ้งยังช่วยลดขั้นตอนทำงาน สามารถ
ตรวจสอบสถานะท่ีระบบได้เขียน IP ไว้หมดแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย พิศพราว เหล่าบุศรากุล (2550) และ อดินันท์ ตรงมะ
ตั้ง (2553) ที่ทำการออกแบบระบบหาจุด LAN เครือข่ายไร้สาย 
ที่สามารถทำให้เราเห็นว่าจุดนี้LANจะอยู่ในเครื่องไหน ซึ่งทำให้ 
IP LAN ไม่ชนกัน ไม่ซ้ำกัน และสามารถทำให้การหาIP ว่างอย่าง
แม่นยำ ถูกต้องรวดเร็วต่อการทำงาน เพื่อไม่ให้การทำงานขัดข้อง
และผิดปกติ 
       เมื่อพิจารณาผลผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
ของระบบ พบว่าอยู่ในระดับดีมาก ได้ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ดังนั้นสรุปได้ว่าระบบที่
จัดทำขึ้นมีคุณภาพของ ระบบอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิศพราวเหล่าบุศรากุล (2547) ที่หาจุด LAN มี
ประสิทธิภาพพบว่าผลการประเมินจากผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ดนัย ชุดทอง (2549) ที ่หา
ประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สาย ผลการประเมินจากผู้ใช้งานอยู่
ในระดับดีมาก 

 
5.3  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบคร้ังต่อไป 

       ควรพัฒนาระบบให้มีชั ้นของภายในอาคาร โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี แบบแยกว่าอาคารนี้มีชั้นอะไรบ้าง และให้สามารถ
เลือกออกรายงานรายวันได้ และควรทำให้ตัวระบบ ไม่หายไป
เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ควรจะทำตัวสำรองไว้ด้วย และทำใส่เครื่อง
แม่ หรือการจัดการเอาลงระบบให้เรียบร้อย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
โปรแกรมจะได้ไม่หายไม่ทำใหม่ และ ควรจัดทำการออกรายงาน
ในแต่ละวันว่า การบันทึกข้อมูลลงในงานต่างๆมีอะไรบ้าง เพื่อ
ไม่ให้เกิดการขัดข้องและข้อสงสัยที่จะตามมาทีหลัง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อ พัฒนาแอปพลิเคชัน HelpDesk 

2) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจจากผู้ใช้แอพพลิเคชัน HelpDesk 

วิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกำหนด

ปัญหาและความต้องการของระบบ 2) การศึกษาความเป็นไปได้

ในการพัฒนาระบบ 3) การวิเคราะห์ระบบงาน 4) การออกแบบ

ระบบงาน 5) การพัฒนา 6) การติดตั้งและทดสอบแอปพลิเคชัน 

โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาโดยใช้ visual studio ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์

สำหร ับเข ียนและพัฒนาโปรแกรมต ่างๆ โดยใช ้  Flutter 

Language และฐานข้อมูล MySql จาการทดลองการใช้งานและ

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัด 4 เรื่องได้แก่ ความพึงพอใจใน

การใช้แอปพลิเคชัน ความน่าสนใจ ความพึงพอใจการออกแบบ

UI ความพึงพอใจของเทคโนโลยีที่ใช้ พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึง

พอใจโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 4.20 ถือว่า อยู่ในระดับ ดี 

  คำสำคัญ แอปพลิเคชัน ,แอปพลิเคชัน HelpDesk 
 

 

ABSTRACT 
The Objective of this research is 1) to develop 
HelpDesk applications, 2) to study the satisfaction of 
HelpDesk users. The application development 

method has 6 steps: 1) problem determination and 
system requirements 2) Feasibility study of system 
development 3) system analysis 4) system design 5) 
Development 6) Application installation and testing. 
This program was developed using a visual studio, a 
software to write and develop programs using Flutter 
Language and MySql database from experiments and 
data collection using four questionnaires: app 
satisfaction. Interesting, Satisfaction, UI Design The 
satisfaction of the technology used was found that 
the users were satisfied overall the average score of 
4.20 was considered to be good. 

 

1.บทนำ 

    แอปพลิเคชันในปัจจุบันมีอย่างหลากหลายและต่าง
ประเภทกันโดยส่วนใหญ่จะใช้ในการอำนวยความสะดวกแก
ผู้ใช้ทั่วไปและมีแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้แกผู้ใช้
อย่างเจาะจงเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานในงานประเภท
นั้นๆ 

    ปัจจุบันภายในสถานประกอบการต่างๆมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายITและ
อื่นๆที่ค่อยรับแจ้งปัญหาอุปกรณ์เสียภายในองค์กรจำนวนมาก 
โดยมีการแจ้งผ่านการโทรภายในแผนกและเจ้าหน้าท่ีในแผนกจะ
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รับแจ้งและนำมากระจายงานกันภายหลัง แต่เนื่องจากในบาง
กกรณีมีเจ้าหน้าที่ไม่พอทำให้ผู้ที่รับแจ้งมาต้องใช้ความจำในการ
รับงานหรือเขียนลงกระดาษ บ่อยครั้งที่เกิดความผิดพลาดทั้งตัว
ผ ู ้แจ ้งและเจ้าหน้าที ่ท ี ่ร ับแจ้งซ ึ ้งจะทำให้เส ียเวลาในการ
ดำเนินงานและขั้นตอนการทำงาน 
    จากข้อมูลข้างต้น ผู้พัฒนาเลือกที่จะพัฒนาระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์(Android) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 
และผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีช่ือว่า (HelpDesk) โดย
ใช้  
Visual studio เป ็นเคร ื ่องม ือพัฒนาโปรแกรม ผ ู ้พ ัฒนาได้
ออกแบบให้แอปพลิเคชันโดยสามารถเพิ่มงานแจ้งซ่อมเข้าไปใน
แอปพลิเคชัน เพื่อที่เจ้าหน้าที่คนอื่นจะได้มารับงานในภายหลัง
และรับงานไปทำโดยจะเริ่มงานต้องกดCheckInเพื่อเริ่มงานและ
กดCheckOutเพื ่อป ิดงานและยังม ีป ุ ่ม Comment เพื ่อใส่
ข้อความเพิ่มเติมในภายหลัง 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนาตัวแอปพลิเคชัน HelpDesk   
2.2 เพื่อการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานภายหลังการทดลองใช้
ระบบท่ีพัฒนาขึ้น 
 

3.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
3.1 ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows 10 
3.2 Database Server: MySQL 5.0.4 
3.3 Source-code Editor: Visual Studio Code 1.52.1 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเจ้าหน้าที่ITของ
สถานประกอบการที่จะช่วยให้การรับแจ้งปัญหาจากUserได้ง่าย
ขึ้นและเปร็ะบบระเบียบในการเรยีงลำดับงานว่างานไหนมาก่อน
มาหลัง ขอบเขตของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการ
ออกแบบระบบ ส่วนของระบบการแจ้งงาน พอจะสรุปขอบเขต
ของแต่ละส่วนได้ดังนี ้

4.1 ขอบเขตของการออกแบบระบบ 

 4.1.1 ผู้วิจัยต้องทำการคิดวิเคราะห์และออกแบบแต่
ละส่วนในแอปพลเิคชันประกอบไปด้วยดังนี ้
      1) ทฤษฎีและแนวคิดของแอปพลิเคชัน 
      2) รูปภาพภายในแอปพลิเคชัน เช่น ไอค่อน  
 

4.2 ขอบเขตของระบบการใช้งาน 
 4.2.1 ผู้ใช้งานสามารถเปิดงานแจว้ซ่อมใหม่ได ้
 4.2.2 ผู้ใช้งานสามารถเช็คอินและคอมเม้นงานแจ้ง
ซ่อมได ้
 

5. วิธีการวิจัย 

การพัฒนาแอปพลิเคชัน HelpDesk นี้ แบ่งวิธีการดำเนินการ
ตามขั้นตอน 5 ขั้นตอนดังน้ี 

5.2 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 

ระบบงานเดิม คือ จะมีการโทรมาแจ้งเรื่องหรือร้องขอ
ในการแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านHardware 
หรือ Software โดยระบบงานเดิมจะเริ่มจากการดูปัญหาก่อนว่า
สามารถแก้เลยได้หรือเปล่า ถ้าแก้ไม่ได้ก็จะส่งให้กับทีมงานที่
เชี ่ยวชาญหรือทีมงานเฉพาะด้าน เช่น HIS RROP SAP และ 
Program ต่างๆรวมไปถึงทางด้าน Hardware ด้วยก็ตามและ
อาจมีการร้องขอทางการเบิกอุปกรณ์หรือขอเลขเบิกอุปกรณ์
ต่างๆ โดยจะมีการบันทึกช่วงเวลาในการรับเรื่องจนถึงเวลาเสร็จ
ไปจนถึงผู้แจ้งและผู้รับและข้อมูลต่างๆ 

5.3 รวบรวมความต้องการ 

แยกประเภทของปัญหาที่เข้ามาแจ้งให้ชัดเจนมากขึ้น
ว ่า เป ็นทางด ้าน Hardware หร ือ Software โดยทางด ้าน 
Hardware จะแยกประเภทให้รู ้ว ่าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(device computer) ที่เป็นอินเทอร์นอล( Internal) หรือ เอ็ก
เทอร์นอล (External) และ อุปกรณ์อื่นๆ (Out) ที่เป็นของทาง
บริษัท และทางด้าน Softwareจะแยกว่าเป็นโปรแกรมหลักๆ 
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เช่น HIS RROP SAP Office และ Adobe ส่วนปัญหาต่างๆที่
ไม ่ได ้แบ่งประเภทหลักๆออกมาก็จะท ามาเป็น Category 
ออกมาไม่ว่าจะเป็น เปลี่ยนภาษาไม่ได้ เปิดโปรแกรมไม่ติด และ 
ไอดีหมดอายุ 

5.4 วิเคราะห์ความต้องการเพ่ือสรุป 

ความต้องการที่ได้มาโดยรวมสรุปได้ว่าตัวระบบเดิมไม่
มีการแยกประเภทอย่างชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อความใจของผู้ใช้งาน
จึงต้องแยกประเภทของแต่ละอย่างชัดเจนเข้าใจง่ายและผู้ใช้
สะดวกต่อการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานไม่มีความเข้าใจต่อระบบจึง
ต้องแจกแจงแยกประเภทเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายต่อระบบ 

5.5 การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชัน 

 ผู้พัฒนาใช้ visual studio ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับ
เขียนและพัฒนาโปรแกรมต่างๆ โดยใช้ Flutter Language และ
ฐานข้อมูล PHPmyadmin  

5.6 การติดต้ังและทดสอบ 

 การทดสอบแอปพลิเคชัน ผู้พัฒนาระบบใช้วิธีทดสอบ 
แบบ Black-Box Testing เป็นการทดสอบการทำงานของระบบ
โดยรวมทั้งหมดว่ามีกระบวนการทำงานถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่โดยระหว่างพัฒนา 

 

ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์ระบบงาน ตามขั้นตอนดังนี้

 

 

ภาพที่ 1 แผนผังบริบท 
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ภาพที่ 2 แผนผงับริบทLEVEL1
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ภาพที่ 3 ER-diagrams 

6. ผลการพัฒนา 

ผลการพัฒนาแอปพลเิคชันHelpDesk ซึ่งมีดังน้ี 

 

ภาพที ่4 หน้าTokenหมดอาย ุ

 

ภาพที ่5 หน้าลอ็คอินเข้าสู่ระบบ 

 

ภาพที ่6 หน้าNewsสำหรับงานใหม ่
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ภาพที ่7 หน้าDeferสำหรับงานค้าง 

 

 

ภาพที ่8 หน้าClosedสำหรับงานที่ถกูผิดแล้ว 

 

ภาพที ่9 หน้าMenuแสดงข้อมูลผู้ใช้ 

 

 

ภาพที ่10 หน้าDetailแสดงข้อมูลงาน 
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ภาพที ่11 หน้าCheckin-Checkout 

 

ภาพที ่12 หน้าComment 

 

ภาพที ่13 หน้าเขยีนคอมเม้น 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินเพื่อทดสอบความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความง่ายในการเล่น ความ
น่าสนใจ  ความสะดวก และ ความสนุกสนาน แบบประเมินความ
พึงพอใจมี 5 ระดับ ตามเทคนิคของลิเคิร์ท ซึ่งมีเกณฑ์การแปล
ความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนน

เฉลี่ย 

 ระดับเกณฑ์ ความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ดีมาก 4.51–5.00   ความพึงพอใจต่อการใช้

งานแอพพลิเคชันอยู่ใน
ระดับดีมาก 

ด ี 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจต่อการใช้
งานแอพพลิเคชันอยู่ใน
ระดับด ี
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 ระดับเกณฑ์ ความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ปานกลาง 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจต่อการใช้

งานแอพพลิเคชันอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

น้อย 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจต่อการใช้
งานแอพพลิเคชันอยู่ใน
ระดับน้อย 

น้อยมาก 1.00 – 1.50 ความพึงพอใจต่อการใช้
งานแอพพลิเคชันอยู่ใน
ระดับน้อยมาก 

 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานใน 4 ด้าน ที่ได้
จากการให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ทยาศาสตร์ จำนวน 20 คนทดลองเล่นแล้วทำแบบประเมินความ
พึงพอใจ   ได้ผลดังตารางที่ 2 ดังนี ้

ตารางที่ 2 ผลการประเมินการใช้งาน 

เร่ืองท่ีใช้ประเมินการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 
การใช้แอปพลิเคชัน  4.20 
ความน่าสนใจ  4.10 
การออกแบบUI  4.40 
ของเทคโนโลยีที่ใช้ 4.10 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.20 

ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20 ถือว่า อยู่ในระดับ 

ดี 

7. สรุปผลการพัฒนา 

ผลจากการพัฒนาแอพพลิเคชัน HelpDesk พบว่าสามารถใช้ได้

ทั้งกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์(Androin)และไอโอเอส(IOS) 

ส่วนของผู้ใช้งานสามารถเพิ่มงานแจ้งซ่อม กดรับงาน เช้คอินและ

เช็คเอ๊าท์งานและใส่คอมเม้นได้ ซึ่งครอบคลุมผู้ใช้ 2 ประเภท

ดังนี ้

6.1 ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับระบบงานทั้งหมดที่

อยู่ในส่วนบริหารจัดการข้อมูลแอพพลิเคชันท้ังหมดได้  

 6.2 ผู ้ใช้งานทั ่วไป สามารถเข้าใช้งานแอพพลิเคชันได้ผ่าน

สมาร์ทโฟน 

 ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20 ถือ

ว่า อยู่ในระดับ ดี 
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ระบบสารสนเทศการตดิตามเอกสารภายในหน่วยงานด้วย QR Code ผ่าน
ระบบ Cloud Computing 

Information system for document tracking within  
the organization with QR Code via Cloud Computing system 

 

กนก มีเทียน1 , ธรัช นฤภรไพศาล1, เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
2

 
 

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Emails: 6001091267@msu.ac.th , 60010912707@msu.ac.th, 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   บทคัดย่อ 
   วัตถุประสงค์ของโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจนี้เพ่ือ
พัฒนาเว็บไซต์บนระบบ คลาวด์คอมพิวติ้ง   ซึ่งเป็น
ระบบที่ใช้ในการติดตามเอกสารผ่าน QR-Code 
คุณสมบัติหลักของเว็บไซต์ไม่เพียงแต่ใช้ในการสร้าง
เอกสารติด QR-Code เท่านั้น ระบบยังสามารถค้นหา
และจัดการข้อมูลเอกสาร รวมทั้ง ข้อมูลของพนักงานได้ 
ซึ่งผู้พัฒนาได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย สำหรับ
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้พัฒนาใช้โปรแกรม Dreamweaver 
2020 , phpMyAdmin ในการเขียนระบบการรับ-ส่ง
ข้อมูลเอกสารผ่าน QR-Code โดยที่เว็บไซต์ตั้งอยู่บน
ระบบ Google Cloud ทำให้ระบบสารสนเทศการ
ติดตามเอกสารภายในหน่วยงานด้วย QR-Code มีความ
กระชับและสะดวกในการรับ-ส่งเอกสาร หรือปรับปรุง
ข้อมูล ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานได้ง่าย ซึ่งระบบจะ
สามารถติดต่อการใช้งานฐานข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เมื่อพัฒนาเสร็จ ระบบจะสามารถติดตาม
การรับส่งเอกสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลใดถือครองเอกสารใน

ช่วงเวลาใดบ้าง มีระยะเวลาในการดำเนินงานเท่าไหร่ ซึ่ง
ระบบจะสามารถตรวจสอบได้ทันทีและเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศการติดตามเอกสารภายในหน่วยงานด้วย  
QR-Code ผ่านระบบ คลาวด์คอมพิวติ้ง สามารถใช้งาน
ได้จริง 
1. บทนำ 
    ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาการ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทต่อ
ชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น มีการปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงาน สารสนเทศตลอดเวลา   
อีกท้ังช่วยในการค้นหาข้อมูลทางด้านต่างๆ อย่างไร้
ขีดจำกัด เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน
สารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนับตั้งแต่การ
ผลิต การจัดเก็บ การประมวณผล การเรียกใช้ การ
สื่อสาร สารสนเทศ การเเลกเปลื่ยนและการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากการพัฒนาและประยุกต์ 
เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสื่อสารมาใช้ควบคู่
กับสารสนเทศ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ใน

 

  



2206 

 

  

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการส่งข้อมูลและสารสนเทศถึงกัน
และกันได้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ไร้
สาย มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และได้รับความนิยมใน
การใช้งานเพิ่มข้ีนในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะมีอัตรา
การใช้งานสูงมากยิ่งข้ึนต่อไปอีกในอนาคต มีผลกระทบ
ต่อการดำรงชีวิต ของคนเรา เพราะเทคโนโลยีการสื่อสาร
ไร้สายได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของเรา
อย่างมาก เช่น โทรศัพท์ วิทยุ กล้องดิจิตอล หรืออุปกรณ์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้เราปรับตัวในการทำงานไปตาม
เทคโนโลยีดังกล่าวด้วย ซึ่งเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารกำลังก้าวเข้าหากันและใน
ที่สุดจะรวมเป็นหนึ่งเดียว   

การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือ
เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล สมาร์ทโฟน แท็บ
เล็ตโทรศัพท์มือถือ และ ยังครอบคลุมถึงการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลความรู้และการเข้าถึงการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือ (could computing) ที่
ผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันข้อมูลร่วมกันได้ เป็นการรวม 
Software แหล่งข้อมูลและบริการต่างๆเข้าด้วยกัน 
เทคโนโลยีในโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคโลกาภิวัตน์นี้  
มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้นใน
ชีวิตประจำวันของคนในยุคนี้เป็นอย่างมากและเป็น
อุปกรณ์ที่เป็นเสมือนปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของ
มนุษย์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นสื่อกลางในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันมี
เทคโนโลยีที่เรียกว่าคิวอาร์โค้ดโดย พีรวิชญ์ ภาคนนท์กุล
(2557)ได้ให้เหตุผลที่เรียกว่า QR Code หรือ Quick 
Response Code คงเป็นการตอบสนองที่รวดเร็ว
เนื่องจากเป็นรหัสที่มีการอ่านอย่างรวดเร็วและสามารถ
เก็บความจุได้มากกว่าเมื่อเทียบกับบาร์โค้ดท่ีเป็นแบบ

มาตรฐาน 1 มิต(ิ1 Dimension Barcode) จึงกลายเป็น
ที่นิยมไปทั่วโลก 

QR Code เป็นรหัสชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเก็บ
ข้อมูลได้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขาวดำนิยมใช้เก็บ
ข้อมูลสินค้าเช่นชื่อสินค้าราคาสินค้าเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
และชื่อเว็บไซต์อ่ืนๆซึ่งถือเป็นการผสมผสานอย่างลงตัว
ของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนและ
สื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างลงตัวและมีการสะดวกต่อการเรียนรู้ที่
ข้อมูลมากมายรวบรวมไว้บนฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแผ่นพับนิตยสารหรือป้าย
ประกาศ 

จากการสังเกตการณ์ในการทำงานของ องค์กร
ทางธุรกิจต่างๆ ในทุกๆปีจะมีงานเอกสารที่จำเป็นต้องส่ง
ต่อเอกสารแต่ละฉบับไปแต่ละเเผนก หรือแต่ละสาขา 
เพ่ือกระจายข่าวสารต่างๆ พร้อมทั้งเอกสารสำคัญ ที่
จำเป็นต้องส่งต่อเพ่ือให้ทราบกันถ้วนหน้า โดยขั้นตอนใน
การดำเนินงานในปัจจุบัน มีรูปแบบการส่งต่อเอกสาร
จากบุคคลถึงบุคคล ในที่นี้ก็จะเป็นพนักงานที่สังกัดในแต่
ละสาขา ทำงานหมุนเวียนแลกเปลื่ยนเอกสารกันระหว่าง
แต่ละแผนก 

และปัญหาที่พบก็คือ เอกสารสำคัญต่างๆไม่ถึง
มือของผู้รับ หรือหายไประหว่างหมุนเวียนเอกสาร ซึ่ง
หลายครั้งเกิดขึ้นบ่อย ส่งผลทำให้การดำเนินโครงการ 
หรือกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน ทำให้มีผลกระทบใน
หลายๆด้าน เสียทั้งเวลา งบประมาณ ในการจัดเตรียม
เอกสารใหม ่ ลดโอกาสสูญหายพร้อมทั้งตรวจสอบที่อยู่
ปัจจุบันของเอกสารได้ว่า เอกสารอยู่ที่ไหนในช่วงเวลา
ปัจจุบัน ทำให้ เอกสารสำคัญต่างๆไม่ถึงมือของผู้รับ หรือ
หายไประหว่างหมุนเวียนเอกสาร ซึ่งหลายครั้งเกิดขึ้น
บ่อย ส่งผลทำให้การดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมไม่
เป็นไปตามแผน ทำให้มีผลกระทบในหลายๆด้าน เสียทั้ง
เวลา งบประมาณ ในการจัดเตรียมเอกสารใหม่  
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จึงทำให้ทางผู้ศึกษาได้มีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบ QR Code ผ่านระบบ คลาวด์คอมพิวติ้ง เพ่ือลด
โอกาสสูญหายพร้อมทั้งตรวจสอบที่อยู่ของ เอกสารว่าที่
ไหนในช่วงเวลาปัจจุบัน ปัญหาที่พบก็คือ เอกสารสำคัญ
ต่างๆไม่ถึงมือของผู้รับ หรือหายไประหว่างหมุนเวียน
เอกสาร ซึ่งหลายครั้งเกิดขึ้นบ่อย ส่งผลทำให้การดำเนิน
โครงการ หรือกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน ทำให้มี
ผลกระทบในหลายๆด้าน เสียทั้งเวลา งบประมาณ ใน
การจัดเตรียมเอกสารใหม่  จึงทำให้ทางผู้ศึกษาได้มี
แนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบ QR Code ผ่านระบบ คลาวด์
คอมพิวติ้ง    

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบติดตามเอกสารผ่าน
การสแกน QR-code ที่ใช้งานหน่วยงานต่าง ๆ   
2.2 เพ่ือใช้ติดตามเอกสารสำคัญ และติดตามเจ้าหน้าที่
รับเรื่องเอกสารในแต่ละข้ันตอนได้   

 
3.ขอบเขตการดำเนินงาน 
3.1 ส่วนของเจ้าหน้าที่รับเอกสาร (User) 
3.1.1 ฟังก์ชันสมัครสมาชิกในนามองค์กร 

-สามารถสมัครสมาชิกเพ่ือเข้าใช้งานได้ 
-สามารถตรวจสอบ Username/password  
ได้ 
-สามารถ เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลสมาชิกได้ 

3.1.2 ฟังก์ชันเข้าใช้งาน 
-สามารถ Log In เข้าใช้งานได้ 
-สามารถ Log Out ออกจากระบบได้ 
-สามารถตรวจสอบ user /password ได้ 

3.1.3 ฟังก์ชันตรวจสอบเอกสาร 
-สามารถ ตรวจสอบเอกสารผ่าน tracking 

numberได้ 

-สามารถ ตรวจสอบที่อยู่เอกสาร ในช่วงเวลา         
ปัจจุบันได้ 
3.1.4 ฟังก์ชันลงทะเบียนเอกสาร  

-สามารถลงทะเบียนใช้งานการติดตามเอกสาร
ผ่าน QR-code ได้ 

-สามารถเพ่ิม แก้ไข ข้อมูลการลงทะเบียน
เอกสารได้ 
 
3.2 ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin) 
3.2.1 ฟังก์ชันการเข้าใช้งาน 

-สามารถ Log In เข้าใช้งานได้ 
-สามารถ Log Out ออกจากระบบได้ 
-สามารถตรวจสอบ user /password ได้ 

3.2.2 ฟังก์ชันการจัดการข้อมูล 
-สามารถ ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ 
-สามารถ ตรวจสอบความถูกต้องของระยะเวลา

การลงทะเบียนเอกสาร 
3.2.3 ฟังก์ชันการจัดการข้อมูลสมาชิก 

-สามารถ ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของ
สมาชิกได้ 

-สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการลงทะเบียน 
สมาชิกได้ 
 
4.อุปกรณ์และเครื่องมือในการดำเนินงาน 
4.1 ฮาร์ดแวร์ 
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค asus vivoBook Core 
pentium gold จำนวน 1 เครื่อง 
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค asus  Core AMD Ryzen 7 
จำนวน 1 เครื่อง 
4.2 ซอร์ฟแวร์ 
- Microsoft Visio 2010 สำหรับเขียน Diagram 
- เว็บไซต์  Draw.io  สำหรับเขียน Diagram 
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- Microsoft Word 2010 สำหรับการทำรูปเล่มเอกสาร 
- phpMyAdmin สำหรับการจัดการฐานข้อมูล 
- Adobe Dreamweaver CS6 สำหรับการเขียนเว็บ 
-ภาษา PHP  
-ฐานข้อมูล MySQL 

5.ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1 นำเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
5.2 ศึกษาปัญหาของระบบงาน 
5.3 วิเคราะห์ระบบงาน 
5.4 วางแผนและออกแบบระบบงาน 
5.5 พัฒนาระบบงาน 
5.6 ทดลองใช้ระบบและแก้ไข้ข้อผิดพลาด 
ของระบบ 
5.7 จัดทำรูปเล่มเอกสาร 
5.8 นําเสนอระบบผลงาน 

  
 
 6.ผลการดำเนินงาน 
    หนา้แรกเว็บไซต์ จะแสดงฟังก์ชั่นต่างๆ ให้ผู้ใช้เห็น  
แต่จะไม่สามารถใช้งานบริการได้ ต้องเป็นสมาชิกใน
องค์กรเท่านั้น จึงจะสามารถมาใช้งานได้ 
 

 
ภาพที่ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์  

 
หน้าล็อคอินสำหรับใช้งาน สำหรับให้ผู้ใช้เข้าใช้

งานในรูปแบบของ User 

 

         
ภาพที ่2 หน้าสำหรับกรอกข้อมูลการใช้บริการ 

 
    หน้าแรกหลังจากการล็อคอินใช้งาน 
ขณะนี้ผู้ใช้สามารถใช้งานฟังค์ชั่นต่างๆได้ โดยที่มีฟังก์ชั่น
ต่างๆดังนี้ 
  6.1. สร้างเอกสาร 
  6.2 แก้ไขข้อมูล 
  6.3. สแกนเอกสาร 
  6.4. การตรวจสอบเอกสาร 

 

 
ภาพที่ 3 หน้าแรก User 
 
 

        6.1.สร้างเอกสาร 
           สำหรับกรอกรหัสเอกสาร,ชื่อเอกสารและชื่อ      
พนักงานที่สร้างเอกสารที่ใช้สำหรับติด QR-code 
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            ภาพที ่4 กรอกข้อมูลเพื่อสร้างเอกสาร 
 
 6.2 แก้ไขข้อมูล 
 สำหรับแก้ไขเอกสารในกรณีท่ีเอกสารมีปัญหา
ในช่วงที่สร้างเอกสารหรือในขณะกำลังดำเนินงาน 
 
 
 
 

         
  

               ภาพที ่5 แก้ไขข้อมูลเอกสาร 
 

6.3 สแกนเอกสาร 
สำหรับสแกนเอกสาร เมื่อผู้ใช้ได้รับเอกสารที่มี 

QR-code  หลังจากการสแกนระบบจะเก็บข้อมูล 
เพ่ือที่จะสามารถตรวจสอบข้อมูลภายหลังได้ 

 
ภาพที่ 6 หน้าสแกนข้อมูลเอกสาร 
 

  
     6.4 การตรวจสอบเอกสาร 

 
 

 ภาพที่ 7 หน้าตรวจสอบข้อมูลเอกสาร 
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ส่วนที่เหลือจะเป็นฟังก์ชั่นหลังร้านสำหรับแอดมินองค์กร
สำหรับจัดการข้อมูลต่าง ๆ อาท ิเช่น 
 
6.5 หน้าจัดการข้อมูลสำหรับเอกสาร สำหรับแอดมิน 
    ในกรณีที่เอกสารมีปัญหาและผู้ใช้บริการไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ ส่วนของแอดมินสามารถดำเนินการแก้ไข
แทนได้ 
 

 
ภาพที่ 8 หน้าแก้ไขข้อมูลเอกสาร 
 

6.6 หน้าจัดการข้อมูลสมาชิก สำหรับแอดมิน 
     ในกรณีที่สมาชิกมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ 
สามารถส่งคำร้องในการข้อมูลสมาชิกได้  

 

 
 
 
     ภาพที่ 9 หน้าตรวจสอบข้อมูลสมาชิกองค์กร 
 
 
 

     6.7หน้าจัดการข้อมูลแอดมิน  
          จัดการดูแลสิทธิ์การใช้งานแอดมินได้ 
 

 
 
       ภาพที่ 10 หน้าตรวจสอบข้อมูล admin 
 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1 ระบบงานสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ในอนาคต
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้จริง 
   7.2 ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบการติดตามข้อมูล
เอกสารผ่าน QR-Code ได้จริง 
   7.3 ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายในการใช้งาน
ระบบ QR-Code Tracking ได้ 
 
 
 
8. ปัญหาและอุปสรรค 
 การพัฒนาระบบในครั้งนี้ยังมีปัญหาบกพร่องใน
การจัดทำบางประการเช่น ระบบฐานข้อมูลในระบบ
จัดการข้อมูลเอกสาร อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง
เนื่องจากข้อมูลมีการเพิ่มเติมแก้ไข จนทำให้บางครั้ง  
อาจจะมีข้อมูลเอกสารตกหล่นได้ ทั้งนี้เป็นเพียงการ
พัฒนาระบบงานเพ่ืออำนวยความสะดวก ความถูกต้อง 
และความรวดเร็ว ในการใช้งานระบบติดตามข้อมูล
เอกสารผ่าน QR-Code และตัวโปรแกรมอาจทำงานได้
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ใช้ 
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9. ข้อเสนอแนะ 
 ระบบติดตามข้อมูลเอกสารผ่าน QR-Code 
Tracking อาจมีข้อผิดพลาดเนื่องจากความรู้และ
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ระบบงานยังไม่มาก ทำให้
ระบบงานที่ออกมายังไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร เช่น 

1. ในการจัดทำระบบงานนั้นต้องมีการ
สอบถามข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนอย่าง
ละเอียด และในส่วนของรายงานต้อง
รายงานข้อมูลอะไรบ้าง 

2. ในการจัดทำระบบงานควรทำการเลือก
โปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างให้เหมาะสม 

3. ในการจัดทำควรทำการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างละเอียดให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ก่อนทำการเขียนหรือสร้างเว็บไซต์ เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดของระบบ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบจัดเก็บอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในเทศบาล
ตำบลหงาวนี้มีวัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษา และออกแบบพัฒนา
ระบบจัดเก็บอุปกรณ์ครุภัณฑ์  เพื่อแก้ปัญหาในการบันทึกและ
ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลหงาวให้ดีขึ้น  ซึ่งได้นำ
แนวคิดของการพัฒระบบโดยใช้โปรแกรม Atom  ใช้ภาษา 
JavaScript  ภาษา HTML และใช้ MySQL เป็นโปรแกรมในการ
จัดการฐานข้อมูลของระบบจัดเก็บอุปกรณ์ครุภัณฑ์ จากนั้นทำ
การทดสอบระบบจัดเก็บอุปกรณ์ครุภัณฑ์ก่อนนำไปใช้งานจริง
เพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยมีการ
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ เพื่อประเมินการออกแบบ 
ประเมินการใช้งานของระบบ และรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ใช้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบต่อไป  
 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมของระบบ
จัดเก็บอุปกรณ์ครุภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยด้านการ
ออกแบบอยูใ่นระดับมากท่ีสุด  และค่าเฉลี่ยด้านการนำไปใช้งาน
อยู่ในระดับมาก  
 

ABSTRACT 
This research has developed a storage system for 
equipment and equipment in Ngao Sub-district 
Municipality. The objective is to study and design and 
develop a storage system for equipment and supplies. 
To solve the problem of recording and inspecting 
parcels of Ngao Sub-district Municipality better The 
concept of system development by using Atom 
program, JavaScript language, HTML language, and 

MySQL are used as a database management program 
for equipment storage systems. Then test the  
equipment storage system before going live in order to 
make the developed system meet the needs of the 
user. In which the user satisfaction assessment was 
used To evaluate the design Evaluate the usability of 
the system And collect user feedback To be a guideline 
for further improvement of the system 
The research results were found that Average of total 
satisfaction of the storage system and equipment Very 
level With the design average at the highest level And 
the average of usage was at a high level 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันหลายเทศบาลในประเทศไทยได้มีการจัดเก็บอุปกรณ์
ครุภัณฑ์หลากหลายประเภท เป็นจำนวนมาก เช่น ครุภัณฑ์
สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
การเกษตร ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณา ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์กีฬา
ครุภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลได้มีการจดบันทึก
รายละเอียดอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในรูปแบบไฟล์ Excel ซึ่งการจัดเก็บ
ข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้ ยากต่อการตรวจสอบย้อนหลังของข้อมูล
พัสดุและยากต่อการบันทึกข้อมูลลงไปในส่วนเก็บข้อมูล  อีกทั้ง
การตรวจสอบดูแลของผู้บริหารของเทศบาลตำบลหงาว คือนาย
สวาท ชัยดรุณ ทำได้ยากเนื่องจาก การเข้าถึงของข้อมูลอยู่ที่
บุคคลคนเดียวทำการบันทึกข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ 
 เทศบาลหงาว จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลที่ประสบ
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัยได้เข้าไปสำรวจปัญหา รวบรวมความ
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ต้องการของเจ้าหน้าที่เทศบาลจากการได้เข้าไปเก็บข้อมูลด้วย
การพูดคุยกันของเจ้าหน้าที่กับนักศึกษา ซึ่งปัญหาหลักที่พบคือ 
ยากแก่การตรวจสอบข้อมูลของพัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมด 
 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว งานวิจัยนี้ได้นำเทคโนโลยีเว็ป
แอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บและแสดง
รายงานข้อมูลอุปกรณ์ครุภัณฑ์แล้วยังสามารถตรวจสอบข้อมูล
ย้อนหลังได้ โดยใช้โปรแกรม Atom และใช้ภาษา JavaScript 
และภาษา HTML เพื ่อพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน และระบบ
ฐานข้อมูลทีใ่ช้ คือ MySQL  

จากปัญหาดังกล่าวจึงได้นำเทคโนโลยีเว็ปแอปพลิเคชัน
มาประยุกต์ใช้ในการทำการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลพัสดุได้อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีเก ี ่ยวกับระบบฐานข้อม ูล  ฐานข้อมูล 

(Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน นํามา
เก็บ รวบรวม เข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบและข้อมูลที่ประกอบกัน
เป็นฐานข้อมูลนั้น ต้องตรงตาม วัตถุประสงค์ การใช้งานของ
องค์กรด้วยเช่นกัน เช่น ในสํานักงานก็รวบรวมข้อมูล ตั ้งแต่
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ ที ่มาติดต่อจนถึงการเก็บเอกสารทุก
อย่างของสํานักงาน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีส่วนที่ สัมพันธ์กันและ 
เป็นที่ต้องการนําออกมาใช้ประโยชน์ต่อไปภายหลัง ข้อมูลนั้น
อาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของสถานที่ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ได้ที่
เราสนใจศึกษา หรืออาจได้มาจากการสังเกต การนับ หรือการวัด
ก็เป็นได้ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลข ข้อความ และรูปภาพต่าง ๆ 
ก็สามารถนำมาจัดเก็บ เป็นฐานข้อมูลได้ และที่สําคัญข้อมูลทุก
อย่างต ้องม ีความสัมพันธ ์ก ัน เพราะเราต้องการนํามาใช้ 
ประโยชน์ต่อไปใน อนาคต[1] 
 2.2 HTML คือ ภาษาหลักท่ีใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดย
ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผล HTML ย่อมาจากคำว่า 
Hypertext Markup Language โ ด ย  Hypertext ห ม า ยถึ ง 
ข้อความที่เชื่อมต่อกันผ่านลิ้ง (Hyperlink) Markup language 
หมายถึงภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลสิ่งต่างๆที่
แสดงอยู่บนเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag 
ในการกำหนดการแสดงผลเว ็บเพจที ่ต ่างก ็เช ื ่อมถึงก ันใน 
Hyperspace ผ่าน Hyperlink นั่นเอง 

 2.3 JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการ
เขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่กำลังได้รับความนิยม
อย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ท่ีเรียกกัน
ว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่
ร ่วมกับ HTML) เพื ่อให ้เว ็บไซต์ของเราดูมีการเคลื ่อนไหว 
สามารถตอบสนองผู ้ใช้งานได้มากขึ ้น ซึ ่งมีวิธีการทำงานใน
ลักษณะ "แปลความและดำเนินงานไปทีละคำสั่ง" 
 2.4 MySQL คือ open source  ถูกคิดค้นโดย MySQL 
AB ในสวีเดน และต่อมาถูก takeover โดย Sun Microsystems 
ในปี  2008 และก็ควบรวมกับ Oracle ในปี 2010  มี function 
การทำงานแบบ relation database management system 
(RDBMS) โดยอาศัย Structured Query Language (SQL) เป็น
ภาษาในสื ่อสาร โดยเจ้าตัว MySQL นี ้สามารถรันได้ทั ้งบน 
Linux, UNIX  และ Windows ซึ่งด้วยความหลากหลายของมัน
แล้ว แต่คนก็ย ังคงใช้แต่ก ับงาน web-based ซะส่วนใหญ่ 
เพราะฉะนั้นจึงได้มีการออกแบบเจ้าตัว MySQL ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในระบบ open source enterprise stack หรือที่เราเรียกว่า ” 
LAMP” 
 2.5 NodeJS JavaScript เดิมทีออกแบบมาให้ทำงาน
ก ับ HTML ม ีขอบเขตอย ู ่ ใน Web Browser ผ ู ้คนอยากให้ 
JavaScript ท ำ ง า น น อ ก  Web Browser ไ ด ้ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ความสามารถของมัน จึงมีคนคิดค้นสร้างสิ่งที่เรียกว่า Node to 
Node ใช้เป็น Runtime  

สำหรับ JavaScript ทำให้เมื ่อติดตั ้ง Node ลงไปใน
ระบบต่างๆ แล้ว JavaScript สามารถทำงานได้ คล้ายกับ Java 
ที่มี Runtime ตามหลักการพัฒนาระบบที่ว่า Write once, run 
anywhere เนื ่องจาก Node.js นั้นขึ ้นชื ่อในด้านความเร็วของ
การประมวลผล จึงทำให้ application ที่เขียนด้วย Node.js นั้น 

ม ีจำนวนเพ ิ ่ มข ึ ้ นอย ่ า งรวด เร ็ ว  ซ ึ ่ ง รวมไปถึ ง 
application ที่จะช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่น
มากขึ้นด้วย 

2.6 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle : SDLC) หรือเอสดีแอลซี (SDLC) การวิเคราะห์และ 
ออกแบบระบบงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ได้ 
วางแผนและนำไปพัฒนาระบบ จึงได้นำเอารูปแบบวงจรการ  
พฒันาระบบแบบน ้าตก (Waterfall Model) มาพฒันา ดงัรูปภาพ
ท่ี 1 
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ภาพที่ 1. ขั้นตอนการดำเนินงานวจิัย ตามวงจรพัฒนาระบบ 

(SDLC) ใน รูปแบบ Waterfall Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3. วิธีดำเนินงาน 

 
3.1 เครื ่องมือและภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา

ระบบงานวิจัยนี ้ได้ใช้โปรแกรม Atom เป็นเครื ่องมือในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ พัฒนาโดยใช้ภาษา JavaScript และ
ภาษา HTML ซึ่งจำลองเว็ปเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม MySQL 
Workbench มีฐานข้อมูล database ที่ได้สร้างมาตามข้อมูลที่

ได้มาจากบุคลากรของเทศบาลหงาวที่ได้สอบถามและพบปัญหา
จำนวน 13 table ดังรูปภาพที่ 2 และมีผู้ใช้อยู่สองประเภทคือ 
ผู ้ดูแลระบบและผู้ใช้งานทั่วไป และมีกระบวนการทำงาน ดัง
รูปภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างของฐานข้อมูล (ER Diagram) ระบบการจัดเก็บอุปกรณ์ครุภัณฑ์เทศบาลตำบลหงาว 
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ภาพที ่3 ผังงาน (Flow Chart) ระบบจัดการพัสดุครุภณัฑ์ใน
เทศบาลหงาว 

 
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู  
      ตามข้อมูลที่รับมาจากพนักงานเทศบาลหงาวว่ามีข้อมลู
ของอุปรกรณ์ครุภัณฑ์ เช่น จำนวนมากกว่า 3000 ชิ้น มีทั้งหมด 
16 ประเภท แต ่ละประเภทมีรายละเอ ียด ประเภทพัสดุ  
หมายเลขรหัสพัสดุ ชื ่อพัสดุ ใบส่งของ ชื ่อยี ่ห้อผู ้ผลิต แบบ
ลักษณะ หมายเลขลำดับ หมายเลขเครื ่อง หมายเลขกรอบ 
หมายเลขจดทะเบียน สีของพัสดุ การประกัน ซื้อจ้างได้มาจาก 
วันที่ได้มา ราคา งบประมาณของ ค่าเสื่อมราคา การจำหน่าย 
วันที่จำหน่าย วิธีจำหน่าย ราคา กำไรขาดทุน ชื่อผู้ใช้ดูแลพัสดุ 
ช่ือส่วนราชการ ช่ือหัวหน้าหน่วยราชการ ปีท่ีได้มา 
 
3.3  การออกแบบระบบ  
ผู้ใช้งานระบบ มีด้วยกัน 2 ประเภท คือผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแล
ระบบ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้งานฟังก์ชันได้แค่ดูรายละเอียด
ของข้อมูลครุภัณฑ์ได้เท่านั้นไม่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และพิมพ์
รายงานได้ ดังภาพที่ 9 และภาพที่ 10 ส่วนติดต่อผู้ใช้ ตาราง
ฐานข้อมูล ดังภาพที่ 2 และในส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถเข้าใช้
งานระบบจัดเก็บอุปกรณ์ครุภัณฑ์ของเทศบาลหงาวมีการเข้าสู่
ระบบผู้ดูแลระบบได้กำหมดไว้ดังภาพที่ 4 ทั้งยังทำการเพิ่มลบ

แก้ไขข้อมูลของพัสดุครุภัณฑ์ ดังรูปภาพที่ 5 แล้วทำการ ปริ้
นรายงานข้อมูลของพัสดุครุภัณฑ์ กับ รายการซ่อม ดังภาพที่ 6 
และ7  

 
ภาพที่ 4. แสดงหน้าเข้าสู่ระบบของการใช้โปรแกรมของผูดู้แล

ระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 5. หน้าเพิ่มรายละเอียดพัสดุครุภณัฑด์้วยผูดู้แลระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 6. ปริ้นรายงานในส่วนดา้นหน้าของข้อมูลพัสดุครุภณัฑ์
ด้วยผู้ดูแลระบบ 



2216 

 

 

 
 
ภาพที่ 7. ปริ้นรายงานในส่วนดา้นหลังของข้อมูลพัสดุครุภณัฑ์

รายการการซ่อมปรับปรุงด้วยผู้ดูแลระบบ 
 
 

 
 

ภาพที่ 8. แสดงหน้าข้อมูลพสัดุครภุัณฑ์ของผูดู้แลระบบ 
 
 

 
 

ภาพที่ 9. แสดงหน้าข้อมูลพสัดุครภุัณฑ์ของผู้ใช้งานท่ัวไป 
 

 
 

ภาพที่ 10.แสดงหน้ารายละเอียดที่ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถดูได้ 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
4.1 มาตรวัดสำหรับการวิเคราะหข์้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี ้ ใช้ค ่าเฉลี ่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวัดคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ ดังสมการที่ 1  

S.D.=√
∑(𝑥−�̅�)2

𝑛−1
                      (1) 

เมื่อ S.D.     ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง  X   ค่าของ

ข้อมูลแตล่ะตัวหรือจุดกึ่งกลางช้ันแต่ละตัว    �̅�    คือค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง  และ   N    คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดของกลุม่
ตัวอย่าง 
 

ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การ
แปลผลคะแนน   ดังนี ้ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.55 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี ่ยระหว่าง 3.55 - 4.54 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.55 - 3.54 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี ่ยระหว่าง 1.55 - 2.54 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.55 - 1.54 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
4.2     ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ 
จัดเก็บเอกสารเพื่อประกอบการประเมินผลปฏิบัติงานบุคลากร 
ในเทศบาลตำบลหงาว มีด้วยกัน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ 
และดา้นการน าไปใช้งาน ในส่วนของดา้นการออกแบบ จะมี
การประเมินความสวยงาม ความทันสมัย ความน่าสนใจ การ
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จัดรูปแบบของเว็ปไซต์ ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร การ
ออกแบบสีสันในเว็ป การเพิ ่ม ลบ แก้ไข การเชื ่อมโยงของ
หน้าเวป็ไซต์ และในส่วนของการนำไปใช้งาน มีการใช้งานสะดวก 
มีความรวดเร็วในการตอบสนองการทำงาน ข้อมูลที่ชัดเจน ระบบ
ใช้งานได้ง่าย และคะแนนความคิดเห็นจะอยู่ 5 ระดับจากนั้น
รวบรวมแบบประเมินแล้วทำการคิดค่าเฉลีย่โปรแกรมอยู่ในระดบั
ใด ดังตารางรูปภาพท่ี 9 
 

 
ตารางภาพที่ 11 แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
จากตารางรูปภาพที่ 11 ผลการดำเนินงานพบว่า โดยค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( �̅� = 4.66  และ S.D = 0.22) ด้านการนำไปใช้งานอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 4.44  และ S.D = 0.23) 
 

5. สรุปผลการทดลอง 
งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบจัดเก็บอุปกรณ์ครุภัณฑ์หงาว เพื่อ
แก้ปัญหาการเก็บรักษาข้อมูลอุปกรณ์ครุภัณฑ์และยากต่อการ
ตรวจสอบ โดยออกแบบระบบเป็นเว็ปแอปพลิเคชัน ในการ
จัดเก็บข้อมูลจำเป็นต้องใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการจัดเก็บและ
ตรวจสอบ ทำให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูงและมีความล่าช้า
ในการตรวจสอบของข้อมูล ผลจากระบบอุปกรณ์ครุภัณฑ์หงาว
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลตำบลหงาว โดยใช้

โปรแกรม ATOM ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ และก็ได้พบ
เจอปัญหาตามที่ผู้ใช้งานต้องการให้ผู้จัดทำสามารถเรียนรู้แก้ไข 

ปัญหาได้ งานวิจัยนี้กล่าวถึงการจัดเก็บอุปกรณ์เพื่อให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ จึงได้พัฒนาและประยุกต์ตัวช่วยในการจัดเก็บอุปกรณ์
และยังสามารถจะเข้ามาช่วยในการตรวจสอบข้อมูลของอปุกรณ์
ที่หน่วยงานได้รับผิดชอบ บุคลากรสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน โดย ระบบจะใช้ภาษา JAVASCRIPT, HTML ในการพัฒนา 
และใช้ SQL SERVER เป็นเครื่องมือในการสร้างฐานข้อมูล และ
การ จัดเก็บข้อมูล  และจากผลความพึงพอใจระบบ... ประเมินผล
ปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลตำบลหงาว จากผู้ใช้ทั้งหมด  

10 คน  พบว่า โดยภาพรวมด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก (�̅� = 
4.43 และ S.D. = 0.28)  ด้านการออกแบบอยู่ในระดับมากที่สุด 

( �̅� = 4.66  และ S.D = 0.22) ด้านการนำไปใช้งานอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.44  และ S.D = 0.23) โดยระบบนี่จะมาสามารถลด
ขั้นตอนการทำงานของการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบ  ได้อีก
ด้วย  และยังสามารถพัฒนาระบบต่อไปได้หากผู้ใช้งานมีความ
ต้องการเพิ่มเติมในส่วนต่างๆของระบบจัดเก็บอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
หงาว ข้อเสนอแนะสำหรับระบบจัดการอุปกรณ์ครุภัณฑ์สามารถ
เพิ่มเติมในส่วนของการเพิ่มข้อมูลโดยที่ไม่ต้องให้กลับไปเพิ่ม
ข้อมูลที่หายไป สามารถเพิ่มได้เลย และยังสามารถค้นหาได้แบบ
ง่ายและยังสามารถนำระบบไปพัฒนาระบบต่อได้ 
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บทคัดย่อ 
     การจัดทำงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์การใช้

งานสารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และอำนวยความ

สะดวกในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น 1)ใช้ติดตามตารางวัน และ

เวลาว่างในการเข้ามาที่ทำงานของอาจารย์ เพื่อให้นิสิตสามารถ

ตรวจเช็คเวลาในการเข้าที่ทำงานของอาจารย์ได้ ลดปัญหาการ

เข้าพบและไม่ได้พบเจอ 2)เพื่อทำการยื่นนัดหมายล่วงหน้าการ

ขอเข้าพบอาจารย์ เพื่อลดปัญหาในการติดต่ออาจารย์ที่ไม่สำเร็จ 

ลดปัญหาในด้านการเสียเวลา เพื่อให้สะดวกในการเข้าพบ นิสิต

สามารถยื่นการนัดหมายล่วงหน้าได้ ติดตามการเข้าที่ทำงานของ

อาจารย์ และสามารถเรียกดูข้อมูล เพิ่มข้อมูล และแก้ไขข้อมูล

ของวันและเวลาได้ และเพื่อออกแบบให้ใช้งานง่ายรองรับการ

ทำงานของอุปกรณ์ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ 

คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศ,การนัดหมายล่วงหน้า,การติดตาม

การเข้าท่ีทำงานของอาจารย์ 

 

Abstract  
     The purpose of this research is to apply the use of 

information to benefit. And facilitating more daily life 1) 

Keep track of the day's schedule. And free time to 

come into the office of the teacher So that students 

can check the time of attending the teacher's office 

Reduce the problem of meeting and not being met. 2) 

To make an appointment in advance To reduce the 

problem of contacting teachers that are unsuccessful 

Reduce the problem of wasting time To make it easy 

to meet Students can submit an appointment in 

advance. Track the attendance of the teacher. And able 

to view information, add information and edit 

information of date and time And to design for ease of 

use and support for both computer equipment And 

mobile phones 
Keywords - information system, advance 

appointments, teacher attendance tracking 

 

1.บทนำ 

     คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มี

การพัฒนาความก้าวหน้าทั้งด้านวิชาการ และด้านการบริหาร

จัดการองค์กรได้ดียิ ่งขึ้น นับตั้งแต่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 

จวบจนถึงปัจจุบันคณะการบัญชีและการจัดการได้มีการขยาย

สาขาวิชามากยิ่งข้ึน จนปัจจุบันน้ีคณะการบัญชีและการจัดการมี

จำนวน 11 หลักสูตร ซึ่งมีอาจารย์ 129 คน เจ้าหน้าที่ 60 คน 

และนิสิตมากกว่า 8,000 คน จากจำนวนนิสิตที่มีมากกว่าจำนวน

อาจารย์จึงทำให้เห็นว่าการที่จะเข้าพบอาจารย์ค่อนข้างยุ่งยาก 

และลำบากเนื่องจากปัญหาการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ไม่สำเร็จ 

นิสิตไม่ทราบว่าอาจารย์ว่างให้เข้าพบได้ช่วงเวลาใด จะตรงกับ

เวลาที่นิสิตว่างหรือไม่ ไม่ทราบแน่ชัดว่าอาจารย์อยู ่ที่ห้องพัก
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หรือไม่ อาจจะทำให้เสียเวลาทั้งด้านของอาจารย์และนิสิตที่

ต้องการเข้าพบ 

     ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหา และได้

ปรึกษาหารือหาวิธีแก้ไขปัญหา จึงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า

มาช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและจัดทำระบบสารสนเทศ

เพื่อการนัดหมายล่วงหน้าและการติดตามการเข้าพบอาจารย์ 

เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าพบอาจารย์ และการติดตามการเข้าที่

ทำงานของอาจารย์ได้ตามวันเวลาที่อาจารย์และนิสิตว่างตรงกัน 

 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อใช้ติดตามตารางวัน และเวลาว่างในการเข้ามาที่ทำงาน

ของอาจารย์ 

2.2 เพื่อลดปัญหาในการติดต่ออาจารย์ที่ไม่สำเร็จ 

2.3 เพื่อให้สะดวกในการเรียกดูข้อมูล เพิ่มข้อมูล และแก้ไขข้อมลู

ของวันและเวลาได้ 

2.4 เพื่อออกแบบให้ใช้งานง่ายรองรับการทำงานของอุปกรณ์ได้

ทั้งคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ 

2.5 เพื่อให้สะดวกต่อการยื่นการนัดหมายล่วงหน้าการเข้าพบ

อาจารย์ได้ตามวัน และเวลาที่นิสิตและอาจารย์ว่างตรงกัน 

 

3.แนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     การศึกษาและค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการนัดหมายล่วงหน้าและการติดตามการ

เข้าพบอาจารย์ ดังน้ี 

3.1 Information System 

   Information System ค ือ ระบบสารสนเทศ ท ี ่หมายถึง 

หมายถ ึง ระบบท ี ่ประกอบด ้วยส ่วนต ่างๆ ได ้แก ่  ระบบ

คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล 

ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้เชี่ยวชาญ

ในสาขา ทุกองค์ประกอบนี้ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนด รวบรวม 

จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ และส่ง

ผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงาน 

การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์

และติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรศประกอบไปด้วย

กิจกรรม 3 อย่าง คือ การนำข้อมูลเข้าสู ่ระบบ ( Input) การ

ประมวลผล (Processing) และ การนำเสนอผลลัพธ์ (Output) 

ระบบสารสนเทศอาจจะมีการสะท้อนกลับ(Feedback) เพื่อการ

ประเมินและปรับปรุงข้อมูลนำเข้า 

3.2 phpMyAdmin 

     phpMyAdmin คือ โปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP 

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL แทนการคีย์คำสั่ง 

เนื่องจากถ้าเราจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็น MySQL บางครั้งจะมีความ

ลำบากและยุ ่งยากในการใช้งาน ดังนั ้นจึงมีเครื ่องมือในการ

จัดการฐานข้อมูล MySQL ขึ ้นมาเพื ่อให้สามารถจัดการ ตัว 

DBMS ท ี ่ เ ป ็ น  MySQL ไ ด ้ ง ่ า ย และสะดวกย ิ ่ ง ข ึ ้ น  โ ดย 

phpMyAdmin ก็ถือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการจัดการ 

     phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานที่สร้างโดยภาษา PHP 

ซึ่งใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถ

ที่จะทำการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือทำการสร้าง TABLE ใหม่ๆ 

และยังมี function ที่ใช้สำหรับการทดสอบการ query ข้อมูล

ด้วยภาษา SQL พร้อมกันนั้น ยังสามารถทำการ insert delete 

update หรือแม้กระทั่งใช้ คำสั ่งต่าง ๆ เหมือนกับกันการใช้

ภาษา SQL ในการสร้างตารางข้อมูล 

     php My Admin เป็นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตัว

หนึ่งที ่ใช้ในการจัดการข้อมูล MySQL ผ่านweb browser ได้

โดยตรง phpMyAdmin ตัวนี ้จะทำงานบน Web server เป็น 

PHP Application ที่ใช้ควบคุมจัดการ MySQL Server 

3.3 ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

     อาจารย์ท ี ่ปร ึกษามีบทบาทสำคัญต่อความสำเร ็จของ

นักศึกษา ต้องช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวเองเมื่อเข้ามาสู่

สถานศึกษาใหม่ เช่น การปรับตัวกับเพื่อนใหม่ ปรับตัวในการ

เรียน ยิ่งในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาต้องรับผิดชอบตัวเองมาก

ขึ้น เพราะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว ย่อมรับผิดชอบตัวเองได้ บางคน

ย ังค ุ ้นเคยการเร ียนแบบเดิม ค ือ สม ัยการเร ียนในระดับ

มัธยมศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาในระยะแรกจะยงั

ไม่สามารถปรับตัวได้จะเกิดความคับข้องใจ หรือในกรณีการคบ

เพื่อนใหม่จะต้องเปลี่ยนเพื่อนใหม่ เป็นต้น ทั้งการเรียนและการ



 

 

คบเพื่อนถ้านักศึกษาได้มีโอกาสปรับตัวให้สามารถดำเนินการ

ด้วยดี เริ ่มต้นดี นักศึกษาจะประสบความสำเร็จในการศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยนักศึกษา ให้ประสบ

ความสำเร็จในการปรับตัว และช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาประสบ

ปัญหา การช่วยให้น ักศ ึกษาเร ียนอย่างม ีความสุขและจบ

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ คือ เป้าหมายของการทำหน้าที่ของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

3.4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   ได้ศึกษาเรื่องระบบสารสนเทศการให้คำปรึกษาของอาจารย์

ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนา

ระบบสารสนเทศที ่สนับสนุนระบบอาจารย์ทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ฟังก์ชันการทำงานของระบบแบ่งออกเป็น 5 

ระบบย่อยที่สำคัญคือ  ระบบจัดการชั่วโมงการให้คำปรึกษา  

ระบบนัดหมาย  ระบบบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษา ระบบ

ประเมินผลอาจารย์ และฟังก์ชันออกรายงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ ระบบนี้พัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP, 

HTML, JavaScript, CSS ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL การนัด

หมายอาจารย์จะใช้ข้อมูลจากชั่วโมงการให้คำปรึกษาที่อาจารย์

กำหนดไว้  การนัดหมายนิสิตจะนัดได้ทั้ งรายคนและรายกลุ่ม 

และมีฟังก์ชันรับนัดเพื่อยืนยันผลการนัด   

     การเก็บข้อมูลการให้คำปรึกษาจะจัดเก็บในฐานข้อมูลแทน

การบันทึกในกระดาษ  รายงานผลการประเมินอาจารย์สามารถ

นำไปใช้เพื่อพัฒนาวิธีการให้คำปรึกษาให้ดีขึ้น รายงานการปฏิบัติ

หน้าที ่ของอาจารย์จะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในระบบประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย อนุชาติ อินทร์ชนะ ,วริศรา พุทธ

สวัสดิ์,และอาจารี นาโค (2557 : บทคัดย่อ) 

     ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบอาจารย์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  การวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์เพื ่อ 1) พัฒนาแอพพลิเคชันระบบอาจารย์บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานท่ี

มีต่อแอพพลิเคชันระบบอาจารย์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

กลุ ่มตัวอย่างได้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

จํานวน 83คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งใน

การพัฒนาระบบอาจารย์บนระบบปฏิบ ัต ิการแอนดรอยด์

ด ําเน ินงานตามวงจรการพัฒนาระบบ ผลการว ิจ ัยพบว่า 

องค์ประกอบด้านการใช้งานแอพพลิเคชัน มีผลการประเมิน

ค่าเฉลี่ยระดับดีมาก(X= 4.81, S.D. = 0.54)และองค์ประกอบ

ด้านลักษณะของโปรแกรม มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยระดับดีมาก 

(X= 4.54, S.D. = 0.68) ดังนั้นระบบอาจารย์มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จึงเป็นช่องทางใน

การสนับสนุนอาจารย์เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษาได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว ธเนศ ตั ้งจิตเจริญเลิศ ,ณัฏฐกันย์ เจริญ

วัฒธนากุล (2559 : บทคัดย่อ) 

      ได้พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเนื่องจากการนัด

พบอาจารย์เพื่อติดต่อสอบถามในเรื่องต่าง ๆ นั้น จะทำการได้

โดยการส่งอีเมลเพื่อขอนัดหมายแต่กว่าจะทำการนัดหมายได้ต้อง

ติดตามหาข้อมูลเวลาว่างให้เข้าพบของอาจารย์ท่านนั้น ๆ รวมถึง

ที่อยู่อีเมล ซึ่งระบบอาจารย์ที่ปรึกษานี้จะรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับ 

การนัดหมายของอาจารย์ ทำให้สะดวกในการดูเวลาว่างให้เข้า

พบของอาจารย์แต ่ในกรณีท ี ่ เร ื ่องท ี ่ต ้องการนัดหมายไม่

จำเป็นต้องเข้าพบได้ ก็จะมีส่วนของการส่งข้อความส่วนตัว

ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา หรือข้อความแบบรายวิชา ให้

อาจารย์ได้สนทนากับนักศึกษากลุ่มที่ตนได้สอนอยู่ การกระจาย

ข่าวในภาควิชาจะทั่วถึงมากขึ้นด้วยระบบอาจารย์ที่ปรึกษาจะมี

ส่วนของการประกาศในหน้าหลัก ให้ผู้ดูแลระบบและอาจารย์ได้

กระจายข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่าง ๆ ได้ทั่วถึงกว่า

การอ่านจากบอร์ดประกาศข่าว ในภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษาจะ

สามารถติดตามผลการเรียนของของนักศึกษาในห้องที่ปรึกษาได้

สะดวกมากขึ้นโดยการให้นักศึกษาใส่ข้อมูลเกรดประจำภาควิชา

นั ้น ๆ ซึ ่งอาจารย์จะสามารถพิมพ์รายงานผลการเรียนของ

นักศึกษาออกมาเพื่อพิจารณาในการให้คำปรึกษาต่อนักศึกษาได้ 

และนักศึกษาจะสามารถประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาของตนได้โดย

ทางภาควิชาจะสามารถดูผล การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทั้ง

รายบุคคลและภาพรวมของอาจารย์ทั้งภาควิชาทั้งหมดได้ ดังนั้น

การมีระบบอาจารย์ที ่ปรึกษาจะช่วยให้การสื ่อสารระหว่าง

อาจารย์ที ่ปรึกษาและนักศึกษามีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อความ

สะดวกในการนัดพบ การสื่อสาร การติดตามข่าวสารและผลการ
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เรียนอาจรวมถึงปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา ทั้งยังนำผลการ

ประเมินมาพัฒนาบุคลากร กมลวรรณ ปรัชญา ธนกุล และไชย

วุฒิ รัตนพาไชย (2558 : บทคัดย่อ) 

     ได้ทำการวิจัยเรื่องการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบ

จัดการแผนการเรียนเพื่อประสิทธิภาพการให้บริการ การวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบจัดการ

แผนการเรียน และความสัมพันธ์การนำระบบมาใช้งานท่ีส่งผลตอ่

ประสิทธิภาพการให้บริการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน 

โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมระหว่างวิธีเชิงพัฒนาเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ  ประชากรกลุ ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์และ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชน รวม 224 คน 

เก ็บรวบรวมข ้อม ูลโดยทดลองใช ้ระบบ ส ัมภาษณ ์และ

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบที่พัฒนาสามารถทำงาน

ได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์แบบสอบถามด้วยค่าสถิติร้อยละ และ

ตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ผลการวิจัยพบว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาสามารถรองรับการ

ทำงานบนฐานข้อมูลออนไลน์ และเมื่อนำไปใช้งานจริง  ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการและจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง

ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาได้ดี  ช่วยอำนวยความ

สะดวก สารสนเทศมีความถูกต้อง และสืบค้นข้อมูลได้อย่าง

รวดเร็ว ช่วยลดข้อผิดพลาดในการบันทึกแผนการเรียนรายบุคคล

เมื่อเทียบกับระบบงานเดิม อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำข้อมูลมา

ใช ้ เพ ื ่ อ ให ้คำแนะนำในการลงทะเบ ียนเร ียนได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ  คำแนะนำที่ไม่ผิดพลาดนี้ช่วยลดความขัดแย้ง  ลด

ข้อร้องเรียนระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาได้เป็นอย่างดี  

จึงนำมาซึ่งประสิทธิภาพการให้บริการและจัดการความสัมพันธ์ที่

ด ีกว่าที ่เคยเป็นมาในอดีต  ณัฎภัทรศญา  เศรษฐโชติสมบัติ 

(2561 : บทคัดย่อ)      

                                                  

4.ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 นำเสนอหัวข้อโปรเจคต่ออาจารย ์

4.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจค 

4.3 ออกแบบขั้นตอนการทำงาน 

4.4 รวบรวมข้อมูลเกีย่วกับปัญหา 

4.5 ออกแบบหน้าเว็บ 

4.6 เขียนโปรแกรม 

4.7 ทดสอบโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ  

4.8 นำเสนอระบบงานต่อคณะกรรมการ 

4.9 จัดทำรูปเลม่ รายงานการดำเนินงาน 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา 
5.1 ปัญหาของระบบเก่า 

-อาจารย์อาจจะไมไ่ดร้ับข้อความ หรือโทรศัพท์ที่นิสติ

ได้ทำการติดต่อมา 

-นิสิตอาจจะไมไ่ด้ทราบวันเวลาวา่งของอาจารย์ที่

แน่นอน 

5.2 ขอบเขตการดำเนินงานมีผู้เกี่ยวข้องกับระบบดังนี้ 

     5.2.1ข้อมูลของนิสิต 

 - นิสิตสามารถ Login เข้าใช้งานในระบบได้ 

 - โปรแกรมสามารถแสดงช่ือข้อมูลของนิสิตได้ 

 - โปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลของอาจารย์ได้ 

 - โปรแกรมสามารถยื ่นการนัดหมายล่วงหน้าต่อ

อาจารย์ได้ 

 - โปรแกรมสามารถแสดงรายละเอียดการนัดหมาย

ล่วงหน้าต่ออาจารย์ได้ 

     5.2.2 ข้อมูลของอาจารย์ 

 - อาจารย์สามารถ Login เข้าใช้งานในระบบได้ 

 - อาจารย์สามารถเข้าไปแก้ไข เพิ่ม ลบข้อมูลวันและ

เวลาว่างได้ 

 - อาจารย์สามารถตอบรับหรือปฏิเสธการนัดหมายของ

นิสิตได้ 

 - เมื่อเข้าถึงห้องพักสามารถ Scan QR Code เพื่อแจ้ง

สถานะกับผู้ที่ต้องการเข้าพบได้ 

 - โปรแกรมสามารถแสดงรายละเอียดการนัดหมาย

ล่วงหน้าได้ 

 - ระบบรายงานแสดงรายการเข้าพบและให้คำปรึกษา

ย้อนหลังได้ทั้งมุมมองของอาจารย์ และมุมมองของนิสิต 

     5.2.3 ข้อมูลของผู้ดูแลระบบ 



 

 

 - ผู้ดูแลระบบสามารถ Login เข้าใช้งานในระบบได้ 

 - ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปแก้ไข เพิ่ม ลบข้อมูลวัน

และเวลาในระบบได้ 

 - ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลนิสิตได้ 

 - ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลอาจารย์ได้ 

 - โปรแกรมสามารถแสดงรายละเอียดการนัดหมาย

ล่วงหน้าได้ 

 - สามารถพิมพ์ QR Code สำหรับติดไว้ที ่ห ้องพัก

อาจารย์เพื่อให้อาจารย์ Scan ติดตามว่าอยู่ในห้องพักจริง 

     5.2.4 ส่วนแสดงรายงาน 

 - โปรแกรมสามารถบันทึกรายงานการนัดหมาย

ล่วงหน้าและการติดตามการเข้าพบอาจารย์ได้ 

 

6. แผนภาพกระแสข้อมูล 
6.1 Data Flow Diagram Level 1  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 Data Flow Diagram Level 1 

 

 

 

 

 

 

6.2 ER-Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ER-Diagram 

6.3 หน้าจอแสดงผล 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 QR code ที่ใช้ในการเช็คอินเข้าที่ทำงาน และเช็คเอาท์

ออกจากท่ีทำงานของอาจารย์ 
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ภาพที่ 4 หน้าการเข้าท่ีทำงานของอาจารย์ แสดงสถานะของ

อาจารย์ว่า “อยู่ท่ีทำงาน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 หน้าการเข้าท่ีทำงานของอาจารย์ แสดงสถานะของ

อาจารย์ว่า “ไม่อยู่ที่ทำงาน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 หน้าแสดงรายละเอียดทีท่ำการยื่นการนดัหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 8 หน้าการยื่นนัดหมายล่วงหน้าของนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 หน้าแสดงรายการการนดัหมายที่มีการทำการยื่นการ

นัดหมายมา 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 10 หน้าการยืนยันหรือปฏเิสธการนดัหมายของอาจารย์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที่ 11 หน้าลงวันและเวลาว่างของอาจารย ์

 

7.ผลการศึกษาข้อมูล 

     ระบบสารสนเทศเพื่อการนัดหมายล่วงหน้าและการติดตาม

การเข้าพบอาจารย์ ผู้จัดทำได้เริ่มทำการศึกษาข้อมูล และปฏิบัติ

ตามขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการ

จัดทำ 

     ผลที่ได้รับจากการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการนัดหมาย

ล่วงหน้าและการติดตามการเข้าพบอาจารย์ ระบบสามารถช่วย

จัดสรรวันเวลาว่างของนิสิตและอาจารย์ในการยื่นขอเข้าพบ

ล่วงหน้าได้สะดวกและเหมาะสมที่สุด สะดวกท้ังในด้านการลงวัน

เวลาว่างของอาจารย์ สะดวกทั้งในด้านนิสิตสามารถตรวจเชค็วัน

เวลาว่างของอาจารย์ได้ เพื่อให้นิสิตและอาจารย์เพิ่มการพบปะ 

พูดคุย ปรึกษาหารือระหว่างอาจารย์และนิสิตมากยิ่งขึ ้น ลด

ปัญหาด้านการตามหาอาจารย์ หรือขอเข้าพบอาจารย์ 

 

8.ข้อเสนอแนะ 
     1.ในการทำวิจัยครั้งนี้ผู้จัดทำได้ ทำการทดสอบผ่าน web 

browser เฉพาะ google chrome เป็นหลัก โดยไม่ได้ทำการ

ทดสอบผ่านโปรแกรมอื่น ๆ งานวิจัยครั้งต่อไปควรมีการทดสอบ

กับ web browser ตัวอื ่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศ

เพื่อการนัดหมายล่วงหน้าและการติดตามการเข้าพบอาจารย์

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้วิจัยได้พัฒนาและ

ออกแบบระบบโดยใช้ Adobe Dreamweaver CC ดังนั ้นหาก

จะนำผลการวิจ ัยไปใช้ควรมีการวิจ ัยการสร้าง  Website ที่

สามารถทำงานได้บน สมาร์ตโฟนท้ังระบบ Android และ IOS 

     2. ในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยสำหรับการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการนัดหมายล่วงหน้าและการติดตามการ

เข้าพบอาจารย์ และควรมีระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับบรบิท

ในการติดตามและการนัดหมายของนิสิต และควรมีการประเมิน

ความพึงพอใจสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการนัด

หมายล่วงหน้าและการติดตามการเข้าพบอาจารย์ และควรมี

ระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับบริบทในการติดตามและการนัด

หมายของนิสิต 

 

9.กิตติกรรมประกาศ 
     ผู ้ศึกษาขอขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีประสทิธ์ิประสาทวิชาความรู้

ต่าง ๆ รวมทั้งการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานอย่างยิ่ง รวมถึง

มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เปิดโอกาสทางการศึกษาและการให้

ประสบการณ์อันทรงคุณค่าในรั้วมหาวิทยาลัย 
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https://www.gotoknow.org/posts/599641
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการรบัหนังสือ  
Development of Document Management System   
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการหนังสือรับ พัฒนาขึ้น
เพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนรับเอกสารและจัดเก็บในรูปแบบ
ของไฟล์ในคอมพิวเตอร์ และเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้า
สามารถอนุมัติและมอบหมายงานผ่านระบบได้ และสามารถ
ค้นหาเอกสารและสั่งพิมพ์สำเนาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดย
ระบบนี ้พ ัฒนาโดยใช ้ภาษา PHP JavaScript , HTML และ 
Boostrap และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล  
คำสำคัญ: เอกสาร, ระบบสารสนเทศ, จัดการ    

 
Abstract 

 Document manage system developed to support 
document registration and store in computer format.   
And proposed to the supervisors can approve and 
assign tasks through the system. The document can 
found and print copies easily and quickly. This system 
is developed by PHP, JavaScript, HTML, Boostrap and 
using MySQL as a database. 
Keyword : document, information system, 
management    
 

1. บทนำ 
 ปัจจุบันการปฎิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานต่างๆ ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี การรับหนังสือ เป็นงาน
หนึ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัติตามระเบียบการหนังสือรับ โดยเมื่อมี
หน ังส ือเข ้ามาจากภายนอก เจ ้าหน ้าท ี ่จะต ้องตรวจสอบ 
ลงทะเบียน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน และแจกจ่าย ซึ่งหน่วยงาน

ต้องจัดเก็บเอกสารอยู่เป็นจำนวนมาก ยากต่อการจัดเก็บและ
ด ูแลร ักษา การค ้นหาเอกสารมีความล่าช้ า การนำระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการดำเนินการจะช่วยเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการทำงานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถนำเอกสารออกมาใช้
งานได้ทันต่อความต้องการ ผู้จัดทำจึงมีความสนใจพัฒนาพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการหนังสือรับ เพื ่อให้อำนวยความ
สะดวกในการทำงาน และสามารถค้นหาเอกสารได้สะดวกและ
รวดเร็ว   

 
2. วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจดัการการรับเอกสาร 
 

3. ขอบเขตโครงงาน 
ระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อการใช้งานร่วมกันภายในองค์กร เพื่อใช้
ภายในสำนักงาน เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ ไฟล์เอกสารและ
สืบค้นหาเอกสาร เพื ่อการแก้ปัญหาในการกระจายของไฟล์
เอกสารภายในงาน ฝ่ายงานธุรการและหัวหน้าหน่วยงาน โดยจะ
มีขอบเขตดังต่อไปนี ้
1. หัวหน้าและพนักงานธุรการ สามารถเข้าถึงเอกสารได้ เพิ่ม 

แก้ไขเอกสารได้ 
2. พนักงานทั่วไป สามารถเรียกดูเอกสารได้ แต่ไม่สามารถเข้า

ไปแก้ไขเอกสารได้ 
3. การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์โดยจะ

แยกเป็นส่วนงาน เพื่อง่ายต่อการค้นหา 
 
 
 

* Corresponding Author 
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้ระบบสารสนเทศที่ช่วยให้การรับเอกสารมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว สืบค้นเอกสารได้ง่าย 

5. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  
5.1 การรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ [1] 
 การลงรับหนังสือราชการ เพื ่อเป็นหลักฐานทางราชการ
ยืนยันการรับหนังสือเข้า เพื ่อให้งานสารบัญเป็นระบบและ
ป้องกันหนังสือเอกสารราชการสูญหาย เพื่อความสะดวกและง่าย
ต่อการสืบค้น เมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ 
 หนังสือรับ คือ หนังสือได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติดังนี้ (1) จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของ
หนังสือเพื่อดําเนินการก่อนหลัง (2) ประทับตรารับหนังสือที่มุม
บนด้านขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 2.1 เลขรับ ให้
ลงเลขที่รับตามที่รับในทะเบียน 2.2 วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับ
หนังสือ 2.3 เวลา ให้ลงเวลาที ่รับหนังสือ (3) ลงทะเบียนรับ
หนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  3.1 
ทะเบียนหนังสือร ับ ว ันท่ ี เด ือน พ.ศ. ให ้ลงว ัน เด ือน ปีที่
ลงทะเบียน 3.2 ทะเบียนรับ ให้ลงเลขลําดับของทะเบียนหนงัสือ
รับเรียงลําดับติดต่อกันไปตลอดปี  ปฏิทิน เลขทะเบียนของ
หนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 3.3 ที่ ให้ลง
เลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา 3.4 ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีของ
หนังสือที่รับเข้ามา 3.5 จาก ให้ลงตําแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือ
ชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่ ตําแหน่ง 3.6 ถึง ให้
ลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือช่ือ
บุคคลในกรณี ที่ไม่ มีตําแหน่ง 3.7 เรื่อง ให้ลงช่ือเรื่องของหนังสือ
ฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 3.8 การปฏิบัติ
ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น  3.9 หมายเหตุให้
บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี) (4) จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับ
แล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการ  
5.2 SDLC [2]  
 SDLC เป ็นต ั วย ่อมาจาก Systems Development Life 
Cycle วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System development 
Life Cycle : SDLC) ว ัฎจ ักรการพัฒนาระบบงาน (System 
development Life Cycle : SDLC) หมายถ ึ ง  ข ั ้ นตอนหรือ
กระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการทำงาน
และจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการพัฒนาระบบ เริ่ม
จาก (1) ค้นหาปัญหา โอกาสและ(2) ศึกษาความเป็นไปได้ (3) 

วิเคราะห์ความต้องการของระบบ (4) การออกแบบระบบ (5) 
พัฒนาซอฟต์แวร์และจัดทำ (6) ทดสอบและบำรุงรักษาระบบ (7) 
ดำเนินงานและประเมินผล 
5.3 โปรแกรม Dreamweaver [3] 
 โปรแกรม Adobe Dreamweaver ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นนี่
ค ือข้อดีอันดับต้นๆของ Dreamweaver เมื ่อก่อนนั ้นถ้าเรา
ต้องการสร้างเว็บเพจ  จะต้องเขียนภาษา HTML ขี้นมาเพื่อให้
แสดงผลผ่าน browser เป็นรูปภาพหรือข้อความออกมา  ซึ่งทำ
ให้ทำงานได้ช้าลง  เพราะจะต้องเขียน HTML ไปและดูการ
แสดงผลผ่าน browser ไปว่าให้ผลถูกต้องตามที ่เราต้องการ
หรือไม่  แต่สำหรับใน Dreamweaver โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
ที่แสดงผลให้เราสามารถปรับแต่งหน้าตาของเว็บเพจของ ได้เลย  
โดย Dreamweaver จะทำการเข ียน slots online spielen 
HTML ให้เอง และเป็น Editor ที่มีประสิทธิภาพตัวหนึ่ง  ในกรณี
ทีต้องการเขียน HTML เอง Dreamweaver ก็เป็นเครื ่องมือที่
อำนวยความสะดวกให้ได้ดีมาก  ไม่เพียงแต่การใช้การกับ HTML 
เท่านั้น Dreamweaver ก็รองรับภาษาต่างมากมายเช่น CFML, 
PHP, ASP, ASP.NET และอื่นอีกมากมาย  ช่วยให้สามารถเขียน 
Code ได้ง่ายขึ้น  
5.4 Bootstrap [4] 
 Bootstrap คือ Frontend Framework ที่รวม HTML, CSS 
และ JS เข้าด้วยกันสำหรับพัฒนา Web ที ่รองรับทุก Smart 
Device หรือ เร ียกว่า Responsive Web หรือ Mobile First 
Bootstrap ถู กพ ัฒนาข ึ ้ น โ ดยท ี ม ง านจาก  Twitter หรื อ 
Twitter.com ซึ่งจะเห็นว่าหน้าตาคล้ายกันมาก ซึ่งปัจจุบันทีม
พัฒนาหลัก  
5.5 AppServ [5] 
 แอปเซิร ์ฟ (AppServ) คือ ชุดโปรแกรมในลักษณะของ
WAMP ในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูปบนระบบปฏิบัติการ
ไมโครซอฟท์ เป็นการรวมโปรแกรมจำนวน 4 ตัวในการสร้างเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ Apache HTTP Server, PHP, MySQL, และ 
phpMyAdmin เวอร์ชั่นปัจจุบันได้แก่ 2.4.9 (สำหรับ PHP 4) 
และ 2.5.10 (สำหรับ PHP 5) จุดประสงค์หลักของการรวมรวบ 
Open Source Software เหล่านี้เพื่อทำให้การติดตั้งโปรแกรม
ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาให้ง่ายขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการติดตั้งที่ยุ่งยาก
และใช้เวลานาน โดยผู้ใช้งานเพียงดับเบิ้ลคลิก setup ภายใน
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เวลา 1 นาที ทุกอย่างก็ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ระบบต่างๆ ก็พร้อมท่ี
จะทำงานได้ทันทีท้ัง Web Server, Database Server  
5.6 PHP [6] 
 PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่งต่างๆจะ
เก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ )script) และเวลาใช้งานต้อง
อาศ ัยต ัวแปลชุดคำส ั ่ ง ต ัวอย ่างของภาษาสคร ิป ต์ก ็ เ ช่น 
JavaScript, Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที ่แตกต่างจาก
ภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบ
มา เพื ่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ
สอดแทรกหรือแก้ไขเนื ้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั ้นจึงกล่าว
ว ่ า  PHP เ ป ็ นภาษาท ี ่ เ ร ี ยกว ่ า  server-side หร ื อ  HTML-
embedded scripting language เป็นเครื ่องมือที ่สำคัญชนิด
หนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น 
 

6. วิธีการดำเนินโครงการ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ได้ ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 6.1  ศึกษารวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

  - ภาษา PHP, JavaScript, HTML และ Bootstrap  
- ฐานข้อมูล MySQL 

6.2 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของระบบงานใหม่ 
6.2.1 เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนและบันทึกเอกสารรับเข้าได ้
6.2.2 สามารถจัดการเสนออนุมตัิได ้
6.2.3 หัวหน้าสามารถพิจารณาเอกสารและมอบหมาย

งานผ่านระบบได ้
6.2.4 พนักงานสามารถปรับปรุงสถานะงานท่ีได้รับ

มอบหมายได ้
6.2.5 สามารถค้นหาเอกสารและดาวน์โหลดเอกสารได ้
6.2.6 แสดงและพิมพ์ายงานต่างได้ ได้แก่ 

- รายงานสถานะเอกสาร 
- รายงานสถิติการดาวน์โหลดเอกสาร 
- รายงานสถานะงานท่ีได้รับมอบหมาย  

6.3 ออกแบบระบบ 
- เขียน Process Hierarchy Chart ของระบบงาน 
- เขียน Data Flow Diagram ของระบบงาน 
- ออกแบบการนำเข้า  การประมวลผล การแสดงผล

ข้อมูล และส่วนเช่ือมต่อกับผู้ใช้งาน  
- ออกแบบฐานข้อมูล 

6.4 พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบ โดยเลือกใช้ภาษา 
PHP , HTML,  JavaScript  และ Bootstrap 

6.5 ทดสอบระบบ เพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที ่ได้จากการ
ประมวลผลถูกต้องสมบูรณ์ 

6.6 จัดทำคู่มือการใช้งาน 
 
       จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบเดิม รวบรวมความ
ต้องการของระบบจัดการเอกสารเข้า โดยการออกแบบระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วย 

 

 
ภาพ 1 Process Hierarchy Chart ระบบจัดการเอกสารศูนย์คอม 
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ภาพ 2 Context Diagram  

 
ภาพ 3 Data Flow Diagram Level 0 

 
7. ผลการพัฒนาระบบ 

        จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารรับเข้า  ได้ผลลัพธ์ดังนี ้
 



2230 

 

 

 
 

ภาพ 4 หน้าจอลงทะเบียนรับเอกสารเข้า 
 

 
 

ภาพ 5 หน้าจอแสดงหนังสือรออนุมัต ิ
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ภาพ 6  หน้าอนุมัติเอกสาร 

 

 
 

ภาพ 7 หน้าจอปรับปรุงสถานะ 
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ภาพ 8 หน้าจอค้นหาเอกสาร 
 

 
 

ภาพ 9 หน้าจอสถิติการดาวน์โหลด 
 

 
 

ภาพ 10 หน้าจอรายงานเอกสารแยกตามสถานะ 
 

 
 

ภาพ 11 หน้าจอรายงานเอกสารแยกตามพนักงาน 
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8. สรุปผล 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อจัดการหนังสือร ับเข้า 
สามารถช่วยจัดการการลงทะเบียนหนังสือรับ เสนอหัวหน้า
หน่วยงาน และการมอบหมายงานได้ และทำให้การจัดเก็บข้อมูล
เอกสารเป็นหมวดหมู่ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร ง่าย
ต่อการดูแลรักษา และสามารถค้นหาเอกสารได้สะดวกรวดเร็ว 
และทันต่อการใช้งาน 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
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บทคัดย่อ 

บริการช่วยเหลือผู้ใช้ระบบนอสตรา้ โลจิสติกส์ น้ี พัฒนาขึ้นเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานของระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ ที่ไม่
สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการติดตามตำแหน่งของ
รถขนส่งสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือได้ พนักงานขับรถไม่สามารถแจ้ง
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะขนส่งสินค้าได้หลังเวลาที่บริษัทต้น
สังกัดปิดทำการ เป็นต้น ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นระบบที่ผู้ใช้
สามารถใช้บริการผ่านไลน์ โดยระบบสามารถเช่ือมต่อเพื่อรับส่ง
ข้อมูลกับระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ ที่ทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ ได้ 
บริการช่วยเหลือผู้ใช้ พัฒนาภายใต้เครื่องมือต่าง ๆ ในระบบของ
ไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ ง่ายด้วยความคุ้นเคย และใช้ 
Firebase, Asp.net, LINQ และ React ในส่วนการทำงานของเว็บ
แอปพลิเคชัน ที่ใช้ติดต่อกับระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ บริการ
ช่วยเหลือผู้ใช้นี้ ช่วยให้พนักงานขับรถสามารถแจ้งปัญหาข้อขัดข้อง
ต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถร้องขอ
เอกสารสำคัญและได้รับเอกสารที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้จากคู่มือท่ีได้จัดเตรียมไว้ให้ ทีม
ช่าง และผู้บริหารสามารถติดตามตำแหน่งของรถขนส่งสินค้าผ่าน
โทรศัพท์มือถือได้แบบ Real Time หลังจากที่มีการทดลองระบบ
กับกลุ่มผู้ใช้ ผลการตอบรับกลับมาคือ สามารถใช้งานได้ง่าย มี
ความหลากหลายการใช้งาน สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา และ
ข้อมูลมีตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้ 
คำสำคัญ – บริการช่วยเหลือ, โลจิสติกส์, ไลน์แอปพลิเคชนั 
 
 
 

ABSTRACT 

 Nostra Logistics User Support Service Developed to 
solve problems arising from the operation of the Nostra 
Logistics system. That cannot facilitate the user to track 
the location of the freight car via mobile phone. The 
driver is unable to report any problems that occur 
during the transportation of goods after the closing time 
of the company. This developed system It is a system 
where users can use the service through LINE. The 
system can connect to transmit and receive data with 
the Nostra Logistics system that works through a web 
browser. User support service Developed under various 
tools in LINE. To make it easy for users to get familiar 
with and use Firebase, Asp.net, LINQ and React. In the 
working part of the web application Used in connection 
with the Nostra Logistics system. You can request 
important documents and receive the required 
documents quickly. You can find solutions to basic 
problems in the manual provided for the technician 
team. And the executives can track the location of the 
cargo trucks via mobile phones in Real Time. After 
testing the system with the user group. The response is 
returned. Can be easily used There are a variety of 
applications. Can be used anywhere, anytime. And the 
information is there according to the usage 
requirements for user. 
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Keywords – Help Service, Logistics, LINE Application 
1. บทนำ 

ระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ (NOSTRA LOGISTICs) เป็นระบบ
บริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ ของบริษัท จีไอเอส จำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group)  ระบบนอสตร้า 
โลจิสติกส์ เป็นระบบที่มีการทำงานตั้งแต่การบริหารการจัดส่ง
สิ น ค้ า  ก า ร ติ ด ต า ม ย า น พ า ห น ะ  (Tracking & Fleet 
Management) ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับขี่  มีรายงานการใช้
ง า น ร ถ  (Asset Monitor & Utilization) เพื่ อ ว า ง แ ผ น ง า น
บำรุงรักษารถ  สามารถดูข้อมูลการเดินรถย้อนหลัง (History 
Playback) ซึ่ ง เป็ น ก ารท ำงาน แ บ บ  Real Time ผ่ าน  Web 
application มี ร ะ บ บ แ จ้ ง เตื อ น ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ  (Alert & 
Notification) ทาง email และ SMS  

[1]ระบบติดตามรถขนสินค้า ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับ เช่น 
ความเร็วในการขับขี่ ระยะเวลาการขับรถ การหยุดรถ เป็นการ
ทำงานเช่ือมต่อและส่งข้อมูลด้วยอุปกรณ์กล่องดำ GPS และเครื่อง
รูดบัตรสำหรับระบุผู้ขับขี่ ในกระบวนการขนส่งสินค้านี้ หากเกิด
ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ขัดข้องใดๆ หรือพนักงานขับรถต้องการ
ความช่วยเหลือด้านเอกสารสำคัญ พนักงานขับรถต้องทำการ
โทรศัพท์ติดต่อหรือส่งอเีมล 

 แจ้งปัญหาหรือความต้องการไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ว่าจ้าง 
หรือบริษัทต้นสังกัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ 
ทางเว็บแอปพลิเคชันของระบบนอสตร้า โลจิสติกส์   ระบบจะส่ง
ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบของบริษัทจีไอเอส โดยอัตโนมัติ 
เพื่อให้ดำเนินการต่าง ๆ ตามปัญหาที่ได้รับแจ้ง  ซึ่งกระบวนนี้ทำได้
เฉพาะในเวลาที่บริษัทเปิดทำการเท่านั้น แต่การขนส่งสินค้าเป็น
การทำงานที่ไม่จำกัดเวลา คือ มีการขนส่งส่งค้าตลอด 24 ช่ัวโมง 
ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ พนักงานขับรถไม่สามารถแจ้งปัญหา 
หรือขอความช่วยเหลือได้ หลังบริษัทปิดทำการ ซึ่งบางปัญหาอาจ
ทำให้กระบวนการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าเกิดหยุดชะงัก การขนส่ง
สินค้าไม่ถึงจุดหมายตามเวลาที่กำหนดไว้  สร้างความเสียหายแก่
การดำเนินธุรกิจ 

ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็ว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดำเนินการในกระบวนการ

ขนส่งสินค้า  ดังนั้น บริการช่วยเหลือผู้ใช้ระบบนอสตร้า โลจิสติกส์  
จึงถูกพัฒนาขึ้นด้วยการใช้ไลน์แอปพลิเคชัน ทั้งนี้เพราะผู้ใช้ เช่น 
พนักงานขับรถ สามารถใช้งานได้ ง่ายด้วยความคุ้นเคย  และ
สามารถพัฒนาขึ้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  บริการช่วยเหลือผู้ใช้
ระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ นี้ช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่
ของบริษัทลูกค้า ที่ไม่ต้องบันทึกข้อมูลการแจ้งปัญหาต่าง ๆ ผ่าน
เว็บแอปพลิเคชัน  เพราะระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถเชื่อมต่อและ
ส่งข้อมูลการแจ้งปัญหาเข้าสู่ระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ ได้โดย
อัตโนมัติ 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อพัฒนาบริการช่วยเหลือผู้ใช้ระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ โดย
ใช้ไลน์แอปพลิเคช่ัน  โดยระบบบริการช่วยเหลือนี้ เป็นระบบที่
เช่ือมต่อกับระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถรับและส่ง
ข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างกันได้แบบ Real Time 
 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
บริการช่วยเหลือผู้ใช้ระบบนอสตรา้ โลจสิติกส์ ด้วยไลน์แอป

พลิเคชัน ใช้เครื่องมือในการพัฒนาดังน้ี 
1. LINE Official Account Manager เพื่อสร้างและจดัการ

ข้อมูลบัญชี LINE OA (LINE Official Account 
2. LINE Bot Designer ใช้ออกแบบ prototype การทำงาน

ของระบบ และเพื่อให้โปรแกรมสร้าง Code JSON สำหรับนำไปใช้
งานต่อไป 
 3. LINE Developer ใช้ในการพัฒนา Bot เพื่อตอบโต้กับผู้ใช้
บน LINE โดยมีฟังก์ช่ันท่ีใช้ดังต่อไปนี้ 
   -LINE Messaging API ใ ช้ เป็ น สื่ อ ก ล า ง ร ะ ห ว่ า ง  Web 
Application และข้อความใน LINE  
   -LINE Login ใ ช้ ใน ก ารท ำ  Authentication เข้ า ใ ช้ งาน 
Application โดยการใช้ LINE account 
   -LIFF ใช้ในการแสดง Web View ในรูปแบบของ LINE 
3.1 การพัฒนา Web Application ประกอบด้วย 
 1. Firebase เป็น Server และ Host ของ Web Application 
ใน Line Official 
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 2. Asp.net เพื่อพัฒนา API ของระบบ 
 3. ภาษา LINQ ในการเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล 
 4. React ในการพัฒนา Web Application 

5. Postman เป็นเครื่องมือทดสอบ API ว่าทำงานได้หรือไม่ 
และเขียน Script Test เพื่อทำการทดสอบว่าข้อมูลที่ส่งกลับมา
ครบและถูกต้องหรือไม่ 
 

4. ขอบเขตการดำเนินงาน 
4.1 ผู้ใช้ระบบ 

ประกอบด้วยผู้ใช้ 3  กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุ่มของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าของแต่ละบริษัทที่ใช้

ระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ 
2.  ผู้ดูแลระบบการขนส่งสินค้าของแต่ละบริษัท  
3.  ฝ่ายดูแลลูกค้าของบริษัท จีไอเอส  

4.2 การทำงานระบบ 
การทำงานของระบบเป็นการทำงานท่ีต้องเชื่อมต่อเพื่อให้ระบบ

บริการช่วยเหลือผู้ใช้ที่พัฒนาขึ้นบนไลน์แอปพลิเคชัน สามารถ
เรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการจากระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ ซึ่งใช้
แพลตฟอร์มการทำงานแบบเว็บ มาแสดงให้ผู้ใช้ได้ตามต้องการ ท้ัง
ข้อมูลผู้ขับรถบรรทุก และการติดตามยานพานะ สามารถส่งข้อมูล
จากระบบบริการความช่วยเหลือนี้ ไปยังระบบนอสตร้า โลจิสติกส์  
เพื่ออัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูล โดยการเขียน API เพื่อ
ติดต่อกับระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ โดยส่งผ่านข้อมูลผ่านเว็บที่
พัฒนาขึ้นบนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  แสดง Workflow ของระบบบริการช่วยเหลือผู้ใช้ 
ระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน 

 

การบริการช่วยเหลือผู้ใช้ สามารถช่วยผู้ใช้ในเรื่องต่อไปนี ้
 1. การแจ้งปัญหา 

พนักงานขับรถสามารถแจ้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันทีที่
ต้องการในทุกที่ทุกเวลา  เช่น เกิดความขัดข้องของเครื่องรูดบัตร
คนขับรถ GPS หรือเซนเซอร์ต่าง ๆ ไม่ทำงาน ระบบจะทำการ
บันทึกปัญหาที่ได้รับการแจ้ง ส่งเข้าสู่ระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ โดย
อัตโนมัติ และส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทีมช่าง อาจจะ
ทำให้เกิดความล่าช้าได้  

2. คู่มือการแกป้ัญหาเบื้องต้น 
พนักงานขับรถสามารถค้นหาวิธีการแก้ปัญหา ได้จากคู่มือที่

จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งเป็นคู่มือการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่
ติดตั้งภายในรถขนส่งสินค้า นอกจาคูมือสำหรับพนักงานขับรถแล้ว 
ยังมีคู่มือการใช้งานระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ ให้ผู้ใช้อีกด้วย 
 3. การขอหนังสือรับรอง DLT  

DLT เป็นเอกสารที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก เพื่อการ
รับรองมาตรฐานอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถ เช่น กล่องดำ GPS, เครื่อง
รูดบัตรคนขับรถ และเซนเซอร์ต่าง ๆ หนังสือรับรองนี้จะถูกใช้เป็น
เอกสารยืนยันการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ บนรถขนส่งสินค้าว่า เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ในกรณีถูกเรียกตรวจสอบเอกสารดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่คนขับรถขนส่งสินค้า ไม่มีหนังสือรับรอง DLT ในขณะนั้น 
พนักงานขับรถสามารถร้องขอหนังสือรับรองนี้ผ่านทางระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้  และพนักงานขับรถจะได้รับไฟล์หนังสือรับรองแบบ 
ไฟล์ PDF ในทันท ี
 4. การติดตามตำแหน่งของรถขนส่งสินค้า 

ผู้ดูแลระบบการขนส่งสินค้าของแต่ละบริษัท ทีมช่าง รวมถึง
ผู้บริหารสามารถติดตามตำแหน่งของรถขนส่งสินค้าของบริษัทได้
แบบ Real Time การแสดงตำแหน่งของรถขนส่งสินค้า แสดงผล
บน Nostra Map  ซึ่งเดิมการติดตามตำแหน่งของรถขนส่งสินค้า 
(Tracking & Fleet Management) สามารถติ ดตามผ่ านทาง 
Web Application ได้เท่าน้ัน ไม่สามารถแสดงผลผ่านมือถือได้ 
 5.  ช่องทางการติดต่อ สามารถขอข้อมูลที่ต้องการใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น เบอร์โทรศัพท์ เมล์ 
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5. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ระบบบริการความช่วยเหลือผู้ใช้ระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ โดย

ใช้ไลน์แอปพลิเคชัน มีทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
5.1 โลจิสติกส์ (LOGISTICS) 

[1] คือระบบการจัดการการส่งสนิค้าข้อมูลและทรัพยากรตา่ง ๆ 
ทุกอย่างที่มีการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายจากจุดต้นทางไปยังจุด
ปลายทางในการขนส่งสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า  โดยมีการวางแผน ควบคุม จัดเก็บข้อมูลสินค้า
หรือบริการที่เกี่ยวข้อง   โลจิสติกส์กับการผสมผสานของข้อมูลการ
ขนส่งการบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ  
โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการ
ใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ ทุกอย่างที่มีเกี่ยวกับการขนส่งจะ
เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งหมด เป้าหมายของโลจิสติกส์นั้นเพื่อให้
ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการขนส่ง ลดปัญหาต่าง ๆ ทุกอย่างที่
จะเกิดขึ้นโดยใช้ต้นทุนน้อยท่ีสุด  
 [2] การรวบรวมสินค้าที่ส่งมอบจากขั้นตอนแรกไปจนขั้นตอน
การส่งมอบสินค้าที่จุดหมายปลายทาง โดยจะยึดจากความต้องการ
ของลูกค้า มาตรฐานด้านอุตสาหกรรม และมาตรฐานด้านการขนสง่ 

องค์ประกอบของการจัดการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
 5.1.1 การเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม พร้อมกับ
ความสามารถในการจัดส่งและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ใน
ด้านการขนส่ง 
 5.1.2 การเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าหรือ
บริการไปยังจุดหมาย 
 5.1.3 การเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าหรือบริการที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
 5.1.4 การใช้ซอฟท์แวร์หรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัด
กระบวนการต่างๆที่ เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินการ  
5.2 Model View View Model (MVVM)  

[3]MVVM เป็นแนวคิดที่ต่างจาก MVC คือ MVVM   จะแยก 
View และ Model ออกจากกันโดย MVVM นั้นจะมี View Model 
เพิ่มขึ้นมาแทรก  ซึ่ง View Model จะทำหน้าท่ีเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ 
View ต้องการ โดยระหว่าง View กับ View Model จะถูกใช้โดย

สิ่งที่เราเรียกว่า Data-binding ซึ่งถ้า View มีการเปลี่ยนแปลงก็จะ
ส่งผลต่อ View Model ด้วย ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงของ 
View Model ก็จะส่งผลถึง View เช่นกัน MVVM View จะไม่รู้
อะไรเลยนอกจากการแสดงผล ส่วน Logic อื่น ๆ จะอยู่ใน View 
Model ทั้งหมด และด้วย Data-binding 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2  แสดงการทำงานของ Model View ViewModel (MVVM) 

 
 ใน MVVM View จะรู้จักกับ View Model แต่ ViewModel 
จะไม่ รู้ จั กกับ  View ดั งนั้ นความสัมพันธ์ระหว่าง View กับ 
ViewModel จะเป็นแบบ One-To-Many โดยที่  ViewModel 
หนึ่งตัวจะสามารถใช้กับ View หลายๆตัวได้โดยใน MVVM View 
จะไม่รู้จัก Model เลย และ Model ก็จะไม่รู้จัก View 

[4]ข้อดีของการพัฒนา Application โดยใช้ MVVM สามารถ
สรุปได้ดังนี้คือ 
 1. สามารถสร้างหน้า View ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สำหรับ 
Desktop หรือ สำหรับ Mobileได้โดยใช้ ViewModel เดียวกัน 
 2. เหมาะสำหรับการพัฒนา Application ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
User Interface หลายครั้ง 
 3. ไม่จำเป็นต้องเขียน Code ในการควบคุม View เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใน View หรือใน ViewModel  
 4. รองรับการพัฒนา Application เพื่อตอบสนองกับ Userได้ 
แบบ Real-time  
 5. เหมาะสำหรับการพัฒนา Application ในส่วนของ View  
 ข้อเสียของ MVVM ก็คือการ Maintenance Code เพราะ 
View สามารถ Bind ได้กับ ตัวแปรหรือ Expression ทำให้บางครั้ง 
การเขียนค่าลงไปใน Layout โดยมีการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร 
View Model) ทำให้เราคาดเดาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ สามารถ
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แก้ได้คือให้ Bind โดยตรงกับตัวแปรจาก ViewModel เท่านั้น จะ
ทำให้ค่าที่แสดงใน View คือค่าท่ีได้จาก ViewModel โดยตรง  
5.3 Agile 

[8] เป็นแนวคิดในการทำงานที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งไม่เจาะจง 
แต่ให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารระหว่างคน และเป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์กรให้ได้อย่างรวดเร็ว  

Agile เป็นกระบวนการที่จะช่วยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอน
และงานด้านการทำเอกสารลง โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการสื่อสาร
ของทีมงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และแบ่งการทำงานออกเป็นทีละ
ส่วน พัฒนาไปทีละส่วน เมื่อเกิดปัญหาหรือต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
จะได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และยังทำให้การ
ทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น [9]อย่างทฤษฎีของ Scrum ได้นำแนวคิดของ
การทำงานแบบ Agile มาทำตามขั้นตอนของ Scrum เพื่อระบุ
ปัญหาที่มีความซับซ้อน โดยที่  Scrum จะกำหนดทิศทางของ
ผลิตภัณฑ์  ซึ่งเน้นที่การนำความรู้จากประสบการณ์ที่เคยลงมือทำ
จริง(Empiricism) มาพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 
ส่วน  
 1. ความโปร่งใส (Transparency) 
 2. การตรวจสอบ (Inspection) 
 3. การปรับเปลี่ยน (Adoption) 
5.4 React  
 [5] เป็ น  JavaScript library ที่ ใ ช้ ส ำ ห รั บ พั ฒ น า  Web 
Application ช่ วย ให้ เว็บ ไซต์ ส ามารถทำงาน ได้ เหมื อนกั บ 
Windows หรือ Mobile Application ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดย
ไม่ต้องทำการ Refresh หน้าจออยู่ตลอดเวลา การ Compile 
Code จะแปลงเป็น HTML, CSS, JavaScript เพื่อให้สามารถใช้
งาน บ น  Browser ได้ โด ยที่  React ต้ อ งใช้  Node.js เพื่ อ ให้  
Compile Code ได้ ใช้สำหรับสร้าง User interface หรือ สร้าง
หน้า Web Application ให้มีความสวยงามมากข้ึน มี Action ต่าง 
ๆ ซึ่งสามารถเขียนโค้ดในการสร้าง UI ที่มีความซับซ้อนได้ สามารถ
แบ่งออกเป็นส่วนย่อยหรือที่เรียกว่า component ในแต่ละส่วน  
สามารถแยกการทำงานออกจากกันได้ ซึ่งทำให้ผู้พัฒนาสามารถนำ 
component ไปใช้ซ้ำกับได้อีกโดยไม่ต้องเขียนขึ้นใหม่ React ยัง

สามารถใช้งานร่วมกับ React Native ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนมือถืออย่าง Android และ IOS ได้  

องค์ประกอบหลักของ React ประกอบด้วย 
 - Component คือ ส่วนต่างๆ ในเว็บ 
 - State คือ ข้อมูลที่อยู๋ใน Component แต่ละชิ้น 
 - Props คือ ข้อมูลที่ถูกส่งต่อจาก Component ช้ันบนลงไป
ช้ันล่าง 
5.5 Firebase  

[6]เป็น Platform ที่มีเครื่องมือต่าง ๆ ใช้สำหรับการจัดการใน
ส่วนของ Backend หรือ Server side ซึ่งทำให้สามารถ Build 
Mobile Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดเวลา
และค่าใช้จ่ายของการทำ Server side หรือการวิเคราะห์ข้อมูลให้
อีกด้วย เครื่องมือท่ีสำคัญและใช้บ่อยที่สุดของ Firebase มีดังนี ้
 1 . Cloud Firebase คื อ  การบริก ารด้ าน  Database ที่ มี
ลักษณะ NoSQL แบบ Realtime 
 2. Authentication คือ การบริการด้านการจัดการ Auth ให้
ซึ่ ง จ ะ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้ ง  email-password, phone ไป จ น ถึ ง 
Facebook, GitHub สำหรับการ Login 
 3. Hosting คื อ  Hosting ส ำห รับ  single-page web app, 
landing page website ซึ่งจะจัดการ Deploy ให ้
 4. Cloud Functions คือ บริการที่ทำงานในฝั่งของ Server 
เพื่อตอบรับจากบริการต่าง ๆ ใน Firebase โดยฟังก์ชันที่เขียน
ขึ้นมาทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ท่ี Google Cloud 

[7] ค วาม แ ต ก ต่ า งข อ ง  SQL Database แ ล ะ  Firebase 
Database คือ  SQL Database เป็น Relational Database ก็จะ
มี โครงสร้างเป็ น  Table, Column และ Row ของข้อมู ล  ใช้  
Schema เพื่อทำให้ โครงสร้างข้อมูลใน Table นั้นถูกต้อง ซึ่ ง
เปรียบ เสมื อน blueprint ในการควบคุม  ทั้ ง Column ของ
ประเภทของข้อมูล, ข้อมูล, ความต้องการของข้อมูลในแต่ละ Field 
และ Primary Key ที่จะไม่ซ้ำและเป็นตัวบ่งบอกถึงข้อมูลแต่ละ 
record ข้อดีของ SQL Database คือ ข้อมูลจะมีความถูกต้อง
ตามที่ได้ออกแบบไว้ แต่หากออกแบบไม่ดีหรือต้องการเปลี่ยน 
Schema เมื่อมีข้อมูลใน database แล้ว ก็จะต้องมีเรื่องของการ 
migrate ข้อมูลในลำดับต่อมาด้วย 
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ส่วน Firebase Database เป็น Database แบบ NoSQL และ
เป็น  JSON database ที่ มี โครงสร้างที่ เป็น  Key และ Value 
NoSQL ส่วนมากที่รู้จักก็เป็นแบบ schema-less อยู่แล้ว ดังนั้น 
จึงมีความยืดหยุ่นที่ไม่จำเป็นต้องออกแบบ schema ก่อนจะเพิ่ม
ข้อมูลและไม่ต้อง ALTER Table การไม่ได้ออกแบบ Schema 
ก่อน ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถ validate ข้อมูลก่อนที่จะ
เก็บลง database ได้  เพราะ Firebase Database มี  Security 
Rules เตรียมให้เราไว้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเพิ่มข้อมูลลง database  
 

6. วิธีการดำเนินโครงงาน 
 การพัฒนาระบบโลจสิติกส์ผา่น Line official ได้พัฒนาโดยใช้
วิธีของ Scrum ที่มีแนวคิดการทำงานแบบ Agile มาพัฒนาระบบ 
     ขั้นตอนท่ี 1 สรุปปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ระบบ และ
ออกแบบ ER-Diagram ตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ และสรปุ
ฟังก์ช่ันต่างๆ ท่ีจำเป็นต่อระบบ 
 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างฐานข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

พร้อมท้ังออกแบบหน้า Web Application โดยใช้ React ร่วมกับ 
Gatsby และออกแบบ Rich menu ใน LINE Official ให้มีฟังก์ช่ัน
ต่าง ๆ ตามที่ได้วางแผนไว้โดยมีหวัข้อดังนี้ 
            2.1. ข้อมูลสินค้า 

            2.2. ขอตำแหน่งรถยนต ์

            2.3. คู่มือการใช้งาน 

            2.4. ขอหนังสือรับรอง 

            2.5. แจ้งปัญหา 

            2.6. ช่องทางการติดต่อ 
 พร้อมทั้งประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนหน้าเว็บตามความต้องการ 
ของผู้ใช้ระบบ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงหน้า Rich menu ที่ออกแบบ 

 ขั้นตอนท่ี 3 สร้าง API สำหรับฟังก์ช่ันต่างๆที่ผู้ใช้ระบบต้องการ
โดยมีหลักการทำงาน 3 แบบ ตามภาพที่ 3 และทดสอบ API โดย
ใช้ Postman ในการเทสชุดข้อมลูที่ได้จากฐานข้อมลู 
 ขั้นตอนที่ 4 สร้าง Server ผ่าน Firebase และใส่เง่ือนไขใน
ฟังก์ช่ันหลังจากเลือก ขอตำแหน่งรถ แจ้งปัญหา และขอหนังสือ
รับรอง และสร้าง Function สำหรับการ Login เมื่อล็อกอินไม่ผ่าน
ให้แจ้งเตือน  ถ้าผ่านให้ส่งข้อความมาทาง LINE และส่งข้อความให้
เลือกประเภทของแจ้งปัญหา, ขอตำแหน่งรถ หรือขอหนังสือรับรอง 
พร้อมทั้งสร้าง Function สำหรับรับข้อมูลจากใน LINE อย่าง
message ในแชท และรับข้อมูลผ่าน Web Application 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 แสดงการ์ดในไลน์ 
 

 ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบระบบให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและ
ระยะเวลาการทำงานของระบบ  และประชุมเพื่อนำผลที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตาม Requirement ของผู้ใช้ระบบ 
 

7. ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่5 แสดงหน้าไลน์ของ Nostra logistic 
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ภาพที ่6 แสดงหน้า Login ในรูปแบบ Web Application ผ่านไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 แสดงกล่องข้อความประเภทของปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 แสดงหน้า Web Application ของแจ้งปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9 แสดง Ticket การแจ้งปัญหาและรายละเอยีด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่10 แสดงคู่มือการใช้งานระบบ NOSTRA Logistics 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11 แสดงเว็บการแจ้งขอหนังสือรับรอง DLT เข้าไลน์ 
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ภาพที่ 12 แสดงเว็บการค้นหาตำแหน่งรถ ที่แสดงอยู่บน Nostra Map 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่13 แสดงช่องทางการติดต่อกับบริษัท 

  
8. สรุปผลการศึกษา 

 ระบบบริการช่วยเหลือผู้ ใช้ระบบนอสตาร์ โลจิสติกส์  ที่
พัฒนาขึ้นนี้ สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ และความต้องการ
ของบริษัทจีไอเอส  เป็นระบบที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็น
อย่างดี  เช่น ปัญหาการแจ้งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการขนส่งสินค้าในช่วงเวลาปิดทำการของบริษัทต้นสังกัด 
ปัญหาความต้องการหนังสือ DLT ของพนักงานขับรถ  ปัญหาการ
ติดตามตำแหน่งของรถขนส่งสินค้าของบริษัท ที่ผู้ดูแลระบบและ
ผู้บริหารต้องติดตามผ่านระบบ Web Application เท่านั้น  ไม่
สามารถติดตามผ่านโทรศัพท์มือถือได้  ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ 
สามารถแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนั้น ยังช่วยลดภาระของการ

บันทึกปัญหาเข้าสู่ระบบนอสตาร์ โลจิสติกส์ ของผู้ดูแลลระบบการ
ขนส่งของบริษัทต่าง ๆ ได้อีกด้วย   
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ หลัง
การทดลองใช้งานโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 35 คน ได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1 การประเมิณความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

ความพึงพอใจ X̅ S.D. แปลผล 
1.การออกแบบให้สามารถใช้งาน
ง่าย 

4.54 0.60 มาก 

2.ความหลากหลายของการใช้งาน 4.57 0.73 มาก 
3.ความเร็วในการประมวลผล 4.40 0.73 มาก 
4.ความถูกต้องของข้อมูล 4.86 0.35 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่าผลการประเมิณความพึงพอใจต่อ

ระบบ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.53) จากผลสรุป
ข้างต้นได้ว่า จากจำนวนผู้งานที่ทำการทดลองใช้งานระบบจำนวน 
35 คน มีความเห็นว่าการทำงานของระบบและการออกแบบอยู่ใน
ระดับมาก 
 

9.ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาระบบบริการช่วยเหลือผู้ใช้ระบบนอสตาร์ โลจิสติกส์ 
ยังจำเป็นท่ีจะต้องพัฒนาต่อไป เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ ที่
ผู้ใช้ยังไม่สามารถใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือได้  และด้วยระบบนอสตาร์ 
โลจิสติกส์ มีการจัดเก็บการแจ้งปัญหาต่าง ๆ อยู่ตลอด  ในอนาคต
ควรมีการนำ AI และ Machine Learning มาใช้ในการทำนาย
ความเสียหายของอุปกรณ์หรือยานพาหนะล่วงหน้า ในลักษณะของ 
predictive maintenance  ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถป้องกันความ
เสียหายได้ทันท่วงที  จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็น
อย่างดี 
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บทคัดย่อ 
 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบพัฒนาระบบ
บริหารจัดการพัสดุของศูนย์กรรมวิธีข้อมูล โรงพยาบาลค่าย            
สุรนารี  2) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบบริหาร
จัดการพัสดุของศูนย์กรรมวิธีข้อมูล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  
เครื่องมือที่ ใช้ในการพัฒนาระบบคือ Visual Studio Code  
โปรแกรมจำลอง Server AppServ  โดยระบบถูกพัฒนาด้วย
ภาษา HTML, PHP, CSS, JavaScript  ใช้ MySQL เป็นตัวการ
จัดการข้อมูล ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธ์ิการเข้าถึง จัดการ
ข้อมูลสมาชิก จัดการข้อมูลพัสดุ เรียกดูหรือค้นหาพัสดุ ทำการ
เบิกพัสดุ  ดูรายการพัสดุที่ เบิก ดูรายการเบิกพัสดุทั้ งหมด                
และออกรายงานใบเบิกพัสดุ ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูหรือค้นหา
ข้อมูลพัสดุ ทำการเบิกพัสดุ ดูรายการพัสดุที่ เบิก และออก
รายงานใบเบิกพัสดุ  ผลการประเมินความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ และด้านการใช้
งาน พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 
คำสำคัญ - การบริหารจัดการ, พัสดุ, การพัฒนาระบบ 

ABSTRACT 
 This project has objectives 1) To design and 
develop a package management system of the Data 
Processing Center, Fort Suranari Hospital. 2) To 
evaluate the satisfaction in using the package 
management system of the Data Processing Center, 
Fort Suranari Hospital. The development tool are 
Visual Studio Code. AppServ server emulator. The 
system is developed with languages HTML, PHP, CSS, 
JavaScript. Use MySQL as the data management. The 

administrators can set access rights, manage member 
information, manage parcel information, browse or 
search for parcel data, proceed with parcel picking, 
view parcel picking list, view all parcel picking lists, 
and issue a bill of lading report. Users can browse or 
search for parcel data, proceed with parcel picking, 
view parcel picking list, and issue a bill of lading 
report. The results from the 4 aspects of the 
satisfaction assessment were accuracy, content, 
format, and usability. Found that the mean of 
satisfaction was at the highest level. The mean of 4.55 
and the mean of the standard deviation of 0.50 . 
Keyword - Management, Parcel, System development. 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามา  
มีบทบาทสำคัญ ใน ชีวิตประจำวันของมนุษย์ ม ากยิ่ งขึ้ น           
จนกลายเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ เลยก็ว่าได้   ปัจจุบันมนุษย์         
ได้นำเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
อำนวยความสะดวกในการทำงาน  ช่วยในการติดต่อสื่อสาร           
และการโทรคมนาคมมากยิ่งขึ้น  ทั้งภายในส่วนขององค์กร
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมถึงองค์กรที่ทำหน้าที่ในด้าน  
ของการค้าและบริการ  ได้นำเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ  รวมถึงการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆขององค์กรอีกด้วย  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้คนที่มา
ใช้บริการ ข้อมูลการเบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
ข้อมูลการยืม  การคืน  และข้อมูลรายงานต่ างๆ  เป็นต้น         
การนำเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้กัน
อย่างแพร่หลาย  และการตรวจสอบขบวนการทำงานนั้น  ทำให้
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สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานและยังช่วยให้ข้อมูลถูกต้อง
แม่นยำอีกด้วย  ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสายงาน  
แต่ละงานนั้นส่งผลให้ผู้บริหารหน่วยงานนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ ในองค์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น [1] 
 การบริหารงานพัสดุเป็นเรื่องสำคัญและมีความหมาย     
ต่อธุรกิจ  เนื่องจากทรัพยากรอันมีจำกัดธุรกิจแต่ละแห่ ง        
ซึ่งมีความต้องการใช้ทรัพยากรจึงต้องหาวิธีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  
ให้เกิดประโยชน์ที่สุดดังนั้น  การบริหารงานพัสดุจึงได้เริ่มได้รับ
ค ว า ม ส น ใจ ตั้ ง แ ต่  ค .ศ .1830 เรื่ อ ย ม า จ น ถึ งปั จ จุ บั น               
ซึ่งในการบริการพัสดุเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ   
เพื่อให้มีการประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งทางราชการ
และเอกชนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากทั้งด้านแนวคิด  
บทบาทของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการบริการจัดการพัสดุ  
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งการกวดขันตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระเบียบ [2] 
 จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา  คณะผู้วิจัยได้สอบถามความ
ต้องการและปัญหาของแผนกเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการพัสดุ
ของศูนย์กรรมวิธีข้อมูล  ได้รับปัญหาจากพนักงานที่ทำการเบิก
พัสดุ เนื่องจากในระบบบริหารจัดการพัสดุของศูนย์กรรมวิธี
ข้อมูล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี มีข้อมูลของพัสดุยังไม่ครบถ้วน         
ทำให้ การหาพัสดุที่ ต้องการเบิกต้องใช้ เวลานาน  ดั งนั้ น        
ผู้วิจัยได้เห็นปัญหาของระบบนี้  จึงเกิดความคิดที่จะนำระบบมา
พัฒนาจากระบบเดิมให้ข้อมูลในระบบมีความครบถ้วนมากขึ้น
และเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อออกแบบพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุของศูนย์
กรรมวิธีข้อมูล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 
2.2  เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบบริหารจัดการ
พัสดุของศูนย์กรรมวิธีข้อมูล  โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 

3. ขอบเขตของงาน 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุของศูนย์กรรมวิธีข้อมูล  
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  ได้ใช้ภาษา HTML, CSS Framework, 
PHP และ JavaScript ในการพัฒนา  โดยผู้ใช้นั้นเป็นพนักงาน
ภายในศูนย์กรรมวิธีข้อมูลโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 
3.1  ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถทำงานได้ ดังนี้ 
 3.1.1  ผู้ดูแลระบบต้องมีการ Login เข้าสู่ระบบทุกครั้ง 

 3.1.2  ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าใช้งานได้ทุกเมนูการทำงาน
ของระบบ 
 3.1.3  ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และอัพเดต
ข้อมูลในระบบได้ 
3.2  ผู้ใช้งาน (User) สามารถทำงานได้ ดังนี้ 
 3.2.1  ผู้ใช้งานต้องมีการ Login เข้าสู่ระบบทุกครั้ง 
 3.2.2  ผู้ใช้งานสามารถดูรายการพัสดุและทำการเบิกพัสดุ 
 3.2.3  ผู้ใช้งานสามารถออกรายงานการเบิกพัสดุได้ 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
4.1  ได้ระบบบริหารจัดการพัสดุของศูนย์กรรมวิธีข้อมูล 
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 
4.2  ลดระยะเวลาในการจัดหาพัสดุที่ต้องการเบิกของเจ้าหน้าท่ี 

4.3  ช่วยให้ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุมีความครบถ้วนมากขึ้น 

4.4  สามารถจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

5. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
5.1  วงจรการพัฒนาระบบ 
 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Cycle : SDLC) เป็นการดำเนินการ
ตามขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการเงิน เพื่อสร้างระบบงานคอมพิวเตอร์ให้
ทำงานเป็นไปตามที่ต้องการ [3] 
 วงจรการพัฒนาระบบ คือ กระบวนในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ ใช้ได้  โดยภายในวงจรนั้นจะแบ่งกระบวนการพัฒนา
ออกเป็นกลุ่มงานหลัก ๆ ดังนี้  ด้านการวางแผน (Planning 
Phase) ด้ า น ก าร วิ เค ร า ะ ห์  (Analysis Phase)  ด้ าน ก า ร
อ อ ก แ บ บ  (Design Phase) ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า 
(Implementation Phase) [4] 
 ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแต่เกิด
จนตายวงจรนี้จะเป็นขั้นตอน ที่ เป็นลำดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จ
เรียบร้อย เป็นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องทำ
ความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องทำอะไร และทำ
อย่างไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนท่ี 1 : เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 
 ขั้นตอนท่ี 2 : ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ (Analysis) 
 ขั้นตอนท่ี 4 : การออกแบบ (Design) 
 ขั้นตอนท่ี 5 : การพัฒนาระบบ (Construction) 
 ขั้นตอนท่ี 6 : การปรับเปลี่ยน (Conversion) 
 ขั้นตอนท่ี 7 : บำรุงรักษา (Maintenance) 
5.2  ระบบจัดการฐานข้อมูล 
 Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บ
รวบรวมไว้  โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  และไม่ได้บังคับว่า
ข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บ
หลายๆแฟ้มข้อมูล [5] 
 ระบ บ ฐานข้ อมู ล  (Database System) คื อ  ระบ บ ที่
รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆที่ชัดเจน  ในระบบฐานข้อมูลจะ
ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มท่ีมีข้อมูลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
เข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีซอฟต์แวร์ที่ เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ ใช้และ
โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบ
จัดการฐานข้อมู ล  หรือ  DBMS (Data Base Management 
System)  มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ  การเข้าถึงข้อมูลของผู้ ใช้อาจเป็นการสร้าง
ฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้
ข้อมูลมา  โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายใน
โครงสร้างของฐานข้อมูล [6] 
5.3  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึง วิธีการ
วิเคราะห์ระบบใดระบบหนึ่งโดยมีการคาดหมายและจุดมุ่งหมาย
ที่จะมีการปรับปรุงและแก้ไขระบบนั้น  การวิเคราะห์นั้นจะต้อง
ทำการแยกแยะปัญหาออกมาให้ได้   แล้วกำหนดปัญหาเป็น
หัวข้อเพื่อทำการศึกษาและหาวิธีแก้ไข [7] 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and 
Design) หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมา
ใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือในระบบย่อยของธุรกิจ  นอกจาก
การสร้างระบบสารสนเทศใหม่แลว้การวิเคราะห์ระบบช่วยในการ
แก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้  การ
วิเคราะห์ระบบ คือ การหาความต้องการ (Requirements)                    

ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร  หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้า
มาในระบบ [8] 
5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สุนันทา ศิริเจริญวัฒน์ ได้ทำการศึกษาเรื่องการจัดการ
คลังสินค้า บริษัท ภูมิ ไทย คอมซีส จำกัด  ทางบริษัทขาด
ประสิทธิภาพ คือ มีสินค้าคงคลังปริมาณสูงคลังสินค้ามีวิธีการ
จัดเก็บและจัดวางไม่เหมาะสม  และกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่
ให้ ช่างใช้ เวลานานและข้อผิดพลาดสู ง   ปรับปรุงวิธีการ
ดำเนินงานการรับสินค้าการเบิกจ่ายการปรับปรุงจำนวนรายการ
อะไหล่จัดความสำคัญอะไหล่ด้วยวิธี ABC การตั้งรหัสสินค้าและ
การตั้งรหัสการจัดเก็บในคลังสินค้า [9] 
 ฐิติพัฒน์ มหาดไทย ได้ทำการศึกษาเรื่องโครงการพัฒนา
ระบบจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์การมหาชน)  เพื่อนำไปใช้จัดการสินทรัพย์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  โดยให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของสินทรัพย์
เหล่านั้นไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อประกอบการตัดสินใจและ
ควบคุมการใช้งานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบหรือนโยบายของ
องค์กร โดยระบบจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่พัฒนามี
สถาปัตยกรรมแบบ Windows-Based Application ที่นำมาใช้
งานภายในองค์กรในลักษณะอินทราเน็ต  ซึ่งจะครอบคลุมการ
ทำงานตั้งแต่ผู้ดูแลระบบนำเข้าข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
เจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์ขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผู้ดูแล
ระบบบริหารจัดการการยืมและคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จนกระทั่งถึงการดำเนินการจัดการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
[10] 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุของศูนย์กรรมวิธีข้อมูล 
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี มีวิธกีารดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
6.1  วิเคราะห์ระบบงานเดิม 
 6.1.1  วิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิม 
 ระบบงานเดิมของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
พัสดุของศูนย์กรรมวิธีข้อมูล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ยังไม่มีการ
เพิ่มการแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น ไม่มีรูปภาพพัสดุ ไม่มีการ
บันทึ กที่ จั ด เก็บพั สดุ  ไม่ มี แสดงสถานะวันที่ แก้ ไขล่ าสุ ด         
และใบออกรายงานยังไม่มีรูปภาพประกอบท่ีชัดเจน 
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 6.1.2  ผังงาน User (Flowchart) 

 

ภาพ 1  ผังงาน User (Flowchart) 

 จากภาพที่ 1 อธิบายได้ว่าผู้ใช้งานสามารถล็อกอินเข้าสู่
ระบบผ่านการตรวจสอบสิทธ์การเข้าถึง ซึ่งกำหนดโดยผู้ดูแล
ระบบ ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายการพัสดุ ทำการเบิกพัสดุ       
ดูรายการเบิกพัสดุ สามารถค้นหารายการพัสดุ และทำการ    
ออกรายงานใบเบิกพัสดุได้ 
 

 6.1.3  ผังงาน Admin (Flowchart) 

 
ภาพ 2  ผังงาน Admin (Flowchart) 

 จากภาพที่ 2 อธิบายได้ว่าผู้ดูแลระบบเมื่อล็อกอินเข้าสู่
ระบบแล้วจะสามารถจัดการข้อมูลพัสดุด้วยการ เพิ่ม ลบ แก้ไข
ได้ จัดการข้อมูลผู้ใช้เพิ่มและกำหนดสิทธิ์เข้าถึง ลบ แก้ไขได้  
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ค้ น ห า ร า ย ก า ร พั ส ดุ  ท ำ ก า ร เบิ ก พั ส ดุ                
และออกรายงานใบเบิกพัสดุ 
 6.1.4  Use case Diagram 

 
ภาพ 3  Use Case Diagram 
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 จากภาพท่ี 3 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1.  กำหนดแอคเตอร์  (Actor)  ผู้ดำเนินการในระบบ
ประกอบด้วยผู้ดูแลระบบ (Admin), ผู้ใช้งาน (User) 
 2.  กำหนดยูสเคส (Use Case)  ยูสเคสในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการพัสดุของศูนย์กรรมวิธีข้อมูล โรงพยาบาลค่าย    
สุรนารี  ผู้ใช้เข้าใช้งานระบบต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์การ
เข้าถึงเมื่อเข้าสู่ระบบซึ่งถูกกำหนดสิทธ์โดยผู้ดูแลระบบ (Admin) 
การเข้าสู่ระบบจึงจะสำเร็จ  ส่วนของการใช้งานระบบ ผู้ดูแล
ระบบ (Admin) สามารถจัดการข้อมูลสมาชิก, สามารถเพิ่ม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลพัสดุ, เรียกดูหรือค้นหาข้อมูลพัสดุ, ทำการเบิกพัสดุ, 
ดูรายการพัสดุที่เบิก, ดูรายการเบิกพัสดุทั้งหมด, Export ใบเบิก
พัสดุ  ส่วนผู้ใช้งานท่ัวไป (User) สามารถเรียกดูหรือค้นหาข้อมูล
พัสดุ, ทำการเบิกพัสดุ, ดูรายการพัสดุที่เบิก, Export ใบเบิกพัสดุ 
และส่วนของการกำหนดสิทธิการเข้าถึง การจัดการข้อมูลของ
ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถทำได้เท่าน้ัน 
6.2  ระบบงานใหม่ 
 เป็นการนำระบบงานเดิมมาต่อยอด เพื่อให้มีการแสดง
รายละเอียด เช่น เพิ่มตารางตู้จัดเก็บพัสดุ เพิ่มตารางรูปภาพ 
และตารางวันที่แก้ไขล่าสุด เพื่อให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการ
ค้นหาพัสดุและลดระยะเวลาในการค้นหาพัสดุ นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้ฐานข้อมูลเดิมได้ 
6.3  การกำหนดประชากร 
 การประเมินผลความพึงพอใจการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการพัสดุของศูนย์กรรมวิธีข้อมูล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี       
ได้กำหนดประชากรคือพนักงาน เจ้าหน้าที่ในศูนย์กรรมวิธีข้อมูล 
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
จำนวน 7 คน 
6.4  เคร่ืองมือที่ใช้ 
 6.4.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุของศู นย์
กรรมวิธีข้อมูล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ได้ใช้โปรแกรม Visual 
Studio Code ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม จ ำ ล อ ง  Server AppServ             
และพัฒนาระบบด้วยภาษา HTML, CSS Framework, PHP 
และ JavaScript ในการพัฒนาระบบใช้ MySQL เป็นตัวการ
จัดการข้อมูล  โดยผู้ใช้นั้นเป็นพนักงานภายในศูนย์กรรมวิธีข้อมูล
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  ซึ่ งระบบได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ประกอบไปด้วย ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) และส่วน         
ของผู้ใช้งาน (User) 
 6.4.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจ 
 กำหนดลักษณะของแบบสอบถามในการวัดระดับ
ความพึงพอใจ  โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
 ด้านที่ 1 ด้านความถูกต้อง (Accuracy) 
 ด้านที่ 2 ด้านเนื้อหา (Content) 
 ด้านที่ 3 ด้านรูปแบบ (Format) 
 ด้านที่ 4 ด้านการใช้งาน (Usability) 
 โดยได้แบ่งระดับความพึงพอใจเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 จากค่าคะแนนนำมาหาค่าเฉลี่ยโดยการแปลผลคณะ
ผู้จัดทำต้องการจำนวนผลลัพธ์ 5 ช้ัน ดังนั้น คำนวณหาความ
กว้างของช้ัน นำเข้าไปคำนวณหาค่าเฉลี่ย และกำหนดเกณฑ์
สำหรับแปลความหมายจากคะแนนค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

ความกว้างอันตรภาคชั้น  =  
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ำสุด

จำนวนชั้น
 

 

          =  
5−1

5
 =  0.80  (1) 

 สำหรับค่าแปลความหมายค่าเฉลี่ย คณะผู้จัดทำได้
ใช้เกณฑ์เพื่อแปลความหมาย ดังนี ้
 4.21–5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด   
 3.41–4.20 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 2.61–3.40 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ      
ปานกลาง  
 1.81–2.60 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
 1.00–1.80 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด 
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6.5  สถิติที่ใช้ 
 6.5.1  สถิติที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย 

𝑥 ̅ =  
∑ 𝑥

𝑛
   (2) 

 6.5.2  สถิติที่ใช้ในการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      S.D. = √
𝑛 ∑ 𝑥2 −(∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
  (3) 

 
7. ผลการดำเนินงาน 

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุของแผนกศูนย์กรรมวิธี
ข้อมูล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี   ซึ่งเป็นข้อมูลที่ ได้จากการ
ออกแบบและพัฒนา โดยมีผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
7.1  ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุของแผนกศูนย์
กรรมวิธีข้อมูล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 

 

ภาพ 4  หน้าล็อกอินเข้าใช้งานในระบบ 

 ภาพที่ 4 เป็นหน้าแรกของระบบที่จะให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึงระบบแบบผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้งาน 

 

ภาพ 5  หน้าแสดงข้อมูลพัสด ุ

 ภาพที่ 5 เมื่อล็อกอินเข้าระบบมาจะเจอหน้าหลักคือหน้า 
ค้นหาพัสดุอุปกรณ์/เลือกดูพัสดุอุปกรณ์ ที่ได้เพิ่มการแสดง
รายละเอียด และช่องหมายเหตุเป็นส่วนจัดการข้อมูลพัสดุที่มี
เฉพาะสิทธ์ิเข้าถึงของผู้ดูแลระบบ 

 

ภาพ 6  หน้าเพิ่มข้อมูลพัสด ุ

 ภาพที่ 6 หน้าเพิ่มพัสดุเข้าระบบ สามารถอัพโหลดรูปภาพ
ลงระบบเพื่อให้ไปแสดงหน้าค้นหาพัสดุอุปกรณ์/เลือกดูพัสดุ
อุปกรณ์ ดังภาพที่ 2 

 

ภาพ 7  หน้ารายการพัสดุที่กำลังเลือก 

 ภาพที่ 7  หน้ารายการพัสดุที่กำลังเลือก แสดงรายการพัสดุ
ที่กำลังเลือกเพื่อทำการเบิก สามารถแก้ไข เพิ่ม ลบรายการพัสดุ
ที่จะเบิกก่อนบันทึกการเบิกได้ 
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ภาพ 8  หน้ารายการพัสดุที่เบิก 

 ภาพที่ 8 หน้ารายการพัสดุที่เบิก เมื่อทำการเบิกพัสดุจาก
หน้า ค้นหาพัสดุอุปกรณ์/เลือกดูพัสดุอุปกรณ์ เมื่อบันทึกการเบิก
แล้วข้อมูลการเบิกจะมาแสดงที่หน้านี้ แล้วสามารถทำการออก
รายงานการเบิกได้ 

 

ภาพ 9  หน้าออกรายงานการเบิกพัสด ุ

 ภาพท่ี 9 หน้าออกรายงานการเบิกพัสดุออกมาเป็นเอกสาร 
ที่แสดงรายละเอียดข้อมูลการเบิกของแต่ละครั้ง 

7.2  ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการพัสดุของแผนกศูนย์กรรมวิธีข้อมูล โรงพยาบาลค่ายสุร
นาร ี
 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหาร
จัดการพัสดุของศูนย์กรรมวิธีข้อมูล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี    
ผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.55 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.50 
 

8. สรุปผลและอภิปราย 
8.1  สรุปผลการดำเนินงาน 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุของศูนย์กรรมวิธีข้อมูล 
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 8.1.1  ผลของการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุของศูนย์
กรรมวิธีข้อมูล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี   จากการทดลอง
ประสิทธิภาพซึ่งสามารถสามารถสรุปผลการทำงานได้ คือ         
การเบิกพัสดุ และการจัดเก็บข้อมูลพัสดุให้มีความสะดวกและ
ง่ายต่อการใช้งาน  โดยระบบสามารถค้นหาข้อมูลรายช่ือการ
จัดเก็บหรือข้อมูลพัสดุ  ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเสียเวลาในการ
ทำงานและสามารถลดความเสี่ยงหรือความผิดพลาดในการ
ดำเนินงาน  ซึ่งระบบได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วย         
1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถกำหนดสิทธ์ิการเข้าถึง 
จัดการข้อมูลสมาชิก เพิ่มลบแก้ไข ข้อมูลพัสดุ เรียกดูหรือค้นหา
พัสดุ ทำการเบิกพัสดุ ดูรายการพัสดุที่เบิก ดูรายการเบิกพัสดุ
ทั้งหมด และออกรายงานใบเบิกพัสดุ 2) ส่วนของผู้ใช้งาน (User) 
สามารถเรียกดูหรือค้นหาข้อมูลพัสดุ ทำการเบิกพัสดุ ดูรายการ
พัสดุที่เบิก และออกรายงานใบเบิกพัสดุ 
 8.1.2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการพัสดุ
ของศูนย์กรรมวิธีข้อมูล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  โดยมีผู้ใช้งาน
ระบบ จำนวน 7 คน ทำการประเมินระบบทั้ ง 4 ด้าน คือ                     
1) ด้านความถูกต้อง 2) ด้านเนื้อหา 3) ด้านรูปแบบ และ 4) ด้าน
การใช้งาน  พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการทำงานทั้ง 4 ด้าน   
มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับดีมาก  ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55    
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 
8.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุแผนกศูนย์กรรมวิธี
ข้อมูล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  ในครั้งนี้ได้นำพัฒนามาเพื่อให้
ผู้ใช้มีความสะดวกในการค้นหาพัสดุและลดระยะเวลาในการ
ค้นหาพัสดุ อีกยังสามารถจัดเก็บข้อมูลพัสดุให้เป็นระเบียบมาก
ขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา ศิริเจริญวัฒน์  
ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องการจัดการคลังสินค้า บริษัท ภูมิไทยคอม
ซีส จำกัด ทางบริษัทขาดประสิทธิภาพ คือ มีสินค้าคงคลัง
ปริมาณสูง คลังสินค้ามีวิธีการจัดเก็บและจัดวางไม่เหมาะสม 
กระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างใช้เวลานานและข้อผิดพลาด
สูง ซึ่งได้ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานการรับสินค้า การเบิกจ่าย 
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การปรับปรุงจำนวนรายการอะไหล่ และจัดลำดับความสำคัญใน
การจัดเก็บอะไหล่ 
 สรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาผลการทดสอบการประเมินความพึง
พอใจการทำงานของระบบพบว่าทุกรายการประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.50 ภาพรวมของระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด  ดังนั้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุ
แผนกศูนย์กรรมวิธีข้อมูล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี สามารถ
นำไปใช้เพื่อเบิกจ่ายพัสดุได้สะดวกขึ้นและสามารถใช้งานได้จริง
ในแผนกศูนย์กรรมวิธีข้อมูล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 
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บทคัดย่อ 

 ระบ บ ก าร จั ด ก า รท รั พ ย าก ร บุ ค ค ล ค ณ ะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูล
บุคลากรและตรวจสอบเงินเดือนของบุคลากรผ่าน
เว็บไซต์ได้สะดวกโดยโปรแกรมพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP 
ในรูปแบบ เว็บไซต์ ใช้ ฐานข้อมูล  MySQL ระบบนี้
ประกอบด้วย4ระบบย่อย โดยการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย
ราชภัฎชัยภูมิ ได้พัฒนาเสร็จสิ้นตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อย่างสมบูรณ์โดยที่บุคลากรสามารถสมัครเป็นสมาชิก
และสามารถสืบค้นข้อมูลตนเอง สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลของตนเองได้ ส่วนของเจ้าหน้าที่สามารถค้นหา 
เพ่ิม แก้ไข ลบ ข้อมูลของสมาชิก และสามารถทำการ
ค้นหา ประวัติของบุคลากร ทำให้ผู้เข้าใช้งานได้รับความ
สะดวกสบายมากขึ้น  

คำสำคัญ - การพัฒนาระบบ; การจัดการทรัพยากร
บุคคลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ; 
อินเตอร์เน็ต  

 
 

ABSTRACT 

 Human Resource Management System, 
Faculty of Business Administration, Chaiyaphum 
Rajabhat University It aims to increase efficiency 
in the management of personnel in 
Chaiyaphum Rajabhat University. Users can 
easily manage personnel information and check 
personnel salaries through the website. The 
program developed in PHP language in the 
format. The website uses a MySQL database. 
This system consists of 4 subsystems. By 
developing human resource management 
system, Faculty of Business Administration, 
Chaiyaphum Rajabhat University Has completed 
the development according to Complete set 
objectives where personnel can apply for 
membership and search for themselves. Can 
contact to inquire about their own information 
Staff section can search, add, edit, delete 
member information. And can perform 
searches Personnel history Make the user more 
comfortable. 
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Keywords - System development, Human 
Resource Management. Faculty of Chaiyaphum 
Rajabhat University, Internet  

 
1. บทนำ 

  
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้มีการ

จัดเก็บข้อมูลบุคลากรในโปรแกรม Microsoft Excel  
โดยการบันทึกข้อมูลบุคลากรมาจากกองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ทำให้ทำให้ เกิดปัญหา
เจ้าหน้าที่ทำงานล่าช้ามีขั้นตอนการดำเนินงานที่ยุ่งยาก 
ไม่ทันตามความต้องการของพนักงานและข้อมูลสูญหาย
ได้ง่าย ผู้วิจัยต้องการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ชัยภูมิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการทรัพยากรบุคคลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย
ราชภัฎชัยภูมิ 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
    3. เพ่ือประเมินผลประสิทธิภาพในการทำงานของ
ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูม ิ

 
 
 
 
 

3. ขอบเขตของระบบ 
 

 เนื่องจากระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลคณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิเป็นระบบขนาด
เล็กและไม่มีความซับซ้อน ดังนั้น เพ่ือให้กาวิจัยในครั้งนี้
เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับเวลาที่
กำหนด ผู้วิจัยจึงได้กำหนดขอบเขตการออกแบบและ
พัฒนาระบบงานไว้ดังนี้ 

1. จัดการข้อมูลบุคลากร 
2. ตรวจสอบเงินเดือนของบุคลากร 

 จากระบบงานดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ตั้งให้มี
ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ควบคุมระบบ โดยระบบงานมีขั้นตอน
การทำงาน ดังนี้ 

1. ผู้ดูแลระบบ สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูล 
ของตนเองและบุคลากรได้ ยกเว้นเปลี่ยน
รหัสผ่านต้องเป็นตัวบุคลากรเองเท่านั้นที่
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ 

2. บุคลากรสามารถ เรียกดูข้อมูลตนเองได ้
 
4. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 

 
4.1 การศึกษาและรวบรวมความต้องการของระบบ 

คณะผู้จัดทำดำเนินการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลคณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิแบบเดิม ได้
รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบและปัญหาที่เกิดขึ้น
รวมทั้งการศึกษาการเขียนโปรแกรม และการจัดการ
ฐานข้อมูล  
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4.2 วิเคราะห์ระบบ 
 จากการศึกษาข้อมูลต่างๆได้นำมาวิเคราะห์เพ่ือให้
ทราบปัญหาที่แท้จริงและทำการวิเคราะห์ระบบงานใหม่ 
เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการและโครงสร้างข้อมูลที่
จำเป็น โดยแสดงด้วยแผนภาพไดอะแกรม ได้แก่  
แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานด้วย Work Flow 
Diagram และแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลด้วย 
DFD (Data Flow Diagram)  
 

 
ภาพ 1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานด้วย              

( Context Diagram ) 
 

 
 

ภาพ 2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลด้วย DFD 
(Data Flow Diagram) 

4.3 การออกแบบระบบ 
 เป็นการออกแบบส่วนต่าง ๆ  ของระบบซึ่ ง
ได้แก่ ฐานข้อมูล หน้าจอการแสดงผลของโปรแกรม ซึ่ง
ต้องออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจกระบวนการทำงาน
ของโปรแกรมเพ่ือง่ายต่อการใช้งานออกแบบฐานข้อมูล 
(Database Design)โดยใช้รูปแบบของฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์(Relational Database) โดยจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของตาราง 2 มิติ  และแต่ละตารางข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กันผ่านทางคีย์หลัก ( ่ Primary Key)และ
คีย์นอก (Foreign Key) ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ ใช้   
(User Interface Design) โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ข อ ง  GUI 
(Graphic User Interface) เพ่ือให้มีความสวยงามและ
ใช้งานง่าย 

 
 

ภาพ 3  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย ERD 
( Entity Relationship Diagram 
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4.4 การพัฒนาระบบ 
 เป็ นกระบวนการเขี ยน โปรแกรม ที่ ได้ จาก
รายละเอียดที่รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ จากการ
วิเคราะห์ถึงปัญหา จากการออกแบบ โดยการสร้างต้น
แบบจำลองขึ้นมาแล้วนำไปให้ผู้ใช้ได้ทำการทดลองและ
นำผลที่ได้จากการทดลองมาทำการปรับเปลี่ยนพัฒนาให้
ตรงตามความต้ องการของผู้ ใช้ ให้ มากที่ สุ ด  เป็ น
กระบวนการเขียนโปรแกรมโดยนำเอารายละเอียดต่างๆ 
จากที่ได้ออกแบบไว้มาทำการเขียนโปรแกรมและพัฒนา
ระบบนี้ด้วยการใช้โปรแกรม Notepad++ ในการเขียน
คำสั่ ง  และพ ร้อมจั ดการฐานข้ อมู ลด้ วย  MySQL 
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ ในการพัฒนา ได้แก่  PHP , 
HTML,CSS และ ติดตั้งเครื่องเว็บเซิฟเวอร์ด้วย Xampp 
 
4.5 การทดสอบระบบ 
 การทดสอบระบบจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งเป็นการตรวจสอบหา
ข้อผิดพลาด (Bug) ในโปรแกรมรวมถึงการตรวจสอบ
ระบบว่าระบบที่ทำการพัฒนาจะสามารถให้ผลตามความ
ต้องการหรือไม ่
 

5.  ผลการศึกษา 
 

 ผลการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ผู้วิจัยได้ทำ
การวิเคราะห์ และออกแบบ โดยได้จัดทำเป็น Work 
Flow Diagram, แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลด้วย 
DFD (Data Flow Diagram) แ ล ะ แ ผ น ภ า พ แ ส ด ง
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ข้ อ มู ล ด้ ว ย  ERD ( Entity 
Relationship Diagram ) รวมถึ งได้ วางเค้ าร่างของ
ระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรบุ คคลคณ ะ

บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 
5.1 ออกแบบ ส่ วนติ ดต่ อกั บ ผู้ ใช้  (User Interface 
Design) 

 
ภาพ 4 หน้าหลักของการพัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ชัยภูมิ 

 

 
ภาพ 5 หน้าจอแสดงข้อมูลแอดมิน 

 

 
ภาพ 6 หน้าจอแสดงรายชื่อบุคลากร 
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ภาพ 7 หน้ารายงาน 

 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย
ราชภัฎชัยภูมิ ผู้ศึกษาพบว่าระบบสามารถอำนวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
เป็นอย่างมาก และก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โดยบุคลากรที่มาใช้
ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เนื่องจากสามารถดูข้อมูล
บุคลากรได้ที่เว็บไซต์ได้อย่างสะดวก ในส่วนของผู้ดูแล
เกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร สามารถทำงานได้อย่างสะดวก
มากยิ่งขึ้น 
 

7. อภิปรายผล 
 

 ผลการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ผู้วิจัยได้ทำ
การวิเคราะห์ และออกแบบ รวมถึงได้วางเค้าร่างของ
ระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรบุ คคลคณ ะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลของบุคลากรใน
มห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ ร วม ถึ งป ระ เมิ น ผ ล
ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ชัยภูมิ โดยบุคลากรที่มาใช้ระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  ไม่
ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย  เนื่องจาก
สามารถเรียกดูข้อมูลบุคลากรได้ที่เว็บไซต์ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ในส่วนของผู้ดูแลระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  
สามารถจัดเก็บขอ้มูลได้รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน  
 
7.1 สรุปผลและข้อดีข้อเสียของระบบ 
 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลคณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  ได้พัฒนาเสร็จ
สิ้นตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์โดยที่บุคลากร
สามารถสมัครเป็นสมาชิกและสามารถดูข้อมูล สามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลของตนเองได้ ส่วนของเจ้าหน้าที่
สามารถค้นหา เพ่ิม แก้ไข ลบ ข้อมูลของสมาชิก และ
สามารถทำการค้นหา ประวัติของบุคลากร ทำให้ผู้เข้าใช้
งานผู้เข้าชมได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น โดย ที่ไม่
ต้องเสียเวลาในการเดินทางมามหาวิทยาลัย 
 
7.2 ข้อดีของระบบใหม่ 
 7.2.1 ช่วยให้ผู้ใช้งานใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
โดยที่ผู้ ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลของตนเอง และยัง
สามารถ ตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรคนอ่ืนๆๆได้ 
 7.2.2 มีการจัดการข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบ
สามารถเข้าถึงข้องได้อย่างรวดเร็ว 
 7.2.3 ช่วยให้คนที่ดูแลเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร
สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง 
ๆ ได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว  
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7.3 ข้อเสียของระบบ 
 7.3.1ข้อมูลไม่ครบถ้วนขาดข้อมูลการลาและ
ข้อมูลการฝึกอบรม 
  
7.4 ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลคณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  สามารถนำไป
พัฒนาต่อให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 
และเพ่ือให้เหมาะกับการใช้งานในกรณีที่มีการปรับปรุง
เพ่ิมเติมการเรียกดูข้อมูลขึ้นมา ในภายภาคหน้า 
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พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวด้วยความ
เป็นจริงเสรมิ 

Development of e-commerce website for coconut oil processed 
products with augmented reality 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจ ัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์1) เพื ่อการพัฒนาเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าว
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
เว็บไซต์พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์
แปรรูปน้ำมันมะพร้าวด้วยความเป็นจริงเสริม 3) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์และเทคโนโลยีความเป็นจรงิเสริม 
โดยม ี เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ ในงานว ิจ ัยค ือ 1) เว ็บไซต ์ สำหรับ
ประชาสัมพันธ์ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าว 2) 
โปรแกรมติดตามสถิติสถิติเว็บไซต์ Google Analytics สำหรับ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการเข้าใช้งานเว็บไซต์จากกลุ่มลูกค้าและ
ผู ้ที ่สนใจ 3) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหรือAugmented 
Reality (AR) สำหรับสร้างวีดิโอแนะนำสินค้า 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ กลุ่มประชากรคือ กลุ่มลูกค้า และบุคคลทั่วไป 
จำนวน 404 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และร้อยละ 
 ผลการวิจัย ปรากฏว่าได้เว็บไซต์น้ำมันมะพร้าวไทย   
โอท็อป.com เว็บไซต์โอทอปน้ำมันมะพร้าวไทยช๊อป.com และ
เว็บไซต์น้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพ24.com ในรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และยังมีการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) 
เข้ามาใช้งานร่วมกันด้วย ผลการวัดประสิทธิภาพเว็บไซต์จากผู้
เข้าชมเว็บไซต์น้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพ24.com จำนวนผู้เข้า
ชม 201 เซสชัน 376 จำนวนเซสชันต่อผู้ใช้ 1.87 จำนวนหน้าท่ีมี
การเปิด 1,724 หน้า/เซสชัน 4.59 ระยะเวลาเซสชันเฉลี่ย 7.14 
อัตราตีกลับ57.98% ผลการแสดง index เว็บไซต์น้ำมันมะพร้าว
ไทยโอท็อป.com จำนวน index 465 จำนวนหน้า index 9 ผล

การแสดงด้านความสามารถของระบบความเป็นจริงเสริม(AR) 
ใช้งานง่าย และตัววีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม  ผล
จากการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ด้านการออกแบบ
เว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31  อยู่ในระดับมาก ด้านการใช้งาน
เว ็บไซต์ม ีค ่าเฉล ี ่ยเท ่าก ับ 4.33  อย ู ่ ในระด ับมาก ด ้าน
ความสามารถของระบบ e-commerce ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ค่า
อยู่ในระดับมาก ด้านความสามารถของระบบความเป็นจริงเสริม
(AR) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานที่มีต่อการเข้าใช้เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวด้วยความเป็นจริงเสริม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
คำสำคัญ – พัฒนาเว็บไซต์, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม, ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research:  1)  To develop a 
website for selling processed coconut oil products with 
augmented reality.  2)  To evaluate the efficiency of e-
commerce website development for coconut oil 
processed products with augmented reality.  3)  To 
assess the satisfaction of website users and augmented 
reality technology ( AR) .   Moreover, The tools used in 
this research are 1)  Publicity websites Sales of 
processed coconut oil products.  2)  Google Analytics 
website statistics tracking program for monitoring 
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website traffic performance from customers and 
interested people.  3)  Augmented Reality ( AR) 
technology for creating video product 
recommendations.  4)  Satisfaction questionnaire the 
demographic is a group of 404 customers and 
individuals.  The statistics used were mean, standard 
deviation, and percentage. 

 The research results show that Thai OTOP 
coconut oil website. com, OTOP website, Thai 
coconut oil shop.com and the Healthy Coconut Oil  

website 24. com In the e- commerce model and 
augmented reality (AR)  technology is also being used. 
Site performance measurement results from website 
visitors, coconut oil for health 24. com Visitor 201 
Session 376 Number of sessions per user 1. 87 
Pageviews 1,724 pages/ session 4. 59 Average session 
duration 7.14 Bounce rate 57.98% Results of index Thai 
OTOP coconut oil website . com Number of index 465 
Number of pages index 9. Enhanced augmented reality 
capabilities showcase easy to use, and the product 
introduction video is suitable. The results of measuring 
the website users' satisfaction In terms of website 
design, the mean was 4.31, which was high. The average 
website usage was 4.33, which was high. In terms of e-
commerce capabilities, the average was 4. 33, which 
was a high level. For augmented reality (AR) capability, 
the mean was 4. 45, which was at a high level.  The 
results of an inquiry of users' satisfaction towards 
accessing e- commerce websites for coconut oil 
processing products with augmented reality.  Overall it 
is at a high level. 
 
Keywords -- Website development, e-commerce, 
Augmented reality technology, Processed products 
 
 
 

1. บทนำ 
 ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าว โดยพืชเศรษฐกจิหลัก
อีกตัวของทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ มะพร้าว พบว่ามีปัญหา
เรื ่องผลผลิตตกต่ำบ่อยมาก ชาวสวนมะพร้าวหลายรายได้รับ
ความเดือดร้อน จึงเกิดความคิดอยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต
ของตนเอง ประกอบกับได้รับข้อมูลเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขภาพ และความงามจากธรรมชาติที ่มีกระแสความนิยมเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งเป็นการจุดประกายความคิด  ให้นึกถึงประโยชน์ที่
ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ ่น จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงได้
ศึกษาวิธีการทำน้ำมันมะพร้าวให้ใส นำมาใช้ประโยชน์อะไรได้
บ้าง ทดลองทำจนสำเร็จ และมีคุณภาพ จึงได้รวมกลุ่มร่วมกันทำ
น้ำมันมะพร้าวเพื่อจำหน่าย  เป็นการกำเนิดของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งได้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวหลายรูปแบบ  ทั้ง
สบู ่เครื่องสำอาง ฯลฯ แต่ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ น้ำมันมะพร้าว
สกัดเย็น [1] [2] หลังจากที่จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำการผลิต
แล้วการจัดจำหน่ายก็จะอยู่ในรูปแบบร้านค้ามีหน้าร้าน  และส่ง
ตามสถานที่ขายของฝากยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  ปัจจุบันการ
ขายสินค้าออนไลน์เป็นที่นิยมมากจึงทำการพัฒนาเว็บไซต์ เป็น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทต่อการ
ดำเน ินช ีว ิตมากข ึ ้น  สามารถเพ ิ ่มความสะดวก  สบายใน
ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี  ในส่วนของผู้ประกอบการจะช่วย
ประหยัดต้นทุนในการดำเนินงาน ทีเ่ชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต 

เพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน  เช่น การขายของ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ การเปิด
ร้านค้าออนไลน์ เป็นการสร้างเว็บไซต์ขึ ้นมาเพื่อนำสินค้ามา
จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งร้านค้าออนไลน์จะเหมือนกับ
ร้านค้าท่ัวไปที่นำสินค้ามาวางขาย แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ทำ
การซื้อขายทุกข้ันตอนผ่านอินเทอร์เน็ตเท่าน้ัน สามารถซื้อขายได้
ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก เพียงเข้าอินเทอร์เน็ตก็
สามารถเข้าซื้อสินค้าได้ง่ายไม่มีปัญหาเรื่องทำเล ที่ตั้งของร้านค้า 

จึงมีการนำเอาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งานบน
เว็บไซต์ [3] การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าที่ยังมีการ
จำหน่ายสินค้าในรูปแบบเดิมหรือมีหน้าร ้าน  ซึ ่งกลุ ่มลูกค้า
บางส่วนไม่สามารถไปซื้อที่หน้าร้านได้  การจำหน่ายสินค้าผ่าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นอีกช่องทางที่สามารถเพิ่มยอดขาย
โดยไม่ต้องมีหน้าร้านได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์แปร
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รูปน้ำมันมะพร้าวจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าละอู-ภูช้าง กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแสงอรุณ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยเจริญ 

ต้องการใช้งานเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ประชาสัมพันธ์ 
และทำการจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเข้า
มาเกี่ยวข้อง [4] เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหรือAugmented 
Reality (AR) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สร้างตัวอักษร ข้อความ รูปภาพ 
หรือวิดีโอให้เกิดขึ้นเป็นภาพเสมือนซ้อนทับกับภาพจริงปรากฏ
บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ Smartphone Tablet แว่นตา
อัจฉริยะ (Smart Glasses) และอุปกรณ์แสดงภาพเสมือนแบบ
สวมศีรษะ (Head Mounted Display) เมื ่อผู ้ใช้งานส่องกล้อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังภาพหรือบริเวณที่มีสัญลักษณ์ AR 
Code ระบบจะประมวลผลสัญลักษณ์ดังกล่าวออกมาเป็นภาพ 3 
มิติ หรือภาพเคลื่อนไหวปรากฏบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สร้าง
ความรู้สึกให้กับผู้ใช้งานเสมือนกับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง 
ๆ ปัจจุบันในภาคธุรกิจได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเสมือนจริง 
ในการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า 
และเพิ่มโอกาสให้ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น [5]  ซึ่งเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวของเราได้
นำแอพพลิเคชั่น AR มาใช้เพื่อเพิ่มยอดขาย ให้ลูกค้าสามารถ
เลือกผลิตภัณฑ์หลังจากรับชมรายการสินค้าที่มี AR Code โดย
ใช้ Smartphone หรือTablet ช่วยอ่านแสดงผลข้อมูล ซึ่งช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพความน่าสนใจ ให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ทีต่รงตามความตอ้งการได้มากยิง่ขึ้น ลดจุดอ่อนการ
สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ เป็นแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ขายสินค้า
ต่อไป [6] [7] 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวด้วยความเป็นจริงเสริม 
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์พัฒนาเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าว
ด้วยความเป็นจริงเสริม 

2.3 เพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์และ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

3.ขอบเขตของงานวจิัย 
พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์

แปรรูปน้ำมันมะพร้าวโดยมีการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมัน
มะพร้าวจาก 3 ชุมชนได้แก่ 1) ชุมชนบ้านห้วยเจริญ 2) ชุมชน

บ้านแสงอรุณ และ 3) ชุมชนป่าละอู-ภูช้าง มาทำในรูปแบบ AR 
ความเป ็นจร ิงเสร ิมในร ูปแบบวีด ี โอ แล ้วทำการประเมิน
ประสิทธิภาพเว็บไซต์โดยมีการวัดจาก Google Analytics และ
ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้เว็บไซต์และเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม 

4. แนวคิดและทฤษฎ ี
 4.1 การพาณิชย ์อ ิเล ็กทรอนิกส ์  (E-commerce) 
หมายถึง การติดต่อหรือทำธุรกรรมด้านต่าง ๆ ผ่าน ทางระบบ
อินเตอร์เน็ตหรือจะพูดได้ว่าเป็นการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อขายสินค้าหรือบริการออนไลน์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
จุดประสงค์หลักเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เป็นเหตุทำให้องค์กรมีรายได้
ลดลงไม่ว่าจะเป็นด้าน สถานที่ทำเล ที่ตั้ง ตึกหรือตัวอาคารที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ โกดังที ่ใช้เก็บสินค้า ห้องแสดงหรือโชว์
สินค้า รวมไปจนถึงตัวบุคคล อย่างเช่น พนักงานที่ใช้ในการขาย 
แนะนำสินค้าและต้อนรับลูกค้าจะถูกนำมาลดบทบาทในการทำ
หน้าท่ีลงเมื่อมีใช้ระบบออนไลน์เข้ามาเป็นตัวช่วยในด้านการ 
ดำเนินธุรกิจทั้งยังช่วยลดข้อจำกัดทางด้านเวลาในการเดินทางไป
ซื้อสินค้าหรือบริการอีกด้วย [3] [9] 

4.2 Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีที่ผสาน
เอาโลกแห่งความเป็นจริง (Reality) และความเสมือนจริง 
(Virtual) เข้าด้วยกัน ผ่านวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Webcam, 
computer, pattern, software และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ ่งภาพเสมือนจริงนั ้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
มอนิเตอร์ โปรเจคเตอร์หรืออุปกรณ์แสดงผล โดยภาพเสมือนจริง
ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ทันที อาจมีลักษณะทั้งที่เป็น
ภาพนิ่ง ภาพ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว และรวมถึงภาพเคลื่อนไหวท่ี
มีเสียงประกอบด้วย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบ 
[4] Augmented Reality เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริง 
(Real world) เข้ากับการปฏิสัมพันธ์เสมือนจริง (Virtual world) 
โดยผ่านการเทคนิคการแสดงผลสามมิติจากกล้องเว็บแคม ทำให้
เกิดการซ้อนทับระหว่างภาพในโลกแห่งความเป็นจริง กับภาพที่
เกิดขึ ้นในโลกเสมือน ซึ่งการผสมผสานของภาพที่เกิดขึ ้นนั้น
จะต้องเกิดขึ้นจากการได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นสำคัญ [5] 
[10] 

5. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 การดำเนินการวิจัยมีการดำเนินการดังนี้  
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 1. ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
บนรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
      1.1 การออกแบบ Marker ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
และออกแบบ Marker บนรูปผลิตภัณฑ์ 
 1) ออกแบบ Mock up ของ Marker รูปผลิตภัณฑ์ 
 2) จัดทำ Marker และทำการ Generator Marker 

  3) จัดทำวีดีโอแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ 
 4) Export Program AR เข ้าระบบ โดยโปรแกรม 
Artivive เพื่อใช้งาน 
 2 .  ศ ึ ก ษ า ว ง จ ร ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ  ( System 
Development Life Cycle: SDLC) การพัฒนาเว็บไซต์ขาย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวด้วยความเป็นจริงเสริม มี
ว ิธ ีการดำเนินงานตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 2.1 การกำหนดความต้องการของระบบ (Requirement 
Study) 
  1) เว็บไซต์มสีินค้าท่ีน่าสนใจแต่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จักสำหรับ
บุคคลภายนอกมากนักและยังไม่มช่ีองทางการเผยแพร่ไปถึงผู้ที่
สนใจ 
 2.2 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
  การวิจัยครั้งนี้คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาความเป็นไป
ได ้ในการพัฒนาเว ็บไซต์ให้อย ู ่ในร ูปแบบเว ็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำเทคโนโลยีความจริง
เสริม (Augmented Reality) โดยคณะผู้วิจัย ได้ศึกษาโปรแกรม 
Artivive เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นสำหรับการสร้างสื ่อใน
โลกแห่งความเป็นจริงเสริม ร่วมกับวีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์แปร
รูปน้ำมันมะพร้าวเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์มากขึ้น 
ช่วยทำให้การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์มากยิ่งข้ึน 

2.3 การวิเคราะหร์ะบบ (System Analysis) 
  1) กำหนดรูปแบบเนื้อหาเกี ่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่จะ
นำเสนอเนื้อหาทีม่ีความน่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น  
1) สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ 2) ประโยชน์ 3) วิธีการใช้ เป็นต้น 
  2) กำหนดรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมัน
มะพร้าวในรูปแบบวีดีโอ จากนั้นสร้างสื่อเทคโนโลยีความจริง
เสริมด้วยโปรแกรม (Artivive)  
 2.4 ออกแบบ (Design)  

  คณะผู้วิจัยทำการออกแบบเว็บไซต์ให้อยู ่ในรูปแบบ
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างวีดีโอแนะนำผลติภัณฑ์
แปรรูปน้ำมันมะพร้าว ด้วยโปรแกรม Movavi Video Editor 
จากนั ้นสร้างสื ่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมด้วยโปรแกรม 
Artivive ที่จะแสดงรูปภาพ วีดีโอ หรือวัตถุ 3 มิติ ผ่านฮาร์ดแวร์
และอุปกรณ์เคลื่อนที่  วิธีการสร้าง Marker สร้างโดยโปรแกรม 
Artivive ผ่านทางเว็บไซต์ Artivive.com ทำการสร้าง Marker 
จากภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ 
โดยให้แสดงผลในรูปแบบวีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมัน
มะพร้าว ทำให้ผู้บริโภคนิยมและให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์เป็น
อย่างมาก 

 
ภาพ 3 แผนผังเว็บไซต์  

 จากภาพ 3 แสดงแผนผ ังภาพรวมของเว ็บไซต์  
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาโดยใช้ชื่อ (น้ำมันมะพร้าวไทย
โอท็อป.com , โอทอปน้ำมันมะพร้าวไทยช๊อป.com , น้ำมัน
มะพร้าวเพื่อสุขภาพ24.com) เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าว 
 ซึ ่งในส่วนของผู ้ดูแลเว็บไซต์ จะสามารถดูเนื ้อหา
ผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ได้ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ มีระบบ
ตะกร้าสินค้า ระบบการชำระเงิน และดูรายละเอียดการสัง่ซือ้
ได้ สามารถทำการดูวิดีโอแนะนำสินค้าในรูปแบบARผ่าน
แอพพลิเคชั ่น Artivive ได้ ทำให้สร้างความน่าสนใจและ
ตัดสินใจซือ้สินค้ากับเว็บไซต์มากขึ้น  

  2.5 การพัฒนา (Development)  
       ทำการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรส 
(WordPress) ในการสร้างเว็บไซต์ โดยนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ (น้ำมันมะพร้าวไทยโอท็อป.com, โอทอป
น้ำมันมะพร้าวไทยช็อป.com, น้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพ
24.com) โดยมีการตั้งค่าข้อมูลของแต่ละสินค้าท่ีโพสต์ดังนี ้
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สินค้า

แนะน า 
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  1) กำหนดชื่อผลิตภัณฑ์ที่จะทำการเผยแพร่ 
และเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  
  2)   สร ้างอัลบั ้มร ูปภาพที ่เกี ่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ เพื่ออัพโหลดเป็นหมวดหมู่  
  3)ใส ่ร ูปภาพบาร ์โค ้ดสำหร ับแสกนเพื่อ
ติดตามและรับชมวีดีโอที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม AR 
  4) กำหนดหมวดหมู่ที ่เกี ่ยวข้องกับเนื ้อหา 
และกำหนดป้ายกำกับ หรือ Tags ของคำสำคัญ (Keywords)  
  5) กำหนดหัวเรื่อง (Title) ของเนื้อหา และ
กำหนดคำอธิบายของเนื้อหา 
  6)ใส่รูปที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และจะต้องเปน็
รูปที่สามารถใช้แสกนเพื่อรับชมวีดีโอท่ีใช้เทคโนโลยีความจริง
เสริม 

  7) การประชาสัมพันธ์ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย 
เช่น เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page), ยูทูป (YouTube) 
เป็นต้น โดยแต่ละช่องทางการประชาสัมพันธ์ จะสร้างลิงค์ไปยัง
เว็บไซต์ ที่ใช้ในการขายผลิตภัณฑ์ 
 2.6 การบำรุงรักษา (Maintenance)  
  การบำรุงรักษาจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในการดำเนินงาน 
ได้แก่ ปรับปรุงอัพเดตข้อมูล เนื้อหาต่าง ๆอยู่เสมอ ปรับรูปภาพ 
เพื่อให้มีความเหมาสมกับเว็บไซต์ และวีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ 
ผ่านโปรแกรม Artivive ให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย และมีความ
คมชัดในการรับชม  

6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการใช้เทคโนโลยเีสมือนจรงิผู้วิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม AR ในรูปแบบวีดีโอแนะนำผลิตภณัฑ์โดยใช้ 
โปรแกรม Artivive 

 
ภาพ 4 ตัวอย่างภาพการอ่าน Marker และแสดงเนื้อหาบนรปู

ผลิตภณัฑ ์

 
ภาพ 5 ตัวอย่างภาพการอ่าน Marker และแสดงเนื้อหาบนรปู

ผลิตภณัฑ ์
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 ภาพ 6 ตัวอย่างภาพการอ่าน Marker และแสดงเนื้อหาบน

รูปผลิตภณัฑ ์
 จากรูปรูปข้างต้น เป็นผลการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงที่
พัฒนาขึ้นในรูปแบบวีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมัน
มะพร้าวเมื่ออ่าน Marker รูปผลิตภัณฑ์ในหน้าเว็บไซต์ ผ่าน
แอพพลิเคชั่น Artivive  
 6.2 ผลการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                 
(E-commerce) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเวิร์ดเพรสส์ 

 
ภาพ 7 เว็บไซต์น้ำมันมะพร้าวไทยโอท็อป.com 

 
ภาพ 8 เว็บโอทอปน้ำมันมะพรา้วไทยช๊อป.com 

 
ภาพ 9 เว็บไซต์น้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพ24.com 
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  จากภาพข้างต้น แสดงภาพรวมของเว็บไซต์โดยหน้า
แรกของเว็บไซต์ จะประกอบไปด้วย ส่วนหัวเว็บไซต์ ส่วนเมนู 
เนื้อหาและรูปภาพผลิตภัณฑ์  

6.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์บนฐานข้อมูล
ของ Google โดยวัดประสิทธิภาพจากจำนวนการเก็บข้อมูลของ
เว็บไซต์ โดยแสดงจำนวน Index เว็บไซต์ในหน้าแรกของเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล Google  ดังตัวอย่างภาพ 10 

 
ภาพ 10 แสดงผลการวัดดัชนีการค้นหาเว็บไซต์ น้ำมันมะพร้าว

ไทยโอท็อปโดยเครื่องมือค้นหาของกูเกิ้ล 
ตาราง 1 แสดงผลสรุป Index ทั้ง 3 เว็บไซต ์

เว็บไซต์ จำนวน index 
น้ำมันมะพร้าวไทยโอทอ็ป.com 465 
โอทอปน้ำมันมะพร้าวไทยช็อป.com 301 
น้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพ24.com 52 

ผลตาราง 1 ผล index ของการเข้าชมเว็บไซต์พบว่า เว็บไซต์
น้ำมันมะพร้าวไทยโอท็อป.com เป็นเว็บไซต์ที่มีการค้นหามาก
ที่สุด มีด้านเนื้อหา และรูปภาพที่เผยแพร่มีคุณภาพ ซึ่งได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 มีการค้นหาจำนวน
ทั้งหมด 465 รายการ ถ้าหากเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพ
จะทำให้ Google ไม่เก็บค่า index ดังนั้นจึงต้องมีการปรับแต่ง
เนื้อหา และอัพเดทสินค้าใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น  

6.4 คณะผู้วิจัยได้ดำเนินงาน เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ 
โดยใช้โปรแกรม Google Analytics เพื่อติดตามเว็บไซต์ โดยมี
ข้อมูลดังนี้ ผู้ใช้งาน, ผู้ใช้งานใหม่, เซสชัน, จำนวนเซสชันต่อผู้ใช้, 
จำนวนหน้าที่มีการเปิด, หน้าต่อเซสชัน, ระยะเวลาเซสชนัเฉลี่ย, 
อัตราตีกลับ ตัวอย่าง ภาพ 15 

 
 ภาพ 15  นเว็บไซต์ น้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพ24.com   

ตาราง 2 แสดงผลสถติิผูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์ 

สถิติผู้เข้าชม 
google 

analytics 

เว็บไซต์ 
น้ำมันมะพร้าว
ไทยโอท็อป.

com 

เว็บไซต์ 
โอทอปน้ำมัน
มะพร้าวไทยช

อป.com 

เว็บไซต์ 
น้ำมันมะพร้าว
เพื่อสุขภาพ
24.com 

1. ผู้ใช้ 145 99 201 
2. เซสชัน 177 136 376 
3. จำนวนเซส
ชันต่อผู้ใช ้

1.22 1.37 1.87 

4. จำนวน
หน้าที่มีการ
เปิด 

404 376 1,724 

5. หน้า/เซสชัน 2.28 2.76 4.59 
6. ระยะเวลา
เซสชันเฉลี่ย 

1.55 3.36 7.14 

7. อัตราตีกลับ 73.45% 72.79% 57.98% 

ผลตาราง 2 ผลการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ทั้ง 3 
เว ็บไซต์  โดยใช ้โปรแกรม Google Analytics เว ็บไซต์ท ี ่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด คือ เว็บไซต์น้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพ
24.com โดยมีผู้เข้าชมเป็นจำนวน 201 คน และมีอัตราตีกลับท่ี 
57.98% โดยมีจำนวนครั้งในการใช้งานบนเว็บไซต์ 376 ครั้ง 
จากจำนวนทั้งหมด 1,724 ครั้ง ซึ่งผู้ใช้มีการเข้าถึงเนื ้อหาบน
เว็บไซต์ หรือมีการเจอข้อมูลที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ ด้วยจำนวน
การเปิดอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ จำนวน 1.87 หน้าต่อเซสช่ัน และ
มีระยะเวลาเข้าใช้งานเว็บไซต์นานถึง 7:14 นาที    

6.5 ผลการประเมินความพึงพอใจ พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวด้วยความ
เป็นจริงเสริม ได้ทำการประเมินทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวด้วยความ
เป็นจริงเสริม แบ่งการตอบแบบสอบถามออกเป็น 4 ด้าน 
ประกอบด้วย  1) ด้านการออกแบบเว็บไซต์  2) ด้านการใช้งาน
เว็บไซต์ 3) ด้านความสามารถของระบบ E-commerce 4) ด้าน
ความสามารถของระบบความเป็นจริงเสริม(AR) ในแต่ละด้านมี
ข้อคำถามด้านละ 5 ข้อ รวมข้อคำถามทุกด้านทั้งหมด 20 ข้อ
คำถาม ได้ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  0.885  

กลุ่มประชากรคือ ผู้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ตทั่วไป โดยทำการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 404 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และความเชื่อมั่น แบ่งได้ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง  3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 
404 คน 

ร้อยละ 

100.00 

เพศ 
ชาย 179 44.3 
หญิง 225 55.7 
อายุ 

15 – 25 ป ี
26  – 35 ป ี 
36 ปีขึ้นไป  

309 
71 
24 

76.5 
17.6 
5.9 

 

ตาราง  3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 

404 คน 

ร้อยละ 

100.00 

ระดับการศึกษา 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

99 
273 
32 

24.5 
67.6 
7.9 

อุปกรณ์ที่เขา้ใชง้านประจำ 
โทรศัพท์ 245 60.6 
คอมพิวเตอร์ 121 30.0 
แท็บเล็ต 38 9.4 
ความถี่การใชง้านอินเตอร์เน็ต 
ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน 22 5.4 
2-6 ชั่วโมงต่อวัน 231 57.2 
7-12 ชั่วโมงต่อวัน 96 23.8 

มากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน 55 13.6 
ความถี่การซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 
ทุกเดือน 178 44.1 
เดือนเว้นเดือน 100 24.8 
2-3 เดือนต่อครั้ง 38 9.4 
4-6 เดือนต่อครั้ง 30 7.4 
6 เดือนขึ้นไป 31 7.7 
ไม่เคยซ้ือสินค้าหรือบริการต่างๆ 27 1.7 

ผลตาราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ
หญิงจำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 55 อยู่ในช่วงอายุ 15-25 ปี 
จำนวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 ระดับการศึกษาปริญญาตร ี
จำนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 อุปกรณ์ที่เข้าใช้งานเป็น
ประจำ คือ โทรศัพท์ จำนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 มี
อัตราความถี่การใช้อินเตอร์เน็ต 2-6 ชั่วโมงต่อวัน จำนวน 233 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 และมีความถี่ในการซื้อสินค้าหรือบริการ
ต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกเดือน จำนวน 178 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.8      
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวด้วยความ
เป็นจริงเสริม แบ่งการตอบแบบสอบถามออกเป็น 4 ด้านดังน้ี 
 

ตาราง 4 ความพึงพอใจด้านการออกแบบเว็บไซต ์
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S. D ระดับความพึง

พอใจ 
1.การจัดวางเมนูของ
เว็บไซต์มีความเหมาะสม
ต่อการใช้งาน 

4.19 0.684 มาก 

2.สีที่ใช้ในหน้าเว็บไซต์มี
ความเหมาะสม 

4.41 0.633 มาก 

3.ตัวอักษรที่ใช้ในหน้า
เว็บไซต์มีความเหมาะสม 

4.20 0.644 มาก 

4.ขนาดของภาพใน
เว็บไซต์มีความเหมาะสม 
สวยงาม 

4.46 0.642 มาก 

5.ธีมที่เลือกใช้มีความ
เหมาะสม สวยงาม 

4.31 0.667 มาก 

รวม 4.31 0.654 มาก 

ผลตาราง 4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ที่มี
ต ่อด ้านการออกแบบเว ็บไซต์ โดยรวมอยู ่ในระดับมาก                
(�̅�= 4.31) เมื่อพิจารณาในรายการประเมิน พบว่า รายการที่
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มีค ่าเฉลี ่ยสูงสุด ค ือ ขนาดของภาพในเว ็บไซต์มีความ
เหมาะสม สวยงาม (�̅�= 4.46) และ รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ

ที่สุด คือ การจัดวางเมนูของเว็บไซต์มีความเหมาะสมต่อการ
ใช้งาน (�̅�= 4.19)  

 ตาราง 5 ความพึงพอใจด้านการใช้งานเว็บไซต ์
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความพึง

พอใจ 
1.แถบเมนูใช้งานง่าย ดู
ไม่ซับซ้อน 

4.22 0.610 มาก 

2.ขั้นตอนในการสั่งซ้ือ
สินค้าง่าย ไม่ยุ่งยาก 
 

4.49 0.632 มาก 

3.รูปแบบของเว็บไซต์มี
ความสวยงาม น่าสนใจ 

4.21 0.627 มาก 

4.การออกแบบเว็บไซต์
มีความเหมาะสมกับ
สินค้า 

4.45 0.637 มาก 

5.เว็บไซต์มีข้อมูลที่หน้า
สนใจ 

4.31 0.651 มาก 

รวม 4.33 0.631 มาก 

ผลตาราง 5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ที่มี
ต่อด้านการใช้งานเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.33 ) 

เมื่อพิจารณาในรายการประเมิน พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าง่าย ไม่ยุ่งยาก (�̅�= 4.49) และ

รูปแบบของเว็บไซต์มีความสวยงาม น่าสนใจ คือ การจัดวางเมนู
ของเว็บไซต์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน (�̅�= 4.21) 

ตาราง 6  ความพ ึ งพอใจด ้ านความสามารถของระบบ                
E-commerce 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ S.D ระดับความพึง
พอใจ 

1.การใช้งานภายในเว็บไซต์
ไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว 

4.17 0.622 มาก 

2.ระบบการสัง่ซ้ือสินค้าใช้
งานง่าย 

4.50 0.587 มากที่สุด 

3.ระบบการสัง่ซ้ือมกีาร
ติดตามสินค้า 

4.20 0.613 มาก 

4.มีการแจ้งราคาสินค้า
ครบถ้วน 

4.47 0.647 มาก 

5.มีการแจ้งรายละเอียดการ
สั่งซ้ือสินค้า 

4.32 0.657 มาก 

รวม 4.33 0.625 มาก 

ผลตาราง 6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ที่มีต่อด้าน
ความสามารถของระบบ E-commerce โดยมีความพึงพอใจต่อ
ระบบการสั่งซื้อสินค้าใช้งานง่ายเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

 (�̅�= 4.50) มมีีการแจ้งราคาสินค้าครบถ้วนเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก (�̅�= 4.47 และ S.D. = 0.647) ตามลำดับ และมีผลรวม

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.33 และ S.D. = 0.625)  

 
ตาราง 7 ความพึงพอใจด้านความสามารถของระบบความเป็น
จริงเสริม(AR) 

 
รายการประเมิน 

ค่าเฉลีย่ S.D 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ระบบความเป็นจริงเสรมิ (AR) ของ
เว็บไซต์ใช้งานง่าย 

4.29 0.589 มาก 

2.หลังจากใช้งานระบบความเป็นจริง
เสริม(AR) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมาก
ยิ่งขึน้ 

4.63 0.547 มากที่สุด 

3.ระบบความจริงเสริม(AR) มีความ
รวดเร็วในการแสดงผลบนหน้าจอ 

4.34 0.631 มาก 

4.ระยะเวลาในวีดิโอมีความเหมาะสม 4.55 0.589 มากที่สุด 

5.เนื้อหาในวีดิโอมีความน่าสนใจ 4.48 0.616 มาก 

รวม 4.45 0.594 มาก 

ผลตาราง 7 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ที่มีต่อด้าน
ความสามารถของระบบความเป็นจริงเสริม(AR) โดยมีความพึง
พอใจต่อหลังจากใช้งานระบบความเป็นจริงเสริม(AR) มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อมากยิ่งขึ้น (�̅�= 4.63) มีระยะเวลาในวีดิโอมีความ

เหมาะสม (�̅�= 4.55) เฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีเนื้อหาในวีดิโอ

มีความน่าสนใจ (�̅�= 4.48) ตามลำดับ และมีผลรวมค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก (�̅�= 4.45)  

 
7.สรุปและอภิปรายผล 

 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี ้ ด้านการพัฒนา
เว็บไซต์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย AR พบว่า เว็บไซต์ทั้ง 3 
เว็บ สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าว สร้างความ
รับรู้และเว็บไซต์มีส่วนประกอบด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ แอนนา พายุพัด ฐัศแก้ว ศรีสด และธัชกร วงษ์คำชัย (2559) 
เร ื ่องการว ิ เคราะห์  และออกแบบระบบเว ็บไซต ์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ OTOP 3-5 ดาว  ผลจากการศึกษา พบว่า 
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ปัจจัยความสำเร็จการเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือส่วนของ
ผู้ดูแล และระบบจัดการหลังร้าน แคตตาล็อกสินค้า ข้อมูลการ
สั่งซื้อ และระบบสมาชิก และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ก้อง
เกียรติ วิจิตขจี (2558) เรื ่องการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง
ส่งเสริมการเรียนรูศ้ัพท์ภาษาอังกฤษ ผลจากการศึกษา พบว่า สื่อ
เทคโนโลย ี เสม ือนจร ิงส ่งเสร ิมเร ียนร ู ้ศ ัพท ์ภาษาอ ังกฤษ
ประกอบด้วย 4 Marker ตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ Rabbit 
Cat Fish Dog และ Bilrd ได้นำเสนอในรูปแบบ Augmented 
Reality แสดงผลรูปแบบ 3 มิติ ผลจากการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ จำนวน 404 คน ในภาพรวมพบว่า มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทำในผู้ใช้รับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูป
น้ำมันมะพร้าวได้มาก ซึ่งเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสามารถ
แสดงรายละเอียดผ่านภาพผลิตภัณฑ์ โดยแตกต่างจากแบบเดิมที่
ผ ู ้ ใช ้ร ับรู้ ได ้น ้อย การนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสร ิมมา
ประยุกต์ใช้ทำให้เพิ ่มประสบการณ์การรับรู ้ โดยจุดเด่นของ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ทำให้เห็นข้อมูลจริงหรอืเสมือนจรงิ
บนหน้าจอที่หลากหลายมทำให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ 
เกิดทัศนคติและความรู้สึกด้านบวกต่อผลิตภัณฑ์ 
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และการสร้างคุณค่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลติภัณฑ์ชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) 
เพื ่อวัดประสิทธิภาพเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3) เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยเครื่องมือท่ีใช้วิจัย
ได้แก่ 1) เว็บไซต์ 2) โปรแกรมติดตามสถิติ เว็บไซต์ และ 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ต  ทำการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 400 คน  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  คือได้แก่ 
www. otopcoconutoil. com, www. thaicoconutoil. shop 
และ www.thaicoconutoil.online  2) ผลการวัดประสิทธิภาพ 
ได้แก่เว็บไซต์ www.thaicoconutoil.shop มีผู้เข้าชมมากที่สุด 
และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยทำการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การออกแบบ ด้านการใช้งานเว็บไซต์และด้านการใช้งานระบบ
ซื้อขายสินค้าของเว็บไซต์  เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า  ด้าน
การใช้งานระบบซื้อขายสินค้าของเว็บไซต์มีระดับความพึงพอใจ

มาก (�̅�=4.23)รองลงมาคือ ด้านการใช้งานเว็บไซต์( �̅�=4.17) 

และ ด้านการออกแบบ( �̅�=4.15 ) ตามลำดับ   
คำสำคัญ – พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1)  to develop 

the E- commerce website for community products in 
Prachuap Khiri Khan Province.  2 ) to measure e-
commerce websites' efficiency for community products 
in Prachuap Khiri Khan Province, and 3)  to assess e-
commerce website users' satisfaction for community 
products in Prachuap Khiri Khan Province there for 
consequently.  Moreover, The tools used for research 
are 1) Website 2) Google Analytics for tracking website 
3)  Satisfaction questionnaires.  Moreover, Population 
groups are internet users by randomly sampling 400 
people.  The statistics for data analysis were analyzed 
by percentage, mean, standard deviation.  Research 
results were as follows:  1)  Develop an e- commerce 
website for Prachuap Khiri Khan community products: 
www. otopcoconutoil. com, wwwThaicoconutoil. shop, 
www.thaicoconutoil.online.   2) The website efficiency 
www. thaicocontoil. shop with the most visitors and 3) 
satisfaction of website visitors for Prachuap Khiri Khan 
community products was a high level, when considered 
each aspect it was found that all aspects were at 
considering each aspect, it was found that the website 

merchandising system was the most ( �̅� =  4. 23) , 

http://www.thaicoconutoil.online/
http://www.thaicocontoil.shop/
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followed by Website usability (�̅� = 4.17) and design (�̅� 
= 4.15), respectively.  
Keywords –  E- commerce, Community product, 
Prachuap Khiri Khan Province       

บทนำ 
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมและมีการผลักดันให้มีการ

แข่งขันในด้านการผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูป เนื่องจากมะพร้าว 
เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ทำรายได้ให้จังหวัดเป็นอันดับที่
สองรองจากสับปะรด โดยมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทย 
พื้นที่ปลูก 457,288 ไร่ พื ้นที่เก็บเกี ่ยว 419,483 ไร่ ปริมาณ
ผลผลิต 494,091.47 ตัน มูลค่าการผลิต 4,116.04 ล้านบาท 
เกษตรกรผู ้ปลูกมะพร้าว 25 ,242 ครัวเรือนน้อยละ 57 ของ
ผลผล ิต ใช ้บร ิ โภคผลสด ร ้อยละ 36 ของผลผล ิตส ่งเข้า
โรงงานผลิตกะทิสดและมะพร้าวกะเทาะส่งตลาด ทั้งในและนอก
จังหวัด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 7 ใช้ผลิตน้ำมันมะพร้าวบริโภค
ภายในประเทศ ที่มีกลุ่มวิสาหกิจของชุมชน ในจังหวัด ทำการ
แปรรูปและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว โดยมีกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนป่าละอูภูช้าง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปน้ำมัน
มะพร้าวบริสุทธิ์บ้านห้วยเจริญ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแสง
อรุณ ที่แปรรูปจากมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวที่มีการ
คัดเลือกมะพร้าวที่ได้คุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน [1] 
[2] โดยการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีพื้นฐานการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3] ที ่เป็นรูปแบบ
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นเว็บไซต์การทำธุรกรรมซื้อ
ขายสินค้าและบริการบนอินเตอร์เน็ต[4] [5] 

ด ั ง น ั ้ น ค ณ ะ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย จ ึ ง ไ ด ้ พ ั ฒ น า เ ว ็ บ ไ ซ ต ์  www. 
otopcoconutoil. com www. thaicoconutoil. shop แ ล ะ
www.thaicoconutoil.online ขึ้นมา 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
2.1. เพื ่อพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล ็กทรอนิกส์สำหรับ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2.2. เพื ่อวัดประสิทธิภาพเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2.3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 
 

 
 
 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 เว็บไซต์มีผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 3 ชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนป่าละอูภูช้างวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปน้ำมัน
มะพร้าวบริสุทธิ์บ้านห้วยเจริญและ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแสง
อรุณ โดยใช้ Wordpress เป็นเครื่องมือการพัฒนาเว็บไซต์   
 การวัดประสิทธิภาพเว็บไซต์จากการจัดอันดับเว็บไซต์ 
Google การวัดค่าจากการจัดอันดับเว็บไซต์ Google และมีการ
วัดค่าผู้เข้าชมด้วย Google Analytics (ผู้ใช้งาน, ผู้ใช้งานใหม่, 
เซสชัน,จำนวนเซสชันต่อผู้ใช้, จำนวนหน้าที่มีการเปิด, หน้าต่อ

เซสชัน, ระยะเวลาเซสชันเฉลี่ย, อัตราตีกลับ) 

4. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 ทฤษฎีการเพิ ่มประสิทธ ิภาพของเคร ื ่องม ือค ้นหา 
(SEO:Search Engine Optimization) โดยมีการเก็บข้อมูล เป็น 
2 ประเภท 
  1. การเพิ ่มประสิทธิภาพของเครื ่องมือค้นหา ปัจจัย
ภายใน (Search Engine Optimization On Page)  เป ็นการ
ปรับแต่งเว็บไซต์ การแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ การจัดรูปแบบ
การแสดงผล เช่นการใส่แท็ก และแบ่งส่วนเนื้อหา หรือรวมไปถึง
การจัดลำดับหัวข้อ รูปแบบตัวอักษร โดยอัตราความเร็วในการ
เก็บข้อมูลจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน 
  2. การเพิ ่มประสิทธิภาพของเครื ่องมือค้นหา ปัจจัย
ภ า ย น อก  ( Search Engine Optimization Off Page)  เ ป็ น
ลักษณะของความน่าเชื่อถือของตัวเว็บไซต์ โดยมีการอ้างอิง หรือ 
ก ิจกรรมภายในเว ็บไซต์ Search Engine Spider จะทำการ
วิเคราะห์จาก Backlink ว่าลิงค์ของเว็บไซต์มีการปรับปรงุ [6] [7] 
 4.2 ประสิทธิภาพเว็บไซต์ โดยใช้เครื ่องมือการวิเคราะห์
เว็บไซต์ ที่เป็นตัวช้ีวัดและทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้า
ชมเว็บไซต์ ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลและสถิติของผู้เข้าชมเว็บไซต์

- ประสิทธิภาพของ
เว็บไซต ์
- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานเว็บไซต ์

พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสส์ำหรับ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
จังหวัด
ประจวบครีีขันธ ์
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พร้อมรวมถึงการวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบที่ทำความ
เข้าใจง่าย โดยเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ Google 
Analytics ซึ่งมีวิธีรวบรวมข้อมูลดังนี้  

 1.) ด้านผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
 2.) ด้านช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ 
 3.) ด้านการชมเนื้อหาภายในเว็บไซต์ 
 4.) การวิเคราะห์ถึงเป้าหมายในเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน 

 โดยมีจุดเด่น ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้งานง่าย และสามารถติดตาม
การเข้าชมเว็บไซต์ในขณะนั้นได้อีกด้วย [8] [9] [10] [11] [12] 
[13] 
 4.3 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
 เป็นวิธีการดำเนินธุรการทางการค้าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อสินค้า ขายสินค้า จัดส่งสินค้า เป็น
เรื่องของการทำธุรกิจที่เปลี่ยนจากรูปแบบเดิม มาเป็นรูปแบบ
ออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต [4] [5] 

5. วิธีการดำเนินงานวิจัย  
การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีขั้นตอนการดำเนินการ
วิจัยและพัฒนา ตามขั้นตอนดังน้ี 
 5.1 ศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นที่รู ้จักกับกลุ่มลูกค้าผ่านทาง
ช่องทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงมีการพัฒนาเว็บไซต์
เพื ่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน คือ 1.) กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนป่าละอูภูช้าง 2.) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปน้ำมนั
มะพร้าวบริสุทธิ์บ้านห้วยเจริญ 3.) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแสง
อรุณ 
 5.2 การวิเคราะห์ โดยมีเนื้อหาของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 
3 ชุมชน 1.) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าละอูภูช้าง 2.) วิสาหกิจชุมชน
กลุ ่มแปรรูปน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ ์บ้านห้วยเจริญ 3.) กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านแสงอรุณ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ แบ่ง
ออกเป็นหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก  
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ผลิตภัณฑ์บำรุง
ผิวหน้า ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริม โดยการวิเคราะห์
ถึงปัจจัยในการเข้าชมเว็บไซต์ จึงส่งผลให้ทางคณะผู้วิจัยจึงต้อง
ทำการปรับแต่งเว็บไซต์ หรือปรับปรุงเนื ้อหา ให้เป็นไปตาม 
Search Engine Optimization:SEO เพื่อทำให้เว็บไซต์ติดอยู่ใน

อ ันด ับบน หน้าแสดงผลการค ้นหา และการใช ้คำค ้นหา
(Keyword) ในการค้นหาเว็บไซต์ 
 5.3 การออกแบบได้มีพัฒนาเว็บไซต์ โดยออกแบบหน้าจอ
เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดแนว
ทางการออกแบบ ดังนี้ 1.ส่วนหัวเว็บไซต์(Header) 2.ส่วนเมนู
(Menu) 3. เนื ้อหาและรูปภาพของผลิตภัณฑ์(Content) 4. 
หมวดหมู่ (Tag) 5.ตะกร ้าส ินค้า (Cart) 6.ส ่วนท้ายเว ็บไซต์
(Footer) 

 

ภาพ 2 แผนผังเว็บไซต ์

 5.4 การพ ัฒนา เว ็ บ ไซต ์  ด ้ วย โปรแกรมเว ิ ร ์ ด เพรส 
(WordPress) [14] [15] เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่มีผลิตภัณฑ์ของทั้ง 3 
ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าละอูภูช้างวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปร
รูปน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ ์บ้านห้วยเจริญและ กลุ ่มวิสาหกิจ        
ช ุ ม ช น บ ้ า น แ ส ง อ ร ุ ณ  เ ป ็ น ท ั ้ ง ห ม ด  3  เ ว ็ บ ไ ซ ต ์  1 ) 
www.otopcoconutoil.com 2) www.thaicoconutoil.shop 
3) www.thaicoconutoil.online โดยแบ่งเนื ้อหาข้อมูลของ
สินค้า ดังรายการต่อไปนี้ 
  1. กำหนดชื่อของสินค้า 
  2. กำหนดเนื้อหาของสินค้า 
  3. กำหนดหมวดหมู่ของสินค้า 
  4. กำหนดป้ายกำกับของสินค้า 
  5. กำหนดราคาของสินค้า 
  6. กำหนดรายละเอียดของสินค้า 
  7. ใส่รูปภาพและชุดภาพของสินค้า 
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 5.5 การบำรุงรักษาเพื ่อปรับปรุงเนื ้อหาของข้อมูลสินค้า 
เพื่อให้มีความเหมาะสมตามเวลา หรือช่วงเวลาที่เหมาะสม และ
ให้เนื้อหามีความใหม่ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ด้วยกัน  3 
เว ็บไซต ์ 1.Otopcoconutoil.com 2.Thaicoconutoil.shop 
3.Thaicoconutoil.online โดยในเว็บไซต์จะใช้ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาช่วยในการจัดทำเว็บไซต์ขายสินค้า 

 
ภาพ 3 แสดงหน้าเว็บไซต์ www.otopcoconutoil.com 

 
ภาพ 4 แสดงหน้าเว็บไซต์ www.thaicoconutoil.shop 

 
ภาพ 5 แสดงหน้าเว็บไซต์ www.thaicoconutoil.online 
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 จากภาพข้างต้น แสดงภาพรวมของเว็บไซต์ โดยหน้าแรกของ
เว็บไซต์ จะประกอบไปด้วย ส่วนหัวเว็บไซต์ ส่วนเมนู เนื้อหาและ
รูปภาพของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือบนเว็บไซต์ระบบตอบข้อความ
อัตโนมัติส่วนท้ายเว็บไซต์ 
 6.2 การวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ 
 ผู้วิจัยได้ทำการวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ดังนี้  
  6.2.1 วัดประสิทธิภาพจากการอินเด็กซ์ (Index) ข้อมูล
ของเว็บในฐานข้อมูลของเครื่องมือค้นหาของ Google โดยมีผล
ข้อมูลการ Index ข้อมูลแต่ละเว็บไซต์ ดังนี ้ 

 
ภาพ 6 แสดงหน้าการค้นหา เว็บไซต์ otopcoconutoil.com 

 
ภาพ 7 แสดงหน้าการค้นหา เว็บไซต์ thaicoconutoil.shop 

 
ภาพ 8 แสดงหน้าการค้นหา เว็บไซต์ thaicoconutoil.online 

ตาราง 1 แสดงผลสรุปจำนวน Indexของเว็บไซต ์
เว็บไซต ์ ผลการ Index 

(จำนวน Index) 

otopcoconutoil.com 372 
thaicoconutoil.shop 270 
thaicoconutoil.online 136 

 จากตาราง 1  แสดงจำนวน Index จากเครื่องมือค้นหา 
Google ซึ่งพบว่า เว็บไซต์ otopcoconutoil.com  มีจำนวนการ 
Index ที่สูงแสดงเห็นว่า เว็บไซต์ดังกล่าวมีคณุภาพ ทำให้
เครื่องมือค้นหา Google ส่ง bot เข้าไปเก็บข้อมูลเกีย่วกับ
เว็บไซตด์ังกล่าว แล้วนำมาเกบ็เพื่อรอแสดงผลการค้นหาตาม
คำค้นหาของผู้ใช้งานต่อไปหากเวบ็ไซต์ใดที่มมีีจำนวน Index 
จำนวนมากแสดงว่าเน้อหาต่างๆของเว็บไซต์นั้น มีคณุภาพ และ
ถ้าหากเนื้อหาจากเว็บไซตไ์มม่ีคุณภาพ ทำให้ Google ไม่เก็บ
ข้อมูล ส่งผลให้การ Index ไม่แสดง 
 6.2.2 วัดประสิทธิภาพจากผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยผู้วิจัยได้
ติดตั้งโปรแกรม Google Analytic  เพื่อตรวจสอบผู้เข้าใช้งาน 
และพฤติตกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งมีข้อมูลของแต่เว็บไซต์
ดังนี ้ ผู ้ใช้งาน, ผู ้ใช้งานใหม่, เซสชัน,จำนวนเซสชันต่อผู ้ใช้ , 
จำนวนหน้าที่มีการเปิด, หน้าต่อเซสชัน, ระยะเวลาเซสชนัเฉลี่ย, 
อัตราตีกลับ [8] 

ภาพ 9 ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ www.otopcoconutoil.com 

 

ภาพ 10 ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต ์www.thaicoconutoil.shop 
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ภาพ 11 ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต ์www.thaicoconutoil.online 

ตาราง 2 แสดงผลสถติิผูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์ 

สถิติผูเ้ข้าชม 
google analytics 

เว็บไซต ์
otopcoconutoil.com

 

เว็บไซต ์
thaicoconutoil.shop 

เว็บไซต ์
thaicoconutoil.online 

1. ผู้ใช้ 163 191 121 
2. เซสชัน 285 304 259 
3. จำนวนเซสชันต่อผู้ใช้ 1.75 1.59 2.14 
4. จำนวนหน้าท่ีมีการ
เปิด 

1,019 1,767 788 

5. หน้า/เซสชัน 3.58 5.81 3.04 
6. ระยะเวลาเซสชัน
เฉลี่ย 

6.32 3.57 3.24 

7. อัตราตีกลับ 51.58% 12.83% 51.74% 
 

จากตาราง 2 ผลการเก ็บข ้อม ูลการใช ้ งานเว ็บไซต์  

www. otopcoconutoil. com,www. thaicoconutoil. shop

และ  www.thaicoconutoil.online โดยใช้โปรแกรมGoogle 

Analytics พบว่า เว็บไซต์ www.thaicoconutoil.shop มีอัตรา

ตีกลับร้อยละ 12.83 แปลผลได้ว่า มีผู้เข้าใช้บนเว็บไซต์ จำนวน 

191 คน ที่มีการเปิดเว็บไซต์แล้วมีการออกจากเว็บไซต์ทันที โดย

ไม่มีการไปที่หน้าอื่นของเว็บไซต์ประมาณ 25 คนเท่านั้น อยู่ต่อ

ในหน้าเว็บไซต์ 166 คน และใช้งานเว็บไซต์ในหน้าอื่น โดยมี

จำนวนครั้งในการใช้งานบนเว็บไซต์ 304 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 

1,767 ครั้ง ซึ่งผู้ใช้มีการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือมีการเจอ

ข้อมูลที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ ด้วยจำนวนการเปิดอ่านเนื้อหาบน

เว็บไซต์ จำนวน 1.59 หน้าต่อเซสช่ัน และมีระยะเวลาเข้าใช้งาน

เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ น า น ถ ึ ง  3 : 57 น า ท ี  จ ึ ง ท ำ ใ ห ้ เ ว ็ บ ไ ซ ต์  

www.thaicoconutoil.shop มีผลของผู้เข้าใช้งานบนเว็บไซต์ที่

มีประสิทธิภาพ มากว่าเว็บไซต์ www.otopcoconutoil.com   

ท ี ่ ม ี อ ั ต ร า ก า ร ต ี ก ล ั บ ร ้ อ ย ล ะ  5 1 . 5 8  แ ล ะ เ ว ็ บ ไ ซ ต์  

www.thaicoconutoil.online ท ี ่ม ีอ ัตราการต ีกล ับร ้อยละ 

51.74 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์และ

คณะ [15]    

 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบซื้อขาย
สินค้า พาณิชย ์อ ิเล ็กทรอนิกส์  (E-Commerce) ได ้ทำการ
ประเมินความพึงพอใจทั ้งหมด 3 ด้าน 1. ด้านการออกแบบ   
User Interface design มีข้อคำถาม 4 ข้อ 2. ด้านการใช้งาน  
User Experience design มีข้อคำถาม 5 ข้อ และ 3. ด้านด้าน
การใช้งานระบบซื้อขายสินค้า มีข้อคำถาม 5 ข้อ รวมกันทั้งหมด 
14 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ 0.844 และกลุ่ม
ประชากรคือ ผู้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ตทั่วไป โดยทำการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดั้งมีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 
  6.3.1 ค่าความถี ่และร้อยละข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ตาราง 4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  
400 คน 

ร้อยละ 
100.00 

เพศ 
 ชาย 185 46.3 
 หญิง 215 53.8 
อายุ 

 
15 – 25 ป ี
26  – 35 ป ี 
36 ปีขึ้นไป  

118 
183 
99 

29.5 
45.7 
24.8 
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ตาราง 4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม(ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  
400 คน 

ร้อยละ 
100.00 

ระดับการศึกษา 

 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

104 
262 
34 

26.0 
65.5 
8.5 

อุปกรณ์ที่เขา้ใชง้านประจำ 
 โทรศัพท์ 388 97.0 
 คอมพิวเตอร์ 94 23.5 
 แท็บเล็ต 54 13.5 
ความถี่การใชง้านอินเตอร์เน็ต 
 ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน 12 3.0 
 2-6 ชั่วโมงต่อวัน 117 29.3 
 7-12 ชั่วโมงต่อวัน 203 50.7 
 มากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน 68 17.0 
ความถี่การซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 
 ทุกเดือน 50 12.5 
 เดือนเว้นเดือน 92 23.0 
 2-3 เดือนต่อครั้ง 162 40.5 
 4-6 เดือนต่อครั้ง 65 16.2 
 6 เดือนขึ้นไป 24 6.0 
 ไม่เคยซ้ือสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 7 1.7 

 

  จากตาราง 4 พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน  

โดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จำนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 มี
อายุระหว่าง 26-35 ปี จำนวน 183 คิดเป็นร้อยละ 45.7 มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ  
65.5 อุปกรณ์ที่ใช้งานประจำผ่านโทรศัพท์ จำนวน 388 คน คิด
เป็นร้อยละ 97.0 ความถี่การใช้งานอินเตอร์เน็ต 7-12 ชั่วโมงต่อ
วัน จำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ความถี่การซื้อสินค้า
หรือบริการต่าง ๆ 2-3 เดือนต่อครั้ง จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.5 
 6.3.2 การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 1. ด้านการออกแบบ User Interface design 
 
 
 

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบ User Interface design 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความพึง
พอใจ 

การจัดวางตำแหน่งของเว็บไซต์
มีความเหมาะสม 

4.39 0.572 มาก 

การแสดงเนื้อหามีความ
ครบถ้วน และถูกต้อง 

4.12 0.656 มาก 

การแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าแต่
ละประเภท 

4.13 0.666 มาก 

ความสามารถในการค้นหา
ข้อมูลสินค้า 

3.94 0.770 มาก 

 จากตาราง 5 พบว่า ด้านการออกแบบ User Interface 

design โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.15 และ S.D. =.666) 

เมื่อพิจารณาในรายการประเมิน พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือการจัดวางตำแหน่งของเว็บไซต์มีความเหมาะสม (�̅�=39 .4 

และ S.D.  =.572)  และรายการท ี ่ม ีค ่ าเฉล ี ่ยต ่ำท ี ่ส ุด คือ

ความสามารถในการค้นหาข้อมูลสินค้า (�̅�=94 .3 และ S.D. 
=.770) 
 2. ด้านการใช้งาน  User Experience design 
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยด้านการใช้งาน  User Experience design 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

เว็บไซต์มีความสะดวกและง่ายต่อ
การใช้งาน 

4.39 0.590 มาก 

เนื้อหาของเว็บไซต์ มีความ
น่าเชื่อถือ 

4.23 0.725 มาก 

การแบ่งหมวดหมู่สินค้า มีความ
เหมาะสม และใช้งานสะดวก 

4.16 0.636 มาก 

การค้นหาข้อมูลสินค้าในช่องการ
ค้นหามีความถูกต้องตรงตามความ
ต้องการ 

4.01 0.730 มาก 

ข้อมูลสินค้าครบถ้วนทำให้เข้าใจ
อ่านง่าย 

3.99 0.702 มาก 

รวม 4.17 0.677 มาก 
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จากตาราง 6 พบว่า ด ้านการใช้งาน User Experience 

design โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.17 และ S.D. =0.677) 

เมื่อพิจารณาในรายการประเมิน พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือเว็บไซต์มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน  (�̅�=39 .4 และ 

S.D. =0.590) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือข้อมูลสินค้า

ครบถ้วนทำให้เข้าใจอ่านง่าย (�̅�=3.99 และ S.D. =0.702) 
 3. ด้านด้านการใช้งานระบบซื้อขายสินค้า 

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยดา้นการใช้งานระบบซื้อขายสินคา้ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มีการแสดงสถานะของ
สินค้าในแต่ละขั้นตอน 

4.38 0.588 มาก 

มีขั้นตอนการสั่งซ้ือสินค้าท่ี
สะดวก ใช้งานง่าย และ
เสถียร 

4.32 0.703 มาก 

มีระบบตะกร้าสินค้าเพื่อ
ตรวจสอบสินค้าในตะกร้า
ได้ 

4.22 0.659 มาก 

การชำระเงินท่ีหลากหลาย 4.25 0.679 มาก 
เว็บไซต์มีความสามารถใน
การสรุปรายการสั่งซ้ือให้
ลูกค้าได้ 

4.00 0.707 มาก 

รวม 4.23 0.667 มาก 

 จากตาราง 7 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.23 และ 

S.D. =0.667) เมื่อพิจารณาในรายการประเมิน พบว่า รายการที่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีการแสดงสถานะของสินค้าในแต่ละขั้นตอน 

(�̅�=38.4 และ S.D. =0.588) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สดุ คือ

เว็บไซต์มีความสามารถในการสรุปรายการสั ่งซื ้อให้ลูกค้าได้  

(�̅�=4.00 และ S.D. =0.707)   

 ข้อเสนอแนะจากตอบแบบสอบถาม  มีดังนี้  
1) การชำระเงินควรมีหลากหลายช่องทาง เช่น เก็บเงิน

ปลายทาง  
2) ค่าขนส่งแพงเกินไป 

 
 

7.สรุปผลการวิจัย 
 การนำระบบซ ื ้อขายส ินค ้า  พาณ ิชย ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส์               
(E-COMMERCE) มาใช้งานในเว็บไซต์  ซึ ่งช่วยอำนวยความ
สะดวกในการซื้อขายสินค้าในแต่ละด้าน  โดยสามารถนำมาใช้ได้
จริงทำให้ผู้เข้าชมเว็บสามารถดูสินค้า เลือกซื้อสินค้า สั่งซื้อสินค้า 
และชำระเง ินส ั ่ งซ ื ้อส ินค ้าได ้สะดวก  จากการประเมิน
ประสิทธิภาพสถิติของเว็บไซต์ ทั้ง 3 เว็บไซต์ ทำให้มีผู้เข้าชมคงท่ี 
400 คน และมีผู้เข้าชมกับมาชมเว็บไซต์ ส่งผลให้มีจำนวนหน้าที่
เปิดมากทีสุ่ดและมีอัตราตีกลับน้อย 
จากประเมินความพึงพอใจผู้เข้าชมเว็บไซต์  ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้าน
การออกแบบเว็บไซต์ ด้านการใช้งานเว็บไซต์และด้านการใช้งาน
ระบบซื ้อขายสินค้าของเว ็บไซต์  ม ีการประเม ิน ในการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ในการใช้ประเมินเว็บไซต์นี ้ ที ่มีผลการ
ประเมินภาพรวมในระดับที่มาก ทำให้มีประสิทธิภาพมากและ
เป็นที่ยอมรับ 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

ฉบับน้ีเป็นการวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการการขายสินค้า ณ จุดบริการ ซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับ
การเก็บข้อมูลการขาย มีระบบสมาชิกตรวจสอบยอดขาย โดย
ระบบนี้ มีระบบการเข้าสู่ ระบบการเพิ่มบุคลากร ระบบบันทึก
การใช้จ่าย ระบบการนับสต๊อกสินค้า  ระบบตรวจสอบยอดขาย 
และระบบการออกแบบรายงาน 

ระบบที ่สร้างขึ ้น ผู ้ศ ึกษาได้สร้างโดยใช้โปรแกรม 
Adobe Dreamweaver CS6 และภาษา PHP ในการสร ้ าง
รูปแบบการทำงานของระบบ และจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL 
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ง่ายต่อการเพิ่ม ลบ แก้ไข และปรับปรุง
ข้อมูลระบบ 

ผลการศึกษาพบว่า ระบบที่สร้างขึ้นมานี้สามารถทำ
การเพิ่มข้อมูล  ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล และสามารถทำการคน้หา
ข้อมูลได้ ทำให้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการการขาย
สินค้า ณ จุดบริการ สมารถเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ และจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการ
จัดการสินค้า เพื่อลดการซับซ้อนในการทำงาน  
คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการการขายสินค้า 
ณ จุดบริการ 

Abstract 
The objectives of this business information 

technology project are analysis Designing an 
information system for point of sales on Cloud Service 

which is a system that deals with the collection of sales 
data there is a membership system to check sales by 
this system  personnel adding system expense 
recording system stock counting system Sales 
monitoring system and report design system 

System built the students created it using the 
program Adobe Dreamweaver CS6 and PHP language to 
create a working model of the system and manage data 
database with MySQL this is a program that makes it 
easy to add, delete, modify and update system 
information. 

The study found that This built- in system is 
capable of adding, deleting information, editing 
information, and being able to perform searches Making 
an information system for point of sales on Cloud 
Service Can increase management efficiency And 
storing various information related to sales and product 
management To reduce the complexity of work 
Key words: information system for point of 
sales on Cloud Service 

1.บทนำ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของ

มนุษย์มาก มีการใช้งานอย่างแพร่หลายอย่างเช่น การดำเนิน
ธ ุรก ิจท ุกร ูปแบบซึ ่ งเก ี ่ยวข้องก ับการซ ื ้อขายสินค ้า เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สะดวกรวดเร็วและมี
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ความถูกต้องในข้อมูลและยังสามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้
อย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงาน 

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและมีการพัฒนาขึ้นทุกวันจึงมี
บทบาทต่อการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ โปรแกรม 
Point of Sale เป็นสิ่งที ่จำเป็นแต่ด้วยราคาที่สูงทำให้ร้านค้า
ขนาดเล็ก หรือร้านค้าที่มีต้นทุนน้อยไม่สามารถนำโปรแกรม
เหล่านั้นมาใช้ในการประกอบธุรกิจได้ ดังนั้นหากมีการนำเอา
ระบบจำหน่ายสินค้า POS ที่มีการทำงานที่ควบคุมในการใช้งาน 
ผู้ขายจะทำงานได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบายมากขึ้นและสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นได้เพราะง่ายต่อการจัดการ
ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้ทันทีเพื่อให้เกิดความรวดเร็วใน
การจำหน่ายสินค้า 

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาการทำระบบสารสนเทศใน
การบริหารจัดการการขายสินค้า ณ จุดบริการ (POS on Cloud 
Service)เพราะสามารถเก็บข้อมูลการขาย บันทึกการใช้จ่าย,นับ
สต๊อกสินค้า,มีระบบสมาชิก,ตรวจสอบยอดขาย ทั้งยังเรียกดู
ยอดขายของร ้านได ้อย ่างง ่ายดาย ระบบ POS on Cloud 
Service จึงเป็นโปรแกรมที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการจา้ง
พัฒนาระบบหรือซื้อระบบแบบผูกขาดในราคาแพง ผู้พัฒนาจึงได้
คิดค้นและพัฒนาระบบ POS on Cloud เพื่อให้บริการฟรีโดยไม่
มีค่าใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าท่ัวไป 

 2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื ่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการการขาย
สินค้า ณ จุดบริการ (POS on Cloud Service) 
2.2 เพื่อให้ร้านค้าท่ีสนใจใช้โปรแกรมสมัครใช้บริการฟรีได้ 

3.แนวคิดและทฤษฎีและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับเอกสารงานวิจัยของ
ระบบงาน POS มีดังนี ้

3.1 System Development Life Cycle 
   วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle 
: SDLC) คือ การแบ่งขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบงาน หรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรโดยระบบที่จะพัฒนานั้นอาจ

เป็นการพัฒนาระบบใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดีขึ้นก็ได้ 
การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี ้
     1. ก า ร ค ้ น ห า ป ั ญ ห า ข อ ง อ ง ค ์ ก ร  (Problem 
Recognition) เป็นกิจกรรมแรกที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมาย
ที่ชัดเจนในการปรับปรุงโดยใช้ระบบเข้ามาช่วยนำข้อมูลปัญหาที่
ได้มาจำแนกจัดกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญ เพื่อใช้คัดเลือก
โครงการที่เหมาะสมที่สุดมาพัฒนา โดยโครงการที่จะทำการ
พัฒนาต้องสามารถแก้ปัญหาที่มีในองค์กรและให้ประโยชน์กับ
องค์กรมากท่ีสุด 
     2. การศ ึกษาความ เหมาะสม (Feasibility Study) ว่ า
เหมาะสมหรือไม่ที ่จะปรับเปลี่ยนระบบ โดยให้เสียค่าใช้จ่าย 
(Cost) และเวลา (Time) น้อยที่สุดแต่ให้ได้ผลลัพธ์ที ่น่าพอใจ 
และหาความต้องการของผู ้เกี ่ยวข้องใน 3 เรื ่อง คือ เทคนิค
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ บุคลากรและความพร้อม และความ
คุ้มค่า เพื่อใช้นำเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัตดิำเนินการตอ่ไป 
     3. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหา
ความต้องการที่มีเพื่อนำไปออกแบบระบบ ขั้นตอนนี้จะศึกษา
จากผู้ใช้ โดยวิเคราะห์การทำงานของระบบเดิม (As Is) และ
ความต้องการที่มีจากระบบใหม่ (To Be) จากนั้นนำผลการศึกษา
และวิเคราะห์มาเขียนเป็นแผนภาพผังงานระบบ (System 
Flowchart) และท ิศทางการไหลของข ้อม ูล  ( Data Flow 
Diagram) 
     4. การออกแบบ (Design) นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบ
เป็นแนวคิด (Logical Design) เพื่อแก้ไขปัญหา โดยในส่วนนี้จะ
ยังไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียดและคุณลักษณะอุปกรณ์มากนัก 
เน้นการออกแบบโครงร่างบนกระดาษ แล้วส่งให้ผู ้ออกแบบ
ระบบนำไปออกแบบ (System Design) ซึ่งขั ้นตอนนี้จะเริ ่มมี
การระบุลักษณะการทำงานของระบบทางเทคนิค รายละเอียด

คุณลักษณะอุปกรณ์ที ่ใช้ เทคโนโลยีที ่ใช้ ชนิดฐานข้อมูลการ
ออกแบบ เครือข่ายที ่เหมาะสม ลักษณะของการนำ
ข้อมูลเข้า ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิด และผลลัพธ์ที่ได้ 
     5. การพัฒนาและทดสอบ (Development & 
Test) เป็นขั้นตอนการการเขียนโปรแกรม (Coding) เพ่ือ
พัฒนาระบบจากแบบบนกระดาษให้เป็นระบบตาม
คุณลักษณะที่กำหนดไว้ จากนั้นทำการทดสอบหา
ข้อผิดพลาด (Testing) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง จน
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มั่นใจว่าถูกต้องและตรงตามความต้องการ หากพบว่ามี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการทำงานของระบบต้องปรับแก้
ไขให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อนนำไปติดตั้งใช้จริง 
     6. การติดตั้ง (Implementation) เป็นขั้นตอนการ
นำระบบที่พัฒนาจนสมบูรณ์มาติดตั้ง (Installation) 
และเริ่มใช้งานจริง ในส่วนนี้นอกจากติดตั้งระบบใช้งาน
แล้ว ยังต้องมีการจัดเตรียมขั้นตอนการสนับสนุนส่งเสริม
การใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยจัดทำ
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งาน (Training) เอกสารประกอบ
ระบบ (Documentation) และแผนการบริการให้ความ
ช่วยเหลือ (Support) เพ่ือให้ระบบสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 
     7. การซ่อมบำรุงระบบ (System 
Maintenance) เป็นขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ
ต่อเนื่องหลังจากเริ่มดำเนินการ ผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น ปัญหาเนื่องจากความไม่
คุ้นเคยกับระบบใหม่ จึงควรกำหนดแผนค้นหาปัญหา
อย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล เก็บรวบรวมคำร้อง
ขอให้ปรับปรุงระบบ วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุง
ระบบ จากนั้นออกแบบการทำงานที่ต้องการปรับปรุง
แก้ไขและติดตั้ง ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบ
ให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อที่จะทราบความพึงพอใจของผู้ใช้ 
          การที่องค์กรมีการดำเนินการตามแนวทางวงจร
การพัฒนาระบบจะช่วยให้สามารถดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินงานที่
ชัดเจน สามารถควบคุมเวลาและงบประมาณได้ง่าย โดย
จะเลือกดำเนินการตามแนวทางทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามวิธีการหรือ
ขั้นตอนที่จะนำมาใช้ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้
เหมาะสมกับความพร้อมของแต่ละองค์กรได้ และควรมี
การทำซ้ำในขั้นตอนการติดตามประเมินผล และหา

วิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาที่ดียิ่งๆ ขึ้น
ไป 
 3.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  จากการศึกษาพบว่า สิ่งที่สำคัญท่ีต้องคำนึงในการ
บริหารจัดการคือ  ตัวผู้นำ ที่ต้องพยายามสรรหากลยุทธ์
ใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน นอกจากนี้ตัวผู้นำหรือ
ผู้บริหารต้องแสดงเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์นั้นๆ ทั้งนี้ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ใน
การจัดการ โดยใช้ทั้งอำนาจที่มีตามโครงสร้างและการ
สร้างความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ โดยกลุ่มพนักงาน
ขาย คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จ เพราะทีมขาย ถือ
เป็นผู้ผลักดันให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายนั่นคือ ผลกำไร 
นอกจากนั้น คุณภาพการให้บริการ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ   
(ธีระวัฒน์ จันทึก ,วุฒิชัย ผาสขุกานนท์ (Jun 30, 
2016)) 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการ
ตัดสินใจซื้อระบบงานขายหน้าและอุปกรณ์ต่อพ่วง
สำหรับธุรกิจร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือหา
ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสำคัญส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อระบบงานขายหน้าร้านและอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับ
ธุรกิจร้านอาหาร ในการจัดทำงานวิจัยครั้งนี้ เริ่มในเดือน 
มีนาคม - เมษายน 2559 ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้ชี้ถึง
ปัจจัยทางการตลาด สินค้า ราคาและบุคคล ล้วนแล้วมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ระบบขายหน้าร้านและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับใช้ในธุรกิจวราภรณ์ วงษาพันธ์ 
Waraporn Wongsapun,ดอลลี่ แซมซัน Dolly 
Samson (เม.ย. 9, 2018) 

คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสยาม บริษัท พีไฟฟ์แมเนจเม้นท์ จำกัด 
เป็น บริษัท ที่ให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์
ระบบ Point of Sale (POS) ในการดำเนินงานปัจจุบัน
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จะเป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารซึ่งพบปัญหาทาง
ด้ายการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลทำได้ยากต้องใช้เวลา
ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบการจัดการ 16 สินค้า 
บริษัท พีไฟฟ์แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันที่ได้ออกแบบไว้มาพัฒนา
โดยใช้ชุดคำสั่งภาษา PHP, HTML, JavaScript และ
ระบบฐานข้อมูลด้วย Mysql รวมถึงติดตั้งเครื่องแม่ข่าย
เว็บด้วย Wampserver เข้ามาช่วยในการดำเนินงานให้
เป็นระบบมากในข้อมูลมีความถูกต้องสามารถเรียกใช้ได้
ทันทีท่ีต้องการสามารถจัดการข้อมูลสินค้าข้อมูลการเบิก
สินค้าข้อมูลการคืนสินค้าท่ีสะดวกและมีความถูกต้อง
มากขึ้น (สมศักดิ์ คำหริ่ม (2558)) 

4. ขอบเขตการดำเนินงาน  
4.1 ส่วนของร้านค้า( User )   

4.1.1 ฟังก์ชันสมัครสมาชิกของร้านค้า 
-ในหนึ่งร้านค้าสามารถเพิ่มพนักงานขายได้

มากกว่า 1 คน และสามารถ login แยกในแต่ละเครื่อง
ได้ 
4.1.2 ฟังก์ชันเข้าใช้งาน  

- สามารถ Log-in เข้าใช้งานได้  
- สามารถ Logout ออกจากระบบได้  
-  ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ  username 

/password ได้  
-สามารถเข้าใช้งานได้ 
-สามารถติดต่อ Admin ได้ 

4.1.3 การสต็อกสินค้า 
- ระบบรับเข้าสินค้า และเพิ่มสต็อกอัตโนมัติ 
- สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าและราคาได้ 
-สามารถตรวจสอบประวัติการรับเข้าสินค้าได้ 
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้าได้ และ

ค้นหาตามคำค้นได้ 
4.1.4 ระบบรายงาน 

- สามารถตรวจสอบยอดขายรายวัน ราย
เดือน รายปีได้ 

- สามารถตรวจสอบสต็อกคงเหลือได้ และ
วางแผนการจัดซื้อเพื ่อให้เพียงต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้ 

4.2 ส่วนผู้ดูแลระบบ ( Admin )  
4.2.1 ฟังก์ชันการเข้าใช้งาน  

- สามารถ Log-in เข้าใช้งานได้  
  - สามารถ Logout ออกจากระบบได้ 

-  ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ  username 
/password ของร้านค้าต่าง ๆ ได้  

- สามารถแสดงจำนวนร้านค้าทั้งหมดที่เข้า
ใช้งานระบบได้ 
4.2.2 ฟังก์ชันการจัดการข้อมูล 

- สามารถค้นหาข้อมูลร้านค้าได้  
- สามารถตรวจสอบชื่อสินค้า จำนวนของ

สินค้าและราคาสินค้าได้ 
- สามารถติดต ่อร ้านค้าได ้ เช ่น การส่ง

ข้อความถึงร้านค้าหรือการแจ้งเตือนต่าง ๆ  
3.2.3 รายงานการขาย 

- สามารถดูรายละเอียดการขายของแต่ละ
ร้านค้าได้ 

- สามารถดูยอดขายรวมของทุกร้านได้ โดย
แยกตามวัน เดือน และปี 

 5. อุปกรณ์และเครื่องมือ 
5.1 ฮาร์ดแวร์ 

 - Intel CORE (TM) i5-4460 CPU@ 3.20GHz  
 - RAM 8 GB 

 - System type : 64-bit operating 
Systemhd 
5.2 ซอฟแวร์ (Software)   
          -   โ ป ร แ ก ร ม  Microsoft Windows 10 เ ป็ น
ระบบปฏิบัติการ 

- โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เขียนคำสั่ง
และออกแบบเว็บไซต์ 

- โปรแกรม Microsoft Word 2016 ใช้ในการจัดทำ
เอกสารและคู่มือต่างๆ 
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- โปรแกรม Apache Web Server ใช้ในการจำลอง
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

- โปรแกรม PHP Script Language ภาษาที่ใช้ในการ
พัฒนาเว็บเพจ 

- โปรแกรม Microsoft Visio 2016 ใช้สำหรับเขียน
โฟลวช์าร์ตและผังงานต่างๆ 

 6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 กำหนดปัญหา (Problem Definition) 

6.2 นำเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

6.3 วิเคราะห์ระบบงาน (Analysis) 

6.4 ออกแบบระบบงาน (Design) 

6.5 พัฒนาระบบงาน (Development) 

6.6 ทดสอบระบบงาน (Testing) 

6.7 ติดตั้งระบบงาน (Implementation) 

6.8 บำรุงรักษา (Maintenance) 
6.9 Data flow Diagram Level 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 Data flow Diagram Level 1 
 
 

6.10 ER-Diagram 
 

 
 

ภาพที่ 2 ER-Diagram 

 

7. ผลการดำเนินงาน 

 

    ภาพที่ 3 หน้าแรกของเว็บไซต์  
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 ภาพที่ 4 หน้าสมัครสมาชิก 

 

 ภาพที่ 5 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 

 ภาพที่ 6 หน้าเพิ่มข้อมูลสินค้า 

 

 ภาพที่ 7 หน้าข้อมูลร้านค้า 

 

 ภาพที่ 8 หน้าการขาย 

 

 ภาพที่ 9 หน้าเช็คบิล 
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 ภาพที่ 10 หน้าข้อมูลพนักงาน 

 

 ภาพที่ 11 หน้าเพิ่มข้อมูลพนักงาน 

 

ภาพที่ 12 หน้าสรุปยอดขายประจำวัน 

 

 ภาพที่ 13 หน้าสรุปยอดขายรวม 

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

- ระบบ  POS on Cloud สามารถเปิดให้บริการใช้งานได้จริง 

- ร้านค้าท่ีใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

- ร้านค้าได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานของระบบมากขึ้น 

- ร้านค้ามีการเก็บข้อมูลได้ปลอดภัยมากขึ้น 

9. ข้อเสนอแนะ 

ระบบ POS On Cloud อาจมีข้อผิดพลาดเนื่องจากความรู้และ
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบงานยังมีไม่มาก อาจ
ทำให้ระบบงานยังออกมาไม่สมบูรณ์มากนัก  

 10. กิตติกรรมประกาศ 
     ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ที่ได้กรุณาอบรมสั่งสอน
ให้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อการสร้างสรรค์โปรแกรมและ
เรียนรู้การบริหารงานต่างๆ ส่งผลให้ผู้จัดทำสามารถนำความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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การพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมตัิผ่านไลน์ออฟฟิเชียล 
สำหรับให้ข้อมลูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุม่วสิาหกิจชุมชนใน                                 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
Development of Intelligent Automatic Conversation System 
Through Line Official for Providing Information about the of 

Community Enterprises Products in  
Prachuap Khiri Khan Province 

 
กัลยรัตน์ ทรัพย์มา1, ปิยรส วังสว่าง , จักรินทร์ หนูสงค์, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์, และอังคณา จัตตามาศ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติ

ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลสำหรับให้ข้อมูลเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสนทนาอัตโนมัติ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่
โปรแกรม Google Dialogflow, Line Official LINE Developer 
เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และแบบสอบถามความพึง
พอใจ  โดยทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์เป็น  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต จำนวน 420 
ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่าการใช้งานแอพลิเคชั ่นแชทบอทสำหรับ
บริการลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สามารถตอบคำถามลูกค้าและให้ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบมี
ระดับพึงพอใจมากที่ค่าเฉลี่ย 4.37 และในด้านการออกแบบ 
Line official มีค่าเฉลี่ย 4.35 แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถใช้
งานได้ดี  

คำสัญคัญ: แอพพลิเคชั ่น , แชทบอท, ผลิตภัณฑ์, 
วิสาหกิจชุมชน, ประจวบคีรีขันธ์ 

 

ABSTRACT 
 This research aims 1) to develop an automated 
conversation system through the office line for 
providing information about the products of 
community enterprises in Prachuap Khiri Khan Province. 
2) To assess the satisfaction of users of automated chat 
systems. The tools used are the Google Dialogflow 
program, Line Official LINE Developer, and website, 
community enterprise group, moreover satisfaction 
questionnaire. The data is collected with an online 
questionnaire of 420 samples of the population, and 
the sample is a specific sample. And the statistics used 
in data analysis were mean, standard deviation, 
percentage.  
 The results showed that the use of chatbot 
applications for customer service interested in the 
products of community enterprises in Prachuap Khiri 
Khan able to answer customer questions and provide 
accurate information. The results of the satisfaction 
assessment of the system were very satisfied at the 
mean of 4.37. And in terms of design, Line official has 

mailto:Achaporn.kwa@rmutr.ac.th
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an average of 4.35, indicating that the system can be 
used well. 
Keyword: Application, chatbot, product, Prachuap 
Khiri Khan 

1. บทนำ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็น

การสร้างฐานความมั่นคงทางด้านรายได้ให้กับครัวเรือนชุมชน
และสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว ิสาหกิจชุมชนบ้านแสงอรุณ มี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ตลาด โดย
มีการนําวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นท่ี ที่เป็นผลิตผลจากธรรมชาติมาทำ
การสกัด หรือทำการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและทำให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์[1][2] สินค้าที่ผลิตจากธรรมชาติ โดยที่มีกลุ ่มของ
วิสาหกิจชุมชนในประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำการผลิต และจัดจำหน่าย
สินค้าโดยมีการพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัตเิพื่อเป็นช่องทางการ
ติดต่อ และเชื ่อมต่อผ่านเว็บไซต์ที ่เป็นแหล่งซื ้อขายเกี ่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในประจวบคีรีขันธ์[3][4] จึงเป็น
โอกาสทางธุรกิจของผู ้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ที่ต้องเร่งพัฒนาสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล เพื่อสร้างความเชื ่อถือต่อผู้บริโภคโดยผสมผสาน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญากับเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนา
รูปแบบการนำเสนอความโดดเด่น[5] ดังนั ้น ผู ้วิจัยจึงพัฒนา
ระบบสนทนาอัตโนมัติผ่านไลน์ออฟฟิเชียลในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ
บริการลูกค้า ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ชุมชนในประจวบคีรีขันธ์[6] เพื่อที่สามารถได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว
ถูกต้องและตอบโจทย์ให้ลูกค้าที่เร่งรีบและต้องการรับทราบ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างทันท่วงที 

ด ังน ั ้น ผ ู ้ ว ิจ ัยจ ึงพ ัฒนาระบบสนทนาอ ัตโนม ัต ิผ ่ าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ออฟฟิเชียล ในการบริการและการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพื ่อตอบสนองความต้องการข้อมูล การแก้ไขปัญหาและเพิ่ม
ความสะดวกให้ก ับลูกค้า พนักงานได้อย ่างรวดเร ็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
2.1.เพื่อพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติผ่านไลน์ออฟฟิเชียล

สำหรับการให้ข้อมูลเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสนทนา
อัตโนมัติ ผ่านการบริการ การตอบคำถาม และการให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง โดยไลน์ออฟฟิเชียล 

3. ขอบเขตของงานวิจัย  
3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย   
  
 
 
 
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดวจิัย 

กรอบแนวคิด ตัวแปรต้น คือตัวระบบสนทนาอัตโนมัติผา่น 
ไลน์ออฟฟิเชียลในการให้ข้อมูลเกีย่วกับผลติภณัฑ์ของวิสาหกิจ

ชุมชนในประจวบคีรีขันธ์  
ตัวแปรตาม ประกอบด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานระบบสนทนาอัตโนมัตผิ่านไลน์ออฟฟิเชียลในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลติภณัฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในประจวบคีรีขันธ์ 

 
4. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ระบบโต้ตอบอัตโนมัติของไลน์ (LINE BOT) คือบัญชีไลน์
แบบเป็นทางการ (Line Official Account) ที่ได้นำข้อความไลน์
ตอบกลับอัตโนมัติ (LINE Messaging API) มาใช้เปิดให้บริการ
สำหรับนักพัฒนาโดยใช้บัญชีไลน์ แบบเป็นทางการ (Line 
Official Account) [7][8] จะทำการกำหนดหรือตั้งค่าไว้ที่ระบบ
ของบริการ เพื่อให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้
มนุษย์เป็นคนตอบ ซึ่งเป็นข้อดีของการใช้บริการตอนนี้เพราะ
นอกจากจะทำให้ผู้ใช้  ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นแล้วผู้ดูแลระบบจะ
ได้รับความสะดวก เพราะไม่ต้องมาคอยตอบคำถามที ่ซ้ำ  ๆ
หรือไม่จำเป็นต้องมานั่งเก็บข้อมูลที่ละคน[9][10]ระบบที่พัฒนา
จะประกอบด้วย บริการต่าง ๆ เช่น ระบบข้อมูลหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา การเชื ่อมต่อระบบนักศึกษาปัจจุบ ัน ระบบ

เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ชง้านระบบสนทนา
อตัโนมติั  

พฒันาระบบสนทนาอตัโนมตัิ
ผ่าน ไลน์ออฟฟิเชียล 
ส าหรับให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในประจวบคีรีขนัธ ์
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วิทยานิพนธ์ ระบบข่าวสาร ระบบสนใจสมัครเรียนและระบบ
ติดต่อสอบถาม เป็นต้น 
4.2 Dialogflow ค ือ platform ส ําหร ับสร ้างChatbot ของ 
Google ทีใช้การเรียนรู้ของเครืองจักรด้านNatural Language 
Processing (NLP) มาช่วยโดยChatbot สามารถทําความเข้าใจ
ความหมายของประโยคทีผู้ใช้ พิมพ์ส่งเข้ามาได้อย่างถูกต้อง ซึง
ทําให้ Chatbot สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้แม่นยําและตรง
ประเด็น การใช้งานDialogflow นัน ช่วยลดความยุ่งยากในการ
สร้าง EngineNLP เนืองจาก Dialogflow จะจัดการส่วนนีให้ 
เพียงการกําหนดกลุ่มของคําถาม และกลุ่มของคําตอบว่าต้องการ
ใหC้hatbot ตอบอะไรเมือได้รับคําถาม โดยระบบจะค้นหา[12] 
คําสําคัญในคําถามและค้นหาคําตอบทีเหมาะสมเพือตอบให้ผู้ใช 
4.3 Chat Bot เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อจำลองบทสนทนา
ของมนุษย์ ให้สามารถพูดคุย สื่อสารกับมนุษย์ผ่านทางเสียงหรือ
ข้อความแบบ real-time โดย Chat Bot นั้น ได้มีการพัฒนาขึ้น
มา 2 แบบ คือ Rule-Based Bot (กำหนดด้วยกฎต่าง ๆ) และ AI 
Bot (ปัญญาประดิษฐ์) โดยในการวิจัยจะเป็นแบบ Rule-Based 
Bot ซึ่งจะทำงานตามกฎและคีย์เวิร์ดที่ถูกกำหนดไว้ ถ้าหาก
คำถามไม่ตรงกับที ่กำหนดไว้  บอทอาจให้คำตอบที ่ไม่ดีหรือ
ทำงานผิดพลาดได้ ส่วน AI Bot นั้น จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
และ Machine Learning เข้ามาช่วยให้ Chat Bot นั้นฉลาดและ
เข้าใจภาษาของมนุษย์มากขึ้น โดยแบบ AI Bot จะได้รับความ
นิยมมาก หลายบริษัทได้นำไปพัฒนา เช่น IBM, Microsoft, 
Google, Facebook, Amazon เป็นต้น 
5. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติ ที่สามารถ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยอัตโนมัติในการให้
ข้อมูลเพื่อความสะดวกรวดเร็ว จึงมีการพัฒนาระบบ มีขั้นตอน
การดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 
5.1 ด้านการศึกษาเบื้องต้น 

ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านออนไลน์ของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าระบบการทำงานได้มีการบันทึกข้อมูลของ
ลูกค้า และผู้ที่สนใจในแต่ละวัน เช่นการสอบถามข้อมูลสินค้า 
การสั่งสินค้า การตรวจสอบสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สินค้า 
ซึ่งเป็นคำถามบ่อยครั้ง จึงนำไปวิเคราะห์คำถามและคำตอบเพื่อ
ป้อนเข้าสู่ระบบแชทบอท 

ผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับการให้บริการของ
เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และแบ่งข้อมูลได้ดังนี้ 

1. ข้อความต้อนรับ 

2. ลิงค์เข้าสู่เว็บไซต์ 

3. สมัครสมาชิก 

4. โปรโมช่ัน 

5. เช็คพัสดุ 

6. เสนอแนะ / แนะนำ 

7. ราคาสินค้า 

8. ค่าส่งสินค้า 

9. ช่องทางการชำระเงิน 

10. ยกเลิกการส่งสินค้า 

11. สินค้า 

5.2 ด้านซอฟแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

 ผู้วิจัยทำการพัฒนาโต้ตอบระบบสนทนาอัตโนมัติให้อยู่

ในลักษณะแอปพลิเคชั่น ซึ่งมีข้อดีในด้านการใช้งาน ใช้งานได้ง่าย 

สะดวกรวดเร ็ว ระบบจะถูกพัฒนาขึ ้นมาเพ ื ่อแสดงผลใน

โทรศัพท์มือถือ ซึ่งทำให้ตอบสนองความต้องการในด้านการใช้

งานหลายๆคน กล่าวคือจะสามารถใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้ ซึ่งใน

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนาระบบโต้ตอบการสนทนาอัตโนมัติมี

เครื่องือดังนี้ 

1. Line Official 

2. Line Developer 

3. Dialogflow 

4. เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

5.3 ออกแบบและพัฒนาระบบ 
 การออกแบบโครงสร้างภาพรวมของระบบ ผู้วิจัยเลือก 
Line official เป็นตัวกลางในการสนทนาระหว่างผู ้ใช้งานกับ
ระบบสนทนาอัตโนมัติ ซึ่งใช้ Web hook ของไลน์เชื่อมต่อกกับ
ฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลคำถาม นำเข้าข้อมูลผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือและสดงผลข้อมูล  Dialogflow 
จะทำความใจคำถามของผู้ใช้งานตาม Intent ที่พัฒนาขึ้น และ
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ส่งต่อให้กับ Backend ที ่เชื ่อมต่อกับ Database และส่งกลับ
ให้กับผู้ใช้งาน ตามโครงสร้างการทำงานดังน้ี 
 

 

ภาพ 2 ภาพแสดงโครงสรา้งการทำงานของระบบ ที่มา 
:https://www.researchgate.net/figure/Google-
Dialogflow-Agent-architecture_fig1_326922722 

ตัวอย่างการสร้าง Intent Ark-Price ใน Dialogflow 
เพื่อใช้ในการถามราคา 

ภาพ 3 ภาพแสดงตัวอย่างการสร้าง Intent 

6. ผลการวิจัย  
6.1 ผลการพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติผ่านไลน์ออฟฟิเชียล 
สำหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน                                 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สามรถตอบโต้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เละแม่นยำ 
 6.2การทำงานของระบบสนทนาอัตโนมัติ โดยใช้งานผ่านไลน์
โดยที ่ล ูกค้าสามารถแอดเพื ่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี ่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในประจวบคีรีขันธ์และอัตโนมัติ
สามรถให้ข้อมูลได้ตามความต้องการ ดังภาพ 

 
ภาพ 4 คิวอาร์โค้ดเพื่อเป็นเพื่อนกับไลน์ออฟฟิเชียล 

ลิงค์ https://lin.ee/449oJ3K  

 
ภาพ 5 หน้าตอบโต้สนทนาเมื่อพิมพ์ข้อความระบบจะทำการตอบโต้ทันที 

Responses 
หากลูกค้าอยากทราบ
สินค้าชนิดไหน สามารถ
พิมพ์ชื่อสินค้าเพื่อเช็ค
ราคาได้เลยค่ะ 
ตัวอยา่ง  
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 
 

Training Phrases 
- ราคา 
- ราคาเท่าไหร ่
- สินค้าแต่ละอย่างราคา 
- สินค้าราคาเท่าไหร ่

https://lin.ee/449oJ3K
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ภาพ 6 หน้าเมนูในการตอบคำถามลูกคา้และเป็นปุ่มคีย์ลัดเพื่อตอบสนอง 

 

 

ภาพ 7 ลิ้งเว็บไซต์ทั้งหมดที่ลูกค้าสามารถสั่งซ้ือสินค้าได้ 

 

ภาพ 8 เมื่อกดที่เมนูแนะนำ”เว็บไซต์ของเรา”หน้าแชทจะเด้งมายังห
เว็บไซต์ 

 

ภาพ 9 เมื่อลูกค้ากดผ่านลิ้งในบทสนนาอัตโนมัติ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสนทนาอัตโนมตัิ

ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลสำหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยประเมินทั้งหมด 2 
ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ LINE Official ด้านการใช้งามของ 
User โดยใช้แบบสอบถามแต่ละด้านมีคำถามทั้งหมด 5 คำถาม 
รวมเป็น 10 คำถาม ซึ่งมีความเช่ือมั่น 0.814 
 กลุ่มประชากร คือ ประชากรที่ใช้งานระบบสนทนาอัตโนมัติ
ผ่านไลน์ออฟฟิเชียล โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ จำนวน 
420 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปได้ดังนี้ 

ตาราง 1 ผลประเมินผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

1.เพศ 

ชาย 219 52.1 

หญิง  201 47.9 
2.อาย ุ

20 - 30 ปี 242 57.6 

31 - 40 ปี 66 15.7 

41 - 50 ปี 40 9.5 

51 ปีขึ้นไป 29 6.9 

ต่ำกว่า 20 ปี 43 10.2 
3.อาชีพ 

เกษตรกร 38 9.0 

ครูอัตราจ้าง 1 .2 

ทำธุรกิจส่วนตัว 56 13.3 

นักเรียน /นักศึกษา  211 50.2 

พนักงานบริษัท 39 9.3 

รับจ้างท่ัวไป 36 8.6 

รับราชการ /รัฐวสิาหกิจ  39 9.3 

4.รายได้ต่อเดือน 

10,001 - 20,000 บาท 128 30.5 

5,000 - 10,000 บาท 170 40.5 

ต่ำกว่า 5,000 บาท 81 19.3 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
มากกว่า 20,001 41 9.8 
5.ท่านเคยใช้ระบบสนทนาอัตโนมัติใน LINE Application 
มาก่อนหรือไม ่

ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5 ครั้ง 204 48.6 

มากกว่า 5 ครั้ง 126 30.0 

ไม่เคยใช้งาน 90 21.4 
6.ท่านรู้สึกอย่างไรในการสนทนาอัตโนมัติใน  LINE 
Application แต่ละคร้ัง 

ด ี 255 60.7 

ปานกลาง 163 38.8 

แย่ 2 0.5 
 จากตารางที่  พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 420 คน
เมื่อจำแนะตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 219 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.1 รองลงมาคือเพศหญิง จำนวน 201 คนคิด
เป็นร้อยละ 47.9 จำแนกตามสถานภาพผู ้ตอบแบบประเมิน
พบว่าส่วนใหญ่เป็นอายุ 20 – 30 ปี จำนวน 242 คนคิดเป็นร้อย
ละ 57.6 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา จำนวน 211 คนคิดเป็น
ร้อยละ 50.2 จำแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่า อยู่ที ่ 5 ,000 - 
10,000 บาท ต่อเดือน จำนวน 170 คนคิดเป็นร้อยละ 40.5 
จำแนกตามท ่านเคยใช ้ ระบบสนทนาอ ัตโนม ัติ ใน LINE 
Application มาก่อนหรือไม่ พบว่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5 ครั้ง 
จำนวน 204 คนคิดเป็นร้อยละ 48.6 และจำแนกตามท่านรู้สึก
อย่างไรในการสนทนาอัตโนมัติใน  LINE Application แต่ละครั้ง 
พบว่าส่วนใหญ่ ดี จำนวน 255 คนคิดเป็นร้อยละ 60.7 

ตาราง 2 การใช้งาน User Interface  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

สามารถให้ข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว 

4.37 .579 มาก 

มีการอธิบายตัวอยา่งการ
ใช้งานเพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เข้าใจการทำงานของระบบ
ได้อย่างชัดเจน 

4.40 .603 มาก 
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ระบบอัตโนมัตสิามารถให้
ข้อมูลสินค้าได้อยา่งถูกต้อง
และแม่นยำ 

4.33 .609 มาก 

ระบบสามารถปรับปรุงผล
ข้อมูล ได้อยา่งถูกต้อง 

4.39 .598 มาก 

อัตโนมัตสิามารถตอบ
คำถามได้ตรงความต้องการ
ของลูกค้า 

4.40 .579 มาก 

สรุปค่าเฉลี่ยด้านการใช้งาน 4.37 0.594 มาก 
พบว่า ด้านการใช้งาน ( User Interface ) โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ( �̅� = 4.37 และ S.D. 0.594)  เมื่อพิจารณาในรายประเด็น 

พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการอธิบายตัวอย่างการใช้

งานเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจการทำงานของระบบได้อย่าง

ชัดเจน ( �̅� = 4.40 และ S.D. 0.603 ) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ำสุด คือ  ระบบอัตโนมัติสามารถให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกตอ้ง

และแม่นยำ ( �̅�  = 4.33 และ  S.D. 0.609 ) 

ตาราง 3 การออกแบบ LINE Official 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

หน้าจอมีการวางวัตถุอย่าง
เหมาะสม 

4.39 .540 มาก 

การใช้ฟ้อนตัวอักษร
สามารถอ่านได้ง่าย 

4.20 .652 มาก 

มีการสร้าง Rich Menu ที่
ตอบสนองความสะดวกใน
การใช้งาน 

4.40 .660 มาก 

รูปแบบและสีตัวอักษรการ
ออกแบบมีความทันสมยั 

4.37 .607 มาก 

หน้าจอมีการใช้สสีันอย่าง
เหาะสม สวยงามหน้าใช้
งาน 

4.39 .610 มาก 

สรุปค่าเฉลี่ยด้านการ
ออกแบบ 

4.35 0.614 มาก 

พบว่า ด้านการออกแบบ ( LINE Official )โดยรวมอยู ่ใน

ระดับมากโดยเฉลีย่  ( �̅� = 4.35 และ S.D. 0.614 )  เมื่อพิจารณา

ในรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสร้าง 

Rich Menu ท ี ่ ต อบสนองความสะดวก ในการ ใช ้ ง าน  ( 

�̅� = 4.40 และ S.D. = 0.660 ) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

ค ือ การใช ้ฟ ้อนต ัวอ ักษรสามารถอ ่านได ้ง ่าย  ( �̅� =4.20 

และ  S.D. 0.652 ) 

7. อภิปรายผลและสรุป 
 งานวิจัยนี้จุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติ

ผ่าน ไลน์ออฟฟิเชียลในการให้ข้อมูลเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนในประจวบคีรีขันธ์มีการประเมินความพึงของผู้ใช้
ระบบอัตโนมัติ 

ผลที่ได้ ทำการสร้างระบบสนทนาอัตโนมัติ มีความสะดวก
รวดเร็วในการใช้งาน และสามารถตอบโต้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
และผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานพัฒนาระบบสนทนา
อัตโนมัติผ่าน ไลน์ออฟฟิเชียลในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์
ของวิสาหกิจชุมชนในประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 2 ด้านคือ ด้านการ
ออกแบบ LINE Official และ ด้านการใช้งามของ USER โดยมี
ผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 420 คน    
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พัฒนาแคตตาล็อคอิเลก็ทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์ประชาสมัพันธ์สินคา้โอทอป
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

Development electronic catalog for the OTOP product 
promotion website in Prachuap Khiri Khan Province. 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อพัฒนาแคตตาล็อค
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2)เพื่อประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์                 
3)  เพ ื ่ อประเม ินการยอมร ับของผู้ ใช ้ งานแคตตาล ็อค
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรส ในการพัฒนาเว็บไซต์  
และมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  1) เว็บไซต์ 2) แบบสอบถาม
การยอมรับ กลุ ่มประชากรและกลุ ่มตัวอย่างคือ ผู ้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ต  โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 410 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการว ิ จ ั ยพบว ่ า  ผลการพ ัฒนาแคตตาล ็ อค
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์สำหร ับเว ็บไซต ์ประชาส ัมพ ันธ์ ส ินค้า                             
โ อทอป  ไ ด ้ แ ก ่ เ ว ็ บ ไ ซต์  premiumcoconutoil24. com, 
hemiracleofcoconutoil56.co และ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
ธรรมชาติ24.com นำเสนอด้วยแคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์                  
2) ผลการวัดประสิทธิภาพเว็บไซต์ จากจำนวนสถิติผู ้เข้าชม
เว็บไซต์  และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
โดยทำการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ 
ด้านการใช้งานเว็บไซต์ และด้านแคตตาล็อตอิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่

ละด้านพบว่า ด้านการใช้งานเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.51) 

ด้านแคตตาล็อตอิเล็กทรอนิกส์  มีค่าเฉลี่ย(�̅� = 4.57) และมี

ความพึงพอใจมากที่ด้านการออกแบบเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ย(�̅� = 
4.47) แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาแคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์

สำหร ับเว ็บไซต ์ประชาส ัมพ ันธ์ ส ินค ้าโอทอปในจ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีประสิทธิภาพดี 
คำสำคัญ – แคตตาล็อตอิเล็กทรอนิกส์, เว็บไซต์, สินค้าโอทอป
, ประชาสัมพันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
ABSTRACT 

This research aims 1) to develop electronic 
catalogs for the OTOP product promotion website in 
Prachuap Khiri Khan Province. 2) To evaluate the 
effectiveness of the website 3) to evaluate the 
acceptance of electronic catalog users. Using 
WordPress program In website development And 
research tools 1) website 2) acceptance questionnaire 
The population and sample groups are Internet users. 
The samples were randomly 410 persons—statistics 
used for data analysis using percentage, mean, and 
standard deviation. 

The results showed the development of 
electronic catalogs for OTOP websites,                              
including websites premiumcoconutoil24.com, 
hemiracleofcoconutoil56.co, and 
nummonmaprawsagadyentummachart24.com. They 
were presented with an e-catalog. 2) Website 
performance measurement based on the number of 
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website visitor statistics and 3) user satisfaction 
assessment by evaluating three aspects: website 
design, website usage, and e-catalog aspects. Overall, 
it was the most satisfying. When considering each 
aspect, it was found that The average site usage was 

(�̅�= 4.51) They were satisfied with the mean average 

( �̅�=  4. 57) and they were delighted with the average 

website design average ( �̅�= 4.47) Development of 
electronic catalogs for OTOP product promotion 
website in Prachuap Khiri Khan Province. It is effective. 
Keywords - E-Catalog, Website, OTOP Products, public 
relations, Prachuap Khiri Khan Province. 

1. บทนำ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของ

ประเทศไทยที ่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาติและด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีเอกลักษณ์ทางด้านสินค้าโอ
ทอป (OTOP)  เป ็นส ินค ้าท ี ่ท ุกคนให ้ความสนใจ ซ ึ ่ งมี
ส่วนประกอบหลักคือน้ำมันมะพร้าว โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ของจังหวัดประจวบเป็นกลุ ่มที่นำมะพร้าวมาแปรรูป เช่น 
แชมพู, ครีมนวดผม, ครีมบำรุงผิวและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
เป็นต้น [1] ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของ ชุมชนบ้านห้วยเจริญ
, ชุมชนบ้านแสงอรุณ และชุมชนป่าละอู-ภูช้าง เป็นต้น เป็น
ชุมชนที ่ทำการแปรรูปน้ำมันมะพร้าวที ่เป็นผลิตภัณฑ์ได้
หลากหลาย และมีการจัดจำหน่าย ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของแต่
ละชุมชนนั้น ๆ [2] 

สินค้าโอทอป (OTOP) จากน้ำม ันมะพร้าว ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีความนิยมเป็น
อย่างมากและได้มีการนำมะพร้าวมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆที่ผู ้บริโภคใช้ได้จริงและปลอดภัยจากสารเคมีอีกด้วย
เพราะ น้ำมันมะพร้าวนี้ได้ทำมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ
100% จึงมีความปลอดภัยจากสารเคมีต่าง ๆ ที่อยู ่ในน้ำมัน
มะพร ้ าวท ี ่ นำมา เผยแพร ่ และจ ัดจำหน ่ าย ในจ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นที่สนใจและนิยมเป็นอย่างมากของกลุ่ม
คนรักสุขภาพ โดยกลุ่มวิสาหกิจจะมีการประชาสัมพันธ์ของ
ผลิตน้ำมันมะพร้าว[3] ให้กับผู้บริโภคได้รู้จักมากยิ่งขึ้นว่าสินค้า
ในแต่ละสินค้าว่ามีคุณประโยชน์หรือสรรพคุณอะไรบ้างช่วย
บำรุงในเรื่องอะไรบ้างโดยมีการออกแบบในการประชาสัมพนัธ์ 

[4] ในรูปแบบของเว็บไซต์และมีการทำแคตตาล็อคมาช่วยใน
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหนึ่ง [5] เพื่อเพิ่มแรงดึงดูดให้กับ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวมาก
ยิ่งขึ้น จากปัญหาที่พบของเว็บไซต์เดิมนั้นเป็นเว็บไซต์ที ่มีการ
จัดรูปแบบที่เรียบง่าย ยังขาดความโดดเด่นเรื่องการนำเสนอ
สินค้าในการเลือกดูสินค้าท่ีไม่หลากหลาย[6] 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์มีความเข้าใจง่ายขึ้น มากกว่าการอ่าน
ตัวอักษรทีเ่ป็นรูปบทความเพียงอย่างเดียว 
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
2.1.เพื่อพัฒนาแคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2.2 เพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

สินค้าโอทอปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2.3 เพื ่อประเมินการยอมรับของผู้ใช้งานแคตตาล็อค

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดของงานวจิัย 

 ตัวแปรต้น มีแคตตาล็อคสำหรับประชาสัมพันธ์สินค้าสินค้า
โอทอปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการนำผลิตภัณฑ์น้ำมัน
มะพร้าวจาก 3 ชุมชนได้แก่ 1)ชุมชนบ้านห้วยเจริญ 2)ชุมชน
บ้านแสงอรุณ และชุมชนป่าละอู-ภูช้าง มาทำในรูปแบบแคตตา
ล็อคลงในเว็บไซต์ 
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วยวัดประสิทธิภาพเว็บไซต์โดยมีการ

 
- วัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ 
-  ประ เม ินการยอมร ับของ
เว็บไซต์รูปแบบ แคตตาล็อค
อิเล็กทรอนิกส์(E-Catalog) 
 

พัฒนาแคตตาล็อค
อิเล็กทรอนิกสส์ำหรับ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

สินค้าโอทอปใน
จังหวัด

ประจวบครีีขันธ์ 
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วัดผู ้เข้าชมจาก Google search และเก็บการประเมินการ
ยอมรับของผูใ้ช้งานเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว 
 

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 4.1 ทฤษฎีประสิทธิภาพเว็บไซต์ เป็นเว็บไซต์ที ่มีความ
น่าสนใจใช้งานง่าย การออกแบบของเว็บไซต์นั ้นมีเนื ้อหาที่
กระชับ สั ้นและทันสมัย [7] มีเมนูให้เลือกหาง่ายไม่ซับซ้อน 
ผู ้บร ิโภคสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้โดยเว็บไซต์นี ้สามารถ
เชื ่อมต่อกับ Analytics โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Analytics นั้น
รวบรวมข้อมูลและสถิติของผู ้เข้าชมเว็บไซต์และวิเคราะห์
แสดงผลในรูปแบบ[8] ด้านผู้เข้าชมเว็บไซต์ ด้านช่องทางการ
เข้ามาถึงเว็บไซต์ ด้านการชมเนื้อหาภายในหน้าเว็บไซต์ และ
วิเคราะห์การเข้าถึงเป้าหมายในเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน [9] 
 4.2 ทฤษฎีแคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์ (E- Catalog) เป็น
นวัตกรรมใหม่ทางด้านหนังสือ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการออบ
แบบในรูปแบบอินโฟกราฟิก โดยในรูปแบบของแคตตาล็อคจะ
มีการแสดงรูปแบบของเนื ้อหาที ่ดัดแปลงและแตกต่างจาก
หนังสืออื่นทั่วไป เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสำหรับการ
นำเสนอส ินค ้ าสามารถอ ่ านผ ่ านทางอ ินเทอร ์ เน ็ตบน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาได้ เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจให้กับ
ผู้อ่านและผู้เข้าชม [10] 
 4.3 ทฤษฎีผลิตภัณฑ์โอทอป (Otop) เป็นผลิตภัณฑ์จาก
วิสาหกิจชุมชนท่ีมีเป้าหมายในการสร้างความเจริญให้กับชุมชน
โดยมีการผลิตสินค้าจากทรัพยากรที่มีอยู ่ในท้องถิ่น [11] ให้
กลายเป็นสินค้าที ่มีคุณภาพและเป็นที ่นิยม มีจุดเด่นในตัว
ผลิตภัณฑ์ สามารถจำหน่ายในท้องตลาดได้ [12] 
 4.4 ทฤษฎีการเพิ ่มประสิทธิภาพของเครื ่องมือค้นหา 
(Search  Engine  Optimization  :  SEO) เป็นเครื ่องมือที่
ช่วยที่ทำให้เว็บไซต์ติดอยู่ในอันดับต้นๆของ Google โดยใช้ 
Keyword เป็นการค้นหา และ SEO ในลักษณะ On-page ซึ่ง
เป็นลักษณะในการปรับโครงสร้างของเว็บไซต์ SEO ทำให้ธุรกิจ
มีช่องทางในการเพิ่มโอกาสในการขายและประชาสัมพันธ์สินค้า
หรือสร้างกำไรให้กับธุรกิจโดย SEO จะสร้างหน้าร้านบนโลก
ออนไลน์ให้กับเว็บไซต์ และผู้บริโภคยังสามารถค้นหาเว็บไซต์นี้
ทาง Keyword ได้อีกด้วย[13] 
 4.5 ทฤษฎีการออกแบบ  เป็นการออกแบบหน้าเว็บไซต์ใน
รูปแบบโครงสร้างที่ผู ้จัดทำได้ทำการตั้งค่าไว้ มีในส่วนการ

จัดรูปแบบของผลิตภัณฑ์ การใส่สีสันของพื้นหลัง การกำหนด
ขนาดของตัวอักษรให้อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายไม่ตัวเล็กจนเกินไป
และในส่วนเมนูมีเมนูให้เลือกตามที่ผู้บริโภคต้องการที่จะเข้าไป
เลือกซื้อ [14] เช่น เมนูหน้าหลักหรือหน้าสินค้าแนะนำ  เมนู
หน้าสินค้าท่ีต้องการเลือกซื้อ เมนูแคตตาล็อค เมนูตะกร้าสินค้า
และเมนูการชำระเงิน เป็นเพียงส่วนหนึ ่งในการออกแบบ
หน้าตาของเว็บไซต์ ซึ่งการออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ
นั ้นต้องมีการศึกษาหาข้อมูลที ่ผ ู ้จ ัดทำต้องการจะทำการ
วิเคราะห์และตัดสินใจก่อนที่จะทำการออกแบบหน้าตาของ
เว็บไซต์ที่ต้องการ [15] 

5. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 เพื ่อพัฒนาแคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้วิจัย
ได้กำหนดการดำเนินงานและระเบียบการวิจัย ตามแนวทาง
ของการวิจัยและพัฒนา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 5.1 ศึกษาแนวคิดการพัฒนาแคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ  
ประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย
ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอป 
จากน้ำมันมันมะพร้าวสกัดเย็น ซึ่งผลิตภัณฑ์บางตัวยังไม่เป็นท่ี
รู้จักสำหรับบุคคลภายนอกมากยิ่งนักและยังไม่มีช่องทางการ
เผยแพร่ที ่กว้างมากนัก จึงต้องการที ่พัฒนาเว็บไซต์ในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของรูปแบบแคตตาล็อคให้ดูน่าสนใจและ
เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
 5.2 การวิเคราะห์ เนื้อหาและสินค้าของ 3 ชุมชนที่นำมา
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น โดยมีการ
แยกผลิตภัณฑ์เป็นหมวดหมู่ของแต่ล่ะชุมชนเป็น 6 หมวดหมู่ 
คือ 1) ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม 2) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า 3) 
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย 4) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย 5) 
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก และผลิตภัณฑ์น้ำมัน
มะพร้าว โดยวิเคราะห์รูปแบบทำลงเว็บไซต์  คือรูปแบบของ
แคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้สามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่
ตรงตามวัตถุประสงค์ได้ 
 5.3 การออกแบบ ผ ู ้ว ิจ ัยได ้พ ัฒนาเว ็บไซต์โดยมีการ
ออกแบบหน้าเว็บไซต์มา เช่น มีหน้าเแรกของเว็บไซต์ มีช่อง
การค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการ มีหมวดหมู่ให้เลือกดู
สินค้า [16] ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ มีสินค้าแนะนำอยู่หน้าแรก
เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคทั่วไปเลือกซื้อมากที่สุด และยังมีเครื่องมือ
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อีกต ัวที ่ ใช ้ในการประชาสัมพันธ์ส ินค้า ค ือ แคตตาล็อต
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Catalog) ที่เป็นรูปแบบการนำเสนอสินค้า
เป็นการประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหน่ึงที่ทำให้ผู้บริโภคนิยมและ
ให้ความสนใจอย่างมากในการเลือกดูผลิตภัณฑ์ [17] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพ 2 แผนผังเว็บไซต ์
 5.4 พ ัฒนา เ ว ็ บ ไซต ์  โ ดย ใช ้ โปรแกรม เว ิ ร ์ ด เพรส 
(Wordpress) ในการสร้างเว็บไซต์โดยมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์
น้ำมันมะพร้าวของทั้ง 3 ชุมชนได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยเจริญ 
ชุมชนบ้านแสงอรุณ และชุมชนป่าละอู-ภูช้าง นำมาพัฒนาผ่าน
โปรแกรมเวิร์ดเพรส (WordPress) ทั้ง 3เว็บไซต์ดังนี้  
1) premiumcoconutoil4.com  
2) themiracleofcoconutoil56.co 
3) น้ำมันมะพร้าวสกดัเย็นธรรมชาติ24.com  
โดยมีการตั้งค่าข้อมลูของแต่ละสินค้าที่โพสตด์ังนี้ 

1) กำหนดชื่อผลิตภัณฑ์ที ่จะทำการเผยแพร่ และ
เนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

2) ใส่รูปภาพท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
3) กำหนดหมวดหมู่ของแต่ละผลิตภัณฑ์ 
4) กำหนดป้ายกำกับหรือ Tag ของคีย์สำหรับค้นหา 
5) กำหนด Title ของเนื้อหา 
6) กำหนดคำอธิบายของเนื้อหา 
7) ใส่แคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์สินค้า 

 5.5 การนำไปใช้ เป็นการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์แคตตา
ล็อคสำหรับสินค้าโอทอปจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ผ่าน

ช่องทางโซเชียลมีเดียเช่น แฟนเพจเฟซบุ๊ค (Facebook Fan 
Page) โดยช่องทางจะมีการลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที ่ใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมมูล 
 5.6 การบำรุงรักษา ทำการเว็บไซต์ แก้ไข อัพเดท ทำแคต
ตาล็อคให้เป็นในรูปแบบใหม่ และทำการประชาสัมพันธ์อย่าง
สม่ำเสมอโดยนำข้อมูลที่เป็นความจริงมาโพสลงเว็บไซต์ 
 

6. ผลการวิจัย 
6.1 ผลการพัฒนารูปแบบแคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์  

(E- Catalog) ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบแคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์
อยู่ด้วยกัน 3 เว็บไซต์ได้แก่เว็บไซต์1)Premiumcoconutoil24 
2) themiracleofcoconutoil56 3)น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
ธรรมชาติ  โดยในแต ่ละเว ็บไซต ์จะแบ่งทำแคตตาล ็อค
อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละชุมชนที่มีสินค้าที่แตกต่างกันและ
รูปแบบสินค้าท่ีไม่ซ้ำกันดังภาพ  

 
ภาพ 3 รูปแบบแคตตาล็อตอิเล็กทรอนกิส์ 
ของเว็บ premiumcoconutoil4.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ส่วนหัว 
5.ตะกรา้สินค้า 6.ค้นหา 

7.หมวดหมู่สินค้า 3.เนื้อหา 4.รูปภาพ
สินค้า 

2.เมน ู
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ภาพ 4 รูปแบบแคตตาล็อตอิเล็กทรอนกิส์ 

ของเว็บ themiracleofcoconutoil56.co 
 

 
ภาพ 5 รูปแบบแคตตาล็อตอิเล็กทรอนกิส์ 

ของเว็บน้ำมันมะพรา้วสกัดเย็นธรรมชาติ24.com 

แสดงถึงรูปภาพที่ปรับแต่งเป็นในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่น้ำ
มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ แคตตาล็อค
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Catalog) โดยแต่ละรูปเล่มมีการใส่เป็นสินคา้
ของแต่ละชุมชนและแบ่งเป็นหมวดหมู่ของสินค้า โดยในหนึ่ง
เล่มมีจำนวนสินค้า หลายตัวให้ผู้บริโภคได้เลือกชมได้ง่ายมาก
ขึ้น 

6.1.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์ผลติภณัฑ์
น้ำมันมะพรา้วสกัดเย็น  

      
ภาพ 6 แสดงหน้าเว็บไซต์ premiumcoconutoil24.com 

   

 
ภาพ 7 แสดงหน้าเว็บไซต์ของ themiracleofcoconutoil56.co 
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ภาพ 8 แสดงหน้าเว็บไซต์ของ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นธรรมชาติ24.com 

จากภาพข้างต้น แสดงถึงร ูปแบบหน้าเว ็บไซต์ในการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยในแต่ละ
เว็บไซต์นั้นมีการโปรโมทผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจำนวน 100 โพส 
และแบ่งเป็นหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 13-15 หมวดหมู่ 
และในแต่ละหมวดหมู่นั้นจะมีผลิตภัณฑ์ของทั้ง 3 ชุมชนอยู่บน
เว็บไซต์เดียวกัน 

6.2  วัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว 
สกัดเย็นในรูปแบบแคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ทำการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการค้นหาเว็บไซต์จาก Google Search ของ
ทั้ง 3 เว็บไซต์  

ภาพ 9 แสดงผล indexของการเข้าชมเว็บไซต์ 
premiumcoconutoil24.com 

 

ภาพ 10 แสดงผล indexของการเข้าชมเว็บไซต์ 
themiracleofcoconutoil56.co   

 
ภาพ 11 แสดงผล indexของการเข้าชมเว็บไซต์  

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นธรรมชาติ24.com 

ตาราง 1 แสดงผลสรุป Index 

เว็บไซต์ 
ผล  

(จำนวน Index) 
premiumcoconutoil24.com 373 
themiracleofcoconutoil56.co 150 
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
ธรรมชาติ24.com 

305 

 

ผล  index ของการ เข ้ าชม เว ็ บ ไซต์ พบว ่ า เ ว ็บ ไซต์  
premiumcoconutoil24 เป็นเว็บไซต์ที่มีการค้นหามากที่สุด
และมีด้านเนื้อหาและรูปภาพที่เผยแพร่มีคุณภาพ ซึ่งได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีการค้นหาจำนวน
ทั้งหมด 373 รายการ ถ้าเกิดเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่มีประสทิธิภาพ
ก็จะทำให้ Google ไม ่เก ็บค่า index ด ังน ั ้นจ ึงต ้องมีการ
ปรับแต่งเนื ้อหาและอัพเดทสินค้าใหม่ๆอยู ่เสมอ เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับเว็บไซต์มากยิ่งข้ึน 

6.3 ผลการประเมินการยอมรับต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปจากน้ำมันมะพร้าว
ได้ทำการประเมินทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปกับการ
ประเมินการยอมรับ โดยส่วนที่ 2 แบ่งเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้าน
การออกแบบเว็บไซต์ ด้านการใช้งานเว็บไซต์ และ ด้านแคตตา
ล็อคอิเล็กทรอนิกส์(E-Catalog) ในแต่ละด้านมีข้อคำถาม
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จำนวน 5 ข้อ รวมทั ้งหมด 15 ข้อ ได ้ความเชื ่อม ั ่นของ
แบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 0.903 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 ดังนั้น
จึงสามารถยอมรับแบบสอบถามได้ และกลุ ่มประชากรคือ 
ผู ้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ตทั่วไป  โดยทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 410 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังมีผลการประเมนิ
ดังต่อไปนี้ 

6.3.1 ผลแบบสอบถามการยอมรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 
ตาราง 2 ผลผลแบบสอบถามการยอมรับส่วนข้อมลูทั่วไป 
       ข้อมูลทัว่ไป จำนวน 

410 คน 
ร้อยละ 
100% 

1.เพศ   
  - ชาย 
  - หญิง 

164 
246 

60.0 
40.0 

2.อายุ   
  - 15-25 ป ี
  - 26-35 ป ี
  - 36 ปีขึ้นไป 

234 
143 
33 

57.1 
34.9 
8.0 

3. ระดับการศึกษา   
  - ต่ำกว่าปริญญาตรี 
  - ปริญญาตร ี
  - สูงกว่าปริญญาตร ี

179 
186 
45 

43.7 
45.4 
11.0 

4. อุปกรณ์ที่เข้าใช้งานประจำ   
  - โทรศัพท ์
  - คอมพิวเตอร ์
  - แท็บเล็ต 

338 
217 
126 

82.4 
52.9 
30.7 

5. ความถี่การใช้อินเตอร์เน็ต   
  - มากกวา่ 12 ชัว่โมงต่อวัน 
  - 7-12 ชั่วโมงต่อวัน 
  - 2-6 ชั่วโมงต่อวัน 
  - ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน 

131 
179 
93 
7 

32.0 
43.7 
22.7 
1.7 

6. ความถี่ในการซื้อสินค้าหรือบริการต่าง 
ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

  

     - ทุกเดือน 
     - เดือนเว้นเดือน 
     - 2-3 เดือนต่อครั้ง 
     - 4-6 เดือนต่อครั้ง 
     - 6 เดือนขึ้นไป 
     - ไม่เคยซ้ือสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ผ่าน  
อินเทอร์เน็ต 

108 
118 
92 
53 
29 
10 

26.3 
28.8 
22.4 
12.9 
7.1 
2.4 

 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีจำนวน 410 คน โดย

ส่วนมากเป็นเพศหญิง จำนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 60% มี
อายุอยู่ระหว่างที่ 15-25 ปี จำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.1% มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 186 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.4% อุปกรณ์ที ่เข้าใช้งานเป็นประจำคือโทรศัพท์ 
จำนวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4% มีความถี่การใช้งาน
อินเตอร์เน็ต ระหว่าง 7-12 ชั่วโมงต่อวัน จำนวน 179 คน คิด
เป ็นร ้อยละ 43.7% ความถ ี ่ ในการซ ื ้อส ินค ้าผ ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตจะซื้อสินค้า เดือนเว้นเดือน จำนวน 118 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.8% 

6.3.2 ผลแบบสอบถามการยอมรับ ส่วนที่ 2 ประเมินการ
ยอมรับท้ังหมด 3 ด้าน ดังนี ้
ตาราง 3 ผลการยอมรับด้านการออกแบบเว็บไซต์ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับการ
ยอมรับ 

การออกแบบหน้าเว็บไซต์มี
สัดส่วน เหมาะสม สวยงาม
น่าสนใจ 

4.61 0.604 มากที่สุด 

การแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าแต่
ละประเภท 

4.32 0.562 มาก 

ขนาดรูปแบบและตัวอกัษร
อ่านได้ง่าย และสวยงาม 

4.44 0.684 มาก 

การแสดงเนื้อหามีความ
ครบถ้วนและถูกตอ้ง 

4.46 0.681 มาก 

ความสามารถในการค้นหา
ข้อมูลสินค้า 

4.51 0.646 มากที่สุด 

รวมด้านการออกแบบ 4.47 0.635 มาก 

ด้านการออกแบบ  โดยรวมมีการยอมรับอยู่ในระดับมาก

(�̅�=4.47) เมื่อพิจารณาในรายการประเมิน   พบว่า รายการทีม่ี
ค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือความสามารถในการค้นหาข้อมูลสินค้า            

(�̅� =4.51) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด การแบ่งหมวดหมู่

ของสินค้าแต่ละประเภท คือ (�̅�= 4.32) 
ตาราง 4 ผลการยอมรับด้านการใช้งานเว็บไซต์ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับการ
ยอมรับ 

เว็บไซต์มีความสะดวก และ
ง่ายต่อการใช้งาน 

4.51 0.598 มากที่สุด 
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มีการเข้าถึงสินค้าในแต่ละ
หมวดหมู่สะดวกและรวดเร็ว 

4.49 0.638 
มาก 

ข้อมูลสินค้าครบถ้วนทำให้
อ่านและเข้าใจง่าย 

4.49 0.611 มาก 

เนื้อหาของเว็บไซต์มีความ
น่าเช่ือถือ 

4.54 0.601 มากที่สุด 

การค้นหาข้อมูลสินค้าในช่อง
การค้นหามีความถูกต้องตรง
ตามความต้องการ 

4.51 0.606 
มากที่สุด 

รวม 4.51 0.611 มากที่สุด 

ด้านการใช้งาน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.51 และ 
S.D. =0.611) เมื่อพิจารณาในรายการประเมิน พบว่า รายการ
ที ่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือเนื ้อหาของเว็บไซต์มีความน่าเชื ่อถือ 

(�̅�=4.54 และ S.D. =0.601) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที ่สุด 

คือ ข้อมูลสินค้าครบถ้วนทำให้อ่านและเข้าใจง่าย (�̅�=4.49 
และ S.D. =0.611) 
ตาราง 5 ผลการยอมรับด้านแคตตาล็อตอิเล็กทรอนิกส์(E-
Catalog) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับการ
ยอมรับ 

การทำแคตตาล็อค
อิเล็กทรอนิกส์มีการสื่อ
ความหมายได้อย่างชัดเจน 

4.58 0.560 มากที่สุด 

แคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์ช่วย
กระตุ้นความสนใจให้กบัผู้ซ้ือ
สินค้า 

4.54 0.572 มากที่สุด 

แคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์
สร้างเมนูสินค้าที่มีความ
น่าสนใจมากขึ้น 

4.54 0.589 มากที่สุด 

แคตตาล็อกอิเล็กทรอนกิส์มี
ภาพที่โดดเด่นและนา่สนใจ 

4.59 0.562 มากที่สุด 

แคตตาล็อกอิเล็กทรอนกิส์
สะดวกในการนำเสนอสินค้าได้ 

4.61 0.575 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.572 มากที่สุด 

ด้านแคตตาล็อตอิเล็กทรอนิกส์(E-Catalog)  โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅�=4.57) เมื่อพิจารณาในรายการประเมิน พบว่า 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สะดวก

ในการนำเสนอสินค้าได้ (�̅�=4.61) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด คือแคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์สร้างเมนูสินค้าที่มีความ

น่าสนใจมากขึ้น (�̅�=4.54) 

ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม  
1) มีแคตตาล็อตอิเล็กทรอนิกส์แล้วทำให้เข้าถึงสินค้าที่

สนใจได้ง่าย 
2) ควรปรับสีสันแคตตาล็อตอิเล็กทรอนิกส์ให้มีสีสันดึงดูด

ใจให้มากขึ้น 
7. สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาแคตตาล็อคอิเล ็กทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลที่ได้ 
คือ ได้ทำการสร้างแคตล๊อคอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา มีการใช้ภาพ
อินโฟกราฟฟิกประกอบเพื ่อที ่จะสื ่อเนื ้อหาและหัวข้อให้
น่าสนใจ สามารถนำมาใช้ได้จริง ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ดูเนื้อหา 
เข้าใจง่าย จากการประเมินประสิทธิภาพสถิติของเว็บไซต์ 
พบว่าเว็บไซต์ premiumcoconutoil24.com มีจำนวน index 
อยู ่ที ่ 373 ซึ ่งหมายถึงมีการเก ็บค่าดัชนีข้อมูลมากที ่สุด 
รองลงมาคือ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นธรรมชาติ24.com และ 
themiracleofcoconutoil56.co ตามลำดับ 

แบบประเม ินการยอมร ับของผ ู ้ เข ้า ใช ้งานเว ็บไซต์
ประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 3 
ด้าน คือ ด้านกรออกแบบ ด้านการใช้งานเว็บไซต์และด้านแคต
ตาล็อตอิเล็กทรอนิกส์(E-Catalog) มีการประเมิน ในการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ในการใช้ประเมินเว็บไซต์นี้ ที่มีผลการ
ประเมินภาพรวมในระดับที่มากที่สุด ทำให้มีประสิทธิถามมาก
และเป็นที่ยอมรับ 
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บทคัดย่อ 
 
 นักวิจัยได้พัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าเพ่ือ
รวบรวมสินค้าท่ีเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพ่ือตอบสนองต่อการ
ค้นหาและแนะนำสินค้ าที่ มี เพ่ื อ ระบบนี้ เป็นการ
ผสมผสานระหว่างเว็บแอพพลิเคชั่นและระบบแชทบอท 
ทำให้การใช้ระบบเพ่ือดึงข้อมูลคลังสินค้าและคำแนะนำ
สินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการสินค้าซึ่งผู้ใช้เพียง
สแกน QR-Code ผ่านแอบพลิเคชั่น LINE และสามารถ
ใช้  ChatBot ได้ทันที  สำหรับเว็บแอบพลิ เคชั่นนั้ น
สามารถตอบสนองต่อผู้ดูแลเพ่ือจัดการข้อมูลคลังสินค้า
เช่นกัน 
 
                   ADSTRACT 
 
 Researchers have developed a product 
inspection system to compile products stored 
in the database in response to search and 
recommend products available to This system 
is a combination of web application and chat 
bot system. Enabling the system to retrieve 
warehouse information and product 
recommendations that are appropriate for the 

product needs, which users simply scan the 
QR-Code through the LINE application and can 
use ChatBot immediately. For web applications 
that can meet To the administrator to manage 
the warehouse information as well 
คำสำคัญ—การพัฒนาระบบ; อินเตอร์เน็ต; แชทบอท; 
System development; The Internet;  
Chatbot; 
 

1. บทนำ 
 
การดูแลคลังสินค้าเป็นสิ่งที่สำคัญ การควบคุม

ไม่ให้สินค้าซ้ำกับลูกค้าคนอ่ืน อีกหนึ่งวิธีช่วยให้คนเราได้
ไว้ขึ้น แต่ปัญหาที่พบ คือข้อมูลระดับสินค้าในคลังสินค้า
ประเภทต่าง ๆ มีมากกว่างกระจัด กระจายและซ้ำซ้อน
กันในคลังสินค้าแต่ละประเภท ทำให้ผู้ที่ต้องการ สินค้า
ไม่สะดวกในการไปเอาสินค้าในคลัง ซึ่งควรมีระบบ
สารสนเทศที่ ทำให้เข้าถึงข้อมูลสินค้าในคลังสินค้าที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็วผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถ
ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งขาด แนวทางในการซื้อ
สินค้าที่เหมาะสมตามสถานะตามกำลังของ ตนเอง ซึ่ง
ควรมีระบบให้ คำแนะนำที่ อาศัยปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence : AI) ซึ่งได้แก่แชทบอทที่นิยม
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นำมาใช้ใน การให้คำแนะนำหรือตอบคำถามผู้ใช้แทน
มนุษย์   

 

2. วัตถุประสงค์ 
 
 2.1 สามารถแนะนำความรู้เกี่ยวกับคลังสินค้าให้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด       
 2.2 ลดความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลจาก
เว็บไซต์ต่าง ๆ        
 2.3 เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
ต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้  
 

3. ขอบเขตของการดำเนินงาน     
 

 ขอบเขตของการดำเนินงานของระบบคลังสินค้า
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และ
ส่วนของ ผู้ใช้งานระบบ 
3.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ       
 3.1.1 ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม ลบ หรือ 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลคลังสินค้า       
 3.1.2 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับระบบแช
ทบอทได้        
3.2 ส่วนของผู้ใช้งานระบบ      
 3.2.1 ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าที่ต้องการ 
ชนิดต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ได้       
 3.2.2 ผู้ใช้สามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า 
ผ่านทางแชทบอทได้ 
            
 
 
 
 

             4. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
 สำราญ  วานน ท์  เสนอการพั ฒ นาระบ บ 
Chatbot ในหาข้อมูลเพ่ือ การส่งข้อความออนไลน์ผ่าน 
LINE แอปพลิเคชั่นใช้ เทคโนโลยี LINE API และพัฒนา
ระบบตอบโต้การสนทนา อัตโนมัติด้วยภาษา Python 
ระบบถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการบอกข้อมูลของ
อัมพาของแต่ละคน ผู้ใช้งานรายบุคคล เมื่อผู้ใช้งานเพ่ิม
เพ่ือนกับระบบ ระบบจะส่ง ข้อความทักทาย และ
ข้อความขออนุญาตตอบแบบสอบถามข้อมูลของอัมพาที่
ลูกจะสอบถามเมื่อผู้ใช้งานทำการสอบถามข้อมูลของ
อัมพาผู้ใช้จะต้องส่งข้อความเป็นชื่อของอัมพาเข้ามายัง
ระบบ ระบบจะตอบกลับข้อความ เป็นชื่อสินค้าที่ลูกค้า
ต้องการ ราคาขาย-ปลีก ราคาขาย-ส่ง ลดเหลือ และ
ตำแหน่ง และจากผลการ ทดสอบระบบว่าระบบสามารถ
ทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ของงานวิจัย พบว่า
ค่าเฉลี่ยด้านตรงความต้องการของผู้ใช้ได้ 3.7/5 คะแนน 
ระบบจึงควรได้รับการพัฒนาต่อให้ตรงกับความ 
ต้องการของผู้ใช้มากขึ้น                   

แชทบอท เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง 
ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือ จำลองบทสนทนาของมนุษย์ ให้สามารถ
พูดคุยสื่อสารกับมนุษย์ ผ่านทางข้อความแบบ real-
time หรือทางเสียง โดยแชทบอทได้มีการพัฒนา 2 แบบ
ดังนี้ 1) การกำหนดด้วยกฎ (Rule-Base Bot) จะทำงาน
ตามกฎ และคีย์เวิร์ดที่กำหนดไว้ ถ้าหากคำถามไม่ตรงกับ
ที่ กำหนดไว้อาจ  ทำให้ ระบบทำงานผิดพลาด 2 ) 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI Bot) จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ และ 
Machine Learning เข้ามาช่วยให้แชทบอทเข้าใจภาษา
มนุษย์ มากขึ้น  
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 LINE Developers เ ป็ น  API จ า ก  LINE 
Business Platfrom สำหรับนักพัฒนาซอฟแวร์ที่จะมี
ระบบ Chat Bot เปิด API ให้สามารถเชื่อมระบบ CRM 
หรอื IoT รูปแบบการใช้งาน สามารถให้ปลั๊กอินภายนอก 
หรือสร้างแอปพลิเคชั่นมาเชื่อมต่อ แชทบอทคุยได้
โดยตรงผ่าน API ที่ LINE เตรียมไว้ 
 
                    5. วิธีการดำเนินการวิจัย 
 
5.1 ศึกษาหลักการทำงานและขั้นตอนของการสร้าง 
Chatbot ในแอพพลิเคชั่น LINE 

 
ภาพที ่5.1 หลักการทำงานของ Chatbot ใน

แอพพลิเคชั่น LINE 
 เนื่องจากคณะผู้จัดทำได้เลือกแอพพลิเคชั่น LINE 
เป็นแพลตฟอร์มในการสร้าง Chatbot ขึ้น  จึ งได้ มี
การศึกษาถึงขั้น ตอนและการทา งานของ Chatbot ใน
แอพพลิเคชั่น LINE เพ่ือให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องเตรียมก่อน
การสร้างจากเว็บไซต ์
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.2 การศึกษาขัน้ ตอนการสร้าง Chatbot ใน
แอพพลิเคชั่น LINE 

4.2 ขั้นตอนการทำ Chatbot ในแอพพลิเคชั่น LINE 
 ขั้นตอนที่ 1 การเปดิการใช้งาน Massaging API 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.3 การLogin เขา้สู่ระบบด้วย LINE account 
เข้าสู่เว็บไซต์https://developers.line.bizและกดที่ 

ปุ่มเขา้สู่ระบบด้วย LINE account 
 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้าง Provider 

ภาพที่ 5.4 การสร้าง Provider 
กดท่ี Create New Provider เพ่ือสร้าง 

 
 ขั้นตอนที่ 3 การใส่ชื่อ Provider หรือชื่อผู้สร้าง 

 
ภาพที่ 5.5 การใส่ชื่อ Provider 

 ใส่ ชื่ อผู้ ส ร้างในช่อง  Provider Nameและกด 
Confirm เพ่ือยืนยัน และตรวจสอบชื่อ Provider name 
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ให้ถูกต้องเรียบร้อยและกด Create เพ่ือสร้าง  
 
 ขั้นตอนที่ 4 การใส่รายละเอียดของ Chatbot ที่
ต้องการสร้าง 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.6 การใส่ชื่อของ Chatbot และใส่คำบรรยาย
ของ Chatbot ที่เราจะสร้างใส่ชื่อของแอพพลิเคชั่น ใน
ช่อง App name และใส่คำบรรยายของ Chatbot ที่เรา
จะสร้างในช่อง App description และแทรกรูปภาพที่

ต้องการจะให้เป็นภาพโปรไฟล์ของ Chatbot 

 
ภาพที ่5.7 ลักษณะของ Chatbot ที่สร้างขึน้ 

 
4.3 ขั้นตอนการสร้าง Webhook 
 ในการสร้าง Webhook เพ่ือใช้เป็นตัวดึงตาราง
การเทรนมาแสดงผลในแอพพลิเคชั่น LINE คณะผู้จัดทำ
เลื อ ก ใช้ ก าร พั ฒ น าโดย ใช้ ภ าษ า Javascript โด ย
ใช้Node.Js 
  
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 การติดตั้ง Node.js ลงคอมพิวเตอร์ 

ภาพที ่5.8 ดาวน์โหลด Node.js ลงในคอมพิวเตอร์ 
 
 ขั้นตอนที่  2 การสร้าง Image Rich Menu คือ
เมนูภาพที่ขึ้นในหน้าการสนทนาในแอพพลิเคชั่น LINE 
เพ่ือให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึน้ 

 
ภาพที ่5.9 การเลือกรูปแบบของ Rich Menu 

โดยกดเลือกรูปแบบที่ต้องการให้ 
สอดคล้องกับจำนวนเมนูที่เราจะสร้างแล้วกด “ถัดไป” 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.10 การยอมรับข้อตกลงในการสร้าง Rich 
Menu กด “บันทึกไฟล์รูป Rich Menu” เมื่อเสร็จสิ้น

การแก้ไขและกดยอมรับข้อตกลงแล้วจึง 
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กด “บันทึกไฟล์รูป Rich Menu” อีกหนึ่งครั้ง 

 
ภาพที ่5.11 รปูที่ได้จากการสร้าง Rich Menu 

เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะได้ดังภาพ 
 
 ขั้นตอนที่ 3 การสั่ง Run Api เพ่ือให้โปรแกรม
เริ่มทำ งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.12 ลักษณะของ Chatbot เมื่อเสร็จสมบูรณ์ 
ใช้คำสั่ง npm run start เมื่อเสร็จแล้วจะได้หน้าตาของ 

Chatbot  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.12 การแจ้งข้อมูลคลังสินค้าเครื่องทำน้ำอุ่น 
 
 
 
 
 



2307 

 

 

                6. ผลการดำเนินงาน 
 
ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

- หน้าแสดงรายชื่อทั้งหมดท่ีมีอยู่ในระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 6.1 หน้าแสดงรายชื่อทั้งหมดท่ีมีอยู่ในระบบ 
 

- หน้าจัดการข้อมูลเชิงลึก 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.1 หน้าจัดการข้อมูลเชิงลึก 

 
- หน้าจัดการข้อมูลแชทบอท 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 6.3 หน้าจัดการข้อมูลแชทบอท 
 
 
 

ส่วนของใช้งาน 
- หน้าแรกของเว็บ 

 
 

 
 
 
 
   
                  
 
 
 

ภาพที่ 6.4 หน้าแรกของเว็บ 
 

- หน้าแชทบอท 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.5 หน้าแชทบอท 
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                    7. สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ 
7.1 สรุปผลวิจัย 
 จากการทำการวิจัยระบบระบบแชทบอท
คลังสินค้า มีการประเมิน การใช้งานของระบบโดยผู้ใช้
และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ผลปรากฏว่า 1) ด้าน
ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมอยู่ใน ระดับดี 2) 
ด้านความสวยงามของหน้าจออยู่ในระดับดี    3)ด้าน 
ความถูกต้องของข้อมูลอยู่ ในระดับดี  4) ด้ านความ
รวดเร็วในการ ทำงานของโปรแกรมอยู่ในระดับดี 5) ผู้ใช้
มีความพึงพอใจในการ ใช้งานระบบอยู่ ในระดับดี  
ผลสรุปโดยรวม อยู่ในระดับ ดี  
 
7.2 ปัญหาที่พบในการทำงาน 
 เนื่องจากการสร้างระบบปฏิบัติการ Chatbot 
เป็นระบบที่ต้องสร้างโดยการใช้ทักษะด้านโปรแกรมและ
ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เฉพาะเจาะจง ทำให้เกิดการติดขัด
ระหว่างการสร้างระบบปฏิบัติการ Chatbot เนื่องจากมี
ความรู้ดา้นโปรแกรมไม่เพียงพอ เมื่อเกิดปัญหาทำ ให้ไม่ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันที 
 
7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย       
 ในการวิจัยครั้งนี้ พบปัญหาในการจัดทำระบบ
แชทบอทที่ไม่ สามารถโต้ตอบแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ได้ ซึ่ง
ได้มีข้อตกลงการใช้งาน กับผู้ใช้ระบบนี้  งดเล่นการส่ง
สติ๊กเกอร์ ในการพัฒนาระบบ เพ่ิมเติมครั้งต่อไป ควร
พัฒนาเพ่ิมในส่วนของ การแนะนำจาก   แชทบอทให้
ครอบคลุมข้อซักถามของผู้ใช้ให้มากขึ้นกว่าเดิม 
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การพัฒนาระบบการตอบกลับอัตโนมัติในเฟซบุ๊กแฟนเพจและเว็บไซต์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
Development of an Automated Response System on Facebook, Fan Pages, and 

Website for Community Products 
 

นภัทร สิงจานสุงค์1*,สมิตรา สายทอง1,กมลทิพย์ เอกพจน์1 ,อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์, อังคณา จัตตามาศ  
 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
Emails:  2621051541353@rmutr.ac.th*, Achaporn.kwa@rmutr.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

จากการลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพรา้วทำ
ให้พบปัญหาในเข้าถึงลูกค้าที่ใช้สื่อโซเชียลเฟซบุ๊กแฟนเพจและ 
เว็บไซต์ในการใช้แชทบอทเพื่อโต้ตอบลูกค้า  งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื ่อพัฒนาระบบการตอบกลับอัตโนมัติใน        
เฟซบุ๊กแฟนเพจและเว็บไซต์ สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน  2) เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบตอบกลับอัตโนมัติ               
โดยมีเคร ื ่องม ือที ่ ใช ้ในงานว ิจ ัย 1) Facebook Fan pages                                    
2)  เ ว ็ บ ไ ซต ์ ผล ิ ตภ ัณฑ ์ ช ุ มชน  3)  โปรแกรม Chat fuel                                  
4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ 
กลุ่มทดลองระบบ จำนวน 52 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้ระบบ
การตอบกลับอัตโนมัติในเฟซบุ๊กแฟนเพจและเว็บไซต์ ช็อปน้ำมัน
มะพร้าวเพื่อสุขภาพ24.com สามารถตอบคำถามตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า  และ 2) ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบตอบกลับอัตโนมัติ  โดยทำการประเมิน 2 ด้าน คือ 
ด้านการออกแบบและด้านการใช้งาน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน

พบว่า ด้านการออกแบบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี �̅�= 4.35 

รองลงมาคือด้านการใช้งาน  �̅�=4.27 จะเห็นได้ว่าการพัฒนา
ระบบตอบกลับอัตโนมัติในเฟซบุ๊กแฟนเพจและเว็บไซต์สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีประสิทธิภาพดี 

 
คำสำคัญ -- การตอบกลับอัตโนมัติ, เฟซบุ๊กแฟนเพจ, เว็บไซต์, 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 From visiting the coconut oil community products, 
It found problems in reaching customers using social 
media, Facebook Fan pages, and website to use 
chatbots to interact with customers.  The objective of 
this research is 1)  to develop an automated response 
system in Facebook Fan pages and website For 
community products 2)  to assess the satisfaction of 
using autoresponder The research tools were used 1) 
Facebook Fan pages 2) Community product website 3) 
Chat fuel program 4)  Satisfaction questionnaire.  The 
sample group in the study was an experimental system 
group of 52 people.  The statistics used were mean, 
standard deviation, and percentage.  The findings were 
as follows: 1) Automatic response system was obtained 
on Facebook Fan pages and website.  Shop for healthy 
coconut oil 24.  com can interact with messages with 
customers interested in community products.  It can 
also answer questions that meet customers' needs and 
2)  the evaluation of the satisfaction of the automatic 
response system users. By conducting two assessments: 
Design and functionality.  When considering each 
aspect, it was found that Design At a reasonable level 

x ̅ = 4.35, followed by applications Good level x ̅ = 4.27 
It can be seen that the development of autoresponder 
systems on Facebook Fan pages and websites for 
community products has performed well. 
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1. บทนำ 

การตอบกล ับอ ัตโนม ัติ  (Chatbot)  เป ็นหน ึ ่ ง ใน
เทคโนโลยีที ่ถ ูกพัฒนาขึ ้น มาใช้ในการสื ่อสารบนโทรศัพท์                 
ม ื อถ ื อท ี ่ ม ากข ึ ้ น  เช ่น  Facebook Messenger และ Line 
(Brandtzaeg&Folstad, 2018) [1] รวมถึงยังมีเครื่องมือในการ
พัฒนาแชทบอทที่ผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องทำการเขียนโปรแกรม 
เช ่น เคร ื ่องม ือจาก chatfuel.com ด ้วยเหต ุน ี ้ เทคโนโลยี          
แชทบอทจึงได้ ถูกนำไปใช้ทั่วไปในธุรกิจจริงอย่างหลากหลาย [2] 
โดยเฉพาะจากธุรกิจโซเชียลคอมเมิร์ซ (Social Commerce) อัน
เกิดจากการผสมผสานระหว ่างเคร ือข ่ายส ังคม (Social 
Network) และอีคอมเมิร์ซ(E-commerce) ที่รวมแล้วหมายถึง
การซื้อขายสินค้าโดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลาง  

ผู ้ว ิจ ัยลงพื ้นที ่สำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ ่มน้ำมัน
มะพร้าวทำให้พบปัญหาในเข้าถึงลูกค้าผ่านสื่อโซเชียลเฟซบุ๊ก
แฟนเพจและเว็บไซต์ ในการใช้แชทบอทเพื่อโต้ตอบลูกค้า  จึงได้
ทำการศึกษาพัฒนาแชทบอทเพื่อโต้ตอบลูกค้าผลิตภัณฑ์กลุ่ม
น้ำมันมะพร้าวผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจและเว็บไซต์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพื่อให้เจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์
กลุ่มน้ำมันมะพร้าวทราบถึงความต้องการของลูกค้า และความ
คิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการโต้ตอบของแชทบอทของเฟซบุ๊ก       
แฟนเพจและเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าว ซึ่งจะช่วยให้
เจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์กลุ ่มน้ำมันมะพร้าวเข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และทำให้ทราบว่าลูกค้ามีความ
คิดเห็นต่อการโต้ตอบของแชทบอทในแต่ละด้านเป็นอย่างไรบา้ง
ก็จะสามารถนำความคิดเห็นของลูกค้า ไปพัฒนาและปรับปรุง
การโต้ตอบของแชทบอทให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการมากท่ีสุด 

 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

2.1  เพื่อพัฒนาระบบการตอบกลับอัตโนมัติในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
และเว็บไซต์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.2  เพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบตอบกลับ
อัตโนมัติ 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 

      
ภาพ 1 กรอบแนวคิดงานวจิัย 

จากภาพ 1 อธิบายได้ว่า ตัวแปรต้น เป็นการพัฒนาระบบการ
ตอบกลับอัตโนมัต ิในเฟซบุ ๊กแฟนเพจและเว ็บไซต์สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการนำผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าวจาก 3 
ชุมชน ประกอบด้วย 1) ชุมชนบ้านห้วยเจริญ 2) ชุมชนบ้านแสง
อรุณ และ 3) ชุมชนป่าละอู-ภูช้าง มาพัฒนาระบบการตอบกลับ
อัตโนมัติในเฟซบุ๊กแฟนเพจและเว็บไซต์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

4. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแชทบอท (Chatbot) 

 เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งที่สามารถโต้ตอบกับ
ผู ้ใช้ได ้โดยอัตโนมัต ิผ ่านการสนทนาในช่องทางต่าง ๆ ได้
ตลอดเวลา 24 ชั ่วโมงนอกจากนี้แชทบอทเป็นการจำลองการ
สนทนาซึ่งเป็นการเข้าใจภาษาธรรมชาติของคอมพิวเตอร์ โดย
จะต้องมีการเตรียมการเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถ
โต้ตอบกับมนุษย์ผ่านทางคลังข้อมูล ซึ่งมีโดเมนเฉพาะและจะตอ้ง
มีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต้นแบบ ซึ่งความสามารถของแชทบอทคอื 
การเรียนรู้และการคาดการณ์ประโยคถัดไปจากคู่สนทนา ซึ่งจะ
ช่วยลดความจำเป็นในการใช้งานกฎเกณฑ์และเง่ือนไขต้นแบบให้
น้อยลง ในปัจจุบันนี ้ได้มีการประยุกต์ใช้แชทบอกทั ้งในเชิง
วิชาการและเชิงพาณิชย์ชุมพลโมฆรัตน์เช่น (2560) ได้พัฒนา   
แชทบอทเพื ่อการวินิจฉัยโรคเบาหวานด้วยออนโทโลยี โดย
คำนวณเปอร์เซ็นต์จากคะแนนความเสี ่ยงที ่ค่ าจะตรวจพบ
โรคเบาหวาน เพื่อการป้องกันและการควบคุมรักษาเบื้องต้นได้  
[3] บทบาทของแชทบอทที่มีต่อการประยุกต์ใช้ในธุรกิจเช่น การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน การซื้อขายสินค้าออนไลน์ การเป็นผู้ช่วยส่วนตัว การขาย
และการให้คำปรึกษาการเงิน การรับสมัครงาน การควบคุมบ้าน
อัจฉริยะ การรักษาพยาบาล การขนส่ง และการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานรัฐ   

พัฒนาระบบการตอบกลับ
อัตโนมัติในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
และเว็บไซต์สำหรับผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

- ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบตอบกลับ
อัตโนมัติ 
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 โปรแกรม Chatfuel เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิด
หนึ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยการสนทนาผู้ใช้บริการเพื่อให้
ร ับทราบข้อมูลข่าวสารและเกิดความเข้าใจตรงกันซึ ่งเป็น
โปรแกรมที่ใช้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดยสามารถ
เชื่อมโยงกับบัญชี Facebook และทำงานกับหน้าเว็บไซต์  และ
สามารถใช้ในการตั ้งค่าคำถามและคำตอบพื ้นฐานได้ช่วยให้
สามารถส่งข้อความไปยังแฟนเพจได้ สามารถนำข้อมูลมา
วิเคราะห์ความคล้ายคลึงกับข้อมูลเชิงลึก [4]   

 Anak Mirasing [5] ได้ให้ความหมายของ Chatbot คือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนิดหนึ่งที ่มีไว้สื ่อสารกับมนุษย์  เพื่อ
ประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง โดยถูกกำหนดด้วยกฎ Based (on 
rules) หมายถึง มีการสร้างกฎไว้ให้หลายข้อเพื่อให้ครอบคลุม
หลายเงื ่อนไขและตรงตามเป้าหมายที ่เราต้องการ และแบบ
ปัญญาประด ิษฐ์  AI (Artificial Intelligence)  ค ือ ม ีการใ ช้  
Machine learning เข้ ามา ช่วยในการเร ียนรู้   โดยการนํา 
Natural Language Processing (NLP)  มา ช่วยให้  Chatbot 
เข้าใจภาษามนุษย์ในรูปของประโยคความหมายได้ดีขึ้น ปัจจุบัน
มีหลายบริษัทเริ่มให้บริการ API เชน่ LINE หรือ Facebook เป็น
ต้น สามารถพ ัฒนาได้ จากภาษาต่ าง  ๆ เ ช่น JavaScript 
(Node.js), PHP, Swift, Python  
 
4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 สุนิสา ศรแก้ว [6] ได้ทำวิจัยการนำเทคโนโลยี Chatbot 
มาใช้ในธุรกิจธนาคาร การยอมรับเทคโนโลยี Chatbot ในธุรกิจ
ธนาคาร รวมถึงการศึกษากลยุทธ์ที่ธนาคารนำ Chatbot มาใช้ 
ผลการศึกษาพบว่า ธนาคารในประเทศไทยยอมรับเทคโนโลยี 
Chatbot มาใช้ในองค์กร ด้วยปัจจัยภายนอกที่สำคัญได้แก่ การ
เปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของผ ู ้บร ิโภค และการขาดแคลน 
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์โดยธนาคารมองเห็นถึงโอกาสในการนำ 
Chatbot มาใช้เพื่อพัฒนาบริการที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้นให้แก่ลูกค้า 
รวมถึงการทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง โดยธนาคารได้นำ 
Chatbot มาใช้เป็นเครื่องมือในสำหรับกลยุทธ์  

พิทักษ์ ชูมงคล [7] ได้ทำวิจัยแบบจำลองเชิงโครงสร้าง
การยอมรับแชทบอทในการสื่อสารการตลาดของดิจิทัลเนทีฟไทย
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อม ูล จากกลุ ่มต ัวอย่างผลการวิเคราะห์แบบจำลองเชิง
โครงสร้าง พบว่า แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
 ชลณัฏฐ  พูนชัฏกาญจน [8] ได้ทำวิจัยเรื่องการ เสริม
ศักยภาพองค์กรด้วยการใช้เทคโนโลยี Chatbot และ มีการใช้
งานกันแล้วอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างฟอร์ม 
Template ต่าง ๆ ได้ ตามความตอ้งการ เช่น การตอบคำถามที่
ซ้ำกัน สามารถนำระบบ Chatbot ได้ หรือขอดูรูปสินค้าซึ่ง 
สามารถสอน Chatbot ให้เรียนรู้ และจับข้อความเหล่านี้ ได้ 
พร้อมตอบให้ได้ทันที รวมถึงสามารถปิดการขาย โอนเงินได้
เบ็ดเสร็จในแอพแชท Messenger  หรือ LINE Application   
 

5. วิธีการดำเนินงานวิจัย  

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
 5.1 ศึกษาวิธีการทำงานของโปรแกรม Chat fuel เป็น
แพลตฟอร์มในการทำแชทบอทสำหรับ Facebook ได้โดยไม่ 
ต ้องเขียนโค้ด ใช้งานง่าย รองรับการตั ้งค่าภาษาไทย และ
สามารถส่งข้อความแบบบอร์ดแคส โดยทั ้งหมดเป็นการส่ง
ข้อความฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำงาน
ให้ 24 ชั ่วโมง เพื่อให้สามารถตอบคำถาม ที่มีผู ้ใช้บริการถาม
คำถาม เข้ามาได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องโดยปัจจุบันมี Chat 
bot หลายชนิดให้เลือกใช้ตัวที่ใช้งานได้ดีที ่สุดและง่ายในการ
นำมาปรับใช้งาน คือ Chat fuel 

 5.2 การเช่ือมต่อ Chat fuel เข้ากับ Facebook Fan 
pages โดยเร ิ ่มต้นการใช้งาน Chat fuel โดยเข้าที ่เว ็บไซต์ 
https://Chat fuel.com/ ทำการ Login ให้เรียบร้อย เชื ่อม        
แชทบอทกับ Facebook Fan pages เพียงแค่กดปุ่ม Connect 
to Facebook หรือเลือกเพจที่ต้องการ 
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ภาพ 2 ขั้นตอนการทำงานของระบบการตอบกลับข้อความอัตโนมัต ิ

จากภาพท่ี 2 อธิบายได้ว่า ขั้นตอนการทำงานของระบบตอบกลบั
ข ้อความอัตโนมัต ิ  ม ีด ังน ี ้  1) เม ื ่อล ูกค ้าส ่งข ้อความผ่าน 
Facebook Fan pages หรือ Website จะปรากฏข้อความ”คุณ
ลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหน สอบถามเพิ่มเติม กรุณากดปุ่มด้านลา่ง
นี้นะคะ” แล้วจะแสดงปุ่ม 3 ปุ่ม คือ ปุ่มสนใจ ปุ่มไม่สนใจ และ
ปุ ่มเพิ ่มเติม เมื ่อลูกค้าทำการคลิ ๊กปุ ่มสนใจจะแสดงชุมชน          
3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านห้วยเจริญ ชุมชนป่าละอูภูช้าง และชุมชน
บ้านแสงอรุณ เมื่อลูกค้าทำการคลิ๊กเลือกชุมชนใดชุมชนหนึ่งจะ
แสดงประเภทของกลุ่มผลิตภณัฑน์้ำมันมะพร้าว คือ สำหรับบำรุง
ผิว น้ำมันมะพร้าว สำหรับทำความสะอาด สำหรับเส้นผม      
เมื่อลูกค้าทำการคลิ๊กเลือกประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว 
จะไปสู่หน้าสู่เว็บไซต์  ปุ่มไม่สนใจ เมื่อลูกค้าทำการคลิ๊กปุ่มไม่
สนใจ จะปรากฏข้อความ”ขอบคุณค่ะทางเราหวังว่าโอกาสหน้า
คุณลูกค้าจะเข้ามาใหม่นะคะ” และปุ่มเพิ่มเติม เมื่อลูกค้าทำการ
คลิ๊กปุ่มเพิ่มเติม จะปรากฏข้อความ” IG : coconut_huahin 
และ LINE : Coconut oil cool” 

6. ผลการวิจัย 

6.1 ผลการพัฒนาระบบการตอบกลับอัตโนมัติในเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจและเว็บไซต์ สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้พัฒนา  โดย
ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาระบบ Chatbot สำหรับโต้ตอบกับลูกค้า ที่
เข้ามาสอบถามข้อมูลทางแฟนเพจ และ ทางเว็บไซต์ขายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บไซต์ 3 เว็บไซต์ ตามชุมชน 
ได้แก่ เว็บไซต์ชุมชนบ้านห้วยเจริญ ชุมชนป่าละอูภูช้าง และ 
ชุมชนบ้านแสงอร ุณ ซึ่ งเว ็บไซต์เป ็นร ูปแบบเว ็บพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถซื้อสินค้าได้ แล้วทำการสร้างแฟนเพจ 
เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน อีกทั้งรวมถึงพัฒนาระบบตอบ
กลับอัตโนมัติ ในเฟซบุ๊ก  โดยมีโครงสร้างดังภาพ 3 
6.1.1 ภาพรวมของระบบตอบกลบัข้อความอัตโนมตั ิ

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3 แสดงภาพรวมของระบบตอบกลับข้อความอัตโนมัติ 
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6.1.2 www.ช็อปน้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพ24.com 

 
ภาพ 4 หน้าเว็บไซต์www.ช็อปน้ำมันมะพร้าวเพือ่สุขภาพ24.com 

 

 
 

6.1.3 www.coconutoilvirgin.shop 

 
ภาพ 5 หน้าเว็บไซต์ www.coconutoilvirgin.shop 
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6.1.4 www.coconutoil24.shop 

 
ภาพ 6 หน้าเว็บไซต์ www.coconutoil24.shop 

จากภาพข้างต้นแสดงถึงรูปแบบของระบบการตอบกลับอัตโนมัติ
ของหน้าเว็บไซต์ www.ช็อปน้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพ24.com 
เ ว ็ บ ไ ซ ต์ www. coconutoilvirgin. shop แ ล ะ เ ว ็ บ ไ ซ ต์  
www.coconutoil24.shop 
 
 

6.1.5 Facebook Fan pages 

 
ภาพ 6 หน้า Facebook Fan pages 

จากภาพ 6 อธิบายได้ถึงรูปแบบของ Facebook Fan pages 
โดยชื่อ น้ำมะพร้าวสกัดเย็น24 จัดอยู่ในหมวดหมู่สินค้าและ
บริการ 

6.1.6 การตอบข ้อความข ้อแชทบอท โดยผ ่านโปรแกรม           
Chat fuel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 7 การตอบข้อความข้อแชทบอท โดยผ่านโปรแกรม  Chat fuel 

http://www.ช็อปน้ํามันมะพร้าวเพื่อสุขภาพ24.com/
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จากภาพ 7 อธิบายได้ว่า ขั้นตอนการตอบข้อความข้อแชทบอท 
โดยผ่านโปรแกรม  Chat fuel เม ื ่อล ูกค ้าส ่งข ้อความผ่าน 
Facebook Fan pages จะปรากฏข้อความ”คุณลูกค้าสนใจ
สินค้าตัวไหน สอบถามเพิ่มเติม กรุณากดปุ่มด้านล่างนี้นะคะ” 
แล้วจะแสดงปุ่ม 3 ปุ่ม คือ ปุ่มสนใจ ปุ่มไม่สนใจ และปุ่มเพิ่มเติม
เมื่อลูกค้าทำการคลิ๊กปุ่มสนใจจะแสดงชุมชน 3 ชุมชน คือ ชุมชน
บ้านห้วยเจริญ ชุมชนป่าละอูภูช้าง และชุมชนบ้านแสงอรุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 8 การตอบข้อความข้อแชทบอท โดยการเลือกชุมน 

จากภาพ 8 อธิบายได้ว่า เมื ่อลูกค้าทำการคลิ๊กเลือกชุมชนใด
ชุมชนหนึ่งจะแสดงประเภทของกลุ่มผลิตภณัฑ์น้ำมนัมะพรา้ว คือ 
สำหร ับบำร ุงผ ิว น ้ำม ันมะพร ้าว สำหร ับทำความสะอาด       
สำหรับเส้นผม แล้วทำการเลือกประเภทของกลุ ่มผลิตภัณฑ์
น้ำมันมะพร้าวแล้วจะแสดงกล่องข้อความของกลุ่มผลิตภัณฑ์
นั่นๆ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 9 เว็บไซต์หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว 

จากภาพ 9 อธิบายได้ว่า เมื่อลูกค้าทำการคลิ๊กเลือกประเภทกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว จะไปสู่หน้าสู ่เว็บไซต์ของหมวดหมู่
ผลิตภัณฑ์ที่ทำการเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 10 การตอบข้อความข้อแชทบอท ของปุ่มไม่สนใจ 
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จากภาพ 10 อธิบายได้ว่าเมื่อลูกค้าทำการคลิ๊กปุ่ม ไม่สนใจ จะ
ปรากฏข้อความ”ขอบคุณคะทางเราหวังว่าโอกาสหน้าคุณลูกค้า
จะเข้ามาใหม่นะคะ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 11 การตอบข้อความข้อแชทบอท ของปุ่มเพิ่มเติม 

จากภาพ 11 อธิบายได้ว่าเมื่อลูกค้าทำการคลิ๊กปุ่มเพิ่มเติม จะ
ปรากฏข้อความ” IG : coconut_huahin และ LINE : Coconut 
oil cool” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ภาพ 12 แสดง Instagram : coconut_huahin 

จากภาพ 12 อธิบายได้ว่า เมื่อลูกค้าทำการคลิ๊กปุ่ม Instagram 
จะปรากฏหน้าของ  Instagram : coconut_huahin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 13 แสดง QR CODE LINE: coconut_huahin 

 

จากภาพ 13 อธิบายได้ว่า เมื่อลูกค้าทำการคลิ๊กปุ่ม LINE  จะ
ปรากฏหน้าของ  QR CODE LINE: coconut_huahin 

6.2  ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานการพัฒนาระบบ
การตอบกลับอัตโนมัติในเฟซบุ๊กแฟนเพจและเว็บไซต์สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ได้ทำการประเมินความพึงพอใจท้ังหมด 2 ด้าน 
1) ด้านการออกแบบ User Interface design มีข้อคำถาม 5 ข้อ
และ 2) ด้านการใช้งาน  User Experience design มีข้อคำถาม 
5 ข้อ รวมจำนวน10 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ 
0.927 และกลุ่มประชากรคือ นักศึกษา ในคณะบริหารธุรกิจ 
จำนวน 52 คน สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ        



2317 

 

  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ดั ้งมีผลการ
ประเมินดังต่อไปนี้ 

 
ตาราง 1  ผลการประเมินส่วนปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

จำนวน ร้อยละ 
52 (คน) 100.00 

เพศ    
 หญิง 

ชาย   
31 
21 

59.6 
40.4 

อายุ    
 20 – 22 ป ี

น้อยกว่า 20 ป ี
มากกว่า 25 ปีขึ้นไป 
23 – 25 ป ี

42 
7 
2 
1 

80.8 
13.5 
3.8 
1.9 

 
  

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 

จำนวน 

 
 

ร้อยละ 
ระดับชั้น

ปี 
ปี 4 เทียบโอน 
ปี 3 ปกต ิ
ปี 2 ปกต ิ
ปี 4 ปกต ิ
ปี 1 ปกต ิ
ปี 3 เทียบโอน 

43 
4 
2 
1 
1 
1 

82.7 
7.7 
3.9 
1.9 
1.9 
1.9 

จากตาราง 1 ผลการวิจ ัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเพศหญิง 
จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 มีอายุ 20-22 ปี จำนวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.8  อยู่ระดับ  ปี 4 เทียบโอนจำนวน 43 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.7  
 
ตาราง 2  ผลการประเมินพฤติกรรมการใช้งานโซเซียลมีเดยี 

 
พฤติกรรม 

จำนวน ร้อยละ 
52 

(คน) 
100.00 

แอปพลิเคชั่น    
 FACEBOOK 

LINE 
INSTAGRAM 

45 
4 
3 

86.5 
7.7 
5.8 

ประเภท
ผลิตภัณฑ ์

ที่สนใจสั่งซื้อสินค้า   

 ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว 22 42.3 

ผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงผิว 
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 
ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม 
อื่นๆ 

13 
7 
7 
3 

25.0 
13.5 
13.5 
5.7 

จากตาราง 2 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้งานโซเซียล
มีเดีย ส่วนมากใช้งาน FACEBOOK จำนวนร้อยละ 86.5 และ
ประสินค้าที ่สนใจจะสั ่งซื ้อได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์น้ำมัน
มะพร้าว คิดเป็นร้อยละ 42.3   
 
ตาราง 3 ผลการประเมินด้านการออกแบบ User Interface 
design 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ความสวยงามและน่าสนใจ
ของ Chatbot 

4.49 .758 ระดับด ี

ความสวยงาม ความ
ทันสมัย และน่าสนใจของ 
Chatbot  

4.41 .799 ระดับด ี

รูปแบบ ขนาด ของ
ตัวอักษรสามารถอ่านได้
ง่าย  

4.35 .844 ระดับด ี

การจัดวางรูปแบบใน 
Chatbot ง่ายต่อการอ่าน
และการใช้งาน 

4.31 .761 ระดับด ี

ข้อความสื่อความหมาย
ชัดเจน 

4.22 .808 ระดับด ี

รวม 4.35 .794 ระดับด ี

จากตาราง 3 พบว่า ด้านการออกแบบ User Interface design 
โดยรวมอยู่ในระดับดี ( �̅� =4.35 และ S.D. =.794) เมื่อพิจารณา

ในรายประเด็น พบว่า ประเด็นที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือความ
สวยงามและน่าสนใจของ Chatbot (�̅� =.449 และ S.D. =.758)  
 
ตาราง 4  ผลการประเมินดา้นการใช้งาน User Experience 
design 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ความเร็วต่อการตอบสนอง 
/ โต้ตอบของ Chatbot 

4.35 .770 ระดับด ี

ความถูกต้องของข้อมูล
สินค้าเพื่อเพิ่มการตดัสินใจ
ซื้อของลูกค้าไดเ้ร็วข้ึน 

4.29 .807 ระดับด ี

ตอบคำถามตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

4.27 .827 ระดับด ี

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

Chatbot มคีวามเป็ธรรม
ชาติใกล้เคียงเสมือนมนุษย ์

4.27 .802 ระดับด ี

มีช่องทางในการติดต่อ/
สอบถามปัญหาอย่าง
เพียงพอ 

4.20 .800 ระดับด ี

รวม 4.27 .801 ระดับด ี

จากตาราง 4 พบว่า ด้านการใช้งาน  User Experience design 
โดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅� =4.27 และ S.D. =.801) เมื่อพิจารณา

ในรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความเร็วต่อ
การตอบสนอง   โต้ตอบของ   /Chatbot) �̅� = .435 และ S.D. 
=.770) 

 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

 ผลการพัฒนาระบบการตอบกลับอัตโนมัติในเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจและเว็บไซต์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ระบบที่สามารถ
ตอบคำถามกับลูกค้าได้ตรงกับความต้องการ  และตอบสนองได้
ทันทีต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อีกทั้ง
สามารถช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวได้
ตรงความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ  Lombardi, 
Pascale, and Santaniello [9]  สร ้างแชทบอทสำหร ับการ
ท่องเที่ยวโบราณสถานในประเทศอิตาลี เพื่อช่วยอำนวยความ
สะดวกในข้อมูลการท่องเที่ยวดังกล่าว จากผลการวิจัยพบว่า                

แชทบอทสามารถตอบสนองได้ทันทีต่อความต้องการของผู้ใช้ได้
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจ
เลือกแหล่งท่องเที่ยวได้ตรงความต้องการ  

 ผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
สินค้า ผ่านแชทบอท ด้านการออกแบบ User Interface design
มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับดี ค่าเฉลี ่ย 4.27 ในเร ื ่องความ
สวยงามและน่าสนใจของ Chatbot สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มัสรา เลาะแม [10] ได้สร้าง แอปพลิเคชั่นแชทบอทเพื่อตอบ
คำถามที่พบบ่อย (FQA) ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยสร้าง
คำถามที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับและคำถามที่ถูกพบได้บ่อยจาก
สถิติข้อมูลโดยพบว่า แชทบอท สามารถตอบคำถามไดต้ลอดเวลา
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานที่ต้องการคำตอบเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาไลน์บอทเพื ่อสนับสนุนอาจารย์ประจำชั ้นมี

วัตถุประสงค์ในการช่วยให้ข้อมูลกับนักศึกษา เมื ่อเกิดปัญหา
ระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยตลอด 4 ปี โดยปัญหาที่พบแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้านคือ การเรียน กิจกรรม ทุนการศึกษา และการ
ประกันอุบัติเหตุ การพัฒนาไลน์บอทแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 
ส่วนตอบอัตโนมัติ และส่วนเมนูด่วน โดยใช้ไดอะล็อกโฟ และกูล
เกิลชีท ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของไลน์บอทที่ประเมิน

จากผู ้เชี ่ยวชาญ ได้รับผลประเมินอยู ่ในระดับดี (�̅� = 4.19,         
S.D. = 0.75) และผลประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช ้ โดย
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

(�̅� = 4.15, S.D. = 0.79) 
คำสำคัญ – ไลน์บอท, แชทบอท, อาจารย์ประจำชั้น 
 

ABSTRACT 
 The Development of LINE Bot for Class Instructor 
aims to give information to students when having 
problems during university studies for all 4 years. The 
problems found are divided into 4 areas: education, 
activities, scholarship and accident insurance. The 
development of LINE Bot is divided into two parts: the 
auto answer section and rich menu using the Dialogflow 
and Google Sheets. The results of experiment were 
found that performance assessed by experts have a 

good evaluation ( �̅�   = 4.19, S.D. = 0.75) and user 
satisfaction who is a student in computer science very 

satisfied (�̅�  = 4.15, S.D. = 0.79). 
Keywords – LINE Bot, Chatbot, Class Instructor  

1. บทนำ 
ปัจจุบันนักศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมี
จำนวนมาก และมีปัญหาหรือต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแตกต่าง
กันตามความจำเป็น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาแบ่งเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ การเร ียน กิจกรรม ทุนการศึกษา และประกัน
อุบัติเหตุ โดยข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บอยู่ต่างหน่วยงาน ทำให้
ต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูล แม้มหาวิทยาลัยจะมีระบบ
อาจารย์ประจำชั้นเพื่อช่วยดูแลให้ข้อมูลกับนักศึกษา แต่จำนวน
นักศึกษาและความต้องการทีห่ลากหลายส่งผลให้อาจารย์ประจำ
ช้ันให้ข้อมูลได้ไม่ครอบคลุมนักศึกษาทุกคน 

ด้วยเทคโนโลยีด ้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่
ก้าวหน้า ก่อให้เกิดสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชันต่างๆ ที่
สามารถนำมาช่วยอำนวยความสะดวกทั้งการทำงานและการ
จัดการชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารและเปลี่ยน
ข้อมูล เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook), ไลน์ (LINE) โดยในประเทศ
ไทยมีผู้ใช้งานไลน์ ถึง 46 ล้านคน [1] และยังมีระบบ ไลน์ แอป
พลิเคชัน (LINE Application) ที่ให้บริการ ไลน์ เดเวลลอปเปอร์ 
(LINE Developer) ในการพัฒนาไลน์บอท (LINE Bot) เพื่อช่วย
ในการตอบกลับข้อมูลแทนคนได้ในเบื้องต้นด้วยความรวดเร็ว  
[2-5] 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นและเทคโนโลยีในปัจจุบันผู้วิจัยจึง
มีแนวคิดในการนำไลน์บอท มาใช้ในการให้ข้อมูลด้านการเรียน 
กิจกรรม ทุนการศึกษา (กยศ.) และการประกันอุบัติเหตุ ช่วยให้
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ข ้อมูลที ่ตรงความ
ต้องการ  รวดเร็ว และช่วยส่งเสริมงานอาจารย์ประจำชั้น     
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2. ทฤษฏีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่นำมาใช้ 

ไลน์ เป็นแพลตฟอร์มหลักท่ีคนไทยนิยมใช้ในการสื่อสาร และ
มีฟังก์ชันการให้บริการที่นำไปใช้ตอบโต้กับผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติ
ได้ เรียกว่า แชทบอท (ChatBot) ฟังก์ชันนี้อยู่ใน เมสเสจ เอพีไอ        
(Message API) ซึ่งเป็นเอพีไอของไลน์ โดยแชทบอทสามารถช่วย
แสดงเมสเสจประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้โต้ตอบกับผู้ใช้งาน ได้แก่ 
ข้อความ เสียง ภาพ สติกเกอร์ เป็นต้น อยู่ในรูปของ เฟลค เมส
เสจ (Flex Message) ใช้เจซัน (JSON) ในการสร้างและต้อง
กำหนดค่าการโต้ตอบกับผู้ใช้งานไว้ก่อน ทั้งนี ้สามารถใช้งาน
ควบคู่กับการทำ เมนูด่วน (Rich Menu) ได้ด้วย [6-7] ดังแสดง
ในภาพ 1 

  
ภาพ 1 กระบวนการทำงานของไลน์บอท 

 
ไดอะล็อกโฟ (Dialogflow) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้าง  

แชทบอทของกูลเกิลที่ใช้เครื่องจักรเรียนรู้ (machine learning) 
ด ้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  (Natural Language 
Processing: NLP) เข ้ามาช ่วยในการทำความเข้าใจ ความ
ต้องการ (intent) และสิ่งที่ต้องการ (entity) ในประโยคสนทนา
ของผู้ใช้งาน และตอบคำถามตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตาม
กฎที่ผู้พัฒนาวางเอาไว้ ซึ่งไดอะล็อกโฟจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น
ให้กับของประโยคทีแ่ชทบอทรับมา [8] แสดงดังในภาพ 2 

 

 
ภาพ 2 กระบวนการทำงานของไดอะลอ็กโฟ 

 
 
 

กูลเกิลชีท (Google Sheet) เป็นแอปพลิเคชันในกลุ่มของ 
กูลเกิลไดรฟ์ (Google Drive) มีลักษณะการทำงานคล้ายกับ
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) สามารถสร้างแถวและ
คอลัมน์ได้ ใส่ข้อมูลในเซลล์ (Cell) รวมถึงการใส่สูตรคำนวณ 
ข้อดีของกูลเกิลชีท คือ ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถทำงานได้
ทุกที่ ทุกเวลา และใช้เก็บข้อมูลได้ดีในกรณีที่ไม่ต้องการความ
ซับซ้อนในการเรียกใช้งานมาก [9] ดังแสดงในภาพ 3 
 

 
ภาพ 3 หน้าจอกูลเกิลชีท 

 
กูลเกิลแอปสคริปต์ (Google Apps Script) [10] ภาษาที่ใช้

บนแอปพลิเคชันของกูเกิล เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีพื้นฐานจาก
ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) สามารถนำไปใช้กับกูเกลด็อก
คิวเมนท์ (Google Docs), กูลเกิลชีท (Google Sheets), กูเกิล
สไลด์ (Google Slides) และ กูเกิลฟอร์ม (Google Forms) เพื่อ
สร้างฟังก์ชั่นใหม่ๆ หรือกำหนดการทำงานนอกเหนือจากสิ่งที่   
กูลเกิลแอปพลิเคชันทำได้ ดังแสดงในภาพ 4 

 

 
ภาพ 4 หน้าตา่งของกูลเกลิแอปสครปิต์ 
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     ช ัยพร คำเจร ิญคุณ [11] ได ้พ ัฒนาระบบ LINE Bot NU 
Library เพื่อการให้บริการร่วมกับห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM 
โดยมีการให้บริการ ดังนี ้ระบบลงทะเบียนเชื่อมโยง LINE ID กับ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนจากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง ระบบบริการ
ตรวจสอบรายการยืมหนังสือด้วยตนเอง ระบบลงทะเบียน
ฝึกอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ ระบบจัดเก็บสถิติการส่งข้อความ 
ซึ่งระบบได้รับการประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อ
ระบบจากผู้รับบริการในอยู่ในระดับ มากที่สุด  
    วสุ  บัวแก้ว และคณะ [12] พัฒนาระบบไลน์บอทส าหรับ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการโต้ตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
ต่างๆ ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ ่งผู ้ใช้งานสามารถ
สอบถามได้ตลอดเวลา ท าให้ลดภาระการท างานของเจ้าหน้าที่ 
โดยมีระบบ ดังนี้ ระบบข้อมูลหลักสูตร ระบบนักศึกษาปัจจุบัน 
ระบบวิทยานิพนธ์ ระบบข่าวสาร ระบบสนใจสมัครเรียน และ
ระบบติดต่อสอบถาม ผลของระบบ สรุปได้ว ่า การโต้ตอบ
อัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานกดค าสั่งผ่าน Rich Menu ระบบได้มีการ
โต้ตอบ แสดงข้อมูลได้เป็นอย่างดี แต่จะมีข้อเสียของระบบซึ่งยัง
ไม่สามารถรองรับกับการโต้ตอบโดยการพิมพ์ผ่านหน้าแสดง
ข้อความยังไม่เสถียร 
   พงศธร วงศ์จีน และคณะ [13] พัฒนาการติดตามและแจ้ง
เตือนแนวโน้มของข้อความจากโซเชียล ผ่านช่องทาง LINE 
ChatBot กรณีศึกษา วง BNK48 โดยจะแบ่งการใช้งานเป็นสอง
ส่วนระหว่าง ผู้จัดการและบุคคลทั่วไป ผลการวิจัยนี้สรุปได้ว่าที่
ผู้จัดการวงสามารถแก้ไขปัญหาได้ ทันท่วงทีท าให้แนวโน้มของ
ข้อความในแง่ลบมีจ านวนลดลง ส่วนของบุคคลทั่วไปสามารถ
ขอดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกภายในวงได้ 
 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
การพัฒนาไลน์บอทสนับสนุนงานอาจารย์ประจำชั้น ของ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม มีขั้นตอนการพัฒนา 7 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาทั้ง
ปัญหา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่
แท้จริงและความรู้ที ่จะนำมาใช้แก้ปัญหา ร่วมถึงการทบทวน
งานวิจัยที่เคยนำวิธีการนี้มาใช้แก้ปัญหาในด้านเดียวกันหรอืด้าน

อื่นๆ (2) วิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อสร้างฟังก์ชันการ
ทำงานของ ไลน์บอทให้รองรับกับปัญหาที่พบ (3) พัฒนาไลน์
บอทตามที่ได้ออกแบบ (4) ตรวจสอบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ใน
ด้านการทำงานของระบบและด้าน UX/UI ถ้าไม่ผ่านผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้พัฒนาต้องนำกลับไปปรับปรุง (5) เมื ่อผ่านผู้เชียวชาญแล้ว 
นำไลน์บอทให้นักศึกษาทดลองใช้ (6) ให้นักศึกษาประเมินความ
พึงพอใจการใช้งานระบบไลน์บอท (7) สรุปผลความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา ซึ่งกระบวนการข้างต้น ดังแสดงใน
ภาพ 5 

 
ภาพ 5 ขั้นตอนการพัฒนา LINE Bot สนับสนุนอาจารย์ประจำชั้น 

 
3.1 การออกแบบระบบ 
 การวิเคราะห์และออกแบบไลน์บอทสนับสนุนงานอาจารย์
ประจำชั ้น ของนักศึกษาสาขาวิชาว ิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แบ่งตามงานที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการเรียน กิจกรรม ทุนการศึกษา และ
การประกันอุบัติเหตุ ซึ ่งแต่ละด้านประกอบด้วยรายละเอียด    
ดังแสดงในภาพ 6   
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ภาพ 6 การวิเคราะห์ระบบไลน์บอทสนบัสนุนอาจารย์ประจำชั้น 

 
ในส่วนของฟังก์ชันการทำงาน ผู้วิจัยได้ออกแบบ 2 ส่วน คือ 

ส่วนตอบอัตโนมัติหรือแชทบอท เป็นส่วนโต้ตอบที่ต้องอาศัยคำ
สำคัญ (Keyword) สำหรับค้นหาข้อมูล มีข้อเด่นในเรื่องความ
หลากหลายของคำที่มีความหมายใกล้เคียง เพื่อค้นหาสิ่งเดียวกัน 
โดยส่วนนี้ใช้หลักการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งใช้การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติในไดอะล็อกโฟ ดังแสดงในภาพ 7 
 

 
ภาพ 7 ส่วนประกอบของการตอบข้อความอัตโนมัต ิ

 
 ส่วนเมนูด่วน (Rich menu) ใช้สำหรับข้อมูลที่ได้รับความ
สนใจสูง หรือข้อมูลที่นักศึกษานิยมค้นหาบ่อย เพื่อความสะดวก
ในการใช้งาน ซึ่งงานวิจัยนี้ได้มีการสร้างแบบสำรวจ ด้วยกูลเกิล
ฟอร์ม (Google Forms) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากนักศึกษาเพื่อ
นำมาสร้างแชทบอท และเมนูด่วน ดังแสดงในภาพ 8 
 
3.2 การออกแบบเมนูด่วน 
 งานวิจัยนี้ ใช้หลักการออกแบบเมนูด่วนที่เน้นความต้องการ
ของผู้ใช้ ใช้งานร่วมกับฟีเจอร์อื่นๆ ได้ ขนาดของเมนูใหญ่เห็น
ข้อความของเมนูชัดเจน โทนสีเป็นไปในทางเดียวกัน  โดย
ออกแบบด ้วยเวปไซต์  https://www.canva.com ด ังแสดง     
ในภาพ 9 

 
ภาพ 8 แบบสำรวจขอ้มูลสำหรับสร้างแชทบอทและเมนูด่วน 

 

 
ภาพ 9 การออกแบบเมนูด่วนด้วย Canva 

 
3.3 การตอบอัตโนมัตในแชทบอท 
 ข้อมูลมีความหลากหลายในการตอบ ในแชทบอทจะให้ตอบ
อัตโนมัติ สามารถทำได้โดยกำหนดคำสำคัญเพื่อใช้เป็นคำค้น 
และตั้งรหัสค้นที่แยกจากกันชัดเจนซึ่งสามารถแบ่งข้อมูลได้ตาม
ตาราง 1  
     ตาราง 1 การแบ่งข้อมูลเพื่อกำหนดำสำคัญ 

ข้อมูล ลักษณะการแบ่ง 
ตารางเรียน ตามภาคเรียน ปีการศึกษา 

และระดับชั้น 
ตารางสอบ ตามภาคเรียน ปีการศึกษา 

และระดับชั้น 
ตารางกิจกรรมมหาวิทยาลัย ตามปีการศึกษา 
ตารางกิจกรรมคณะ ตามปีการศึกษา 
ตารางสอนอาจารย์ ตามช่ืออาจารย์ 
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3.4 การประเมินประสิทธิภาพ 
      การประเมินประสิทธิของไลน์บอทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี ่ยวชาญ และส่วนประเมิน
ความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้ โดยนักศึกษาสาขาวิชาว ิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ช้ันปีท่ี 1- 4 จำนวน 40 คน การประเมินใช้ค่าเฉลีย่

เลขคณิต (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
ประสิทธิภาพดีมาก/พึงพอใจมากท่ีสุด (4.51-5.00) ประสิทธิภาพ
ดี/พึงพอใจมาก (3.51-4.50) ประสิทธิภาพปานกลาง/พึงพอใจ
ปานกลาง (2.51-3.50) ประสิทธิภาพน้อย/พึงพอใจน้อย (1.51-
2.50) ประสิทธิภาพน้อยมาก/พึงพอใจน้อยท่ีสุด (0.00-1.50) 

 
4. ผลการดำเนินงาน 

4.1 ผลการสำรวจข้อมูลที่ควรแสดงแบบเมนูด่วน 
 จากผลการสำรวจเพื่อสร้างเมนูด่วนได้ข้อมูลที่นักศึกษามี
ความต้องการให้แสดงข้อมูลโดยเร็วตามลำดับดังนี้ การดูผลการ
เรียน ขั้นตอนการแก้ผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) ขั้นตอนการแก้
ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน (F) ขั้นตอนการขอแก้กิจกรรมที่ขาด การ
ขอพักการเรียน และขั้นตอนการรักษาสภาพนักศึกษา  
 
4.2 ผลการออกแบบเมนูด่วน 
 จากการสำรวจนำมาสร้างเมนูด่วนตามหลักการการออกแบบ
ได้เมนูด่วน ดังแสดงในภาพ 10 

 
ภาพ 10 เมนูด่วนที่ได้จากการออกแบบ 

 
 

4.3 ผลการแบ่งข้อมูลเพ่ือกำหนดคำสำคัญ 
 จากการออกแบบคำสำคัญที่ใช้ในการแบ่งข้อมูลสำหรับการ
ตอบอัตโนมัติ ได้ผลตามตาราง 2 ซึ่งนำไปเก็บในกูลเกิลชีท เพื่อ
เป็นข้อมูลใช้ร่วมกับไดอะล็อกโฟ 
     ตาราง 2 ตัวอย่างรหัสที่ใช้เป็นคำสำคัญ 

ข้อมูล คำสำคัญ ความหมาย 
ตารางเรียน  
(แบ่งตามภาคเรียน ปี
การศึกษา และระดับชั้น) 

SC2631 เทอม 2  
ปีการศึกษา 63  
ช้ันปี 1 

ตารางสอบ  
(แบ่งตามภาคเรียน ปี
การศึกษา และระดับชั้น) 

EX2631 เทอม 2  
ปีการศึกษา 63  
ช้ันปี 1 

ตารางกิจกรรม
มหาวิทยาลยั 
(ตามปีการศึกษา) 

PSRU63 ปีการศึกษา 63  
 

ตารางกิจกรรมคณะ 
(ตามปีการศึกษา) 

SCI63 ปีการศึกษา 63  
 

ตารางสอนอาจารย ์
(ตามช่ืออาจารย์) 

อรอุมา ช่ืออาจารย์ 

 
4.4 หน้าจอแสดงผลของไลน์บอทฯ 
 (1) หน้าแสดงผลเพิ่มเพื่อน 

 
ภาพ 11 หนา้แสดงผลเพิ่มไลน์บอท  
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   (2) หน้าแสดงผล การตอบอัตโนมัติ เมื ่อใส่คำสำคัญ ของ
ตารางสอน เช่น SC2631 

 
ภาพ 12 หนา้แสดงผลของตารางเรียนหลังใส่ Keyword 

 
  (3) หน้าแสดงผลตรวจสอบการเข้ากิจกรรมหลังใส่คำสำคัญ 
Activity จะเข้าสู ่เว็บไซด์กองกิจกรรมนักศึกษา เพื ่อใส่รหัส
นักศึกษา 

 
ภาพ 13 หนา้แสดงผลการการเขา้ร่วมกจิกรรมของนักศึกษา 

 

  (4) หน้าแสดงผลหลังกดเมนูด่วน ขั้นตอนรักษาสภาพ 

 
ภาพ 14 หนา้แสดงผลของเมนูด่วนการรักษาสภาพ 

 
(5) หน้าจอแสดงเว็บไซด์เอกสารประกอบการขอรับทุน กยศ. 
หลังใส่คำสำคัญ กยศ 

 
ภาพ 15 หนา้แสดงผลของเอกสารประกอบการขอรับทุน กยศ. 
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4.5 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ          
     ในงานวิจัยนี้ ให้ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 คน เป็นผู้ประเมิน
ประสิทธิภาพ โดยแบ่ง เป็น 2 ด้าน คือ (1) ด้านเทคนิคและ
เนื้อหา (2) การออกแบบ โดยการประเมินมี 9 ข้อ ดังตาราง 3 
      ตาราง 3 ผลประเมินประสิทธิภาพของไลน์บอทฯ จากผู้เชี่ยวชาญ  

ด้านเทคนิคและเนื้อหา X̅ S.D. แปลผล 
ความเหมาะสมของ  
คำสำคญั 

4.00 1.00 ด ี

ความเหมาะสมของ 
เมนูด่วน 

5.00 0.00 ดีมาก 

ความเหมาะสมของ 
ข้อมูลที่ตอบกลับ 

4.67 0.58 ดีมาก 

ความถูกต้องของ ข้อมูล
ที่ตอบกลับ 

4.00 1.00 ด ี

ความสะดวกในการ
ค้นหาข้อมูล 

4.00 1.00 ด ี

ด้านการออกแบบ 
สีข้อความบนเมนูด่วน
เหมาะสม 

4.00 1.00 ด ี

ขนาดข้อความบนเมนู
ด่วนอ่านง่าย 

3.67 0.58 ปานกลาง 

ข้อความบนเมนูด่วน 
สื่อความหมาย 

4.33 0.58 ด ี

รูปบนเมนดู่วนสื่อ
ความหมาย 

4.00 1.00 ด ี

รวม 4.19 0.75 ดี 
 

4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ 
     ผู้ใช้ระบบเป็นนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 
40 คน แบ่งเป็นชั้น ปีที ่ 1 – ปีที ่ 4 อย่างละ 10 คน โดยการ
ประเมินมี 9 ข้อ ดังตารางที่ 4 

      ตาราง 4 ผลประเมินความพึงพอใจของไลน์บอทฯ จากนักศึกษา 
รายการ X̅ S.D. แปลผล 

ระบบใช้งานง่ายไม่
ซับซ้อน 

4.18 0.84 พึงพอใจมาก 

ระบบมเีสถียรภาพ
สามารถเข้าใช้งานได้
ตลอดเวลา 

4.08 0.86 พึงพอใจมาก 

การจัดข้อมลูเป็น
หมวดหมู ่

4.55 0.55 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

ข้อมูลมีความเป็น
ปัจจุบันเสมอ 

4.00 0.85 พึงพอใจมาก 

ความเหมาะสมในการ
เลือกใช้ขนาดตัวอักษร
และส ี

4.20 0.79 พึงพอใจมาก 

ข้อความบนเมนูด่วน
สื่อความหมาย 

4.03 0.83 พึงพอใจมาก 

ความเหมาะสมในการ
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับ
ผู้ใช้ 

4.03 0.77 พึงพอใจมาก 

ความถูกต้องของข้อมูล
ที่ตอบกลับ 

4.15 0.77 พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจต่อ
ระบบโดยรวม 

4.15 0.86 พึงพอใจมาก 

รวม 4.15 0.79 พึงพอใจมาก 
 

5. สรุปผลการทดลอง  
 การประเมินประสิทธิภาพของไลน์บอทเพ่ือสนับสนุนอาจารย์
ประจำชั้น จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พบว่าประสิทธิภาพโดยรวม
ของไลน์บอท อยู่ระดับดี ด้านเทคนิค เรื่อง ความเหมาะสมของ
เมนูด่วน ความเหมาะสมของข้อมูลที่ตอบกลับ ได้ผลประเมินใน
ระดับดีมาก เพราะสำรวจความต้องการก่อนการออกแบบ ส่งผล
ให้ได้ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้จริง ส่วนการประเมินความ
พึงพอใจผู ้ใช้ไลน์บอทเพื ่อสนับสนุนอาจารย์ประจำชั ้น  จาก
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้นปี ทั้ง  40 คน ได้รับ
ความพึงพอใจของระบบ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งในเรื่อง 
การจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู ่ ได้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
เพราะสำรวจความต้องการของผู้ใช้ก่อนพัฒนาระบบ โดยใน
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อนาคตการปรับปรุงไลน์บอท เพื่อสนับสนุนอาจารย์ประจำช้ัน 
ควรเพิ่มการวิเคราะห์หรือสกัดคำที่จะนำมาเป็นคำสำคัญ หรือคำ
ที่นักศึกษานิยมใช้ เพื่อให้ค้นข้อมูลได้ครอบคลุมคำที่หมายถึงสิ่ง
เดียวกัน และได้ข้อมูลตรงความต้องการมากขึ้น  
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สินค้าด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสรมิ 

Development of OTOP coconut oil product website for 
promoting products with Augmented Reality technology (AR) 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์

ผลิตภณัฑ์โอทอปน้ำมันมะพร้าวสำหรับประชาสัมพันธส์ินค้าด้วย
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 2) เพื่อวัดประสิทธิภาพของ
เว็บไซต์ 3) เพื่อประเมินการยอมรบัของผู้ใช้งานเว็บไซต์  โดยมี
เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยคือ 1) เว็บไซตผ์ลติภณัฑ์โอทอปน้ำมัน
มะพร้าวด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 2) โปรแกรมติดตาม
สถิติเว็บไซต์ Google Analytics และ 3) แบบสอบถามการ
ยอมรับ สำหรับประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ทั่วไป โดยสุ่มตัวอยา่งแบบบังเอิญ จำนวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าร้อยละ 
 ผ ล ก า ร พ ั ฒ น า เ ว ็ บ ไ ซ ต์ ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ โ อ ท อ ป น ้ ำ มั น 
ม ะ พ ร ้ า ว  ด ้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ย ี ค ว า ม เ ป ็ น จ ร ิ ง เ ส ร ิ ม ใ น 
เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์โอทอปน้ำมันมะพร้าว ดังต่อไปนี้ เว็บไซต์ 
coconutoilforu.com, เว็บไซต์ productsotopcoconut.com 
และ เว็บไซต์ CoconutOil24.net ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ชุมชนบ้านห้วยเจริญ ชุมชนบ้านแสงอรุณ และชุมชนบ้านป่าละอู 
ภูช้าง ผลการวัดประสิทธิภาพเว็บไซต์ จากโปรแกรมตดิตามสถิติ 
Google Analytics  ท ั ้ ง  3 เ ว ็บ ไซต ์  พบว ่ า  ของ เว ็บ ไซต์  
coconutoilforu.com มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีผู้เข้าชม
ทั้งหมด 303 คน จำนวนหน้าท่ีมีการเปิด 2,005 หน้า ระยะเวลา
การอ่าน 07:36 นาที อัตราตีกลับ 58.63%  และ 3) ผลจากการ                            
ประเมินการยอมร ับของเว ็บไซต์ โดยประเมิน 3 ด ้าน คือ  
ด้านการออกแบบเว็บไซต์, ด้านเนื้อหาและการใช้งานของเว็บไซต์ 
                                                                        

และด้านรูปแบบการนำเสนอข้อมูลผ่านเทคโนโลยี AR  พบว่า 

มีการยอมรับในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.25) 
และเว็บไซต์สามารถนำไปใช้งานได้จริง 
คำสำคัญ -- การพัฒนาเว็บไซต์, ผลิตภัณฑ์โอทอปน้ำมันมะพรา้ว
, ประชาสัมพันธ์สินค้า, เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
 

ABSTRACT 
 This research aims 1) to study and develop the oil 
OTOP products website for promoting products with 
augmented reality technology. 2) To measure the 
performance of the website 3) To assess the 
acceptance of the website users. The research tools 
were 1)  coconut oil OTOP product website with 
augmented reality technology, 2)  statistics tracking 
program Google Analytics and 3)  acceptance 
questionnaire.  The sample population is General 
internet users By random sampling of 400 samples, 
Which was collected through online questionnaires. 
The data were analyzed by mean, standard deviation, 
and percentage. 
 The development of the OTOP coconut oil website 
With augmented reality technology on the OTOP 
product website, coconut oil follows 
Coconutoilforu. com, productsotopcoconut. com, and 
CoconutOil24. net.  Promote Ban Huai Charoen 
Community Ban Saeng Arun Community And Ban Pa La 

mailto:achaporn.kwa@rmutr.ac.th
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U Phu Chang community Website. Performance 
measurement results From the statistics tracking 
program Google Analytics, all three websites found that 
Of the coconutoilforu.com website Most effective. With 
a total of 303 visitors, 2,005 pageviews, reading time 
07:36 minutes, the bounce rate of 58.63%, and 3) The 
results of the website's acceptance assessment were 
assessed in 3 aspects as follows Website design, 
content and usability And the format of presenting 
information through AR technology, it was found that 
The overall acceptance in all 3 aspects was at a high 

level (�̅�= 4.25). And the website can actually be used. 
Keywords - - Website development, OTOP Product 
coconut oil, Product publicity, Augmented reality 
technology 
 

บทนำ 
1. ที่มาและความสำคัญ 

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเป็นการนำระบบความเป็นจริง
มาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อสร้างสิ ่งที ่เสมือนจริงให้กับ
ผู้ใช้งาน โดยใช้ผ่าน สมาร์ทโฟน กล้องดิจิตอล ซึ่งต่อไปในอนาคต
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสามารถนำมาพัฒนาแอปพลิเคช่ัน
จึงทำให้เทคโนโลยีนี้มีส่วนช่วยในการประกอบธุรกิจและบริการ
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ ่งเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมยังสามารถยกระดับ
เว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและดึงดูดผู้บริโภค โดยภาพเสมือนจริง
ที่ปรากฏขึ้นน้ันจะทำให้มีความปฏิสัมพันธ์แก่ผู้ใช้โดยทันที โดยมี
หลายรูปแบบ อาทิ ภาพนิ ่ง ภาพเคลื ่อนไหว วิดีโอที ่มีเสียง
ประกอบ ภาพสามมิติ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุก ๆ
วงการ โดยมีอุปกรณ์ในการเช่ือมต่อ[1][2][3] 
 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าที่เกิด
จากการแปรร ูปมะพร้าวโดยมาจากชุมชนบ้านห้วยเจริญ  
ชุมชนบ้านแสงอรุณ และชุมชนบ้านป่าละอูภูช้างในเว็บไซต์ 
จะมีรูปภาพสินค้า ข้อมูลสินค้า ราคาสินค้า และรายละเอียด 
ต่าง ๆ ของตัวสินค้า แต่ละชนิดโดยเว็บไซต์จะมีการจัดหมวดหมู่
ของสินค้าไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการสร้างเว็บไซต์เป็นการสร้างเพื่อ
การประชาสัมพันธ์สินค้าของแต่ละชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้

[11] และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทำให้บุคคลภายนอกได้รู้จักสินค้าของ
เรามากยิ่งขึ้นโดยผ่านทางเว็บไซต์ ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีและ
ความทันสมัย ความน่าเชื่อถือให้แก่เว็บไซต์สามารถทำการที่จะ
สั่งซื้อสินค้าและยังมีการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เข้ามา
ช่วยในการเพิ่มความน่าสนใจดึงดูดให้กับเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น[4][5] 

น้ำมันมะพร้าว เป็นผลิตภัณฑ์ที ่เกิดจากการแปรรูปจาก
มะพร้าวที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนบ้านห้วย
เจริญ ชุมชนบ้านแสงอรุณ และชุมชนบ้านป่าละอูภูช้าง ซึ่งแต่ละ
ชุมชนก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยจะนำน้ำมันมะพร้าวมา
แปรรูปขึ้นเป็นสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้แก่คนแต่ละชุมชนโดยได้
มีการนำมาแปรรูปเป็นสินค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น น้ำมัน
มะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์, แชมพูสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าว, 
ครีมนวดผมน้ำมันมะพร้าว, สปาขัดผิว, สบู่จากน้ำมันมะพร้าว
บริสุทธิ์, น้ำยาบ้วนปาก, ครีมกันแดดเป็นต้น สินค้าแต่ละชนิด
ล้วนผลิตมาจากธรรมชาติแท้จึงเหมาะแก่คนที่ผิวบอบบางแพ้ง่าย
ร ั กสวยร ั ก งามแต ่ ก ั ง วลท ี ่ จ ะ เก ิ ด อาการแพ ้ ส า ร เ คมี  
และราคาประหยัดผล ิตภัณฑ์น ี ้จ ึงเป ็นต ัวเล ือกที ่ด ี ให ้กับ  
หนุ่มสาว ๆ ในสมัยนี้[6][7] 
 ดังนั ้นคณะผู ้วิจัยได้นำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมา
ประยุกต์ใช้เพื ่อสร้างการรับรู ้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและ  
เพื ่อใช้ในการเยี ่ยมชมเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์โอทอปน้ำมัน
มะพร้าว เพื่อทำให้เนื้อหาในการนำเสนอผ่านสื่อมีความน่าสนใจ
และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักของ
บุคคลทั่วไปมากยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์โอทอปน้ำมัน
มะพร้าวโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

2.2 เพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์โอทอปน้ำมัน
มะพร้าวโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

2.3 เพื่อประเมินการยอมรับของผู้ใช้งานเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ 
โอทอปน้ำมันมะพร้าวโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
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3. ขอบเขตงานวิจัย 
3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
ในการศึกษางานวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ของเว ็บไซต ์ผล ิตภ ัณฑ์โอทอปน้ำม ันมะพร้าวท ี ่ส ่งผลต่อ 
การเพ ิ ่ มข ึ ้ นของประส ิทธ ิภาพการทำงานของเว ็บไซต์  
โดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบความจริงเสริม มีกรอบแนวคิด
ของงานวิจัย ดังนี ้

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดงานวจิัย 

 

 จากภาพ 1 กรอบแนวคิดงานวิจ ัยครั ้งน ี ้จ ัดทำขึ ้นเพื่อ
การศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์โอทอปน้ำมันมะพร้าวที่
พัฒนาจากเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม โดยจัดทำรูปแบบการ
นำเสนอ ดังนี้  
 1) เครื่องมือท่ีใช้ในการนำเสนอเนื้อหาข้อมูล เช่น 
  1.1 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมด้วยโปรแกรม 
Zappar 
  1.2 เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์โอทอปน้ำมันมะพร้าว 
 2) ประเมินการยอมรับของผู้ใช้งานต่อการพัฒนาเว็บไซต์
ผลิตภัณฑ์โอทอปน้ำมันมะพร้าวสำหรับประชาสัมพันธ์สินค้าด้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
 
4. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ (Search Engine Optimization : 
SEO) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตซึ่งจะช่วยให้เกิดความรวดเร็วถูกต้องและตรงตาม
ความต้องการเป็นรูปแบบการปรับโครงสร้างของเว็บไซต์ SEO 
โดยการพิมพ์เพื่อค้นหาจากคำค้นหา ที่เรียกว่า Keyword เป็น
การจัดมาตรฐานโครงสร้างของเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการค้นหา 
  4.2 ผลิตภัณฑ์โอทอป หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นในการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยให้แต ่ละชุมชนมี

ผลิตภัณฑ์ดีเดน่อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์โดยเป็นผลิตภณัฑ์ที่อยูบ่น
พื ้นฐานภูม ิป ัญญาท้องถิ ่นว ัฒนธรรมประเพณีและการใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
หรือตำบลแนวคิดนี้เป็นการเน้นกระบวนการสร้างรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โอทอป โดยยึดหลักการ
พึ่งตนเองของชุมชน และพัฒนาคุณภาพการผลิตของชุมชน ให้ใด
มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดสากลอันจะส่งผลให้
รากฐานของเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไป[4][5] 
 4.3 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented Reality 
(AR) เป็นเทคโนโลยีที ่ผสมผสานระหว่างโลกความจริงเข้าไว้
ด้วยกันเป็นการนำภาพภาพเคลื ่อนไหวหรือภาพสามมิต ิมา
ซ้อนทับกับภาพที่ต้องการทำรหัส AR Code ซึ่งมีการทำงานโดย
ผ่านกล้องสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเว็บแคมส่องไปยังภาพที่มี 
รหัส AR Code ไว้แล้วจอภาพก็จะประมวลผล เพื่อแสดงภาพ
ต่าง ๆ ตามที่ผู้พัฒนาได้สร้างไว้[1][2][3] 
 
5. วิธีดำเนินการวิจัย 

 การพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์โอทอปน้ำมันมะพร้าวสำหรับ
ประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม มีวิธีการ
ดำเนินงานตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle : SDLC) เพื่อใช้ในการศึกษา ดังนี ้

 5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสินค้าโอทอปน้ำมันมะพร้าว  
สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน ยังไม่เป็นที่สนใจ  

ซึ่งในปัจจุบันผู้ใช้งานส่วนใหญ่เริ่มที่จะหันมาสนใจกับการใช้สื่อ 
Social กันเป็นจำนวนมาก จากเหตุผลข้างต้นจึงทำให้คณะผู้วิจัย
ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหานี้ โดยเพิ่มการใช้
เทคนิคความจริงเสริมมาเป็นสื่อนำเสนอทำให้มีความน่าสนใจ
มากขึ้น และทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปน้ำมันมะพร้าว เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น 

 5.2 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  
การจัดทำงานวิจัยครั้งนี้คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องต่าง ๆ เพื ่อนำความรู้ที ่ได้มา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษาความเป็นไปได้ที่
จ ะนำ เทค โน โลย ี ความจร ิ ง เสร ิ ม  ( Augmented Realty) 
โดยคณะผู้วิจัย ได้ศึกษาโปรแกรม Zappar เป็นแอปพลิเคช่ัน
สำหรับการสร้างสื่อในโลกเสมือนจริง ร่วมกับวิดีโอการนำเสนอ
สินค้าต่าง ๆ เพื่อสร้างความดึงดูดกับผู้ใช้งานเว็บไซต์มากข้ึน 

- ประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ 
- ประเม ินการยอมรับของผู ้ใช ้งาน
เว็บไซต์ 

พัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์โอ
ทอปน้ำมันมะพร้าวสำหรับ
ประชาสัมพันธ ์ส ินค้าด ้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
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5.3 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
1) กำหนดรูปแบบเนื้อหาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์โอทอป

น้ำมันมะพร้าว จำนวน 3 เว็บไซต์ โดยเว็บไซต์จะมีการนำเสนอ
เนื ้อหาข้อมูล เช่น 1. ข้อมูลของสินค้ า 2. หมวดหมู ่ส ินค้า  
3. ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น 

2) กำหนดรูปแบบการนำเสนอเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอ 
จากน ั ้นสร ้างส ื ่อเทคโนโลยีความจร ิงเสร ิม (Augmented 
Reality) ด้วยโปรแกรม Zappar 

 
5.4 การออกแบบ (Design) 

 
ภาพ 2 Context Diagram 

 

จากภาพ 2 แสดงแผนภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้า
โอทอปน้ำมันมะพร้าวประกอบด้วยกลุ ่มผู ้ใช้งาน 2 กลุ ่มคือ 
ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานโดยผู้ใช้งานสามารถเข้าชมเว็บไซต์และดู
เนื ้อหาของสินค้าโอทอปน้ำมันมะพร้าว ผู ้ดูแล ทำการจัดการ
ข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์และป้อนข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์โดยทำ
การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
เว็บไซต์ 

คณะผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บไซต์โดยมีการออกแบบหน้าเว็บไซต์
มา 3 เว็บไซต์ เช่น มีหน้าเแรกของเว็บไซต์ มีช่องการค้นหา
ผลิตภัณฑ์ที ่ผ ู ้บริโภคต้องการ มีหมวดหมู ่ให้เลือกดูสินค้าที่
ผ ู ้บริโภคให้ความสนใจ มีสินค้าแนะนำอยู ่หน้าแรกและยังมี
เครื่องมือที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือการ
นำเสนอแบบวิดีโอด้วยแอพพลิเคชั ่นZappar จากเทคโนโลยี

ความจริงเสริม Augmented Reality (AR) ที ่จะแสดงรูปภาพ 
วิดีโอ ผ่านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่และคณะผู้วิจัยได้
ออกแบบเว็บไซต์เพื ่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการ
ประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคนิยมและให้ความ
สนใจอย่างมาก 

ในการเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการซื้อสินค้าของผลิตภัณฑ์
โอทอปน ้ำม ันมะพร ้ าว ซ ึ ่ ง ในส ่วนของผ ู ้ ด ู แล เว ็ บ ไซต์  
จะสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ได้ทุกส่วนที่อยู่ภายในเว็บไซต์และใน
ส่วนของผู้ใช้งานจะสามารถอ่านข้อมูล ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ได้ 
แต่ไม่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข อะไรได้ 

 
ภาพ 3 แผนผังเว็บไซต์ ทั้ง 3 เว็บไซต์ 

 

5.5 การพัฒนา (Development) 
ทำการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม WordPress ในการ

สร้างเว็บไซต์ โดยนำข้อมูลของผลิตภัณฑ์โอทอปน้ำมันมะพร้าว 
(coconutoilforu.com)(productsotopcoconut.com)(Coco
nutOil24.net พัฒนาเว ็บไซต ์ด ้ วยโปรแกรม WordPress  
โดยมีการตั้งค่าข้อมูลของแต่ละโพสต์มีดังนี้ 

1) กำหนดช่ือเรื่องที่จะทำการเผยแพร่นำเนื้อหา
และส่วนประกอบต่าง ๆ มากำหนด Heading ที่ 1, Heading ที่ 
2 และ Heading ที่ 3 

2) ใส่รูปภาพท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
3) ใส่รูปภาพที่ใช้แสกนกับโปรแกรมสำหรับเข้าชม

วิดีโอที่ใช้เทคนิคความจริงเสริม 
4) กำหนดหมวดหมู ่ที ่เกี ่ยวข้องกับเนื้อหา และ

กำหนดป้ายกำกับ หรือ Tag ของคีย์เวิร์ดสำหรับคำค้นหา 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
สินค้าโอทอปน้ำมันมะพร้าว 

ค้นหาสินค้า 
โอทอปน้ำมันมะพร้าว 

เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล 
สินค้าโอทอปน้ำมนัมะพร้าว 

ข้อมูลเทคโนโลยี 
ความเป็นจริงเสริม 

ผู้ดูแล
ระบบ 

ข้อมูลสินค้า 
โอทอปน้ำมันมะพร้าว 

ข้อมูลเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม 

เผยแพร่ข้อมูลสินค้าโอทอปนำ้มันมะพร้าว 

2.ส่วนหัว 3.ค้นหา 

1.เมน ู

4.ตะกร้าสินคา้ 

5.เกี่ยวกับ
สินค้า 

6.รูปภาพสินค้า 
7.รายละเอียด

สินค้า 
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5) กำหนด Title ของเนื้อหา และกำหนดคำอธิบาย
ของเนื้อหา 

6) ใส่รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและจะต้องเป็น
รูปภาพที่สามารถใช้แสกนเพื่อรับชมวิดีโอที่ใช้เทคนิคความจริง
เสริม  

7) การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่านทางโซเชียล
เน ็ต เ ว ิ ร ์ ค  Facebook Fan page โดยแต ่ละช ่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ จะมีการลิงค์ ไปยังเว็บไซต์กลางที ่ใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

5.6 การบำรุงรักษา (Maintenance) 
การบำรุงรักษาจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในการดำเนินงานได้แก่

อัพเดตข้อมูลเนื้อต่าง ๆ อยู่เสมอปรับรูปภาพ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับเว็บไซต์และวิดีโอในโปรแกรม Zappar ให้มีความ
กระชับเข้าใจง่ายและมีความคมชัดในการรับชม 
 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์โอทอปน้ำมันมะพร้าว
สำหรับประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
ผ ู ้ว ิจ ัยได ้พ ัฒนาเว ็บไซต์ผล ิตภ ัณฑ์โอทอปน้ำม ันมะพร้าว  
อยู่ด้วยกัน 3 เว็บไซต์ได้แก่เว็บไซต์  

  1) coconutoilforu.com 
  2) productsotopcoconut.com 
  3) CoconutOil24.net 

โดยในแต่ละเว็บไซต์จะมีการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
Augmented Reality (AR) ของแต่ละชุมชนท่ีมีสินค้าท่ีแตกต่าง 
กันดังภาพ 

 
ภาพ 4 แสดงผลการประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

ของเว็บไซต์ coconutoilforu.com 

 
ภาพ 5 แสดงหน้าเว็บไซต์ coconutoilforu.com 
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ภาพ 6 แสดงหน้าเว็บไซต์ productsotopcoconut.com 

 
ภาพ 7 แสดงหน้าเว็บไซต์ CoconutOil24.net 

 จากรูปข้างต้น แสดงภาพรวมของเว็บไซต์ ทั้ง 3 เว็บไซต์ โดย
หน้าแรกของเว็บไซต์จะประกอบดว้ย ส่วนหัวของเว็บไซต์ เมน ู
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และรปูภาพผลิตภณัฑ ์
 6.2 วัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมัน
มะพร้าว ผู ้ว ิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการเข้าชม
เว็บไซต์ โดยมีโปรแกรม Google Analytics ในการช่วยเก็บ
ค่าสถิติของการเข้าชมเว็บไซต์เว็บไซต์ของทั้ง 3 เว็บไซต์และได้
ทำสืบค้นข้อมูลผ่าน Google เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ ของ 
Google โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 1) มีผู้ใช้งาน 2) มีผู้ใช้งานใหม่  
3) เซสชัน 4) จำนวนเซลชันต่อผู้ใช้ 5) จำนวนหน้าที่มีการเปิด  
6) หน้า/เซลชัน 7) ระยะเวลาเซลชันเฉลี่ย และ 8) อัตราตีกลับ 
โดยผู้วิจัยได้เริ่มทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในการใช้งานของ
เว็บไซต์ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 - 12 ธันวาคม 2563 
รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือนซึ่งได้ผลตอบรับดังนี้ 

 
ภาพ 8 แสดงผลสถิติของการเข้าชมเวบ็ไซต์ coconutoilforu.com 

ตาราง 1 ตารางแสดงการเข้าชมเว็บไซต์ทั้ง 3  
สถิติผู้เข้าชม 

google analytics 
เว็บไซต ์

W1 
เว็บไซต ์

W2 
เว็บไซต ์

W3 
1. ผู้ใช ้ 303 คน 133 คน 147 คน 
2.เซสชัน 481 172 383 
3.จำนวนเซสชันต่อผู้ใช้ 1.59 1.29 2.61 
4.จำนวนหน้าที่มีการเปิด 2,005 953 1,415 
5.หน้า/เซสชัน 4.17 5.54 3.69 
6.ระยะเวลาเซสชันเฉลี่ย 07:36 นาที 07:14 นาที 06:30 นาที 
7.อัตราตีกลับ 58.63% 55.23% 48.56% 

W1 = www. coconutoilforu.com 
W2 = www. productsotopcoconut.com 
W3 = www. CoconutOil24.net 
จากตาราง 1 แสดงผลสรุป สถติิผูเ้ข้าชมเว็บไซต์ ทั้ง 3 เว็บไซต์ที่
มีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด คือ เวบ็ไซต์ coconutoilforu.com  
โดยมผีู้เข้าชมเป็นจำนวน 303 คน มีจำนวนการเปิดหน้า  
2,005 หน้า และมีอัตราตีกลบัท่ี 58.63 % จึงเป็นเว็บไซต์ที่มี
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ประสิทธิภาพมากกว่า เว็บไซต์ productsotopcoconut.com 
และเว็บไซต์ CoconutOil24.net 
  6.2.1 การวัดคุณภาพของการค้นหา Google Search 
(อินเด็กซ์) ของการเข้าชมเว็บไซต ์

 
ภาพ 9 แสดงผล index ของการเข้าชมเว็บไซต์ 

productsotopcoconut.com 

 
ภาพ 10 แสดงผล index ของการเขา้ชมเว็บไซต์ CoconutOil24.net 

ตาราง 2 แสดงผลสรุป index 
 

เว็บไซต์ 
ผล index 

จำนวน index 
productsotopcoconut.com 273 
CoconutOil24.net 172 
coconutoilforu.com 64 

จากตาราง 2 ผล index คือ ฐานข้อมูลที่ Google เก็บเว็บไซต์ 
ที ่ได ้ค ้นพบเพื ่อเร ียกใช้เมื ่อมีการค้นหา ซึ ่งการที ่จะทำให้  
ผล index มากขึ้นน้ัน เว็บไซต์ต้องมีการเขียนเนื้อหาของเว็บไซต์
ไม่ให้ซ้ำกับคนอื่น เพื่อตรวจสอบว่าเว็บไซต์มีคุณภาพ มีความ
น่าสนใจและต้องอัปเดทตลอดเวลาจึงทำให้มี index การค้นหา
มากย ิ ่ งข ึ ้น และ ของการเข ้าชมเว ็บไซต ์พบว ่า เว ็บไซต์  
productsotopcoconut.com เป็นเว็บไซต์ที ่มีการค้นหามาก
ที่สุดและมีด้านเนื้อหาและรูปภาพที่เผยแพร่มีคุณภาพ ซึ่งได้เก็บ
รวบรวม 12 ธันวาคม 2563 มีการค้นหาจำนวนทั้งหมด 273 
รายการ ถ้าเกิดเนื ้อหาในเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้ 
Google ไม่เก็บค่า index ดังนั้นจึงต้องมีการปรับแต่งเนื้อหาและ
อัพเดทสินค้าใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับเว็บไซต์
มากยิ่งข้ึน 

6.3 ผลการประเมินการยอมรับของผู ้ใช้งานเว็บไซต์การ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวโอทอป โดยประเมิน
ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ ด้านเนื้อหาและ
การใช้งานของเว็บไซต์ และ ด้านรูปแบบการนำเสนอข้อมูลผ่าน
เทคโนโลยี AR โดยใช้แบบสอบถามแต่ละด้านมีคำถามทั้งหมด 5
คำถาม รวมเป็น 15 คำถาม ซึ่งมีความเช่ือมั่น 0.966 

กลุ่มประชากรคือ ผู้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตทั่วไป โดยทำการ
สุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 400 คน  สถิต ิที ่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สรุปได้ดังนี้ 
  6.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 3 ตารางแสดงจำนวนและค่าร ้อยละข ้อม ูลทั ่วไป 
ของผู้ตอบแบบสบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย 186 46.5 
หญิง 214 53.5 
2. อายุ   
ต่ำกว่า 20 ป ี 33 8.3 
21 -30 ปี 166 41.5 
31 – 40 ปี 135 33.8 
41 – 50 ปี 44 11.0 
ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 22 5.5 
3. ระดับการศึกษา   
ต่ำกว่าปริญญาตรี 117 29.3 
ปริญญาตรี 185 46.3 
ปริญญาโท 76 19.0 
สูงกว่าปริญญาโท 22 5.5 
4. อาชีพ   
นักเรียน/นักศึกษา 110 27.5 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 82 20.5 
พนักงานบริษัทเอกชน 105 26.3 
ธุรกิจส่วนตัว 70 17.5 
รับจ้างท่ัวไป 33 8.3 
รวม 400 100 
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จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน  
เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 
53.5 มีอายุส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 21 – 30 ปี ร้อยละ 41.5  ม ี
ระดับการศึกษาปรญิญาตรี คดิเปน็ร้อยละ 46.3  มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา   คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาพนักงาน
บริษัทเอกชน   คิดเป็นร้อยละ 26.3 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
คิดเป็นร้อยละ 20.5 
  6.3.2 ข ้อม ูลพฤติกรรมการซื ้อส ินค ้าผ ่านระบบ
อินเทอร ์ เน ็ตและการเข ้าใช ้งานอ ินเทอร ์ เน ็ตของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถาม 
ตาราง 4 ตารางแสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั ่วไปของ
ผู้ตอบแบบสบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
5. อุปกรณ์ที่เข้าใช้งานประจำ   
โทรศัพท ์ 198 49.5 
คอมพิวเตอร์ 134 33.5 
แท็บเล็ต 68 17.0 
6. ความถี่การใช้อินเตอร์เน็ต   
มากกว่า 12 ช่ัวโมง/วัน 104 26.0 
7 – 12 ช่ัวโมง/วัน 159 39.8 
2 – 6 ช่ัวโมง/วัน 115 28.7 
ไม่เกิน 1ช่ัวโมง/วัน 22 5.5 
7. ความถี่ในการซื้อสินค้าหรือบริการ
ต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

  

ทุกเดือน 107 26.8 
เดือนเว้นเดือน 98 24.5 
2 – 3 เดือน/ครั้ง  93 23.3 
4 - 6 เดือน/ครั้ง 58 14.5 
6 เดือนข้ึนไป 23 5.8 
ไม่เคยซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต 

21 5.3 

รวม 400 100 
จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน 
เมื่อจำแนกตามอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานประจำพบว่าส่วนใหญ่เป็น
โทรศัพท์ จำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมา
คอมพิวเตอร์ จำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 แท็บเล็ต 

จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 จำแนกตามความถี่การใช้
อินเตอร์เน็ต 7 – 12 ช่ัวโมง/วัน จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.8 รองลงมา 2 – 6 ชั่วโมง/วัน จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.7 มากกว่า 12 ชั่วโมง/วัน จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.0 จำแนกตามความถี่ในการซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกเดือน จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.8 รองลงมาเดือนเว้นเดือน จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.5 2 – 3 เดือน/ครั้ง จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 
ตาราง 5 แสดงผลการประเมินด้านการออกแบบเว็บไซต ์

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับบการ
ยอมรับ 

1. มีการจัดรูปแบบเว็บไซต์
ท่ีง่ายต่อการใช้งาน 

4.29 .972 มาก 

2. สีพื้นหลังและสีตัวอักษร
มีความเหมาะสมกับเน้ือหา
ในเว็บไซต์ 

4.27 .903 มาก 

3. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่าย
ต่อการค้นหาและใช้งาน 

4.29 .950 มาก 

4. รูปแบบ ขนาด และการ
จัดวางตัวอักษรสามารถ
อ่านได้ง่าย 

4.28 .946 มาก 

5. รูปแบบของเว็บไซต์
สามารถใช้งานได้ง่ายและ
สะดวกในการค้นหาและ
สั่งซ้ือสินค้าโอทอป 

4.24 1.016 มาก 

รวม 4.27 .957 มาก 

จากตาราง 5 พบว่า ด้านการออกแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=4.27) เมื่อพิจารณาในรายการประเมิน พบว่ารายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดรูปแบบเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งาน 

(�̅� = 4.29) มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและใช้งาน (�̅� 
= 4.29) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที ่สุด รูปแบบของเว็บไซต์
สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกในการค้นหาและสั่งซื้อสินค้าโอ

ทอป คือ (�̅�= 4.24) 
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ตาราง 6 แสดงผลการประเมินด้านเนื้อหาและการใช้งานของ
เว็บไซต์ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับบการ
ยอมรับ 

1. เว็บไซต์มีการอธิบายถึง
สินค้าและการแสดงรูปภาพ
ของสินค้าได้อย่างชัดเจน 

4.21 .962 มาก 

2. เว็บไซต์มีความน่าสนใจ
เรื่องผลิตภัณฑ์โอทอป 
สามารถดึงดูดผู้บริโภคใน
การซ้ือสินค้าได้ 

4.23 1.034 มาก 

3. เว็บไซต์แสดงชื่อ 
ประโยชน์ วิธีใช้ของสินค้า
แต่ละประเภทได้อย่าง
ชัดเจน 

4.20 1.005 มาก 

4. มีการจัดหมวดหมู่
ประเภทสินค้า เพื่อสะดวก
ในการเข้าถึงเนื้อหาของ
สินค้าได้รวดเร็ว 

4.25 1.028 มาก 

5. มีการออกแบบเว็บไซต์
ให้ใช้งานง่าย เมนูไม่
ซับซ้อน 

4.25 1.031 มาก 

รวม 4.22 012 .1 มาก 

จากตาราง 6 พบว่า ด้านการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(�̅�=4.22 และ S.D.= 1.012) เมื่อพิจารณาในรายการประเมิน 
พบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดหมวดหมู่ประเภท
สินค้า เพื ่อสะดวกในการเข้าถึงเนื ้อหาของสินค้าได้รวดเร็ว  

(�̅�=4.25) มีการออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน 

(�̅�=4.25)และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือเว็บไซต์แสดงช่ือ 
ประโยชน์ ว ิธ ีใช ้ของส ินค้าแต่ละประเภทได้อย ่างชัดเจน  

(�̅�= 4.20) 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 7 แสดงผลการประเมินด้านรูปแบบการนำเสนอข้อมูล
ผ่านเทคโนโลยี AR 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับบการ
ยอมรับ 

1. มีความสะดวกของระบบ
สแกนบาร์โค้ด และเพิ่ม
ความสะดวกในการรับชม 

4.24 1.001 มาก 

2. มีความทันสมัยในการ
นำเสนอสินค้าโอทอป เป็น
มิติใหม่แห่งการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า 

4.26 1.047 มาก 

3. สามารถท่ีจะสแกนไปท่ี
ภาพและแสดงออกมาเป็น
วิดีโอที่ใช้นำเสนอสินค้าโอ
ทอปในการบรรยายสินค้า
ในรูปแบบต่าง ๆได้อย่าง
ชัดเจน 

4.28 .979 มาก 

4. มีการใช้ AR ในการสร้าง
ประโยชน์ต่อการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอ
ปผ่านช่องทางต่าง ๆใน
รูปแบบของวิดีโอโดยใช้
เทคโนโลยี AR เป็นสื่อกลาง
ในการส่งต่อการ
ประชาสัมพันธ์ 

4.28 .979 มาก 

5. มีการใช้ AR ออกแบบ
การจัดวางตำแหน่งในส่วน
ต่าง ๆ ภาพหรือคำอธิบาย
อย่างเหมาะสม ชัดเจน 
อ่านเข้าใจได้ง่าย 

4.26 .996 มาก 

รวม 4.26 1.000 มาก 

จากตาราง 7 พบว่า ด้านรูปแบบการนำเสนอข้อมูลผ่าน

เทคโนโลยี AR โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�=4.26) เมื่อพิจารณา
ในรายการประเมิน พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถ
ที่จะสแกนไปท่ีภาพและแสดงออกมาเป็นวิดีโอท่ีใช้นำเสนอสินค้า
โอทอปในการบรรยายสินคา้ในรูปแบบต่าง ๆได้อย่างชัดเจน 

(�̅�=4.28) มีการใช้ AR ในการประชาสัมพันธ์สินคา้โอทอปผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบของวิดีโอโดยใช้เทคโนโลยี AR เป็น

สื่อกลางในการส่งต่อการประชาสมัพันธ์ (�̅�=4.28 ) และรายการ
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ที่มีค่าเฉลีย่ต่ำที่สดุ คือ มีความสะดวกของระบบสแกนบาร์โคด้ 

และเพิ่มความสะดวกในการรับชม (�̅�=4.24 ) 
 
7. สรุปผล 
 การพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์โอทอปน้ำมันมะพร้าวสำหรับ
ประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  
 ผลที่ได้คือได้ทำการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาในเว็บไซต์มีการนำ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อที่จำสื่อเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอ 
ให้มีความหน้าสนใจ ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถดูเนื้อหาและ
วิดีโอทีเข้าใจได้ง่าย จากการประเมินประสิทธิภาพสถิติของ
เว็บไซต์ ทั้ง 3 เว็บทำให้มีผู้เข้าชมคงที่ 303 คน ทำให้มีผู้เข้าชม
เว็บไซต์ทำให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์จึงทำให้มีจำนวนหน้าที่เปิดมาก
และมีอัตราตีกลับ 
 แบบประเมินการยอมรับของผู้ใช้งานเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์โอ
ทอปน้ำมันมะพร้าวทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้
งานเว็บไซต์ ด้านรูปแบบการนำเสนอข้อมูลผ่านเทคโนโลยี AR มี
การประเมินในการใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการใช้ประเมิน
หัวข้อเว็บไซต์ ที่มีผลการประเมินภาพรวมในระดับมากท่ีสดุทำให้
มีประสิทธิภาพมากและเป็นท่ียอมรับสรุปได้ว่า ด้านการออกแบบ
เว็บไซต์ ด้านเนื้อหาและการใช้งานของเว็บไซต์และด้านรูปแบบ
การนำเสนอข้อมูลผ่านเทคโนโลยี AR พบว่าผลแบบสอบถาม
ความพึงพอใจผู้เข้าชมเว็บไซต์ มีความพึงพอใจมากที่สุด โดยใน
ด้านการออกแบบเว็บไซต์มีสัดส่วนที ่เหมาะสมสวยงามและ
น่าสนใจส่วนสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ มีความสะดวกต่อการใช้
ง่าย และ รูปแบบการนำเสนอข้อมูลผ่านเทคโนโลยี AR ก็ยังมี
ภาพที่โดดเด่นและน่าสนใจอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจ ัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์ 1)  เพื ่อพัฒนาระบบบริหาร

ความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าวใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ 2)  เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าวในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่  1) โปรแกรม Google Dialogflow  2) เว็บไซต์
ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าว  3) แบบประเมินความพึงพอใจ 
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต จำนวน 
406 ตัวอย่าง โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 
 ผลจากการประเม ินความพ ึ งพอใจต ่อระบบบร ิหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าวใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ โดย
ประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบระบบและด้านการใช้งาน
ระบบ พบว่ามีการยอมรับในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (�̅� = 4.64) จากผลวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การพัฒนา
ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์กลุ่ม
น้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะลอ็ก
โฟลว์ ทำให้มีผู้สนใจสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น และมีการโต้ตอบกับ
ผู้ใช้งานจึงทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คำสำคัญ –ระบบบรหิารความสมัพันธ์ลูกค้าอัตโนมตัิ, ผลิตภัณฑ์
น้ำมันมะพรา้ว,ไดอะล็อกโฟลว ์
 

ABSTRACT 
 The objective of this research is 1)  To develop an 
automated customer relationship management system. 
Of coconut oil products in Prachuap Khiri Khan Province 
With dialog flow program 2) To study the satisfaction of  
using the automated customer relationship 
management system.  Of coconut oil products in 
Prachuap Khiri Khan Province with dialog flow program 
The research instruments were 1) Google Dialogflow  
2)  Coconut Oil Product Website 3)  Satisfaction Survey 
Population and sample groups The number of 406 
internet users was randomly sampled.  The statistics 
used were mean, standard deviation, percent. 
 Results from an automated customer relationship 
management of satisfaction assessment Of coconut oil 
products in Prachuap Khiri Khan Province With dialog 
flow programs, evaluating two aspects:  system design 
and system implementation. It was found that 

acceptance in both areas was the highest ( �̅� =  4. 64) . 
They developed an automated customer relationship 



2339 

 

  

management system Of coconut oil products in 
Prachuap Khiri Khan Province With Dialogflow program, 
causing more people to buy products. Moreover, the 
content on the website is interesting.  And interacting 
with the users, thus making the system more efficient 
Keywords -- Customer Relationship Management,  
Coconut oil products, Dialogflow 
 

1. บทนำ 
1. ที่มาและความสำคัญ 
 ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า คือ กลยุทธ์หรือซอฟต์แวร์ 
ที่สร้างขึ้นมาเพื่อติดตามงานขาย ตรวจสอบงานบริการลูกค้า ให้
เ ก ิ ดการจงร ั กภ ักด ี ต ่ อองค ์ กร  Customer Relationship 
Management : CRM คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดย
การใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ CRM ได้ถูก
นำมาใช้มากยิ่งข้ึนเรื่อย ๆ เนื่องมาจากจำนวนคู่แข่งของ ธุรกิจแต่
ละประเภทเพิ่มขึ้นสูงมาก การแข่งขันรุนแรงขึ้นในขณะที่จำนวน
ลูกค้ายังคงเท่าเดิม ธุรกิจจึงต้องพยายามสรรหาวิธีที่จะสร้าง
ความพอใจให้แก่ลูกค้าอันจะนำไปสู่ความจงรักภักดีในที่สุด 
เป้าหมายของ CRM นั้นไม่ได้เน้นเพียงแค่การขายและการบริการ
ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการใช้จ่าย
และความต้องการของลูกค้า จากนั้นจะนำข้อมูลเหล่านั้นมา
วิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ รวมไปถึงนโยบายในด้านการจัดการ ซึ่งเป้าหมายสุดท้าย
ของการพัฒนา CRM ก็คือ การเปลี่ยนจากผู้บริโภคไปสู่การเป็น
ลูกค้าตลอดไป  [1] [2] 
 
 ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวแปรรูปที่มีความ
นิยมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้มีการนำมะพร้าวมาทำให้
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที ่ผ ู ้บริโภคใช้ได้จริงและปลอดภัยจาก
สารเคมี ซึ่งยังขาดระบบการในการจัดการบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าอัตโนมัติ ในรูปแบบ Chatbot เนื ่องจากปัจจุบัน ลูกค้า
นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ 
 โปรแกรม Dialogflow  เป็นเครื ่องมือสร้าง chatbot จาก 
Google ซ ึ ่ ง ม ี ค วาม โดด เด ่ น ใน เ ร ื ่ อ ง  Natural Language 
Processing หรือ NLP ซึ่งหมายถึงการที่ chatbot สามารถทำ

ความเข้าใจความหมายของประโยคที่ผู้ใช้พิมพ์ส่งเข้ามาได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งทำให้ chatbot สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้แม่นยำ
และตรงประเด็น[3] 
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยได้นำการพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าวในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการรับรู้ในรูปแบบของ
การใช้ Dialogflow เพื่อพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
อัตโนมัติ ทำให้เนื้อหาในการนำเสนอผ่านสื่อที่มีความน่าสนใจ
และเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมัน
มะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักของบุคคลทั่วไป 
  
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื ่อพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ 
ของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วย
โปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ 
 2.2  เพื ่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าวใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ 
 
3. ขอบเขตงานวิจัย 
 3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 เป็นการพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ ของ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วย
โปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ แล้วทำการประเมินความพึงพอใจของ
ผู ้ใช้งานต่อระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ ของ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วย
โปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ มีกรอบแนวคิดของงานวิจัย ดังนี้ 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

พัฒนาระบบบรหิาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า

อัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์
กลุ่มน้ำมันมะพร้าวใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ด้วยโปรแกรมไดอะล็อก

โฟลว์ 

ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบ

การบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า

อัตโนมัติ 
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เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
อัตโนมัติ 
1)  Google Dialogflow 
2)  เ ว ็บ ไซต ์ ผล ิ ตภ ัณฑ ์กล ุ ่ มน ้ ำม ันมะพร ้ าว ในจ ั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์  
3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าอัตโนมัติ   
 
4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
    การบร ิหารล ูกค ้ าส ั มพ ันธ ์  ( Customer Relationship 
Management) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นการสาน
สัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวลูกค้า
ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าในทุกด้านจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทำให้สามารถทราบข้อมูลและนำข้อมูล
เหล่านั้นมาใช้พัฒนาสินค้าและบริการ[2] 
   ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวแปรรูปที่มีความ
นิยมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้มีการนำมะพร้าวมาทำให้
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที ่ผ ู ้บริโภคใช้ได้จริงและปลอดภัยจาก
สารเคมี ซึ่งยังขาดระบบการในการจัดการบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าอัตโนมัติ ในรูปแบบ Chatbot เนื ่องจากปัจจุบัน ลูกค้า
นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ 
   โปรแกรม Dialogflow  เป็นเครื ่องมือสร้าง chatbot จาก 
Google ซึ่ ง ม ี ค ว าม โ ดด เ ด ่ น ใน เ ร ื ่ อ ง  Natural Language 
Processing หรือ NLP ซึ่งหมายถึงการที่ chatbot สามารถทำ
ความเข้าใจความหมายของประโยคที่ผู้ใช้พิมพ์ส่งเข้ามาได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งทำให้ chatbot สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้แม่นยำ
และตรงประเด็น [3][4] 
 
5. วิธีดำเนินการวิจัย 
    งานวิจัยการพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ 
ของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วย
โปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ ผู้วิจัยได้กำหนดการดำเนินงาน โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 
    5.1 ศึกษาแนวคิด การพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์กลุ ่มน้ำมันมะพร้าวในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ กับผู้ที่สนใจกลุ่ม
น้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์[5][6] 
    5.2 การวิเคราะห์ ไดอะแกรม การสร้าง Google Dialogflow  
ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์กลุ่ม
น้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะลอ็ก
โฟลว์กับกลุ่มน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้
สะดวกและรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า โดยมีเมนูต่างให้เลือกเพื่อ
ความสะดวกของผู้ใช้งาน ระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
อัตโนมัติ[7][8] 
    5.3  การออกแบบ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ได ้ออกแบบระบบบร ิหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ กับผู้ที่ 
สนใจ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า[9] 

   
ภาพ 2 แสดงโฟล์วแชทบอทไลน์ โดยการจำลองการสนทนากับลูกค้า 
 

 
 

ทักทาย แอดมิน : สวัสดีค่ะ 
Nickname ยินดี

ให้บริการค่ะ 

ลูกค้า : สวัสดีค่ะ สวัสดี 
สวัสดีครับHi 

สอบถามข้อมลู 

ลูกค้า : โอนเงินยังไง  โอนเงิน 

แอดมิน : โอนเข้าบัญชธีนาคารของทางร้านค่ะ 
มี 2 ธนาคาร คือ กรุงไทย และ กสิกรคะ่ 

เว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน 

เว็บไซต์ 
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ภาพ 3 แสดงโฟล์วเว็บไซต์ โดยการจำลองการสนทนากับลกูค้า 
 

        5.4  การพัฒนา ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าอัตโนมัติของผลิตภัณฑ์กลุ ่มน้ำมันมะพร้าวในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ กับผู้ที่สนใจกลุ่ม
น้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
        ภาพ 4 แสดงหน้าตา่งการทำงานในโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ 

      ของวิสาหกิจกลุ่มน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

    5.5  นำไปใช้ ผู้วิจัยได้นำโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ มาใช้ใน
การพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ล ูกค้าอัตโนมัต ิ ของ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 1.  https://lin.ee/b1iiOkq 
            2.  shopcoconutoilsotop.com 
 3.  otopcoconutpremium.com 
 4.  โอท็อปเซรั่มน้ำมันมะพร้าวช็อป.com 
 
 
 
 
6. ผลการวิจัย 
    6.1 ผลการพัฒนาโดยการนำโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์  
ม า ใ ช ้ ใ น พ ั ฒ น า ร ะ บ บ บ ร ิ ห า ร ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ ์ ล ู ก ค้ า 
อ ัตโนม ัต ิของผล ิตภ ัณฑ ์กล ุ ่มน ้ำม ันมะพร ้ าวในจ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

ภาพ 5 ระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมตัิ 
จากภาพ 5 แสดงหน้าต่าง ระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 

 
ภาพ 6 แสดงหน้าต่างเมนูระบบการบริหารความสัมพันธ์ 

     ลูกค้าอัตโนมัติของของวิสาหกจิกลุ่มน้ำมันมะพรา้ว 
     ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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                  ภาพ 7 หนา้ไทม์ไลน์ coconutpremium 
                   จากภาพ   7 แสดงหน้าต่าง หน้าไทม์ไลน์     
                   coconutpremium  โดยแสดงคอนเทนต์ต่าง ๆ  
                   ใน บัญชี coconutpremium         ภาพ 8 เว็บไซต์วิสาหกจิชุมชนผลติภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว 

ของ shopcoconutoilsotop.com 
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          ภาพ 9 เว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์นำ้มันมะพร้าว    

       ของ otopcoconutpremium.com 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 10 เว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์น้ำมันมะพร้าว    

     ของโอท็อปเซรั่มน้ำมันมะพร้าวช็อป.com 
 

    6.2 การประเมินความพึงพอใจต่อระบบบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าวในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ โดยประเมิน
ทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบระบบ ด้านการใช้งาน
ระบบ โดยใช้แบบสอบถามแต่ละด้านมีคำถามทั้งหมด 5 คำถาม 
รวมเป็น 10 คำถาม ซึ่งมีความเช่ือมั่น 0.941 

    กลุ่มประชากร คือ กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู ้ใช้งานอินเทอร์เน็ต จำนวน 406 ตัวอย่าง โดยทำการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ สรุปได้ดังนี้ 
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    6.3 ตารางการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้งานระบบการ
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ 
ตาราง 1 ผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1.  เพศ          

ชาย 152 37.2 

หญิง 254 62.6 
2.  อาย ุ   
21-25 ปี 178 43.8 
26-30 ป ี 148 36.5 
31-35 ป ี 47 11.6 

มากกว่า 35 ป ี 33 8.1 
3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด   
ต่ำกวา่ปริญญาตร ี 95 23.4 
ปริญญาตร ี 199 49.0 
ปริญญาโท 66 16.3 

ปริญญาเอก 45 11.1 
4.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
น้อยกว่า15,000 บาท 177 43.6 
15,001-25, 000 บาท  64 15.8 
25,001-35,000บาท 125 30.8 

มากกว่า35,000 บาท 39 9.6 
5.  แอพพลิเคชั่นที่คุณใช้ในการ  
สื่อสารมีอะไรบ้าง 

  

Line 43 10.6 
WeChat 70 17.2 
WhatsApp 56 13.8 
Facebook Messenger 63 15.5 

6.  คุณใชแ้อพพลิเคชั่นสำหรบั
การสื่อสารเฉลีย่ต่อวันนานแค่ไหน 

  

น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  136 33.5 
1-2 ชั่วโมง 126 31.0 
3-4 ชั่วโมง 33 8.1 
มากกว่า 4 ชั่วโมง 107 26.4 

  รวม 406 100.0 
 

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเพศหญิง จำนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.6 มีอายุ 21-25 ปี  คิดเป็นร้อยละ 43.8 ระดับการศึกษาสูงสุด 
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า
15,000 บาท คิดเป็นร ้อยละ  43.6 แอพพลิเคชั ่นที ่ค ุณใช้ในการ  
ส ื ่อสารม ีอะไรบ ้าง WeChat ค ิดเป ็นร ้อยละ 17.2และค ุณใช้

แอพพลิเคชั่นสำหรับการสื่อสารเฉลี่ยต่อวันนานแค่ไหน  น้อยกว่า 1 
ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ  33.5 
 
ตาราง 2 ผลการประเมินการออกแบบระบบ   

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

การจัดรูปแบบใน
เว็บไซต์ง่ายต่อ
การอ่านและการ
ใช้งาน 

4.67 0.619 มากที่สุด 

มีความเร็วในการ
แสดงเมนูและ
ข้อมูลต่าง ๆ 

4.61 0.619 มากที่สุด 

หน้าต่างการ
สนทนามีความ
สวยงาม ทันสมยั 

4.60 0.631 มากที่สุด 

รูปแบบระบบมี
การใช้งานได้ง่าย
และสะดวกต่อ
การสั่งซื้อ
ผลิตภณัฑ์น้ำมัน
มะพร้าว  

4.60 0.674 มากที่สุด 

ใช้ฟังก์ช่ันการ
บริหาร
ความสัมพันธ์
ลูกค้าอัตโนมัติ
เพื่อความสะดวก
ในการตอบลูกค้า 

4.57 0.662 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.641 มากที่สุด 

พบว่า ด้านการออกแบบ (User Interface design) โดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด (�̅� =4.61 และ S.D. 0.641) เมื่อพิจารณาใน
รายประเด็น พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดรูปแบบ

ในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน (�̅� = 4.67 และ S.D. 
0.619) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ใช้ฟังก์ชั่นการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการตอบลูกค้า 

(�̅� = 4.57 และ S.D. 0.662) 
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ตาราง 3 ผลการประเมินการใช้งานระบบ   

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ตอบคำถามลูกค้า
ได้ตรงตาม
ต้องการ 

4.61 0.610 มากที่สุด 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์น้ำมัน
มะพร้าวกับลูกค้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.63 0.577 มากที่สุด 

ความเหมาะสมใน
การปฏสิัมพันธ์
โต้ตอบระหว่าง
ผู้ใช้ 

4.63 0.630 มากที่สุด 

ระบบมีความเป็น
ธรรมชาติ
ใกล้เคียงกับการ
สนทนาของมนุษย ์

4.67 0.562 มากที่สุด 

ความเหมาะสมใน
การใช้ปุ่มตัวเลือก 

4.66 0.565 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.588 มากที่สุด 

พบว่า ด้านการใช้งาน (User Experience design)) โดยรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด ( �̅�= 4.64 และ S.D. 0.588) เมื่อพิจารณาใน
รายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบมคีวาม

เป็นธรรมชาติใกล้เคยีงกับการสนทนาของมนุษย์ (�̅�= 4.67 และ 
S.D. 0.562) และประเด็นท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ำสุด คือ ตอบคำถามลูกค้า

ได้ตรงตามต้องการ (�̅�= 4.61 และ S.D. 0.610) 
 
7. สรุปผล 
    การพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ ของ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการ
ใช้โปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ มีวัตถุประสงค์ เพื ่อพัฒนาระบบ
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมัน
มะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ 

และมีการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าวใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์  

ผลที่ได้ คือ ได้ทำระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
อ ัตโนม ัต ิ  ของผล ิตภ ัณฑ ์กล ุ ่มน ้ำม ันมะพร ้าวในจ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ เพื ่อนำเสนอ
เนื้อหาในรูปแบบระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ ให้มี
ความน่าสนใจ ทำให้ผู้ที่สนใจสั ่งซื ้อสินค้าจากเว็บไซต์สามารถดู
เนื้อหาและรูปภาพทีเข้าใจได้ง่าย  
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าวใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ ทั้ง 2 ด้าน 
คือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งานระบบ มีการประเมินในการ
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการใช้ประเมินหัวข้อระบบ ที่มีผลการ
ประเมินภาพรวมในระดับมากที่สุดทำให้มีประสิทธิภาพมากและ
เป็นที่ยอมรับสรุปได้ว่า ด้านการออกแบบระบบ และการใช้งาน
ระบบ พบว่าผลแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งาน มีความพึง
พอใจมากที ่ส ุด โดยในด้านการออกแบบระบบมีส ัดส ่วนที่
เหมาะสมสวยงามและน่าสนใจส่วนสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ มี
ความสะดวกต่อการใช้ง่าย และ รูปแบบการนำเสนอข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์ ก็ยังมีภาพท่ีโดดเด่นและน่าสนใจอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดและ

วิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงโรค Covid-19 โดยใช้ อินเตอร์เน็ตทุกสรรพ
สิ่ง และ เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์ตรวจจับและวิเคราะห์โรค Covid-19 เครื่องมือที่ใช้
ในงานพัฒนา โดยใช้ ราสเบอร์รี่พาย ในการเขียนโปรแกรมภาษา 
python ร่วมกับใช้ image processing  ในการตรวจจับใบหน้า 
ใช ้ เซนเซอร ์  Omron D6t-8L-06 Thermal Sensor  ในการ
ตรวจจ ับอ ุณหภูม ิ  กล ุ ่มต ัวอย ่างบ ุคลากรและน ักศ ึกษา
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏนครราชส ีมาจำนวน 400 คน สรุป
ผลการวิจัย  ผู้วิจัยได้นำขั้นตอนการตรวจคัดกรองอุณหภูมิของ
ผู้คน เข้า-ออกในสถานที่ เพื่อตรวจหาผู้ป่วยเสี่ยงโรค Covid-19 
มาศึกษาและพัฒนาต่อโดยทางทีมผู้วิจัยได้นำเทคโนโลยีต่างๆเข้า
มาพัฒนาและได้ประเมินประสิทธิภาพโดยผู ้เชี ่ยวชาญและ
ผู้ใช้งานท่ัวไปผลปรากฏว่า ออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยได้ค่าเฉลีย่ 
อยู่ท่ี 4.20 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.58 

 
คำสำคัญ—โรคCovid-19,อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง, เทคนิคการ
เรียนรู้เชิงลึก 

ABSTRACT 
   This paper has objectives as following reasons: 1) To 
develop a device to measure and analyze COVID-19 risk 
groups using the Internet of Things and Deep Learning 
technology. 2) To assess the effectiveness of the Covid-

19 disease development and analysis system with deep 
learning technique. Development of this application 
using Raspberry Pi with Python programming language 
and Detects images using Image processing using a 
temperature sensor Omron D6t-8L-06 Thermal Sensor. 
Sample group Employees and student of Nakhon 
Ratchasima Rajabhat University, 400. The process of 
screening people’s temperature Enter and exit the 
facility to detect people at risk of Covid-19 disease. 
Satisfaction level was good. The mean was 4.20 and 
S.D. was 0.58 
 

Keyword— Covid-19, internet of thing, deep learning 
technique 
 

1. บทนำ 
การระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) เกิดการระบาดไปทั่ว
โลก ในระหว่าง ปีพ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 โดยมีสาเหตุมาจาก
เชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ [1] โดยการระบาดถูกค้นพบครั้งแรก ใน
เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ที่นครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเ่ปย่์ 
ประเทศจีน [2] องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้
เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 
มกราคม 2563  [3] สถิติจำนวนผู้ติดเชื ้อ โรค COVID-19 ณ 
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลามาตรฐานกรีนิช 07.09 น. 
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มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกยืนยันแล้วมากกว่า 59,002,152 คน มีผู้เสียชีวิต
จากโรคระบาดมากกว่า 1,393,879 คน และมีผู ้ป่วยหายแล้ว
มากกว่า 40,776,358 คน [4] 
      การระบาดในประเทศไทยเริ ่มต้นขึ ้นต ั ้งแต่ ว ันที ่  13 
มกราคม 2563 พบผู้ป่วยรายแรก เป็นหญิงชาวจีน อายุ 61 ปี 
ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ที่เมือง อู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งเธอมีอาการเจ็บคอ มี
ไข้ มีอาการหนาวสะท้าน และปวดศรีษะ ซึ่งเธอได้เดินทางกับ
ครอบครัว และ กลุ่มทัวร์ จากเมืองอู่ฮั่น มายังท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิในวันที ่ 5 มกราคม 2563 และต่อมา ในวันที ่ 8 
มกราคม 2563 เธอได้ถูกตรวจพบเชื้อไวรัสด้วยกล้องจับความ
ร้อน และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในวันเดียวกัน 4 วันให้หลัง ผล
การทดสอบ RT-PCR การทดสอบหาไวรัสโคโรนา มีผลเป็นบวก 
[5]  ต่อมาการระบาดของโรค Covid-19 ได้มีความรุนแรงมาก
ขึ้น ในวันที่ 17 มีนาคม รัฐบาลจึงได้มีนโยบาย ให้ปิดสถานที่ที่มี
คนมารวมตัวกันเป็นกิจวัตรซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไดง่้าย 
โดยจะมีสถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา ร้านนวด ผับ สถาน
บันเทิง สถานบริการ และโรงมหรสพ ในพื ้นที ่กรุงเทพและ
ปริมณฑล   ให้ปิดตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม ขณะที่กีฬา สนาม
มวย สนามกีฬา สนามม้า ให้ปิดทันทีจนกว่าสถานการณ์ จะ
คลี ่คลาย และให้หน่วยงานพิจารณาเหลื่อมเวลาทำงานและ
ทำงานกันที่บ้าน การประกาศเคอร์ฟิวโดยรัฐบาลประกาศห้าม
ประชาชนออกนอกเคหะสถานในยามวิกาล ทั่วประเทศ ระหวา่ง
เวลา 22.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น  [6] ต่อมามีการผ่อนคลาย
มาตรการ ระยะที่ 5 ให้สามารถเปิดโรงเรียน สถานที่ ต่างๆ ได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น สำหรับมาตราการผอ่นระยะที่ 5 เพื่อให้ประชาชน
ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตปกติแบบวิถีใหม่ โดยใช้มารตราการควบคุม 
ติดตามตัว เฝ้าระวัง โดย รัฐบาลได้ออกนโยบาย แอพพลิเคช่ัน
ไทยชนะ ข้ึนเพื่อให้ สามารถ เฝ้าระวัง โรค Covid-19 ได้  
      เนื่องจากระบบระบบการตรวจคัดกรองที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่
ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดซึ่งเป็นการใช้บุคลากรสิ้นเปลืองโดยใช่
เหตุและการตรวจอาจจะมีความล่าช้าโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน 
และมีความเสี่ยงสูงต่อผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงติดโรค
ระบาดได้ ทางผู้วิจัยจึงได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดและ
วิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงโรค โควิด-19 นี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาระบบการ
ตรวจคัดกรองที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยการนำเอาเทคโนโลยี  Image 
processing เข้ามาใช้งานร่วมกับบระบบตรวจวัดอุณหภูมิพร้อม
กับการเก็บ Data Log ประจำวันทำให้ผู้รับการเข้าตรวจมีความ

สะดวกสบายและมีความรวดเร็วและเป็นการเลี่ยงการสัมผัสทำ
ให้ลดความเสี่ยงในการแพร่เช้ือโรคได้อีกด้วย 

 
2. จุดประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดและวิเคราะห์กลุ่มเสี ่ยงโรค
Covid-19 โดยใช้ อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และ เทคนิคการ
เรียนรู้เชิงลึก 

2.เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบพัฒนาอุปกรณ์และ
วิเคราะห์โรค Covid-19 ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก 

 
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3.1 การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรค Covid-19  
  มาตรการการคดักรอง และเฝ้าระวังโรค Covid-19  
ผู้ที่มีอุณหภูมริ่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซยีสขึ้นไป ร่วมกับมี
ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจบ็คอ หายใจเหนือ่ยหอบ หรือมีลักษณะอาการ
ระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 
ร่วมกับ มีประวัติในช่วง 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย  มีประวัตเิดินทางไป
ยังสถานท่ี หรือมาจากพื้นที่เสี่ยงเป็นผู้ประกอบอาชีพท่ีสมัผสัหรือ
ใกล้ชิดนักท่องเที่ยวต่างชาติมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่ีเข้าข่าย
หรือยืนยันโรค covid-19 มีประวตัิการชุมชนในสถานท่ีที่มีผูป้่วย 
covid-19 [7] การป้องกันโรค Covid-19 ควรสวมใสห่น้ากาก
อนามัยเพื่อป้องกัน เมื่อต้องเดินทางออกไปนอกบ้าน หมั่นล้างมือ
ให้สะอาด เป็นประจำด้วยสบู่ หรอืเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ไม่นำมือ
มาสัมผัส ตา จมูก ปาก และ ไม่ใช่สิ่งของร่วมกับผู้อื่น กินอาหาร
ปรุงสุกใหม่ ไวรัส จะหมดสภาพลงอย่างรวดเร็วเมื่อถูกความร้อน 
รีบไปพบแพทย์ถ้ามีอาการไข้ หากมีอาการระบบทางเดินหายใจ 
[8] 
3.2 Internet Of Things (Iot)  
 อินเตอร์เนต็ทุกสรรพสิ่ง" หมายถึง การที่อุปกรณ์ตา่งๆสิ่ง
ต่างๆได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอรเ์น็ตทำให้มนุษย์
สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ เช่น การเปิด-ปดิ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการ
เปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ 
ผ่านทางอินเตอร์เนต็) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร 
เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ ในชีวิต 
ประจำวัน ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ เป็นต้น  การประยุกต์ 
ใช้อุปกรณ์ ในการเชื่อมต่อ [9]   
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 Raspberry Pi 4 Model B คือ บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาด
เล็กที่สามารถเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ คีย์บอร์ด และเมาส์ได้ 
สามารถนำมาประยุกต ์ใช ้ ในการทำงานโครงงานทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม หรือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือเป็นคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน
แบบ Spreadsheet Word Processing ท่องอินเตอร ์เน ็ต ส่ง
อีเมล หรือเล่นเกม และสามารถเล่นไฟล์วิดิโอความระเอียดสูง ได้
ด้วย [10] ใช้เซนเซอร์ Sensor D6T-8L-06 Omron, Thermal 
Sensor เป็นเซ็นเซอร์ที ่ถูกออกแบบมาสำหรับการวัดอุณหภูมิ
มนุษย์/วัตถุ ด้วยระบบแสงอินฟาเรด สามารถตรวจจับได้โดยที่ไม่
ต้องมีการสัมผัส มีระยะการตรวจจับที่ไกลในระดับหนึ่ง และมี
ความแม่นยำสูง จึงเหมาะกับการใช้ตรวจคัดกรองผู้คนเข้า -ออก
ตามสถานที่ต่างๆ เพราะด้วยสถานการณ์ Covid-19 ณ ปัจจุบัน 
การถูกต้องสัมผัสกันอาจเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่ของเชื้อโรคได้ 
3.3 Deep Learning technology 
 Model Convolution Neural Network (CNN)  
Convolutional Neural Network (CNN) ห รื อ โ ค ร ง ข ่ า ย
ประสาทแบบคอนโวลูชัน เป็นโครงข่ายประสาทเทียมหนึ่งในกลุม่ 
bio-inspired โดยที่ CNN จะจำลองการมองเห็นของมนุษย์ที่
มองพื้นที่เป็นที่ย่อย ๆ และนำกลุ่มของพื้นที่ย่อย ๆมาผสานกัน 
เพื่อดูว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นอะไรกันแน่การมองพื้นที่ย่อยของมนุษย์
จะมีการแยกคุณลักษณะ (feature) ของพื ้นที ่ย ่อยนั ้น เช่น 
ลายเส้น และการตัดกันของสี ซึ่งการที่มนุษย์รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็น
เส้นตรงหรือสีตัดกัน เพราะมนุษย์ดูทั้งจุดที่สนใจและบริเวณรอบ 
ๆ ประกอบกัน  
 คอนโวลูชัน คือการคำนวณแบบ dot product ระหว่าง
พื้นที่ส่วนย่อยของรูปภาพกับเคอรน์อลเพื่อดึงลักษณะเด่น 
ออกมาจากรูปภาพ โดยนำมาคำนวณ เป็น เมทริกซ์จัตรุัส 
 

Convolution คำนวณโดยใช้สมการดังนี้ 
𝐺 = ℎ ∗ 𝐹 

𝐺[𝑖, 𝑗] = ∑  𝑘
𝑢=−𝑘 ∑  ℎ[𝑢, 𝑣]𝐹[𝑖 − 𝑢, 𝑗 − 𝑣]𝑘

𝑣=−𝑘         (1) 
 
h คือ รูปภาพ                                                         
F คือ เคอร์นอล (Kernel) ขนาด k*k 

 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดำเนินงานวิจัย 
4.1.1 Hardware 
 - Raspberry Pi4 Model B   
 - Logitech C720 HD Camera 
 - Omron D6t-8L-06 Thermal Sensor 
  -Computer PC  
4.1.2 Software 
 - Geny Text Editor 
 - Microsoft Visual Studio 
 - Python v3 
4.1.3 Platform 
  - Raspbian Os 
  - Microsoft Windows10 
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร คือ บุคคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา  
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรและนักศึกษาที่มาใช้อาคาร 32 

คณะว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี  มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
นครราชสีมา จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มแบบบังเอิญ ใช้สูตร 
Taro Yamane [11] 

4.3 กระบวนการดำเนินงานวิจัย 
 การดำเนินการวิจัย  
 4.3.1 ศึกษาและรวบรวมความต้องการของบุคคลากร

และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาข้อมูลทาง
การแพทย์ที ่เกี ่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบและพัฒนา
ระบบ 
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4.3.2 การวิเคราะห์ระบบ 
        -Use case Diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 แสดงภาพ User Case Diagram ควบคุมการทำงานของระบบ 

 
 Use case diagram เป็นภาพแสดงการและควบคุมข้อมูล
ของระบบ ซึ่งจะมี ผู้ใช้ทั่วไป เป็นนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยการ
สแกนใบหน้า ในส่วนสำหรับเจ้าหน้าที่ จะสามารถจัดการข้อมูล
ของผู้ใช้ทั่วไปได้ โดยสามารถ ทำการอ่านข้อมูล แก้ไขข้อมูลที่
บันทึกไว้ รายงานข้อมูลในประจำวันได้ ในส่วนของผู้ดูแล จะ
สามารถ ใช้งานในส่วนต่างๆ ของระบบได้ และยังจัดการ
ฐานข้อมูลของ ผู้ใช้ทั่วไปได้อีกด้วย 
 
 

-ขั้นตอนของระบบ 

 
ภาพ 2 Flow ขั้นตอนการทำงานของระบบ 

  
 Flow ขั้นตอนการทำงานของระบบ จะแสดงลักษณะ งานทำ 

งวงานของระบบ เริ่มต้นตั้งแต่ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จนสิ้นสุดการ  
งา ทำงานของระบบ 

-Design Database  

 
ภาพ 3 แสดง รูปแบบ ของ Database 

 



2351 

 

  

Design Diagram Database ภ า พก า ร แ ส ด ง ก า ร จ ั ด ก า ร
ฐานข้อมูลของระบบ เพื่อนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรม และ
พัฒนาระบบ   
4.2.3 การออกแบบระบบ 
 

 
ภาพ 4 โครงสร้าง Hardware 

 

โครงสร้าง ของ Hardware ประกอบไปด้วยส่วนของ 
การทำงานของ Raspberry Pi 4 Model B จะเป็นศูนย์กลางใน
การทำงาน ในการ process เข้า Image processing โดยใช้ 
Web Camera ส่วนต่อมา ในการเขียน Programing โดยใช้
เซ็นเซอร์ Omron Thermal Sensor ในการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร ่างกาย ในส่วนการทำงานของ Report ใช้ Database ของ 
Google Firebase ในการจัดเก็บข้อมูล 
 

   4.2.4 การทดสอบระบบ 
     การทดสอบระบบการทำงานของ การพัฒนาอุปกรณ์

ตรวจวัดและวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงโรค Covid-19 ด้วยเทคนิคการ
เรียนรู้เชิงลึก โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
และผู้เชี ่ยวชาญ โดยค่าหาเฉลี่ย ตามเกณฑ์การประเมิน และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การประเมินประสิทธิภาพโมเดล
ของระบบสแกนใบหน้าและจดจำผู้เข้าออกอาคาร  
4.2.5 การนำไปใช้ 
 สามารถนำเอาระบบไปใช ้ในการตรวจค ัดกรอง
อุณหภูมิตามอาคารสถานที ่ต ่างๆ โดยระบบจะเป็นตู ้ AIO 
สามารถเรียนรู้และใช้งานได้โดยง่าย 
4.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สมการที่ใช้หาสถิติความพึงพอใจซึง่สูตรที่การหาค่าเฉลี่ยมดีังนี ้

4.3.1 สูตรหาค่าเฉลี่ย ( ) ของกลุม่ตัวอย่าง  
 

�̅� =
∑ 𝐱𝐢

𝐧
𝐢=𝟏

𝐍
                             (2) 

 
4.3.2 สูตรหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) กลุ่มตัวอย่าง 

 

𝑺. 𝑫. = √
∑(𝒙𝒊−�̅�)𝟐

(𝒏−𝟏)
                       (3) 

 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) โดยนำผลที่ได้
เทียบกับเกณฑ์การประเมิน [12] ดังนี้  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ดี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า พอใช้ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า น้อย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า น้อยที่สุด 
 
5. ผลการดำเนินงานวิจัย  
5.1 ผลการทดสอบระบบ 

 
ภาพที่1 ภาพแสดงการทดสอบระบบจำใบหน้า 

 

 
    ภาพที่2 การบันทึกข้อมูลผู้รับการเข้าตรวจลง Database 

 

X



2352 

 

  

5.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพโมเดล  
ตาราง 1 : ผลการทดสอบประสิทธิภาพ Convolution neural 
network 
  

การทดทสอบประสิทธิภาพ  
Convolution neural network 

                           Accuracy                Loss 
Precision 0.75 0.25 
Recall 0.80 0.20 

F1-score 0.77 0.23 
Support 7 3 

 
5.3 ผลการประเมินระบบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ทั่วไป 

จากการที่เราได้นำโมเดลอุปกรณ์ตรวจวัดและวิเคราะห์กลุ่ม

เสี่ยงโรค Covid-19 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ทั่วไปได้ 

ตาราง 2 : ผลการประเมินระบบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ทั่วไป 
 
รายการประเมิน                                  ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ใช้ทั่วไป 

 ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การ
แปล
ผล 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การ
แปล
ผล 

1.ด้าน
ระบบตรง
กับความ
ต้องการ
ของผู้ใช้ 

4.00 0.00 ดี 4.20 0.54 ดี 

2.ด้านการ
ทำงานได้
ตามฟังก์ชัน
งาน 

4.33 0.47 ดี 4.27 0.68 ดี 

3.ด้าน
ความง่าย
ต่อการใช้
งานระบบ 

4.57 0.47 ดีมาก 4.33 0.47 ดี 

4.ด้านการ
ประมวลผล
ถูกต้อง 

4.00 0.82 ดี 4.00 0.63 ดี 

สรุป 4.25 0.44 ดี 4.20 0.58 ดี 

 
 
6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาออกแบบพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดและ
วิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงโรค Covid-19 ประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์ ใน
การเริ่มต้นพัฒนาอุปกรณ์ นั้นได้ใช้ Raspberry Pi 4 model B, 
Omron D6t-8L-06 Thermal Sensor , Logitech C720 HD 
Camera, Computer Pc และในส่วนของการเขียนโปรแกรมได้
ใช้ Geny Text Editor,  Microsoft Visual Studio และ Python 
Version 3 ในส่วนของการพัฒนาและเช่ือมต่อการทำงานของชุด
อุปกรณ์ต่างๆ ในส่วน Platform ของระบบ ได้ใช้ Raspbian Os 
และ Microsoft windows 10 

7. ข้อเสนอแนะ 
 การใช้งานของระบบการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับและ 
วิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงโรค covid-19 ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก 
ผู ้ด ูแลระบบต้องเพิ ่มข้อมูลลงไปให้ถี ่ถ ้วนและต้องมีระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับการใช้ส่งสัญญาณหาผู้ดูแลระบบ 
และเพิ่มรายละเอียดข้อมูลสถานท่ีที่ต้องการลงไป 
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บทคัดย่อ 
 จากการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเค
ชันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าโอทอปน้ำมันมะพร้าว
สกัดเย็น ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 2) เพื่อประเมินการ
ยอมรับของผู ้ใช้แอปพลิเคชันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยมี
เครื่องมือในการวิจัย 1) แอปพลิเคชัน และ 2) แบบสอบถามการ
ยอมรับของผู้ใช้แอปพลิเคชัน โดยทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง คือ ผู้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ตทั่วไป จำนวน 480 คน ผล
การพัฒนา ได ้แอปพลิเคชัน Coconutoilproducts24 และ
coconutoilserum และผลประเมินการยอมรับ ทั ้ง 3 ด้าน 
พบว่าด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน ( �̅� = 4.36) รองลงมาคือ 
ด้านความสามารถของแอปพลิเคชัน( �̅� = 4.29) และด้านการใช้
งานแอปพลิเคชัน (�̅� = 4.25) แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชัน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าโอทอปน้ำมันมะพร้าวสกัด
เย็น ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประสิทธิภาพดีและใช้งานได้
จริง 
คำสำคัญ -- แอปพลิเคชัน, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, สินค้าโอทอป
, จังหวัดประจวบครีีขันธ ์
 

ABSTRACT 
 This study aims 1)  to develop e- commerce 
applications for OTOP oil cold- pressed coconut oil 
products of Prachuap Khiri Khan Province. Moreover, 2) 
to assess user acceptance of e-commerce applications. 

The research tools 1)applications 2)the user acceptance 
questionnaire of the application Randomly randomize 
a specific sample Is 480 internet users Development 
results have an application Coconutoilproducts24 And 
coconutoilserum moreover, the acceptance 
assessment results in all 3  aspects found that 
Application design has a large acceptance level ( �̅� = 
4.36), followed by application capability (�̅� = 4.29) and 
application usability (�̅� = 4.25). Showed that electronic 
commerce application for OTOP products, cold-
pressed coconut oil Of Prachuap Khiri Khan Province, 
has good performance and works ordinarily. 
Keywords – Application, E-commerce, OTOP products 

 
1. บทนำ 

ส ิ น ค ้ า โ อทอป  ( OTOP)  ห ร ื อ  ONE TAMBON ONE 
PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการ
ให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนา
จนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน[1][2] จังหวัด
ประจวบคีร ีข ันธ์ มีการประกอบอาชีพที ่สำคัญ คือ ประมง  
การเกษตรด้านเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นไปตามสภาพของ
พื้นที่ การทำการเกษตรด้านเพาะปลูกมีลักษณะตามคำกล่าวของ
ชาวประจวบคีรีขันธ์ในอดีต การทำสวนมะพร้าวมีก็มีอย่าง

mailto:2621051541323@rmutr.ac.th
mailto:achaporn.kwa@rmutr.ac.th
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แพร่หลายในจังหวัด ซึ่งชุมชนบ้านแสงอรุณ ชุมชนบ้านห้วยเจริญ 
และป่าละอูภูช้างได้ม ีการนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นน้ำมัน
มะพร้าวสกัดเย็น และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันมะพร้าวสกัด
เย็น เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย 
ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก และ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย แต่ย ังขาดช่องทางทาง
การตลาดจึงพัฒนาให้เป็นการสั ่งซื ้อผ่านแอปพลิเคชันหรือ
โปรแกรมที่อำนวยความสะดวก ซึ่งออกแบบมาสำหรับ โมบาย 
(Mobile) แท็บเล็ต (Tablet) หร ืออุปกรณ์เคลื ่อนที่  แต ่ละ
ระบบปฏิบัติการจะมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมามากมายเพื่อให้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานทั้งในด้านการศึกษา ด้านการ
สื ่อสาร หรือแม้แต่ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Commerce) หรือที่เรียกว่า อีคอมเมิรซ (e-Commerce) ก็คือ 
การทำธุรกรรมต่าง ๆ การดำเนินการซื้อขายสินค้าและบริการ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกสผ่านระบบเครือขายคอมพิวเตอร์หรือ
อินเทอร์เน็ต [3][4][5] 

ดังนั ้น ผู ้ว ิจ ัยจึงได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าโอทอปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าน้ำมันมะพร้าวสกัด
เย็นสะดวกยิ่งขึ้น  

  
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

1.เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
สินค้าโอทอปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2.เพื ่อประเมินการยอมรับของผู้ใช้แอปพลิเคชันพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าโอทอปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
3. ขอบเขตของงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จากกรอบแนวคิด ผู ้ว ิจัยได้ทำการ พัฒนาแอปพลิเคชัน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าโอทอปน้ำมันมะพร้าวสกัด
เย็น ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการนำผลิตภัณฑ์น้ำมัน
มะพร้าวจาก 3 ชุมชนได้แก่ 1)ชุมชนบ้านห้วยเจริญ 2) ชุมชน
บ้านแสงอรุณ และชุมชนป่าละอู-ภูช้าง ในแอปพลิเคชันพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์  แล้วทำการประเมินการยอมรับแอปพลิเคชัน 
   

4. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีความพึงพอใจ (Gratification) ตามความหมายของ

พจนานุกรมทางดานพฤติกรรมได ใหความจํากัดความไว ้ว่า
หมายถึงความรูสึกที่ดีมีความสุขเมื่อคนเราไดรับผลสําเร็จ ตาม
ความมุงหมาย (Goals) ความตองการ (Need)[6] หรือแรงจูงใจ 
(Motivation)[7] ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ [8] 

ทฤษฎีแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี  (Theory of 
Acceptance Model : TAM) พัฒนาขยายองค์ความรู้มาจาก
ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : 
TRA)[9] ของไอเซ่นและฟิชบายน์[10] 

ทฤษฎีโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ประกอบ
ขึ้นด้วยคำสองคำ คือ Mobile หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการ
พกพา นอกจากจะใช้งานได้ตามพื้นฐานของโทรศัพท์แล้ว ก็ยัง
ทำงานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่
พกพาได้ มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้พลังงานค่อนข้างน้อย 
ปัจจุบันใช้ทำหน้าที ่ได้หลายอย่างในการติดต่อแลกเปลี ่ยน
ข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ Application ก็คือ ชอฟแวร์ที ่ใช้เพื่อ
ช่วยการทำงานของผู้ใช้ (User) โดย Application จะต้องมีส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้
งานต่าง ๆ[11]  

ทฤษฎีรูปแบบของแอปพลิเคชัน ระบบแอปพลิเคชัน มี 4 
รูปแบบคือ 1.วินโดว์โมบาย (Windows Mobile) ที่พัฒนาขึ้น
โดยบริษัทไมโครซอฟท์ที ่ผลิตระบบปฏิบัติการที ่รองรับการ
ทํางานของคอมพิวเตอร์มากมาย มีล ักษณะการใช้งานของ 
ว ินโดว ์ โมบาย (Windows Mobile)  คล ้ายคล ึงก ับว ินโดว์  
(Windows) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างสมาร์ทโฟน ได้แก่ 
HTC, Acer เป็นต้น 2.แบล็คเบอรี ่ โอเอส (BlackBerry OS) 
พัฒนาโดยบริษัท RIM เพื่อรองรับการทํางานของแอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ ของแบล็คเบอรี่ (BlackBerry) โดยตรง จะเน้นการใช้งาน
ทางด้านอีเมล์เป็นหลัก โดยจะมีการเตือนสถานะที ่หน้าจอ 

   พัฒนาแอปพลิเคชันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้า
โอทอปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประเมินการยอมรับของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลอย่างทันที มีความปลอดภัยสูงด้วยการ
เข้ารหัสข้อมูล ซึ ่งทําให้สามารถพิมพ์ข้อความสนทนากับกลุ่ม
เพื ่อนกันแบบเรียลไทม์ 3. ไอโฟน ไอโอเอส ( iPhone iOS) 
พัฒนาโดยบริษัท แอปเปิล (Apple) เพื่อรองรับการทํางานของ
แอปพลิเคชั่น ของไอโฟน (iPhone) โดยตรง 4. แอนดรอยด์ 
( Android)  พ ั ฒ น า โ ด ย บ ร ิ ษ ั ท  กู เ กิ้ ล  ( Google)  เ ป็ น
ระบบปฏิบัติการล่าสุดที่กําลังเป็นที่นิยม รองรับการเชื ่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์เพื่อใช้บริการจากกูเกิ้ลได้อย่างเต็มที่ 
ทั้ง เสิร์ชเอนจิน (Search Engine), จีเมล์ (Gmail), กูเกิ้ลปฏิทิน 
(Google Calendar), กูเกิ้ลเอกสาร (Google Docs) และ กูเกิ้ล
แมพ (Google Maps) มีจุดเด่นคือเป็นระบบปฏิบัติการแบบ 
โอเพ่นซอร์ส (Open Source) ซึ ่งทําให้มีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว [12] 

ชาณคริต จรูญเกียรติคุณ และจักรีรัตน์ แสงวารี(2563) วิจัย
เรื่องพฤติกรรมการใช้ ทัศนคติและการยอมรับการใช้บริการชำระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในวัยทำงานต่อการใช้บริการชำระ
เ ง ินอ ิ เ ล ็ กทรอน ิกส ์ผ ่ านแอปพล ิ เคช ัน ไลน ์ เพย ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลคือ ส่วนใหญ่มีการยอมรับการใช้บริการการ
ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในวัยทำงาน ในระดับมาก[13] 
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นการดำเนิน
ธุรการทางการค้าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับ
กระบวนการซื้อ ขาย และจัดส่งสินค้า เป็นเรื่องของการทำธรุกิจ
ที่เปลี่ยนจากรูปแบบเดิม ๆ มาเป็นรูปแบบออนไลน์บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต[14][15] 
 

5. วิธีดำเนินงานวิจัย 
การพัฒนาแอปพลิเคชันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้า

โอทอปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 
ผู้วิจัยได้กำหนดการดำเนินงานระเบียบการวิจัย ตามแนวทางของ
การวิจัยแลพัฒนาโดยมีขั้นตอนดังนี้  
5.1 ศึกษาแนวคิด 

การพัฒนาแอปพลิเคชันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้า
โอทอปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สั่งซื้อ
สินค้าน้ำมันมะพร้าว, สมัครสมาชิก, ตะกร้าสินค้า, ข้อมูลสินค้า, 
การชำระสินค้า จะมีเมนูย่อยแยกตามแต่ละประเภทของเมนหูลกั 
ช่องทางการเผยแพร่ที่กว้าง สะดวก น่าสนใจและเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น 

5.2 การวิเคราะห์  
เนื้อหาและสินค้าของ 3 ชุมชนที่นำมาพัฒนาแอปพลิเคชัน

พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการแยกผลิตภัณฑ์เป็นหมวดหมูข่อง
ทั้ง 3 ชุมชน คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม 
ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว ผลิตภัณฑ์สบู่ และสเปร์ยปรับอากาศ 
โดยว ิ เคราะห์ เป ็นร ูปแบบของแอปพล ิ เคช ั นพาณ ิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้ตามวัตถุประสงค์ 
5.3 การออกแบบ  

ผู ้ว ิจ ัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันพานิชอิเล ็กทรอนิกส์โดย
ออกแบบหน้าแอปพลิเคชันพานิชอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหมวดหมู่
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังภาพ 2 

 

 
 

ภาพ 2 แผนผังแอปพลิเคชันพาณชิอิเล็กทรอนิกส ์
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ภาพ 3 Use Case Diagram แอปพลิเคชันพาณชิอิเล็กทรอนิกส ์
 
 User สามารถสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ค้นหาสินค้า สั่งซื้อ
สินค้า และชำระเงินได้ 
  User สามารถสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ค้นหาสินค้า สั่งซื้อ
สินค้า และชำระเงินได้ และได้รับข้อมูลสินคา้ กับใบสั่งซื้อกลับมา 
  
5.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน  
 โดยใช้เอ็มไอทีแอปอินเวนเตอร์ 2 (MIT App Inventor 2) มี
ขั้นตอนการการพัฒนา ดังนี ้
  1. ตั ้งชื ่อแอปพลิเคชันพานิชอิเล็กทรอนิกส์โดยคลิก 
เมนู สตาร์ท นิว โปรเจ็ค (Start new project) ใส่ชื่อแอพพลิเค
ชันพานิชอิเล็กทรอนิกส์ของผู้วิจัยในช่องโปรเจ็คเนม (project 
name)  

2. เลือกขนาดของหน้าจอจากเมนูวิวเวอร์ 
3. ไปที่ยูสเซอร์ อินเตอร์เฟส (User Interface : UI) 

ตรงคำว่าวิวเวอร์ (Web Viewer) แล้วดึงมาวางที่หน้าจอและ
ปรากฎเป็นรูปโลก 

4. คลิกเว็บวิวเวอร์ (Web Viewer) นำ URL เว็บสินค้า
ของผู้วิจัยใส่แถบเมนูพรอปเพอร์ตีส์ (Properties) ช่องโฮมยูอาร์
แอล (HomeUrl) 

5. คลิกแถบเมนูสกรีน1 (Screen1) เลือนแถบลงมา 
พบเมนูมีเดีย (Media) แล้ว อัพโหลดไฟล์ไอคอน (Upload File 
Icon) แอปพลิเคชนัของผู้วิจัย  

6. คลิกแถบเครื่องมือบิลด์ (Build) ปรากฏแถบเมนใูห้
เลือก App (provide QR code for .apk) 

7. สแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) หรือคลิกที่ยูอาร์แอล
(URL) เพื่อการดาวน์โหลด 
  8. กดดาวน์โหลดจะได้ไฟล์ .apk และติดตั้ งผ ่าน
โปรแกรมจำลองบลูสแต็ค (BlueStacks) และกดคลิกท่ีไฟล์ .apk 
เพื่อติดตั้ง 
  9. คลิกแอปพลิเคชันพานิชอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งแล้ว 
เพื่อทดสอบในเว็บวิวเวอร์ (Web Viewer) 
5.5 การทดสอบแอปพลิเคชัน  
  ได้ทดสอบกับผู้ประเมินความพึงพอใจแบบสอบถาม 
เกี่ยวกับความสามารถของแอปพลิเคชันในรูปแบบอีคอมเมิรซ 
(e-Commerce) การกดเมนูสินค้าหยิบใส่ตะกร้า ชำระสินค้า  
5.6 การนำไปใช้  
  แ อ ป พ ล ิ เ ค ช ั น พ า ณ ิ ช ย ์ อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส์  
Coconutoilproducts24 และcoconutoilserum เพื ่อช่วยทำ
ให้การสั่งซื้อชำระสินค้าสะดวกขึ้น 
 

6. ผลการวิจัย  
6.1 ผลของการพัฒนาแอปพลิเคชัน  
   ได้แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ขาย
สินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน สามารถสั ่งซื ้อผลิตภัณฑ์น้ำมัน
มะพร้าวฯ, สมัครสมาชิก, ตะกร้าสินค้า, ข้อมูลสินค้า, การชำระ
สินค้า และหมวดหมู่สินค้า ซึ่งแต่ละเมนูหลักจะมีเมนูย่อยแยก
ตามแต่ละประเภทของเมนูหลักเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกใน
การหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน 
6.2 การทำงานของแอปพลิเคชัน 
 6.2.1. การทำงานของแอปพลิเคชัน 
  1. หน้าจอแสดงแอปพลิเคชัน ที่ใช้ในการแสดงแอป
พล ิ เคช ัน ท ี ่ ได ้มาจากการต ิดต ั ้ งลงบน โปรแกรมจำลอง
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ก็จะพบไอคอน (Icon) แอปพลิเคชัน
ที่มีช่ือว่า Coconutoilproducts24 และ Coconutoilserum  ที่
ได้จากการติดตั้ง 
 

เข้าสู่ระบบ 

สั่งซื้อ
 

รับออเดอร์ 

สมัครสมาชิก 

ค้นหา
 

User Admin 

แอปพลิเคชันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ชำระเงิน 
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ภาพ 3 ไอคอนแอปพลิเคชัน Coconutoilproducts24 

 

 
ภาพ 4 ไอคอนแอปพลิเคชัน Coconutoilserum 

 
 1.2 หน้าเมนู แสดงสินค้า ปุ่มข้างบนซ้ายมือเป็นปุ่ม
เมนูมีเมนู บล็อก(Blog), ร้านค้า(Shop), หมวดหมูสินค้า ขวามือ
ปุ่มบัญชีผู้ใช้(Account) มีเมนู รถเข็น(Cart), ติดตามออเดอร์ 
 
 

 
ภาพ 5 หน้าสินค้า Coconutoilproducts24 

 

 
ภาพ 6 หน้าสินค้า Coconutoilserum 

 
1.3 หน้าดูด ่วน(Quick View) ดูภาพสินค้าหรือกด

สั่งซื้อสินค้าใส่ตะกร้า 

 
ภาพ 7 หน้าดูด่วน(Quick View) Coconutoilproducts24 
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1.4 หน้าตะกร้าสินค้ามีใส่จำนวนสินค้า คูปองส่วนลด
และมีการชำระสินค้า 

 
ภาพ 8 หน้าตะกร้าสินค้า Coconutoilproducts24 

 

 
ภาพ 9 หน้าตะกร้าสินค้า Coconutoilserum 

 
6.3 ผลการประเมินการยอมรับ  

 ได้ทำการประเมินทั้งหมด 3 ด้าน  ด้านการออกแบบแอป
พลิเคชัน ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน และด้านความสามารถ
ของแอปพลิเคชันในรูปแบบอีคอมเมิรซ (e-Commerce)  แต่ละ
ด้านมีข้อคำถาม 4 ข้อ และ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 13 ข้อ ได้ค่าความ
เชื ่อม ั ่นของแบบสอบถาม  0.883  กล ุ ่มประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู ้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ตทั ่วไป ทำการสุ ่มแบบ
เจาะจง จำนวน 480 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย( �̅� ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดังมีผล
การประเมินดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 1 ตารางแสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลท่ัวไป จ ำนวน ร้อยละ 

1.เพศ 

ชาย 263 54.8 

หญิง 217 45.2 

2.สถำนภำพผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษา 307 64.0 

บุคคลท่ัวไป 110 22.9 

ราชการ 1 0.2 

อาจารย์ 62 12.9 

3.อำย ุ   

19-25 ปี 221 46.0 

26-35 ปี 87 18.1 

36-59 ปี 82 17.1 

น้อยกว่า 18 ปี 18 3.8 

มากกว่า 60 ปี 72 15.0 

4.ระดับกำรศึกษำ 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 70 14.6 

ปริญญาตรี 197 41.0 

ปริญญาโท 50 10.4 

สูงกว่าปริญญาโท 163 34.0 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 70 14.6 

5.ปกติท่ำนเล่นสมำร์ทโฟนในช่วงเวลำใด 

12.00–6.00 น. (กลางคืน–เช้า) 24 5.0 

12.00–6.00 น. (เท่ียง–เย็น) 50 10.4 

6.00–12.00 น. (เช้า–เท่ียง) 43 9.0 

 
ตาราง 1 (ต่อ) 
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ข้อมูลท่ัวไป จ ำนวน ร้อยละ 

6.00–12.00 น. (เย็น–กลางคืน) 52 10.8 

ทุกเวลา 311 64.8 

 
 จากตาราง 1 ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 480 คนเมื่อจำแนก
ตามข้อมูลทั่วไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
จำนวน 263 คนคิดเป็นร้อยละ 54.2 สถานภาพเป็นนักศึกษา 
จำนวน 307 คนคิดเป็นร้อยละ 64.0 ช่วงอายุ 19-25ปี จำนวน 
221 คนคิดเป็นร้อยละ 46.0 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท 
จำนวน 163 คนคิดเป็นร้อยละ 34.0 และช่วงเวลาในการเล่น
สมาร์โฟน คือ ทุกเวลา จำนวน 311 คนคิดเป็นร้อยละ 64.8 
 
ตาราง 2 การยอมรับด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ 

การยอมรับ 
ออกแบบหน้าจอแอป
พลิเคชันความสวยงาม 
ความทันสมัย 

4.62 0.682 มากที่สุด 

รูปแบบการนำเสนอ
เนื้อหาของแอปพลิเคชัน
ง่ายต่อการอ่าน 

4.30 0.576 มาก 

ขนาดของภาพมีความ
เหมาะสมกับการแสดงผล
ในแอปพลิเคชัน 

4.27 0.627 มาก 

ขนาดของตัวอักษรและสี
ตัวอักษรตัดกับสีพื้นมี
ความเหมาะสมอ่านง่าย 

4.23 0.640 มาก 

รวม 4.36 0.631 มาก 
 
 จากตาราง 2 การยอมรับด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน 
พบว่าผู้ตอบแบบ สอบถามเลือก ออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน
ความสวยงาม ความทันสมัย มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.62 ซึ่งมีระดับการ
ยอมรับ มากที่สุด  
 
 
ตาราง 3 การยอมรับด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

การยอมรับ 
การเข้าหน้าแอปพลิเคชัน
ได้อย่างรวดเร็ว 

4.30 0.792 มาก 

เมนูแอปพลิเคชันการใช้
งานมีความสมัพันธ์กับ
เนื้อหา 

4.37 0.655 มาก 

ค้นหาสินค้าได้ง่ายจากปุ่ม
ค้นหา 

4.21 0.660 มาก 

แอปพลิเคชันให้รองรับ
แพลตฟอร์ม Tablet , 
Smart Phone ทำให้ง่าย
ต่อการใช้งาน 

4.12 0.673 มาก 

รวม 4.25 0.695 มาก 
 
 จากตาราง 3 การยอมรับด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่า
ผู้ตอบสอบถามเลือก เมนูแอปพลิเคชันการใช้งานมีความสัมพันธ์
กับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.37 ซึ่งมรีะดับการยอมรับ มาก  
 
ตาราง 4 การยอมรับด้านความสามารถของแอปพลิเคชันใน
รูปแบบอีคอมเมริซ (e-Commerce) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ 

การยอมรับ 
มีระบบตะกร้าสินค้าเพื่อ
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อได ้

4.41 0.756 มาก 

สามารถชำระเงินได้
หลากหลายช่องทาง 

4.35 0.650 มาก 

สามารถสั่งซื้อสินคา้ผ่าน
ทางแอปพลิเคชันได้ง่าย 

4.26 0.655 มาก 

สามารถติดตาม
สถานะการสั่งซื้อสินคา้ได ้

4.20 0.695 มาก 

สามารถค้นหาสินค้าได้
ตามหมวดหมสูินค้าได้
สะดวกและรวดเร็ว 

4.25 0.716 มาก 

รวม 4.29 0.694 มาก 
 จากตาราง 4 การยอมรับด้านความสามารถของแอปพลิเคชัน
ใ น รู ป แ บ บ อี ค อ ม เ มิ ร์ ซ  ( e- Commerce)  พ บ ว่ า ผู้ ต อ บ
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แบบสอบถามเลือกมีระบบตะกร้าสินค้าเพื่อตรวจสอบรายการ
สั่งซื้อได้ มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.41 ซึ่งมีระดับการยอมรับ มาก  
 
ตาราง 5 การยอมรับแอปพลิเคชันท้ัง 3 ด้าน 

ด้าน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ 
การ

ยอมรับ 
1.)ด้านการออกแบบแอป
พลิเคชัน 

4.36 0.631 มาก 

2.)ด้านการใช้งานแอป
พลิเคชัน 

4.25 0.695 มาก 

3.)ด้านความสามารถของ
แอปพลิเคชันในรูปแบบอี
คอมเมิร์ซ 
(e-Commerce) 

4.29 0.694 มาก 

รวม 3 ด้าน 4.3 0.673 มาก 
 

จากตาราง 5 สรุปได้ว่าผลการยอมรับแอปพลิเคชัน
ด้านการออกแบบแอปพลิเคชันมีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.36 ด้านการใช้
งานแอปพลิเคชันมีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.25 และด้านความสามารถ
ของแอปพลิเคชันในรูปแบบอีคอมเมิร ซ (E-COMMERCE) มี
ค่าเฉลี่ย �̅� = 4.29 ซึ่งท้ัง 3 ด้านมีระดับการยอมรับ มาก 

 
7. สรุปผล 

จากการพัฒนาแอปพลิเคชันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
สินค้าโอทอปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ได้ม ีการทดสอบกับผู ้ประเมินความพึงพอใจแบบสอบถาม 
เก ี ่ยวก ับความสามารถของแอปพล ิ เคช ันในอ ีคอมเม ิร์ซ                    
(e-Commerce) การกดเมนูสินค้าหยิบใส่ตะกร้า ชำระสินค้า ใน
แอปพลิเคชันมีเนื้อหาแต่ละหัวข้อ มีปุ่มการสั่งซื้อสามารถติดตาม
สินค้ามีรูปแบบสินค้าน่าสนใจ สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าโอทอปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื ่อช่วยทำให้การสั่งซื ้อชำระสินค้า
สะดวกขึน้ ประเมินการยอมรับของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าโอทอปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการออกแบบแอป
พลิเคชัน ด้านการใช้งานแอปพลิเคชันและ ด้านความสามารถ

ของแอปพลิเคชันในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ (E-COMMERCE) โดยมี
ผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 480 คน สรุปได้ว่าผลการประเมิน
แอปพลิเคชันท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน ด้าน
การใช้งานแอปพลิเคชัน และด้านความสามารถของการใช้แอป
พลิเคชันในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ (E-COMMERCE) มีผู้ประเมินการ
ยอมรับมีความพึงพอใจมากทุกด้าน 
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บทคัดย่อ 
การวิจั ย เรื่ อ ง การพัฒ นาระบบสารสน เทศเพื่ อการ

ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอู เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยวัตถุประสงค์
คือ 1) เพื่อการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอู 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ฯ และ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ฯ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ใช้แนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบ 
(SDLC : Software Development Life Cycle) เป็นแนวทาง
ในการศึกษา และนำระบบไปใช้งานและเผยแพร่ใช้ในกลุ่ม
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ความสามารถ
ของระบบสารสนเทศฯ ประกอบด้วย ระบบประชาสัมพันธ์ 
ระบบงานกิจกรรม ระบบรูปภาพ ระบบสมาชิก และระบบหลัง
บ้านเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลของระบบ เครื่องมือที่ ใช้ในการ
พัฒนาระบบ คือ Visual Studio Code ใช้ภาษา PHP และ 
Java Script ร่วมกับ CSS ในการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ และใช้ 
Navicat Premium ผ่าน XAMPP ในการออกแบบและพัฒนา
ฐานข้อมูลของระบบ ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบฯ จาก
ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการทำงานได้ตรงตามความต้องการ
ของระบบ (Functional Requirement Test) อยู่ในระดับดี (X 

= 3 .7 7 , S.D. = 0 .9 3 ) 2 ) ด้ า น ก า รท ำ ง าน ข อ งร ะ บ บ 
(Functional Test) อยู่ในระดับดี (X = 3.85, S.D. = 0.99) 3) 
ด้านการใช้งานของระบบ (Usability Test) อยู่ในระดับดี (X = 
4.14 , S.D. = 0.46) และ 4) ด้านความปลอดภัยและการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการเข้าใช้ระบบ (Security Test) อยู่
ในระดับดีมาก (X = 4.72, S.D. = 0.54) และผลการศึกษาความ
พึงพอใจของระบบฯ ของผู้ใช้งานทั่วไปจำนวน 80 ท่าน เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
เนื้อหา อยู่ ในระดับดี (X = 4.40, S.D. = 0.58) 2) ด้านการ
ออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ อยู่ในระดับดีมาก (X = 
4.58, S.D. = 0.49) และ 3) ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ อยู่
ในระดับดี (X = 4.38, S.D. = 0.60) 
คำสำคัญ – วิสาหกิจ, ระบบสารสนเทศ, วิชวลสตูดิโอโค้ด 
 

ABSTRACT 
 Subject research Development of an Information 
System for Public Relations for Small and Micro 
Community Enterprise, Chalermprakiat Hand-Woven 
Fabric Conservation Group, Pa La-U. A Research is a 
development research. The objectives are 1) to study 
and develop an information system for public 
relations for community enterprises, Chalermprakiat 
Pattana Pa La-U handwoven fabric conservation group, 
2) to study the efficiency of public relations 
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information system and 3) to study the satisfaction of 
Users of the information system for public relations 
Information system development Use the concept of 
system development cycle (SDLC: Software 
Development Life Cycle) as a guideline for study And 
implement the system to use and disseminate to 
tourists, entrepreneurs, as well as those involved The 
capabilities of the information system include a public 
relations system. Event system, picture system, 
membership system, and backyard system to be used 
to manage system information. The system 
development tool is Visual Studio Code, uses PHP and 
Java Script in combination with CSS for web design 
development and Navicat Premium through XAMPP to 
design and develop database of the system. The 
results of the study of the efficiency of the system 
From 5 experts by selecting a specific sample group 
divided into 4 areas: 1) the function that meets the 
requirements of the system (Functional Requirement 
Test) at a good level (X = 3.77, SD = 0.93) 2). The 
functionality of the system (Functional Test) was at a 
good level (X = 3.85, SD = 0.99), 3) the usability test 
was at a good level (X = 4.14, SD = 0.46), and 4) the 
reliability. Security and authentication in the system 
(Security Test) is very good (X = 4.72, SD = 0.54) and 
the satisfaction of the system. Of general users, 80 
persons selected a specific sample group, divided into 
3 aspects: 1) Content at good level (X = 4.40, S.D. = 
0.58) 2) Design and site layout. Were in a very good 
level (X = 4.58, S.D. = 0.49) and 3). Good level (X = 
4.38, S.D. = 0.60) 
 
Keywords -- Small and Micro Community Enterprise, 
Information System, Visual Studio Code 
--------------------------------------------------------------------------- 
* Sompond Puengsom : sompond.pue@rmutr.ac.th 
 

1. บทนำ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความ

ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดย
ชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็น
เจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มา
เยือน เครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ในช่วง
ระยะที่ผ่านมาในปีเกิดสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อโคโร
น่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนับตั้ง
เเต่เดือนมกราคม ปี 2563 ทำให้รัฐบาลของหลายประเทศต้อง
บังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมไม่ให้โรคแพร่กระจายเเละ
ลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงัก
เนื่องจากประชาชนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ [1] 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือบ้านเฉลิมพระเกียรติ
พัฒนาป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแหล่งให้ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการทอผ้าแบบ
ดั้งเดิม ซึ่งวัฒนธรรมการทอผ้าของผู้หญิงที่ใช้เทคนิคการทำตีน
จก และขิต เพื่อตกแต่งเป็น ลวดลายบนผ้าที่ใช้นุ่งในเทศกาล
ต่างๆ หรือ ใช้ทำที่นอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขาวม้า 
รวมถึ งจำหน่ ายผ้ าทออีกด้วย  [2] วิสาหกิจชุมชนก็ ได้ รับ
ผลกระทบจากภาวการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้การท่องเที่ยวชุมชน
ได้ รับผลกระทบ เช่น เดี ยวกัน  ทำให้ รายได้ ของกลุ่ มและ
นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนลดน้อยลง ท้ังนี้ผลจากการลงพื้นที่ พบว่า 
วิสาหกิจชุมชนฯ ต้องการประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
อนุรักษ์ผ้าทอมือบ้านเฉลิมพระเกียรติพัฒนาป่าละอู เพ่ือให้เป็นที่
รู้จักของคนท่ัวไปมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอู เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
และสร้างความรู้จักให้กับผู้ที่สนใจสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจฯ โดย
ระบบสารสนเทศพัฒนาด้วยเครื่อง ได้แก่ Visual Studio Code 
ใช้ภาษา PHP และ Java Script ร่วมกับ CSS ในการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ และใช้ Navicat Premium ผ่าน XAMPP ใน
การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลของระบบ  
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2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
2.1 เพื่ อการศึ กษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอ ู
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอ ู
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอ ู

 
3. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้   ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ  โดย
ได้กำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอู โดยการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 2 ด้าน   
ด้านคือผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้า การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้
หลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System  Development  
Life  Cycle  :  SDLC) [3] จากนั้นศึกษาหาประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศซึ่งได้จากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญด้านการ
พัฒนาระบบ จำนวน  5  ท่าน และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 80 
ท่าน 

 
ภาพ 1 กรอบแนวความคิดงานวิจยั 

 ภาพ 1 กรอบแนวความคิดของงานวิจัย การวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระเกียรติ์พัฒนา ป่าละอู เป็นการ

วิ จั ย เชิ งพั ฒ น า  โดยพั ฒ น า เป็ น ระบ บ สารสน เท ศ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจสินค้าประเภทผ้าทอมือของวิสาหกิจ
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติของหมู่บ้านป่าละอู ในอำเภอหัวหิน โดย
พัฒนาระบบสารสนเทศตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
(System  Development  Life  Cycle : SDLC) 

 

4. ขอบเขตการวิจัย 
4.1 การวิจัยเชิงพัฒนา เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอู  โดยผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาใน
รูปแบบของเว็บแอพลิเคช่ัน (Web Application) ความสามารถ
ของระบบสารสนเทศฯ ประกอบด้วย ระบบประชาสัมพันธ์ 
ระบบงานกิจกรรม ระบบรูปภาพ ระบบสมาชิก และระบบหลัง
บ้านเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลของระบบ 
4.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพและความพึง
พอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระเกียรติ์พัฒนา ป่าละอู ได้แก่ 

4.2.1 ในการศึกษาหาประสิทธิภาพของระบบ ใช้ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  

4.2.2 ในการศึกษาความพึงพอใจของระบบ โดยผู้ใช้งาน
ทั่วไป จำนวน 80 ท่าน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

4.3.1 ตั ว แ ป ร ต้ น  คื อ  ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ เพื่ อ ก า ร
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอู 

4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
 - ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อ

การประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอู โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 - ผลการศึกษาความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อ
การประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอู โดยผู้ใช้งานท่ัวไป  

 
5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 การวิจั ย  เรื่ อ งการพัฒ นาระบบสารสน เทศเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
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เกียรติ์พัฒนา ป่าละอู  ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ดังนี ้
5.1 แบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้
สอบถามสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าละอู จำนวน 5 ท่าน   
5.2 เครื่องมือที่ ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอ ู

5.2 .1  ฮ าร์ดแวร์  (HARDWARE) ประกอบด้ วย  เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด 

5.2.2 ซอฟต์แวร์ (SOFTWARE) ประกอบด้วย 
  - ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร  WINDOWS 1 0  เ ป็ น
ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ 
  - XAMPP ใช้ ในการเป็ น เว็บ เซิ ร์ฟ เวอร์จำลองที่
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบหรือทดลองเว็บไซต์ 
  - VISUAL STUDIO CODE ใช้ ในการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ ออกแบบหน้าจอ 
  - NAVICAT PREMIUM โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
ง่าย สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา แต่ทรงประสิทธิภาพ มี
หลากหลายฟั่งก์ช่ันการทำงาน และหลายโปรดักส์ 
5.3 แบบประเมินประสิทธิภาพ ของระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอู โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน   
5.4 แบบประเมินความพึงพอใจ ของระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอู โดยผู้ใช้งานท่ัวไป จำนวน 80 ท่าน 
 

6. ขั้นตอนการวิจัย 
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ น าระบบ สารสน เทศ เพื่ อ การ

ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอู ได้นำหลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ 
(SOFTWARE DEVELOPMENT LIFE CYCLE : SDLC) ในการ
ลำดับขั้นตอนการพัฒนาระบบ ได้แก่ 
6.1 การกำหนดปัญหา (IDENTIFYING PROBLEMS) โดยผู้วิจัย
ได้ลงพื้นที่ ชุมชนป่าละอู โดยได้จัดทำแบบสัมภาษณ์และได้
สัมภาษณ์หัวหน้าและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้า
ทอมือเฉลิมพระเกียรติ์พัฒนา ป่าละอู โดยสอบถามปัญหาที่
เกิดขึ้นในกลุ่มฯ 

6.2 ศึกษาความเป็นไปได้ (FEASIBILITY STUDY) จากปัญหาที่
เกิดขึ้นกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอู ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้า
ทอมือเฉลิมพระเกียรติ์พัฒนา ป่าละอู โดยระบบมีความสามารถ
ดังนี ้

6.2.1 ระบบมีระดับผู้ใช้งาน 3 ระดับคือ  
  - ผู้บริหารระบบ (Admin) 
  - เจ้าหน้าท่ีระบบ 
  - ผู้ใช้งานท่ัวไป 

6.2.2 ความสามารถของระบบ  
  - ระบ บป ระชาสั มพั น ธ์  เป็ น ระบ บ ที่ ใ ช้ ใน การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกลุ่มฯ ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลของ
ระบบได้โดย ADMIN และเจ้าหน้าท่ีระบบ 
  - ระบบงานกิจกรรม เป็นระบบท่ีแสดงรูปภาพกิจกรรม
ต่างๆ ประมวลกิจกรรมของกลุ่มฯ ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลของ
ระบบได้โดย ADMIN และเจ้าหน้าที่ระบบ 
  - ระบบรูปภาพ จัดเก็บรูปภาพผ่านระบบฐานข้อมูลที่
พัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลของระบบได้โดย ADMIN และ
เจ้าหน้าท่ีระบบ 
  - ระบ บ สมาชิก  ADMIN สามารถจั ดก ารข้ อมู ล
เจ้าหน้าที่ระบบและผู้ใช้งานทั่วไปได้ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถ
จัดการข้อมูลของตัวเองได้ 
  - ระบบหลังบ้านเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลของระบบ 
6.3 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ (ANALYZING SYSTEM 
NEEDS) 
 6.3.1 การเขียนแผนภาพกระแสของข้อมูล 

 
ภาพ 2 แสดงลำดับขั้นของกระบวนการ (Process Decomposition 
Diagram) 
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ข้อมูลความเป็นมา

รายละเอียดความเป็นมา

ผู้ดูแลระบบ 1.0

เข้าสู่ระบบ

2.0

จัดการความเป็นมา

3.0

จัดการข้อมูลการบริจาค

4.0

จัดการประวัติ
วัดเก่าเขาน้อย

7.0

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ     
วัดเก่าเขาน้อย

ข้อมูลผู้ใช้งาน รหัสผ่าน
สิทธ์ิเข้าใช้งานระบบ

D1 ข้อมูลผู้ใช้ข้อมูลผู้ใช้
ข้อมูลผู้ใช้

แสดงรายละเอียดความเป็นมา
รายละเอียดความเป็นมา

ข้อมูลการบริจาค
ข้อมูลการบริจาค

ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข้อมูลความเป็นมา

ข้อมูลการบริจาค
ข้อมูลการบริจาค

ข้อมูลผู้ใช้

รายละเอียดความเป็นมา

รายละเอียดประวัติวัดเก่าเขาน้อย

ผู้ใช้ทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับวัดเก่าเขาน้อย

ข้อมูลเกี่ยวกับวัดเก่าเขาน้อย

5.0

จัดการข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์

D5  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการบริจาค

ข้อมูลประวัติวัดเก่าเขาน้อย
ข้อมูลประวัติวัดเก่าเขาน้อย D4 ประวัติวัดเก่าเขาน้อย

ข้อมูลประวัติวัดเก่าเขาน้อย

ข้อมูลประวัติวัดเก่าเขาน้อย

D3 การบริจาค

D2 ความเป็นมา

ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

D4 ประวัติวัดเก่าเขาน้อย

ข้อมูลประวัติวัดเก่าเขาน้อย

ข้อมูลประวัติวัดเก่าเขาน้อย

D2 ความเป็นมา

ข้อมูลความเป็นมา

รายละเอียดข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายละเอียดรูปภาพ

6.0

จัดการรูป

ข้อมูลรูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ

ข้อมูลรูปภาพ D6  รูปภาพ

รายละเอียดรูปภาพ
            

ข้อมูลรูปภาพ

 
ภาพ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที ่1 (DATA FLOW DIAGRAM 1) 

 จากภาพ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (DATA 
FLOW DIAGRAM LEVEL 1) อธิบายการทำงานของระบบโดย
ผู้ดูแล สามารถ Login เข้าสู่ระบบ และ Logout ออกจากระบบ 
สามารถจัดการข้อมูลของระบบได้ สามารถจัดการข้อมูลความ
เป็นมาได้ เช่น ข้อมูลประวัติของกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน ข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สามารถจัดการรูปภาพ และสามารถ
จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบได้ ส่วนของผู้ใช้งานท่ัวไป สามารถเข้าชม
และใช้งานเว็บไซต์วัดเก่าเขาน้อย สามารถเข้าชมข้อมูลความ
เป็นมาได้ สามารถเข้าชมข้อมูลข้อมูลประวัติวัดเก่าเขาน้อยได้ 
สามารถเข้าชมข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ และสามารถเข้าชม
รูปภาพ 

 

 6.3.3 ออกแบบฐานข้อมูลของระบบ 

 
ภาพ 4 แบบจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER-Diagram) 

 จากภาพ 4 แบบจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity 
Relationship Diagram) ประกอบด้วย เอนติตี้ผู้ดูแลระบบ เอน
ติตี้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เอนติตี้ประวัติ เอนติตี้รูปภาพ เอนติตี้
กิจกรรมและเอนติตี้สมาชิก โดย  
 เอนติตี้ผู้ดูแลระบบมีความสัมพันธ์กับ เอนติตี้ ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ แบบ 1:M  
 เอนติตี้ผู้ดูแลระบบมีความสัมพันธ์กับเอนติตี้ประวัติ  แบบ 
1:M  
 เอนติตี้ผู้ดูแลระบบมีความสัมพันธ์กับเอนติตี้รูปภาพ แบบ 
1:M  
 เอนติตี้ผู้ดูแลระบบมีความสัมพันธ์กับเอนติตี้กิจกรรม แบบ 
1:M  
 เอนติตี้ผู้ดูแลระบบมีความสัมพันธ์กับเอนติตี้สมาชิก แบบ 
1:M และเอนติตี้กิจกรรมมีความสัมพันธ์กับเอนติตี้กิจกรรม แบบ 
1:1 
 
6.4 ออกแบบระบบ (Designing the Recommended 
System) โดยใช้ Visual Studio Code ใช้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ออกแบบหน้าจอหรือส่วนต่อประสานระบบ 

 
ภาพ 5 ตัวอย่างการออกแบบสว่นต่อประสานผู้ใช้งาน (เข้าสู่ระบบ) 

 

 
ภาพ 6 ตัวอย่างการออกแบบสว่นต่อประสานผู้ใช้งาน (หน้าจัดการข้อมูล) 

 

6.5 พัฒนาซอฟต์แวร์และจัดทำเอกสาร (Developing and 
Documenting Software) 

ผู้วิจัยได้พัฒนาโดยใช้โปรแกรมดังต่อไปนี้ 
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6.5.1 XAMPP ใช้ในการเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์จำลองที่พัฒนาขึ้น
เพื่อใช้ในการทดสอบหรือทดลองเว็บไซต์ 

6.5.2 VISUAL STUDIO CODE ใ ช้ ใน ก ารพั ฒ น า ระ บ บ
สารสนเทศ ออกแบบหน้าจอหรือส่วนต่อประสานระบบ 

6.5.3 NAVICAT PREMIUM โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ง่าย 
สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา แต่ทรงประสิทธิภาพ มี
หลากหลายฟั่งก์ช่ันการทำงาน และหลายโปรดักส์ 

6.5.4 จัดทำเอกสาร คู่มือต่างๆ และการนำเสนอ ผ่าน 
Microsoft Office 
6.6 ทดสอบและบำรุงรักษาระบบ (Testing and Maintaining 
the System) 
ผู้วิจัยออกแบบระบบและทีมงานทดสอบโปรแกรม ทดสอบด้วย
ตนเองและให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 ท่าน ทดสอบระบบโดยใช้
เทคนิคแบบ Black box Testing การทดสอบข้อมูลเข้า (Input) 
และผลลัพธ์ที่ออกมา (Output) ต้องตรงกันเท่านั้น โดยจะไม่มี
การตรวจสอบว่ามีการประมวลผลอย่างไร [4] และตรวจสอบว่า
โปรแกรมทำงานตามที่ต้องการ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
ให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อทดสอบโปรแกรมแล้ว โปรแกรมไม่เป็นไป
ตามความต้องการ อาจต้องแก้ไขปรับปรุงใหม่การบำรุงรักษา 
ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว 
6.7 ด ำ เนิ น ง า น แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล  ( Implementing and 
evaluating the System) 
 ติดตั้งระบบให้พร้อม นำระบบใหม่มาใช้แทนระบบเดิม เป็น
การติดตั้งแบบ Direct Conversion คือการเปลี่ยนมาใช้ระบบ
ใหม่โดยหยุดใช้ระบบเก่าทันที ใช้ระบบใหม่ควบคู่กับระบบเดิม
สักระยะหนึ่ง แล้วดูผลลัพธ์ว่าตรงกันหรือไม่ถ้าใช้งานดี ก็เลิกใช้
ระบบ เดิ ม  และใช้ระบบใหม่ และจัดทำการประเมินผล
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจ เพื่อให้ทราบถึงความพอใจของ
ผู้ใช้ระบบ หรือสิ่งท่ีต้องแก้ไขปรับปรุง หรือปัญหาที่พบ 

การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ
การประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอู โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามจะวัดประสิทธิภาพโดย
ผู้ เ ช่ี ย วชาญ  และความพึ งพอใจโดยผู้ ใช้ งานทั่ ว ไป  โดย
แบบสอบถามจะแบ่งระดับของการให้ [5] 

คะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามมาตรวัดลิ เคิร์ท (Likert 
Scale) ดังนี้  

4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับประสิทธิผล “มากที่สุด”  
3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับประสิทธิผล “มาก”  
2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับประสิทธิผล “ปานกลาง”  
1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับประสิทธิผล “น้อย”  
1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับประสิทธิผล “น้อยที่สุด” 

 
7. ผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระเกียรติ์พัฒนา ป่า
ละอู 
7.1 ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระเกียรติ์พัฒนา ป่าละอู  

 
ภาพ 7 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธว์ิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรกัษ์

ผ้าทอมือเฉลิมพระเกยีรติ์พัฒนา ป่าละอู (การเขา้สู่ระบบ( 

 
ภาพ 8 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธว์ิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรกัษ์

ผ้าทอมือเฉลิมพระเกยีรติ์พัฒนา ป่าละอู (สินค้าของเรา( 
 

 
ภาพ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธว์ิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรกัษ์

ผ้าทอมือเฉลิมพระเกยีรติ์พัฒนา ป่าละอู (เกี่ยวกับเรา( 
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ภาพ 10 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธว์ิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

อนุรักษ์ผ้าทอมอืเฉลิมพระเกียรติ์พัฒนา ป่าละอ ู(การจัดการขอ้มูลระบบฯ( 
 

7.2 ผลศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอู โดยผู้ เช่ียวชาญจำนวน 5 ท่าน ผล
การศึกษาประสิทธิภาพ ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
      ตาราง 1 ผลศึกษาประสิทธิภาพของระบบฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ที ่ รายการประเมิน x S.D. ระดับ 

1 ด้านการทำงานได้ตรงตาม
ความต้องการของระบบ 
(Functional 
Requirement Test) 

3.77 0.93 มาก 

2 ด้านการทำงานของระบบ 
)Functional Test)  

3.85 0.99 มาก 

3 ด้านการใช้งานของระบบ 
)Usability Test) 

4.14 0.46 มาก 

4 ด้านความปลอดภยัและการ
ตรวจสอบความถูกต้องใน
การเข้าใช้ระบบ )Security 
Test)  

4.72 0.54 มาก
ที่สุด 

สรุปผลการประเมิน 4.12 0.73 มาก 

ในการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลของระบบ ผล
การศึกษาประสิทธิภาพของระบบฯ จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
การทำงานได้ตรงตามความต้องการของระบบ (Functional 
Requirement Test) อยู่ ในระดับดี  (X = 3.77, S.D. = 0.93)    
2) ด้านการทำงานของระบบ (Functional Test) อยู่ในระดับดี 

(X = 3.85, S.D. = 0.99) 3) ด้ า น ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ งร ะ บ บ 
(Usability Test) อยู่ในระดับดี (X = 4.14, S.D. = 0.46) และ 
4) ด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบความถูกต้องในการเข้า
ใช้ระบบ (Security Test) อยู่ในระดับดีมาก (X = 4.72, S.D. = 
0.54) 
7.3 ผลศึกษาความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒนา ป่าละอู โดยผู้ เช่ียวชาญจำนวน 80 ท่าน ผล
การศึกษาประสิทธิภาพ ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
      ตาราง 2 ผลศึกษาความพึงพอใจของระบบฯ โดยผู้ใช้งานทั่วไป 

ที ่ รายการประเมิน   x S.D.  ระดับ 

1  ด้านเนื้อหา 4.40 0.58 มาก 

2 
 ด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบเว็บไซต ์ 4.58 0.49 

มาก
ที่สุด 

3 ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ 4.38 0.6 มาก 

สรุปผลการประเมิน 4.45 0.42 มาก 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของระบบฯ ของผู้ใช้งานทั่วไป
จำนวน 80 ท่าน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น 3 
ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดี (X = 4.40, S.D. = 0.58) 
2) ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ อยู่ในระดับดี
มาก (X = 4.58, S.D. = 0.49) และ 3) ด้านประโยชน์และการ
นำไปใช้ อยู่ในระดับดี (X = 4.38, S.D. = 0.60) 
 

8. สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยผลการดำเนินการวิจัย เรื่อง  “การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้า
ทอมือเฉลิมพระเกียรติ์พัฒนา ป่าละอู”  ผู้วิจัยขอนำไปสู่การ
อภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
8.1 ผลการวิเคราะห์ความความต้องการของผู้ใช้ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
อนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระเกียรติ์พัฒนา ป่าละอู ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกี ย รติ์ พั ฒ น า  ป่ าล ะอู   ส รุ ป ได้ คื อ   ส ม า ชิ ก ต้ อ ก งาร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์
ผ้าทอมือเฉลิมพระเกียรติ์พัฒนา ป่าละอู สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  อาจารย์บุษราภรณ์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งทำวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของตําบล
สะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” สรุปได้ว่าผู้วิจัยทำการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้การพัฒนาระบบแบบ SDLC 
ซึ่งครอบคลุมถึงการสร้างระบบสารสนเทศ ตามความต้องการ
ของชุมชน  โดยสามารถให้ชุมชนมาบริหารจัดการเพิ่มหรือ
ปรับปรุงรายการสินค้าไต้  แสดง รายละเอียดสินค้าให้กับลูกค้า
ตามต้องการ มืช่องทางในการติดต่อระหว่างลูกค้ากับผู้ขายไต้ [6] 
8.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว้
คือในระดับดี และสอดคล้องกับผลการศึกษาหาประสิทธิภาพ
ของระบบฯ คือ ประสิทธิภาพของระบบฯ ในระดับ ดี (X = 
4.12, S.D. = 0.73) 
8.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทั่วไป เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีได้ตั้งไว้คือในระดับดี และสอดคล้องกับผลการศึกษา
หาประสิทธิภาพของระบบฯ คือ ประสิทธิภาพของระบบฯ ใน
ระดับ ดี (X = 4.45, S.D. = 0.41) 
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ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกจิแฟรนไชสร์้านสะดวกซัก 
Software for laundromat franchise 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ

ธุรกิจแฟรนส์ไชส์ร้านสะดวกซัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่ ได้รับความนิยม
และมีการแข่งขันสูง ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
โมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักของบริษัท BYI Co, Ltd.  
โดยมีการทำงาน 2 แพลตฟอร์ม คือ 1. เว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็น
ส่วนของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ (Franchisor) ใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลเกี่ยวกับแฟรนไชส์ และส่วนของผู้ใช้ที่เป็นผู้รับสิทธ์ิ 
(Franchisee) ใช้ในการบริหารจัดการร้านสะดวกซักของตนเอง 
โดยสามารถดูสถานะเครื่องซักผ้า แจ้งปัญหาและสร้างโปรโมช่ัน
ของร้าน เป็นต้น 2. โมบายแอปพลิเคชัน ซึ ่งเป็นส่วนของ
ผู้ใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ สามารถค้นหาร้านซักผ้า
หยอดเหรียญในบริเวณใกล้เคียง สามารถสแกน QR Code เพื่อ
ซักผ้าแทนการหยอดเหรียญ สามารถดูสถานะ (ว่าง/ไม่ว่าง) ของ
เครื ่องซักผ้าได้ เพราะมีการทำงานแบบ Internet of Things 
(IOT) 
คำสำคัญ – ซอฟต์แวร์ร้านสะดวกซัก, สะดวกซัก, แฟรนไชส์, 
เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส ์

 
ABSTRACT 

   This research aimed to develop a software for 
convenience store franchises. This is a business that is 
popular and is highly competitive. This developed 
software is a part of BYI Co, Ltd.  convenience store 
franchised business model, which operates on two 
platforms: 1. Web Application, This is the part of the 
user who owns the rights (Franchisor) , used to manage 
information about the franchise. And part of the user 

who is the rightful person (Franchisee) used to manage 
their own convenience store. You can see the status of 
the washing machine, report problems, and create a 
promotion for the store. 2. Mobile application, Which is 
part of the coin laundry services. You can find a nearby 
coin launderette, scan a QR Code for laundry instead 
of using coin. You can see the status (Free / busy) of 
the washing machine because it works like the Internet 
of Things (IOT) 
Keywords – software,  franchise, business 
 

1. นำบท  
ธุรกิจร้านสะดวกซัก ซึ่งก็คือร้านซักผ้าหยอดเหรียญสำหรับ

บริการตนเอง ปัจจุบันธุรกิจประเภทนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วง 
2-3 ปีนี ้ เนื ่องจากเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิต (Life 
Style) ของคนสังคมในเม ืองท ี ่พ ักอาศ ัยในเขตชุมชน เช่น 
คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หรือ หอพัก ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยจำกัด 
รวมถึงการใช้ชีวิตของคนสังคมเมืองที่ต้องการความสะดวกสบาย 
รวดเร็วและประหยัดเวลา การให้บริการเครื ่องซักผ้าหยอด
เหรียญจึงได้รับความนิยมและกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากใน
ปัจจุบัน ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ระบุว่า ปัจจุบันมีบริษัทผู้ให้บริการธุรกิจเครื ่องซักผ้าหยอด
เหรียญ ประมาณ 252 ราย ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 มีการ
จัดตั้งบริษัท ราย ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ จ.นนทบุรี  ชลบุรี และ  
เชียงใหม่  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 9 เท่า [1] 
และคาดว่าในปี 2564 ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักจะมีการ
แข่งขันกันรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีก  ปัจจุบันพบว่า มีแฟรนไชส์ 
WashCoin เป ็นร ้านสะดวกซักที ่นำเทคโนโลยีเข ้ามาใช้ใน
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ลักษณะ “เครื ่องซักผ้าหยอดเหรียญที่ไม่ต้องใช้เหรียญ โดยมี
ระบบการชำระเงินด้วย QR Code” [2] แล้ว 

คณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการขยายตัวของ
ร้านซักผ้าหยอดเหรียญที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ปัจจุบัน และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจนี้ ซอฟต์แวร์สำหรับ
ธุรกิจแฟรนส์ไชส์ร้านสะดวกซักที่พัฒนาขึ้นนี้   เป็นซอฟต์แวร์ที่
เจ้าของสิทธิ์ (Franchisor) สามารถใช้บริหารจัดการแฟรนไชส์, 
ผู้รับสิทธิ์ (Franchisee) สามารถบริหารจัดการร้านสะดวกซัก
ของตน โดยทำงานผ่าน Web Application และสำหรับลูกค้า
ผู้ใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรยีญ สามารถใช้งานผ่าน Mobile 
Application ได้ 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์
ร้านสะดวกซัก ภายใต้โมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักของ
บริษัท BYI Co, Ltd. 

 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

ซอฟต ์แวร ์ ส ำหร ับธ ุ รก ิ จ แฟรนไชส ์ ร ้ านสะดวกซั ก 
ประกอบด ้ วยการทำงาน ของ  2 Platform ค ื อ  Mobile 
Application และ Web Application 

ในส่วน Mobile Application พัฒนาด้วยภาษา Java  และ
ใช้ Firebase ซึ่งเป็นโมบายแพลตฟอร์มของ Google ทีใ่ห้บริการ
ต่าง ๆ ในด้านของ Back-end เพื ่อการพัฒนา Front-end บน
มือถือ  เช่น ใช้ฐานข้อมูล Realtime Database ซึ่งเป็นฐานขอ้มลู
แบ NoSQL ทำให้ Web Application และ Mobile Application
เชื่อมต่อฐานข้อมูล Database เดียวกันได้ สามารถอัพเดตข้อมูล
ให้เหมือนกันโดยอัตโนมัติ 

ส่วน Web Application พัฒนาด้วย Asp.net core, ใช้ Ajax  
เพื่อให้เว็บมีความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้ดีขึ้น ทำงานของ
เว็บเร็วข้ึน และ ใช้ jQuery เพื่อให้สามารถเขียน JavaScript ได้
สะอาดขึ้นและรองรับการทำงานในทุกเบราว์เซอร์ และเขียน
โปรแกรมทดสอบด้วย Robot Framework 
 

4. ขอบเขตการดำเนินงาน 
ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจแฟรนสไ์ชส์ร้านสะดวกซักนี้ แบ่งการ

ทำงานออกเป็น 3  ส่วน โดยทำงานอยู่บน 2 แพลตฟอร์ม ดังน้ี 

4.1 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 
เป็นส่วนของผู ้ใช้ที ่ เจ ้าของสิทธิ์  (Franchisor) ในที ่น ี ้ขอ

เรียกว่า เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้รับสิทธิ์ (Franchisee) ใน
ที่นี้ขอเรียกว่า เจ้าของร้านซักผ้าหยอดเหรียญ ใช้ในการบริหาร
จัดการธุรกิจ ดังนี ้

4.1.1 เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส ์
- สามารถเพิม่ ลบ แก้ไข และตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของ

ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ  
- การแจ้งปัญหา เป็นการรับเรื่องจากทางร้านสะดวกซักเพื่อ

ดำเนินแก้ไข เช่น เจ้าของร้านสะดวกซักแจ้งปัญหาเกี่ยวกับ
เครื่องซักผ้าเข้ามาภายในระบบ ทางเจ้าของธุรกิจแฟรนไชสจ์ะ
ทำการติดต่อประสานงานระหว่าง ช่างซ่อมบำรุงให้ดำเนินงาน
แก้ไขปัญหาโดยทันที 

4.1.2 เจ้าของร้านซักผ้าหยอดเหรียญ 
- สามารถจดัการข้อมลูภายในร้านซักผ้าหยอดเหรยีญของตน 
- สามารถตรวจสอบข้อมูลรายได้ของร้านซักผ้าหยอดเหรียญ 

แบบ Real Time 
- สามารถแจ้งปัญหาภายในร้าน ผา่นระบบ ได้แบบ Real 

Time 
- สามารถจดัการข้อมลูโปรโมชั่นภายในร้านของตน 
- สามารถจดัการข้อมลูเครื่องซักผา้ภายในระบบ  
- สามารถดผูู้ใช้บริการในร้านของตนได้  

4.2 โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) 
เป็นส่วนของลูกค้า ในที่น้ีขอเรียกว่า ผู้ใช้บริการ 
4.2.1 ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาร้านสะดวกซักใกล้ตัวคณุได้ 
4.2.2 ผู้ใช้บริการสามารถเลือกการทำงานของเครื่องซักผ้าได้ 
4.2.3 ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของ

เครื่องซักผ้าได้แบบ Real Time 
4.2.4 ผู้ใช้บริการสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนการทำงาน

ของเครื่องซักผ้าที่กำลังใช้งาน 
4.2.5 ผู้ใช้บริการสามารถสะสมแต้มการใช้งานเพื่อแลกเป็น

ส่วนลดของการใช้งานในครั้งต่อไป 
5. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  

5.1 Business model 
      แบบจำลองของธุรกิจ จุดประสงค์ กลยุทธ์ โครงสร้างบริษัท 
สินค้าหรือบริการที่จะทำ ธุรกิจของเราจะให้บริการหรือขายอะไร 
และมีรายได้และค่าใช้จ ่ายอย่างไร รวมถึงมีกำไรจากการ

https://firebase.google.com/products/realtime-database/
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ให้บริการและสินค้าตัวไหนบ้าง ดังนั้นโมเดลธุรกิจควรคิดก่อน
การเร ิ ่มธ ุรกิจ  [3] สามารถนำโมเดลธุรก ิจมาปร ับปรุงโดย
ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น รูปแบบการทำธุรกิจ ดังนั้นโมเดลธุรกิจควร
คิดก่อนการเริ่มธุรกิจ แต่ใครที่ได้ทำธุรกิจไปแล้วก็ยังสามารถนำ
โมเดลธุรกิจมาปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น หัวใจสำคัญของ
ธุรกิจจึงอยู่ที่  (business model) รูปแบบวิธีการดำเนินกิจการ
ของบริษัทในการสร้างรายได้ โดยรูปแบบโมเดลธุรกิจที่ดีต้อง
ทำซ้ำได้ (repeatable) และขยายตัวได้ (scalable) ขั้นตอนการ
ทำ Business model มีดังนี ้
 1. การเปลี่ยนจากไอเดียธุรกิจไปสู่แผนธุรกิจ  
 2. ทำความรู้จักกับแผนธุรกิจ  
 3. การสร้างต้นแบบ 
 4. การใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวนำทาง  
 5. จงพิสูจน์สิ่งท่ีเขียนลงบนแผนภาพธุรกิจ 
5.2 Asp.Net Core 
 ASP.NET Core ใช้สำหรับการพัฒนาเว็ปไซต์ โดยภาษา C# 
โดยมีการเขียนโปรแกรมใช้แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ MVC 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ .NET Framework สามารถใช้งานได้ทุก
ระบบปฏิบัติการ และพัฒนาได้รวดเร็วขึ ้น ใน .NET Core [5] 
สามารถบันทึกไฟล์ที ่แก้ไขหรือสร้าง แล้วเรียกดูผล ด้วยการ 
refresh หน้าเว็บได้ทันที ไม่ต้องปิด web browser เป็นแนวคิด
ในการพัฒนาระบบ web application ให้สามารถนำไปใช้บน
ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ  เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากบนระบบปฏิบัตกิาร 
Windows ของ Microsoft 
5.3 Java 
 ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษา Java เป็นภาษาสำหรับเขียน
โปรแกรมที ่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ( OOP : 
Object-Oriented Programming) [6] โปรแกรมที่เขียนขึ้นถูก
สร้างภายในคลาส ดังนั้นคลาสคือที่เก็บเมทอด (Method) หรือ
พฤติกรรม (Behavior) ซึ ่งม ีสถานะ (State) และร ูปพรรณ 
(Identity) ประจำพฤติกรรม (Behavior) แล้วยังมี compile 
time และ runtime ทำให้ลดข้อผ ิดพลาดที ่อาจเก ิดขึ ้นใน
โปรแกรม และช่วยให้ debug โปรแกรมได้ง่าย 
5.4 Agile  
 แนวคิดในการทำงานขององค์กรยุคใหม่ไมม่ีกฎตายตัวว่าต้อง
ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง แต่จะเน้นที่ความเหมาะสมกับคน
หรือ วัฒนธรรมขององค์กรโดยให้ความสำคญัในการสื่อสารกับ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ ปรบัปรุงพัฒนาผลติภณัฑ์อยู่ตลอด 
เพือให้มีประสิทธิภาพ  
การสื่อสารกับลูกค้าและเน้นความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  
ที่สำคัญ ต้องยอมรับความต้องการของระบบท่ีมีการเปลีย่นแปลง
อยู่เสมอ จากลูกค้าและเน้นการออกแบบท่ีมีความง่าย ไม่
สลับซับซ้อนทำให้ การดูแลแก้ไขง่ายเมื่อพบการเปลี่ยนแปลง 
Scrumเป็นรูปแบบการทำงานท่ีให้ผู้ใช้สามารถระบปุัญหาที่มี
ความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ ในขณะที่
ยังคงส่งมอบผลติภณัฑ์ที่มมีูลค่าสงูสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้าฃสรรค ์
 Scrum Teams [7] ประกอบไปดว้ย 3 ตำแหน่งคือ 
 1. Product Owner ผู้ที่เข้าใจการทำงานของระบบ 
 2. Development Team ทีมพัฒนาระบบ ทุกคนสามารถ
จัดการงานของตนได้อย่างสมบูรณ ์
 3. Scrum Master ผู้ที่ค่อยสนับสนุน Product Owner และ 
Development Team 
5.5 Firebase  
 Firebase คือ Platform ที่รวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับ
การจัดการในส่วนของ Backend หรือ Server side ซึ ่งทำให้
สามารถ Build Mobile Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการทำ Server side หรือการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้อีกด้วย Firebase [9] มีดังนี ้
 1.Cloud Firebase ค ือ การบร ิการด ้าน Database ที ่มี
ลักษณะ NoSQL แบบ Realtime 
 2. Authentication คือ การบริการด้านการจัดการ Auth ให้
ซ ึ ่ งจะครอบคล ุมท ั ่ ง  email, phone ไปจนถ ึง Facebook, 
GitHub สำหรับการ Login 
 3. Hosting คือ Hosting สำหรับ single-page web app, 
landing page website ซึ่งจะจัดการ Deploy ให้และในส่วน
ของ Custom Domain จะต้องเสียเงินก็มีการติดตั้ง SSL ให ้
 4. Cloud Functions คือ บริการที่ทำงานในฝั่งของ Server 
เพื ่อตอบรับจากบริการต่าง ๆ ใน Firebase โดยฟังก์ชันที่เรา
เขียนขึ้นมาทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ท่ี Google Cloud 
5.6 Robot framework 
 Robot Framework คือ test automation framework  
ที่ทำงานผ่านวิธีการที่เรียกว่า keyword-driven เป็นที่นิยมใน
การใช้สำหร ับ acceptance test และ ATDD (acceptance, 
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test, driven, development) ช ่วยในการทดสอบเว ็บไซต์  
ทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ ช่วยลดระยะเวลาในการทดสอบ 
โดย Robot Framework สามารถให้ผู ้ใช้ที ่ไม่มีความเข้าใจใน
การเขียน Program สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย [8] 

 
6. วิธีการดำเนินโครงงาน 

 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
24 ชั ่วโมง ผู ้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้ประยุกต์ความรู ้ท ี ่ได ้จาก
การศึกษาร่วมกับเทคนิคสกรัมและโครงสร้างอไจล์ (Agile) [7] 
ซึ่งทางผู้พัฒนาเลือกใช้ตลอดระยะเวลาการพัฒนาระบบจะถูก
แบ่งการทำงานเป็น 7 Sprints ละ 3 สัปดาห์ 
 Sprints ที่ 1 จะเป็นการสรุปปัญหาและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  

 
ภาพ 1 แสดง SCRUM DEVELOPMENT 

  
 Sprints ที่ 2 จะเป็นการสร้างระบบฐานข้อมูลด้วย Mysql 
และ Firebase หลังจากสร้างฐานข้อมูลเสร็จเป้นที่เรียบร้อย จะ
ทำการประชุมกับทีม [5] ในส่วนของหน้าตาเว็บไซต์เพื่อจะแบ่ง
ส ่วนในการออกแบบ หล ังจากนั ้นจะเป็นการเขียน Web 
Application ด้วยภาษา Asp.net core [2] 
 Sprints ที่ 3 จะเป็นในส่วนของการ เชื่อมต่อระบบฐานขอ้มลู 
ก ับ Web Application และทำระบบ CRUD (Create, Read, 
Update, Delete) ตามระบบฐานข้อมูล  
 Sprints ที ่ 4 จะเร ิ ่มทำการประชุมในเร ื ่องของ Mobile 
Application ในส่วนที ่ให้ผ ู ้ใช้บริการ โดยจะสรุประบบการ
ทำงานหลักๆของ Mobile Application เช่น ระบบค้นหาร้าน

ซักผ้าหยอดเหรียญ ระบบการชำระเงินผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด 
ระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เป็นต้น หลังจากทำการประชุมเสรจ็
เป็นที ่เร ียบร้อย จะเริ ่มทำการออกแบบหน้าตาของ Mobile 
Application ด้วยภาษา XML ในการเขียน และแสดงผลของ
หน้าจอ Mobile Application 
 Sprints ที่ 5 จะเป็นการเขียนระบบการทำงานของ Mobile 
Application โดยต้องทำการสร้าง API ในการเชื ่อมต่อระบบ
ฐานข้อมูล ด้วยภาษา ASP.Net core หลังจากทำการสร้าง API 
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะเริ่มทำในส่วนของระบบการทำงานของ 
Mobile Application ด ้วยภาษา Java [3] โดยใช ้โปรแกรม 
Android studio และทำการ เชื ่อมต่อ API เข ้าก ับ Mobile 
Application 
 Sprints ที่ 6 จะเป็นการทดสอบระบบ ทั้ง 2 ส่วน คือ Web 
Applicationจะทดสอบด้วยRobot Framework และ 2.Mobile 
Application  
1. Web Application จะเป็นการทดสอบระบบด้วย Robot 
framework [7] 
2. Mobile Application จะเป็นการทดสอบระบบด้วย Test 
case 
 Sprints ที่ 7 จะเป็นการนำผลที่ได้จากการทดสอบมาปรึกษา
และปรับปรุงการทำงานของระบบ โดยจะมีการเพิ่มระบบการ
ทำงานเข้าไปบางส่วน เช่น ระบบแจ้งซ่อมบำรุง หลังจากได้เพิ่ม
ระบบการทำงานเสร้จเป้นที่เรียบร้อย จะเป็นการทดสอบระบบ
ครั้งสุดก่อนก่อนจะจบผลการดำเนินงาน 
 

7. ผลการดำเนินโครงงาน 
ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจแฟรนไชสร์้านซักผ้าหยอดเหรียญนี้ 

แบ่งการทำงานออกเป็น 3  ส่วน โดยทำงานอยู่บน 2 
แพลตฟอร์ม ดังน้ี 
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7.1 ผู้ใช้บริการ 
 

 
ภาพ 2 แสดงหน้าหลกั 

 

จากภาพท่ี 2 แสดงโปรโมช่ันของรา้นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
และแสดงร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญต่าง ๆ 
 

 
 

ภาพ 3 แสดงข้อมูลร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
 

จากภาพ 3 เป็นการแสดงข้อมูลร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
และระยะหา่งของผู้ใช้บริการนกับร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรยีญ
พร้อมกับ แสดงสถานะการทำงานของเครื่องซักผ้า 

ภาพ 4 แสดงการนำทางไปยังร้านเครื่องซักผ้า 
 

ภาพ 5 แสดงการเลือกแพ็คเก็จของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
 

จากภาพ 5 ผู้ใช้บริการงานสามารถเลือกการทำงานของเครื่องซัก
ผ้าหยอดเหรยีญได ้
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ภาพ 6 แสดงประวัติการใช้บริการ 

 

จากภาพ 6 ผู้ใช้บริการสามารถดูประวัติการใช้บริการของตนเอง
ได ้
 
7.2 เจ้าของร้านซักผ้าหยอดเหรียญ 

 

 ภาพ 7 การจัดการข้อมูลภายในร้านซักผ้าหยอดเหรียญ 
 

จากภาพ 7 เจ้าของร้านซักผา้หยอดเหรยีญสามารถจัดการข้อมูล
ภายในร้านของตนได้แค่ การแกไ้ขข้อมูลภายในร้าน 
 

 
 

ภาพ 8 แสดงการจัดการข้อมูลภายในร้านซักผ้าหยอดเหรียญ 
 

จากภาพ 8 เจ้าของร้านซักผา้หยอดเหรยีญสามารถจัดการข้อมูล
โปรโมชั่นภายในร้านตนเองเท่านั้น 
 

 
ภาพ 9 แสดงรายการเครื่องซักผ้าภายในร้าน 

 

จากภาพ 9 เจ้าของร้านซักผา้หยอดเหรยีญสามารถจัดการข้อมูล
ภายในร้านของตนได้แก่ การเพิม่ การแก้ไข การลบ รวมกระทั้ง 
การแก้ไขสถานะของเครื่องซักผา้ 
 

 
 

ภาพ 10 แสดงรายการเครื่องซักผ้าภายในร้าน 
 

จากภาพ 10 เจ้าของร้านซักผ้าหยอดเหรียญสามารถตรวจสอบ
ประวัติการใช้บริการของผู้ใช้บริการภายในรา้นซักผ้าหยอด
เหรียญของตนได ้
 

 
ภาพ 11 แสดงหน้าแบบฟอร์มการแจ้งปัญหา 

จากภาพ 11 เจ้าของร้านซักผ้าหยอดเหรียญสามารถแจ้งปัญหา
การใช้งานท่ีเกิดขึ้นภายในระบบ 
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7.3 เจ้าของธุรกจิแฟรนไชส ์

 
ภาพ 12 แสดงรายการแจ้งปัญหา 

 

จากภาพ 12 เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์สามารถเพิ่มจำนวนร้านซัก
ผ้าหยอดเหรียญได้เท่านั้น เพราะจะเป้นการเพิ่มครั้งแรกให้กับ
เจ้าของร้านซักผ้าหยอดเหรียญที่ต้องการร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ 
 

 
ภาพ 13 แสดงรายการแจ้งปัญหา 

 

จากภาพ 13 เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์สามารถตรวจสอบการแจ้ง
ปัญหา และดำเนินการแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นภายในระบบ 
 

8. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักท่ีพัฒนาขึ้นนี้ 

สามารถทำงานได้ตามที่วิเคราะห์และออกแบบไว้ในทุกโมดูลของ
การทำงาน  ทั้งในส่วนท่ีเจ้าของสิทธ์ิ (Franchisor) หรือ เจ้าของ
ธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้รับสิทธิ์ (Franchisee) หรือ เจ้าของร้าน
สะดวกซัก และลูกค้าผู้ใช้บริการร้านสะดวกซัก ระบบท่ีพัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย Mobile Application สำหรับลูกค้าผู ้ใช้บริการ
ร้านสะดวกซัก และ Web Application สำหรับเจ้าของร้าน
สะดวกซัก และเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์  โดยผู้ใช้บริการสามารถ
ค้นหาร้านสะดวกซักใกล้หรือไกลได้ตามต้องการ  มีระบบการ
ชำระเงินด้วยวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ดแทนการหยอดเหรียญ 
สามารถดูสถานการณ์ทำงานของเครื่องซักผ้าได้ เป็นต้น ในส่วน
ของเจ้าของร้านสะดวกซัก สามารถดูแลร้านสะดวกซักของตนเอง
ได้ เช่น การจัดการเครื่องซักผ้า การแจ้งปัญหาเมื่อเครื่องขัดขอ้ง

ไปยังเจ้าของแฟรนไชส์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน เป็นต้น  และใน
ส่วนของเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถดูแลแฟรนไชส์ของตนได้ 
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ภูมิศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงสามมิติสำหรับโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีวัตถุประสงค์ 1). พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชร่วมกับเทคโนโลยี
เสมือนจริงสามมิติ 2). เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที ่มี     
ต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงสามมิติ กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบ จำนวน 3 ท่าน และกลุ ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบ จำนวน 132 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใชส้ถิติ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลจากการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงสามมิติ สำหรับโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชนั้น ตรงตามวัตถุประสงค์ และผลการ
ประเมินของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโดยภาพรวมมีความถึง
พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ มีค่าส่วน
เบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.365 และ ผลการประเมินของ
นักศึกษาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 และ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.534   
คำสำคัญ -- เทคโนโลยีเสมือนจริงสามมิติ, ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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ABSTRACT 
 This research, the application of geographic 
information systems in conjunction with three-
dimensional virtualization technology for plant 
genetic conservation projects. Objective 1). 
Develop a geographic information system, a 
project for the conservation of plant genetics with 
three-dimensional virtual reality technology 2). To 
assess the satisfaction of users with to the GIS, the 
Plant Genetic Conservation Project, in conjunction 
with three-dimensional virtual reality technology. 
A sample group of system experts, 3 persons and 
a sample group of students in business information 
technology Rajamangala University of Technology 
Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus. The 
satisfaction of the use of the system was assessed 
132 people. And the standard deviation. 
 The results of the research showed that 
Application of geographic information systems in 
conjunction with three-dimensional virtual 
technology. For the plant genetics conservation 
project Meet the purpose and the overall system 
expert's assessment results were satisfied at a high 
level. The mean of 4.09 and the standard deviation 
of 0.365 and the overall student assessment 
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results were very satisfied. Has a mean of 4.00 and 
a standard deviation of 0.534 
Keywords - -  Virtual reality, Geographic information 
system, Plant Genetic Conservation Project 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันโลกมีความทันสมัยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามา
ประยุกต์ใช้กับองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
อำนวยความสะดวกในเร ื ่องต ่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี       
ระบบสารสนเทศทางภ ูม ิศาสตร ์  (GIS) ม ีการใช ้ก ันอย ่าง 
แพร่หลายเนื่องจาก GIS มีคุณสมบัติในการการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพื ้นที ่และเวลาและแสดงผลการศึกษาเป็นแผนที ่  [1] 
นอกจากนี ้ เทคโนโลย ี เสม ือนจร ิงสามม ิต ิสามารถจำลอง
สภาพแวดล้อม ด้วยดิจิทัลกราฟฟิก ให้ภาพเสมือนที่เรามองเห็น 
มีความสมจริงแบบ 3 มิติที ่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์      
ให้ใกล้เคียงกับวัตถุจริง [2] มาร่วมใช้ในการทำสื่อเพื่อการศึกษา 
หรือการนำเสนอ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ที ่เข้ามาดู      
ได้เป็นอย่างด ี
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรง
เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงเริ่มงาน
พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพตั ้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา โดยมีพระราชดำริ        
ให้ดำเนินการรวบรวมรักษาพรรณพืชต่าง ๆ ที่หายาก และกำลัง
จะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อ โดยพระราชทาน
ให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เป็นผู ้ด ำเนินการ
จัดสร้างธนาคารพันธุกรรมพืชขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้น
มาการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก
พระราชดำริ (อพ.สธ.) ในระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มีหน่วยงาน
ต ่าง ๆ ร ่วมสนองพระราชดำร ิ เป ็นจำนวนมาก รวมทั้ ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกล
ก ังวล ได ้ม ีพ ื ้นท ี ่ร ่ วมทำโครงการอน ุร ักษ ์พ ันธ ุกรรมพืช               
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [12] 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการบริหารจัดการระบบ และการนำเสนอข้อมูล ภายใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยจัดทำการระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงสามมิติของพันธุ์ไม้
ต่าง ๆ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของแผนที่ทางภูมิศาสตร์ในเชิง
ของพื้นที่ตั้งข้อมูลของพันธุ์ไม้นั้น ๆ และมีการสร้างโมเดลข้อมูล
ของพันธุ ์ไม้มาใช้ประกอบการนำเสนอแทนรูปภาพเพื ่อเพิ่ม
มุมมองความสมจริง และสร้างความน่าสนใจของสื ่อในการ
นำเสนอ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดเก็บรวบรวม และนำเสนอข้อมูลของพันธุ์ไม้ในโครงการ
พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เพื ่อให้ผ ู ้ท ี ่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดข้อมูลพันธ ุ ์ ไม้          
ซึ่งผู ้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ โดยการ
แสดงผลของแผนที ่

2. วัตถุประสงค ์
2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงสามมิติ 
2.2 เพื ่อประเม ินความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้ท ี ่ม ีต ่อระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริงสามมิติ 

 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดงานวจิัย 

 
4. ขอบเขตงานวิจัย 

 4.1 น ักศ ึกษาสาขาเทคโนโลย ีสารสนเทศทางธ ุ รกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกล
กังวลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ จำนวน 132 คน  

4.2 ผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญด ้านการออกแบบ จำนวน 2 ท ่ าน               
และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ จำนวน 1 ท่านประเมินประสิทธิภาพ
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ต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงสามมิติ 

4.3 กลุ่มตัวอย่างข้อมูล ภาพถ่ายพันธุ์พืชในโครงการจำนวน 
10 ภาพ 

4.4 ขอบเขตด้านสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

4.5 ขอบเขตของซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ใช้ในการทำเทคโนโลยี
เสมือนจริงสามมิติกับระบบสารสนเทศ Blender Version 2.80 
Visual Studio Code Version1.49 App serv Version 9.3.0 
(Apache, MySQL) และภาษา Php, JavaScript 
4.6 แสดงข้อมูลแผนที่ในเชิงพื้นที่ตั้ง แสดงข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับพันธ์พืช พันธุ์ไม้ด้วยภาพเสมือนจริงสามมิติ 
 

5. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
5.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทำงานโดยการป้อนข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น ภาพแผนที ่ ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม ตัวเลข 
ตัวอักษร ระยะทาง  เข้าไปวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้
งานได้หลายด้าน GIS มีประโยชน์หลายด้านโดยเฉพาะการ
จ ัดการส ิ ่ งแวดล ้อม การวางผ ังเม ือง การจ ัดการระบบ
สาธารณูปโภค โดยการคำนวณหาพื้นที่บริเวณที่จะใช้งานจาก
ภาพแผนที ่ เช่น การวัดระยะทางในการสร้างถนนหรือการ
กำหนดจุดบนแผนท่ีสำหรับงานการวางท่อประปา [3] 
5.2 เทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติ 

เป็นเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง และความ
เสมือนจริงเข้าด้วยกัน ผ่านวัสดุอุปกรณ์ต่าง ซึ่งภาพเสมือนจริง
นั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ หรืออุปกรณ์
แสดงผล โดยภาพเสมือนจริงที ่ปรากฏขึ ้นจะมีปฏิส ัมพันธ์          
กับผู ้ชมได้ทันที อาจมีลักษณะทั ้งที ่เป็นภาพนิ ่งภาพ 3 มิติ          
ที่สามารถหมุนได้แบบ 360 องศา [4] 
5.3 การออกแบบเว็บไซต์ 

เว็บไซด์ที ่ได้ร ับการออกแบบอย่างสวยงาม มีการใช้งาน        
ที่สะดวก ย่อมได้รับความสนใจจากผู้ใช้มากกว่า เว็บไซด์ที่ไม่ได้   
มีการออกแบบ นอกจากนี้ยังใช้เวลาในการแสดงผลแต่ละหน้า
นานเกินไป ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการออกแบบเว็บ
ไซด์ที่ไม่ดี ดังนั้นการออกแบบเว็บไซด์จึงเป็นกระบวนการสำคัญ

ในการสร้างเว็บไซด์ ให้ประทับใจผู้ใช้ ทำให้เขาอยากกลับเขา้มา
เว็บไซด์เดิมอีกในอนาคต ซึ่งนอกจากต้องพัฒนาเว็บไซด์ที ่ดี       
มีประโยชน์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงการแข่งขันกับเว็บไซด์อื่น ๆ [5] 
5.4 User Experience Design: UX 

ประสบการณ์ของผู ้ใช้งานในด้านความรู ้ส ึกที ่ตอบสนอง     
ต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือระบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่นความ
สะดวกสบาย ใช้งานง่าย ความสนุกสนาน จนเกิดเป็นความ     
พึงพอใจสูงสุดหรือเกิดประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งานนั่นเอง [6] 
5.5 User Interface Design: UI 

การออกแบบส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย ใช้ทักษะส่วนบุคคลน้อย 
ม ีการฝ ึกอบรมการใช ้งาน นอกจากนี ้การออกแบบส ่วน           
ต่อประสานท่ีดีจะทำให้งานท่ีสำเร็จออกมาดี ใช้งานได้ง่าย เรียนรู้  
ได้ง่าย และที่สำคัญการออกแบบนั้นต้องโดดเด่นแต่เข้าใจง่าย  
ไม่ลำบาก ต้องมาเรียนรู้วิธีใช้งานท่ียุ่งยากจนเกินไป [7] 
5.6 ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติที่มีลักษณะ
เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ เมื่อบุคคลได้รับการ
ตอบสนองความต้องการจะเกิดความรู้สึกที่เป็นสุข และความ    
พึงพอใจเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคล       
ที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติ ในกิจกรรมนั้น ๆ [8] 
5.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Web Map Services สำหรับ
การท่องเที่ยวชุมชนในพื ้นที ่ชายฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย
จังหวัดชลบุร ี ระยอง จ ันทบุรี  และตราด ม ีว ัตถ ุประสงค์          
เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยจัดทำฐานข้อมูล
และพัฒนาเว็บไซต์ระบบสร้างขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีของ Google 
Maps API ซ ึ ่ งเป ็นซอฟต์แวร ์รห ัสเป ิดในภาษา JavaScript       
ใช้สร้างแผนที่เชิงปฏิสัมพันธ์ โดยพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การแสดงผลเว็บเพจ ได้แก่ ภาษา HTML, CSS, JavaScript และ 
PHP สำหรับการติดต่อกับ ฐานข้อมูล MySQL ที่ใช้จัดเกบ็ข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ความสามารถของระบบ ได้แก่ การสบืค้น 
และแสดงผลข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน การค้นหาเส้นทาง 
การดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารและพิมพ์รายงาน และการนับสถิติ 
การเข้าชมเว็บไซต์ โดยการแสดงผลเว็บไซต์ อยู่ในรูปแบบของ
ข้อความ รูปภาพ และแผนที่ โครงสร้างของเว็บไซต์ประกอบด้วย
หน้าเมนู หลักจำนวน 5 เมนู ได้แก่ หน้าแรก แหล่งท่องเที่ยว
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ชุมชน ค้นหาเส้นทางข้อมูล4จังหวัด และเกี่ยวกับโครงการวิจัย 
ผู ้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูล และค้นหาเส้นทางของแหล่ง 
ท่องเที ่ยวชุมชนผ่านบนเว ็บเพจ ผลการวิจ ัย และพัฒนา       
พบว่า การประยุกต์เทคโนโลยีของ Google Maps API ในการ
นำแผนที่เข้ามา แสดงผลบนเว็บเพจ โดยทำงานร่วมกับระบบ
ฐานข้อมูลเว็บไซต์ ทำให้การสืบค้น และแสดงผลข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว [9] 

สื่อการเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื ่องคำศัพท์
ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้ โดยงานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อพฒันา
สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงและ ประเมินความพึง
พอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1–3 โรงเรียนบ้าน
ป่าหว้าน จังหวัดสกลนคร จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
ส ื ่อการเร ียนรู ้ด ้วยเทคโนโลยีมิต ิเสมือนจริง เร ื ่องคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ สัตว์โลกน่ารู้  และแบบประเมินความพึงพอใจ     
สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง สถิติที่ใช้ได้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าหนา้หลัก
ของสื่อการเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื ่องคำศัพท์
ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่าร ู ้ ซ ึ ่งจะประกอบไปด้วยตัวเล ือก           
3 ตัวเลือก ได้แก่ 1. เปิดแฟ้มสัตว์โลก 2. วิธีการใช้งาน และ     
3. ประวัติผู้จัดทำ จากผลการศึกษาการประเมินความพึงพอใจ 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด [10] 
 การพ ัฒนา โปรแกรมประย ุกต์  แผนท ี ่  3  ม ิ ติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาออกแบบ
แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ การแสดงผลแบบ     
2 มิติ และ 3 มิติ 2) เพื ่อพัฒนาแอพพลิเคชั ่นแผนที ่ 3 มิติ       
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการ
ใช้งานแอพพลิเคชั่นแผนท่ี 3 มิติ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
การวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด ์ม ี ช ื ่ อว่ า  SRRU Map 3D ท ี ่ ส ามารถแสดงแผนที่
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ได้แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ และยัง
สามารถทำการระบุตำแหน่งต้นทาง และตำแหน่งปลายทาง    
โดยมีการนําแอพพลิเคชั่นมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 
30 คน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอพพลิเคช่ัน 
SRRU Map 3D โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยดําเนินงานตาม

ขั้นตอน และแผนการดําเนินงานที่กำหนดไว้ ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก ด้านความสะดวกในการใช้งาน
มีค่าเฉลี่ยนอยู่ที ่ 4.60 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที ่สุด    
และด้านทั่วไปมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.43 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มาก ด ังน ั ้นสร ุปผลการประเม ินความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้ที่             
มีต่อแอพพลิเคชั่น SRRU Map 3D มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 มีความ
พึงพอใจอยู่ที่ระดับมากท่ีสุด สามารถนําไปนําค้นหาสถานท่ี และ
เส้นทางการ เดินทางได้เป็นอย่างดี [11] 
 การพ ัฒนาแบบจ ําลองเสม ือน 4 ม ิต ิแบบออนไลน ์  : 
กรณีศึกษา สถาปัตยกรรมปราสาทพิมาย โดยงานวิจ ัยนี ้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการในการพัฒนาแบบจำลอง
เสมือน 4 มิติแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลง
ตามช่วงระยะเวลาที่มีเอกสารในการองอิงได้ ซึ่งผลที่ได้ จะได้สื่อ
ออนไลน์ในรูปแบบใหม่ที ่ใช้สถาปัดขกรรมปราสาทพิมายใน
รูปแบบ 4 มิติ จะทำให้ผู้ใช้ข้าใจได้มากข้ึน และยังส่งผลดีทางค้น
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัดยก
รรม แหล่งโบราณคดีซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาในขั ้นตอน
กระบวนการทำสื่อ 4 มิติแบบออนไลน์ ทำให้เพิ ่มมูลค่าทาง
โบราณสถาน โดยมีมิติทางด้านเวลาขมากี่ขวข้องเพื่อให้เห็นการ
เปล ี ่ยนแปลงที ่ช ัคเจนการว ิจ ัยในและได้ทำแบบทดสอบ
ความสามารถในการใช้งานได้ของแบบจำลองเสมือนใน 5 ด้าน 
1. ด้านประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 2. ด้านประสิทธภิาพ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 3.ด้านความยืดหยุ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33  4.ด้านความสามารถในการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 
5. ด้านความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 

 การประยุกต์ใช้ Geographic Information System (GIS) 
ในการวางแผนอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื ้นฐาน  โดย
งานวิจัยนี้ GIS เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับในงานวิจัยมี 
ว ัตถ ุประสงค์สร ้างข ้อได ้ เปร ียบหล ักของการใช ้  GIS คือ
ความสามารถในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลที่กระจายเชิงพื้นที่
เกี่ยวกับตำแหน่งเชิงพื้นที่ที่แท้จริงซึ่งซ้อนทับบนแผนที่ฐานของ
พื้นที่ครอบคลุมซึ่งทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยระบบการ
จัดการฐานข้อมูลอื่น ประโยชน์หลักของการใช้ GIS ไม่ได้เป็น
เพียงการเข้าถึงและการแสดงภาพที่ใช้งานง่ายเท่านั ้น แต่ยัง
รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน GIS มาตรฐานเช่นการทำแผนที่เฉพาะ
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เรื่องการสร้างแผนภูมิ การวิเคราะห์ระดับเครือข่ายการเข้าถึง
ข้อมูลหลายชั้นพร้อมกันและการจ่ายเงินมากเกินไปเช่นเดียวกับ
ความสามารถในการ การเชื ่อมต่อกับโปรแกรมภายนอกและ
ซอฟต์แวร์เพื ่อสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการข้อมูลและ
ฟังก์ชันเฉพาะผู้ใช้ [14] 
  

6. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
6.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 6.1.1 ศึกษาความเป็นไปได้และการกำหนดปัญหาของระบบ 
  - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแบบ Spatial Data และ 
Attribute Data 
 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะข้อมูลแบบ Attribute 

 

 
ภาพ 2 ลักษณะขอ้มูลแบบ Spatial Data 

 
 6.1.2 การออกแบบระบบโดยทำการออกแบบ 
  - การออกแบบโมเดลต้นไม ้ 3 ม ิต ิด ้วยโปรแกรม 
Blender เป็นการวัตถุเชิง NURBS มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเส้น
โค้งที่ไม่ตายตัวสานต่อโยงกัน ทำให้เกิดพื้นผิวระหว่างเส้นโค้ง

เหล่านั้นเรียกว่า NURBS Surface ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพื้นผิวโค้ง
เรียบ ดังภาพท่ี 3 

 
ภาพ 3 การขึ้นโครงต้นไม้ด้วยวัตถุเชิงเส้น NURBS 

 
ภาพ 4 การขึ้นรูปไมต้้นไม้ 3 มิต ิ

  - การออกแบบแผนที่เลือกใช้ของ Maps Nostra map 
ซึ่งจะให้รายละเอียดลักษณะของเขตพื้นที ่และตึกชั ้นภายใน
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพ 5 การออกแบบ Layout ของแผนที่ 
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  - การออกแบบประเมินความพึงพอใจ ดังภาพที่ 6 

  
ภาพ 6 การออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

 

 6.1.3 ดำเนินการพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงสามมิติ สำหรับโครงการ
อนุรัก์พันธุกรรมพืช 
 6.1.4 ทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง 
6.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 6.2.1 Nostra Map API เครื่องมือที่ใช้ในการเรียกใช้แผนที่
ทางภูมิศาสตร์  
 6.2.2 Blender Version เ ค ร ื ่ อ งม ื อท ี ่ ใ ช ้ ใ นการสร ้ า ง           
และออกแบบโมเดล 3 มิติ 
 6.2.3 Visual Studio Code เครื่องมือที่ช่วยในการ Editor 
code  
 6.2.4 App serv เครื ่องมือที่ใช้ในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์
จำลองสำเร็จรูปภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 6.2.5 Php, JavaScript เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำ
เว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคช่ัน 
 6.2.6 แบบประเมินความพึงพอใจ การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงสามมิติ 
สำหรับโครงการอนุรัก์พันธุกรรมพืช  
6.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

6.3.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในรูปแบบข้อคําถามใน
แบบสอบถาม โดยเลือกวิธีการ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ 
ค ่า เฉล ี ่ย (Mean) และค ่าเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Division) กำหนดเกณฑ์การวัดและการประเมินความพึงพอใจ
เป็น 5 ระดับ ดังนี ้

5 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4 หมายถึง ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง 2 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 1 หมายถึง 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

6.3.2 กำหนดเกณฑ์การแปรความหมายความพึงพอใจ ตาม
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินตาม หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
3.50 - 4.49 มีระดับความพึงพอใจ มาก ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 มี
ระดับความพึงพอใจ พอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 มี
ระดับความพึงพอใจ น้อย ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 มีระดับความพึง
พอใจ น้อยที่สุด 
 

7. ผลการวิจัย 
7.1 ผลของการพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูม ิศาสตร์ร ่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงสามมิต ิสำหรับ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดทำขี้นเพื่อให้ดำเนินการในการสืบค้น 
ข้อมูล และสร้างโมเดลข้อมูลของพันธุ ์ไม้มาใช้ประกอบการ
นำเสนอแทนรูปภาพ เพื ่อเพิ ่มมุมมองความสมจริง และสร้าง
ความน่าสนใจของสื่อในการนำเสนอ และตรงตามวัตถุประสงค์
ของโครงงาน สรุปผลได้ดังนี้ การปักหมุดตำแหน่งของต้นไม้ใน
แผนที่ ดังภาพที ่7 

 
ภาพ 7 การปกัหมุดตำแหน่งต้นไม้ภายในโครงการ 

 
เมื่อผู้ใช้คลิกเข้ามาในแต่ละส่วนข้อหมุด จะมีหน้าต่างเล็ก ๆใน
การแสดงผลข้อมูลพรรณไม้ขึ้นมา ดังภาพที ่8  
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ภาพ 8 การแสดงข้อมูลของพรรณไม้แบบขยาย 

 
เมื่อผู้ใช้คลิกเข้ามาที่รูปภาพเว็บบราวเซอร์จะทำการเปิดขึ้นหน้า
ใหม่ให้ในการแสดงโมเดลต้นไม้เสมือนจริงสามมิตินั้นสามารถใช้
เมาส์คลิกดูได้แบบ 360 องศา ดังภาพที ่9 

 
ภาพ 9 การแสดงโมเดลต้นไม้เสมือนจริงสามมติิ 

 
7.2 ผลการประเมิน 
 7.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
ระบบจำนวน 3 ท่านต่อการใช้งานระบบพัฒนาการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  
สามมิติสำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.365 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบ 

ลำ 
ดับ 

รายการ ค่า 
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
หมาย 

1 ด้านความง่ายต่อ
การใช้งานระบบ 

4.07 0.346 มาก 

2 ด้านการใช้
เทคโนโลยีเสมือน
จริง 3 มิติ 

4.11 0.385 มาก 

สรุป 4.09 0.365 มาก 

 
 7.2.2 ผลการประเม ินความพึงพอใจของกลุ ่มตัวอย่าง 
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จำนวน 
132 คน ต ่อการใช้งานระบบพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงสามมิติ
สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.00 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.534 
 
 ตาราง 2 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  

ลำ 
ดับ 

รายการ ค่า 
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
หมาย 

1 ด้านความง่ายต่อ
การใช้งานระบบ 

4.01 0.545 มาก 

2 ด้านการใช้
เทคโนโลยีเสมือน
จริง 3 มิติ 

4.00 0.524 มาก 

สรุป 4.00 0.534 มาก 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันการประกาศผลคะแนนให้นักศึกษาทราบ มักจะ

ประกาศในรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ และเผยแพร่ในกลุ่มเฉพาะของแต่
ละรายวิชา ซึ่งวิธีการดังกล่าวทำให้คะแนนไม่มีความเป็นส่วนตัว 
และคะแนนที่ได้ส่วนใหญ่ไม่มีการแจกแจงรายละเอียดถึงที ่มา
ของคะแนนนั้น ๆ นอกจากนี้ คะแนนที่ได้ยังไม่มีการคำนวณค่า
ทางสถิติของกลุ่มเรียนของตนอีกด้วย จากแนวคิดข้างต้นจึงเกิด
เป็นโครงงานนีข้ึ้นโดยจัดทำในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อ
ช่วยให้อาจารย์จัดการผลคะแนนได้อย่างสะดวกมากขึ้น เพื่อช่วย
ให้นักศึกษาทราบผลคะแนนของตนเองอย่างเป็นส่วนตัวและ
ทราบถึงที่มาของคะแนนแต่ละส่วนได้ อีกทั้งยังช่วยในการนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินผล
การเรียนเบื้องต้นของตนเองได้อีกด้วย 
คำสำคัญ -- ผลคะแนน, ค่าทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Corresponding Author 

ABSTRACT 
Generally, score announcements in classrooms are 

often distributed to the students in any bare-bone file 
formats via social media group of a certain classroom. 
Accordingly, there is no privacy on such information 
and most of the announcement sheets have not 
revealed sufficient details what the particular score 
made of and there are no statistic information of the 
score for the whole class for self-evaluation. This 
project aimed to develop a web application that will 
aid teachers to create scoresheets, directly deliver 
score to particular student with privacy, and inform 
statistical analyse information for the purpose of 
students’ self-evaluation.  
Keywords -- Score, Statistical value 
 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันการประกาศผลคะแนนให้นักศึกษาทราบ ส่วนมาก

มักจะประกาศเป็นคะแนนรวม ในรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ เช่น PDF 
หร ือ Excel แล ้วนำไปโพสต ์ลงใน Facebook Group หรือ
ช่องทางอื่น ๆ ซึ่งการใช้วิธีดังกล่าวในการประกาศผลคะแนน ทำ
ให้ผลคะแนนไม่มีความเป็นส่วนตัวเพราะนักศึกษารายอื่น ๆ หรือ
บุคคลทั่วไปสามารถทราบถึงคะแนนของตนเองได้ และในบาง
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วิชาก็ไม่ได้แจกแจงถึงที ่มาของคะแนนส่วนต่าง ๆ อีกด้วย 
นอกจากนี ้ นักศึกษาเองอาจไม่ทราบถึงค่าข้อมูลทางสถิติ
เกี ่ยวข้องกับคะแนนของกลุ่มเรียนของตนเอง ซึ ่งค่าทางสถิติ
เหล่านั้นอาจมีส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขวิธีการเรียนของตนเองได้ 

จากแนวคิดข้างต้นจึงเกิดเป็นโครงงานระบบสารสนเทศ
จัดการผลคะแนนของห้องเรียนสำหรับอาจารย์และนักศึกษา 
โดยเป็นเว ็บแอปพลิเคชันที ่สามารถเข้าใช้งานได ้ผ ่านเว็บ
เบราว์เซอร์โดยที่อาจารย์สามารถนำข้อมูลคะแนนเข้ามาสู่ใน
ระบบเพื่อให้ระบบนำมาวิเคราะห์สำหรับอำนวยความสะดวกให้
นักศึกษาในการทราบถึงที่มาของคะแนน เพื่อให้การประกาศ
คะแนนมีความเป็นส่วนตัวและเพื ่ออำนวยความสะดวกให้
นักศึกษาในการประเมินผลการเรียนเบื้องต้นได้ 

2. ทฤษฎีและความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีและความรู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข้องที ่ ใช ้ในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศจัดการผลคะแนนของห้องเรียนสำหรับอาจารย์และ
นักศึกษา ประกอบไปด้วย 

2.1 Laravel Framework [1] 
Laravel Framework เป็นเฟรมเวิร์คภาษาพีเอชพี (PHP) ที่

ถูกออกแบบมาเพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่
อยู่ในรูปแบบเอ็มวีซี (MVC) ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาแอปพลิ - 
เคชันที่เป็นระบบแบบแผน มีการแยกองค์ประกอบของระบบ
เป็นส่วน ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา ทำให้รหัสคำสั่งมีความเป็น
ระเบียบ มีการแบ่งแยกหมวดหมู่ที่ชัดเจน  

ปัจจุบันเป็นเฟรมเวิร์คที่เปิดให้ใช้งานได้ฟรี ในรูปแบบของ
ซอฟต์แวร์แบบเปิดรหัส (Open source  (  Laravel Framework 
ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้มีนักพัฒนาอยู่ทั่วโลก 
ด้วยลักษณะเด่นหลายประการของ Laravel เช่น เมื่อติดตั้งเฟรม
เวิร์คแล้วจะมีแพ็กเกจ (Package) ของระบบที่ถูกติดตั้งมาด้วย 
ทำให้นักพัฒนาสามารถนำมาใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ 
ช่วยประหยัดเวลา 

2.1.1 ลักษณะเด่นของ Laravel 
  1) Bundle สิ่งที่บรรจุมาด้วยกัน Laravel ได้มาพร้อม

กับแพคเก็จของระบบ ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถนำมาใช้กับเว็บแอป - 
พลิเคชันได้เลย ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการเขียนโค้ด และลด
จำนวนการเขียนโค้ดลง 

  2) Class Auto loading ระบบจะทำการโหลดคลาส
ของพีเอชพีมาใช้งานอัตโนมัติโดยไม่ต้องกำหนดค่าการโหลดใช้
งานเอง การโหลดระบบมีการป้องกันการโหลดในส่วนประกอบ 
(component) ที่ไม่ใช้งาน และเลือกโหลดเฉพาะส่วนประกอบท่ี 
นำมาใช้งานเท่านั้น 

3) View Composer ส่วนของ View ส่วนนี ้จะเป็น
ส่วนของโค้ดเอชทีเอ็มแอล (HTML) ที่นำมาเรียงต่อกัน และ
ทำงานหลังจากประกอบกันเสร็จเรียบร้อย 

  4) Unit testing หน่วยทดสอบ Laravel ยินยอมให้
ผู ้ใช้งานสามารถสร้าง unit test ขึ ้นมาเพื ่อทดสอบงานของ
ตัวเองได้โดยผ่าน Artisan utility 

  5) The Eloquent ORM ชุดคำสั่งในการ Query เป็น
เครื่องมือท่ีช่วยในการ Query ข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูล 

  6) Reverse Routing ในส่วนนี ้จะทำให้คุณสามารถ
กำหนดช่ือของ URL เพื่อท่ีจะชี้ไปยังส่วนต่าง ๆ ตามต้องการ 

  7) Restful Controller ช่วยให้เราสามารถกรองชนิด
การส่งคำร้องขอจากฟอร์มทั้งแบบ Post และ Get 

  8) The IoC container (Inversion of Control) เป็น
ส่วนในการจัดเก็บ Library ภายนอกท่ีนำเข้ามาใช้ 

2.2 Cloud Computing [2] 
2.2.1 นิยามของ Cloud Computing  
เนื ่องจากข้อมูลข่าวสารที ่เพิ ่มมากขึ ้นในปัจจุบัน  ความ

ซับซ้อนที่เกิดขึ้นจากความไม่เป็นระเบียบของข้อมูล ค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มมากขึ้นจากการลงทุน ความหลากหลายของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ การดูแลรักษา ค่าไฟฟ้า ค่า Bandwidth บุคลากร
และอื่น ๆ จึงทำให้เกิด Cloud Computing ขึ้นมาเพื่อทดแทน
และแก้ไขความซับซ้อนของข้อมูลเหล่านี้ Cloud Computing 
ถูกนิยามและให้คำจัดกัดความว่าเปน็ “การประมวลผลใด ๆ  ผ่าน
เครือข่าย Internet ที่พร้อมให้บริการกับผู้ใช้งาน เมื่อไรก็ตามที่มี

ความต้องการใช้ โดยไม่ยึดติดกับสถานที่ อุปกรณ์ และไม่มี
ข้อจำกัดเรื่องปริมาณและเวลา” 

2.2.2 คุณลักษณะของ Cloud Computing  
1) On-demand self-service Cloud Computing 

ต้องสามารถจัดการได้ด ้วยตัวเองตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  
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2) Broad Network Access Cloud Computing 
ต้องสามารถเข้าถึงได้จากที ่ใดก็ได้  โดยไม่มีข้อจำกัดของ
สถานท่ีและอุปกรณ์ที่ต้องการเช่ือมต่อ  

3) Resource Pooling Cloud Computing ต ้ อ ง
สามารถนำทรัพยากรมารวมกันและใช้งานร่วมกันได้  

4) Rapid Elasticity Cloud Computing ต้องมีความ
ยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่มลดทรัพยากรได้ทันที โดยไม่มีข้อจำกัด
เรื่องปริมาณและระยะเวลา  

5) Measured Service Cloud Computing ต ้ อ ง
สามารถวัดปริมาณการใช้งานได้ และสามารถคิดค่าใช้งานได้
ตามการใช้งานจริง  

2.2.3 ประเภทของ Cloud Technology  
แบ่งตามรูปแบบการใช้งาน  

1) Private Cloud เป ็นการใช ้งานภายในองค์กร
สำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ผู้ใช้บริการเป็นผู้บริหารจัดการ
ระบบสามารถปรับเปลี ่ยนระบบต่าง ๆ ได ้ด ้วยตนเอง            
ผู้ให้บริการจะมีหน้าที่ติดตั้งและดูแลรักษาให้เท่านั้น ข้อดีของ
บริการนี้คือมีความปลอดภัยสูงสุด 

2) Community Cloud บร ิการ  Cloud แบบกลุ่ม
ประกอบไปด้วย Private Cloud ตั ้งแต่ 2 ขึ ้นไป ซึ ่งมีการ
กำหนดข้อตกลงและแชร์ข้อมูลร่วมกัน  

3) Public Cloud เป ็นบร ิการเข ้าถ ึงข ้อม ูลผ ่าน
เครือข่ายสาธารณะ โดยปกติจะใช้งานผ่านผู ้ให้บริการซึ่ง
ให้บริการผ่านเครือข่ายสาธารณะ จุดเด่นของบริการนี้คือ 
ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ 

4) Hybrid Cloud เป ็นการผสมผสานกันระหว่าง
Private Cloud และ Public Cloud โดยการนำข้อดีของแต่
ละบริการมาใช้งานร่วมกัน  

2.3 CSV File [3] 
Comma-separated values หรือ CSV เป ็นร ูปแบบการ

เก็บข้อม ูลตัวเลข และตัวอักษร ในร ูปแบบอักษรธรรมดา 
หมายถึง ไฟล์ที่เก็บเฉพาะตัวอักษรเท่านั้น เป็นรูปแบบที่คนอ่าน
ได้ด้วยโปรแกรมอ่านมาตรฐาน แต่ละบรรทัดในไฟล์เรียกว่า 
เรคคอร์ด และแต่ละ เรคคอร์ด จะประกอบไปด้วยฟีลด์ ซึ่งคั่น
ด้วยเครื่องหมายลูกน้ำ (,)  

ไฟล์ CSV ยังไม่มีรูปแบบมาตรฐาน แต่ RFC 4180 ให้การ
รับรอง ไฟล์ CSV นี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และมีรูปแบบท่ี
ใกล้เคียงกับ delimiter-separated formats รูปแบบที่มีการคั่น
ด้วยตัวคั ่น เช่น การเก็บข้อมูลที ่ม ี tab คั ่น จะเร ียก tab-
separated values หรือ การเก็บข้อมูลที่มี space คั่น จะเรียก 
space-separated values ซึ ่ง ไฟล ์ CSV มี comma คั ่น จึง
เรียกรูปแบบไฟล์ CSV ว่า Comma-separated values ไฟล์ 
CSV จะมีนามสกุลไฟล์ .*CSV ไม่ว่าจะมีตัวคั่นเป็น tab, space 
หรือ comma จะมีนามสกุลไฟล์ตัวเดียวกันคือ .*csv 

 
ภาพ 1 ตัวอย่าง CSV File 

2.4 API [4] 
API (เอพีไอ( ย่อมาจากคำว่า Application Programming 

Interface คือ ระบบบริการข้อมูลกลางระหว่าง client 
และการทำงานฝั่ง Server Side หน้าที่หลักของเอพีไอ คือ 

คอยร ับคำส ั ่ งจากฝ ั ่ ง client ซ ึ ่ งก ็ค ือ application ต ่าง ๆ 
application ในที่นี้หมายความถึงทั้ง web app, mobile app, 
desktop app ละอื่น ๆ เราเรียกคำสั่งที่ได้จากฝั่ง client ว่าการ 
request เมื่อเกิดคำสั่งหรือการร้องขอใด ๆ ตัว api จะรับคำสั่ง
นั้น ๆ นำไปประมวลผลและสรุปเป็นก้อนข้อมูลที่ตรงกับการร้อง
ขอและส ่งข ้อม ูลเหล ่าน ั ้นกล ับไปที่ ส ่วนของ client หรือ 
application อีกครั้ง เรียกการทำงานในข้ันตอนน้ีว่า response 

เอพีไออยู่รอบตัวเรา ผู้คนทั่วไปกำลังใช้งานเอพีไอ สังเกตได้
จากการที่เว็บไซต์ส่วนใหญ่อาศัยการเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook 
Account การเข้าสู่ระบบสมาชิกในลักษณะนี้ ตัวเว็บไซต์จะต้อง
อาศยั Facebook API เพื่อร้องขอข้อมูล เช่น ช่ือ อีเมล เป็นต้น 
 2.4.1 Request การสั่งงาน 
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 เมื่อมีคำสั่งหรือการร้องขอใด ๆ เกิดขึ้นจาก client ส่ง
มายัง server ตัวอย่างเช่น สมาชิกทำการเข้าสู่ระบบผ่านส่วน
ติดต่อผู ้ใช้งาน ( User Interface ) application รับข้อมูลการ
กรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่าน และส่งข้อมูลนั้นมาให้ server 
ระบบเอพีไอทำการตรวจสอบข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านจาก
ฐานข้อมูล และคืนค่ากลับไปยังส่วนการทำงานของ client 

 
2.4.2 Response การคืนข้อมูล 
 ภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้พัฒนา API จะเป็นภาษาแบบ 

back-end languages ตัวอย่างเช่น PHP, Python, Rubyข้อมูล
ที่ถูก return กลับมาจากเอพีไอมักจะอยู่ในรูปแบบ JSON, XML, 
CSV เป็นต้น 

2.4.3 Method กระบวนการทำงานหลัก ๆ ของ API 
 เอพีไอจะมีกระบวนการทำงานหลัก ๆ ในการรับส่ง

ข้อมูลกัน โดยแบ่งกระบวนการทำงานได้ดังนี้ 
- POST Mehtod ใช ้สำหร ับการสร ้างข ้อม ูลใหม ่ใน

ฐานข้อมูล 
- GET Mehtod ใช้สำหรับร้องขอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
- PUT Mehtod ใช้สำหรับแทนท่ีข้อมูลเดิม 
- PATCH Mehtod ใช้สำหรับปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเดิม 
- DELETE Mehtod ใช้สำหรับการลบข้อมูล 

ในปัจจุบันมีการพัฒนาเอพีไอเพื่อใช้งานทั่วไปโดยแบ่งเป็น 2 
แบบ คือ 

1( เอพีไอที่ขึ้นกับภาษา คือ เอพีไอที่สามารถการเรียกใช้จาก
โปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาเพียงภาษาใดภาษาหนึ่ง 

2( เอพีไอไม่ขึ้นกับภาษา คือ เอพีไอที่สามารถเรียกได้จาก
โปรแกรมหลากหลายภาษา 

 
3. กระบวนการทำงานของระบบ 

ระบบสารสนเทศจัดการผลคะแนนของห้องเรียนสำหรับ
อาจารย์และนักศึกษา กรณีศึกษา:    ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น
ในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีกระบวนการทำงาน ดังนี้ 

 

3.1 ส่วนของนักศกึษา 
- เมื่ออยู่ในหน้าแรก (index) http://www.seescore.fun/

เลื่อนหรือคลิกไปยังส่วนของ Student 

 
ภาพ 2 หน้าแรก http://www.seescore.fun/#student 

- เมื่อทำการ Login เข้ามา แล้วจะนำไปสู่หน้า Home ของ
นักศึกษา (ภาพ 3) หากมีวิชาใดที ่ทำการประกาศคะแนนจะ
แสดงผลมาให้ผู้ใช้ โดยแสดงผลเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้ (ภาพ 4) 
 

 
ภาพ 3 หน้า Home ของนักศึกษา 

 
ภาพ 4 หน้าตา่งแสดงรายละเอียดคะแนนของนักศึกษา 

 
3.2 ส่วนของอาจารย์ 

- เมื่อทำการ login อย่างถูกต้องจะนำไปสู่หน้า Home ของ
อาจารย์ได้ 

 

http://www.seescore.fun/
http://www.seescore.fun/
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ภาพ 5 หน้าตา่ง Login Form ของ อาจารย ์

- การ Add class สามารถเพิ่มรายวิชาได้โดยกรอกข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ ของรายวิชาลงใน Add class form (ภาพ 6) 
จากนั้นรายวิชาจะไปแสดงผลใน My class  
 

 
ภาพ 6 หน้าตา่ง Add Class Form 

- การนำคะแนนเข้าสู่ระบบ ที่ส่วน My class จะปรากฏวิชา
ที่เพ่ิมไป (ภาพ 7) ให้กดไปท่ีปุ่ม Choose File จากนั้นเลือกไฟล์
คะแนนท่ีจะเพิ่มมายังระบบโดยไฟล์นั้นต้องมี Format เป็น .csv 
จากนั้นกดปุ่ม import จะปรากฎเป็นตาราง ดังภาพ 8 ให้เลือก 
dropdown menu ด้านบน โดยระบุชนิดของคอลัมน์นั้น ๆ ว่า
เป็น รหัสนักศึกษา คะแนน หรือ เกรด 

 

 
ภาพ 7 ส่วน my class 

 

 
ภาพ 8 หน้าแสดงผลไฟล์คะแนนที่ต้องการนำเข้าสู่ระบบ 

 

 
ภาพ 9 หน้าจอแสดงรายละเอยีดคะแนน  

(เลือกดูรายละเอยีดของนักศึกษารายคน) 

 
ภาพ 10 หน้าจอแสดงรายละเอียดคะแนนนักศึกษารายคน 

- ส่วนอ่ืน ๆ เช่น Edit หมายถึง แก้ไขข้อมูลรายวิชา, Delete 
หมายถึง ลบข้อม ูลทั ้งหมดของรายวิชาน ั ้น ๆ ออก , Add 
Teacher หมายถึง เพิ่มอาจารย์ให้สามารถเข้าถึงรายวิชานั้น ๆ 
ได้ และ Add Student หมายถึง เพิ่มนักศึกษามายังรายวิชาเป็น
รายบุคคล เป็นต้น 
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ภาพ 11 หนา้จอแสดงรายละเอียดคะแนน (ปุ่ม Add Student) 

3.3 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
ในส่วนนี้ผู ้ดูแลระบบสามารถเข้าหน้าจอ login โดยกรอก 

URL โ ด ยต ร ง  ที่  http://www.seescore.fun/login/ admin 
(ภาพ 12) จากนั ้นใส่ username และ password เพื ่อเข้าสู่
ร ะบบมาย ั งหน ้ า  home admin (ภาพ 13 ) ทำการ  Add 
Teacher โดยกรอกฟอร์ม จากนั ้นระบบจะส่ง Email ไปยัง 
Email ของอาจารย์โดยอัตโนมัติ (ภาพ 14) จากนั ้นอาจารย์
สามารถนำ username และ password (ภาพ 15) มา login 
เพื่อเข้าใช้ระบบได้ต่อไป 
 

 
ภาพ 12 หนา้ admin login 

 

 
ภาพ 13 หนา้ home admin 

 

 
ภาพ 14 ตัวอย่าง email ที่อาจารย์ได้รับ 

 

 
ภาพ 15 ตัวอย่างไฟล์ username และ password.txt 

 
4. โครงสร้างของระบบงาน 

โครงสร ้างของระบบสารสนเทศจัดการผลคะแนนของ
ห้องเรียนสำหรับอาจารย์และนักศึกษา กรณีศึกษา :    ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรถูก
ออกแบบและพัฒนาขึ้นในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน ด้วย 
Laravel Framework ใช ้  Maria DB เป ็น  ฐานข ้อม ู ล  และ 
Deploy บน Cloud Service ของ Digital Oceans โดยสามารถ
แบ่ง โครงสร้างหลักๆได้ 2 ส่วนดังน้ี 
4.1 ส่วนของ Web Application 
 

 
ภาพ 16 โครงสร้างของระบบ 

 

มีผู ้ใช้งานระบบ คือ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ดูแลระบบ     
ในส่วนของนักศึกษา การเข้าใช้งานครั ้งแรกจะต้องทำการ 
Register โดยกรอกข้อมูลเข้ามาในระบบ จากนั้นระบบจะส่ง 
Verify Email ไปยัง Email ( Email@Silpakorn.edu เท่านั ้น) 
จากนั้นให้นักศึกษากดยืนยันใน Email จึงจะสามารถ Login ได้
ต่อไป เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถดูข้อมูลคะแนนที่ อาจารย์
นำเข้ามาในระบบไว้แล้วได้ รายวิชาที่ตนเองลงทะเบียนเรียนไว้
แล้วอาจารย์นำข้อมูลเข้ามาในระบบ 

 

mailto:Email@Silpakorn.edu


2392 

 

  

 
ภาพ 17 หนา้ home นักศึกษา 

 

 
ภาพ 18 หน้าตา่งแสดงรายละเอียดคะแนนของนักศึกษา 

ในส่วนของ อาจารย์การเข้าใช้งานครั้งแรกต้องทำการขอ 
Username ก ับ Password โดยสามารถขอได ้จาก Admin 
โดยตรง (จะส่งไปยัง Email อาจารย์) จากนั้นสามารถนำ User 
ที่ได้จาก Admin มา Login เข้าสู ่ระบบได้ เมื ่อเข้าสู ่ระบบจะ
สามารถเพิ่มห้องเรียน ดูข้อมูลแต่ละห้องเรียน และเพิ่มนักศึกษา
ในระบบมายังห้องเรียนได้ (โดยการอัพโหลด CSV File ข้อมูล 
รหัสนักศึกษา และคะแนนส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้จะให้ User ระบุว่า 
Columns ใน CSV เป็นส่วนใด) หรือกรอกรหัสนักศึกษาเพื่อเพิ่ม
มายัง Subject ก่อน ก็สามารถทำได้  

 

 
ภาพ 19 ส่วน my class 

และในส่วนของ Admin ทำหน้าที ่  Create User ให ้กับ
อาจารย์ได้ โดยเมื ่อทำการ Create แล้ว ระบบจะส่ง Email 
Password ไปยัง Email ของอาจารย์โดยอัตโนมัติ 

. 

 
ภาพ 20 หนา้ Home Admin 

 

4.2 ส่วนของฐานข้อมูล 

 
ภาพ 21 ฐานข้อมูลของระบบ 

ฐานข้อมูลของระบบประกอบไปด้วย  
1( ตาราง Admins เก็บข้อมูล Username และ Password 

ของ ผู้ดูแลระบบ 
2) ตาราง course เก็บข้อมูลว่ารายวิชาใดอาจารย์คนใดมี

สิทธ์ิเข้าถึงรายวิชานั้นบ้าง 
3) ตาราง course info เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของรายวิชานั้น 

เช่น ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
4( ตาราง grade เก็บข้อมูลเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา 
5) ตาราง score เก็บข้อมูลคะแนนท่ีนักศึกษาแต่ละคนทำได้  
6) ตาราง score info เก็บข้อมูลรายละเอียดของคะแนนสว่น

ต่าง ๆ เช่น คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค คะแนนสอบ
ย่อย เป็นต้น  

7( ตาราง teacher เก็บข้อมูลของอาจารย์ 
8) ตาราง users เก็บข้อมูลของนักศึกษา 

 
 
 
 

5. การทดสอบและประเมินผล 

จากการดำเนินงาน ได ้ม ีการทดสอบกับห้องเร ียนจริง 
(วิชาการออกแบบวงจรเชิงตรรก ) มี User ที ่ใช้ระบบจำนวน 
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162 คน โดยสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ สามารถรองรับการเข้า
ใช้งานระบบพร้อมกันสูงสุด  60 เครื ่องต่อนาที โดยไม่เกิด

ผลกระทบหรือปัญหากับเครื่องแม่ข่ายล่มหรือหน่วงแต่อย่างใด 
 

6. สรุปและอภิปราย 

ระบบสารสนเทศจัดการผลคะแนนของห้องเรียนสำหรับ
อาจารย์และนักศึกษา พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยจัดการเกี่ยวกับการ
ประกาศผลคะแนน มีการจัดเก็บ แสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่
สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถดูข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ของผล
คะแนนในรายวิชาต่าง ๆ ได้อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการ
ระบบแชทบอทมี วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื ่อให้
นักศึกษาหรือบุคลากรคณะอื่นสามารถเรียกดูข้อมูลการ
ติดต่อกับอาจารย์ได้ง ่ายขึ ้น และเพื ่อให้สะดวกกับ
นักศึกษาหรือบุคลากรคณะอื ่นที ่ต ้องการจะติดต่อ
อาจารย์โดยนำเอาแพลตฟอร์ม Dialogflow ซึ ่งเป็น
บร ิการสร ้างแชทบอทท ี ่ ใช ้ เทคน ิคด ้าน Machine 
Learning และNatural Language Processing ร่วมกับ 
LINE Developers ผู้ใช้สามารถโต้ตอบสื่อสารเกี่ยวกับ 
การค้นหาข้อมูลทีอ่ยากจะติดต่อกับอาจารย์ในคณะได้ 

 ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้มีการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบแชทบอทคณะบริหารธุรกิจ เพื ่อให้ง่ายต่อการ
ติดต่อกับอาจารย์ในคณะการวิจัยนี ้พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจการใช้แชทบอทเพื ่อช่วยในการค้นหา
ข้อมูลและยังง่ายต่อกับค้นหาข้อมูล 
คำสำคัญ:ไลน,์ แชทบอท, Dialogflow 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The development of information systems for 
managing the Chatbot system Purpose of study 
To make it easier for students or other faculty 
staff to access contact information with 
professors And to make it convenient for 
students or other faculty who want to contact 
teachers by using the Dialogflow platform, a 
chat-building service that uses machine learning 
and natural language processing techniques with 
LINE Developers. Users can interact and 
communicate about Finding information that 
would like to contact the faculty members 

 Therefore, the author has analyzed and 
designed the Chat Bot system of the Faculty of 
Business Administration. To make it easier to 
contact the faculty in this research, students are 
satisfied with using chat bots to help find 
information and are also easy to find 
information. 

Keywords: Line, Chat bots, Dialogflo 
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1.บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังได้รับ
ความสนใจเป็น อย่างมาก ซึ่งสาขาที่เกี ่ยวข้องกับการ
พัฒนาแชทบอท คือ Machine Learning ซึ ่งเป็นการ
พัฒนาให้เครื่องจักรหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์สามารถมี
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง Machine Learning ได้รับการ
พัฒนามาตั ้ งแต ่ในอดีตจนถึงป ัจจ ุบ ันสามารถ นำ
เทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้เพื ่อก่อให้เกิดประโยชน์ใน
หลาย อุตสาหกรรม เทคโนโลยี Machine Learning ได้
นำมาพัฒนาเป็นแชทบอท หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
จำลองรูปแบบการสนทนาของ มนุษย์เพื ่อที ่จะทำให้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสื่อสารและ เข้าใจภาษา
ของมนุษย์ได้ แชทบอทเริ่มถูกนำมาใช้ มากขึ้นเนื่องจาก 
คุณประโยชน์ของแชท เช่น การเป็น customer service 
24 ในงานวิจัยนี้จึงนำเสนอการพัฒนาระบบแชทบอท
ช่วยให้การติดต่อกับอาจารย์ในคณะได้อย่างง่ายขึ้น โดย
การแชทผ่านทางไลน์จะมีแชทบอทคอยตอบคำถาม 
เนื่องจากปัญหาของนักศึกษาหรือบุคลากร ที่ต้องการจะ
ติดต่อกับอาจารย์แต่ไม่ทราบจะติดต่ออาจารย์ย ังไง 
ระบบแชทบอทซึ่งเป็นระบบที่เหมาะกับการช่วยในการ
แก้ปัญหาในติดต่อกับอาจารย์ ระบบจะจำลองบท
สนทนาระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาหรือบุคลากร ที่จะ
เป็นตัว ช่วยในการตอบกับข้อมูลการติดต่อกับอาจารย์ 
เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้ง่ายขึ้น  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการทำงานวิจัย 

1.เพ่ือให้นักศึกษาหรือบุคลากรคณะอ่ืนสามารถ
เรียกดูข้อมูลการติดต่อกับอาจารย์ได้ง่ายขึ้น 

2.เพื่อให้สะดวกกับนักศึกษาหรือบุคลากรคณะ
อ่ืนที่ต้องการจะติดต่ออาจารย์ 
 
1.3 ขอบเขตของระบบ 

ขอบเขตของการดำเนินงานของระบบแชทบอท
คณะบริหารธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ
ผู้ดูแลระบบ และส่วนของ ผู้ใช้งานระบบ 

 
1.3.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

3.1.1ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม ลบ หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในแชทบอทได้ 

3.1.2 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับระบบแช
ทบอทได ้

 
1.3.2 ส่วนของผู้ใช้ 

3.2.1 สามารถขอข้อมูลในการติดต่ออาจารย์ได ้
3.2.2 สามารถค ้นหาข ้อม ูลการต ิดต ่อของ

อาจารย์ผ่านแชทบอทได้ง่ายขึ้น 
 

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

สำราญ วานนท์  เ สนอการพ ัฒนาระบบ 
Chatbot ในหาข้อมูลเพื่อ การส่งข้อความออนไลน์ผ่าน 
LINE แอปพลิเคชันใช้ เทคโนโลยี LINE API และพัฒนา
ระบบตอบโต้การสนทนา อัตโนมัติด้วยภาษา Python 
ระบบถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการบอกข้อมูลของ
อาจารย์ของแต่ละคน ผู้ใช้งานรายบุคคล เมื่อผู้ใช้งาน
เพิ่มเพื่อนกับระบบ ระบบจะส่ง ข้อความทักทาย และ
ข้อความขออนุญาตตอบแบบสอบถามข้อมูลของอาจารย์
ที่นักศึกษาจะสอบถามเมื่อผู้ใช้งานทำการสอบถามข้อมูล
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ของอาจารย์ผู้ใช้จะต้องส่งข้อความเป็นชื่อของอาจารย์
เข้ามายังระบบ ระบบจะตอบกลับข้อความ เป็นชื่อ
นามสก ุล คณะ สาขา เบอร ์โทรศ ัพท ์ e-mail line 
facebook และตำแหน่ง และจากผลการ ทดสอบระบบ
ว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ของ
งานวิจัย พบว่าค่าเฉลี่ยด้านตรงความต้องการของผู้ใช้ได้ 
3.7/5 คะแนน ระบบจึงควรได้รับการพัฒนาต่อให้ตรง
กับความ 
ต้องการของผู้ใช้มากขึ้น  
 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
    2.2.1 แชทบอท  

แชทบอท เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง 
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ จำลองบทสนทนาของมนุษย์ ให้สามารถ
พูดคุยสื ่อสารกับมนุษย์ ผ่านทางข้อความแบบ real-
time หรือทางเสียง โดยแชทบอทได้มีการพัฒนา 2 แบบ
ดังนี้ 1) การกำหนดด้วยกฎ (Rule-Base Bot) จะทำงาน
ตามกฎ และคีย์เวิร์ดที่กำหนดไว้ ถ้าหากคำถามไม่ตรงกับ
ท ี ่กำหนดไว ้อาจ ทำให ้ระบบทำงานผ ิดพลาด 2) 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI Bot) จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ และ 
Machine Learning เข้ามาช่วยให้แชทบอทเข้าใจภาษา
มนุษย์ มากขึ้น  
    
  2.2.2 LINE Developers  
LINE Developers  เ ป ็ น  API จ าก  LINE  Business  
Platfrom สำหรับนักพัฒนาซอฟแวร์ที่จะมีระบบ Chat 
Bot เปิด API ให้สามารถเชื ่อมระบบ CRM หรือ IOT 
รูปแบบการใช้งาน สามารถให้ปลั ๊กอินภายนอก หรือ
สร้างแอปพลิเคชันมาเชื่อมต่อ แชทคุยได้โดยตรงผ่าน 
API ที่ LINE เตรียมไว้ 

  

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
    3.1.1 ศึกษาระบบงานเดิม 
 ขั้นตอนนี้จะทำการรวบรวมข้อมูลของระบบเดิม 
ศึกษา ถึงปัญหาและขั้นตอนการทำงานระบบเดิม 
หลังจากศึกษาแล้วได้ ทราบว่า นักศึกษาหรือบุคลากรที่
ไม่ได้อยู่คณะเดียวกันต้องการที่จะติดต่อได้ที่ไหนซึ่งทำให้
เกิดการเสียงเวลาในการติดต่อในบางเวลาที่เร่งด่วน  
 
3.2 วิเคราะห์ระบบ   
       
      หลังจากศึกษาและรวบรวมข้อมูล ทำให้ทราบถึง
ปัญหาของ ระบบงานเดิม ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดใน
การทำระบบแชทบอทคณะบริหารธุรกิจ โดยมีการนำแช
ตบอทเข้ามาสนับสนุนการทำงานระบบ เพื่อเพิ่มความ
รวดเร็วในการติดต่อกับอาจารย์ในคณะ 
 
3.3 การออกแบบระบบ    
    
     เป็นขั ้นตอนในการศึกษาการออกแบบระบบงาน 
โดยนำ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ปัญหามาทำการ ออกแบบโครงสร้างข้อมูลและออกแบบ
ส่วนติดต่อผู ้ใช้ รวมถึง ออกแบบชุดคำถามและชุด
คำตอบของแชตบอท เพื่อสนับสนุน การทำงานของผู้ใช้
และสามารถทำงานได้ตรงกับความต้องการ โดยแบ่งการ
ออกแบบระบบเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 
3.3.1 สถาปัตยกรรมระบบ 
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ภาพที่ 1  แสดงภาพสถาปัตยกรรมระบบ 

 

สถาปัตยกรรมของระบบ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1. LINE ค ือแอปพล ิ เคช ั ่ นท ี ่ ผสมผสานบร ิ การ 
Messaging และ Voice Over IP นำมาผนวกเข้าด้วยกัน 
จึงทำให้เกิดเป็นแอปพลิชั่นที่สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่ง
ข้อความ โพสต์รูปต่างๆ  หรือจะโทรคุยกันแบบเสียงก็ได้ 

    2.Chatbot (Dialogflow) เป ็นองค ์ประกอบท ี ่ ใช้
เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการสร้างบทสทนา 
แพลตฟอร์ม Dialogflow ช่วยสนับสนุนการท างานของ
ระบบ   

    3. Google Sheets (กูเกิล ชีท) เป็นแอปพลิเคชันใน
กลุ่มของ Google Drive (กูเกิล ไดรฟ์) ซึ้งเป็นนวัตกรรม
ของ Google (กูเกิล) มีลักษณะการทำงานคล้ายกันกับ 
Microsoft Excel (ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล) คือสามารถมา
สร้าง Column, Row สามารถใส่ข้อมูลต่างๆ ลงไปใน 
Cell (เซลล์) ได้ และ คำนวณสูตรต่างๆได้ 

 

3.3.2 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow 
Diagram) 

 
ภาพที่ 2  แสดงการออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูล 

3.3.3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ข้อมูล (E-R 
Diagram) 
 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) 

 
4. ผลการดำเนินงาน 

 
ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 
- หน้าแสดงรายชื่อทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าแสดงรายชื่อทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ 

 
 
 
 
 



2398 

 

 

 

-หน้าจัดการข้อมูลเชิงลึก 
 

 
ภาพที่ 5 หน้าจัดการข้อมูลเชิงลึก 

 

- หน้าจัดการข้อมูลแชทบอท 
 

 
ภาพที่ 6 หน้าจัดการข้อมูลแชทบอท 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนของผูใ้ช้งาน 
 
- หน้าแรกของเว็บ 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าแรกของเว็บ 

 
-หน้าแชทบอท 

 

 
ภาพที่ 8  หน้าการสนทนาแชทบอท 
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ภาพที่ 9  หน้าการสนทนาแชทบอท 

5. สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลวิจัย       
 
     จากการทำการวิจัยแชทบอทคณะบริหารธุรกิจ มี
การประเมิน การใช้งานของระบบโดยผู้ใช้ ผลปรากฏว่า  

1) ด้านความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมอยู่
ใน ระดับดี  

2) ด้านความสวยงามของหน้าจออยู่ในระดับดี     
3) ด้าน ความถูกต้องของข้อมูลอยู่ในระดับดี  
4) ด ้ านความรวดเร ็ ว ในการ  ทำ งานของ

โปรแกรมอยู่ในระดับดี  
5) ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการ ใช้งานระบบอยู่

ในระดับด ี
ผลสรุปโดยรวม อยู่ในระดับ ดี  
 
 
 

5.2 ปัญหาที่พบในการทำงาน 
 
 เนื่องจากการสร้างระบบปฏิบัติการ Chatbot 
เป็นระบบที่ต้องสร้างโดยการใช้ทักษะด้านโปรแกรมและ
ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เฉพาะเจาะจง ทำให้เกิดการติดขัด
ระหว่างการสร้างระบบปฏิบัติการ Chatbot เนื่องจากมี
ความรู้ดา้นโปรแกรมไม่เพียงพอ เมื่อเกิดปัญหาทำ ให้ไม่ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันที 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย     
   
      ในการวิจัยครั้งนี้ พบปัญหาในการจัดทำระบบแช
ทบอทที่ไม่ สามารถโต้ตอบแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ได้ ซึ่งได้มี
ข ้อตกลงการใช้งาน กับผู ้ใช ้ระบบนี้  งดเล่นการส่ง
สติ๊กเกอร์ ในการพัฒนาระบบ เพิ่มเติมครั้งต่อไป ควร
พัฒนาเพิ่มในส่วนของ การแนะนำจาก   แชทบอทให้
ครอบคลุมข้อซักถามของผู้ใช้ให้มากขึ้นกว่าเดิม 
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บทคัดย่อ 

 ระบบแนะนำภาพยนตร์ตามความชื่นชอบของผู้ใช้ เป็นระบบ

ที่ถูกพัฒนาขึ ้นมาเพื ่อช่วยแก้ไขปัญหาในการตัดสินใจรับชม

ภาพยนตร์ของผู้ใช้ที่อาจมีการศึกษาข้อมูลจากเนื้อเรื่องย่อหรือ

การใหค้ะแนนภาพยนตร์จากผู้ใช้ท่านอื่น ๆ โดยภายในของระบบ

จะมีการทำงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ การค้นหาภาพยนตร์ที่

ผู้ใช้ต้องการผ่านการเสริชหรือผ่านฟิลเตอร์ต่าง ๆ , การแนะนำ

ภาพยนตร์สำหรับผู้ใช้รายใหม่ที่เข้ามาในเว็บไซต์ , การแนะนำ

ภาพยนตร์สำหรับตัวผู้ใช้เองโดยดูจากการกดเข้าชมภาพยนตร์

ของผู้ใช้ในแต่ละเรื่องหรือประเภท, การแนะนำภาพยนตร์ของ

ผู้ใช้หลาย ๆ ท่านที่มีความคล้ายคลึงกันโดยดูจากการเลือกชม

และการให้คะแนนภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องหรือประเภทน้ัน ๆ ซึ่ง

อาจทำให้ผู้ใช้ได้รับความหลากหลายในการเลือกชมภาพยนตร์

มากยิ่งข้ึน 

คำสำคัญ— ระบบแนะนำภาพยนตร์,ตัวกรองและการค้นหา 

 

ABSTRACT 
 The system recommends movies according to the 

user's preferences. It is a system that has been 

developed to help resolve the problem of user viewing 

decisions that may contain information from short 

stories or movie ratings from other users. The system's 

internal work is divided. It is 4 sections: searching for 

the movies that users want through search or through 

various filters, movie recommendations for new users 

entering the website, movie recommendations for users  

by looking at the press. View a user's movies for each 

title or genre, recommend movies of similar users 

based on their selection and rating of movies for each 

title or genre, which may lead to users. More variety of 

movies to choose from 

Keyword—  recommend movie system, filter and 

search; 

 

1.บทนำ 

 ภาพยนตร์ คือ สื ่อที ่ถ ่ายทอดอารมณ์ เหตุการณ์ และ

จินตนาการออกสู่สาธารณะชนในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวเป็นสิ่ง

ที่ให้ความบันเทิงชนิดหนึ่งต่อผู้คนทุกยุคทุกสมัย หลากหลายเพศ

และวัย มีสถานที่ฉายภาพยนตร์มากมาย แต่ในปัจจุบัน เมื่อ

เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การที่จะ

รับชมภาพยนตร์นั้นก็สะดวกขึ้น โดยที่ผู้ชมไม่จำเป็นต้องเดินทาง

ไปรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แต่สามารถรับชมผ่าน

ช่องทางเว ็บไซต์หร ือแอปพล ิเคชัน  โดยใช้คอมพิวเตอร์  

โทรศ ัพท ์ม ือถ ือ แท ็บเล ็ต หร ือสมาทร ์ท ีวีท ี ่ เช ื ่อมต ่อกับ

อินเทอร์เน็ต ซึ ่งผู ้ชมส่วนมากจะหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายและมีผู ้ชมจำนวนมากที ่มีปัญหาในการเลือกชม

ภาพยนตร์ การตัดสินใจในการรับชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาและ

สาระตามที่ผู้ชมต้องการ ผู้ชมบางคนอาจต้องการความคิดเห็น 

คำวิจารณ์ของผู ้อ ื ่น หลังจากที ่ได ้ร ับชมภาพยนตร์เรื ่องใด      

เรื่องหนึ่ง เพื่อนำมาตัดสินใจในเลือกชม ทำให้เสียเวลาในการ

ค้นหาเป็นอย่างมาก  
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 จากข้อมูลและปัญหาดังกล่าวผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการ

พัฒนาระบบการสืบค้นภาพยนตร์ที ่ตรงกับความต้องการของ

ผ ู ้ ใช ้งานที ่ม ีการใช้ความร ู ้และเทคนิคทางการประมวลผล

ภาษาธรรมชาติ(Natural language processing) ในการตัดคำ 

เพื่อให้เป็นคำสำคัญ (keyword) ในการแยกประเภทและนำมา

วิเคราะห์เพื่อค้นหาภาพยนตร์ให้ผู้ใช้ผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่น ที่

จะมีสืบค้นความต้องการของผู้ใช้จากคำค้น หรือตัวกรองข้อมูล

(Filters) และแนะนำภาพยนตร์ที่ผู้ใช้สนใจหรือต้องการค้นหา 

เพื่อได้ผลลัพธ์ที ่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์

ประเภทของภาพยนตร์เพื่อแนะนำตามความชอบของผู้ใช้ มีการ

เก็บข้อมูลของผู้ใช้หลายๆท่านเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรม

ความชื่นชอบที่ใกล้เคียงและแนะนำภาพยนตร์ในการสืบค้นรอบ

ต่อไปให้กับผู ้ใช้ โดยในส่วนของการแนะนำภาพยนตร์หรือ

เรียกว่า Recommendation System จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

คือ ส่วนของการวิเคราะห์ภาพยนตร์เพื่อแนะนำตามความชอบ

ของผู ้ใช้โดยใช้ Content-based filtering และส่วนของการ

แนะนำโดยมีการเก็บข้อมูลของผู ้ใช้หลายๆท่านเพื ่อนำมา

ว ิ เ คราะห ์พฤต ิกรรมความช ื ่ นชอบท ี ่ ใกล ้ เ ค ี ย ง โดยใ ช้  

Collaborative filtering 

 

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ปาลิตา แสงสิริ เสนอการพัฒนาระบบแนะนำร้านอาหาร

อัตโนมัติบนสมาร์ทโฟนโดยใช้ข้อมูลเชิงตำแหน่งและรายการ

อาหาร[1] ระบบถูกพัฒนาโดยประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ส่วน

การกรองข้อมูลสำหรับแนะนำรายการอาหารและส่วนแอปพลิเค

ชันแนะนำร้านอาหาร ส่วนการกรองข้อมูลสำหรับแนะนำ

รายการอาหารใช้หลักการ CONTENT-BASED FILTERING ซึ่งให้

ความสำคัญของข้อมูลรายการอาหารและค่าความคล้ายคลึงของ

รายการอาหารกับความต้องการของผู ้ ใช้งาน อีกทั ้งมีการ

ประยุกต์ใช้ระบบ MULTI-CRITERIA RATING เพื่อพิจารณาการ

กำหนดค่าคะแนนตามความชอบตามส่วนประกอบของรายการ

อาหาร สำหรับหาค่าความคล้ายคลึงระหว่างรายการอาหารกับ

ความชอบของผ ู ้ ใช ้ งาน ในระบบใช ้ว ิธีK-NN(K-NEAREST 

NEIGHBOR) สำหรับการคำนวณระยะห่างระหว่างข้อมูล ส่วน

แอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารบนสมาร์ทโฟนโดยใช้ข้อมูลเชิง

ตำแหน่งและข้อม ูลรายการอาหารบนโครงสร้าง MOBILE 

APPLICATION CROSS PLATFORM ท ี ่ ม ี ก า ร ส ื ่ อ ส า รแบบ 

RESTFUL PROTOCOL 

2.2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1 Information Retrieval System[2] 

 ระบบค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval System 
หรือ IR) เป็นระบบที่จัดการและประมวลผลสารสนเทศประเภท
เอกสาร (Document) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร 
บทความ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างดัชนีเพื่อเก็บบันทึก การดึง
เอกสาร และการแสดงรูปแบบ โดยใช้ลักษณะเด่นของเนื้อหาของ
เอกสารเป็นหลักในการค้นหาและดึงเอาเอกสารที่ต้องการออกมา 
ซึ่งมีเทคนิคต่าง ๆ ที่จะสามารถสืบค้นผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้ในเกณฑ์
ที่สามารถยอมรับได้ 
 

 
ภาพ 1 Information Retrieval System 

2.2.2 ระบบแนะนำสินค้า (Recommend System)[3] 

2.2.2.1 Content-based[4] 

เป็นรูปแบบโมเดลที่แนะนำลักษณะของตัวบริการหรือสินค้า

เป็นตัวตั ้ง แล้วแนะนำสินค้าและ บริการอื ่นที่มีคุณลักษณะ

คล้ายๆกัน เช่น แนะนำบทความที่คล้ายคลึงกับประวัติการอ่าน

ของผู้ใช้จากหมวดหมู่ที่อ่าน แทร็กด้านในบทความ หรือผู้เขียน 
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ภาพ 2 Content-based model 

 2.2.2.2 Collaborative filtering[5]  

 เป็นรูปแบบโมเดลที่เรียนรู้จากพฤติกรรมของผู้ใช้กับผู้ใช้คน
อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น User1 ชอบสินค้า A,B,C  User2 ชอบ
สินค้า A,B,D User3 ชอบสินค้า B,C,D,E  ซึ่งสินค้า D,E จะถูก
แนะนำให้กับ User1 สินค้า C,E จะถูกแนะนำให้กับ User2 และ
สินค้า A จะถูกแนะนำให้กับ User3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 Collaborative filtering model 

ตัวอย่างการทำงานของ Collaborative filtering เช่นรูปด้านล่าง

คือข้อมูลตารางการเก็บคะแนนความชอบภาพยนตร์ของผู้ใช้แต่

ละคน 

ตาราง 1 ตารางการเก็บคะแนนความชอบภาพยนตร์ของผู้ใช้ 

แต่ละคน 

  

 จากนั้นทำการหาความคล้ายคลึงโดยการคำนวณ Cosine 

ของแต่ละคนเช่น ต้องการหาของ A กับ B สามารถหาทำไดโ้ดย

ใช้สูตร Cosine ดังนี้  

similarity = cos(θ) =
A ⋅ 𝐵

‖𝐴‖‖𝐵‖

=
∑ 𝐴𝑖𝐵𝑖

𝑛
i=1

√∑ 𝐴𝑖
2𝑛

ร=1
√∑ 𝐵𝑖

2𝑛

𝑖=1

                 (1) 

คำนวณได้ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการคำนวณค่า Cosine Similarity ระหว่าง A และ B แสดง

ให้เห็นว่ามีความเหมือนกันอยู่ 0.682793 หรือ 68.2793 

เปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นทำการหา Cosine ระหว่างผู้ใช้จนครบทุก

คนจะได้ข้อมูลเป็นตารางดังนี ้

𝐴 ⋅ 𝐵 = (3 ∗ 2) + (4 ∗ 5) + (5 ∗ 0) = 26                 (2) 

‖𝐴‖ = √32 + 42 + 52 = 7.071067811                 (3) 

‖𝐵‖ = √22 + 52 + 02 = 5.38516480                   (4) 

𝐴 ⋅ 𝐵

‖𝐴‖‖𝐵‖
=

26

7.071067811 ∗ 5.38516480 
= 0.682793       (5) 
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 ตาราง 2 ค่า Cosine Similarity ระหวา่งผู้ใช้ทุกคน 

 

 ซึ่งจากตารางแสดงให้เห็น  

A คล้ายกับ B ประมาณ 68.2793 เปอร์เซ็นต์  

A คล้ายกับ C ประมาณ 42.4264 เปอร์เซ็นต์   

A คล้ายกับ D ประมาณ 82.2192 เปอร์เซ็นต์ 

จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การดูภาพยนตร์ของ A คล้ายกับ D มาก

ที่สุดดังนั้นหาก D ชอบดูภาพยนตร์เรื่องไหนก็อาจเป็นไปได้ว่า 

A ชอบภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วยเช่นกัน 

 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1 วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 งานวิจัยระบบแนะนำภาพยนตร์ตามความชื่นชอบของผู้ใช้ 

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบแนะนำภาพยนตร์ที่ตรงตามความ

ต้องการและชื ่นชอบของผู ้ใช้งาน ผู ้ใช้ได ้ร ับการแนะนำ

ภาพยนตร์จากรายการของผู ้ใช้ท่านอื ่นที ่มีความชื ่นชอบ

คล้ายคลึงกัน และผู้ใช้สืบค้นข้อมูลภาพยนตร์ได้ตามความ

ต้องการหรือสนใจได้อย่างเหมาะสม 

3.1.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 การทำงานของระบบแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่ 1 

คือส่วนท่ีผู้ใช้สืบค้นภาพยนตร์จากช่ือภาพยนตร์ นักแสดง  

ผู้กำกับ ประเภทของภาพยนตร์ หรือตัวกรองอื่น ๆ จากเว็บ

แอปพลิเคชัน ในส่วนที่ 2 คือ เมื ่อผู ้ใช้เข้ามาทำการค้นหา

ภาพยนตร์แล้วเลือกภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นรายการโปรดระบบ

จะมีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้เพื่อนำมาใช้ในการแนะนำกับผู้ใช้ใน

ครั้งต่อไป ในส่วนของการแนะนำภาพยนตร์ให้แก่ผู้ใช้ซึ่งมีการ

นำเอาข้อมูลรายการโปรดภาพยนตร์ที ่ชื ่นชอบและการให้

คะแนนภาพยนตร์ไปหาความคล้ายคลึงกับภาพยนตร์เรื่องอื่น 

ๆ  จากฐานข้อมูลโดยหาความคล้ายคลึงจากตัวกรองต่าง ๆ ท่ี

กำหนดไว้ และในส่วนที่ 3 คือ การแสดงผลภาพยนตร์ที่ผู้ใช้

สืบค้นหรือต้องการ ซึ่งส่วนนี้จะมีการแนะนำภาพยนตร์ที่คาด

ว่าผู้ใช้อาจจะสนใจ โดยหลังจากที่ทำการหาความคล้ายคลึง

ของภาพยนตร์จากการส ืบค้นของผ ู ้ ใช ้แล ้วจะนำความ

คล้ายคลึงมาทำการจัดอันดับ(Ranking) ความคล้ายคลึงแล้ว

นำไปแนะนำให้กับผู้ใช้โดยเรียงลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 4 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 3.1.2 การออกแบบระบบ และวิธีการพัฒนา 

 วิจัยนี้ได้วิเคราะห์ปัญหาในการเลือกชมภาพยนตร์ การ
ตัดสินใจในการรับชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาและสาระตามที่ผู้ใช้
ต้องการ ผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาระบบเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่ง
เป็นตัวช่วยที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์แก่ผู้ใช้ ในการเลือก
ชมภาพยนตร์ได้ดียิ่งขึ้น โดยเครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบได้แก่ 
ระบบค้นคืนสารสนเทศ ( Information Retrieval System 
หร ือ IR)  ระบบแนะนำส ินค ้ า  (Recommend System) 
ประกอบด้วย Content-based และCollaborative filtering 
ระบบจะมีเก็บข้อมูลความถี่จากภาพยนตร์ที่ผู้ใช้เลือกนำมาใช้
ในการแนะนำภาพยนตร์ให้กับผู้ใช้ซึ่งระบบจะมีส่วนประกอบ
ดังนี ้
1) ส่วนของการสืบค้นภาพยนตร์ 
- ระบบเว็บแอปพลิเคชัน จะสืบค้นภาพยนตร์จากคำค้น
(keywords) คือ ชื ่อภาพยนตร์ นักแสดง  ผู ้กำกับ หรือตัว
กรองข้อมูล(filter) ดังนี้ ประเภทภาพยนตร์ ปีที่ฉาย คะแนน
ของภาพยนตร์ และระยะเวลาของภาพยนตร์ 
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- ทำการดึงข้อมูลภาพยนตร์จากเว็บไซต์ เพื ่อนำมาเป็น
ฐานข้อมูลและนำไปใช้ในการสร้างคลัง เพื ่อใช้สำหรับการ
สืบค้นข้อมูลของภาพยนตร์จากคำค้นหรือตัวกรองที่กำหนดไว้ 
- ระบบสามารถสืบค้นภาพยนตร์จากเนื ้อเร ื ่องย ่อของ
ภาพยนตร์โดยจะใช้ข้อมูลของภาพยนตร์เป็นเอกสารในการ
สืบค้นและทำการสร้างดัชนีคำศัพท์( index) จากเอกสารเพื่อ
นำไปเปรียบเทียบกับคำค้นที่ผู ้ใช้ป้อนเข้ามา โดยการนำคำ
ด ั ชน ี ท ี ่ ไ ด ้ ไ ปทำการหาค ่ า TF(Term Frequency)  กั บ
IDF( Inverse Document Frequency) เพ ื ่อหาค ่า weight 
และ length ตามกระบวนการของระบบค้นคืนสารสนเทศ 
และนำไปหาค่าความคล้ายคลึงระหว่างเอกสารกับคำค้นที่ผู้ใช้
ป้อนเข้ามา จากนั้นนำไปทำการจัดลำดับเอกสาร(ranking)ที่มี
ค่าความคล้ายคลึงมากที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือภาพยนตร์ที่
ผู้ใช้ต้องการ 
2) ส่วนของการแนะนำภาพยนตร์สำหรับผู้ใช้งานใหม่ เมื่อผู้ใช้
ใหม่เข้าสู่ระบบในครั้งแรก  
- ระบบจะมีการสุ่มภาพยนตร์ในคลังขึ้นมาและให้ผู้ใช้ทำการ
เลือกภาพยนตร์ที่ช่ืนชอบ 5เรื่อง 
- ระบบทำการนับความถี่จากประเภทของภาพยนตร์นักแสดง 
และผู ้กำกับที ่ผ ู ้ใช้เล ือก เพื ่อทำการคำนวณและแนะนำ
ภาพยนตร์ตามข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกในครั้งแรก 
3) ส่วนของการแนะนำภาพยนตร์ที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่ผู ้ใช้ช่ืน
ชอบ 
- ระบบจะทำการเก็บข้อม ูลการกดเลือกภาพยนตร ์เป็น 
Favorite ของผู้ใช้เพื่อนำไปคำนวณหาข้อมูลความช่ืนชอบของ
ผู้ใช้เพื่อทำการแนะนำภาพยนตร์ให้กับผู้ใช้ในรอบต่อไป 
- ระบบทำการนับความถี่จากประเภทภาพยนตร์ นักแสดง 
และผู้กำกับที่ผู้ใช้ช่ืนชอบมากที่สุด 
- หลังจากระบบวิเคราะห์ความถี่แล้วจะแนะนำภาพยนตร์ที่มี
ส่วนคล้ายกันให้กับผู้ใช้  
4) ส่วนของการแนะนำภาพยนตร์จากการเก็บข้อมูลของผู้ใช้
ท่านอื่นที่มีพฤติกรรมความชื่นชอบคล้ายคลึงกัน 
- ระบบจะทำการเก็บข้อมูลการให้คะแนนของผู้ใช้หลายๆท่าน
เพื่อนำมาวิเคราะห์หาพฤติกรรมความชื่นชอบที่คล้ายคลึงกับ
ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ โดยจำแนกการวิเคราะห์จากการให้คะแนน
ภาพยนตร์ของผู้ใช้ทุกคน 

- วิเคราะห์การให้คะแนนของผู้ใช้ทุกคนที่คล้ายคลึงโดยใช้สูตร
ในการคำนวณคือการหา cosine similarity 
- หลังจากวิเคราะห์พฤติกรรมจากการให้คะแนนของผู้ใช้
หลายๆท่านแล้วจะมีการแนะนำภาพยนตร์ที่มีความคล้ายกัน
ให้กับผู้ใช้ที่ความชื่นชอบคล้ายคลึงกัน เช่นตัวอย่างรูปด้านล่าง 
 
 ตาราง 3 ตารางการเก็บคะแนนความชอบภาพยนตร์ของผู้ใช้ 

 แต่ละคน 

 
 
 
 

จากตัวอย่างรูปจะเห็นว่าผู ้ใช้แต่ละคนไม่ได้ให้
คะแนนภาพยนตร์ทุกเรื่อง แต่มีสองคนที่มีการให้คะแนน
ภาพยนตร์คล้ายๆกัน โดยใช้สูตร Cosine ดังนี้  

 

similarity = cos(θ) =
A ⋅ 𝐵

‖𝐴‖‖𝐵‖

=
∑ 𝐴𝑖𝐵𝑖

𝑛
i=1

√∑ 𝐴𝑖
2𝑛

ร=1
√∑ 𝐵𝑖

2𝑛

𝑖=1

                 (1) 

 

ยกตัวอย่างการคำนวณ C และ D ได้ดังนี ้

 
 𝐴 ⋅ 𝐵 = (5 ∗ 0) + (0 ∗ 4) + (5 ∗ 5) + (3 ∗ 0) + (0 ∗ 0)  
            =  25                                                                                      (2) 
 

‖𝐴‖ = √52 + 02 + 52+32 + 02 = 7.68114575              (3) 

 
 ‖𝐵‖ = √02 + 42 + 52 + 02 + 02 = 6.40312424                  (4) 

 
𝐴 ⋅ 𝐵

‖𝐴‖‖𝐵‖
=

25

7.68114575 ∗ 6.40312424
= 0.5083023     (5) 

 

จะได้ว่า C คลา้ยกับ D ประมาณ 50.83023 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้ใช้ C และD ชอบและการใหค้ะแนน

ภาพยนตรเ์รื่อง "John Wick" เชน่เดียวกัน นอกจากนั้น

ผู้ใช้ D ยังชอบและให้คะแนนภาพยนตร์เรื่อง "The 

Godfather"ด้วยแตผู่้ใช้ C ยังไมเ่คยให้คะแนนภาพยนตร์

เรื่องดังกล่าวก็มีความน่าจะเป็นทีผู่้ใช้ C อาจจะชอบ
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ภาพยนตรเ์รื่องนี้ด้วยซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในประเภท

เดียวกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือการแนะนำภาพยนตร์ในประเภท

เดียวกับเรื่องของ D ที่ C นั้นยังไม่เคยให้คะแนน 

- โมเดลที่ใช้คือ Collaborative filtering โดยการนำ
ค ่าคะแนนภาพยนตร ์จากผ ู ้ ใช ้มาคำนวณด้วย 
Cosine similarity เพื ่อทำการหาความคล้ายคลึง
ของประเภทภาพยนตร์เป็นเปอร์เซ็นต์จากนั้นนำไป
จัดอันดับเพื่อแนะนำผู้ใช้ต่อไปจากมากไปน้อย 
โดยระบบแนะนำภาพยนตร์ตามความช่ืนชอบของ

จะมีหน้าจอแสดงแก่ผู้ใช้งานดังน้ี 

- เว็บแอปพลิชันมีการให้เข้าสู่ระบบโดยการ Login 
 

 

ภาพ 5 หน้า Login 

- ระบบมีการให้สมาชิกหากผู้ใช้ไม่มีบัญชี โดยการ 
Register และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  

 

 

ภาพ 6 หน้าสำหรับการ Register 

 

- เมื่อเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ใช้งานเป็นครั้งแรก 
ระบบจะมีการให้ผู ้ใช้เลือกภาพยนตร์ที ่ชื ่นชอบ 

จำนวน 5 เรื่องจากที่แสดงทั้งหมด เพื่อนำมาใช้ใน
การแนะนำภาพยนตร์ต่อไป 
 

 
 
ภาพ7 เลือกภาพยนตร์จำนวน 5 เร่ือง (สำหรับผู้ใช้ใหม่) 

- หน้าเว็บแอปพลิชันเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจาก
แสดงภาพยนตร์ที่แนะนำที่ช่องRecommend

 
   

ภาพ 8 หน้าเว็บแอปพลิเคชัน MovieForU 

- สามารถค้นหาภาพยนตร์จากช่ือเรื่อง นักแสดงและผู้
กำกับที่ช่อง Search 

- สามารถใช้ตัวกรอง(Filter) ในการค้นหาซึ่งจะต้อง
เลือกประเภท คะแนนเรตติ้ง ปีท่ีฉาย ระยะเวลาของ
ภาพยนตร์ที่ต้องการ 

- ไม่จำเป็นต้องเลือกให้ครบทุกตัวกรอง 
- ตัวอย่างการค้นหาภาพยนตร์จากตัวกรองข้อมูล 

(Filter) โดยเลือกประเภท = Comedy,  
คะแนนเรตติ้ง = 5.1-6.0 ดังรูป 
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 ภาพ 9 ตัวอย่างการค้นหาภาพยนตร์จากตัวกรอง(Filter) 
 

- จะได้ผลลัพธ์ของการค้นหาเป็นดังนี้ 
 

ภาพ 10 ผลลัพธก์ารค้นหา 

- คลิกเลือกภาพยนตร์ที่ต้องการเพื่อแสดงรายละเอียด
ของภาพยนตร์ เช่น รูปภาพ ชื่อเรื่อง เนื้อเรื่องย่อ ปี
ที่ฉาย ระยะเวลาของภาพยนตร์ เป็นต้น 

 

ภาพ 11 รายละเอียดของภาพยนตร์ 

- ระบบจะมีการให้ผู้ใช้กดหัวใจ และให้คะแนนเรตติ้ง
เพื่อนำมาใช้ในการแนะนำภาพยนตร์ผู้ใช้ต่อไป 

- ส่วนของการแนะนำภาพยนตร์ที่คล้ายคลึงกับผู้ใช้
ชื่นชอบจากการเลือกกดหัวใจ ซึ่งจะไม่มีภาพยนตร์

ที่ซ้ำกับใน FAVORITE  
 

 

 

ภาพ 12 ส่วนของการแนะนำภาพยนตร์ที่คล้ายคลึงตามความชื่นชอบ
ของผู้ใช้ 

- ส่วนของการแนะนำภาพยนตร์จากผู้ใช้ท่านอื่นที่มี
พฤติกรรมความช่ืนชอบคล้ายคลึงกัน 

 
ภาพ 13 ส่วนของการแนะนำภาพยนตร์จากผู้ใช้ท่านอื่นที่มพีฤติกรรม

ความชื่นชอบคล้ายคลึงกัน 

 

 

4. การประเมินระบบ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการแนะนำภาพยนตร์ให้แก่ผูใ้ช้ 

ระบบสามารถแนะนำภาพยนตร์ตามความชื่นชอบของผู้ใช้โดย

การเก็บข้อมูลการกดหัวใจและการให้คะแนนภาพยนตร์ของ

ผู้ใช้ จากผลการประเมินโดยผู้ใช้ 20 คน โดยวัดเป็นการแสดง

ความพึงพอใจ 4 ระดับ ดังนี ้ 1)ดีมาก 2)ดี 3)พอใช้ 4)ควร 

ปรับปรุง 

 จากการประเมินโดยผูใ้ช้งานพบว่า 1)สามารถใช้งานได้ง่าย 

สะดวกอยู่ในเกณฑ์ดีได้คะแนน 13  2)ได้ผลลัพธ์การสืบค้น

ตามที ่ผ ู ้ใช้ต้องการอยู ่ในเกณฑ์ดี ได้คะแนน 14  3)ความ

สวยงามของแอปพลิเคชันอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้คะแนน 10  
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4)ความถูกต้องของข้อมูลภาพยนตร์อยู่ในเกณฑ์ดีได้คะแนน 

18 5)การแนะนำภาพยนตร์เป็นไปตามความชื ่นชอบของ

ผู้ใช้งานอยู่ในเกณฑ์ดีได้คะแนน 18  

 

5. สรุปผล 

 ผลวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาระบบแนะนำ

โดยใช้หลักการ CONTENT-BASED FILTERING และการหา

ค่าความคลึงที่เหมือนกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการแนะนำให้กับ

ผู้ใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ส่วนต่างในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะ

เป็นระบบแนะนำร้านอาหารและรายการอาหาร ซึ่งมีการใช้วิธี 

K-NN(K-NEAREST NEIGHBOR) สำหรับการคำนวณระยะหา่ง

ระหว่างข้อมูล และอยู่ในรูปแบบแอปพลิชั่น ส่วนงานวิจัยที่

ผู้จัดทำนั้นใช้วิธีนับความถี่ของประเภท นักแสดง ผู้กำกับของ

ภาพยนตร์ที่ผู้ใช้เลือกเพื่อใช้ในการคำนวณความชื่นชอบของ

ผู้ใช้ และอยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน และประโยชน์ท่ีได้รับ

จากงานวิจัยช้ินนี้คือผู้ใช้สามารถได้รับการแนะนำภาพยนตร์ที่

หลากหลายมากขึ้น ทั้งจากตัวผู้ใช้ที่กดชื่นชอบให้เป็นรายการ

โปรดเองและมาจากการให้คะแนนภาพยนตร์ของผู้ใช้ท่านอ่ืน 

ๆ ซึ่งอาจทำให้พบภาพยนตร์เรื่องใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้รับชมและ

ยังสามารถสืบค้นข้อมูลของภาพยนตร์จากเนื้อเรื่องย่อหรือบาง

ประโยคของภาพยนตร์ที่ผู้ใช้จำได้ สามารถตามหาภาพยนตรท์ี่

ต้องการได้อย่างถูกต้อง หรือมีแนวโน้มที่ความคล้ายคลึงกัน

ของเนื้อหาในภาพยนตร์ 
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ความต้องการของฝ่ายบุคคลของบริษัทเอกพิมพ์ไท ในการบริหาร
จัดการข้อม ูลต ่างๆ ผ ่านเว ็บไซต์ 2) พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และจัดการธุรกิจภายในผ่านเว็บไซต ์เอกพิมพ์ไท 
3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์และจัดการธุรก ิจภายในผ่านเว ็บไซต ์ เอกพิมพ์ไท      
งานวิจัยนี้ใช้แนวทางพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ คือ 
เก็บรวมรวมข้อมูลและศึกษาระบบ วิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา 
ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบนําไปใช้และประเมินระบบ
โดยใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL และทำการพัฒนาระบบด้วย
โปรแกรมวิชวล สตูดิโอ โค้ด (Visual Studio Code)  
     ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
และจัดการธุรกิจภายในผ่านเว็บไซต์เอกพิมพ์ไท สามารถใช้งาน
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 1) ด้านเนื้อหา
ของเว็บไซต์ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 4.75 ความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 4.70 2) ด้านการออกแบบ
เว็บไซต์ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 4.80 ความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 4.72 และ 3) ด้านประโยชน์
การใช้งานของผู้เช่ียวชาญมีค่าเฉลี่ย 4.83 ความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 4.60 
คำสำคัญ -- ฐานข้อมูล, เว็บไซต์, ทรัพยากรมนุษย์ 

 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were to 1)  explore 
problems and requirements from human resource 
department of Akepimthai company 2 develop 
database systems for human resources administration 
and internal business management of Akepimthai 
company 3)  evaluate the satisfaction of expert and 
users.  We develop the new system based on system 
development life cycle ( SDLC) .  Firstly, we gather 
information and study systems, analyze data and 
problems, design systems, develop systems, test and 
evaluate systems The system’ s database was 
developed by using MySQL and coding program by 
using Visual Studio Code Our developed system can 
be used to respond the purposes of research.  The 
research results were found that 1) In terms of website 
content, expert satisfaction was 4. 7 5 , the sample's 
satisfaction was 4 . 7 0  on average. 2)  Design and 
development, the expert's satisfaction was 4. 8 0 , the 
sample's satisfaction was 4.72.  3)   Benefits of use the 
satisfaction of the experts was 4.83. The satisfaction of 
the samples was the mean of 4.60, with all satisfaction 
assessed at the high level. 
 Keywords - Database, Website, Human Resource 
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1. บทนำ 
ในปัจุบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญในการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมาก ฝ่ายบุคคล (Human Resources: HR) 
จึงเป็นส่วนงานที่มีความสำคัญต่องค์กรในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
การว่าจ้าง ดูแลเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการบุคลากร 
จากการศึกษาและสำรวจสภาพของปัญหาของการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท เอกพิมพ์ไท จำกัด พบว่า มีการ
จัดการเอกสารที่ไม่เป็นระเบียบ ยากต่อการค้นหาและจัดการ 
เพื ่อแก้ปัญหาดังกล่าวผู้ วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการธุรกิจภายในผ่านเว็บไซต์
ให้กับ บริษัทเอกพิมพ์ไท ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยแก้ไขปญัหา
ด ังกล ่าว และลดเวลาในการจ ัดการได้  โดยอาศ ัยระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ การ
ให้บริการ เพิ่มความรวดเร็ว และเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างเป็น
ระบบ รวมถึงสร้างสิ ่งอำนวยความสะดวกต่อพนักงานในการ
จัดการเอกสารหรือข้อมูลหน้าผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องเสียเวลาใน
การค้นหาเอกสาร ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน ระบบ
ที ่พ ัฒนาขึ ้นช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรก ิจภายในองค์กร 
กล่าวคือ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานให้สามารถทำการ
ค้นหาเอกสารหรือจัดการทรัพยากรมนุษย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ทั ้งย ังช ่วยอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลให้กระบวนการทำงานองค์กรกระชบัและ
รวดเร็วมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของพนักงาน

และลูกค้าของบริษัท เอกพิมพ์ไท 
2) เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการธรุกิจ

ภายในผ่านเว็บไซต์ เอกพิมพ์ไท 
3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 

     1) ขอบเขตด ้านเน ื ้อหา งานว ิจ ัยน ี ้ม ุ ่ งศ ึกษาค ้นคว้า
กระบวนการพัฒนาระบบจัดการธุรกิจ และบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือเพิ่มความรวดเร็ว และเพื่อสร้าง
สิ ่งอำนวยความสะดวกต่อบุคลากรในองค์กรผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท โดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาเอกสาร ซึ ่งเป็นการ

ประหยัดเวลาให้บ ุคลากร สามารถจัดเก ็บเป็นฐานข้อมูล 
ประมวลผลและสรุปผล 
     2) ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
บริษัท เอกพิมพ์ไท จำกัด 

 
4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ภาษาพีเอชพี (PHP Languages) 
     PHP คือภาษาสคริปต์อย่างหนึ ่งที ่เร ียกว่า Server-Side 
Script ซึ ่งจะทำงานในฝั ่ง Server แล้วส่งการแสดงผลมายัง 
Browser ของตัว Client [1] นอกจากน้ียังเป็นสคริปต์ที่ฝังอยู่บน 
ภาษา HTML อีกด้วย ซึ ่งภาษาจำพวก Scripting Language 
คำสั่งต่างๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (Script) และเวลา
ใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง ลักษณะของ PHP ที่แตกต่าง
จากภาษาสคริปต์แบบอื ่นๆ คือ PHP ได้ร ับการพัฒนาและ
ออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดย
สามารถสอดแทรก หรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น จึง
กล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า Server-Side หรือ HTML-
Embedded Scripting Language นับเป็นเครื ่องมือที ่สำคัญ
ชนิดหนึ ่งที ่ช ่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic 
HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น 

      PHP ได้ร ับการเผยแพร่เป็นครั ้งแรกในปีค.ศ.1994 
จากนั้นก็มีการพัฒนาต่อมาตามลำดับ เป็นเวอร์ชัน 1 ในปี 1995 
เวอร์ชั ่น 2 (ตอนนั้นใช้ชื ่อว่า PHP/FI) ในช่วงระหว่าง 1995-
1997 และเวอร์ชัน 3 ช่วง 1997 ถึง 1999 จนถึงเวอร์ชัน 4 ใน
ปัจจุบัน นอกจากนี ้ย ังเป็นผลงานที ่เติบโตมาจากกลุ ่มของ
นักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับ (Open Source) ดังนั้น 
PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะ
อย่างย ิ ่งเม ื ่อใช้ร ่วมกับ Apache Webserver ระบบปฏิบ ัติ
อย ่างเช ่น Linux หร ือ FreeBSD เป ็นต ้น ในป ัจจ ุบ ัน PHP 
สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆตัวบนระบบปฏิบัติการ
อย่างเช่น Windows 95/98/NT/XP เป็นต้น  และเนื ่องจาก 
PHP ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัว Web Server ดังนั้นถ้าจะใช้ PHP 
ก็จะต้องดูก่อนว่า Web Server นั้นสามารถใช้สคริปต์ PHP ได้
หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น PHP สามารถใช้ได้กับ Apache Web 
Server แ ล ะ  Personal Web Server ( PWS)  ส ำ ห รั บ
ระบบปฏิบัติการ Windows 95/98/NT 
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     Bootstrap [2] ค ือชุดคำส ั ่งท ี ่ประกอบด้วยภาษา CSS, 
HTML และ JavaScript เป็นชุดคำสั ่งที ่ถูกพัฒนาขึ ้นมาเพื่อ
กำหนดกรอบหรือรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ (User Interface) เราจึงสามารถ
เรียก Bootstrapว่าเป็น Front-end framework คือใช้สำหรับ 
พัฒนาเว็บไซต์ส่วนการแสดงผล ซึ่งแตกต่างจากภาษาประเภท 
Server Side Script อย่าง PHP, Python หรือภาษาอ่ืน ๆ 
4.2 โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย ์
     ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งขององค์กรคือ “คนหรือ
บุคลากร” ซึ่งก็คือทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เนื่องจากคนนั้น
เป็นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวเดินต่อไป [3]  
เปรียบเสมือนฟันเฟืองมากชิ้นที่ทำงานร่วมกันอยู่ภายในองค์กร 
ทำให้ปัจจุบันมี Solution Provider หลายรายที่ให้บริการด้าน 
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) ขึ ้นจำนวนมาก ซึ่ง 
คุณสมบัติของโปรแกรม ค่าบริการ รวมไปถึงความยืดหยุ่นในการ
ใช้งานของแต่ละโปรแกรมก็มีความแตกต่างกันออกไป รองรับ
การลาและขอลาผ่านระบบแบบออนไลน์  พร้อมทั ้งสามารถ
กำหนดเงื่อนการอนุมัติการลาได้ตามรายพนักงาน รองรับการ
กำหนดจำนวนวันลาและคำนวนวันลารายบุคคล รวมไปถึง
สามารถกำหนดรูปแบบของการลาได้ไม่จำกัดรูปแบบเงื่อนไข 
เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ลาคลอด เป็นต้น และ ระบบ
สามารถบันทึกทะเบียนพนักงาน โดยสามารถกำหนดรูปแบบการ
เก็บข้อมูลของพนักงานได้ไม่จำกัดรูปแบบ เช่น ชื่อ Employee 
ID ตำแหน่ง หน่วยงาน สถานะปัจจุบัน เงินเดือนเริ่มต้น-ปัจจุบัน 
สาขา เลขท่ีบัญชีธนาคาร เวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน ประวัติ
การลาการขอเบ ิก เป ็นต ้น ซ ึ ่ งรวมไปถ ึงการจ ัดท ีมแบ่ง 
Organization ตามสายบังคับบัญชาสามารถเก็บข้อมูลประวัติ
ของผู ้สมัครงาน (Candidate) ที ่เข้ามาสมัครงานได้ไม่จำกัด
จำนวนหรือรูปแบบของข้อมูล เช่น ไฟล์ Resume รูปถ่าย 
สถานะการสมัครงาน แหล่งที่มา และรวมไปถึง เมื ่อผ่านการ
คัดเลิอกเข้าทำงานสามารถ Convert จาก Candidate เข้าฐาน
ทะเบียนของบริษัทได้ทันที และสามารถ Generate สัญญาจ้าง
งานออกจากระบบเป็น File PDF ได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมลู
ซ้ำซ้อน 
 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
1) ระบบปฏิบัติการ: Microsoft windows 10 

2) Database Server:  MySQL 7.4.12 
3) Web Server: Apache 2.4.6 
4) พัฒนาเว็บเพจ: Visual Studio Code, bootstrap 
5) ตัวแปลภาษา: PHP Version 7.4 
6) Web Browser: Chrome Version  
 

6. วิธีดำเนินการพัฒนา 
     การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการธุรกิจ
ภายในผ่านเว็บไซต์ เอกพิมพ์ไท มีขั้นตอนในการดำเนินการ คือ 
กำหนดประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง กำหนดตัวแปรที ่ใช้ใน
การศึกษา กำหนดเครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำหนดวิธีดำเนินการ วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ และ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
6.1 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การพัฒนาระบบมีการกำหนดประชากรคือ บุคลากรของ
บริษัท เอกพิมพ์ไท จำนวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างที่คือ บุคลากร
ของบริษัท เอกพิมพ์ไท จำนวน 30 คน   
6.2 กำหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1) แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์และจดัการธรุกิจภายในผ่านเว็บไซต์ เอกพิมพ์ไท 
6.3 กำหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี ้

6.3.1 การดำเนินการวิจัย (ข้ันตอนการดำเนินงานใช้ SDLC 
กรณีที่พัฒนาระบบ) 

ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) 
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis Phase) 
ระยะที่ 3 การออกแบบ (Design Phase) 
ระยะที่ 4 การนำไปใช้ (Implementation Phase) 
ระยะที่ 5 การบำรุงรักษา (Maintenance Phase) 
6.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
1) เก็บข้อมูลเบื้องต้นจากฝา่ยทรพัยากรมนุษย ์
2) เมื่อได้ข้อมูลจากการศึกษาข้อมลูเบื้องต้นแล้วนำข้อมูลมา

วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3) การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการธุรกิจ

ภายในผ่านเว็บไซต ์
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4) ตรวจสอบการพัฒนาระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
5) แก้ไขการการพัฒนาระบบตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
6) ทดสอบการพัฒนาระบบกับกลุม่ตัวอย่าง 

6.4 กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการพัฒนา และการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1) ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นการศึกษาข้อมูลที่

เก ี ่ ยวข ้องก ับงานว ิจ ัย จากงานว ิจ ัยท ี ่ผ ่ านมา และจาก
เอกสารรายงานต่างๆ รวมทั้งศึกษาถึงสภาพปัญหา และความ
ต้องการของผู้ใช้โดยต้องการที่จะพัฒนาระบบให้ดีขึ้น 

2) นำปัญหาที่เกิดมาวิเคราะห์สร้างเป็นโปรแกรม ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ทำการทดสอบโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมสามารถ
ใช้ได้จริง 

3) ออกแบบกรอบแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหามา
กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกับโปรแกรม ได้แก่ 
แนวคิด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโปรแกรม 

4) การนำโปรแกรมที ่ได ้พัฒนาขึ ้นมาทำการทดลองกับ
ผู ้เชี ่ยวชาญ จากนั ้นทำการประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

5) การบำรุงรักษา โดยจัดทำคู่มือการใช้งานให้กับบริษัท 
6.5 การวิเคราะห์ระบบ 

6.5.1 การวิเคราะห์ข้อมลูระบบงานเก่า 
     ผู ้วิจัยได้ทำการสำรวจปัญหาที่ฝ ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ
บริษัทเอกพิมพ์ไท กำลังประสบอยู่ ทำให้ทราบว่าปัญหาหลักคือ 
เรื่องของการเก็บเอกสาร ที่มักเกิดการสูญหาย นอกจากนี้ ใน
ส่วนของการพนักงานก็มีการทำงานที่ผิดพลาดบ่อย ส่งผลให้งาน
ล่าช้า ดังแสดงในภาพที่ 1 จากปัญหาดังกล่าว สรุปได้ว่าข้อมูล
ต่างๆ ในบริษัทยังถูกเก็บอยู่ในรูปแบบเอกสาร มีการจัดเก็บที่
ไม่ป็นระเบียบจึงท าใหเ้กิดความซ ้าซ้อนของข้อมูล เมื่อถึงเวลาจะ
ใช้ข้อมูลจึงต้องเสียเวลาการค้นหาเป็นเวลานาน 

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิก้างปลาแสดงถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

6.5.2 รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระบบ (List of Boundaries) 
      ในกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบ เมื่อพิจารณาถึงต้น
ทางของข้อมูลที่รับเข้าและปลายทางของข้อมูลที่ส่งออกจาก
ระบบนั้น  พบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ดังภาพท่ี 2 คือ ผู้จัดการ 
พนักงานฝ่ายบุคคล และพนักงานทั่วไป นอกจากนี้ รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 

ภาพที ่3. DATA FLOW DIAGRAM LEVEL 1 ระบบจัดการธุรกิจและ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์

 
ภาพที ่4. แสดง LIST OF EXTERNAL ENTITIES, LIST OF DATA, LIST 

OF PROCESSES 

 
  

ภาพที่ 2 แสดงผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ (List of External Entities) 

ระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และ
จัดการธุรกิจภายใน

ผ่านเว็บไซต์  
เอกพิมพ์ไท 

ภาพที่ 3 แสดงรายการรายละเอียดที่เกีย่วข้องกบัระบบ 
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6.5.3 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
      การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
จัดการธุรกิจภายในผ่านเว็บไซต์ เอกพิมพ์ไท ใช้แผนภาพการไหล
ของข้อมูล เพื่อให้มองเห็นภาพการทำงานของระบบได้ชัดเจนขึ้น 
แผนภาพการไหลของข้อมูลเริ ่มต้นจากการมองภาพรวมของ
ระบบ แล้วจึงแยกส่วนการทำงานออกเป็นส่วนย่อยๆ จาก 
Context Diagram ไปสู่ DFD Level ต่างๆ จากภาพที่ 4 แสดง
ให้เห็นว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบมี 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การ
เข้าสู่ระบบ (Login) การจัดการพนักงาน การจัดการกำหนดการ 
การจัดการการลางาน รายรับ/รายจ่าย และการอัพโหลดเอกสาร  
 

 

6.6 การออกแบบระบบ  
     6.6.1 การออกแบบฐานข้อมูล  
     ผู้วิจัยได้ใช้แผนภาพภาพจำลองโครงสร้างฐานข้อมูล (ER-
Diagram) เพื่อออกแบบฐานข้อมูลของระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์และจัดการธุรกิจภายในผ่านเว็บไซต์ เอกพิมพ์ไท ซึ่งได้
ผลลัพธ์ออกมาดังภาพที ่ 5 นั ่นคือมี 7 ตาราง ได้แก่ ตาราง
พนักงาน ตารางตำแหน่ง ตารางรายรับรายจ่าย ตารางการลา
งาน ตารางโฟลเดอร์ ตารางไฟล์ และตารางกำหนดการ 

 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงแผนภาพการไหลของข้อมูล 
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     6.6.2 การออกแบบหน้าจอการใช้งาน  
     การออกแบบระบบการจองระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
และจัดการธุรกิจภายในผ่านเว็บไซต์ เอกพิมพ์ไท มีหน้าจอหลัก
แสดงดังภาพที่ 6 ทั้งนี้ ระบบให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูล
พนักงาน (ดังภาพที่ 7) ปฏิทินงาน (ดังภาพที่ 8)  และการจัดการ
เอกสาร (ดังภาพท่ี 9) โดยเน้นการออกแบบที่ให้ผู้ใช้งานสามารถ
เลือกใช้คำสั่งได้ง่าย ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว 

 
6.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื ่อผู ้ว ิจ ัยทำการพัฒนาระบบการจองระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และจัดการธุรกิจภายในผ่านเว็บไซต ์เอกพิมพ์ไท 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นการนำระบบดังกล่าวไปให้
ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่านทำการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม แล้วนำคำตอบที่
ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  โดยใช้
วิธ ีการหาค่าความถี ่ แล้วหาค่าเฉลี ่ยและค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน จากนั้นจึงแปลผลโดยมีการกำหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ไว้
ดังนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ระหว่าง 4.20 - 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก  
 - ระหว่าง 3.40 - 4.19 หมายถึง ระดับดี  
 - ระหว่าง 2.60 - 3.39 หมายถึง ระดับปานกลาง  
 - ระหว่าง 1.80 - 2.59 หมายถึง ระดับน้อย  
 - ระหว่าง 1.00 - 1.79 หมายถึง ระดับปรังปรุง 

 
 7. ผลการดำเนินงาน 

    ในขั ้นศึกษาประเมินผล ผู ้ว ิจัยได้นำผลงานสื ่อมาทำการ
ทดสอบกับผู้เช่ียวชาญ และกลุ่มตัวอย่างอย่าง ได้ผลดังนี้ 
 - ผลการหาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ   
 - ผลการหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง   
7.1 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
     ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบการจองระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการธุรกิจภายในผ่านเว็บไซต์ เอก
พิมพ์ไท ได้ถูกแสดงไว้ดังตารางที่ 1 กล่าวคือ ในด้านเนื้อหาใน
เว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 ด้านการออกแบบเว็บไซต์ที่ค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.80 ด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.83 โดยรวม
แล้วค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.79 ระดับดีมาก 
 

 
 
 

ภาพที่ 5 แสดง ER-Diagram ระบบบรหิารทรัพยากรมนุษยแ์ละจัดการธุรกจิภายในผ่านเว็บไซต์ เอกพิมพ์ไท 
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ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอหลักของระบบ 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอปฏิทินงาน 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการจัดการขอ้มูลพนักงาน 
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7.2 ผลการหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
    ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบ
การจองระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการธุรกิจภายใน
ผ่านเว็บไซต์ เอกพิมพ์ไท ได้ถูกแสดงไว้ดังตารางท่ี 2 กล่าวคือ ใน
ด้านเนื้อหาในเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 4.70 ด้านการออกแบบ
เว็บไซต์ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 ด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.60 โดยรวมแล้วค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.67 ระดับดีมาก  

 
8. อภิปรายผล 

      การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการธุรกิจ
ภายในผ่านเว็บไซต์ เอกพิมพ์ไท ช่วยอำนวยความสะดวกในการ
ทำงานให้แก่พนักงานของบริษัท ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
นั้นจะได้ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดในแผนกทรัพยากรณ์มนุษย์ 

ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของแผนกทรัพยากรณ์มนุษย์
เพิ่มมากขึ้น เอกสารสูญหายน้อยลง เนื่องจากถูกเก็บอย่างเป็น
ระเบียบ รวมถึงการค้นหาเอกสารต่างๆ สามารถกระทำได้อย่าง
สะดวกมากยิ่งข้ึน 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน x  ความหมาย 

1. ด้านเนื้อหา 4.75 ดีมาก 
2. ด้านการออกแบบ 4.80 ดมีาก 
3. ด้านประโยชน์การใช้งาน 4.83 ดีมาก 

รวม 4.79 ดีมาก 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน x  ความหมาย 

1. ด้านเนื้อหา 4.70 ดีมาก 
2. ด้านการออกแบบ 4.72 ดมีาก 
3. ด้านประโยชน์การใช้งาน 4.60 ดีมาก 

รวม 4.67 ดีมาก 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอไฟล์และเอกสาร 
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บทคัดย่อ 
    บทความนี้นำเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกการขึ้นหรือ
ลงรถโรงเรียนของนักเรียน เพื่อตรวจสอบจำนวนของนักเรียนที่
ขึ้นหรือลงให้ถูกต้องตรงกัน ไม่มีนักเรียนคนไหนหลงเหลืออยู่
ภายในรถ ซึ่งการการขึ้นรถทำได้โดยสแกนบัตรด้วยโอซีอาร์  
(optical character recognition: OCR) ของแอปพลิเคชันและ
ลงจากรถจะทำได้โดยคนขับรถเป็นคนกดบันทึกการลงรถ  โดย
แอปพลิเคชันนี ้สามารถใช้งานในร ูปแบบออฟไลน์ด ้ว ยใน
สถานะการที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตโดยแอปพลิเคชันจะบันทึกข้อมูล
ชั ่วคราวไว้ที่เครื ่องและจะบันทึกลงในฐานข้อมูลเมื ่อเชื ่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต โดยแอปพลิเคชันนี้ถูกพัฒนาด้วยโลโค้ดโปรแกรมมิง่
ที่มีชื่อว่าแอปชีต หรือ AppSheet ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถ
พัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว รองรับการพัฒนาแอปพลิเค
ชันหลายระบบที่มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และมีเครื่องมือต่างๆ
ให้ใช้งาน เช่น ระบบโอซีอาร์ ระบบคิวอาร์โค้ด ระบบเอไอ ฯลฯ 
ซึ่งทำให้เวลาในการพัฒนาพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ใช้เวลาเพียง 1 
เดือนเท่านั้น 
คำสำคัญ --  แอปชีท, โอซีอาร์ 
 

          ABSTRACT 
    This article presents an implementation of an 
application for recording student attendances on a 
school bus. A driver records student when they get into 
the school bus using an optical character recognition 

(OCR) of this application to scan student card, and the 
driver uses the application to check out students when 
they get off the bus. The application will connect to an 
offline database when an application does not have the 
internet, and it will restore offline data to the online 
database when an application receives the internet. 
The developer implements this application by low-
code programming named AppSheet, which is a 
platform that has various features such as relational 
database, OCR, QR-Code, and Artificial Intelligence (AI) 
system to support the implementation of this 
application. Therefore, the developer can create this 
application in one mouth. 
Keywords -- AppSheet, OCR 

 
1. บทนำ 

บทความนี้นำเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกการขึ้นหรอื
ลงรถโรงเรียนของนักเรียน เพื่อตรวจสอบจำนวนของนักเรียนที่
ขึ้นหรือลงให้ถูกต้องตรงกัน ไม่มีนักเรียนคนไหนหลงเหลืออยู่
ภายในรถ ซึ่งการการขึ้นรถทำได้โดยสแกนบัตรด้วยโอซีอาร์ ของ
แอปพลิเคชันและลงจากรถจะทำได้โดยคนขับรถเป็นคนกด
บันทึกการลงรถ  โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้งานในรูปแบบ
ออฟไลน์ด้วยในสถานะการที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตโดยแอปพลิเคชัน
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จะบันทึกข้อมูลชั่วคราวไว้ที่เครื่องและจะบันทึกลงในฐานข้อมูล
เมื่อเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต โดยแอปพลิเคชันน้ีถูกพัฒนาด้วยโลโค้ด
โปรแกรมมิ่งที ่มีช่ือว่าแอปชีต ซึ ่งเป็นแพลตฟอร์ม ที่สามารถ
พัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว รองรับการพัฒนาแอปพลิเค
ชันหลายระบบที่มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และมีเครื่องมือต่างๆ
ให้ใช้งาน เช่น ระบบโอซีอาร์ ระบบคิวอาร์โค้ด ระบบเอไอ ฯลฯ 
ภาพแอปชีตแพลตฟอร์มแสดงตามภาพที่ 1  

ซึ่งในการพัฒนาพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ใช้เวลาเพียง 1 เดือน
เท่านั้น โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบ
หลัก 3 ส่วนด้วยกันคือ (1) บันทึกการขึ้น เป็นโปรแกรมย่อยที่ใช้
ระบบโอซีอาร์ในการแสดนบัตรนักเรียนเพื่อนขึ้นรถ (2) บันทึก
การลง เป็นโปรแกรมย่อยที่ใช้สำหรับให้คนขับรถกดตรวจสอบว่า
ใครที่ลงรถไปแล้ว และ (3) รายชื่อนักเรียน เป็นโปรแกรมย่อยท่ี
ใช้ในการจัดการรายชื่อนักเรียนที่เป็นสมาชิกของรถ 
 

2. พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยแอปชีต 
2.1 การเตรียมการสำหรับใช้สร้างแอปพลิเคชัน  

สำหรับการเตรียมการสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันนั้น 
จำเป็นจะต้องเตรียมเครื่องมือเพื่อทำการสร้างแอปพลิเคชันให้
พร้อม คือแอพหรือโปรแกรมต่างๆ ที่ทำงานสอดคล้องกัน ที่จะ
ทำหน้าที่เป็น Server ให้กับเราเนื่องจากแอพหรือโปรแกรมที่
ต้องตระเตรียมนั้นก็ คือ แอพของดูเกิล เพียงมีบัญชีของเกิล ก็
สามารถใช้เครื ่องมือเหล่านี้ได้อย่างครอบคลุมมีรายการ ดังนี้  
กูเกิลไดร์ (Google Drive) จีเมล์แอคเคาท์ (Gmail Account)  
กูเกิลชีต (Google Sheet) และ อแปชีตแอคเคาท์ (AppSheet 
Account) 
2.2 การเข้าใช้งานแอปชีตแพลตฟอร์ม (AppSheet Platform) 

แอปชีตแพลตฟอร์ม คือ เว็บเซอร์วิซ (Web service) สำหรบั
การสร้างแอปพลิเคชัน โดยการเข้าใช้งานนั ้นเร ิ ่มจากการ
ลงทะเบียนเสียก่อน โดยแนะนำให้ลงทะเบียนด้วย Google 
Account ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการสร้างแอปพลิเคชันในอีกหลาย
ด้านตั้งแต่การ Login ลงทะเบียนและดึงข้อมูลจากการ Design 
Table มาทำการสร้าง แอปพลิเคชันต่อไป. 

 
 
 
 

2.3 การออกแบบแอปพลิเคชัน 
ออกแบบแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์มแอปชีตนั้นจะเริ่มด้วย

การออกแบบตาราง  (Design Table)  ในกูเกิลชีตโดยแต่ละ
ตารางคือหนึ่งชีตของกูเกิลชีต จากนั้นก็จะไปกำหนดชนิดของ
ข้อมูลแต่ละตารางซึ่งจะอธิบายในหัวข้อต่อไป แสดงตามภาพที่ 2 
 

 
         ภาพท่ี 1 แอปชีตแพลตฟอร์ม 
 
2.4 การกำหนดชนิดข้อมูลและบันทึกข้อมูล 

หลังจากเราสามารถดึงตารางที่เราได้ออกแบบเข้าสู่แอปชีต
ขั้นตอนต่อไป คือ การกำหนดเลือกชนิดของข้อมูลของแต่ละ 
คอลัมน์ให้ถูกต้อง โดยให้มองเสมือนว่าแต่ละคอลัมน์เป็นหนึ่งตัว
แปร ท ี ่ต ้องกำหนดชนิดค ่าของแต ่ละต ัวแปรให ้ถ ูกต ้อง 
เพื่อที่จะให้มันทำงานได้ตรงตามที่เรากำหนดตามคุณสมบัติของ
ตัวแปรนั้นๆ ซึ่งในที่นี้เราได้กำหนดชนิดของข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่
ในขั้นตอน การสร้างตารางและการออกแบบแอปพลิเคชัน 
 

 
            ภาพที่ 2 สร้างตารางเก็บข้อมูล 
 
2.5 การจัดรูปแบบฟีเจอร์และการแก้ปัญหาคีย์ 

หลังจากได้ทำการเลือกชนิดของข้อมูลให้ตรงตามคุณสมบัติ
หรือหน้าที่การใช้งานเรียบร้อยแล้ว ขั ้นตอนถัดไปจะเป็นการ
บันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน และจะต่อด้วยขั ้นตอนการ
ออกแบบฟีเจอร์ของหน้าต่างแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานใน



2419 

 

  

เงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยขั้นตอนจะแดงตามภาพที่ 3 
และ 4 ตามลำดับ 
 

 
                    ภาพที่ 3 การจัดรูปแบบฟีเจอร์ 
 

 
   ภาพที่ 4 การแก้ปัญหาคีย์ 
 

ภาพที่ 5 จะเป็นการตกแต่งแอปพลิเคชันตัวอักษรและสร้าง
วิวไทป์ (View Type) แอปพลิเคชันที่ทำการสร้างนั้นพร้อมใช้
งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เพื่อให้แอพลิเคชั่นนั้นมีความน่าใช้
งาน และเพิ่มความง่ายต่อการอ่านข้อมูลนั่นทำการเลือกวิวไทป์ 
สำหรับการมองภาพรวมการข้อมูลสรุปข้อมูลต่างๆ 

 

 
   ภาพที่ 5 สร้างวิวไทป์ 
 
 
 
 

2.6 การแชร์และติดตั้งแอปพลิเคชัน 
หลังจากได้ทำการสร้างแอปพลิเคชันและตกเเต่งพร้อมใช้งาน

เป็นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไป คือ การแชร์แอปพลิเค
ชันที ่เราได้ทำการสร้างให้สามารถใช้งานได้บนมือถือ หรือ 
คอมพิวเตอร์โดยขั้นตอนนี้จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจว่าจะเลือก
การใช้งานแบบใด 
  

3. วัตถุประสงค ์
1.เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกการขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียน 
2.เพื่อพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการขึ้นและลงรถของนักเรียน 
 

4. ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ 
1.ผู้ดูแลระบบ จะมีสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลทั้งหมดในแอปพลิเคชัน 
2.พนักงานขับรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียน จะมีสิทธิ์ในการ
บันทึกข้อมูลการขึ้นและลงรถของนักเรียน 
 

5. ลักษณะและขอบเขต 
   โครงงานนี้เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นบนโมบายแอปพลิเคชัน โดย
ใช้แอฟชีตในการพัฒนา โดยแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้
ดังต่อไปนี้ 

• แอปพลิเคชันสามารถล็อกอินด้วยเมลของกูเกิลได้ 

• สามารถกำหนดผู้ใช้งานได้ 

• โดยแอปพลิเคชันสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบเรียลไทม์   

• ใช้หลักการทำงานของโอซีอาร์  

• สามารถเพิ่มรูปภาพหรือถ่ายรูปได้ 

• แอปพลิเคชันสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้ 
6. การดำเนินงาน 

   ผู้พัฒนาได้พัฒนาระบบส่วนผู้ใช้งานให้พนักงานเพิ่มข้อมูลเข้า
สู ่ระบบ จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลของนักเรียน แล้วนำไป
แสดงผลให้กับผู ้พนักงานและผู้ดูแลระบบโดยมีตัวอย่างการ
ทำงานดังน้ี เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน โดยการทำงานของแอปพลิเค
ชันแสดงตามภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 แผนผังการทำงานของแอปพลิเคชัน 

 

 
ภาพที่ 7 หน้าเมนู 

   ภาพที่ 7 แสดงหน้าเมนูทั้ง 3 เมนูคือ บันทึกการขึ้น บันทึก
การลง และรายชื่อนักเรียน 

 
ภาพที่ 8 รายชื่อนักเรียน 

 
   เมื่อพนักงานเลือกเมนู รายชื่อนักเรียน จะทำการแสดงรายชื่อ
นักเรียนทั้งหมดที่ขึ้นรถรับส่งนักเรียนคันที่พนักงานเป็นผู้ขับขี่  
การทำงานเป็นไปตามภาพที่ 8  

 

 
ภาพที่ 9 แสดงข้อมูลของนักเรียน 

    การเลือกรายชื่อนักเรียนคนหนึ่งจะทำการแสดงข้อมูลของ
นักเรียนคนดังกล่าว แสดงตามภาพที่ 9 
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ภาพที่ 10 บันทึกการขึ้น 

 
   ภาพที่ 10 แสดงการทำงาน เมื่อเข้ามาในเมนู บันทึกการขึ้น 
จะพบหน้าฟอร์มของ บันทึกการขึ้น ในการบันทึกข้อมูลจะแสดง
เป็นแบบ Real- Time เมื่อต้องการนำข้อมูลนักเรียนเข้าให้ทำ
การกดถ่ายรูปเมื่อถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วรูปภาพจะแสดงไว้ใน
ฟอร์มจากนั้นโอซีอาร์จะทำการสแกนอักขระบนรูปภาพที่ตรงกับ
หัวข้อท่ีกำหนดและนำข้อมูลมาป้อนลงในฟอร์มอัตโนมัติหลังจาก
นั้นพนักงานจะทำการเลือกช่วงเวลาและสถานะการขึ้นรถของ
นักเรียน แล้วกดบันทึก 

              
   ภาพที่ 11 บันทึกการลง 

 
   จากภาพที่ 11 หากจะทำการบันทึกการลงรถของนักเรียน
พนักงานจะต้องเข้ามาที่หน้าเมนู บันทึกการลงเมื่อเข้ามา ระบบ
จะทำการแสดงข้อมูลของวันท่ีที่มีการบันทึกข้อมูลให้ทำการเลือก
วันท่ีที่บันทึกข้อมูลซึ่งจะแสดงวันที่ล่าสุดอยู่ข้างบนสุด 

 

 
ภาพที่ 12 ข้อมูลของช่วงเวลา 
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   หลังจากเลือกวันที่แล้วระบบจะแสดงข้อมูลของช่วงเวลาที่
พนักงานทำการบันทึกในฟอร์มบันทึกการขึ้น แสดงตามภาพภาพ
ที่ 12 
 

 
ภาพที่ 13 แสดงข้อมูลการขึ้นรถของนักเรียน 

 
   จากภาพที่ 13 เมื ่อเลือกช่วงเวลาเรียบร้อยระบบจะแสดง
สถานะการขึ้นรถของนักเรียน ณ ช่วงเวลานั้นๆ เมื ่อต้องการ
บันทึกการลงให้ทำการเลือกเครื่องหมายถูกที่อยู่ในแถบรายช่ือ
ของนักเรียน  

 

 
ภาพที่ 14 การเปลี่ยนหมวดหมู ่

 
   เมื่อทำการเลือกเครื่องหมายถูกแล้วระบบจะทำการเปลี่ยน
หมวดหมู่จากหมวดหมู่ขึ้นรถแล้วให้เป็นหมวดหมู่ลงรถแล้วและทำ
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ไปยัง กูเกิลชีท ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใช้
เก็บข้อมูลของนักเรียนในแอปพลิเคชันนี ้แสดงตามภาพที่ 14 

7. ข้อจำกัด 
1.แอปพลิเคชันยังไม่มีระบบการแจ้งเตือนให้กับผู้ปกครองของ
นักเรียนเพื่อให้ทราบถึงการขึ้นรถลงรถของนักเรียน 
2.ฟังก์ช่ันโอซีอาร์ในแอปชีต ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน ฉนั้นอาจ
เกินการผิดพลาดในการใส่ข้อมูลได้ 
3.หากใช้งานแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายแอปพลิเคชั่นจะใช้งานได้ไม่
เกิน 10 คน 

8. ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบต่อไป ควรให้ผู้ปกครองทราบ
ถึงสถานะการขึ้นลงรถของนักเรียน  
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  ระบบบริหารงานซ่อมคอมพิวเตอร ์: กรณีศึกษาร้าน แอดไวซ ์ไอที 
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Computer Repairing Management System: A Case Study of 
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บทคัดย่อ 
ระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันของร้านแอดไวซ์ ไอที 
อินฟินิท จำกัด สาขานครสวรรค์ มีข้อจำกัดคือลูกค้าไม่สามารถ
ทราบสถานะการดำเนินงานของเครื่องที่ลูกค้านำมาส่งซ่อม เมื่อ
ลูกค้ามารับเครื่องตามวันที่ประมาณการเวลาซ่อมเสร็จในใบรับ
งานซ่อม แต่เครื่องยังซ่อมไม่เสร็จ ส่งผลต่อความพึงพอใจและ
ความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อ ร้านแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด 
สาขานครสวรรค์ โครงงานนี้นำเสนอเว็บไซต์รับซ่อมและแจ้ง
สถานะผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบ
สถานะของเครื่องที่นำมาซ่อมได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ และ
รองรับการส่งข้อความแจ้งข้อมูลสถานะงานซ่อมผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์ 
คำสำคัญ: ระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ , เว็บไซต์, แอปพลิเค
ชันไลน์ 
 

ABSTRACT 
The limitation of the current computer repairing 
management system of Advice IT Infinite Co., Ltd. 
Nakhon Sawan Branch is when the customer picked up 
the machine according to the estimated date of the 
repair time in the repair receipt, but the machine has 
not been repaired. This impact on customer satisfaction 
and trust in Advice IT Infinite Co., Ltd. Nakhon Sawan 
Branch. This project proposes a repair and status 
website through the line application, where customers 
can check the status of the repaired machine 

themselves through the website, and the system can 
send a message when the repair status changes to the 
store's staff via the line application. 
Keywords: Computer Repairing Management System 
Website, Line Application 
 
1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญและถูก
นำมาใช้ในการดำเนินชีว ิตประจำวันของทุกคน เนื ่องจาก
ความสามารถของเทคโนโลยีทีส่ามารถอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้งานและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
ด้าน จึงส่งผลให้ธุรกิจที่ดำเนินกิจการเกี ่ยวข้องกับอุปกรณ์
สารสนเทศได้รับความนิยมและมีสาขาอยู่ท่ัวประเทศ 

บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท เป็นบริษัทที่จัดจำหน่าย
คอมพิวเตอร์และสินค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศไทย โดย
นอกจากเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้ว ยังได้มีบริการในส่วนของการรับ
ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ เพื่อให้บริการ
แก่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากในปัจจบุนัมี
ความต้องการการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีเพิ่ม
มากขึ้น บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จึงได้จัดให้มีสาขา ไว้เพื่อ
บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย   

ในการจัดการระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
ของร้านแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด สาขานครสวรรค์  พบ
ปัญหาสำคัญในการให้บริการลูกค้าคือ ในแต่ละวันมีปริมาณ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีที่เข้ามาใช้บริการการซ่อม
เป็นจำนวนมาก ไม่สามารถกำหนดเวลาเสร็จที่แน่นอนได้ ใช้
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ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขมากน้อยตามอาการ ทำให้
รายการซ่อมที่ไม่แล้วเสร็จต้องดำเนินการต่อในวันถัดไป จึงทำให้
เกิดปัญหาเมื่อลูกค้ามารับเครื่องตามวันท่ีประมาณเวลาซ่อมเสรจ็
ในใบรับงานซ่อม แต่เครื ่องยังซ่อมไม่เสร็จ ส่งผลต่อความพึง
พอใจและความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อ ร้านแอดไวซ์ ไอที อินฟิ
นิท จำกัด สาขานครสวรรค์ 
 โครงงานนี้นำเสนอเว็บไซต์รับซ่อมและแจ้งสถานะผ่าน 
แอปพลิเคชันไลน์ โดยระบบที่นำเสนอนั้นประกอบด้วย 3 ส่วน
หลักคือ การลงทะเบียนซ่อม การแจ้งเตือนสถานะการซ่อมผ่าน
หน้าเว็บไซต์ และการชำระค่าบริการงานซ่อมผ่านหน้าเว็บไซต์ 
 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  
Bootstrap [1] 

Bootstrap คือ ชุดคำสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกำหนด
กรอบหรือรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการปฏิสัมพันธ์
กับผู ้ใช้งานเว็บไซต์ แนวความคิดหลักของ Bootstrap คือใช้
สำหรับพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้สามารถรองรับการแสดงผลได้ทุก 
อุปกรณ์ โดย Bootstrap ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยทีมงานจาก 
Twitter  
 
Cascading Style Sheet [2] 

Cascading Style Sheet (CSS) เป็นภาษาที่ใช้ในส่วน
ของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS จะ
กำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบของเนื้อหาในเอกสารอัน
ได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวาง
ข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบนี้จะใช้หลักการของการแยก
เนื้อหาของเอกสาร HTML ออกจากส่วนของคำสั่งที ่ใช้ในการ
จัดรูปแบบในการแสดงผลเพื่อกำหนดให้รูปแบบของการแสดงผล
เอกสารไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสารทำให้เกิดความสะดวกใน
การจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์  
 
PHP [3] 

PHP จัดเป็นภาษาสคริปต์ (Scripting language) โดย
คำสั่งต่าง ๆ นั้นจะถูกเก็บอยู่ไว้ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ ซึ่งจะ
อาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง ในการใช้งาน PHP จะมีลักษณะของภาษา 
ที่แตกต่างจากภาษาสคริปตแ์บบอ่ืน ๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนา
และออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดย

สามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั ้นจึง
กล่าวได้ว่า ภาษา PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า Server-side หรือ 
HTML-embedded scripting language เป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ชนิดหนึ่งทีจ่ะช่วยให้สามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้น 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ชาตรี คงสมบูรณ์ [4] นำเสนอการพัฒนาระบบแจ้ง
ซ่อมคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ สำหรับภาควิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการทำงาน
จะทำงานผ่าน Web Application  

วุฒิรงค์ บัวแก้ว [5] นำเสนอการพัฒนาระบบแจ้งและ
ติดตามการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงานผ่านระบบเครือข่าย ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยใช้ระบบสารสนเทศแจ้งและ
ติดตามการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงานผ่านระบบเครือข่าย 

ปรียา นาคนุ [6] นำเสนอการพัฒนาระบบการจัดการ
การแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ Web Application 
ของบริษัท บีดีเอสเวอร์คอน จํากัด เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับพนักงานที่ต้องการแจ้งซ่อม และติดตามสถานะการซ่อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

3. ภาพรวมการทำงานของระบบ 

 
ภาพ 1 แสดงภาพรวมของระบบระบบบริหารงานซ่อมคอมพิวเตอร ์
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ภาพ 2 แสดง  Process hierarchy chart  ระบบบริหารงานซ่อม

คอมพิวเตอร์ 
 

 
ภาพ 3 แสดง  Context Diagram ระบบบริหารงานซ่อมคอมพิวเตอร ์

 

 
ภาพ 4 แสดง Data Flow Diagram level 0 ระบบบริหารงานซ่อม

คอมพิวเตอร์ 
 

ภาพ 1-3 แสดงภาพรวมและการทำงานของระบบ
ระบบบร ิหารงานซ ่อมคอมพ ิวเตอร์ ระบบท ี ่นำเสนอ อัน
ประกอบด้วยการใช้งาน 2 ส่วนคือ ส่วนของลูกค้าและพนักงาน 
กระบวนการในส่วนของ ส่วนของลูกค้ามีดังนี้ 

1. ตรวจสอบสถานะงานปัจจุบันจากหมายเลขอปุกรณ์
ที่ลงทะเบียน 

2. ตรวจสอบสถานะซ่อมสำเร็จแล้วจากข้อความใน
อีเมล์ที่ลงทะเบียน 

3. ชำระค่าบริการงานซ่อม (ส่งหลักฐานการชำระเงิน) 
4. สมัครสมาชิกเพื่อดูประวัติการซ่อมอุปกรณ์ที่เคยใช้

บริการทั้งหมด 
กระบวนการในส่วนของพนักงาน มีดังนี ้

 1. ค้นหาข้อมูลลูกค้า/ข้อมูลอุปกรณ์ในฐานข้อมูล 
2. รับอุปกรณ์/ลงทะเบียน ลูกค้าใหม่พร้อมอุปกรณ์ที่

นำมา (ลูกค้าเก่าจะลงทะเบียนเฉพาะอุปกรณ์อย่างเดียว) และ
แจ้งงานให้พนักงานซ่อมเพื ่อทราบผ่านไลน์กลุ ่ม อุปกรณ์ที่
ลงทะเบียนใหม่จะมีสถานะงานเป็นรอการยืนยัน 

3. พนักงานซ่อมแจ้งค่าบริการทั้งหมด (รายการที่จะ
ซ่อม อะไหล่ อัตราค่าบริการ) ให้เจ้าของอุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติ
การซ่อม 

4. เมื่อลูกค้าตกลงซ่อม พนักงานซ่อมจะเปลี่ยนสถานะ
งานเป็น ยืนยันซ่อม หากไม่ตกลง จะเปลี่ยนสถานะงานเป็น 
ยกเลิกซ่อม 

5. เมื่อจะเริ่มซ่อมจะเปลี่ยนสถานะงานเป็น กำลังซ่อม 
และเมื่อซ่อมเสร็จจะเปลี่ยนสถานะงานเป็น ซ่อมแล้ว พร้อมส่ง
อีเมล์แจ้งการซ่อมเสร็จให้ลูกค้าผ่านทางอีเมล์ 

6. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการชำระเงิน
และเปลี่ยนสถานะงาน เป็นชำระแล้ว 
 
4. ผลการวิจัย 

ระบบที ่นำเสนอประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือการ
ลงทะเบียนซ่อม การแจ้งเตือนสถานะการซ่อมผ่านหน้าเว็บไซต์ 
และการชำระค่าบริการงานซ่อมในรูปแบบการโอนและส่ง
หลักฐานการชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ ผลการพัฒนาตามที่ได้
กล ่าวไว ้ ในส ่วนท ี ่  3 ภาพรวมการทำงานของระบบ  ใน
กระบวนการพัฒนานั้นแบบการทำงานเป็น 2 ส่วนคือ ผู้ใช้งาน
(ลูกค้า) และ ผู้ดูแลระบบ(พนักงาน) มีผลการพัฒนาดังน้ี 

1. ส่วนของผู้ใช้งาน (ลูกค้า) 
1.1. ลูกค้าท่ัวไป 

 
ภาพ 5 แสดงหน้าค้นหาสถานะงานของลูกค้า 
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ภาพ 6 แสดงผลสถานะงานซ่อมของลูกค้าที่ค้นหา 

 
1.2 ลูกค้าที่เป็นสมาชิก 

 
ภาพ 7 แสดงผลหน้าลงทะเบียนลูกคา้ 

 

 
ภาพ 8 แสดงหน้า login ลูกค้าที่เป็นสมาชิก 

 

 
ภาพ 9 แสดงหน้าหลกัของลูกค้าที่เป็นสมาชิกหลังจากเข้าสู่ระบบ 

 

 
ภาพ 10 แสดงหน้าการส่งหลักฐานการชำระเงิน 

 
 

ภาพ 11 แสดงผลประวัติการซ่อมทั้งหมด 
 

2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ/พนักงาน 
 

 
ภาพ 12 แสดงหน้า login ของผู้ดูแลระบบ/พนักงาน 

 
2.1 ส่วนของ ผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพ 13 แสดงหน้าหลกัของผู้ดูแลระบบหลังจากเข้าสู่ระบบ 

 

 
ภาพ 14 แสดงผลการแจ้งเตือนการชำระเงินของลูกค้าที่รอตรวจสอบ 
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ภาพ 15 แสดงหน้าการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน 

 

 
ภาพ 16 แสดงหน้าการลงทะเบียนลูกคา้ใหม่และเพิ่มงานใหม ่

 

 
 

ภาพ 17 แสดงผลการออกใบรับซ่อม 
 

 
ภาพ 18 แสดงผลการแจ้งเตือนเมื่อมีการเพิ่มงานใหม่ให้พนักงานผ่าน 

แอปพลิเคชันไลน ์
 

 
ภาพ 19 แสดงหน้าการจัดการงานซ่อม 

 

 
ภาพ 20 แสดงหน้าการจัดการลูกค้า 

 

 
ภาพ 21 แสดงหน้าการเพิ่มงานใหม่สำหรับลูกค้าเก่าที่เคยลงทะเบียนแล้ว 

 
 

2.2 ส่วนของ พนักงาน 
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ภาพ 22 แสดงหน้าหลกัของพนักงานหลังจากเข้าสู่ระบบ 

 

 
ภาพ 23 แสดงหน้าแจ้งรายการที่จะซ่อมให้ลูกค้า 

 

 
ภาพ 24 แสดงผลหน้าเปลี่ยนสถานะงานเป็น กำลังซ่อม 

 

 
ภาพ 25 แสดงหน้าเปลี่ยนสถานะงานเป็น ซ่อมแล้ว 

 

 
ภาพ 26 แสดงผลการเปลี่ยนสถานะงานและส่งข้อความแจ้งผลการซ่อมให้

ลูกค้า 
 

 
ภาพ 27 แสดงตัวอยา่งอีเมล์ที่ลูกค้าได้รับเมื่ออุปกรณ์ซ่อมสำเร็จแล้ว 

 

 
ภาพ 28 แสดงผลการออกใบเสร็จรับเงิน 

 

5. สรุปผล 
โครงงานนี้นำเสนอเว็บไซต์รับซ่อมและแจ้งสถานะผ่าน 

แอปพลิเคชันไลน์ ให้กับร้านแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด สาขา
นครสวรรค์ ระบบที่นำเสนอประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือการ
ลงทะเบียนซ่อม การแจ้งเตือนสถานะการซ่อมผ่านหน้าเว็บไซต์ 
และการชำระค่าบริการงานซ่อมผ่านหน้าเว็บไซต์ ระบบดังกล่าว
สามารถลดข้อจำกัดที่มีอยู่ของกระบวนการรับซ่อมโดยลูกค้า
สามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมได้ด้วนตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ 
ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้งานในส่วนของงาน
บริการรับซ่อม แนวทางในการพัฒนาระบบต่อไปเพื ่อให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น ผู้พัฒนาเห็นควรให้ทำการพัฒนาโม
บายแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานในอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน
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และแท็บเล็ต ซึ่งมีแนวโน้มการใช้งานและได้รับความนิยมเพิ่ม
มากขึ้นในปัจจุบัน  
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ระบบจองห้องประชุมในโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 
Meeting room reservation system in Nareerat School, Phrae Province 

 
วริศรา  สเุขื่อน1และ อังศนา พงษ์นุ่มกูล 2 

 
1สาขาวิชา คอมพวิเตอร์ธุรกจิ สำนกัเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

Emails: 601794025@crru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่มีการใช้ห้องประชุมเป็น

จำนวนมาก ในการจองห้องประชุมแต่ละครั้งต้องจองผ่านทาง
เอกสารในรูปแบบกระดาษ การตรวจสอบสถานะการจองไม่เป็น
ระบบทำให้ตรวจสอบยากในการจองแต่และครั้ง การดำเนินการ
จองห้องประชุมต้องเข้ามาติดต่อเพื่อขอใช้ห้องด้วยตัวเองหรือ
การโทรศัพท์เพื ่อสอบถามทำให้เกินความยุ่งยาก  การจัดเก็บ
ข้อมูลโดยการจดบันทึกซึ ่งไม่มีระบบสารสนเทศในการช่วย
อำนวยความสะดวกในการจองห้องประชุม ทำให้เกิดปัญหาไม่
สามารถตรวจเช็คได้อย่างละเอียดว่าจะมีการจองทับซ้อนกัน
หรือไม่ ผู ้จ ัดทำจึงออกแบบและพัฒนาระบบให้ผู ้ใช้บริการ
สามารถจองห้องประชุมผ่านทางออนไลน์ได้และผู้ดูแลระบบ
สามารถจัดการข้อมูลการจองห้องประชุมให้เป็นระบบ พัฒนา
ระบบโดยภาษา PHP, JavaScript , HTML และ Boostrap โดย
ใช้ฐานข้อมูล MySQL เป็นฐานข้อมูล  
  
คำสำคัญ: จอง, ห้องประชุม  
 

ABSTRACT 
Nareerat School, Phrae Province, used a large number 
of meeting rooms. Each meeting room reservation must 
be made via a paper document. It is not systematic to 
check the status of the reservation, making it difficult 
to verify the booking, however and times the process 
of booking a meeting room has to come in contact to 
request the room by yourself or make a phone call to 
ask for more hassle. Keeping data by taking notes, 
which does not have an information system to assist in 
meeting room reservations. This causes the problem of 

not being able to thoroughly check whether there will 
be any overlapping bookings or not. The creator 
therefore designs and develops a system that allows 
users to reserve meeting rooms online and 
administrators can manage meeting room reservation 
information in a system. To develop the system use 
PHP, JavaScript, HTML and Boostrap which use MySQL 
to be a database. 
 
Keywords: reserve, meeting room 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีและสารสนเทศมีความสำคัญต่อการ

ทำงานและกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันในทุกๆด้าน โดยการ
นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ ก่อให้เกิดการทำงานที่ถูกต้อง 
รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยสามารถนำเทคโนโลยี
และสารสนเทศประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เหมาะสมได้ตาม
ความต้องการ ดังนั ้นเพื ่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ
โรงเรียนนนารีรัตน์จังหวัดแพร่จึงได้ทำระบบจองห้องประชุมใน
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เพื่อให้สามารถช่วยในการจองห้อง
ได้สะดวกเร็วมากข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบการจองห้องประชุมให้ทันสมัย 
2. เพื่อแก้ปัญหาของการจองห้องประชุมที่ทับซ้อนกัน 
3. เพื่อแก้ปัญหาการด าเนินงานท่ีใช้เวลานาน 
4. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
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3. ขอบเขตโครงงาน 
1. จัดการข้อมูลหลัก 

1.1. ข้อมูลสมาชิก 
1.2. ข้อมูลห้องประชุม 
1.3. ข้อมูลกลุ่มงาน 
1.4. ข้อมูลอุปกรณ์ 

2. จองห้องประชุม 
2.1. จองห้องประชุม 
2.2. รออนุมัติ 
2.3. รายงานสถานการณ์จอง 

3. พิมพ์รายงาน 
3.1. พิมพ์รายงานการจองห้องประชุมประจ าวัน 

 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ทำให้การจองห้องประชุม มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่เกิดการจอง
ซ้อนทับกัน และระบบมีความทันสมัย  
 
5. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  
การทำงานระบบจองห้องประชุม มีการทำงานอยู่ 1 ส่วน คือการ
จองห้องประชุม จะรับข้อมูลการจองห้องประชุมเพื่อใช้งานห้อง
ประชุมจะเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล และมีการรายงานสถานะการ
จอง หลังผ่านการอนุมัติเรียบร้อย 
 
ระบบจองห้องประชุม  [1] 
ระบบจองห้องประชุม เป็นระบบงานที่สนับสนุนการทำงานที่
เกี ่ยวข้องกับการขออนุญาตจองห้องประชุมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและลดการระยะเวลาในการจองห้องประชุมในรูป
แบบเดิม โดยผู้ใช้งานสามารถ จัดการข้อมูลได้เอง ซึ่งช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดห้องประชุมให้สามารถรองรับกับ
ความต้องการได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
PHP [2] 
PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่งต่างๆจะเก็บ
อยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัย
ตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl 
เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ 
คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการ

สร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไข
เนื ้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั ้นจึงกล่าวว่า  PHP เป็นภาษาที่
เ ร ี ย ก ว ่ า  server-side ห ร ื อ  HTML-embedded scripting 
language เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถ
สร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีลูกเล่นมากขึ้น 
 
Visual Studio Code [3] 
VS Code หรือ Visual Studio Code จากบริษัทไมโครซอฟต์ 
เป็นโปรแกรมประเภท Editor ใช้ในการแก้ไขโค้ดที่มีขนาดเล็ก 
แต่มีประสิทธิภาพสูง เป็น OpenSource โปรแกรมจึงสามารถ
นำมาใช้งานได้โดยไม่ม ีค่าใช้จ ่าย เหมาะสำหรับนักพัฒนา
โปรแกรมที่ต้องการใช้งานหลายแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งาน
ทั้งบน Windows, macOS และ Linux รองรับหลายภาษา 
 
Bootstrap [4] 
Bootstrap ค ื อ  Frontend Framework ท ี ่ ร วม  HTML, CSS 
และ JS เข้าด้วยกันสำหรับพัฒนา Web ที ่รองรับทุก Smart 
Device หรือ เร ียกว่า Responsive Web หรือ Mobile First 
Bootstrap ถู กพ ัฒนาข ึ ้ น โ ดยท ี ม ง านจาก  Twitter หรื อ 
Twitter.com ซึ่งจะเห็นว่าหน้าตาคล้ายกันมาก ซึ่งปัจจุบันทีม
พัฒนาหลัก  
 
AppServ [5] 
แอปเซิร์ฟ (AppServ) คือ ชุดโปรแกรมในลักษณะของWAMP 
ในการสร ้างเว ็บเซ ิร ์ฟเวอร ์สำเร ็จร ูปบนระบบปฏิบ ัต ิการ
ไมโครซอฟท์ เป็นการรวมโปรแกรมจำนวน 4 ตัวในการสร้างเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ Apache HTTP Server, PHP, MySQL, และ 
phpMyAdmin เวอร์ชั่นปัจจุบันได้แก่ 2.4.9 (สำหรับ PHP 4) 
และ 2.5.10 (สำหรับ PHP 5) จุดประสงค์หลักของการรวมรวบ 
Open Source Software เหล่านี้เพื่อทำให้การติดตั้งโปรแกรม
ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาให้ง่ายขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการติดตั้งที่ยุ่งยาก
และใช้เวลานาน โดยผู้ใช้งานเพียงดับเบิ้ลคลิก setup ภายใน
เวลา 1 นาที ทุกอย่างก็ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ระบบต่างๆ ก็พร้อมท่ี
จะทำงานได้ทันทีท้ัง Web Server, Database Server 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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1. การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษาปัญหา และ
ความต้องการระบบการจองห้อง ประชุมออนไลน์ 2) ออกแบบ
และพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และ 3) ประเมินความ
พึงพอใจระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา 
และความต้องการระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ด้วยแบบ
สัมภาษณ์ 2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ
จองห้องประชุมออนไลน์ โดยการใช้ภาษา PHP และ ฐานข้อมูล 
MySQL และ 3) ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจระบบการ
จ้องห้องประชุมออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษา
พบว่า ระบบสามารจัดการข้อมูลต่าง ๆ เกี ่ยวกับการจองห้อง 
ประชุม ได้แก่ ข้อมูลห้อง ข้อมูลการจองห้อง ข้อมูลอุปกรณ์ 
ข้อมูลประเภทการจอง ข้อมูลหน่วยงาน และข้อมูลผู้ใช้ระบบ 
รวมไปถึงรายงานการจองห้องประชุมประจ าเดือน ทั้งนี้ระบบ
ช่วยอำนวยความ สะดวกให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยใน
การจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ท
โฟน แท็บเล็ต และยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ให้
สามารถตรวจสอบความพร้อมใช้ งานของห้องประชุม สามารถ
จอง ยกเลิกการจอง เปลี่ยนแปลงการจองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[6] 
 
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องประชุม วิทยาลัย
นครราชสีมา 

การประชุมเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์อย่างมากแก่องค์กร
ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือ เอกชน โดยเฉพาะ
เมื่อมีความจําเป็นต้องระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือทํางาน
สําคัญที่ต้องการความร่วมมือจาก หลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นจาก
หน่วยงานเดียวกัน หรือคนละหน่วยงานเพื่อให้งานน้ันบรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น การจัดสรรการใช้งานห้องประชุมซึ่ง
เป็นทรัพยากรส่วนกลางในแต่ละองค์กรจึงเป็นเรื ่องที ่สําคัญ 
โดยเฉพาะองค์กรที่มี ขนาดใหญ่และมีห้องประชุมจํานวนมาก 
การจัดสรรการใช้ห้องประชุมโดยใช้ระบบการจดบันทึก อาจเกิด
ปัญหา มากมาย อาทิเช่น การจองห้องประชุมพร้อมกัน แล้วเกิด
การซ้ําซ้อนของการจอง เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการที่จะ ทราบ
ได้ว่าช่วงเวลาที่ผู้ต้องการใช้ห้องนั้นว่างหรือไม่ว่าง ไม่สามารถ

บอกรายละเอียดของห้องประชุมนั ้น ๆ ได้ว่ามี  อุปกรณ์เพื่อ
รองรับการประชุมอะไรบ้าง และจํานวนของที่นั่งในห้องประชุม
จะเพียงพอกับจํานวนผู ้เข ้าร ่วมประชุม  หรือไม่ ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องประชุมให้มีการจัดสรรห้องประชุมได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพเพิ ่มมากขึ ้น จึงต้องการ  ให้มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดสรรการใช้งานห้องประชุมนี้ขึ้นมา 

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดที่จะจัดทําระบบการจองห้อง
ประชุมขึ้น เพื ่อให้การทํางานในส่วนนี้มีความเป็น  ระบบ ลด
ความยุ ่งยากในการตอบคําถามและการบันทึกข้อมูล และ
เหมาะสมกับการทํางานมากที่สุด โดยนําเอา Software เข้ามา
ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ซึ่งภาษาที่จะนํามาพัฒนา
คือ PHP เชื ่อมต่อฐานข้อมูลที ่พัฒนา จาก MySql ใช้ในการ
จัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อเข้ามาช่วยในการจัดระบบจองห้องประชุม
และนํามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถ
นํามาช่วยในการออกรายงานเกี่ยวกับข้อมูลรายงานการจองห้อง
ประชุม [7] 
  
6. วิธีการดำเนินโครงการ 

 6.1  ศึกษารวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
  - ภาษา PHP, JavaScript, HTML และ Bootstrap  

- ฐานข้อมูล MySQL 
6.2 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของระบบงานใหม่ 

6.2.1 การจองห้องประชุม 
- สามารถจองห้องประชุมผ่านระบบได ้
- สามารถยกเลิกการจองได ้
- สามารถรายงานสถานการณ์จองได้ 

6.2.2 การจัดการข้อมลูระบบ 
- สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ข้อมูลห้องประชุม 
- สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ข้อมูลประเภทการ 
ใช้งาน 
- สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ข้อมูลอุปกรณ ์
- สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ข้อมูลกลุ่มงาน 
- สามารถแก้ไขสถานะการจอง 

6.3 ออกแบบระบบ 
- เขียน Flowchart ของระบบงาน 
- ออกแบบการนำเข้า  การประมวลผล การแสดงผล

ข้อมูล และส่วนเช่ือมต่อกับผู้ใช้งาน  
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- ออกแบบฐานข้อมูล 
6.4 พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบ โดยเลือกใช้ภาษา 

PHP, JavaScript, HTML และ Bootstrap 
6.5 ทดสอบระบบ เพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที ่ได้จากการ

ประมวลผลถูกต้องสมบูรณ์ 
6.6 จัดทำคู่มือการใช้งาน 
 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบเดมิ รวบรวมความต้องการของ
ระบบจองห้องประชุม โดยการออกแบบระบบ ซึ่งประกอบด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 1 Flowchart ระบบจองห้องประชุม 
 

การทำงานของระบบเริ่มการทำงานตรวจเช็คการเป็นสมาชิกไม่
เป็นสมาชิกจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้แต่ถ้าเป็นสมาชิกให้ทำ
การเข้าระบบจองประชุม จะแสดงตารางการจองห้องประชุมโชว์
สถานะการจอง การทำงานการจองห้องประชุมเลือกห้องประชุม
ที่ต้องการจอง ระบบจะตรวจเช็คสถานะหารจองมีการจองแล้ว
หรือยัง ตรวจสอบเรียบร้อยว่ายังไม่มีการสามารถจองได้ และทำ

การกรอกข้อมูลการจองห้องเรียบร้อยบันทึกผล และรอการ
อนุมัติยืนยัน แล้วจะแสดงข้อมูลการจองที่ได้จองไว้ จบการ
ทำงาน 
 
7. ผลการพัฒนาระบบ 
จากการพัฒนาระบบจองห้องประชุมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัด
แพร่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
การจองห้องประชุม 

 
ภาพที่ 1 Login เข้าสูร่ะบบเพื่อใช้งาน 

 
ภาพที่ 2 สมัครสมาชิก(เมื่อไมไ่ด้เปน็สมาชิก) 

 
ภาพที่ 3 ข้อมูลการจองหอ้งประชุม 

 
ภาพที่ 4 เลือกจองห้องประชุม  
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ภาพที่ 5 กรอกข้อมูลการจองหอ้งประชุม 

 
ภาพที่ 6 บันทึกการจองห้องประชมุ 

 
ภาพที่ 7 รายงานการจองห้องประชุม 

 
ภาพที่ 8 เพิ่มข้อมลูห้องประชุม 

 
ภาพที่ 9 ข้อมลูห้องประชุม(สำหรับแก้ไข) 

 
ภาพที่ 10 เพิม่ข้อมูลประเภทการใช้ห้องประชุม 

 
ภาพที่ 11 ข้อมลูประเภทการใช้ห้องประชุม(สำหรับแก้ไข) 

 
ภาพที่ 12 เพิม่ข้อมูลอุปกรณ ์

 
ภาพที่ 13 ข้อมลูอุปกรณ์(สำหรับแก้ไข) 

 
ภาพที่ 14 เพิม่ข้อมูลกลุ่มงาน 

 
ภาพที่ 15 ข้อมลูกลุม่งาน(สำหรบัแก้ไข) 

 
8. สรุป 
ระบบงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจองห้องประชุม
ในโรงเรียนนารีรัน์จังหวัดแพร่ การทำงานของระบบสามารถ
นำมาปรับใช้งานจากการจองผ่านเอกสาร ให้มาใช้งานผ่านระบบ
การจองที่มีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และสะดวก 
สามารถเช็คสถานะได้ตลอดเวลา จะทำให้ไม่เกิดปัญหาในการ
จองที่ทับซ้อนกัน การดำเนินงานก็เกิดความรวดเร็วมากข้ึน  
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การพัฒนาฐานข้อมูล Farm to Table @Korat 
Database Development of Farm to Table @Korat  
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บทคัดย่อ 

       งานวิจัยนีก้ารพัฒนาฐานข้อมูล Farm to table @Korat 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนาฐานข้อมูล Farm to table @ Korat  
2.เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูล  Farm to 
table @ Korat   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แอปพลิเคช่ันLine    
ระบบฐานข้อม ูล    Dialog flow  กล ุ ่มต ัวอย ่าง ค ือ 1.กลุ่ม
เกษตรกรภายในโคราช จำนวน 5 คน  2.กลุ่มผู้สนใจการใช้ Rich 
menu Farm To table @korat จำนวน 20 คน ด้านผลการ
ดำเนินงานวิจัย 1.ได้พัฒนาฐานข้อมูล Farm to table @ Korat  
2.ได้พัฒนาระบบสั่งซื้อสินค้าเกษตรกรตามเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว
www.csa.organiccenter.info/สถ ิต ิท ี ่ ใช ้ ในการว ิจ ัยได ้แก่  
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สรุปได้ว่าผลการ
ประเมินความพอใจการพัฒนาฐานข้อมูลประเมินได้ว่าอยู ่ใน
ระดับพอใช้ 
 
 
คำสำคัญ : เกษตรท่ีชุมชนให้การสนับสนุน, ฟาร์มทูเทเบิ้ล, ฐานข้อมูล 

 
ABSTRACT 

This research is a development of the Farm to table 
@Korat database. Objective 1. Development of the 
Farm to Table database @Korat 2. To evaluate the 
satisfaction of using the Farm to table @Korat database, 
the research tool is Application Line. The dialogue flow 
database is a sample group of 1 farmers within a quake. 
Number of 5 people. 2 interest groups using the Rich 
Menu Farm To table @korat. Number 20 from the 

research database 1. Developed by Korat. Developed a 
system of ordering agricultural products on an existing 
website www.csa.organiccenter.info/ statistics used in 
research are at an average value per cent, and the 
standard deviation concludes that the results of the 
evaluation of the satisfaction of the database 
development are estimated to be at a reasonable 
level. 

 
Key words: community-sponsored agriculture, 
                 Farm To table, database 

1. บทนำ 
การทำเกษตรอินทรีย์มีความสำคัญคือ ระบบการผลิตที่คำนึงถึง
สภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติ   และความหลากหลาย
ของทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกบั 
ธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะปุ๋ย  เคมี
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่าง ๆ ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือ
สัตว์ที ่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรมที ่อาจเกิดมลพิษใน
สภาพแวดล้อม เน้นการใช้ อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
พืชสด และปุ๋ยชีวภาพในการบำรุงให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้ 
ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง
รวมถึงการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ ประโยชน์ด้วย ผลผลิต
ที่ได้จะปลอดภัยจากสารพิษตกค้างทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคและไม่ทำให้ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมสภาพอีกด้วย  [1]   
การทำระบบ Community Supported Agriculture 
(เกษตรที่ชุมชน ให้การสนับสนุน) ระบบนี้มีต้นกำเนิดมาจาก 
ประเทศญี่ป่น และค่อยไปเผยแพร่ทางด้านยุโรปและสหรัฐ 

http://www.csa.organiccenter.info/
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[2] ระบบตลาดนี ้ม ีหล ักการ  พื ้นฐานว่าผ ู ้บร ิโภคตกลงกับ
เกษตรกรผู้ผลิตในการซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตได้ตาม
ฤดูกาลโดยผู้บริโภคจะชำระเงินล่วงหน้าให้กับเกษตรกร หลังจาก
เก็บเกี่ยว ผลผลิตจะถูกจัดส่งไป ณ จุดกระจายย่อยตามที่ตกลง 
แล้วสมาชิกผู ้บริโภคที่อยู ่ในละแวกใกล้เคียงจะเป็นผู ้มารับ
ผลผลิตด้วยตนเองการตลาดระบบนี้เกษตรกรจะมีหลักประกัน
ทางเศรษฐกิจและมีโอกาสในการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคส่วน
ผู้บริโภคเองก็สามารถไป เยี่ยมเยือนฟาร์มเกษตรกรเพื่อดูการ
ผลิตหรือช่วยเกษตรกรทำงานในฟาร์มก็ได้การตลาดในระบบนี้มี
ผลดี [3] ในแง่ของความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต
และผู้บริโภคแต่ข้อจำกัดก็คือ เกษตรกรต้องมีฟาร์มที่อยู่ไม่ห่าง
จากเมืองใหญ่มากนักและจำเป็นต้องมีรถยนต์สำหรับใช้ในการ
ขนส่งเองนอกจากนี้การตลาดระบบสมาชิกใช้ได้กับฟาร์มที่ปลูก
ผักเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก (แต่ก็อาจมีผลผลิตอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น 
ข้าว ไม้ผล ไข่ไก่) [4]  ในขณะที่เกษตรกรอินทรีย์ที ่ผลิตข้าว 
ธัญพืช หรืออาหารแปรรูป จะไม่สามารถใช้การตลาดในระบบนี้
ได้ในประเทศไทย มีกลุ่มผู้ผลิตไม่กี่กลุ่มที่จัดการตลาดในระบบนี้ 
เช่นชมรมผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ สุพรรณบุรี กลุ่มเยาวชนเกษตร
อินทรีย์แม่ทา เชียงใหม่ 
      Farm to Table @korat กระบวนการที่ทำให้ผู้ผลิตพืชผัก
ผลไม้ต่างๆได้พบกับผู้บริโภคโดยตรงประโยชน์ที่ได้คือ ลูกค้าได้
ของสดใหม่ราคาที่ไม่แพงเกินไป ส่วนคนขายสามารถกำหนด
ราคาขายได้ตามจริง ไม่ถูกคนกลางเอาเปรียบหรือกดราคา
ผลผลิต เกษตรกร หรือผู ้ผลิตกรรังสรรค์อาหารโฮมเมดจาก
วัตถุดิบออร์แกนิก ไร้สารเคมีในฟาร์มของตัวเองมาเสิร์ฟลูกค้า
แบบวันต่อวัน นอกจากจะให้คุณค่าจากวัตถุดิบออร์แกนิก ไร้
สารเคมีมารบกวนร่างกายแล้ว อาหารประเภท Farm to Table  
ยังขายรสชาติจากธรรมชาติของวัตถุดิบที่อาจจะไม่ถูกใจสายกิน
รสจัดเท่าไหร่ [5] เพราะเค้าต้องการโชว์ความสดใหม่ของวัตถุดิบ 
และการกินอาหารที่ปรุงแต่งมากไป อาจทำให้เราได้รับโซเดียม 
ไขมัน น้ำตาลมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ เพราะฉะนั้น การ
กินแบบ Farm to Table @korat จะทำให้เรามั ่นใจได้เลยว่า
ร่างกายจะไม่ได้รับสิ่งปนเปื้อนตกค้างแน่นอน แต่ว่าหลักของ
อาหารแบบ Farm to Table @korat     คือการที่เราจะได้กิน
วัตถุดิบตามฤดูกาลแบบไม่ฝืนธรรมชาติ เพราะเกษตรกรหรือ
ผู้ผลิตที่ทำธุรกิจแบบ Farm to Table @korat จะเน้นการปลูก
พืชผักผลไม้ตามฤดูกาลและปล่อยให้โตตามเป็นธรรมชาติ

เพื่อที่จะให้เกิดการหมุนเวียนตามวัฏจักรเราจะได้กินวัตถุดิบที่
เป็นผลผลิตของฤดูกาลนั้นจริง ๆ การพัฒนาฐานข้อมูล Farm to 
Table @korat คือ ที่จะมาช่วยเกษตรกรในการทำงานเก็บข้อมลู
ลูกค้าและก็จะเก็บข้อมูลเกษตรกรด้วยแล้วตามด้วยเก็บข้อมูล
สินค้าทั้งหมดโดยใช้ริชเมนูในLineในการลิงค์เข้าสู ่ระบบการ
ส ั ่งซ ื ้อที ่ เช ื ่อมต่อระหว ่างผ ู ้ผล ิตกับผ ู ้บร ิโภคCommunity 
Supported Agriculture คือ เกษตรที่ชุมชนให้การสนับสนุน 
เป็นระบบที่จะมาช่วยในการจัดการสินค้าและกระจายสินค้า 
CSA จริงๆก็เป็นเหมือนช่องทางการขายหนึ่งให้การทำเกษตร
สามารถอยู่ได้ แต่ด้วยลักษณะที่สมาชิกได้เข้ามามีบทบาทอย่าง
น้อยที่สุดก็แสดงความคิดเห็นต่อการเลือกผัก ก็เกิดความสัมพนัธ์
ขึ้นซึ่งความสัมพันธ์แบบน้ีมีความเหนียวแน่นกว่าการขายทั่วไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
1.เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Farm to table @ Korat 
2.เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูล 
Farm to table @ Korat 
 

   3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย 
3.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้วย Line, Dialog flow 
3.1.1 ทฤษฏีการออกแบบสร้างหน้าระบบฐานข้อมูล 
        เริ่มจากโดยการใช้ Mocking bot ในการดีไซน์ 
ระบบฐานข้อมูลขึ้นมาว่าจะมีการทำงานอย่างไรและมีกี่หน้า 
อ้างอิงข้อมูลจากเว็บ https://mockingbot.in/ 
3.2.2 เริ่มนำข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็น ระบบฐานข้อมูล 
ด้วย Line และ Dialog flow 
3.2.3 ฐานข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัยนี้มาจากเว็บ 
www.csa.organiccenter.info/ 
 
3.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง Community Supported Agriculture 
(เกษตรที ่ช ุมชนให้การสนับสนุน ) เกษตรอินทรีย ์ก ับระบบ
Community Supported Agriculture จะมาช่วยในเรื่องสร้าง
เศรษฐกิจให้มีความทันสมัยและทำให้สินค้ามีความปลอดภัย
สะอาดและทำให้ผู ้บริโภคและต้องมีหลักการผลิตพืชอินทรีย์
ประกอบด้วย 6 ข้อ ดังนี้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ คือเกณฑ์
ข้อกำหนดที่เกษตรกรผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตาม และหน่วยงาน

http://www.csa.organiccenter.info/
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รับรองจะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจประเม ินการผลิต และ
ตัดสินใจในการรับรองฟาร์มที่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานนั้นๆ 
1. พ้ืนท่ีที่จะทำการเกษตรนั้นต้องไม่เคย 
ทำการเกษตรเคมีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2. พื้นที่ควรมีลักษณะค่อนข้างดอนและโล่งแจ้ง 
3. พ้ืนท่ีต้องอยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม 
4. พ้ืนท่ีควรอยู่ห่างจากแปลงท่ีใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี 
5. พ้ืนท่ีห่างจากถนนหลวงหลัก 
6. พ้ืนท่ีมีแหล่งน้ำท่ีปลอดสารพิษ 
อ้างอิงข้อมูลจากเว็บ 

http://www.lopburi.doae.go.th/Organic.htm 
 
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัยทำฐานข้อมูล 

 
 
เริ่มจาก เข้า line ผ่านโทรศัพท์ในรูปแบบ 
Link Rich menu เพื่อที่จะทดสอบการเข้าใช้งาน 
Rich menu Farm To table @korat 
 
            4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดำเนินงานวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง 
- กลุ่มเกษตรกรภายในโคราช จำนวน 5 คน 
- กลุ่มผู้สนใจการใช้ Rich menu Farm To table @korat 
จำนวน 20 คน 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา 
Hardware 
- โน้ตบุ๊ค ASUS Vivo Book S   จำนวน 1 เครื่อง Intel I 
Core i7-7500U   CPU 3.58 Hz   RAM 16 GB 
- โทรศัพท์มือถือ รุ่น Samsung Galaxy A7 2017 
Software 
- โปรแกรม Line 
- โปรแกรม Dialog flow 
- โปรแกรม Photo Shop cs6 
Platform 

- Android 
    - Microsoft windows 10 
4.3 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
ใช้แบบSoftware Development Life Cycle (SDLC) 
4.3.1 การศึกษาและรวบรวมความต้องการของระบบ 
เก็บข้อมูลที่เป็นปัญหาในการรับส่งสินค้าของเกษตรกรใน 
ชุมชนมาคือ1.ปัญหาการค้าขายการตลาด 2.คนใน 
ชุมชนเข้าไม่ถึงการใช้งานและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการ 
อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ Rich menu Farm To 
table เพื่อท่ีจะได้ทราบ ความต้องการของระบบงาน 
สรุป ชุมชนต้องการเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยใช้ผ่าน 
Line เชื่อมเข้าไปยังเว็บwww.csa.organiccenter.info/ 
 
4.3.2 การวิเคราะห์ระบบ 

4.3.2.1 Use Case Diagram 

 
ภาพที ่ 1 

  เกษตรกรกับผู้บริโภคซื้อขายระหว่างกัน 

 
ภาพที่ 2    หน้าท่ีผู้ดูแลระบบ 

http://www.csa.organiccenter.info/
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4.3.2.2   Class Diagram 

 

 
   ภาพที ่3 ข้อมูลเกษตรกร 

 

 
ภาพที ่4 ข้อมูลจำนวนฟาร์ม 

 

 
ภาพที่ 5 ข้อมูลสินค้าฟาร์ม 

 
 

 
ภาพที่ 6 ข้อมูลสมาชิก 

 

 
ภาพที่ 7 ข้อมูลจองสินค้า 

 

 
ภาพที่ 8 ข้อมูลแจ้งเตือนสั่งจอง 
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ภาพที่ 9 จำนวนสินค้าเข้าออก 

 

 
ภาพที่ 10 บันทึกการส่งสินค้า 

 

 
ภาพที ่11 ข้อมูลสินค้ารับสินค้า 

 

4.3.3 ขั้นตอนการออกแบบแอปพลิเคชั่น 
ระยะท ี ่  1 :  การวา งแผนการพ ัฒนา ระบบ (System 

development planning) กำหนดเนื้อหาสื่อและการเลือกกลุ่ม
การทดลอง เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา 

ระยะที่ 2: การวิเคราะห์ระบบ (Analysis Phase) เริ่มต้นจาก
การวิเคราะห์ระบบเกษตรสนับสนุนชุมชนปัจจุบัน โดยรวบรวม
ความต้องการของระบบงานท่ีมีปัญหา มาวิเคราะห์และสรุป 

ระยะที่ 3: การออกแบบ (Design Phase) ระยะการออกแบบ
เป็นการพิจารณาว่าระบบจะดำเนินการพัฒนาวิธีการเรียกใช้และ
ความต ้ อ งก า รของว ิ ธ ี ก า ร ก า รพ ัฒนา ฐ านข ้ อม ู ล บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง Farm to table @korat 

ระยะที ่ 4: การนำไปใช้ ( Implement Phase) ระยะการ
นำไปใช้จะเกิดผลขึ้นมาด้วยการสร้างระบบทดสอบระบบ และ
การแชร์ลิงค์แอปพลิเคชั่น 

ระยะที่ 5: การบำรุงรักษา (Maintenance Phase) ระยะเวลา
ในการใช้แอปพลิเคชั่นน้ีจะต้องเช็คสภาพการใช้งาน 

วันละ 1 ครั้ง หรือ ทุกๆสัปดาห์เนื่องจากระบบจะต้อง 
ได้รับการตรวจดูข้อมูลตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งาน 
 

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าเฉลี ่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และ

เปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent   t-test) โดยนำผลที่ได้เทียบ
กับเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 

    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
การดำเนินวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของ
ระบบจากผู้เช่ียวชาญและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
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ระบบและส่วนอื่น ๆ โดยหาค่าเฉลี่ย  ( X )และหาส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน )S.D.( สูตรหาค่าเฉลี่ย( X )  ของกลุ่มตัวอย่าง 
ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐานคิดค้นโดย  ฟรานซิส กาลตัน (Francis 
Galton) ในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1860 

 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑁
 

(สูตรหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D 

𝑆. 𝐷.= √
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

(𝑛 − 1)
 

 
5. ผลการดำเนินงานวิจัย 

5.1 ผลการพัฒนาฐานข้อมูล Farm To table @Korat 

 
     ภาพที ่12  Rich menu Farm To table @korat 
 

 
 
    ภาพที ่13 ฐานข้อมูลสินค้าเกษตรและข้อมูลเกษตรกร 

 

 
 
            ภาพที ่ 14  แสดงปุ่มเพิ่มสินค้าลงในระบบ 

 
 

5.2 ผลการประเมินความพอใจการพัฒนาฐานข้อมูล 
ผลการประเมินการใช้ระบบฐานข้อมูล ทั้งในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป
และกลุ่มผู้ดูแลระบบ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสม 
สามารถนำ ไปใช้งานได้จริง และตอบสนองกับความต้องการ
ของผู้ใช้เมื่อพิจารณารายละเอียด พบผลวิจัย ดังนี้ 

 
   ตารางผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับ
ความ
พอใจ 

1.ด้านการสืบค้นข้อมูล 3.0 2.2 ปานกลาง 
2.ด้านการจัดการข้อมูล 3.2 2.5 ปานกลาง 
3.ด ้านระบบการส ั ่ งซื้อ
สินค้าเกษตรกร 

3.5 2.4 มาก 

4.ด้านภาพรวมของ
ฐานข้อมูล 

2.7 2.0 น้อย 

5.ด้านการใช้งานริชเมนู 2.4 2.8 น้อย 
 
5.2.1.ด้านการสืบค้นข้อมูล (Search information) พบว่า ใน
ภาพรวม ทั้งผู ้ใช้ทั ่วไปและผู้ดูแลระบบมีความเห็นตรงกันว่า 
ฟังก์ชันการทำ งานในส่วนนี้มีความเหมาะสมดีแล้ว แต่มีความ
คิดเห็นต่างกันในรายละเอียดโดยผู้ดูแลระบบมีความคิดเห็นว่า 
การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล และความง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ในการสืบค้น 

 
5.2.2 ด้านการจัดการข้อมูล (Data manipulation) เป็นฟังกชั์น
ที่ถูกประเมินเฉพาะกลุ่มผู้ดูแลระบบเท่านั้น พบว่า ฟังก์ชันการ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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รายงานผลการจัดการข้อมูลมีความเหมาะสม ส่วนฟังก์ชันการ
ทำงานอื่น ๆ อยู่ในระดับพอใช้ได้แก่การนำ เสนอรูปแบบต่างๆ 
(สีตัวอักษร และภาพประกอบ) 
 
5.2.3 ด้านระบบการสั่งซื้อสินค้าเกษตรกร (Product ordering 
system) พบว่า ทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้ดูแลระบบมีความเห็นตรงกัน
ว่า ฟังก์ชันการทำงานในส่วนนี้มีความเหมาะสมดีแล้ว ระบบ
ฐานข้อมูลมีความต่อเนื่องในการส่งข้อมูลที่ผู้บริโภคส่งไปยังไปยัง
ผู้ผลิตได้ง่ายและผู้ผลิตได้รับข้อความแจ้งเตือนทันที 
 
5.2.4 ด้านภาพรวมของฐานข้อมูล (Overview of database) 
พบว่า ในภาพรวมระบบฐานข้อมูลมีความเหมาะสม สามารถ
นำไปใช้งานได้จริง ส่วนด้านความถูกต้องและน่าเชื ่อถือของ
ข้อมูล ผู้ดูแลระบบมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับพอใช้ 
 
5.2.5 ด้านการใช้งานริชเมนู (Use of Rich Menu) พบว่าเป็น
ปุ่มที่เข้าใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเพราะเป็นระบบที่มีมานานแล้ว 
บน Line จึงใช้งานได้ไม่ยาก เข้าถึงง่าย 

 
6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การพัฒนาฐานข้อมูลFarm To table @Korat พัฒนาขึ้นเพื่อ 
ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และเกษตรสนับสนุนชุมชนภายใน 
โคราชการดำเนินงานประกอบไปด้วย 1.การวางแผนการพัฒนา
แอปพลิเคชั่น 2.การวิเคราะห์ระบบ 3. การออกแบบ  4.การ
นำไปใช้ 5. การบำรุงรักษา        สรุปผลการดำเนินงานดังน้ี 
Rich menu Farm To table @Korat สามารถทำงานได้ตามที่
ออกแบบไว้ทุกเมนูภายใน Line Rich menu มี ข้อมูลเกษตรกร 
และ การสั่งจองผ่านwww.csa.organiccenter.info/  และมีการ
แจ้งเตือนการสั่งจองผ่านผู้ผลิตหรือเกษตรกรผู้ใช้มีความพึงพอใจ
ในระดับพอใช้ 

7. ข้อเสนอแนะ 
สำหรับการพัฒนาฐานข้อมูล Farm to table @ Korat 
ในด้านของการต่อยอดรองรับการใช้งานผู้ใช้มากขึ้นแนะนำใน
การพัฒนาต่อยอดจะใช้ โปรแกรม Kodular Creator 
นำไปพัฒนาบนระบบ Android ต่อได้เพื่อที่จะได้มีการเก็บข้อมูล
ได้ดีอีกระดับดียิ่งข้ึน 
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การพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยแอนิเมชนั 
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานอัติโนมัต ิ

Developing an Instructional Suite with Animation for 
Information Technology Office Automation Subject 

 
 

 

 
 
 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยแอนิเมชัน รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยแอนิเมชัน 
2) เพื ่อประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งานชุดการเรียน 
การสอนด้วยแอนิเมชัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การออกแบบและพัฒนาระบบ ได้แก่ การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานชุด
การเรียนการสอนด้วยแอนิเมชัน โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหร ับสำน ักงานอ ัตโนม ัต ิ  จำนวน 60 คน  
ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบการพัฒนาชุดการเรียน 
การสอนด้วยแอนิเมชัน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
สำนักงานอัตโนมัติ ประกอบด้วย ด้านเนื ้อหา ด้านสื ่อและ
เทคโนโลยี และด้านการออกแบบหรือกระบวนการเร ียนรู้   
ผลการประเมินความพึงพอใจ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 
อยู ่ในระดับมาก และชุดการเร ียนการสอนด้วยแอนิเมชัน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้                          
คำสำคัญ -- รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานอัติ
โนมัติ, ชุดการเรียนการสอนด้วยแอนิเมชัน , องค์ประกอบชุด 
การเรียนการสอนด้วยแอนิเมชัน 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This project aims to 1) developing an instructional suite 
with animation for office automation 2) to assessment 
result the developing an instructional suite with 
animation with samples. This instrument tool was 
developed a collection data such as the study content 
information technology an office automation subject 
and the attitude questionnaire for instructional suite 
with animation. The purposive sampling was 
undergraduate first level academic to register 
information technology for office automation subject of 
sixty samples. The study found that to developed 
component was content media technology and design 
process learning. The assessment to attitude process 
was instruction learning of mean 4.49 at high level. 
Therefore, instructional suite with animation for office 
automation can be apply the usage in life. 
Keywords -- office automation, animation suit, 
component animation suit 

 
1. บทนำ 

การใช้เทคโนโลยีสื ่อในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มสูงขึ ้นเรื ่อย ๆ 
โดยจะใช ้ระบบแบบอัตโนม ัต ิท ี ่สามารถนำมาสนับสนุน 
การตัดสินใจได้ ซึ ่งระบบหรือเทคโนโลยีด ังกล่าว สามารถ
เลียนแบบการทำงานของมนุษย์ มีการเรียนรู้และสร้างความรู้

-------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author Miss.Pornsinee Pueanklang 
 



2444 

 

  

ด้วยตนเอง จากเหตุการณ์ ประสบการณ์ของเครื ่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่สะสมมาเป็นเวลายาวนาน จนนำมาเป็นผลผลิตและ
สร้างสิ ่งของเครื ่องใช้เพื ่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ใน
ชีวิตประจำวันได้ และผู้ใช้งานจะเห็นระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่มี
อยู่ทั่วไป ซึ่งขั้นตอนและวิธีการใช้งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้นมี
รายละเอียดต่าง ๆ ที่จะสื่อสารให้เข้าใจได้ตรงกัน ซึ่งเทคโนโลยี
ม ัลต ิม ี เด ียจ ึงเป ็นอ ีกเทคโนโลย ีหน ึ ่ งท ี ่น ิยมนำมาใช ้ใน 
การติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู ้พัฒนาและผู้ใช้งาน ให้สามารถ
เข้าใจตรงกันได้ เนื ่องจากการจดจำรายละเอียดขั้นตอนด้วย
ข้อความนั้น เป็นที่จดจำได้ยากและใช้เวลานาน ข้อมูลข่าวสารจะ
มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในยุคของ “Information Highway” ที ่มี
ความเปลี่ยนแปลงและจะยังเพิ่มความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
ด้วยคุณลักษณะและองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีทั้งตัวอักษร 
ภาพนิ ่ง ภาพเคลื่อนไหว เส ียงและวีด ีโอ สามารถที ่จะสื่อ
ความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีการ
นำเสนอ หากมีการเลือกใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวในการสื่อ
ความหมาย จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการเลือกใช้ข้อความหรือ
ตัวอักษร และการเลือกใช้วีดีโอในการสื่อความหมายจะสามารถ
สื่อสารได้ดีกว่าการเลือกใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว  

ดังนั้น ผู้พัฒนาจำเป็นต้องพิจารณาคุณลักษณะให้เหมาะสม
กับเนื ้อหาที ่จะนำเสนอด้วยการผสมผสานองค์ประกอบของ
มัลต ิม ีเด ียเพื ่อการบรรยายบทเรียน เนื ่องจากในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานอัตโนมัติการพัฒนาการ
เรียนการสอน ในการผลิตสื่อต้องนำเสนอบทเรียนด้วยชุดการ
เรียนการสอนแอนิเมชั่น เพื่อเพิ่มรายละเอียดและการบรรยาย
ด้วยสื่อหรือคลิปวิดีโอ สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและผู้สอนไม่
รู้สึกเบื่อหน่ายและผู้เรียนหันมาตั้งใจเรียนมากขึ้น รวมถึงการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งในและนอกห้องเรียน ผู้พัฒนาจึงคิดค้น
และเลือกวิธีการที่จะสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนแอนนิเมชัน
เพื่อนำไปใช้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาในครั้งน้ี 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

2.1 การออกแบบและพัฒนาสื ่อการเรียนรู้  เป็นการรู ้จัก
วางแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อทำตามที่
ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบ และคุณสมบัติ
ของวัสดุแต่ละชนิด ตามความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์

สิ ่งใหม่ขึ ้นมา เช่น การจะทำโต๊ะขึ ้นมาซักหนึ่งตัว เราจะต้อง
วางแผนไว้เป็นขั้นตอน โดยต้องเริ่มต้นจากการเลือกวัสดุที่จะใช้
ในการทำโต๊ะนั้น ว่าจะใช้วัสดุอะไรที่เหมาะสม ในการยึดต่อ
ระหว่างจุดต่าง ๆ นั้นควรใช้ กาว ตะปู สกรู หรือใช้ข้อต่อแบบใด 
ร ู ้ถ ึงว ัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน ความแข็งแรงและ 
การรองรับน้ำหนักของโต๊ะสามารถรองรับได้มากน้อยเพียงใด 
สีสันควรใช้สีอะไรจึงจะสวยงาม เป็นต้น และการพัฒนาสื่อ 
การเรียนรู้ หมายถึง ตัวกลางหรือสิ่งต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์  
เครื่องมือ และเทคนิควิธีการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนา และสามารถนำความรู้ไปท่ี
รับนั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดำรงชีวิตได้อย่าง
มีความสุข และมีประสิทธิภาพ [1]  

2.2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยแอนนิเมชัน รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอัตโนมัติ  เป็นสื่อบทเรียนด้วย
แอนิเมชันบทเรียนช่วยสอน ทำหน้าที ่เป็นสื ่อบทเรียนด้วย
แอนิเมชันการเรียนบทเรียน ประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง มัลติมีเดีย ทำให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียน
ไม่รู ้สึกเบื ่อหน่าย การสร้างบทเรียนแบบนี้ อาศัยแนวคิดจาก
ทฤษฎีการเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยการออกแบบ
โปรแกรม จะเริ่มต้นจากการให้สิ่งเร้าแก่ผู้เรียน 

2.3 ขั ้นตอนและกระบวนการพัฒนาสื ่อการเร ียนรู้ ด ้วย 
ADDIE Model คือ หลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีจุดมุ่งหมายใน
การออกแบบให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยการวิเคราะห์ที่
สาเหตุของปัญหา คิดค้นขึ้นโดย Florida State University’s 
Center for Educational Technology ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน 
ค ือ ข ั ้นตอนของ ADDIE Model ประกอบด้วย 1) Analysis  
(การวิเคราะห์) 2) Design (การออกแบบ) 3) Development 
(ก า ร พ ั ฒน า )  4) Implementation (ก า ร น ำ ไป ใ ช ้ )  แ ล ะ  
5) Evaluation (การประเมินผล) [2] 

2.4 โปรแกรม PowToon คือ แอปพลิเคชั่นที่ใช้สร้างวิดีโอ 
แอนิเมชัน สำหรับงานนำเสนอแนวใหม่ ที่มีความน่าสนใจโดย
เน้นการสร้างเรื ่องราวเป็นการ์ตูนสั ้น มีเครื ่องมือให้เลือกใช้
มากมาย ใช้งานง่าย และเริ่มต้นฟรี หากต้องการฟีเจอร์ที่มากขึ้น
จะมีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ใช้ทั ่วไป แบบฟรีก็สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมเกือบทุกความต้องการแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้
สร ้างส ื ่อนำเสนอหรือส ื ่อการสอนได้ ค ุณสมบัต ิโปรแกรม  
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PowToon เป็นแอปพลิเคชันที ่ใช้ในการสร้างวีดีโอนำเสนอ  
ที่เน้นการสร้างวีดีโอในรูปแบบการ์ตูนสั้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 
สามารถประยุกต์ใช้เป็นวีดีโอการเรียนการสอนหรือวีดีโอแนะนำ
ในคาบแรกของการเรียนการสอนได้ [3]  

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เฉลิมชัย ถาบรรดิษฐ์ และศิริพร เพ็ญจันทร์ [4] ได้พัฒนา 

แอนิเมชั่นสื่อมัลติมิเดีย เรื่องนวดแผนไทยน่ารู้ กลุ่มตัวอย่างที่
นำไปทดลองใช้โปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ชำนาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการนำเสนอ จำนวน 3 ท่าน 
ประเมินประสิทธิภาพออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด ้านเนื ้อหา  
ด้านการนำเสนอ ด้านตัวอักษรและข้อความ ด้านภาพนิ่ง ด้าน
เส ียงและภาษา ด ้านภาพเคลื ่อนไหว ด ้านวีด ีโอ และด้าน
ปฏิสัมพันธ์ ผลการศึกษา พบว่า จากการประเมินประสิทธิภาพ
จากผู ้เชี ่ยวชาญ สื ่อมัลติม ีเด ีย  เร ื ่อง “นวดแผนไทยน่ารู้”  
มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 4.39 ซึ่งประสิทธิภาพของระบบ
อยู่ในระดับดี 

อโนชา ย ิ ่งนอก และจักรพงศ์ คล ้ายอ่อน [5] ได ้จ ัดทำ
โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ มีว ัตถุประสงค์เพื่อ  
1) วิเคราะห์และออกแบบสื่อมัลติมีเดียเรื่องระบบย่อยอาหาร  
2) เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องระบบย่อยอาหาร และ 3) เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพสื ่อมัลติมีเด ียเร ื ่องระบบย่อยอาหาร 
เคร ื ่องม ือที ่ ใช ้ ในการศ ึกษา ประกอบด้วย ส ื ่อม ัลต ิม ีเดีย  
แบบประเมินคุณภาพโดยผู ้เชี ่ยวชาญ กลุ ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
ผู ้เชี ่ยวชาญด้านเนื้อหาและสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 5 ท่าน ผล
การศึกษา พบว่า การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องระบบย่อยอาหาร 
ประกอบด้วย ด้านเนื ้อหาและการดำเนินเรื ่อง ด้านรูปภาพ
ประกอบการนำเสนอเนื้อหา ด้านตัวอักษร ข้อความ ด้านเสียง
และภาษา ด้านการนำเสนอและใช้งาน การประเมินคุณภาพสื่อ
มัลติมีเดีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับดีมาก 

รวีนุช โยมแก้ว และมงคล อำรุณ [6] ได้จัดทำโครงการพิเศษ
ทางคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 
และประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง แนะนำแมวไทย 5 สาย
พันธุ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย สื่อมัลติมีเดียเรื่อง 
“แนะนำแมวไทย 5 สายพ ันธ ุ ์”  แบบประเม ินค ุณภาพ 
โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่อง “แนะนำแมว
ไทย 5 สายพันธุ์” กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
และด้านสื ่อมัลติมีเดีย จำนวน 4 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า  

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื ่อง “แนะนำแมวไทย 5 สายพันธุ์” 
ประกอบด้วย ด้านเนื ้อหา ด้านรูปภาพ ด้านตัวอักษร ด้าน 
การนำเสนอและการเชื่อมโยง ด้านเสียงและภาษา การประเมิน
คุณภาพสื ่อมัลติมีเดียเรื ่อง “แนะนำแมวไทย 5 สายพันธุ์”  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับดี 

เสาวลักษณ์ พันธบุตร [7] รูปแบบการพัฒนาที่ใช้ในการวจิัย
ครั ้งนี้ คือ รูปแบบการพัฒนาของดิ๊กและแคร์รี ่รูปแบบที่ใช้ใน 
การพัฒนาแหล่งการเรียนการสอนของการเรียนรู้ภาพเคลื่อนไหว
ที่สำคัญมัลติมีเดียแบบโต้ตอบ ขั้นตอนของรุ่นนี้แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวอีก
นัยหนึ่งระบบดิ๊กและแคร์รี่สั้นและเรียบง่าย แต่มีเนื้อหาที่ชัดเจน
และเป็นระบบ จำนวนนักเรียนทั้งหมดของคลาสมัลติมีเดียคือ 
30 คน วัตถุประสงค์ของการวิจ ัยนี ้ค ือ  การตอบสนองของ
ผู ้เชี ่ยวชาญนักเร ียนและมัลติมี เด ียเชิงโต้ตอบที ่พัฒนาขึ้น  
การรวบรวมข ้อม ูลท ี ่จะว ิ เคราะห ์ ในคร ั ้ งน ี ้ การว ิจ ั ยคือ 
การตรวจสอบความถูกต้องของแอนิเมชันแอนนิเมชั ่นกุญแจ
การ์ตูนมัลติมีเดียและการตอบสนองของนักเรียน เครื่องมือใน
การรวบรวมข้อมูลเป็นผู้ถาม ผู้ถามประกอบด้วยองค์ประกอบ
บางอย่างเช่นเนื ้อหาภาษาและกราฟิกที ่เหมาะสม มาตรวัด 
Likert ใช้ในผู้ถามเพื่อทราบว่าคำตอบ ข้อมูลการตอบสนองของ
นักเรียนได้รับการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสรุปผล 

วาทิตย์ สมุทรศรี คชากฤษ เหลี ่ยมไธสง และสถิติพงษ์  
เอื ้ออารีมิตร [8] ได้พัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อ
ส ่งเสร ิมความฉลาดทางอารมณ ์  สำหร ับน ักเร ียนระดับ
ประถมศึกษาปีที ่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาและประเมิน
คุณภาพสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักเรียนก่อนและหลังใช้สื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ 
และศึกษาความพึงพอใจหลังใช้สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ 
ประชากรจำนวน 207 คน ใช้สื ่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ 
แบบประเมินคุณภาพ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้สถิติพื้นฐานหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า วีดีโอเหตุการณ์
จำลองที่ใช้ตัวละครและภาพเคลื่อนไหวด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน 2 
มิติ เป็นพิธีกรดำเนินเรื ่องอธิบายเนื้อหาตามโครงสร้างความ
ฉลาดทางอารมณ์ที่กำหนดขึ้น มีเมนูการเลือกคำตอบและคำตอบ
จะเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที ่เกิดขึ้น ค่าดัชนีประสิทธิภาพผล
ความฉลาดทางอารมณ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข้อง พบว่า  
การพัฒนาแอนิเมชั่นขึ ้นอยู่กับเนื ้อหาที่เลือกมานำเสนอ และ 
มีขั้นตอนของการวิเคราะห์ ออกแบบสื่อ และประเมินคุณภาพ
ของสื่อการเรียนรู้ และโดยส่วนใหญ่สื่อสามารถนำไปใช้งานได้ 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

 
3. วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
การจัดทำโครงงานการพัฒนาชุดการสอนด้วยบทเรียน

แอนิเมชัน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอัติโนมัติ 
ตามขั้นตอนการดำเนินงานโครงงานโดยใช้หลักการของ ADDIE 
Model [2] ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 ขั้นวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
สอบถามปัญหาเกี ่ยวกับการสอนเนื้อหาในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับสำนักงานอัตโนมัติว่ามีปัญหาอย่างไร เพื่อให้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้งานกับรายวิชา  

1.2 การออกแบบ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ออกแบบเนื้อหา 
ออกแบบวัตถุประสงค์ ออกแบบสตอรี ่บอร์ด การกำหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ได้แก่ อธิบายความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ประกอบระบบสำนักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีที่นำมาใช้งาน
กับสมาร์ทออฟฟิศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 การพัฒนา ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสื ่อแอนิเมช่ัน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ ได้แก่ 
โ ป ร แ ก รม  PowToon, Power Point, Photoshop ใ น ก า ร
ออกแบบและวาดรูปภาพ การ์ตูน สร้างเนื ้อหา  และใช้ระบบ 
การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้สอน
และผู้เรียน 

1.4 การนำไปใช้ ใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างในการเรียนรู้ ได้แก่ 
นักศึกษาชั ้นปีที ่ 1 ที ่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ จำนวน 60 คน  

1.5 การประเมินผล โดยประเมินผลความพึงพอใจจาก
ผู ้ใช้งานสื ่อแอนิเมชั ่นรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
สำนักงานอัตโนมัติ 

ลำดับขั้นตอนของกระบวนการทำงาน ดังแสดงภาพที่ 1 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับสำนักงานอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

2.2 กล ุ ่ มต ั วอย ่างที่ ได ้ จากการส ุ ่ มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ได ้แก ่  น ักศ ึกษาจำนวน 60 คน ที่
ลงทะเบียนเร ียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
สำนักงานอัตโนมัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยใช้หลักการของ ADDIE Model 
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3. เครื่องมือการวิจัย 
 3.1 บทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับสำนักงานอัตโนมัติ  
 3.2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับสำนักงานอัตโนมัต ิ
 3.3 สื่อท่ีใช้ในการเรียนการสอน  
 
 
 
 

จากภาพที่ 1 เป็นการอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานโดยใช้
หล ักการของ ADDIE Model ซ ึ ่ งประกอบด ้วยข ั ้นตอนใน 
การเตรียมเนื้อหา การเตรียมข้อมูล ได้แก่ ข้อความ รูปภาพ เสียง 
ภาพเคลื ่อนไหว และดำเนินการเพื ่อออกแบบและพัฒนาสื่อ
แอนิเมชันสำหรับการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ผลลัพธ์จากการพัฒนาได้
สื่อที่สามารถนำไปใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้งานผ่านระบบ
การจัดการเรียนรู้ออนไลน์หรืออีเลิร์นนิ่ง สำหรับการถ่ายทอด
และเรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง พร้อมกับทำการวัดและประเมินผล
ความพึงพอใจหลังการใช้งานสื่อการเรียนรู้ชุดการเรียนการสอน 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย   

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
บนระบบอีเล ิร ์นนิ ่ง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
สำนักงานอัตโนมัติ และใช้สถิติในการประเมินความพึงพอใจจาก
การใช้งาน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ต่อไปนี้
ประเมินโดยใช้ X̅ , S.D. ตามสูตร [5]. 

4.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที ่ไม ่ได ้แจกแจงความถี่  
สามารถคำนวณได้จากสูตร 

�̅� =
∑𝑥

𝑛
              (1) 

เมื่อ       �̅�      แทน    ค่าเฉลี่ย               

           ∑𝑥   แทน    ผลบวกของข้อมูลทุกค่า    

             𝑛     แทน    จำนวนข้อมูลทั้งหมด 
 

4.2 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในกรณีข้อมูลไม่ได้มีการ
แจกแจงความถี ่หาไดจ้าก           

สูตรที่ 1     S.D. = √
(𝒙−𝒙)𝟐

𝒏−𝟏
              (2) 

หรือ สูตรที่ 2    √
𝑛∑ 2−(∑𝑥)2𝑥

𝑛(𝑛−1)
              (3) 

 
เมื่อ   S.D.  คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
          x   คือ ข้อมูล ( ตัวท่ี 1,2,3...,n) 

          �̅�  คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณติ 
                     n   คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด 
5. เนื้อหาท่ีใช้ในการพัฒนา 

หนังส ือเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา
ทั ้งหมด 3 บท ซึ ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู ้และ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บทที่ 2 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ 
บทที่ 3 เทคโนโลยีทีนำมาใช้ในสมาร์ทออฟฟิศ 
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยแอนิเมชัน รายวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศสำน ักงานอัต ิโนมัติ  คณะผ ู ้ว ิจ ัยได้
ดำเนินการวิจัย และพัฒนาโดยการศึกษาตามกระบวนการและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  

1. ผลการพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยแอนิเมชัน รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอัติโนมัติ  

2. ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานชุดการเร ียน 
การสอนด้วยแอนิเมชัน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน
อัติโนมัติ 

จากการพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยแอนิเมชัน รายวิชา 
เทคโนโลย ีสารสนเทศสำน ักงานอัต ิ โนม ัต ิ  ซ ึ ่ งม ีล ักษณะ 
การนำเสนอ ในรูปแบบของสื ่อมัลติมีเดีย โดยมีรายละเอียด 
ดังภาพตัวอย่างบทที่ 1 – 3 ภาพที่ 2-3  
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ภาพที่ 2 การออกแบบสตอรี่บอร์ดบทที่ 2 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3 การออกแบบสตอรี่บอร์ดบทที่ 3 
 

การออกแบบหน้าจอสำหร ับการพัฒนาชุดการเร ียน 
การสอนด้วยแอนิเมชัน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน
อัตโนมัติ ซึ่งรูปแบบการนำเสนอเป็นลักษณะบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยแอนิเมชัน รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอัติโนมัติ โดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ดังภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
1) ผลการออกแบบและพัฒนา สื่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียน

แอนนิเมชัน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงาน
อัตโนมัติ ได้พัฒนาตามกระบวนการและขั ้นตอนของ ADDIE 
Model ประกอบด ้วย 5 ข ั ้นตอน ได ้แก ่  1) ข ั ้นว ิ เคราะห์   
2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การนำไปใช้ ใช้งานกับกลุ่ม
ตัวอย่างในการเรียนรู ้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที ่ 1 ที่ลงทะเบียน
เรียน 5) การประเมินผล ผลลัพธ์ของการพัฒนาแสดงดังภาพท่ี 2 

จากภาพที่ 4 เนื ้อหาที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่บทที่ 1 เรื ่อง
ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื ้อเร ื ่องมี
องค์ประกอบของการวาดภาพการ์ตูน การใส่รูปภาพ สี ข้อความ 
และการมีเชื ่อมโยงหลายมิติ เพื ่อสร้างเสริมการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสื่อกับผู้ใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รวีนุช โยมแก้ว 
และมงคล อำรุณ [6] ได้พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องแนะนำแมว
ไทย 5 สายพันธุ์ โดยมีลักษณะเป็นมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอที่
ประกอบด ้วย ด ้านเน ื ้อหา ด ้านร ูปภาพ ด ้านต ัวอ ักษร  
ด้านการนำเสนอและการเช่ือมโยง และด้านเสียงและภาษา  

2) ผลประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งาน สื่อการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนแอนนิเมชัน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
สำนักงานอัตโนมัติ แบ่งตามรายด้านการประเมิน ประกอบด้วย  
ด้านเนื ้อหา เนื ้อหาสื ่อมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสาระ
ความรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ  
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จากการนำเสนอการพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยแอนิเมชัน 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอัต ิโนมัติ  โดยให้
นักศึกษาชั ้นปีที ่ 1 ที ่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศสำนักงานอัตโนมัติ เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วย
แอนิเมชัน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอัติโนมัติ   
ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. ด้านเนื้อหา 
2.2. ด้านสื่อ/เทคโนโลย ี
2.3. ด้านการออกแบบหรือกระบวนการเรยีนรู ้

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การพัฒนาชุดการเรียน
การสอนด้วยแอนิเมชัน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานอัติโนมัติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1  ความคิดเห็นต่อ การพัฒนาชุดการเรียน 
การสอนด้วยแอนิเมชัน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานอัติโนมัติ 
 ส่วนท่ี 2 ข้อเสนอแนะ 
 โดยแบ่งรายการประเมินดังแสดงตารางที่ 
 
 

ภาพที่ 4 ผลการออกแบบและพัฒนาชุดการเรยีนการสอนด้วยแอนิเมชัน 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจแบ่งค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแยกตามรายด้าน 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหาสื่อมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสาระความรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับสำนักงานอัตโนมัต ิ

4.48 0.575 มาก 

2. สื่อมีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับนักศกึษาระดับช้ันปีท่ี 1 4.49 0.575 มาก 

3. เนื้อหามีความเหมาะสม สอดคล้องกับ สาระและมาตรฐานการ เรียนของหลักสตูร
สถานศึกษา 

4.60 0.500 มากที่สุด 

4. เนื้อหามีความสมบูรณ์ถูกต้องตำมหลักวิชา และทันสมยัเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา 4.49 0.575 มาก 
5. เนื้อหาสนับสนุนความก้าวหน้า เพิ่มพูน องค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน 4.36 0.575 มาก 
6. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 4.40 0.500 มาก 
7. การจัดลำดับขั้นการนำ เสนอเนื้อหำที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 4.40 0.500 มาก 
8. ภาษาที่ใช้สื่อความหมายและเข้าใจได้ง่าย 4.50 0.500 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.538 มาก 
ด้านสื่อ/เทคโนโลย ี
1. สื่อมีความสมัพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนที่จะสอน 4.50 0.500 มากที่สุด 
2. สื่อสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงแกผู่้เรยีน 4.55 0.575 มากที่สุด 
3. สื่อมีความทันสมัยแปลกใหม่แตกต่างไปจากการเรยีนปกต ิ 4.49 0.575 มาก 
4. สื่อมีความสะดวก ง่ายต่อการนำไปใช้งานสำหรับการจัดการเรียนการสอน 4.59 0.575 มากที่สุด 
5. สื่อส่งเสริมการมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผูส้อน 4.39 0.575 มาก 
6. สื่อให้ความตื่นเต้น ในการนำเสนอ เช่น การใช้เสียง ใส่รูปภาพ วีดีโอ 
ภาพเคลื่อนไหว และเสยีง 

4.60 0.500 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.55 มากที่สุด 
ด้านการออกแบบหรือกระบวนการเรียนรู้ 
1. สื่อการสอนเร้าหรือกระตุ้นความสนใจ ให้เกิดการใฝ่รู้ในเรื่องที่เรยีน 4.49 0.575 มาก 
2. สื่อการสอนช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรูไ้ด้ง่ายสามารถจดจำได้นาน 4.50 0.500 มากที่สุด 
3. สื่อมีความสอดคล้องกับจดุประสงค์การเรียนรู้ที่จะสอน 4.50 0.500 มากที่สุด 
4. สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ /กระตุ้นกระบวนการคิดสำหรับผูเ้รียน 4.39 0.575 มาก 
5. สื่อสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม ่ 4.59 0.575 มากที่สุด 

รวม 4.49 0.55 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4.1 สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
การพัฒนาชุดการเร ียนการสอนด้วยแอนิเมช ัน รายว ิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอัติโนมัติ ด้านเนื้อหา เนื้อหาสื่อมี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสาระความรู้รายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.48 
และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.575 สื ่อมีเนื ้อหาที่
เหมาะสมกับนักศึกษาระดับช้ันปีท่ี 1 และ เนื้อหามีความสมบรูณ์
ถูกต้องตำมหลักวิชาและทันสมัยเป็นที ่ยอมรับในสาขาวิชา 
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มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.575 เนื้อหามีความเหมาะสม สอดคล้องกับสาระและมาตรฐาน
การเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.60 และ
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เท่าก ับ 0.500 เนื ้อหาสนับสนุน
ความก้าวหน้า เพิ่มพูน องค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.36 และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.575 เนื ้อหามี 
ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียนและการจัดลำดับ
ขั้นการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.500 ภาษาที่ใช้สื่อ
ความหมายและเข้าใจได้ง ่าย มีค่าเฉลี ่ย เท่ากับ 4.50  และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.500 คุณภาพในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.465 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.538 และ
อยู่ในระดับมาก สื่อมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักศึกษาระดับชั้นปี 
ที่ 1 และเนื้อหามีความสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชา และทันสมัย
เป ็นท ี ่ยอมร ับในสาขาว ิชา ม ีค ่าเฉล ี ่ย เท ่าก ับ 4.49 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 เนื้อหามีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ รวีนุช โยมแก้ว และมงคล อำรุณ [6] 
ได้พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง "แนะนำแมวไทย 5 สายพันธ์ุ" โดยมี
ล ักษณะเป ็นม ัลต ิม ี เด ียเพ ื ่อการนำเสนอที่ ประกอบด ้วย  
ด้านเนื้อหา ด้านรูปภาพ ด้านตัวอักษร ด้านการนำเสนอและ 
การเชื ่อมโยง และด้านเสียงและภาษา  สาระและมาตรฐาน 
การเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และ
ส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน เท ่าก ับ 0.50 เน ื ้อหาสน ับสนุน
ความก้าวหน้า เพิ ่มพูน องค์ความรู ้ให้แก่ผู ้เรียน  มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58  เนื้อหามี
ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียนและการจัดลำดับ
ขั้นการนำ เสนอเนื้อหำที่เหมาะสม เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.40  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 ภาษาที่ใช้สื่อ
ความหมายและเข้าใจได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 คุณภาพในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 และอยู่ในระดับ
มาก 

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยแอนิเมชัน รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอัติโนมัติ ด้านการออกแบบหรือ
กระบวนการเรียนรู ้  สื ่อการสอนเร้าหรือกระตุ ้นความสนใจ  
ให้เกิดการใฝ่รู้ในเรื่องที่เรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.49 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 สื่อการสอนช่วยให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ได้ง่ายสามารถจดจำได้นาน และสื่อมีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะสอน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 สื่อส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ /กระตุ้นกระบวนการคิดสำหรับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.39 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 สื ่อสามารถ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 ผลการประเมินในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 
และอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
สามารถสรปุผลการวิจัย ดังนี้ 

5.1 ผลการพัฒนาชุดการเร ียนการสอนด้วยแอนิเมชัน 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอัติโนมัติ ประกอบด้วย 
โดยนำเสนอ ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

5.2 ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาชุดการเรียนการสอน
ด้วยแอนิเมชัน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอัติโนมัติ 
พบว่าอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรใช้ภาพเคลื่อนไหวท่ีเข้ามาในฉาก ปรับให้ช้าลงและให้
เหมาะสมและสร้างอรรถรสในการเรียนรู้ 

2. เพิ่มการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น โดยใช้
เกมในการเรียนรู้ 

3. ควรสอนในห้องเรียนมากกว่าออนไลน์ 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยี 
คิวอาร์โค้ด ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์กรณีศึกษาบ้านหนองตุ 

ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
Development of an application for collecting water bills in the 

village By using QR code technology Through the Android 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชัน
จัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ผ่าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) ประเมิณคุณภาพของแอปพลิเค
ชันจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ผ่าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) หาความพึงพอใจของผู้ใช้แอป
พลิเคชันจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โคด้ 
ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การศึกษาครั้งนี ้ ได้พัฒนา
ระบบตามกระบวนการ SDLC 5 ขั ้นตอน กลุ ่มตัวอย่าง คือ 
ประชาชนบ้านหนองตุ หมู่ 4 ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม จำนวน 30 คน คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 
1) แอปพลิเคชันจัดเก็บค่าน้ำ ประปาหมู่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ด ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) แบบประเมิน
คุณภาพ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิต ิท ี ่ ใช ้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลของระบบคือ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า 1) แอปพลิเคชันจัดเก็บค่า
น ้ำประปาหม ู ่บ ้าน โดยใช ้ เทคโนโลย ีค ิ วอาร ์ โค ้ด ผ ่าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถใช้งานได้ตรงตามขอบเขต
ของระบบงาน 2) ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแอปพลิเคชันมีผล

การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅� = 4.72 , 

S.D. = 0.47 ) 3) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของแอปพลิเค
ชันจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาบ้านหนองตุ ตำบล
บัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีผลการประเมินโดย

รวมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.44 , S.D. = 0.59 ) 
คำสำค ัญ -- แอปพล ิเคช ันจ ัดเก ็บค ่าน ้ำประปาหมู ่บ ้าน , 
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, บ้านหนองตุ 
 

ABSTRACT 
 This study aims to 1) Develop an application for 
collecting water supply bills By using QR code 
technology Through the Android operating system. 2) 
Assess the quality of the application store water bill. By 
using QR code technology Through the Android 
operating system. 3) Find the satisfaction of the 
application users collect water bill. By using QR code 
technology Through the Android. Operating system This 
study The system was developed according to the 
SDLC 5-step process. The sample group was 30 people 
in Ban Nong Tu Village, Buamat Sub-district, Borabue 
District, Maha Sarakham Province, selected by simple 
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random sampling. The tools used in the study were 1) 
Application for collecting water bills in the village By 
using QR code technology via the Android operating 
system. 2) Quality Assessment. 3) Satisfaction 
questionnaire. The statistics used in the data analysis of 

the system are mean ( �̅�) and standard deviation (S.D.) 
The results of the study were as follows : 1) Application 
for collecting water bills in the village Using QR code 
technology via the Android operating system It can be 
used in accordance with the scope of the work system. 
2) The application quality analysis results in the highest 

level of expert evaluation ( �̅� = 4.72 , S.D. = 0.47 ) 3) 
Satisfaction Analysis Results of the Village Water Supply 
Collection Application By using QR code technology 
Through the Android operating system Case Study of 
Ban Nong Tu Subdistrict Buamas, Borabue District, Maha 
Sarakham Province, the overall assessment was at a 

high level ( �̅� = 4.44 , S.D. = 0.59 ) 
Keywords -- Village waterworks collection application, 
QR code technology, Android operating system, Ban 
Nong Tu 

 
1. บทนำ 

 ในป ัจจ ุบ ันการใช ้งาน Mobile Application ม ีแนวโน้ม
เพิ ่มขึ ้นแบบก้าวกระโดด ซึ ่งเป็นผลมาจาก การพัฒนาของ 
Mobile Application และเทคโนโลยีที ่ถูกพัฒนามากขึ ้นจาก
ค่ายผู้ผลิตสมาร์ทโฟน มักจะเป็น ระบบปฏิบัติการที่เป็นที่นิยม 
คือ iOS และ Android โดยระบบปฏิบัติการ Android มีการเปิด
ให้ผู ้ที ่สนใจสามารถพัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชันที่อยู ่บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ เพื่อให้ได้แอปพลิเคชันที่หลากหลายและมี 
ประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ ้น ทำให้ผู ้ใช้งานอุปกรณ์
เคลื่อนที่ได้รับแนวโน้มในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
ก ับก ิจกรรมที ่ เก ิดข ึ ้นในช ีว ิตประจำว ันท ี ่ต ้องการความ
สะดวกสบายมากข ึ ้นเร ื ่อย ๆ จนกระทั ่ งการ ใช ้  Mobile 
Application กลายเป็นส่วนหน่ึงในการดำรงชีวิตของคนในสังคม
ปัจจุบัน [2] 

 เนื ่องด้วยบ้านหนองตุตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก แต่มีการใช้งานสมาร์ท
โฟน Android เป็นจำนวนมาก และในหมู่บ้านยังใช้วิธีการจด
หน่วยค่าน้ำประปาแบบเดิม ๆ คือใช้ปากกาจดหน่วยแล้วนำไป
คูณกับราคาของน้ำต่อหน่วยแล้วจดลงใบเสร ็จจ ึงส ่งไปยัง
ครัวเรือนผู้ใช้น้ำให้ทราบค่าน้ำต่อเดือน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความ
ผิดพลาดในการคำนวณและทำให้ยากต่อการค้นข้อมูลหรื อ
ประวัติการใช้น้ำของสมาชิกในหมู่บ้าน 
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้มีความสนใจและแนวคิดที่จะพัฒนาแอป 
พลิเคชันจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โคด้ 
ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาบ้านหนองตุ ตำบล
บัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อลดความผิดพลาด
ในการจดข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยของมิเตอร์น้ำ ผู ้ศึกษาจึงได้
นำเอาเทคโนโลยีคิวอาร์โค ้ดเข้ามาช่วย และอำนวยความ
สะดวกสบายให้กับสมาชิก จ้าหน้าที ่ตรวจเช็คมิเตอร์ และ
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้
เทคโนโลยีค ิวอาร ์โค ้ด ผ ่านระบบปฏิบ ัต ิการแอนดรอยด์ 
กรณีศึกษาบ้านหนองตุ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม 
 เพื่อประเมิณคุณภาพของแอปพลิเคชันจัดเก็บค่าน้ำประปา
หมู่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ผ่านระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ กรณีศึกษาบ้านหนองตุ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม 
 เพื ่อหาความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้แอปพลิเคชันจัดเก็บค่า
น ้ำประปาหม ู ่บ ้าน โดยใช ้ เทคโนโลย ีค ิ วอาร ์ โค ้ด ผ ่าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาบ้านหนองตุ ตำบลบัว
มาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

 
3. ขอบเขตการศึกษา 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ประชาชนในบ้านหนองตุ หมู่ 4 ตำบลบัว
มาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 182 คน 
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 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนบ้านหนองตุ หมู่ 4 ตำบลบวัมาศ 
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 30 คน คัดเลือกด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 
 3.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 เดือนมิถุนายน 2563 ถึง เดือนตุลาคม 2563 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 4.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 โครงสร้างของแอนดรอยด์การทำความเข้าใจโครงสร้างของ
ระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์ถือว ่าเป ็นส ิ ่งสำคัญเพราะถ้า
นักพัฒนาโปรแกรม สามารถมองภาพโดยรวมของระบบได้
ทั้งหมดจะทำให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการทางานได้ดียิ่งขึ้น 
และสามารถนำไปช่วยในการออกแบบโปรแกรมที่ตองการพัฒนา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของแอปพลิเคชันที่
พัฒนาซึ ่งระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์จ ึงม ีโครงสร้างและ
องค์ประกอบหลายส่วนท่ีมาสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมโดยใน
แต่ละส่วนล้วนมีความสำคัญต่อนักพัฒนาที่จะเขียนส่วนเชื่อมต่อ
หรือดึงไลบรารีของระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์มาใช้งาน 
การศึกษาโครงสร้างและวงจรของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ยัง
ทำให ้ผ ู ้พ ัฒนาสามารถทราบถึงข ้อจำก ัดและข ้อเด ่นของ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ ่งทำให้สามารถออกแบบ และ
พ ัฒนาโปรแกรมได ้อย ่างสอดคลองตามโครงสร ้าง และ
ความสามารถของระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์อีกด้วย ซึ่ง
สามารถแสดงโครงสร้างของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ [4] 

 
ภาพ 1 สถาปัตยกรรมแอนดรอยด ์

ที่มา : คมสันต์ ผุยลานวงค์ (2558 : 8) 

จากภาพ 1 จะเห็นได้ว่าแอนดรอยด์แพลตฟอร์มนั้น มีแบ่งการ
ทำงานเป็นส่วนต่าง ๆ ซึ่งในส่วนล่างสุดนั้นเริ่มต้นได้ดังนี ้
 ช้ันท่ี 1 Linux Kernel ระบบ Android นั้นถูกสร้างบนพ้ืน 

ฐานของระบบปฏิบัติการ Linux โดยในชั้นนี้จะมีฟังก์ชันการ
ทำงานหลายๆ ส ่วน แต่โดยส ่วนมากแล้วจะเกี ่ยวข้องกับ
ฮาร์ดแวร์โดยตรง เช่น การจัดการหน่วยความจำ (Memory 
Management) การจัดการโพรเซส (Process Management) 
การเช่ือมต่อเครือข่าย (Networking) เป็นต้น 
 ชั้นที่ 2 Library แอนดรอยด์ได้รวบรวมกลุ่มของไลบรารีที่
สำคัญและมีความจำเป็นเอาไว้มากมาย เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับนักพัฒนาและง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรม โดยตัวอย่างของ
ไลบรารีที ่สำคัญเช่น System C library เป็นกลุ่มของไลบรารี
มาตรฐานที่อยู่บนพ้ืนฐานของภาษา C ไลบรารี (lib c) สำหรับ 
embedded system มีพื้นฐานมาจาก Linux Media Libraries 
เป็นกลุ่มการทำงานมัลติมีเดีย เช่น MPEG4, H.264, MP3, AAC, 
AMR, JPG, และ PNG Surface Manager เป็นกลุ่มการจัดการ
รูปแบบหน้าจอ การวาดหน้าจอ 2D/3D library เป็นกลุ่มของ
กราฟิกแบบ 2 ม ิต ิ หร ือ SGL (Scalable Graphics Library) 
และแบบ 3 มิติ หรือ OpenGL FreeType เป็นกลุ่มของบิตแมป 
(Bitmap) และเวคเตอร์ (Vector) สำหรับการเรนเดอร์ (Render) 
ภาพ SQLite เป็นกลุ่มของฐานข้อมูล โดยนักพัฒนาสามารถใช้
ฐานข้อมูลนี้เก็บข้อมูลแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ Browser Engine 
เป็นกลุ่มของการแสดงผลบนเว็บเบราเซอร์โดยอยู่บนพื้นฐานของ 
Webkit ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับ Google Chrome 
 ชั ้นที ่ 3 Application Framework ในชั ้นนี ้จะอนุญาติให้
นักพัฒนาสามารถเข้าเรียกใช้งาน โดยผ่าน API (Application 
Programming Interface) ซึ่ง Android ได้ออกแบบไว้เพื ่อลด
ความซ้ำซ้อนในการใช้งาน application component โดยในช้ัน
นี้ประกอบด้วยแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์คดังนี้ View System เป็น
ส่วนที่ใช้ในการควบคุมการทำงานสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน 
เช่น lists, botton ,text และ embeddable web browser 
Location Manager เป็นส่วนที่จัดการเกี่ยวกับค่าตำแหน่งของ
เครื่องอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ Content Provider เป็นส่วนที่ใช้
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที ่มีการใช้งานร่วมกัน (Share data) 
ระหว ่างแอปพลิเคช ันท ี ่แตกต่างกัน เช ่น ข ้อม ูลผ ู ้ต ิดต่อ 
Resource Manager เป็นส่วนที่จัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ส่วน
ของโค้ดโปรแกรม เช่น รูปภาพ, layout ซึ่งจะอยู่ในไดเร็คทอรี 
res/Notification Manager เป็นส่วนที่ควบคุมอีเว้นท์ (Event) 
ต่าง ๆ ที่แสดงบนแถบสถานะ (Status bar) เช่น ในกรณีที่ได้รับ
ข้อความหรือสายที ่ไม่ได้รับและการแจ้งเตือนอื ่น ๆ เป็นต้น 
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Activity Manager เป็นส่วนควบคุม Life Cycle ของแอปพลิเค
ชัน 
 ชั้นที่ 4 Application ชั้นนี้เป็นชั้นที่อยู่บนสุดของโครงสร้าง
สถาป ัตยกรรม Android ซ ึ ่ งเป ็นส ่วนของแอปพล ิเคช ันที่
พัฒนาขึ้นมาใช้งาน เช่น แอปพลิเคชันรับ/ส่งอีเมล์, SMS, ปฏิทิน
, แผนที,่ เว็บเบราเซอร์, รายชื่อผู้ติดต่อ เป็นต้น ซึ่งแอปพลิเคชัน
จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ .apk โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในไดเร็คทอรี 
data/app (รูปตัวอย่างของ application) 
 4.2 วงจรการพัฒนาระบบ 
 ขั้นตอนการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันติดตามลูกทัวร์ตาม
รูปแบบ SDLC ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนดังน้ี [5] 
 ขั ้นที ่ 1 การวางแผนระบบ (Systems Planning) เป็นสิ่ง
สำคัญที่จะทำให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปด้วยตามแผน 
เพราะหากไม่มีการวางแผนที่ดีอาจเกิดความล่าช้าของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศได้ และเป็นขั้นตอนแรกสำหรับเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3.1.1 กำหนดโอกาสของ
ระบบสารสนเทศในการใช้งาน ( Identify Opportunity) 3.1.2 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Analyze Feasibility) 3.1.3 พัฒนา
แผนการทำงาน (Develop Work Plan) 
 ขั ้นที ่ 2 การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) คือการ 
ศึกษาและทำความเข้าใจระบบงานเดิม ซึ่งอาจเป็นระบบการทำ 
งานด้วยมือหรือเป็นระบบสารสนเทศเดิมก็ได้ การวิเคราะห์
ระบบ งานเดิมจะทำให้นักวิเคราะห์ระบบทราบถึงสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้น และใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ขั้นที่ 3 การออกแบบระบบ (Systems Design)  เป็นการนำ
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ระบบที่เป็นแนวคิด มาออกแบบให้เป็น
รูปร่างของระบบสารสนเทศ โดยนักวิเคราะห์จะออกแบบระบบที
ละส่วน โดยเริ่มจากส่วนที่เป็นผลลัพธ์ก่อน เพราะผลลัพธ์นั้นเกิด
จากการนำข้อมูลเข้าระบบแล้วประมวลผล ดังนั้นการออกแบบ
ผลลัพธ์หรือส่วนแสดงผลจะทำให้ทราบถึงการออกแบบในส่วน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ขั ้นที ่ 4 การพัฒนาระบบ (Systems Development) คือ
หลัง จากที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบระบบใหม่และจัดการ
สั่งซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้คือ การนำ
ระบบที่ได้ออกแบบมาแล้วมาพิจารณา Program Software ที่
จะใช ้งานโดยนักเข ียนโปรมแกรม เข ียนโปรแกรมตามที่

นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้ เมื่อสร้างระบบเสร็จเรียบร้อย
แล้วจะต้องนำสิ่งที ่สร้างไว้แล้วมาทดสอบ (Software Test) 

ข ั ้นที่  5 การต ิดต ั ้ งและดำเน ินการใช ้ระบบ (Systems 
Implementation & Operation) การติดตั้งและดำเนินการใช้
ระบบ เมื่อดำเนินการสร้างระบบและทำการตรวจสอบแก้ไขเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ระบบงานจะถูกส่งมอบและทำการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ควรมีการประเมิน
และสร้างการยอมรับระบบงานใหม่ให้กับบุคลากรที่ใช้ระบบ
สารสนเทศ 
 4.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการประปาหมู่บ้านป่า
หวายนั่ง การศึกษาครั้งนี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการประปาหมู่บ้านป่าหวายนั่ง 2) เพื่อหา
คุณภาพระบบบริหารจัดการประปาหมู่บ้านป่าหวายนั่ง 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบบริหารจัดการประปา
หมู ่บ้านป่าหวายนั ่ง โดยกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษา คือ 
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน และผู้ใช้น้ำ หมู่บ้าน
ป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 คน 
เครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาคือได้แก่ 1) ระบบบริหารจัดการ
ประปาหมู ่บ ้านป่าหวายนั ่ ง 2) แบบประเม ินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจระบบบริหารจัดการ
ประปาหมู่บ้านป่าหวายนั่ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 

การหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
ผลการศึกษาพบว่า ระบบบริหารจัดการประปาหมู่บ้านป่าหวาย
นั่ง สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการประปาหมู่บ้านป่าหวายนั่ง อยู่ในระดับปาน

กลาง (�̅� = 3.17) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที ่มีต่อ
การใช้งานระบบบริหารจัดการประปาหมู่บ้านป่าหวายนั่ง อยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 3.98) [3] 
 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีมีอยู่ 3 ชนิดคือ 
 1. แอปพล ิเคช ันจ ัดเก ็บค ่าน ้ำประปาหม ู ่บ ้าน โดยใช้
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ผ่านระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 2. แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันจัดเก็บค่าน้ำประปา
หมู่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ผ่านระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 
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 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของแอปพลิเคชันจัดเก็บค่า
น ้ ำประปาหม ู ่บ ้ าน โดยใช ้ เทคโนโลย ีค ิวอาร์ โค ้ด ผ ่ าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด้านการประเมินคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบประเมินเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดย
กำหนดระดับความเหมาะสมในการประเมิน ดังนี้ 
  ระดับ 5  หมายถึง  มากที่สุด 
  ระดับ 4  หมายถึง  มาก 
  ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง  น้อย 
  ระดับ 1  หมายถึง  น้อยที่สุด 
 ในการแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมินคุณภาพ แปล
ผลตามค่าเฉลี่ย 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  หมีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
 

7. ขั้นตอนการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบ ตามขั้นตอน วงจรการพัฒนาระบบ 
(System development life cycle : SDLC) 5 ข้ันตอน [5] 
 
 7.1 ขั้นตอนการวางแผนระบบ (Systems Planning) 
ผู ้ศึกษาได้ทำการศึกษาเกี ่ยวกับระบบบริหารการจัดเก็บค่า
น้ำประปาของบ้านหนองตุฯ โดยการศึกษาความต้องการและ
ลักษณะของรายงานที ่เกิดขึ ้นเพื ่อใช้ในระบบงาน บุคคลที่
เกี ่ยวข้องกับระบบงาน วิธีการดำเนินงานในปัจจุบันในแต่ละ
ขั้นตอน ข้อมูลที่ใช้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 
ผลการศึกษาพบว่า 

 
ภาพ 2 การวางแผนกำหนดขอบเขตระบบงาน 

 
 7.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)  
นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 7.1 มาวิเคราะห์ระบบงานใหม่ โดย
ใช้หลักการและทฤษฎี UML (Unified Modeling Language) 
เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ โดยใน
การวิเคราะห์น ั ้นจะแบ่งออกเป็น 4  ส ่วน คือ Use Case 
Diagram, Use case Scenario, Activity Diagram, Sequence 
Diagram และ Class Diagram 

แอปพลิเคชันจัดเก็บค่าน้ าประปาหมู่บ้าน
โดยใช้เทคโนโลยี QR Code ผ่านระบบปฏิบัติการ Android

สมาชิก

เจ้าหน้าท่ี
มิเตอร์น้ า

เจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน

ลงทะเบียน

พิสูจน์ตัวตน

ตรวจสอบและอนุมัติ
สมาชิก

จัดการข้อมูลสมาชิก

ช าระค่าน้ าประปา

บันทึกการใช้น้ า

แจ้งบิล

รายงานผล

แจ้งผล

ค านวณ
ค่าน้ า

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

บิลค่าน้ า

<<include>>

 
แผนภาพ 1 Use Case Diagram แอปพลิเคชันจัดเก็บค่า

น้ำประปาหมู่บ้านฯ 
 จากแผนภาพ 1 ในการทำงานของแอปพลิเคชันจัดเก็บค่า
น้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ผ่านระบบปฏิบัติ 
การแอนดรอยด ์  กรณ ีศ ึกษาบ ้านหนองตุ  ตำบลบ ัวมาศ 
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อขอ
ใช้บัญชีการเข้าใช้ระบบ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วต้องรอการ
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ตรวจสอบและอนุมัติบัญชีจากเจ้าหน้าที่ถึงจะสามารถทำการเข้า
ใช้งานระบบได้ เจ้าหน้าท่ีทำการบันทึกค่าน้ำโดยผ่านการคำนวณ
แล้ว เจ้าหน้าที่ทำการออกบิลค่าน้ำให้กับสมาชิกผู ้ใช้น้ำ เมื่ อ
เจ้าหน้าที่ออกบิลฯแล้วจะมีการแจ้งเตือนบิลค่าน้ำไปยังสมาชิก 
แล้วสมาชิกสามารถชำระค่าน้ำประปาได้ และสมาชิก เจ้าหน้าที่
ฯ สามารถดูการรายงานผลได้ เช่น รายงานสถานะการชำระค่า
น้ำ รายงานการค้างจ่าย รายงานการยึดมิเตอร์ 
 
 
 7.3 การออกแบบ (SYSTEM DESIGN)  
นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ ในขั้นตอนท่ี 7.2 มาทำการ
ออกแบบระบบฐานข้อมูล และออกแบบหน้าจอ จนครบทุก
ระบบนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอคำ
ช้ีแนะ 
 
 7.4 การพัฒนาระบบ (SYSTEMS IMPLEMENTATION) 
นำข้อมูลที่ได้จากข้อ 7.3 มาทำการพัฒนาระบบโดยการพัฒนา
ฐานข ้อม ูลชนิด MYSQL จากนั ้นทำการพัฒนาส่วนที ่ เป็น 
APPLICATION บนมือถือระบบปฏิบัติการ ANDROID ด้วยภาษา 
JAVA และ ในส ่วน GUI  จนเสร ็จสมบูรณ์ จากน ั ้นทำการ
ตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นด้วยตัวเอง นำเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา และเสนอต่อผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพื่อประเมิน
คุณภาพของระบบงานท่ีพัฒนาขึ้น ด้วยวิธีการแบบ BLACK BOX 
 
 7.5 การด ูแลร ักษาและตรวจสอบระบบ (SYSTEMS 
MAINTENANCE AND REVIEW)  
จัดทำคู่มือซึ่งประกอบไปด้วย การแนะนำขั้นตอนการติดตั้ง การ
ใช้งานระบบท้ังส่วนสถานท่ีบริการการซ่อมรถและส่วนผู้ใช้งาน 
 

8. สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย   

(�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
 

9. ผลการศึกษา 
 9.1 ผลการพัฒนา 
การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู ่บ้าน โดยใช้
เทคโนโลยีค ิวอาร์โค ้ด ผ ่านระบบปฏิบัต ิ การแอนดรอยด์  

กรณีศึกษาบ้านหนองตุ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม มีส ่วนประกอบ 8 โมดูล และมีผู ้ใช้งานระบบ 
จำนวน 3 กลุ่ม 

 
ภาพ 3 หน้าเขา้สู่ระบบของแอปพลิเคชัน 

 
ภาพ 4 แสดงหน้าชำระค่าน้ำผ่านแอปพลิเคชันฯ   

 
ภาพ 5 แสดงฟังก์ชันคิวอาร์โค้ดทั้งเพิ่มและสแกน  
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 9.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ 
ผู ้ศึกษานำข้อมูลการประเมินคุณภาพมาทำการวิเคราะห์หา
ค่าสถิติ ผลการหาคุณภาพดังแสดงในตารางที่ 1 

ตาราง 1 ผลการประเมินคณุภาพ 

รายการ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ความหมาย 

ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน 
(FUNCTIONAL REQUIREMENT TEST) 

รวม 4.08 0.36 มาก 

ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของแอปพลิเคชัน 
(FUNCTIONAL TEST) 

รวม 4.10 0.53 มาก 

ด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน (USABILITY 
TEST) 

รวม 4.10 0.28 มาก 

ด้านการประเมินด้านความปลอดภัย (SECURITY TEST) 

รวม 4.67 0.29 มากที่สุด 

ด้านคู่มือการใช้งานระบบ (Documentation) 

รวม 4.67 0.58 มากที่สุด 

รวมท้ังหมด 4.72 0.47 มากที่สุด 

 จากตาราง 1 ผลการประเมินการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บ
ค่าน้ำประปาหมู ่บ ้าน โดยใช้เทคโนโลยีค ิวอาร ์โค ้ด ผ ่าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยผู้เชี่ยวชาญมีผลการประเมิน

โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ( �̅� = 4.72 , S.D. = 0.47) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านคู่มือการใช้งานระบบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( �̅� = 4.92 , S.D. = 0.28 ) และด้านความปลอดภัย 

มีผลการประเมินอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (𝑥 ̅= 4.92 , S.D. = 0.29) 
ตาราง 2 ผลการประเมินความพอใจ 

 
รายการประเมิน 

 

ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

1. สามารถสมัคร
สมาชิกได ้ 4.47 0.68 มาก 

2. สามารถ login ได ้
4.57 0.50 มากที่สุด 

 
รายการประเมิน 

 

ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ระดับคุณภาพ 
3. สามารถจดัการ
ข้อมูลส่วนตัวได ้ 4.47 0.68 มากที่สุด 

4. สามารถดูรายการ
บิลค่าน้ำได ้ 4.57 0.50 มากที่สุด 

5. สามารถชำระค่า
น้ำประปาได ้ 4.57 0.50 มากที่สุด 

6. สามารถสร้างคิว
อาร์โค้ดได ้ 4.57 0.50 มากที่สุด 

7. สามารถสแกนคิว
อาร์โค้ดได ้ 4.47 0.57 มาก 

8. สามารถเพิม่บิลคา่
น้ำประปาได ้ 4.47 0.57 มาก 

9. สามารถดูสถานะ
มิเตอรไ์ด ้ 4.60 0.56 มากที่สุด 

10. มีความเข้าใจใน
การใช้แอปพลิเคชัน 4.63 0.56 มากที่สุด 

11. ความง่ายในการ
ใช้งานแอปพลิเคชัน 4.47 0.57 มาก 

12. การออกแบบ
หน้าจอมีความสัดส่วน 4.37 0.56 มาก 

13. ความเหมาะสมใน
การใช้ขนาดตัวอักษร 4.37 0.67 มาก 

14. สีของตัวอักษรมี
ความชัดเจนอ่านง่าย 4.53 0.57 มากที่สุด 

15. สีพื้นหลังมีความ
เหมาะสมสอดคล้อง
กับตัวอักษร 

4.47 0.57 มาก 

16. ตัวอักษรมีขนาด
ชนิดที่เหมาะสม อ่าน
ง่าย 

4.33 0.55 มาก 

17. สีสันมีความ
สวยงาม ดูง่าย 4.53 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.59 มาก 
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 จากตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชัน
จัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ผ่าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจ

โดยรวมอยู ่ในระดับ มาก ( �̅� = 4.44 , S.D. = 0.59) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ที ่ส ุด คือ มีความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชัน โดยมีผลการ

ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ( �̅� = 4.63 , S.D. 
= 0.56) 

10. สรุปและอภิปรายผล 
 10.1 สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้ดังนี้ 
 1. ได้พัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้
เทคโนโลย ีค ิวอาร ์โค ้ดผ ่านระบบปฏิบ ัต ิการแอนดรอยด์ 
กรณีศึกษาบ้านหนองตุ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม ที่ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 
 2. คุณภาพการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บค่าน้ำประปา
หมู่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยี 
คิวอาร์โค้ด ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  กรณีศึกษาบ้าน
หนองตุ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ที่ผู้
ศึกษาได้พัฒนาขึ้น ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพโดยรวมอยู ่ใน

ระดับมากที่สุด ( �̅�  = 4.72 , S.D = 0.47 ) 
 3. การประเมินความพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีความพอใจ
โดยรวมต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน 
โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
กรณีศึกษาบ้านหนองตุ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม อยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.44 , S.D. = 0.59 ) 
 
 10.2 อภิปรายผลการศึกษา 
การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู ่บ้าน โดยใช้
เทคโนโลยีค ิวอาร ์โค ้ด ผ ่านระบบปฏิบ ัต ิการแอนดรอยด์ 
กรณีศึกษาบ้านหนองตุ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม เมื ่อนำไปทดลองแล้วพบประเด็นที ่ควรนำมา
อภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 
 1. การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน โดย
ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
กรณีศึกษาบ้านหนองตุ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม สามารถใช ้ งานได ้ จร ิ ง  เน ื ่ อ งมาจาก ใน

กระบวนการพัฒนาระบบ ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการตาม SDLC 
5 ขั้นตอน ซึ่งในกระบวนการดังกล่าว ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้ทำ
การพัฒนา ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ในกระบวนการในการ
พัฒนา ได้นำระบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในระบบงาน 
ประเมินระบบจึงทำให้ได้ข้อมูลออกมา สามารถใช้งานได้จริง ซึ่ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2560) เรื่องการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 2. การประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันจัดเก็บค่าน้ำประปา
หมู่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ผ่านระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ กรณีศึกษาบ้านหนองตุ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการ
พัฒนาระบบทุกข้ันตอนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถกู
ต ้อง และปร ับปร ุงแก ้ไข แล ้วนำระบบที ่พ ัฒนาข ึ ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นทำ
การปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับคำแนะนำ ที่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อาทิตย์  นารีรักษณ์ (2558) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการประปาหมู่บ้านป่าหวายนั่ง ผลการประเมินคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการประปาหมู่บ้านป่าหวายนั่ง อยู่ในระดับปาน

กลาง ( �̅� = 3.17 ) 
 3. การประเมินความพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เนื ่องจากผู้
ศ ึกษาได้ทำการทดลองการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บค่า
น้ำประปาหม ู ่บ ้าน โดยใช ้ เทคโนโลย ีค ิ วอาร ์ โค ้ด ผ ่ าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาบ้านหนองตุ ตำบลบัว
มาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
คู่มือการใช้ระบบแจกให้กลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองใช้ระบบ 
เพื่อประเมินความพอใจที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาทิตย์ นารี
รักษณ์ (2558) ที ่ศึกษาเรื ่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประปาหมู่บ้านป่าหวายนั่ง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ที่มีต่อการใช้งานระบบบริหารจัดการประปาหมู่บ้านป่าหวายนั่ง 

อยู่ในระดับมาก ( �̅� = 3.98 ) 
 

11. ข้อเสนอแนะ 
 11.1 ข้อเสนอแนะในการนำระบบไปใช้งาน 
มี 2 ข้อ ดังนี ้
 1. ในการนำระบบไปใช้งานควรใช้บริการเว็บ HOST TING 
ในการถ่ายโอนข้อมูลง่ายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ
รองรับฐานข้อมูลชนิด MYSQL 
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 2.  หากสามารถทำงานได้ทั้ง IOS และแอนดรอยด์ จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพและครอบคุมมากขึ้น 
 
 11.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 
มี 2 ข้อ ดังนี ้
 1. ควรจะมีการพัฒนาระบบฝั่งสำนักงานให้อยู่บนเว็บ เพื่อ
ความง่ายและเพิ่มความสามารถในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ 
 2. ควรมีการรองรับการใช้งานระบบปฏิบัติการอื่น เช่น ios 
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การพัฒนารูปแบบเนื้อหาประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์ของกลุม่วิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านช่องทางยูทูป 

Development of Content Publicizes on the website of  
Community Enterprise Group in PrachuapKhiriKhan Province 

through YouTube Channels 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบเนื้อหา

ประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านช่องทางยูทูป 2) เพื ่อประสิทธิภาพของ
เนื ้อหาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวโอทอปไทย                    
3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบเนื้อหาประชาสัมพันธ์
สินค้า ผ่านช่องทางยูทูป  โดยเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย มีดังนี้ 1.) 
ช ่องYouTube “COCONUT CLUB” 2) เว ็บไซต์ผล ิตภ ัณฑ์
น้ำมันมะพร้าวโอทอปไทย 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ โดย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยสุ่มแบบ
บังเอิญ จำนวน 400 คน ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์
วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
ร้อยละ   

ผลการพัฒนารูปแบบเนื้อหาประชาสัมพันธ์สินค้าผ่าน
ช่องทางยูทูป  2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการรีวิว คือการบอกเล่า
ประสบการณ์การใช้สินค้า   2)รูปแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับ
สินค้า แล้วนำไปเผยแพร่ในช่องCOCONUT CLUB” และผลการ
ประเมินความพึงพอใจ โดยทำการประเมิน 2 ด้าน 1) ด้านการ
นำเสนอเนื ้อหาใน รูปแบบของการรีวิว 2)  ด้านการนำเสนอ
เนื้อหาในรูปแบบการ ให้ความรู้ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
ด้านการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของ การรีวิวมีระดับความพึง
พอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.46) แสดงให้เห็นว่าการพัฒนารูปแบบ
เนื้อหาประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน

จ ังหว ัดประจวบค ีร ีข ันธ์  ผ ่านช ่องทางย ูท ูป ช ่องอย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
คำสำคัญ -- วิด ีโอคอนเทนต์ ,รูปแบบการนำเสนอเนื ้อหา ,
ประชาสัมพันธ์สินค้า 

 
ABSTRACT 

This research aims 1)  to develop the content 
form of the website of community enterprises in 
Prachuap Khiri Khan province, 2)  for the effectiveness 
of the promotional content of Thai coconut oil 
products 3)  to assess the satisfaction of the content 
form of the product publicity through YouTube The 
research tools are as follows:  1. )  YouTube channel 
" COCONUT CLUB"  2)  Thai OTOP coconut oil product 
website 3)  satisfaction questionnaire The sample 
population was 400 people who used the Internet 
randomly, 400 of whom collected data with an online 
questionnaire analyzing data average, standard 
deviation, and percentage values. 

The result of the development of the 
product's promotional material through two youtube 
channels is 1) the review format is to share the product 
experience, 2) the product knowledge model, and then 
publish it on the COCONUT CLUB channel. "  Moreover, 
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satisfaction assessment results By assessing two aspects 
1)  the content presentation in 2)  The content 
presented in the form of educating, when considering 
each aspect, it was found that the content presented 
in the form of The reviews had a high level of 
satisfaction (4. 46) , indicating that the development of 
the product publicity content format for community 
enterprises in Prachuap Khiri Khan Province.  Via 
youtube Channel efficiency. 

 
Keywords - -  Video content, content presentation 
format, product publicity  

                    บทนำ 
การนำเสนอเนื้อหาประชาสัมพันธ์ [1] สินค้าผ่านรูปแบบ

วิดีโอ ในโลกโซเชียลเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อสื่อสารแก่ผู้ชม แทน
การนำเสนอภาพนิ่งซึ่งทำให้เกิดภาพจำได้ง่าย อีกทั้งผู้ชมยังได้
อรรถรสจากการรับชมรับฟัง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเกิดอารมณ์ หรือ
ความประทับใจ ที ่ส ่งผลให้ดึงดูดความสนใจเพื ่อเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน [2] อีกทั้งยังช่วยยกระดับเว็บไซต์ให้มี
ความทันสมัยเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูด ด้วยวิธีการนำเสนอ
เนื ้อหาที ่ เหมาะสมแตกต่างกันไปตาม ว ัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างบทสนทนาที่เข้าถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ซึ่งยูทูปถือเป็นสื่อโซเชียลที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการประชาสัมพันธ์ การรีวิว 
การให้ความรู ้ ตลอดจนธุรกิจหลายประเภท ก็นำยูทูปเป็น
สื่อกลางในการประชาสัมพันธ์สินค้า[3] 

รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาผ่าน “ยูทูป” เป็นหนึ่งในโซเชียล
มีเดียที่ได้รับความนิยม และมีผู้ใช้งานจำนวนมากในประเทศไทย 
จากผลสำรวจของกูลเกิล ประเทศไทย และTNS ระบุว่า 62% 
ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไทย ใช้เวลากว่าครึ่งในโลกออนไลน์กับยู
ทูป เนื่องจากมีเนื้อหาที่หลากหลาย การนำเสนอที่น่าสนใจกว่า
ทีวี การค้นหาเนื้อ3หาที่ต้องการทำได้ง่ายและเลือกชมได้ในเวลา
ที่ต้องการ ซึ่งแตกต่างจากทีวีที่ต้องรอเวลาออกอากาศ ยูทูปยัง
เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถอัพโหลดคลิปวีดีโอ [4]สร้างช่องส่วนตัว
ให้ผู ้ติดตามสามารถรับชมได้ตลอดเวลาด้วยเหตุนี ้จึงทำให้ใน
ปัจจุบันเกิด ผู้ผลิตคอนเทนต์ หน้าใหม่บนยูทูป จำนวนมากซึ่งจะ
เรียกผู้ผลิตช่องรายการเหล่านี้ว่ายูทูปเบอร์ (YouTuber) โดยทำ

การผลิตคลิปวิดีโอในลักษณะของการบอกเล่าเรื่องราว อธิบาย
รายละเอียด หรือบอกเล่าประสบการณ์ ทำให้คนที่มีความชอบ
ในแบบเดียวกันเกิดความสนใจและติดตามชมโดยมีรูปแบบการ
นำเสนอ 2 รูปแบบ โดยมีรูปแบบการรีวิว ,รูปแบบการใหค้วามรู้ 
องค์กรหรือกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ท่ี
ตอ้งการสร้างการรู้จัก สามารถเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มผู้บรโิภคแบบ
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 

เนื่องจากการจำหน่ายสินค้าในปัจจุบันมีการพัฒนาในด้าน
เทคโนโลยีมาเกี ่ยวข้อง โดยใช้อินเทอร์เน็ตและสื ่อโซเชียล         
มานำเสนอจากเว็บไซต์เป็นรูปแบบวิดีโอ ทำให้มีบทบาทสำคัญ
ในการตัดสินใจซื ้อสินค้า ผ่านโซเชียล มีการจำหน่ายเพียง
ช่องทางเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงทำให้ต้องมีการเพิ่มช่องทางสร้าง
ความน่าเชื ่อถือจากการร ีว ิว ผ่านช่องทาง YouTube และ
ช่องทางอื่น เพื ่อให้ลูกค้า สามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่าย ดังนั้น
ผู้ประกอบการธุรกิจจำเป็นต้องเรียนรู้ และแสวงหาโอกาส โดย
อาศัยการใช้สื่อ Social  Medias[5] ทำให้เกิดการแพร่กระจาย
ข้อมูล ให้เป็นที่รู ้จักในลักษณะรูปแบบวิดีโอ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่
ได้รับความสนใจอย่างมากด้วย เหตุผลและความสำคัญดังที่ได้
กล่าวมา ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสำคัญในการที่ผู้ประกอบการและ
นักธุรกิจ จะต้องมีความเข้าใจในการผลิตและดีไซน์สื ่อสังคม
ออนไลน์ผ่านช่องทางยูทูป เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่าน
ช่องทางยูทูปสามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

     2.1) เพื่อพัฒนารูปแบบเนื้อหาประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่าน  ช่องทาง                   

ยูทูป 

2.2) เพื ่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์น้ำมัน
มะพร้าวโอทอปไทย 

2.3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ การพัฒนารูปแบบเนื้อหา
ประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ผ่าน ช่องทางยูทูป 
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3. ขอบเขตของงานวิจัย 
   3.1) พัฒนารูปแบบเนื้อหาประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์ของ    
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านช่องทางยูทูป 
   3.2) วัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว 
โอทอปไทย 
   3 .3 )  ประเม ินความพ ึ งพอใจ พ ัฒนาร ูปแบบเน ื ้ อห า
ประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ผ่าน ช่องทางยูทูป  
 
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดของงานวจิัย 

 
     จากกรอบแนวค ิดผ ู ้ ว ิ จ ั ย ได้ พ ัฒนาร ูปแบบเน ื ้ อหา
ประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ผ่าน ช่องทางยูทูป แล้วทำการวัดประสิทธิภาพ
ของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวโอทอปไทย และผู้เข้าชม
และประเมินความพึงพอใจ พัฒนารูปแบบเนื้อหาประชาสัมพันธ์
สินค้าเว็บไซต์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผ่านช่องทางยูทูป 
                  4. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 4.1) แนวคิดการแพร่กระจายของคอนเทนต์คอตเลอร์            
กล ่ าวว ่ าการตลาดคอนเทนต ์  (Content Marketing)  [6 ]            
คือ การตลาดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ จัดการ เผยแพร่ และเพิ่ม
พลังให้แก่คอนเทนต์ที ่ม ีเนื ้อหาน่าสนใจตรงประเด็นและมี
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้

เกิดการพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหานั้น  การตลาดคอนเทนต์ยังถือเป็น        
การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ รูปแบบหนึ่งที่ช่วย
สร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่าแบรนด์และ 
    4.2) แนวคิดเกี่ยวกับยูทูบ (YouTube) [7] จากงานวิจัยของ 
ศตพล จันทร์ณรงค์ (2558 อ้างใน อิศราวุฒิ กิจเจริญ , 2560)     
ที่ กล่าวว่า ยูทูป (YouTube) คือ เว็บไซต์โชเชียลมีเดีย (Social 
Media) ที ่เป็นวิดีโอ ซึ ่งมีเนื ้อหาที ่มี ความหลากหลายไม่ว่า      
จะเป็นวิดีโอโฆษณา มิวสิควิดีโอ รายการโทรทัศน์ย้อนหลัง และ
คลิปวิดีโอจาก บุคคลทั่วไป โดยคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนเว็บไซต์           
ยูทูป (YouTube) ส ่วนมากจะเป็นคลิปวิดีโอที ่ถ ่ายทำ โดย
ประชาชนทั ่วไป และอัพโหลดโดยมีการแบ่งประเภทและจัด
อันดับคลิปโดยง่าย อุไรพร ชลสิริรุ ่งสกุล (2555) กล่าวไว้ใน
Digital Commerce: Turn Buyers to Buyers:TurnBrowsers 
to Buyers ว่า “ยูทูป” ถือเป็นเสิร์ชเอนจินที่มีผู้ใช้งานจำนวน
มาก และ ยูทูปได้เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างยูทูปชาแนล
ได้ พร้อมทั้งสามารถหารายได้จากวิดีโอที่ผลิต ก่อให้เกิดความ
หลากหลายในเนื้อหาที่ช่วยตอบโจทย์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที ่ใช้
เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดีย ค่อนข้างมาก และดูวิดีโอออนไลน์
มากกว ่าท ีว ี  ทำให ้ย ูท ูปกลายเป ็น The “Third Wave of 
Media” ต่อจากทีวี เน็ตเวิร์ค และเคเบิลเน็ตเวิร์คแล้ว 

4.3) แนวคิดการตลาดคอนเทนต์ (Content Marketing) 
คอตเลอร์, การตะจายา และเซเตียวาน กล่าวว่า การตลาดคอน
เทนต ์  (Content Marketing)  ค ือการตลาดเก ี ่ ยวก ับการ
สร้างสรรค์ จัดการ เผยแพร่และเพิ่มพลังให้แก่คอนเทนต์ที่มี
เนื้อหาน่าสนใจ ตรงประเด็นและมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่
กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยเกี ่ยวกับ
เนื ้อหานั ้น  การตลาดคอนเทนต์ยังจัดเป็น การสื ่อสารและ
เผยแพร่ข้อมูล 

4.4) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซต์ Qingjin Fan และ
คณะ (2013) ได้กล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ เว็บไซต์
ไว้ว่ามีมิติที ่หลากหลาย เช่น คุณภาพการให้บริการออนไลน์ 
คุณภาพในการเชื่อมต่อระหว่างลูกค้ากับเว็บไซต์ คุณภาพการใช้ 
งานเว ็บไซต์ ค ุณภาพของระบบข้อม ูล รวมไปถึงค ุณภาพ
ประสบการณ์เว็บไซต์ เป็นต้น[8] 

4.5)  แนวคิด “หน่ึงตำบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (One Tambol 
One Product:OTOP)”หนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นในการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยให้แต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์ดีเด่นอย่าง

พัฒนารูปแบบเนื้อหาประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผ่าน ช่องทางยูทูป 

- วัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์น้ำมัน
มะพร้าวโอทอปไทย 
- ประเม ินความพึงพอใจ ต ่อร ูปแบบเนื ้อหา
ประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านช่องทางยูทูป 
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น้อย1ผลิตภัณฑ์โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที ่อยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณีและการใชทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนหรือแนวคิดนี้เป็นการ
เน้นกระบวนการสร้างรายได ้จากผลิตภัณฑ์มาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม[9] 

4.6) แนวคิดและทฤษฎีการสื ่อสารแบบปากต่อปากทาง
อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Word-ofMouth Communication 
(eWOM) เดลลาโรคาส (Dellarocas, 2003)อธิบายว่าการพัฒนา
ของอินเทอร์เน็ตเป็นตัวแปรที่ทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง การ
สื่อสารผ่านบุคคลแบบปากต่อปากถือเป็นเอกลักษณ์ของการ
สื่อสารอย่าง หนึ่งและอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายใหม่ 
เมื่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางหลักในการ สื่อสารในปจัจุบัน 
อีกทั้งยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และพฤติกรรมของคน
ในสังคมอย่าง สิ้นเชิง มีรูปแบบการพัฒนาจากการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากแบบเดิม(WOM) [10] ที่ใช้เพียงคำพูด เป็นการใช้
ข้อความ รูปภาพ และรูปแบบการสื่อสารบนออนไลน์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ส่งผลให้มีการคัดลอกและ ส่งต่อข้อความแพร่กระจาย
บนอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้บริโภคสามารถโต้ตอบกับบุคคลอื่นได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และทำให้เกิดบุคคลผู้มีอิทธิพลบนโลก
ออนไลน์ 
 

5. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
      การพัฒนารูปแบบเนื้อหาประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านช่องทางยูทูป 
มีวิธีการดำเนินงานตามวงจรการพฒันาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) เพื่อใช้ในการศึกษา ดังนี ้
    5.1 ศึกษาการพัฒนารูปแบบการนำเสนอเนื้อหาและรวบรวม
ข้อมูลสินค้าน้ำมันมะพร้าวโอทอปไทยที่ส่งผลต่อความสนใจของ
ผู้ใช้โซเชียลมีเดียยูทูป ซึ่งยังไม่มีช่องทางการเผยแพร่  ที่กว้าง
มากนัก จึงต้องการพัฒนารูปแบบการนำเสนอเนื ้อหาผ่าน
ช่องทางยูทูป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้น่าน่าสนใจและเป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
    5.2 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)การจัดทำวิจัย
ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อ
นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
เนื้อหาประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่าน ช่องทางยูทูปโดยได้ศึกษาการใช้งาน

ยูทูปเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและสร้างความดึงดูดกับผู้ใช้งาน
เว็บไซต์มากข้ึน 
      5.3 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
           5.3.1) กำหนดรูปแบบเนื้อหาเว็บไซต์น้ำมันมะพร้าว          
โอทอปไทย จำนวน 3 เว็บไซต์ โดยมีการนำเสนอเนื้อหาข้อมูล 
เช่น 1. ข้อมูลของสินค้า 2. หมวดหมู่สินค้า 3. ช่องทางการสั่งซื้อ
สินค้า เป็นต้น 

5.3.2) กำหนดรูปแบบเนื้อหาประชาสัมพันธ์สินค้า
เว็บไซต์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่าน 
ช่องทางยูทูปช่อง COCONUT CLUB มีการนำเสนอด้วยกัน 2 
รูปแบบคือรูปแบบการรีวิวและรูปแบบการให้ความรู้ที ่นำมา
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ ซึ ่งมีการนำผลิตภัณฑ์ทั ้ง 3 ชุมชน 
ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยเจริญ,วิสาหกิจชุมชนบา้น
แสงอรุณและวิสาหกิจชุมชนป่าละอูภูช ้างเพื ่อให้สามารถ
วิเคราะห์เนื้อหาได้ตามวัตถุประสงค์ 

 
ตาราง 1 วิเคราะห์รูปแบบวิดีโอการนำเสนอเนื้อหาผ่านช่องทาง YouTube 

รูปแบบการ
นำเสนอเนื้อหา 

จำนวน
วิดีโอ 

เนื้อหาในการนำเสนอใน
วิดีโอ 

การรีวิวผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน
จังหวัด
ประจวบครีีขันธ ์

20 เป็นการบอกเล่า
ประสบการณ์การใช้สินค้า
ว่ามีข้อดีข้อเสียอยา่งไร
เพื่อยืนยันถึงคุณภาพเป็น
การประกอบการตดัสินใจ
ในการสั่งซื้อสินค้าใน
อนาคต 

การให้ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์
และกลุม่วิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ 
ประกอบด้วย 
วิสาหกิจชุมชน
บ้านห้วยเจรญิ 
วิสาหกิจชุมชน
บ้านแสงอรุณ 
และวิสาหกิจ

20 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการให้
ความรู้แก่กลุม่เป้าหมายใน
รูปแบบต่าง ๆเช่น 
บทความบนเว็บไซต์ วิดีโอ 
หรือภาพกราฟิก โดย
วัตถุประสงค์คือการให้
ข้อมูลให้ความรู้ในเรื่องที่
น่าสนใจและรายละเอียด
ตัวผลติภณัฑ ์
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รูปแบบการ
นำเสนอเนื้อหา 

จำนวน
วิดีโอ 

เนื้อหาในการนำเสนอใน
วิดีโอ 

ชุมชนป่าละอูภู
ช้าง 

รวมเนื้อหาที่ทำ
วิดีโอ 

40  

 

        
ภาพ 2 Context Diagram 

จากภาพ 2 แสดงแผนภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้า
น้ำมันมะพร้าวโอทอปไทย ประกอบด้วย 2 กลุ่มคือผู้ดูแลระบบ
และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยผู้ดูแลสามารถทำการจัดการข้อมูล
เนื ้อหาเว็บไซต์ เช่นการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเพื่อให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ได้ ในส่วนของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถ
ค้นหาและดูรายละเอียดของสินค้าได้ 
        5.4 การออกแบบ (Design) 
                     

 
 ภาพ 3 การปรับแต่งช่อง COCONUT CLUB 

 ผู ้วิจัยได้สร้างช่องทาง YouTube ขึ้นมาโดยใช้ชื ่อ YouTube 
“COCONUT CLUB” เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการนำเสนอวิดีโอ
ประชาสัมพันธ ์ผลิตภัณฑ์  ซ ึ ่งในส ่วนของผู ้ด ูแลระบบช่อง 
YouTube จะสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ตกแต่งช่องของเราได้ส่วน
ของผู้ใช้งานหรือผู้รับชมจะสามารถเข้ามาชมวิดีโอแต่ละรูปแบบ

ที่ได้เผยแพร่ไว้ แต่ไม่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ระบบการทำงาน
ภายในช่อง YouTube ได้ 

    5.5 การพัฒนา (Development) ทำการพัฒนารูปแบบ
เนื้อหาการประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านช่องทางยูทูปโดยนำข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวโอทอปไทยมาพัฒนารูปแบบการ
นำเสนอ  ในช่อง “COCONUT CLUB” มีการนำเสนอด้วยกัน   
2 รูปแบบ โดยมีรูปแบบการรีวิวและรูปแบบการให้ความรู้ ใน
ส่วนของเว็บไซต์มีการตั้งค่าข้อมูลของแต่ละโพสต์ในเว็บไซต์ดังนี ้
            5.5.1) กำหนดชื่อเรื่องที่จะทำการเผยแพร่นำเนื้อหา
และส่วนประกอบต่าง ๆ มากำหนด Heading  

        5.5.2) ใส่รูปภาพท่ีสื่อถึงสิ่งที่ต้องการนำเสนอ 
             5.5.3) ใส่ลิงค์ที่ต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าไปดูรูปแบบการ
นำเสนอวิดีโอในช่อง COCONUT CLUB 
             5.54) กำหนดหมวดหมู่ที ่เกี ่ยวข้องกับเนื้อหา และ
กำหนดป้ายกำกับ หรือ Tag ของคีย์เวิร์ดสำหรับคำค้นหา 
             5.5.5) กำหนด Title และคำอธิบายของเนื้อหา 
             5.5.6) การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่านทางโซเชียล
เ น ็ ต เ ว ิ ร ์ ค  Facebook Fan page โ ด ย แ ต ่ ล ะ ช ่ อ ง ท า ง                  
การประชาสัมพันธ์ จะมีการลิงค์ ไปยังเว็บไซต์กลางที่ใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

   5.6 การบำรุงรักษา (Maintenance) การพยายามรักษา
สภาพของเครื่องมือที่ใช้ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไม่ว่า
จะเป็นด้านการดำเนินงานได้แก่อัพเดตข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ อยู่
เสมอ การปรับสื่อเพื่อให้มีความเหมาะสมกับเว็บไซต์และวิดีโอใน
ช่องยูทูป ให้มีประสิทธิภาพ กระชับเข้าใจง่ายและมีความคมชัด
ในการรับชม 

 
6. ผลการวิจัย 

      6.1 ผลการพัฒนารูปแบบเนื ้อหาประชาสัมพันธ์ส ินค้า
เว็บไซต์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่าน  

ช่องทางยูทูป โดยมีชื่อช่อง “COCONUT CLUB” 

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้า
น้ำมันมะพร้าวโอทอปไทย 

ผู้ดูแลระบบ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

เผยแพร่ข้อมูลสินค้า 

ค้นหาสินค้า 
 

ข้อมูลสินค้าพร้อมวิดีโอประกอบ 
 
 

เพิ่ม ลบ แก้ไข  
ข้อมูลสินค้า 

 

 

ภาพแบนเนอร ์
รูปภาพนี้จะปรากฏที่ด้านบนของช่อง 

รูปโปรไฟล ์
จะปรากฏในตำแหน่งที่มีการแสดงของชอ่งบน 
YouTube เช่น ข้างวิดโีอและความคิดเห็น  
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ภาพ 4 ช่อง YouTube 

จากภาพ 4 ช่อง YouTube วิดโีอทั้งหมด ท่ีสามารถ
เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ 3 ชุมชนวิสาหกิจ ในจังหวัดประจวบครีีขันธ ์

 

 
                 ภาพ 5 เว็บไซต์น้ำมันมะพร้าวโอทอปไทย.com 
        จากภาพ 5 แสดงเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 
ภาพ 6 วิดีโอเชื่อมต่อกับเว็บไซต์วิสาหกจิชุมชน 

 

 จากภาพ 6 แสดงการเชื่อมต่อวิดีโอกับเว็บไซต์วิสาหกิจ
ชุมชน “บ้านแสงอรุณ” coconutotop.com 

 
ภาพ 7 วิดีโอเช่ือมต่อกับเว็บไซต์วิสาหกจิชุมชน 

จากภาพ 7 แสดงการเชื่อมต่อวิดีโอไปยังเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน 
ป่าละอู-ภูช้างproductotopscoconutoil.com 
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ภาพ 8 วิดีโอเช่ือมต่อกับเว็บไซต์วิสาหกจิชุมชน 
“บ้านหว้ยเจริญ” น้ำมันมะพร้าวโอทอปไทย.com 

จากภาพ 8 แสดงการเชื่อมต่อวิดีโอกับเว็บไซต์วสิาหกิจ        
ชุมชน “บ้านห้วยเจริญ” น้ำมันมะพร้าวโอทอปไทย.com 

 
     6.2) วัดประสิทธิภาพเนื้อหาที่นำเสนอผ่านช่องYoutube 
  
ตาราง 2 แสดงจำนวนยอดผู้เข้าชม Youtube 

จำนวนผู้เข้าชม 516 
เวลาในการเข้าชม(ช่ัวโมง) 7.7 

ผู้ติดตาม 75 
 

แสดงจำนวนการดู 516 ครั้ง เวลาในการรับชม (ช่ัวโมง) 7.7 นาที 
และผู้ติดตาม 75 คน 
ตาราง 3 สถานะการตดิตาม 

สถานะการ
ติดตาม 

จำนวนการ
ชม 

เวลาในการ
เข้าชม

(ชั่วโมง) 

ระยะเวลา
ในการเข้า

ชมโดยเฉลี่ย 
ติดตามแล้ว 55.0% 54.4% 0.52 
ยังไม่ได้
ติดตาม 

45.0% 45.6% 0.54 

รวม 516 7.7 0.53 
 
ตาราง 3 (ต่อ)  สถานะการติดตาม 

สถานะการ
ติดตาม 

จำนวนการ
ชม 

เวลาในการ
เข้าชม

(ชั่วโมง) 

ระยะเวลา
ในการเข้า

ชมโดยเฉลี่ย 
ติดตามแล้ว 55.0% 54.4% 0.52 
ยังไม่ได้
ติดตาม 

45.0% 45.6% 0.54 

รวม 516 7.7 0.53 
แสดงสถานะการติดตามแล้ว 55.0% ยังไม่ติดตาม 45.0% เวลา
ในการรับชม 7.7 ระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ย 0.53 
 
ตาราง 4 การเข้าชม Youtube 

แหล่งที่มา
ของการเข้า

ชม 

จำนวน
เข้าชม 

เวลาใน
การ

รับชม
(ชั่วโมง) 

ระยะใน
การดู

โดยเฉลี่ย 

การ
แสดงผล 

หน้าช่อง 58.0% 48.9% 0.45 656 
ฟีเจอร์การ
เรียกด ู

14.3% 18.1% 1.07 523 

ภายนอก 9.1% 10.0% 0.58 - 
โดยตรงหรือไม่
ทราบ 

7.8% 11.0% 1.15 - 

การแจ้งเตือน 3.1% 4.2% 1.11 - 
การค้นหาของ 
Youtube 

2.7% 2.5% 0.49 587 

วิดีโอแนะนำ 2.1% 1.1% 0.27 71 
ฟีเจอร์อื่น ๆ 
ของ 
YouTube 

1.4% 2.9% 1.53 - 

หน้าเพลยล์ิส 1.2% 0.9% 0.39 59 
End Screen 0.2% 0.2% 0.56 34 
รวม 516 7.7 0.53 1,930 

แสดงแหล่งที่มาของการเข้าชมโดยรวม จำนวนเข้าชม 516 เวลา
ในการรับชม(ช่ัวโมง) 7.7 ระยะในการดูโดยเฉลี่ย 0.53 และการ
แสดงผล 1,930 
 
ตาราง 5 แหล่งที่มาของการติดตาม 
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แหล่งที่มาของ
การติดตาม 

ผู้ติดตาม ผู้ติดตามที่มี ผู้ที่หายไป 

ช่องYoutube 
ของคุณ 

76.0% 50.9% 4.9% 

วิดีโอของ 
Youtube 

61.3% 42.2% 7.3% 

หน้าแรกของ 
Youtube 

4.0% 2.6% 0.0% 

การค้นหาของ 
Youtube  

2.7% 1.7% 0.0% 

รายการการ
ติดตาม 

-1.3% 0.0% 2.4% 

อื่น ๆ -42.7% 2.6% 85.4% 
รวม 75-42.7 116 41 

แสดงแหล่งที่มาของการติดตาม โดยมผีู้ติดตาม 75 ผู้ตดิตามทีม่ี 
116 และผู้ติดตามที่หายไป 41 
 

6.3) ผลการประเมินความพึงพอใจ  
ผลการประเมินความพึงพอใจ ได้ทำการประเมินทั้งหมด  4 ด้าน 

1.) การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการรีวิว มีข้อคำถาม 5 ข้อ  

2.) การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบการให้ความรู้ มีข้อคำถาม 5 ข้อ 

3. )  ด ้ า น ก า ร น ำ ไ ป ใ ช ้ ง า น  ( UX)  ม ี ข ้ อ ค ำ ถ า ม  6 ข้ อ                                        

4.) ด้านการออกแบบและจัดการรูปแบบเว็บไซต์ (UI) มีข้อคำถาม 

6 ข้อ รวมทั ้งหมด 22 ข้อ ได้ความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม 

0.947 และกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 400 ชุด สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.1 ค่าความถี่ และร้อยละปัจจยัส่วนบุคคล 

ตาราง  8  ตารางแสดงจำนวนและค่าร ้อยละข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

 ปัจจัยส่วนบุคล จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ                  
    ชาย    183 45.8 

    หญิง    217 54.3 

2. อาย ุ

   ต่ำกว่า 18 ปี    21 5.3 
   18 – 50ปี    299 74.8 
   51 – 70 ปี   66 16.5 

   71 ปีขึ้นไป  14 3.5 
3. ระดับการศึกษา 
ต่ำกว่าปริญญาตรี  98 24.5 

ปริญญาตรี 273 68.3 
สูงกว่าปริญญาตรี 29 7.2 
4. อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา    248 62.0 
พนักงานบริษัทเอกชน           65 16.3 
ข้าราชการ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  38         9.5 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   44  11.0 
อื่น ๆ (โปรดระบุ)   5 1.3 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท 
   113   28.2 

10,001-30,000 บาท  225   56.3 

30,001-50,000 บาท            50  12.5 
มากกว่า 50,000 บาท 12 3.0 
6. อุปกรณ์ที่เข้าใช้งานเป็นประจำ 
โทรศัพท ์      201  50.2 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค      119  29.8 
แท็บเล็ต     80  20.0 
 รวม     400   100.0 
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ตาราง 8  พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน เมื่อ
จำแนกตามเพศ เพศหญิง   คิดเป็นร้อยละ 54.3  มีอายุส่วนใหญ่
อาย ุ18 - 50 ปี   คิดเป็นร้อยละ 74.8  มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปริญญาต  คิดเป็นร้อยละ 68.3 ส่วนมากมีอาชีพสว่น
ใหญ่นักเรียน/นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 62.0  มีรายได้เฉลี่ยต่อ 

10,001 - 30,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 56.3  ส่วนมากเข้าใช้งาน
เป็นผ่านโทรศัพท ์ คิดเป็นร้อยละ 50.2  

 
6.3.2 การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการรีวิว 

ตาราง 9   การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการรีวิว 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

การนำเสนอเนื้อหาใน
รูปแบบของรีวิวแบบ
แบ่งปันประสบการณ์
จริงของ YOUTUBE 

4.40 0.668 มาก 

การนำเสนอเนื้อหาใน
รูปแบบของรีวิวท่ีมี
รูปแบบสนุกสนาน 

ตื่นเต้นช่วยให้เพิ่ม
ความรูส้ึกอยาก
ติดตามในครั้งต่อไป 

4.43 0.625 มาก 

การนำเสนอเนื้อหาใน
รูปแบบของรีว ิว  ที ่มี
ความแปลกใหม่ทำให้
รู้สึกสนใจและต้องการ
รับชมมากขึ้น 

4.44 0.719 มาก 

การนำเสนอเนื้อหาใน
ร ูปแบบของร ีว ิวที ่มี
รายละเอียดและลงลึก
ช ่ ว ย ใ ห ้ ส า ม า ร ถ
นำไปใช้ต่อได้ 

4.51 0.649 มากที่สุด 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

การนำเสนอข้อมูลมี
แหล่งที่มาหลากหลาย
และน่าเชื่อถือ 

4.52 0.660 มากที่สุด 

ตาราง 9 (ต่อ)   การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการรีวิว 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

รวม 4.46 0.664 มากที่สุด 

ตาราง 9 ตารางแสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลการ
นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการรีวิว  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื ่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การนำเสนอข้อมูลมีแหล่งที ่มาหลากหลายและ

น่าเชื่อถือ (�̅�= 4.52)   
 
6.3.3 การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบการให้ความรู ้
ตาราง 10  ตารางแสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูล การนำเสนอ
เนื้อหาในรูปแบบการให้ความรู้ 

 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ทำให้รู้จักสินค้าในตำบลมากขึ้น 

4.45 0.647 มาก 

ทราบรายละเอียดเกีย่วกบัสินค้าเพิ่มมากขึน้ 4.53 0.637 มากที่สุด 

การนําเสนอเนื ้อหาในเรื่องต่าง ๆมีความ
น่าสนใจและเป็นความรู้ใหม่ 

4.55 0.607 มากที่สุด 

การนำเสนอทำให้มองเห็นถึงประโยชน์ของ
สินค้ามากขึ้น 

4.56 0.615 มากที่สุด 

การนำเสนอทำให้สามารถมองเห็นภาพของ
สินค้า 

4.49 0.732 มาก 

รวม 4.52 0.648 มากที่สุด 
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ตาราง 10 ตารางแสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูล การ
นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบการให้ความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (�̅�= 4.52) เมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่า ประเดน็ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การนําเสนอเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ    มีความ

น่าสนใจและเป็นความรู้ใหม่ (�̅�= 4.55)  
7. สรุปผล 

      จากผลงานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบเนื้อหา
ประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านช่องทางยูทูป เพื ่อวัดประสิทธิภาพของ
เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวโอทอป และเพื่อประเมินความ
พึงพอใจ พัฒนารูปแบบเนื้อหาประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์ของ
กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผ่านช่องทาง            

ยูทูป 
      ผลที่ได้ คือ ได้ทำการสร้างรูปแบบการนำเสนอเนื้อหา โดยมี
รูปแบบเนื้อ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1.รูปแบบการรีวิว  2.รูปแบบการให้
ความรู้ โดยการนำเสนอคอนเทนต์ผ่านช่องทาง YOUTUBE จาก
ประเมินความพึงพอใจ พัฒนารูปแบบเนื้อหาประชาสัมพันธ์
สินค้าเว็บไซต์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผ่าน ช่องทางยูทูป ทำให้มีผู้เข้าชมคงที่ 400 คน แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการนำเสนอคอนเทนต์ ทั้ง 2 ด้าน คือด้านการ
นำไปใช้งาน (UX) ,ด้านการออกแบบและจัดการรูปแบบเว็บไซต์ 
(UI) มีการประเมินในการใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการใช้
ประเมินวิจัยนี้ ที่มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับที่มากที่สุด 
ทำให้มีประสิทธิภาพมาก 
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บทคัดย่อ 
          การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบแอป
พลิเคชันร้านซักรีดผ่านระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 2) ประเมิน
คุณภาพระบบแอปพลเิคชันร้านซกัรีดผ่านระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 3) สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแอปพลิเคชัน
ร้านซักรดีผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปีท่ี 2 หมู่ 1 จํานวน 30 
คน คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุม่ (Cluster Random 
Sampling)  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) ระบบแอปพลเิค
ชันร้านซักรีดผ่านระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 2) แบบประเมิน
คุณภาพระบบแอปพลเิคชันร้านซกัรีดผ่านระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแอปพลิเคชันรา้น
ซักรีดผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ค่าเฉลี่ย   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
ผลการวิจัยมดีังนี้ 1. ผลการพัฒนาระบบแอปพลเิคชันร้านซักรีด
ผ่านระบบปฏิบตัิการแอนดรอยดส์ามารถนำไปใช้งานไดจ้ริงอย่าง
มีคุณภาพ 2. ผลการประเมินคณุภาพของระบบแอปพลิเคชันร้าน
ซักรีดผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ( 
  = 4.52, S.D. = 0.65) 3. ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบแอปพลเิคชันร้านซักรีดผา่นระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 
พบว่ามีค่าเฉลีย่เท่ากับ(   = 4.54, S.D. = 0.4)  
 

คำสำคัญ – แอปพลิเคชันร้านซักรีด, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) develop the laundry 
app system through the Android operating system, 2) 
assess the quality of the laundry application system 
through the Android operating system, 3) inquire the 
user satisfaction of the laundry application system 
through the Android operating system. The sample 
samples included 30 students from Mahasarakham 
Rajabhat University, selected in a specific way as 
students who applied for the laundry application 
system through the Android operating system. The 
tools used in the study include: 1) Develop the 
laundry application system through the Android 
operating system. 2) Quality assessment of laundry 
application system through Android operating system 
3) Laundry application satisfaction questionnaire 
through Android operating system The statistics used 
in the study include averages and standard deviations.  
The findings are as follows: 1. The results of the 
development of the laundry app system through the 
Android operating system can be implemented in real 
quality 2. Quality assessment of the laundry 
application system through the Android operating 
system Found that the average is equal to (= 4.52, 
S.D. = 0.65)  
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3. User Satisfaction Results through Android Operating 
System Found that the average is equal to (= 4.54, 
S.D. = 0.4) 
 
Keywords – Laundry application,Rajabhat 
Mahasarakham University 

 
1. บทนำ 

พฤติกรรมและรูปแบบการดาํเนินชีวิตที่ ต้องแข่งขันกับเวลามี
ความต้องการความ คล่องตัว ในปัจจุบันหากไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง
มีการทําความสะอาดก่อนที่จะนำผ้าเหล่านี ้มาใช้อีกครั ้งหนึ่ง 
ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วการทําความสะอาดผ้าเราใช้การซักด้วย
แรงงานคนต่อมาในสมัยปฏิวัตอุตสาหกรรมได้มผีู้คิดคน้ ประดิษฐ์
เครื่องทุ่นแรงขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1907 เป็นถังไม้เลียนแบบวิธีการซัก
ผ้าที่ใช้ไม้ฟาด แล้วมีแกนสำหรับฟาดอีกครั้งหนึ่งจึงใช้มือหมุนทํา
ให้สะดวกและสะอาดมากขึ้น จากนั้นก็ มีการเริ ่มพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นเป็นมีที่รีดน้ำ เพื่อให้ผ้าแห้งเร็วอีกด้วย อีก 13 ปีต่อมาก็
เริ่มใช้มอเตอร์แทนมือหมุนจนถึงปีค.ศ.1939 ได้ มีการพัฒนาเป็น
เครื่องที่มีระบบการทํางานอัตโนมัติมากขึ้น จนถึงปัจจุบันมีการ
ปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพการทํางานของเครื ่องสามารถตั้ง
โปรแกรมการซักให้เหมาะสมกับ เนื้อผ้าได้ [2] 

ปัญหาในสภาวะปัจจุบันน้ีสังคมมเีปลี่ยนแปลงมากขึ้นเวลาที่
จะซักรดีเสื้อผ้าด้วยตัวเองมีน้อย เช่น ประชาชนทํางานนอกบ้าน
มากขึ้นท้ังชายและหญิงจึงไม่มเีวลาทํางานบ้านรวมทั้งซักรีด
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นปัจจัยทีส่ําคัญต่อชีวิตประจาํวันในแต่
ละวันจึงจําเป็นต้องพึ่งร้านบริการซักอบรีดเป็นการประหยัดเวลา
และสะดวกมากข้ึนจะได้มีเวลาไปทํางานมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น ผู้จัดทำจึงมีความสนใจ พัฒนาแอปพลิเคชันร้านซักรีด
ผ่านระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
ให้บริการและเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดทิศทางการปรับปรุง
ให้บริการหรือกําหนดกลยุทธ์ในการ ให้บริการของร้านซักรีด ใน
อนาคตต่อไป 

 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันร้านซกัรีดผ่านระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด ์
2.2 เพื่อประเมินคณุภาพแอปพลเิคชันร้านซักรีดผ่าน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันร้านซักรีดผ่าน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์

3. ขอบเขตการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
     ประชากร คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ช้ันปีท่ี 2 
จํานวน 3 หมู่เรียน รวมทั้งหมด 75 คน 
     กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปี
ที่ 2 หมู่ 1 จํานวน 30 คน คัดเลือกด้วยวิธีการสุม่แบบกลุม่ 
(Cluster Random Sampling) 
3.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 มิถุนายน 2563 - ตุลาคม 
2563 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

4.1 กูเกิลแมพ เอไอพี 
กูเกิล เอพีไอ เป็น Web Service API แบบหนึ่งที ่กูเกิลเป็นผู้
ให้บริการกูเกิล เอพีไอ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
4.1.1 Web Service Server ที่ให้บริการกูเกิลแมพ แสดงเป็น
ข้อมูลแผนที่ต่าง ๆ 
4.1.2 Web Service Client คือ โปรแกรมที ่สร้างขึ ้นมาเพื่อ 
เรียกใช้การทำงานของเว็บเซอร์วิสเป็นหนึ่งกูเกิลเว็บ 
4.2 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
โครงสร้างของแอนดรอยด์การทำความเข้าใจโครงสร้างของ
ระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์ถือว ่าเป ็นส ิ ่งสำคัญเพราะถ้า
นักพัฒนาโปรแกรม สามารถมองภาพโดยรวมของระบบได้
ทั้งหมดจะทำให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการทางานได้ดียิ่งขึ้น 
และสามารถนำไปช่วยในการออกแบบโปรแกรมที่ตองการพัฒนา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของแอปพลิเคชันที่
พัฒนาซึ ่งระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์จ ึงม ีโครงสร้างและ
องค์ประกอบหลายส่วนท่ีมาสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมโดยใน
แต่ละส่วนล้วนมีความสำคัญต่อนักพัฒนาที่จะเขียนส่วนเชื่อมต่อ
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หรือดึงไลบรารีของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มาใช้งาน 
การศึกษาโครงสร้างและวงจรของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ยัง
ทำให ้ผ ู ้พ ัฒนาสามารถทราบถึงข ้อจำก ัดและข ้อเด ่นของ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ ่งทำให้สามารถออกแบบ และ
พ ัฒนาโปรแกรมได ้อย ่างสอดคลองตามโครงสร ้าง และ
ความสามารถของระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์อีกด้วย ซึ่ง
สามารถแสดงโครงสร้างของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ [3] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  สถาปัตยกรรมแอนดรอยด ์
ที่มา :  คมสันต์ ผยุลานวงค์ (2558 : 8) 

จากภาพท่ี 1 จะเห็นได้ว่าแอนดรอยด์แพลตฟอรม์นั้น มีแบ่งการ
ทำงานเป็นส่วนต่าง ๆ ซึ่งในส่วนลา่งสุดนั้นเริม่ต้นไดด้ังนี้ 
1. ลินุกซ์เคอร์เนล 
ส่วน Kernel ซึ่งเป็นระดับล่างสดุของแอนดรอยด์นั้นจะถูกสร้าง
ขึ้นมาจาก Standard Linux 2.6.24 Kernel และได้ส่งผลให้
นักพัฒนาสามารถ Patch Kernel ของลินุกซ์ ได้เช่นเดยีวกับการ 
Patch บนระบบปฏิบตัิการลินุกซโ์ดยทั่วไป แต่ถึงแม้ว่าแอน
ดรอยด์จะนำ Kernel ของ Linux มาใช้ในการพัฒนาระบบตัว
แอนดรอยด์แพลตฟอร์มนั้นกย็ังไมถ่ือว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่
เป็นลินุกซ์โดยสมบูรณ์ เนื่องมาจากบนแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม
นั้น จะไมร่องรับการใช้งาน glibc เหมือนใน Linux ซึ่งส่งผลให้
แอนดรอยดไ์ม่มีฟังก์ช่ันในการทำงานต่าง ๆสมบูรณ์เทียบเคียงได้
กับลินุกซ์ จึงทำให้สรุปเหตผุลที่แอนดรอยด์เลือกใช้ Linux 
Kernel ไดด้ังนี ้
1.1 ตัวระบบลินุกซเ์ป็นโอเพนซอรส์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำ
ให้ระบบแอนดรอยด์แพลตฟอร์มนั้น อยู่ภายใต้เง่ือนไขการใช้งาน
ซอฟต์แวร์โอเพนซอรส์ และทำใหแ้อนดรอยด์แพลตฟอร์มมีการ
เผยแพรไ่ดร้วดเร็วอีกด้วย 

1.2 รองรับฟังก์ช่ันการทำงานในส่วนของ Driver ได้อย่างดี ซึ่ง
ทำให้แอนดรอยด์แพลตฟอร์มรองรับกับการใช้งานของช้ินส่วน
ต่าง ๆที่มีบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี 
1.3 มีการใช้งานระบบ Permission-Based Security Model 
เพื่อท่ีแอนดรอยด์แพลตฟอร์มจะมีการกำหนดสิทธ์ิในการใช้งาน
ทรัพยากรของระบบได้ ซึ่งจะทำให้ระบบแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม
มีความปลอดภัยสูงอีกด้วย โดยนอกจากนี้เราสามารถจะดาวน ์
โหลดตัว Android Kernel มาทำการศึกษาได้จาก 
http://git.android.com 
1.4  Media Framework จะช่วยรองรับเกี่ยวกับการทำงานกับ
ไฟล์ในฟอร์แมตต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นในด้าน Video, Audio หรือว่า
จะเป็น Frame-Format ดังรูปที่มกีารนำภาพถ่ายที่มีชนดิไฟล์
เป็น  
1.5  SQLite เป็นไลบรารี ที่เก็บฟังก์ช่ันการใช้ระบบฐานข้อมูล
บนแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม ซึ่ง SQLite นี้เป็นระบบฐานที่ได้รับ
ความนิยมในอุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำน้อย, ใช้งานง่าย และ
เหมาะสมกับการใช้งานกับฐานข้อมูลแบบ Standalone ด้วย
การทำงานของไลบรารี SQLite บนแอนดรอยด์แพลตฟอร์มนั้น
จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างฐานข้อมูลส่วนตัวเอาไว้ใช้กับ
โปรแกรมได้โดยง่ายไม่ว่าจะผ่านทางภาษา Sql หรือด้วยเมธอดที่
มีให้ในไลบรารีนี ้
1.6 WebKit เป็นOpen Source Browser ที่ช่วยให้แอนดรอยด์
แพลตฟอร์ม รองรบัการใช้งาน JavaScript, AJAX และ CSS 
รวมทั้งสามารถเปิดหน้าเว็บไซตไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่นเดียวกันกับ Safari ที่ทำงานอยู่บน OS X นอกจากน้ันแล้ว
การที่แอนดรอยด์แพลตฟอรม์ใช้ Webkit ยังส่งผลให้การทำงาน
ของซอฟต์แวร์ที่ Google ได้พัฒนาขึ้นมาอย่าง Chrome และ 
Gear ร่วมกันได้ดีอีกด้วย ซึ่งการทำงานหลักของไลบรารีนี้จะ
ประกอบไปด้วยการแสดงผลของหน้าเว็บและการจดัการกับ 
Cookies 
2. วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle) 
ขั้นตอนการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันติดตามลูกทัวร์ตามรูปแบบ 
SDLC ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ข้ันตอนดังนี้ [4] 
2.1 การวางแผนระบบ (Systems Planning) 
การวางแผนระบบ (Systems Planning) เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำ
ให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเปน็ไปด้วยตามแผน เพราะหากไม่
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มีการวางแผนที่ดีอาจเกิดความล่าช้าของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศได้ และเป็นข้ันตอนแรกสำหรับเตรยีมความพร้อมใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ3.1.1 กำหนดโอกาสของระบบ
สารสนเทศในการใช้งาน (Identify Opportunity) 3.1.2 
วิเคราะหค์วามเป็นไปได้ (Analyze Feasibility) 3.1.3 พัฒนา
แผนการทำงาน (Develop Work Plan) 
2.2 การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) 
การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) คือการศึกษาและทำ
ความเข้าใจถึงระบบงานเดิมที่ใช้อยู่ ซึ่งอาจเป็นระบบการทำงาน
ด้วยมือ หรือเป็นระบบสารสนเทศเดิมที่อยู่ก็ได้ การวิเคราะห์
ระบบงานเดมิ จะทำให้นักวิเคราะห์ระบบทราบถึง สภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นและใช้เป็นข้อมลูในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
2.3 การออกแบบระบบ (Systems Design)   
การออกแบบระบบ (Systems Design) เป็นการนำข้อมูลจาก
การวิเคราะห์ระบบที่เป็นแนวคดิ (Concept) มาออกแบบให้เป็น
รูปร่างของระบบสารสนเทศ โดยนกัวิเคราะหจ์ะออกแบบระบบที
ละส่วน โดยเริ่มจากส่วนท่ีเป็นผลลัพธ์ (Output) ก่อนเพราะ
ผลลัพธ์นัน้เกิดจากการนำข้อมลูเขา้ระบบแล้วไปประมวลผล 
ดังนั้น การออกแบบผลลัพธ์หรือสว่นแสดงผล จะทำให้ทราบถึง
การออกแบบในส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.4 การพัฒนาระบบ (Systems Development)  
การพัฒนาระบบ (Systems Development) หลังจากท่ี
นักวิเคราะหร์ะบบได้ออกแบบระบบใหม่และจดัการสั่งซื้อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เสร็จเรยีบร้อยแล้ว ในข้ันตอนน้ีคือ การนำระบบ
ที่ได้ออกแบบมาแล้วมาพิจารณา Program Software ที่จะใช้
งานโดยนักเขียนโปรมแกรม จะเขยีนโปรแกรมตามที่นักวิเคราะห์
ระบบได้ออกแบบไว้ เมื่อสร้างระบบเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะต้อง
นำมา Software ที่สรา้งไว้แล้วมาทดสอบ 
2.5 การติดต้ังและดำเนินการใช้ระบบ (Systems 
Implementation & Operation) 
การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) คือการศึกษาและทำ
ความเข้าใจถึงระบบงานเดิมที่ใช้อยู่ ซึ่งอาจเป็นระบบการทำงาน
ด้วยมือ หรือเป็นระบบสารสนเทศเดิมที่อยู่ก็ได้ การวิเคราะห์
ระบบงานเดมิ จะทำให้นักวิเคราะห์ระบบทราบถึง สภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นและใช้เป็นข้อมลูในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
อัญชลี ปุณณกะศริิกุล. (2559). พฤติกรรมและการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการซัก อบ รดี ของผู้บริโภค เขตหลักสี่. 
กรุงเทพมหานครการวิจัยเรื่องนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีด ของ 
ผู้บริโภค เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือผู้บรโิภคที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ใช้บริการ
ซัก อบ รีด จำนวน 234 คนต่อเดือน จากร้านให้บริการซัก อบ 
รีด จำนวน 10 แห่ง เครื่องมือ ท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้บรโิภคมีพฤติกรรมการใช้บริการ
ซัก อบ รีด ดังนี้ ช่วงเวลาการใช้บริการ หลัง เวลา 17.00 น. 
ร้อยละ 57.26 ใช้บริการ 1 ครั้ง/สปัดาห ์

นวพล แฝงเมือง.(2561:บทคัดย่อ).การพัฒนาแอปพลิเคชันค้นหา
สถานท่ีบริการซ่อมรถจังหวัดมหาสารคาม บนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์.การศึกษาโครงงานครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1.) พัฒนาระบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นค้นหาสถานบริการซ่อม
รถจังหวัดมหาสารคามระบบปฏิบตัิการ แอนดรอยด์  
2.) ประเมินคณุภาพระบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นค้นหาสถานท่ี
บริการซ่อมรถจังหวัดมหาสารคาม ระบบปฏิบตัิการ แอนดรอยด์ 
3.) สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นค้นหาสถานท่ีบริการซ่อมรถจังหวัดมหาสารคามบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์
 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ประกอบด้วย 
1. ระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันร้านซักรีดผ่านระบบปฏิบัตกิาร 
แอนดรอยด์ 
2. แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ระบบการพัฒนาแอป
พลิเคชันร้านซักรีดผ่านระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบการพัฒนาแอป
พลิเคชันร้านซักรีดผ่านระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านการประเมินคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบประเมินเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดย
กำหนดระดับความเหมาะสมในการประเมิน ดังนี้ 
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 ระดับ 5  หมายถึง  มากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง  มาก 
 ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดับ 2  หมายถึง  น้อย 
 ระดับ 1  หมายถึง  น้อยที่สุด 

ในการแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมินคุณภาพ แปลผล
ตามค่าเฉลี่ย 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  หมีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
 

6. ขั้นตอนการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบ ตามขั้นตอน วงจรการพัฒนาระบบ 
(System development life cycle : SDLC) 5 ข้ันตอน [5] 
6.1 ขั้นตอนการวางแผนระบบ (Systems Planning) ผู้ศึกษาได้
ทำการศึกษาเกี่ยวกับข้อมลูบริบทของร้านอาหาร โดยการศึกษา
ความต้องการและลักษณะของรายงานที่เกิดขึ้นเพ่ือใช้ใน
ระบบงาน บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับระบบงาน วิธีการดำเนินงานใน
ปัจจุบันในแต่ละขั้นตอน ข้อมูลที่ใช้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาระบบ  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2  แนวคิดการพัฒนาระบบด้านลูกค้า 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3  แนวคิดการพัฒนาระบบด้านร้านซักรีด 

6.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) นำข้อมูลที่
ได้จากขั้นตอนที่ 1.1 มาวิเคราะห์ ระบบงานใหม่ โดยใช้หลักการ
และทฤษฎี UML (Unified Modeling Language) เข้ามาช่วย
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่   โดยในการ
วิเคราะห์นั้นจะแบ่งออกเป็น 4  สว่น คือ Use Case Diagram, 
Use case Scenario, Activity Diagram, Sequence Diagram 
และ Class Diagram 

Subscription

Authentication

Status tracking

Order Notifications

GPS Navigation

Report

User Shop

Laundry system

 
 

แผนภาพที่ 1  Use Case Diagram ของระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันร้าน
ซักรีดผ่านระบบปฏิบัตกิาร แอนดรอยด ์

 

     จากแผนภาพท่ี 1  ในการทำงานของของระบบโดยผู้ใช้งาน
และสถานท่ีบริการการซ่อมรถทำการสมคัรสมาชิกจากนั้นเข้าสู่
ระบบเพื่อใช้งานระบบ จากนั้นผู้ใช้งานค้นหาสถานท่ีบริการการ
ซ่อมรถใกล้เคยีง เพื่อดูข้อมูลของสถานท่ีบริการการซ่อมรถ แล้ว
ยังสามารถใช้งานการนำทางไปยังสถานท่ีบริการการซ่อมรถ 
แสดงความคดิเห็น และแจ้งซ่อมรถ ส่วนสถานท่ีบริการการซ่อม
รถ เมื่อได้รับการแจ้งซ่อมรถจากผูใ้ช้งานก็ทำการตอบรับข้อมูล
แจ้งซ่อมรถ และสามารถนำทางไปยังผู้ใช้งาน ซึ่งสถานท่ีบริการ
การซ่อมรถสามารถจัดการข้อมูลสถานท่ีบริการการซ่อมรถ และ
จัดการสินค้าได ้
      6.3 การออกแบบ (System Design) นำข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะหร์ะบบ ในขั้นตอนท่ี 1.2 มาทำการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล และออกแบบหน้าจอ จนครบทุกระบบนำเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อขอคำช้ีแนะ 
      6.4 การพัฒนาระบบ (Systems Implementation) นำ
ข้อมูลที่ไดจ้ากข้อ 1.3 มาทำการพัฒนาระบบโดยการพัฒนา
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ฐานข้อมูลชนิด MySQL จากนั้นทำการพัฒนาส่วนที่เป็น 
Application บนมือถือระบบปฏบิัติการ Android ด้วยภาษา 
Java และ ในส่วน GUI  จนเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นทำการ
ตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นด้วยตัวเอง นำเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพื่อประเมิน
คุณภาพของระบบงานท่ีพัฒนาขึ้น ด้วยวิธีการแบบ Black box 
      6.5 การดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ (Systems 
Maintenance and Review) จัดทำคู่มือซึ่งประกอบไปด้วย 
การแนะนำขั้นตอนการติดตั้ง การใช้งานระบบท้ังส่วนสถานท่ี
บริการการซ่อมรถและส่วนผู้ใช้งาน 
 

7. สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใช้สถิติพื้นฐานคือค่าเฉลี่ย �̅� 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 

 
8. ผลการศึกษา 

8.1 ผลการพัฒนา 
ระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันร้านซักรีดผ่านระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ ทำให้ได้ระบบที ่มีส่วนประกอบ 8 โมดูล และมี
ผู้ใช้งานระบบ จำนวน 2 กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4  หนา้แสดงประเภทสินค้าบริการร้านค้า 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5  หนา้แสดงเมนูร้านค้า 

8.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ 

ผู ้ศึกษานำข้อมูลการประเมินคุณภาพมาทำการวิเคราะห์หา
ค่าสถิติ ผลการหาคุณภาพดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินคณุภาพ 

รายการ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ความหมาย 
ด้านความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional 
Requirement Test)  

รวม 4.42 0.47 มาก 
ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันของระบบงาน (Function 
Test)  

รวม 4.48 0.47 มาก 
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ(Usability Test) 

รวม 4.33 0.58 มาก 
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 
(Security Test) 

รวม 4.67 0.00 มากที่สุด 
ด้านคู่มือการใช้งานระบบ (Documentation) 

รวม 4.96 0.20 มากที่สุด 
รวมท้ังหมด 4.52 0.65 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1  ผู้เชี่ยวชาญประเมนิคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( =4.52, S.D.= 0.65) เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า
ด้านคู่มือการใช้งานระบบท่ีได้จากโปรแกรมมีผลการประเมินอยู่

ในระดับมากท่ีสุด ( =4.96,.S.D.= 0.20) 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพอใจระบบของผู้ใช้งาน 
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จากตารางที ่2  ผู้ใช้มีความพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ  

( = 4.54, S.D.=0.4) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความ

พอใจด้านการออกแบบโปรแกรม มีผลการประเมินอยู่ในระดบั

มากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.03) 
 

9. สรุปและอภิปรายผล 
1. การพัฒนาระบบแอปพลเิคชันรา้นซักรีดผ่านระบบปฏิบตัิการ
แอนดรอยด์ สามารถใช้งานได้จริง ทั้งนี้อาจเนื่องจากการพัฒนา
ระบบโดนใช้กระบวนการ SDLC 5 ขั้นตอน ซึ่งในกระบวนการ
ดังกล่าว ผู้ศึกษาได้นำข้อมลูที่ได้ทำการพัฒนา ไปปรึกษาอาจารย์
ที่ปรึกษา ในกระบวนการในการพฒันา ได้นำระบบไปให้
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในระบบงาน ประเมินระบบจึงทำให้
ได้ข้อมลูออกมา สามารถใช้งานไดจ้ริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นวพล แฝงเมือง.(2561:บทคัดย่อ).การพัฒนาแอปพลิเคชันค้นหา
สถานท่ีบริการซ่อมรถจังหวัดมหาสารคาม บนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด ์
2. การประเมินคุณภาพของระบบมีผลการประเมินรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x̅=4.52, S.D.= 0.65) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 
ผู้ศึกษาได้นำระบบ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง แล้ว
นำระบบท่ีพัฒนาขึ้นไปใหผู้้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง จากน้ันทำการปรับปรุงแก้ไขตามทีไ่ดร้ับคำแนะนำ 
สอดคล้องกับ นวพล แฝงเมือง.(2561:บทคัดย่อ).การพัฒนาแอป
พลิเคชันค้นหาสถานท่ีบริการซ่อมรถจังหวัดมหาสารคาม บน
ระบบปฏิบตัิการ แอนดรอยด์ ที่มผีลการประเมินคณุภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความต้องการของผู้ใช้ระบบ ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชัน
ของระบบงานด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ด้านการรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ด้านคู่มือการใช้งานระบบ ผล
การประเมินโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด 

ออนไลน์ ไดค้่าเฉลี่ย �̅� เท่ากับ 4.50 และส่วนเบีย่งเบนมาฐาน 
S.D. เท่ากับ 0.10 อยู่ในระดับมาก 
3. การประเมินความพอใจของกลุม่เป้าหมาย มีผลการประเมิน
อยู่ในอยู่ในระดับมากทีสุ่ด (�̅�4.54, S.D.= 0.4)  เนื่องจากผู้
ศึกษาได้ทำการทดลองการพัฒนาระบบแอปพลเิคชันร้านซักรีด
ผ่านระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีคูม่ือการ
ใช้ระบบแจกให้กลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองใช้ระบบเพื่อ
ประเมินความพอใจ สอดคล้องกับ นวพล แฝงเมือง.
(2561:บทคัดย่อ).การพัฒนาแอปพลิเคชันค้นหาสถานท่ีบริการ
ซ่อมรถจังหวัดมหาสารคาม บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์อาจ
เนื่องมาจากผู้ศึกษาได้ทำการทดลองระบบการพัฒนาระบบการ
พัฒนาแอปพลิเคชันค้นหาสถานท่ีบริการการซ่อมรถจังหวัด
มหาสารคาม บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ โดยใช้หลักการ
ออกแบบให้ใช้งานง่าย มีการใช้งานไม่ซับซ้อน และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานตามข้อมูลที่เก็บในส่วนของการ
วิเคราะห์ข้อมูล กับกลุม่ตัวอย่าง โดยมีคู่มือการใช้ระบบแจกให้
กลุ่มตัวอย่างได้ทำการเรียนรู้ก่อนทดลองใช้งานระบบจริง เพื่อ
ทดสอบความพึงพอใจ 
 

10. ข้อเสนอแนะ 
10.1 ข้อเสนอแนะในการนำระบบไปใช้งาน 
         ในการนำระบบไปใช้งานควรใช้บริการเว็บ host ting ใน
การถ่ายโอนข้อมลูง่ายอย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพและ
รองรับฐานข้อมูลชนิด MySQL และรันแอปพลิเคชัน ผ่าน
โปรแกรม Nox Player ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
10.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคน้คว้าคร้ังต่อไป 
ควรจะมีการพัฒนาระบบการชำระเงินผ่านแอปพลเิคชัน เพื่อ
สะดวกต่อผู้ใช้งานท่ีไม่สะดวกชำระเงินปลายทาง 
 
 
 
 

11. เอกสารอ้างอิง 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านการออกแบบโปรแกรม 4.56 0.03 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดเก็บข้อมูล 4.54 0.07 มากที่สุด 
3. ด้านการสืบค้น 4.57 0.04 มากที่สุด 
4. การออกแบบโปรแกรม 4.65 0.02 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.04 มากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันบริการ
หอพักออนไลน์ 2) ประเมินคุณภาพการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บริการหอพักออนไลน์ และ 3) หาความพึงพอใจของผู้ใช้การ
พัฒนาแอปพลิเคชันบริการหอพักออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จำนวน 30 คน คัดเลือกด้วยวิธ ีการสุ่ มแบบกลุ ่ม (Cluster 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) การ
พัฒนาแอปพลิเคชันบริการหอพักออนไลน์ 2) แบบประเมิน
คุณภาพการพัฒนาแอปพลิเคชันบริการหอพักออนไลน์ และ 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาแอปพลิเคชันบริการ
หอพักออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ค่าเฉลี่ย (  ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า 1)  ผลการ

พัฒนาแอปพลิเคชันบริการหอพักออนไลน์ สามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่าง

มีคุณภาพ 2) ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บริการหอพักออนไลน์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 อยู่ในระดับคุณภาพ มากที่สุด 3) 
ผลการหาความพึงพอใจการใช้งานการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บริการหอพักออนไลน์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63 อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก 

คำสำคัญ – แอปพลิเคชัน, หอพัก,ออนไลน์  
 

ABSTRACT 
The objectives of this study are to 1) develop online 
dormitory service applications, 2) assess the quality of 
online dormitory service application development, and 
3) find user satisfaction. Dormitory service application 
development. Online The sample used for this study 
was 30 students of Rajabhat Mahasarakham University 

selected by Cluster Random Sampling. The tools used 
in the study were 1) Development of an online 
dormitory service application. Assess the quality of 
online dormitory service application development and 
3) the satisfaction questionnaire for online dormitory 
service application development. Statistics used in the 

study Are mean ( x ) and standard deviation (SD). 
1) Online dormitory service application development 
results Can be used for real quality 2) The quality of 
application development, application service hostel 
online Found a mean of 4.84 and standard deviation of 
0.40 is the highest quality level 3) The satisfaction of 
applications developed an application service hostel 
online. It was found that the mean of 4.40 and the 
standard deviation of 0.63 were very satisfied. 
 

1. บทนำ 
การจัดตั้งหอพักต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และ

ในหมวดการตั้งหอพักระบุไว้ว่าหอพักท่ีสร้างต้องมีห้องนอน ห้อง
ต้อนรับผู้เยี่ยมเยือน ห้องอาหาร ห้องน้ำและห้องส้วม ซึ่งมีสภาพ
ถูกสุขลักษณะตามที่กำหนดในกระทรวง และเจ้าของหอพักต้อง
จัดให้มีกฎระเบียบประจำหอพัก แต่เนื ่องจากในปัจจุบันการ
แข่งขันมีมากขึ ้น ข้อกำหนดต่าง ๆ ใน พ.ร.บ. จึงเป็นเพียง
ปัจจัยพื้นฐาน ด้วยเหตุนี ้ผู ้ประกอบการจึงเสนอเงื ่อนไขอื่น ๆ 
เพื่อให้ผู้รับบริการใช้ในการตัดสินใจ เช่น พื้นที่กว้างขวาง หอพัก
มีระยะทางไม่ไกลจากสถาบันการศึกษา ราคาค่าเช้าพัก ที่จอดรถ
สะดวกสบาย ร้านขายอาหาร ร ้านซักอบรีด ร ้านเสริมสวย 
ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก อาทิ มีพัดลม 
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โทรทัศน์ ตู ้เย็น เครื ่องทำน้ำอุ ่น โต๊ะเขียนหนังสือ โทรศัพท์
ภายในห้องพัก และที่สำคัญที่สุดคือไวไฟ (Wi-Fi) บางหอพักก็ได้
จัดให้มียามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั ่วโมง ซึ ่งความ
แตกต่างเหล่านี้ทำให้หอพักแต่ละแห่งมีการแข่งขันกันทุกด้าน
ประกอบกับแนวโน้มอนาคตจะเพิ่มขึ้น [2] 
 ปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบกิจการอาคารเช่าเพื่ออาศัยอยู่ หรืออ
พาร์ทเมนท์เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเกี่ยวกับ
การเก็บข้อมูลของผู้เช่า และการให้บริการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อผู้
เช่า ได้แก่ ประวัติของผู้เช่า เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขที่บัตร
ประจำตัวประชาชน ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่าห้องพัก เงิน
มัดจำ รวมทั้งอัตราค่าบริการต่าง ๆ ของแต่ละห้องเช่า [3] 
 จากการให้ข้อมูลของผู้บริหาร พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ คือ
ปัญหาในการติดต่อสื่อสารกัน ในการจองห้องพัก จะต้องมีการ
ติดต่อไปมากันหลายครั้งกว่าที่ข้ันตอนการจองจะสำเร็จ การจอง
ที่ไม่ได้มีการยืนยันแน่ชัดว่าเข้าพักจริงหรือไม่ ทำให้รีสอร์ทพลาด
โอกาสในการรับ จองห้องพักรายอื่น หรือหากมีการติดต่อสื่อสาร
กันไม่แน่ชัดทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ สำหรับการจองห้องพักของ
ลูกค้าที่จองจากต่างประเทศ จะมีปัญหาในด้านการติดต่อสื่อสาร
และการชำระเงิน ทำให้ทางลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกและไม่ได้
รับความไว้วางใจในการความปลอดภัยเท่าที่ควร [4] 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู ้ศึกษาจึงมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บริการหอพักออนไลน์ โดยข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจมาจากผู้ดูแล
หอพักโดยตรงเพื่อให้ได้โปรแกรมตรงกับความต้องการของผู้ดูแล
หอพักและผู้ค้นหาหอพักการพัฒนาโปรแกรมทำมาในรูปแบบ
เว็บไซต์เพื่อใช้งานในบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และเว็บ
บราวเซอร์ได้ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้อัพเดทหอพักและสามารถค้นหา
หอพักต่าง ๆ ได้ 
 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบริการหอพักออนไลน์ 
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันบริการหอพักออนไลน์ 
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันบริการหอพัก
ออนไลน์ 

 
 
 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 
    กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 7 หมู่เรียน จำนวน 
250 คน  
    กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 1 หมู่เรียนรวมจำนวน 
30 คน คัดเลือกด้วยวิธีการสุ ่มแบบกลุ ่ม (Cluster Random 
Sampling) 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
4.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
โครงสร้างของแอนดรอยด์การทำความเข้าใจโครงสร้างของ
ระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์ถือว ่าเป ็นส ิ ่งสำคัญเพราะถ้า
นักพัฒนาโปรแกรม สามารถมองภาพโดยรวมของระบบได้
ทั้งหมดจะทำให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการทางานได้ดียิ่งขึ้น 
และสามารถนำไปช่วยในการออกแบบโปรแกรมที่ตองการพัฒนา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของแอปพลิเคชันที่
พัฒนาซึ ่งระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์จ ึงม ีโครงสร้างและ
องค์ประกอบหลายส่วนท่ีมาสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมโดยใน
แต่ละส่วนล้วนมีความสำคัญต่อนักพัฒนาที่จะเขียนส่วนเชื่อมต่อ
หรือดึงไลบรารีของระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์มาใช้งาน 
การศึกษาโครงสร้างและวงจรของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ยัง
ทำให ้ผ ู ้พ ัฒนาสามารถทราบถึงข ้อจำก ัดและข ้อเด ่นของ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ ่งทำให้สามารถออกแบบ และ
พ ัฒนาโปรแกรมได ้อย ่างสอดคลองตามโครงสร ้าง และ
ความสามารถของระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์อีกด้วย ซึ่ง
สามารถแสดงโครงสร้างของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ [5] 

 
ภาพที่ 1  สถาปัตยกรรมแอนดรอยด ์

ที่มา :  คมสันต์ ผยุลานวงค์ (2558 : 8) 
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จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าแอนดรอยด์แพลตฟอร์มนั้น มีแบ่งการ
ทำงานเป็นส่วนต่าง ๆ ซึ่งในส่วนล่างสุดนั้นเริ่มต้นได้ดังนี้ 
1. ลินุกซ์เคอร์เนล 
ส่วน Kernel ซึ่งเป็นระดับล่างสุดของแอนดรอยด์นั้นจะถูกสร้าง
ขึ ้นมาจาก Standard Linux 2.6.24 Kernel และได้ส ่งผลให้
นักพัฒนาสามารถ Patch Kernel ของลินุกซ์ ได้เช่นเดียวกับการ 
Patch บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์โดยทั่วไป แต่ถึงแม้ว่าแอน
ดรอยด์จะนำ Kernel ของ Linux มาใช้ในการพัฒนาระบบตัว
แอนดรอยด์แพลตฟอร์มนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่
เป็นลินุกซ์โดยสมบูรณ์ เนื่องมาจากบนแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม
นั้น จะไม่รองรับการใช้งาน glibc เหมือนใน Linux ซึ่งส่งผลให้
แอนดรอยด์ไม่มีฟังก์ช่ันในการทำงานต่าง ๆสมบูรณ์เทียบเคียงได้
กับลินุกซ์ จึงทำให้สรุปเหตุผลที ่แอนดรอยด์เลือกใช้ Linux 
Kernel ได้ดังนี้ 
1.1 ตัวระบบลินุกซ์เป็นโอเพนซอร์ส ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำ
ให้ระบบแอนดรอยด์แพลตฟอร์มนั้น อยู่ภายใต้เง่ือนไขการใช้งาน
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และทำให้แอนดรอยด์แพลตฟอร์มมีการ
เผยแพร่ได้รวดเร็วอีกด้วย 
1.2 รองรับฟังก์ช่ันการทำงานในส่วนของ Driver ได้อย่างดี ซึ่งทำ
ให้แอนดรอยด์แพลตฟอร์มรองรับกับการใช้งานของชิ้นส่วนต่าง 
ๆที่มีบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
1.3 มีการใช้งานระบบ Permission-Based Security Model 
เพื่อที่แอนดรอยด์แพลตฟอร์มจะมีการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน
ทรัพยากรของระบบได้ ซึ่งจะทำให้ระบบแอนดรอยด์แพลตฟอรม์
มีความปลอดภัยสูงอีกด้วย โดยนอกจากนี้เราสามารถจะดาวน์ 
โ ห ล ด ต ั ว  Android Kernel ม า ท ำ ก า ร ศ ึ ก ษ า ไ ด ้ จ า ก 
http://git.android.com 
1.4  Media Framework จะช่วยรองรับเกี่ยวกับการทำงานกับ
ไฟล์ในฟอร์แมตต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นในด้าน Video, Audio หรือว่า
จะเป็น Frame-Format ดังรูปที่มีการนำภาพถ่ายที่มีชนิดไฟล์
เป็น  
1.5  SQLite เป็นไลบรารี ที่เก็บฟังก์ชั่นการใช้ระบบฐานข้อมูล
บนแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม ซึ่ง SQLite นี้เป็นระบบฐานที่ได้รับ
ความนิยมในอุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำน้อย , ใช้งานง่าย และ
เหมาะสมกับการใช้งานกับฐานข้อมูลแบบ Standalone ด้วย
การทำงานของไลบรารี SQLite บนแอนดรอยด์แพลตฟอร์มนั้น
จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างฐานข้อมูลส่วนตัวเอาไว้ใช้กับ

โปรแกรมได้โดยง่ายไม่ว่าจะผ่านทางภาษา Sql หรือด้วยเมธอดที่
มีให้ในไลบรารีนี้ 
1.6 WebKit เป็นOpen Source Browser ที่ช่วยให้แอนดรอยด์
แพลตฟอร์ม รองรับการใช้งาน JavaScript, AJAX และ CSS 
รวมทั ้งสามารถเปิดหน้าเว ็บไซต ์ได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ 
เช่นเดียวกันกับ Safari ที่ทำงานอยู่บน OS X นอกจากนั้นแล้ว
การที่แอนดรอยด์แพลตฟอร์มใช้ Webkit ยังส่งผลให้การทำงาน
ของซอฟต์แวร์ที่ Google ได้พัฒนาขึ้นมาอย่าง Chrome และ 
Gear ร่วมกันได้ดีอีกด้วย ซึ ่งการทำงานหลักของไลบรารีนี้จะ
ประกอบไปด้วยการแสดงผลของหน้าเว็บและการจัดการกับ 
Cookies 
4.2 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle) 
     ขั ้นตอนการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันติดตามลูกทัวร์ตาม
รูปแบบ SDLC ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ข้ันตอนดังนี้ [6] 
4.2.1 การวางแผนระบบ (Systems Planning) 
     การวางแผนระบบ (Systems Planning) เป็นสิ่งสำคัญที่จะ
ทำให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปด้วยตามแผน เพราะ
หากไม่มีการวางแผนที่ดีอาจเกิดความล่าช้าของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศได้ และเป็นขั้นตอนแรกสำหรับเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ3.1.1 กำหนดโอกาสของระบบ
สา รสน เทศ ในกา ร ใช ้ ง าน  ( Identify Opportunity) 3.1.2 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Analyze Feasibility) 3.1.3 พัฒนา
แผนการทำงาน (Develop Work Plan) 
4.2.2 การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) 
     การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) คือการศึกษาและ
ทำความเข้าใจถึงระบบงานเดิมที่ใช้อยู ่ ซึ ่งอาจเป็นระบบการ
ทำงานด้วยมือ หรือเป็นระบบสารสนเทศเดิมที ่อยู ่ก็ได้ การ
วิเคราะห์ระบบงานเดิม จะทำให้นักวิเคราะห์ระบบทราบถึง 
สภาพปัญหาที ่เกิดขึ ้นและใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 
4.2.3 การออกแบบระบบ (Systems Design)   
     การออกแบบระบบ (Systems Design) เป็นการนำข้อมูล
จากการวิเคราะห์ระบบที่เป็นแนวคิด (Concept) มาออกแบบให้
เป็นรูปร่างของระบบสารสนเทศ โดยนักวิเคราะห์จะออกแบบ
ระบบทีละส่วน โดยเริ่มจากส่วนที่เป็นผลลัพธ์ (Output) ก่อน
เพราะผลลัพธ ์น ั ้นเก ิดจากการนำข ้อม ูลเข ้าระบบแล้วไป
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ประมวลผล ดังนั้น การออกแบบผลลัพธ์หรือส่วนแสดงผล จะทำ
ให้ทราบถึงการออกแบบในส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4.2.4 การพัฒนาระบบ (Systems Development)  
     การพัฒนาระบบ (Systems Development) หลังจากที่
น ักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบระบบใหม่และจัดการสั ่งซื้อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้คือ การนำระบบ
ที่ได้ออกแบบมาแล้วมาพิจารณา Program Software ที่จะใช้
งานโดยนักเขียนโปรมแกรม จะเขียนโปรแกรมตามที่นักวิเคราะห์
ระบบได้ออกแบบไว้ เมื่อสร้างระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้อง
นำมา Software ที่สร้างไว้แล้วมาทดสอบ 
4 .2 .5 การต ิดต ั ้ งและดำเน ินการใช ้ ระบบ ( Systems 
Implementation & Operation) 
     การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) คือการศึกษาและ
ทำความเข้าใจถึงระบบงานเดิมที่ใช้อยู ่ ซึ ่งอาจเป็นระบบการ
ทำงานด้วยมือ หรือเป็นระบบสารสนเทศเดิมที ่อยู ่ก็ได้ การ
วิเคราะห์ระบบงานเดิม จะทำให้นักวิเคราะห์ระบบทราบถึง 
สภาพปัญหาที ่เกิดขึ ้นและใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 
4.3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     ทำการวิจ ัยเร ื ่องระบบสารสนเทศเพื ่อการค้นหาข้อมูล
สาขาวิชา และหอพักใกล้สถาบันการศึกษา การวิจัยครั ้งนี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ค้นหาข้อมูลสาขาวิชา และหอพักใกล้สถาบันการศึกษา รวมทั้ง
หาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบที่ได้พัฒนาขึ้น 
พ ัฒนาระบบ  ในร ูปแบบของเว ็บแอปพล ิ เ คช ัน  ( Web 
Application) และพัฒนาระบบและออกแบบระบบตามวัฎจักร
การพัฒนา ระบบงาน (System Development Life Cycle : 
SDLC) ใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และพีเอชพี(PHP) เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาระบบ และจัดการฐานข้อมูลด้วยมายเอส
คิวแอล (MySQL) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการค้นหาข้อมูลสาขาวิชาและหอพักใกล้สถาบันการศึกษาที่
ได้พัฒนาขึ้น แบบสอบถาม เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ที่ประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ต่อการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ผลของการ
ศึกษาวิจัยพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
สารสนเทศเพื ่อการค้นหาข้อม ูลสาขาวิชาและหอพักใกล้
สถาบันการศึกษา ด้านประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่  ใน

เกณฑ์ดีค ือ มีค ่าเฉลี ่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.29 [7] 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ประกอบด้วย 
5.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันบริการหอพักออนไลน์ 
5.2 แบบประเมินคุณภาพของการพัฒนาแอปพลิเคชันบริการ
หอพักออนไลน์ 
5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บริการหอพักออนไลน์ 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ด้านการประเมินคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบประเมินเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดย
กำหนดระดับความเหมาะสมในการประเมิน ดังนี้ 

 ระดับ 5  หมายถึง  มากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง  มาก 
 ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดับ 2  หมายถึง  น้อย 
 ระดับ 1  หมายถึง  น้อยที่สุด 

ในการแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมินคุณภาพ แปลผล
ตามค่าเฉลี่ย 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  หมีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

7. ขั้นตอนการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบ ตามขั้นตอน วงจรการพัฒนาระบบ 
(System development life cycle : SDLC) 5 ข้ันตอน 
7.1 ขั้นตอนการวางแผนระบบ (Systems Planning)  
     ผ ู ้ศ ึกษาได้วิเคราะห์ความต้องการและรายละเอียดของ
ผู้ใช้งานต่อระบบใชวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษา
จากระบบงานเดิมถึงความต้องการของผู้ใช้งานการพัฒนาแอป
พลิเคชันบริการหอพักออนไลน์การวิเคราะห์จะเกี่ยวข้องกับกา
ออกแบบโครงสร้างของระบบและความสัมพันธ์ในการออกแบบ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบเพื่อให้สอดคล้องกับระบบปฏิบัติการ
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จริง และลักษณะการทำงานของระบบการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บริการหอพักออนไลน์ 

 

 
 

ภาพที่ 2  แนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคชันบริการหอพกัออนไลน ์

 
7.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)  
     นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1.1 มาวิเคราะห์ ระบบงานใหม่ 
โ ด ย ใ ช ้ ห ล ั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎ ี  UML (Unified Modeling 
Language) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ใหม่   โดยในการวิเคราะห์นั้นจะแบ่งออกเป็น 4  ส่วน คือ Use 
Case Diagram, Use case Scenario, Activity Diagram, 
Sequence Diagram และ Class Diagram 

 

 
 

ภาพที ่3 Use Case Diagram การพัฒนาแอปพลิเคชันบริการหอพกั
ออนไลน์ 

     จากภาพที่ 3 แสดงถึงการทำงานของผู้ใช้การพัฒนาแอป

พลิเคชันบริการหอพักออนไลน์ และผู้จัดการหอพัก โดยมยีสูเคส

ไดอะแกรม ดังนี้ สมัครสมาชิก คือ ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิก

ได้ ยืนยันตัวตน คือ ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้ จัดการหอพัก 

คือ ผู้จัดการหอพักจัดการข้อมูลหอพักได้ เช่น การเพิ่ม ลบ แก้ไข 

การค้นหาหอพัก คือ ลูกค้าสามารถค้นหาหอพักได้ เช่น การ

กำหนดช่วงราคาและชื่อหอพัก จัดการข้อมูลส่วนตัว คือ ผู้ใช้งาน

สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวและผู้จัดการหอพักสามารถแก้ไข

ข้อมูลหอพักได้ จองห้องพัก คือ ลูกค้าสามารถจองห้องพักได้ 

ชำระเงิน คือ ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ แจ้งผลการชำระเงิน คือ 

ลูกค้าสามารถแจ้งผลการชำระเงินได้โดยการเพิ่มรูปใบเสร็จ 

ตรวจสอบการชำระเงิน คือ ผู้จัดการหอพักสามารถดผูลการชำระ

เงินของลูกค้าได้ 

7.3 การออกแบบ (System Design)  
     นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ ในขั้นตอนท่ี 1.2 มาทำ
การออกแบบระบบฐานข้อมูล และออกแบบหน้าจอ จนครบทุก
ระบบนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอคำ
ช้ีแนะ 
7.4 การพัฒนาระบบ (Systems Implementation)   
     นำข้อมูลที่ได้จากข้อ 1.3 มาทำการพัฒนาระบบโดยการ
พัฒนาฐานข้อมูลชนิด MySQL จากนั้นทำการพัฒนาส่วนที่เป็น 
Web Application ด้วยภาษา Java  จนเสร็จสมบูรณ์ จากนั้น
ทำการตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นด้วยตัวเอง นำเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพื่อ
ประเมินคุณภาพของระบบงานที ่พัฒนาขึ้น ด้วยวิธีการแบบ 
Black box 
7 . 5  ก ารด ู แล ร ั กษาและตรวจสอบระบบ ( Systems 
Maintenance and Review)  
     จัดทำคู่มือซึ่งประกอบไปด้วย การแนะนำขั้นตอนการติดตั้ง 
การใช้งานระบบท้ังส่วนลูกค้าและส่วนผู้จัดการหอพัก 
 

8. สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
     ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใช้สถิติพื้นฐานคือค่าเฉลี่ย 

�̅� และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 

 
9. ผลการศึกษา 

9.1 ผลการพัฒนา 
     ระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันบริการหอพักออนไลน์ 
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ทำให้ได้ระบบที่มีส่วนประกอบ 9 โมดูล และมีผู ้ใช้งานระบบ 
จำนวน 2 กลุ่ม 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงหน้าสมัครสมาชิก 
 

 
 

ภาพที่ 5  แสดงหน้ายืนยันตวัตน 
 

 
 

ภาพที่ 6  แสดงหน้าจัดการขอ้มูลหอพกั 
 

 
ภาพที่ 7  แสดงหน้าแรกและค้นหาหอพัก 

 

 
 

ภาพที่ 8  แสดงหน้าจัดการขอ้มูลส่วนตวั 
 

 
 

ภาพที่ 9  แสดงหน้าจองห้องพัก 
 

 
 

ภาพที่ 10  แสดงหน้าการชำระเงิน 
 

 
 

ภาพที่ 11  แสดงหน้าแจ้งผลการชำระเงิน 
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ภาพที่ 12  แสดงหน้าตรวจสอบการชำระเงิน 
 

9.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ 

ผู ้ศึกษานำข้อมูลการประเมินคุณภาพมาทำการวิเคราะห์หา
ค่าสถิติ ผลการหาคุณภาพดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพ 

รายการ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ความหมาย 
ด้านความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional 
Requirement Test)  

รวม 4.67 0.49 มากที่สุด 
ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันของระบบงาน (Function 
Test)  

รวม 4.71 0.31 มากที่สุด 
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ(Usability Test) 

รวม 4.89 0.27 มากที่สุด 
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 
(Security Test) 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
ด้านคู่มือการใช้งานระบบ (Documentation) 

รวม 4.62 0.27 มากที่สุด 
รวมท้ังหมด 4.84 0.40 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1  ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลโดยรวม พบว่าอยู่ในระดบั 

มากที่สุด ( =4.84, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด คือ ด้านความปลอดภัย 

(  = 5.00, S.D. = 0.00) 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพอใจระบบของผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านการออกแบบโปรแกรม 4.34 0.63 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดเก็บข้อมูล 4.41 0.57 มากที่สุด 
3. ด้านการสืบค้น 4.47 0.63 มากที่สุด 
4. การออกแบบโปรแกรม 4.40 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.40 0.63 มาก 

จากตารางที ่2  ผู้ใช้มีความพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( = 4.40, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ข้อที่มี

ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด คือ ด้านการสืบค้น ( = 4.47, 
S.D. = 0.63) 
 

10. สรุปและอภิปรายผล 
1. การพัฒนาแอปพลิเคชันบริการหอพักออนไลน์ สามารถใช้งาน
ได้จริงเนื ่องมาจากในกระบวนการพัฒนาระบบ ผู้ศึกษาได้ใช้
กระบวนการตาม SDLC 5ขั้นตอน ซึ่งในกระบวนการดังกล่าว ผู้
ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้ทำการพัฒนา ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
ในกระบวนการในการพัฒนา ได้นำระบบไปให้ผู้เช่ียวชาญที่มี
ความชำนาญในระบบงาน ประเมินระบบจึงทำให้ได้ข้อมูล
ออกมา สามารถใช้งานได้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
[7] โดยใช้หลักการของ SDLC 
2.  การประเมินคุณภาพของระบบมีผลการประเมินรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅�= 4.84, S.D.= 0.40) ที ่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้ 
เนื่องมาจากการพัฒนาระบบทุกขั้นตอนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข แล้วนำระบบที่
พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ต้อง จากนั้นทำการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับคำแนะนำ [8] ที่ทำ
การวิจัยเรื่องการระบบจองโรงแรมตักสิลาการประเมินคุณภาพ

ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการระบบจองโรงแรมตักสิลา ได้ค่าเฉลี่ย  
เท่ากับ4.04และส่วนเบี่ยงเบนมาฐาน S.D. เท่ากับ 0.63 อยู่ใน
ระดับมาก 
3.  การประเมินความพอใจของกลุ่มเป้าหมาย มีผลการประเมิน

พบว่าอยู่ในระดับ มาก (�̅�= 4.40, S.D.= 0.63) เนื่องจากผู้ศึกษา
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ได้ทำการทดลองการพัฒนาแอปพลิเคชันบริการหอพักออนไลน์ 
กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีคู่มือการใช้ระบบแจกให้กลุ่มตัวอย่างกอ่น
การทดลองใช้ระบบเพื่อประเมินความพึงพอใจ สอดคล้องกับ [8] 
ที ่ทำการวิจัยเรื ่องการระบบจองโรงแรมตักสิลา การประเมิน
คุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการระบบจองโรงแรมตักสิลา ได้

ค่าเฉลี่ย  เท่ากับ4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาฐาน S.D. เท่ากับ 
0.63 อยู่ในระดับมาก 
 

11. ข้อเสนอแนะ 
11.1 ข้อเสนอแนะในการนำระบบไปใช้งาน 
          ในการนำระบบไปใช้งานควรใช้บริการเว็บ hosting ใน
การถ่ายโอนข้อมูลง่ายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ
รองรับฐานข้อมูลชนิด MySQL 
11.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 
       11.2.1  ควรจะมีการพัฒนาระบบการสร้างหอพักได้หลาย
หอพัก 
       11.2.2  ควรจะมีการจองเรื่องวันท่ึไม่ซ้ำกันกับห้องเดิม 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงและผู ้อยู ่อาศัยใน
หมู่บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ1 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
ซ่อมบำร ุงผ ่านเว ็บไซต์ของหมู ่บ ้านเอ ื ้ออาทรเศรษฐก ิจ1       
3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการงาน
ซ่อมบำรุงผ่านเว็บไซต์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบที่พัฒนาขึ้น
สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการ
ทำงานของระบบแบ่งเป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ (นิติบุคคล) และผู้
อยู ่อาศัย (ลูกบ้าน) 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 30 คน ความพึงพอใจด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย
ระดับสูงอยู่ที่ 4.21 ด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ยระดับสูงอยู่ที่ 
4.48 และด้านประโยชน์การใช้งานมีค่าเฉลี่ยระดับสูงอยู่ที่ 4.21 
ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจท้ังหมดอยู่ในระดับสูง 
คำสำคัญ – เว็บแอปพลิเคชัน, บ้านเอื้ออาทร, ซ่อมบำรุง  

 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were to 1)  explore 
problems and needs from maintenance administrator 
and occupants at Baan Eua Arthorn Setthakit1, 2) 
develop the maintenance management System based 
on web application for Baan Eua Arthorn Setthakij1, and 
3)  evaluate the satisfaction of expert and users.  The 
research results were found that 1)  The developed 
system can be used respond to the research objectives 

which divided into two parts:  administrator part and 
end users part 2)  Satisfaction on aspects in content 
design at a high level of 4. 21, satisfaction on system 
design at high level of 4.48, and satisfaction on function 
design at high level of 4. 21.  The overall satisfaction 
level was high satisfied.  
Keywords –  Web Application, Baan Eua Arthorn, 
Maintenance 
  

1. บทนำ 
โครงการบ้านเอื้ออาทรคือ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศ
ไทย โดยการดูแลของการเคหะแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัย ซึ่งหนึ่งในนั้น
คือ บ้านเอื้อาทรเศรษฐกิจ1 จังหวัดสมุทรสาคร มีนิติบุคคลเป็น
ผู้บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงตามที่ผู้อยู่อาศัย (ลูกบ้าน) ต้องการ 
ซึ่งการให้บริการงานแจ้งซ่อมในรูปแบบเดิม ลูกบ้านต้องมาติดต่อ
เจ้าหน้าที่นิติบุคลกรอกเอกสารของแจ้งซ่อม ทำให้เกดิไมส่ะดวก 
ล่าช้า อาจเกิดข้อผิดพลาด รวมถึงอาจเกิดการแจ้งซ่อมที่ซ้ำซอ้น
ก ันได ้  นอกจากนี ้  การต ิดตามงานแจ ้งซ ่อมก ็ทำได ้อย ่าง
ยากลำบาก เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บอยู่อย่างกระจัดกระจาย  
 จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
เพิ่มช่องทางการแจ้งซ่อม โดยออกแบบและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานซ่อมบำรุงผ่านเว็บไซต์ของหมู่บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิ1 
ที ่ล ูกบ้านสามารถทำการแจ้งซ่อมด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ได้ 
รวมถึงสามารถเรียกดูประวัติการแจ้งซ่อมย้อนหลังได้ ลูกบ้าน
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถแจ้งซ่อมได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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นอกจากนี้ทางฝั่งของนิติบุคคลก็สามารถบริหารจัดการงานซ่อม
ไดง่้ายขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการทำงานท่ีสั้นลง 

   
2. วัตถุประสงค์โครงการ 

 1) เพ ื ่อสำรวจสภาพป ัญหาและความต ้องการของผู้
บร ิหารงานซ่อมบำรุง และผู ้อยู ่อาศัยในหมู ่บ ้านเอื ้ออาทร
เศรษฐกิจ1 

2) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงผ่านเว็บไซต์
ของหมู่บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ1 

3) เพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบบริหาร
จัดการงานซ่อมบำรุงผ่านเว็บไซต์หมู่บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ1 

 
3. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 โครงการบ้านเอื้ออาทร คือ หนึ่งในโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย
ในประเทศไทย ที ่ร ัฐบาลจัดทำขึ้น โดยการแต่งตั ้งการเคหะ
แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนในด้านที่ให้
ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย ที่มีทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งการบำรุงรักษา ปรับปรุง และ
พัฒนาท่ีอยู่อาศัยดังกล่าว พร้อมท้ังพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังมีการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
การเงินแก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดย
มอบหมายให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ธอส.) และธนาคารออม
สิน เป็นผู้ให้สินเชื่อ โดยการเคหะแห่งชาติจะเป็นผู้ค้ำประกนัให้ 
โดยเมื่อครบค้ำประกัน 5 ปี แล้วโอนจดจำนองกับธนาคาร ผู้ซื้อ
สามารถนำดอกเบี้ยไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ [1] 

 การพัฒนาระบบการจัดการซ่อมบำรุงด้วยคอมพิวเตอร์ : 
กรณีศึกษา บริษัทผลิตถุงมือยาง [2] มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงระบบบริหารงานซ่อมบำรุงด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับ
การพัฒนาด้วยภาษาไพธอน เพื่อรวบรวม จัดเก็บและบริหาร
จัดการงานซ่อมบำรุง ในฐานข้อมูลซึ ่งประกอบด้วยข้อมูล
พนักงาน เคร ื ่องจ ักรและชิ ้นส่วนเครื ่องจ ักร นอกจากนั้น
โปรแกรมฐานข้อมูลยังสามารถช่วยในการค้นหาข้อมูลงานซ่อม
บำรุงได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ผลการศึกษาพบว่าเวลาใน
การซ่อมบำรุงของระบบใหม่ลดลงจากของระบบปัจจุบัน เป็น
เวลา 1,140 วินาทีหรือคิดเป็น ร ้อยละ 94.39 ซึ ่งแสดงว่า
ประสิทธิภาพการจัดการซ่อมบำรุงเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ระบบ
บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ออนไลน์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
[3] พัฒนาขึ้นโดยโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล MySQL และ
ใช้ภาษา PHP ในการเขียนเว็บเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล แบ่งการ
หาประสิทธิภาพระบบออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการติดต่อ
ระหว่างผู ้ใช้งานกับระบบผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับมาก 2) ด้านการประมวลผลของระบบอยู่ในระดับมาก ผล
การประเมินประสิทธิภาพ และ 3) ด้านการตรวจสอบสิทธิและ
ความปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับมาก 
 

4. วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงผ ่าน

เว็บไซต์ของหมู ่บ้านเอื ้ออาทรเศรษฐกิจ1 มีขั ้นตอนในการ
ดำเนินการ คือ กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กำหนดตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษา กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล กำหนดวิธีดำเนินการ วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ 
และวเิคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
4.1 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อยู่อาศัยในโครงการ
บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ1 จำนวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่นิติบุคคล ช่าง และผู้อยู่อาศัยใน
โครงการบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ1 จำนวน 30 คน 
4.2 กำหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
     1) ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงผ่านเว็บไซต์ของ
หมู่บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ1 จังหวัดสมุทรสาคร 
      2) แบบสอบถามเพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจในการ 
ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงผ่านเว็บไซต์ของหมู่บ้านเอื้อ
อาทรเศรษฐกิจ1 จังหวัดสมุทรสาคร 
4.3 กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการพัฒนา และการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นการศึกษาข้อมูลที่
เก ี ่ ยวข ้องก ับงานว ิจ ัย จากงานว ิจ ัยท ี ่ผ ่ านมา และจาก
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เอกสารรายงานต่างๆ รวมทั้งศึกษาถึงสภาพปัญหา และความ
ต้องการของผู้ใช้โดยต้องการที่จะพัฒนาระบบให้ดีขึ้น 

2) นำปัญหาที่เกิดมาวิเคราะห์สร้างเป็นโปรแกรม ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ทำการทดสอบโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมสามารถ
ใช้ได้จริง 

3) ออกแบบกรอบแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหามา
กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกับโปรแกรม ได้แก่ 
แนวคิด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโปรแกรม 

4) ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น จากนั้นทำ
การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างด้วย 

5) การบำรุงรักษา โดยจัดทำคู่มือการใช้งานให้กับหมู่บ้าน 
 

4.4 การวิเคราะห์ระบบและพัฒนาระบบ 
4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมลูระบบงานเก่า 
ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจปัญหาที่ทางนิติบุคคล และผู้อยู่อาศัย

ในหมู่บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ1 จังหวัดสมุทรสาคร กำลังประสบ
อยู่ ทำให้ทราบว่าปัญหาหลักคือ เรื่องของการแจ้งซ่อม ที่ใบแจ้ง
ซ่อมมักสูญหาย นอกจากนี ้ ในส่วนของการพนักงานก็มีการ
ทำงานท่ีผิดพลาดบ่อย ส่งผลให้งานล่าช้า ดังแสดงในภาพที่ 1 

4.4.2 การวิเคราะห์ระบบใหม่ 
จากปัญหาของระบบเก่าและความต้องการของผู ้ใช้งาน 

ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบระบบใหม่โดยใช้แผนภาพการไหลของ
ข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) เพื ่อแสดงให้เห็นถึงผู ้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบอันได้แก่เจ้าหน้าที่นิติบุคคล และ ผู้อยู่อาศัย 
โดยกระบวนการ (Process) ที่เกิดขึ้นกับระบบมีทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน
คือ เข้าสู่ระบบ (ภาพท่ี 2) จัดการข้อมูลผู้ใช้ (ภาพท่ี 3) แจ้งซ่อม 
(ภาพที่ 4) แก้ไขสถานะการแจ้งซ่อม (ภาพที่ 5) ค้นหารายการ
ซ่อม (ภาพที่ 6) และออกรายงาน (ภาพที่ 7) 

 4.4.3 การออกแบบหน้าจอการใช้งาน  

     ระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้เน้นที่การบริหารจัดการการแจง้ซ่อม 
โดยเริ่มจากการที่ผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านต้องสมัครเป็นสมาชิก
ในระบบเสียก่อน ทางนิติบุคคลสามารถดูรายละเอียดของสมาชิก
แต่ละคนบ้าน เช่น เบอร์ติดต่อ อีเมลล เป็นต้น ดังภาพที่ 8 โดย
สมาชิกสามารถทำการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านระบบได้ และ
ดูรายการที่เคยแจ้งซ่อมไว้ รวมถึงสถานะการแจ้งซ่อมแต่ละ 

ภาพที่ 1 แผนภูมิก้างปลาแสดงถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
 

ภาพที่ 2 DFD Level 2 ของการเข้าสู่ระบบ 
 

ภาพที่ 3 DFD Level 2 ของการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 
 

ภาพที่ 4 DFD Level 2 ของการแจ้งซ่อม 
 

ภาพที่ 5 DFD Level 2 ของการแก้ไขสถานะการซ่อม 
 

ภาพที่ 6 DFD Level 2 ของการค้นหารายการซ่อม 
 

ภาพที่ 7 DFD Level 2 ของการออกรายงาน 
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ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอการจัดการขอ้มูลสมาชิก 
 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอรายการแจ้งซ่อม (มุมมองสมาชิก) 
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รายการได้ ดังภาพที่ 9 ในขณะเดียวกัน ทางฝั่งของช่างซ่อมก็
สามารถดูรายการแจ้งซ่อมที่ตนเองได้รับมอบหมายได้ ดังภาพที่ 
10  นอกจากนี้ ทางนิติบุคคลเองก็สามารถดูรายงานในภาพรวม
ทั้งหมดได้ว่า รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดเป็นอย่างไร รวมถึงผลการ
ประเมินความพึงพอใจของสมาชิกที่แจ้งซ่อมด้วย  ดังภาพท่ี 11  
 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อผู้วิจัยทำการระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรงุผา่น
เว็บไซต์ของหมู่บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ1 จังหวัดสมุทรสาคร เป็น

ที ่เร ียบร้อยแล้ว ขั ้นตอนนี ้เป็นการนำระบบดังกล่าวไปให้
ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่านทำการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม แล้วนำคำตอบที่
ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้
วิธ ีการหาค่าความถี ่ แล้วหาค่าเฉลี ่ยและค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน จากนั้นจึงแปลผลโดยมีการกำหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ไว้
ดังนี้

ภาพที่ 10  แสดงรายการแจ้งซ่อม (มุมมองของช่างซ่อม) 
 

ภาพที่ 11 แสดงรายงานการแจ้งซ่อมในภาพรวม (มุมมองของนิติบุคคล) 
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 - ระหว่าง 4.20 - 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก  
 - ระหว่าง 3.40 - 4.19 หมายถึง ระดับดี  
 - ระหว่าง 2.60 - 3.39 หมายถึง ระดับปานกลาง  
 - ระหว่าง 1.80 - 2.59 หมายถึง ระดับน้อย  
 - ระหว่าง 1.00 - 1.79 หมายถึง ระดับปรับปรุง 

 
5. ผลการดำเนินงาน 

 ในขั้นศึกษาประเมินผล ผู้วิจัยได้นำผลงานสื่อมาทำการ
ทดสอบกับผู้เช่ียวชาญ และกลุ่มตัวอย่างอย่าง ได้ผลดังนี้ 
 5.1 ผลการหาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ   
 5.2 ผลการหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง   
 
5.1 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
     ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบบริหารจัดการ
งานซ่อมบำรุงผ่านเว็บไซต์ของหมู ่บ้านเอื ้ออาทรเศรษฐกิจ1 
จังหวัดสมุทรสาคร ได้ถูกแสดงไว้ดังตารางที่ 1 กล่าวคือ ในด้าน
เนื้อหาในเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 ด้านการออกแบบเวบ็ไซต์
ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 ด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 
โดยรวมแล้วค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.37 ระดับดีมาก  
 

 
5.2 ผลการหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
    ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบ
บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงผ่านเว็บไซต์ของหมู่บ้านเอื้ออาทร
เศรษฐกิจ1 จังหวัดสมุทรสาคร ได้ถูกแสดงไว้ดังตารางที ่ 2 
กล่าวคือ ในด้านเนื้อหาในเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.21 ด้านการ
ออกแบบเว็บไซต์ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.48 ด้านประโยชน์ใช้สอยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.22 โดยรวมแล้วค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.30 ระดับดีมาก  
 

 

6. อภิปรายผล 
 การพัฒนาการระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงผ่าน
เว็บไซต์ของหมู่บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ1 จังหวัดสมุทรสาคร ช่วย
ให้ทางนิติบุคคลของหมู่บ้านสามารถบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
ได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้านในการ
แจ้งซ่อม รวมถึงติดตามสถานะการซ่อมได้เป็นอย่างดี  

 
7. ข้อเสนอแนะ 

       การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงผ่านเว็บไซต์
ของหมู่บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ1 จังหวัดสมุทรสาคร สามารถ
นำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรงุ
ผ่านเว็บไซต์ใหแ้ก่หมู่บ้านเอื้ออาทรอื่น รวมถึงบริษัทอ่ืนได้ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน x  ความหมาย 

1. ด้านเนื้อหา 4.33 ดีมาก 
2. ด้านการออกแบบ 4.47 ดมีาก 
3. ด้านประโยชน์การใช้งาน 4.33 ดีมาก 

รวม 4.37 ดีมาก 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินจากกลุม่ตัวอยา่ง 

รายการประเมิน x  ความหมาย 

1. ด้านเนื้อหา 4.21 ดีมาก 
2. ด้านการออกแบบ 4.48 ดีมาก 
3. ด้านประโยชน์การใช้งาน 4.22 ดีมาก 

รวม 4.30 ดีมาก 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับระบบสืบค้นข้อมูลพันธุ์

ข้าว โดยทำการรวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าวและคุณประโยชน์ของขา้ว 
อาทิเช่น ประวัติของข้าว พื้นที่แนะนำ ข้อควรระวัง รวมไปถึง
แหล่งที่เพาะปลูกข้าวของแต่ละสายพันธุ์ และอื่น ๆ  ผู้วิจัยจึงได้
ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลข้าว 112 สายพันธ์ุที่ปรากฏหลักฐานว่า
มีการเพาะปลูกในประเทศ และทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และเว็บไซต์เพื่อการใช้งานที่สะดวกมากขึ้น จากผลการวิจัยได้
ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ความพึงพอใจต่อ
การใช้งานระบบพันธุ ์ข้าว ร้อยละค่าเฉลี่ย = 4.08 และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.17 โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
คำสำคัญ – ระบบสารสนเทศ, ค้นหาข้าวไทย 
 

ABSTRACT 
 This research is a research on a system to 
search for information on rice varieties. By 
collecting data on rice varieties and their 
benefits, such as rice history, recommended 
areas, precautions, as well as where the rice 
cultivated for each species, etc., the researcher 
collected 112 evidenced rice varieties. That 
there is cultivation in the country and develop a 
database system and a website for more 
convenient use From the research results, we 

asked the satisfaction of users. Satisfaction with 
using the rice breeding system The percentage 
mean = 4.08 and standard deviation = 0.17. 
Overall, it is at a high level. 
Keywords – Information Technology, Search thai rice 

 
 

1. บทนำ 
พันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอันดับแรกในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต ถ้าหาก
ว่ามีพันธุ์ข้าวท่ีให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ทั้งข้าวคุณภาพดี ข้าว
คุณภาพปานกลาง ข้าวคุณภาพต่ำ และข้าวคุณภาพพิเศษ ที่ตรง
กับความต้องการของตลาดและเพื ่อทำผลิตภัณฑ์ ม ีความ
ต้านทานต่อโรคแมลง และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
แต่ละท้องถิ่นแล้วจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเป็นการลดต้นทุน
การผลิตข้าวได้เป็นอย่างดี พันธุ์ข้าวเหล่านี้มีทั้งชนิดข้าวเจ้า ข้าว
เหนียว และธัญพืชเมืองหนาว มีทั้งพันธุ์ที่ปลูกเฉพาะนาปีและ
ปลูกได้ตลอดปี และมีบางพันธุ์ที่เป็นข้าวหอม พันธุ์ข้าวส่วนใหญ่
เป็นพันธุ ์ที ่ให้ผลผลิตสูง มีความต้านทานต่อโรคและแมลง มี
คุณภาพการหุงต้มตามความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจน
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาสำคัญ อย่างไรก็ตามงาน
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวยังคงต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะ
บางสายพันธุ ์ที่เคยออกมาแนะนำแล้วนั ้น ปัจจุบันบางพันธุ์
เกษตรกรอาจจะยังคงนิยมปลูกอยู่ แต่บางพันธุ์เกษตรกรอาจเลิก
ปลูก เนื่องจากมีข้อด้อยบางประการ 
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   ข้าวเป็นพืชอาหารที่สำคัญชนิดหนึ่งของโลก โดยเฉพาะ
ประเทศในภูม ิภาคเอเชียนิยมร ับประทานข้าวเป็นอาหาร
ประจำวันมากกว่าในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก การผลิต บริโภคและ
การค้าข้าวส่วนใหญ่จึงกระจุกตัวอยู่ในทวีปเอเชีย แต่ข้าวที่ผลิต
ได้ส่วนใหญ่จะใช้ในการบริโภคภายในประเทศ สำหรับข้าวที่ปลูก
ในประเทศไทยเป็นพันธุ ์ข้าวเมล็ดยาว คือ ข้าวอินดิกา แต่
ประกอบด้วยหลายพันธ์ุพื้นเมืองซึ่งมีอยู่ประมาณ 3,500 พันธุ์ ซึ่ง
มีข้าวป่า ข้าวพื้นเมือง และข้าวที่ผสมโดยมนุษย์ขึ้นมาใหม่ แต่
ข้าวพันธุ์ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทยมากท่ีสุด คือ ข้าวหอม
มะลิ 

   เนื่องจากปัญหาของการสืบค้นพันธุ์ข้าว คือ เกิดจากการที่
มีแหล่งข้อมูลที่ไม่เพียงพอและก่อให้เกิดการรวบรวมข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วนมีความซับซ้อนมาก ทั้งยังส่งผลต่อกระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ทำให้การสืบค้นข้อมูลไม่ได้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ใช้ ผู้วิจัยจึงทำการรวบรวมข้อมูลขึ้นมาเพื่อ
นำข้อมูลบางส่วนไปต่อยอดที่ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์
ได้มากขึ้นและยังสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพข้าวตามข้อมูลที่มี
อยู่ในเว็บท่ีได้พัฒนาขึ้นมานีเ้พื่อใหเ้กษตรกรหรือบุคคลที่ต้องการ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม หรือนำไปเป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นมาของ
ข้าวสายพันธ์ุไทย หรือนำความรู้ที่สืบค้นข้อมูลจากเว็บท่ีได้พัฒนา
ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้น ทางเว็บไซต์มีแหล่งที่อยู่
และแผนที่ของสถานที่เพาะพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ไทยเพื่อ เกษตรกร 
หรือ บุคคลที่มีความสนใจที่จำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ตามแผนที่ ที่
ทางเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมาให้คนทั่วไปได้ใช้ ถึงมีข้อมูลไม่มากก็
น้อยแต่อาจเป็นประโยชน์ได้แก่บุคคลที่สนใจ รักษาพันธุ์ข้าวไทย
ไว้ให้อยู ่ประเทศไทยนาน ๆซึ ่งในส่วนนี ้ระบบได้พัฒนาและ
รวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลข้าวสาร
ผ่านเว็บไซต์ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น รวมทั้งยังได้
ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทำให้ผู ้วิจัยมีความมุ่งหวังที ่จะนำเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับสืบค้นพันธุ์ข้าว
ไทยเพื่อให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
ทำการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาและถูกต้อง 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายสำหรับ

เกษตรกร 
2.2 เพื่อใช้ในการค้นหาและสืบค้นข้อมูลของข้าว 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมุ่งเน้นพัฒนาระบบสืบค้นพันธุ์ข้าวไทย
เพื่อการเรียนรู้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลของข้าวโดยแบ่งเป็น 
ชนิด พันธุ ์ข้าว,ระยะฟักตัวเมล็ดข้าว,อมิโลส,ผลผลิตของข้าว
,ความสูงของต้นข้าว, คุณภาพข้าว, ประเภทของข้าว การพัฒนา
แอปพลิเคชั่นนี้ทำขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูล ,สืบค้นข้อมูล,ข้อมูล
แผนที่และนำมาสร้างเป็นแอปพลิเคชั่น โดยมีฟังก์ชั ่น ในการ
สืบค้น, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจ ัยนี ้ เป ็นการวิจ ัยแบบสืบค้น ในคร ั ้งน ี ้ผ ู ้ว ิจ ัยได้

ทำการศึกษาตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.4 การวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล 
4.5 ฐานข้อมูล 
 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ใช้คนในการทดสอบ 100 คน แบ่งเป็น ชาย 50 คน และ 

หญิง 50 คน 
 
4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

โปรแกรม  พีเฮชพี มายแอดมิน  
โปรแกรมที ่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา พีเฮชพี เพื ่อใช้ในการ

บริหารจัดการฐานข้อมูล พีเฮชพีมายแอดมิน แทนการคีย์คำสั่ง 

สามารถจัดการ ตวัDBMS ที่เป็น MySQL ได้ง่ายเป็นเครื่องมือ
ชนิดหนึ่งในการจัดการข้อมูล MySQL ผ่าน web browser ได้
โดยตรง 

โปรแกรม วิชวลสตดูิโอโคด้ 
โปรแกรมประเภท Editor ใช้ในการแก้ไขโค้ดที่มีขนาดเล็ก 

แต่มีประสิทธิภาพสูง เป็น OpenSource โปรแกรมจึงสามาร
นำมาใช้งานได้โดยไม่ม ีค่าใช้จ ่าย เหมาะสำหรับนักพัฒนา
โปรแกรมที่ต้องการใช้งานหลายแพลตฟอร์มและรองรับการเปิด
ใช้งานภาษาอื่น ๆ 

 
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2127-php-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2127-php-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/1849-web-browser.html
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ส่วนของการรวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าวสามารถแบ่งแยกชนิดได้
หลายอย่าง เช่น แบ่งตามนิเวศการปลูก แบ่งตามการตอบสนอง
ต่อช่วงแสง ธัญพืชเมืองหนาว หรือข้าวเฉพาะถิ่น โดยมรีายชื่อ
พันธุ์ข้าวดังต่อไปนี ้
        ตาราง 1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลขา้ว 

 
 

การรวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าว 
     การรวบรวมข้อมูลที่แสดงความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวและ
ความรู้ในการพัฒนาสายพันธ์ุข้าว โดยรวบรวมข้อมลูทั้งที่เป็น
หนังสือ เอกสาร บทความในหนังสือ และบทความในวารสาร 
 

การสืบค้นข้อมลูพันธุ์ข้าว 
     การสืบค้นข้อมูล คือ กระบวนการสืบค้นข้อมลูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับพันธุ์ข้าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์
ข้าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และ
สื่อความรูด้้านข้าว 

การรวบรวมรายชื่อพันธุ์ข้าวไทย 
รวบรวมรายชื่อพันธุ์ข้าวไทยในแตล่ะพื้นที่จังหวัดต่าง ๆของ

ประเทศไทย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูลงเว็บไซต์ (พันธุ์ข้าว) หน้า
ค้นหาพันธุ์ข้าวไทย , จุดที่ตั้งพันธุข์้าวไทย ประกอบด้วย ช่ือพันธุ์
ข้าวภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ  

 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลรายชื่อพันธุ์ขา้วไทยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
 

4.4 การวิเคราะหร์ะบบฐานข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานของการพัฒนาเว็บ 

ไซต์พันธุ์ข้าวแยกส่วนการเข้าถึงระหว่าง Admin และ Userเพื่อ
การศึกษาและพัฒนา เรื่อง ระบบรวบรวมพันธุ์ข้าว โดยเป็นเว็บ 
ไซต์ค้นหาข้อมูลพันธุ์ข้าว ได้มีการศึกษาพันธุ์ข้าวของประเทศ
ไทย วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆของพันธุ์ข้าว เพื่อ
นำมาศึกษาหาค้นหาข้อมูลและพัฒนาต่อยอด นำข้อมูลนี้ไปใช้
หรือศึกษาต่อสำหรับคนทั่วไปที่สนใจพันธุ์ข้าวของประเทศไทยมี
การทำงานของโครงสร้าง ดังนี ้
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ภาพ 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

4.5 ฐานข้อมูล 
การวิเคราะห์ปญัหาของฐานข้อมูล 
ระบบงานในการปรับปรุงและพัฒนาระบบนั้น จะต้องมีการ

วิเคราะห์ถึงปัญหาระบบงานเดมิวา่มีข้อเสีย หรือส่วนท่ีต้องแก้ไข 
โดยกานเขยีนแผนภาพแบบก้างปลาจะทำให้เห็นถึงปัญหาและ
ข้อเสียต่าง ๆ ในส่วนของระบบงานเดิม 

 
ภาพ 2 แสดงแผนภาพแบบกา้งปลาระบบงานเดิม 

 

การออกแบบระบบงานใหม ่
โดยการออกแบบระบบงานและการวิเคราะห์ระบบงานมี

ความสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยในการสร้างระบบเว็บไซต์ และ
กระบวนการกำหนดงานที่จะต้องทำมีวิธีการใช้งานและวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับงานอื่น ๆตามโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้อง บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ และสามารถออกแบบระบบใหม่ได้ไม่ยาก 

 
ภาพ 3 โครงสร้างการทำงานของระบบเว็บไซต์พันธุ์ข้าว 

 
ส่วนของแอดมินของเว็บไซต์ส่วนงานความรับผิดชอบ ในส่วน

ของการตรวจสอบดูแล ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูล
ทั้งหมด โดยสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข  รวมไปถึงการกำหนดขอ้มูล
และสื่อต่าง ๆ ขั้นตอนการออกแบบหน้าจอโปรแกรมเพื่อการใช้
งานท่ีง่ายและการจัดการอย่างเป็นระบบในส่วนของฐานข้อมูล 

 

 
ภาพ 4 ฐานขอ้มูลส่วนของแอดมิน 

 
ส่วนของหน้าเว็บไซต ์
ส่วนของการออกแบบ จัดเรียงเกี่ยวกับ ระบบการรวบรวม

ข้อมูลพันธุ์ข้าวที่มีอยู่ในไทย ทำให้สามารถกำหนดหัวข้อในแต่ละ
ขั้นตอนของข้อมูลโดยข้อมูลในเว็บไซต์จะต้องประกอบไปด้วย
เนื้อหาที่เหมาะสม ให้ข้อมูลผู้ใช้ได้มากและเข้าใจง่าย โดยระบบ
ของเราได้คัดกรองข้อมูลที ่จำเป็น และมีความสำคัญต่อการ
ตัดสินใจมาตั้งเป็นหัวข้อไว้ และส่วนของรูปภาพเป็นการใช้สื่อ
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี  ขั้นต่อไปเป็น
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ส่วนของหน้าเว็บไซต์สำหรับการเข้าใช้งาน โดยมีหน้าจอสำหรับ
การใช้งาน ดังต่อไปนี ้
 
 
ขั้นตอนวิธีดำเนินโครงการ 
   ขั้นตอนท่ี 1 แสดงหน้าจอหลักในการค้นหาพันธุ์ข้าว 
 

 
ภาพ 5 หน้าจอหลกั 

 

   หน้าจอหลักแสดงการกรอกรายชื่อสายพันธุ์ข้าว และปุ่มเมนู
การเลือกค้นหา ไอคอนรูปข้าว การออกแบบสีสันที่สบายตาเน้น
สื่อความหมายที่ชัดเจน สะดวกและง่ายต่อการใช้งานไม่ซับซ้อน 
เมนูประกอบด้วย ข้อมูลค้นหาพันธุ ์ข้าว , ข้อมูลค้นหาจาก
ลักษณะข้าวและประโยชน์ของข้าว ดังแสดงในรูปที่2 
 
   ขั้นตอนท่ี 2 หน้าแสดงรายละเอียดข้าว 
 

 
ภาพ 6 แสดงข้อมูลพันธุ์ข้าว 

   ในส่วนข้อมูลพันธุ์ข้าวจะแสดงรายชื่อพันธุ์ข้าว ประวัติ , พื้นที่
แนะนำ , ข้อควรระวัง และรายละเอียดต่าง ๆของพันธุ์ข้าว พร้อม
รูปภาพประกอบของพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดตรงตามรายละเอียด 

 
   ขั้นตอนท่ี 3 การทำงานของเมนูประเภทข้าว 
 

 
ภาพ 7 การแสดงผลของหน้าข้อมูลขา้ว 

 

 
ภาพ 8 การทำงานของเมนูแผนที่ตำแหน่งพันธุ์ข้าว 

 
    ในส่วนน้ีจะแสดงปุ่มไอคอนอยู่ 2 ท่ี ปุ่มไอคอนที่1 คือ 
ประเภทข้าวสี บอกถึงสีข้าวแตล่ะชนิดและคณุประโยชน์ของข้าว
สีที่แตกต่างกัน ปุ่มไอคอนท่ี2 คือ แผนท่ีตำแหน่งสายพันธ์ุข้าว
ไทย และมีรูปภาพประกอบ 
 
   ขั้นตอนท่ี 4 เลือกการทำงานของเมนูข้าวต่าง ๆ 
 

 
ภาพ 9 เมนูย่อยของหมวดข้าวต่าง ๆ 

 

เมนูแนะนำออกแบบให้ใช้งานง่ายโดยแบ่งเป็นประเภทของ
ข้าวสีแต่ละชนิดที่นิยมรับประทาน เช่น ข้าวหอมมะลิ105 , ข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลา และ ข้าวหอมนิล เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 6 

 
ขั้นตอนท่ี 5 แสดงหน้าจอหลักในการค้นหาจากลักษณะข้าว 
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ภาพ 10 การเลือกลักษณะขา้ว 

 

แสดงหน้าจอหลักในการค ้นหาลักษณะข้าวโดยเล ือก
หมวดหมู่ในการค้นหา จากนั้นกรอกข้อมูลลงไป ระบบจะทำการ
ค้นหาโดยเปรียบเทียบข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุด
ออกมาก่อนตามลำดับนั้น ๆ ด้วย ดังแสดงในรูปที่ 7 
 
   ขั้นตอนท่ี 6 แสดงหน้าจอประมวลผลพันธุ์ข้าวท่ีค้นเจอ 

 
ภาพ 11 หนา้รายละเอยีดข้อมูล 

 

แสดงรายชื่อข้าวที่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ทำกรอกและ
หากต้องการที่จะดูข้อมูล ประวัติเพิ ่มเติมสามารถกดปุ่ม “ดู
ข้อมูลพันธุ์ข้าว” เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดังแสดงในรูปแบบที่ 8 
 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 [1] เกษมศักดิ์ ทองตัน (2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา

เว ็บไซต ์สาขาว ิชาการจ ัดการเทคโนโลย ีสารสนเทศคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า 
องค์ประกอบหลัก เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 1) ขั ้นตอนการ
วิเคราะห์ 2) ขั ้นตอนการออกแบบ 3) ขั ้นตอนการพัฒนา 4) 
ขั้นตอนการทดลองใช้ 5)  เครื่องมือท่ีใช้ 1) เว็บไซต์สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาตามขั้นตอน เอดีดีไออี 2) 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบ
ของเว ็บไซต์สาขาวิชา 3) แบบสอบถามความคิดเห ็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเว็บไซต์สาขาวิชา 4) แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู ้ใช้ที ่มีต่อเว็บไซต์สาขาวิชา ขั ้นตอนการประเมิน
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเว็บไซต์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจ
ในด้าน เนื้อหา ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์และ
ด้านประโยชน์ของฐานข้อมูลสารสนเทศ  อยู่ในระดับมากถึงมาก
ทีสุ่ด 

   [2] สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช (2552) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายท่องเที ่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง การวิจ ัยนี ้มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดระยองตามหลักการ 2)วิธีการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดระยอง 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเวบ็ไซต์
เพื ่อการท่องเที ่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยองที ่ได ้พ ัฒนาขึ้น 
เครื ่องมือที่ใช้ เครื ่องมือที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย การพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเครือข่ายท่องเที่ยว เชิง
เกษตรจังหวัดระยอง และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์เพื ่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเครือข่าย
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง  ผลวิจัย ด้านความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ที่มีต่อเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้าน
ประโยชน์และการนําไปใช้ 

   [3] นายอภิมุข ตาอด (2555) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง โครงงาน
คอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บไซต์เพื ่อการศึกษา เรื ่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) พบว่า องค์ประกอบหลัก 1) เพื่อพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา 2) เพื่อใช้เป็นสื่อในการศึกษาให้กับผู้ที่
สนใจเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) เครื่องมือที่ใช้  1)
โปรแกรม [อะโดบี ดรีมวีเวอร์] 2) โปรแกรม [อะโดบี เฟรส]   3)
โปรแกรม [อะโดบี โปโต้ช้อป] 4)โปรแกรม โซติก แกรนดา 5)
โปรแกรม [ไมโครซอฟต์ เวิร์ด] 6)โปรแกรม แคปติเวท เครื่องมือ
ที่ใช้ คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย 
หรือท่ีเราเรียกว่า อุปกรณ์  ฮาร์ดแวร์ (ฮาร์ดแวร์) ซึ่งสามารถแบ่ง
ได้เป็นหน่วยรับข้อมูล (อินพุด) , หน่วยแสดงข้อมูล (เอ้าพุด), 
หน่วยประมวลผล (โปรเซ็สซิง ยูนิด) , หน่วยความจำ (เมโมรี ยู
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นิด/สตอรี่ ยูนิด) และอุปกรณ์อื่น ๆ ผลวิจัย ด้านความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ ประสิทธิภาพของการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เรื่อง 
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) มีค่าเฉลี่ยรวม อยูในระดับดี 

   [4] จักรี ทำมาน (2561) ได้ศึกษาวิจัย เรื ่อง การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) 
เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและ
นักวิจัย 2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย      3) 
เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและ
นักวิจัย เครื่องมือที่ใช้ 1) แบบประเมินองค์ประกอบของระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย 2) แบบประเมินระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยและนักวิจัย 3) แบบศึกษาการยอมรับและนำไปใช้ของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย ขั้นตอนการ
ประเมินผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจ ัยและนักวิจ ัย อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็น
ด้านเนื้อหา และด้านระบบสารสนเทศ 
   [5] สมบูรณ์ มั่นความดี (2554) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ระบบสารสนเทศและเครือข่ายด้านวิจัยและทดสอบ กลุ่มวิจัย
และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ พบว่า องค์ประกอบหลัก      1) 
เพื่อจัดทำระบบเครือข่ายแลนสำหรับสืบค้นข้อมูลงานวิจัยของ
หน่วยงานต่าง ๆในสำนักวิจัยฯ 2) เพื่อจัดทำคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และลูกข่ายสำหรับงานสารสนเทศและระบบป้องกันไวรัส   3) 
เพื่อจัดหาเครื ่อง สแกรน สีสำหรับทำข้อมูล ดิจ ิตอล ของ
ผลงานวิจัยต่าง ๆ 4) เพื่อจัดทำตัวระบบฐานข้อมูลงานวิจัย งาน
ทดสอบและวิเคราะห์วัสดุต่าง ๆรองรับข้อมูลจากกลุ่ม/ฝ่ายใน
สำนักวิจัยฯ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในกรมชลประทานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผลการทดสอบ และวิเคราะห์วัสดุต่าง ๆได้โดยตรง  
5) เพื่อให้หน่วยสนับสนุนงานวิจัยและทดสอบของสำนักวิจัยฯ
สามารถตอบสนองความต้องการด้าน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็วโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เครื ่องมือที่ใช้          
1)คอมพิวเตอร ์แม ่ข ่าย 2)คอมพิวเตอร ์ล ูกข ่าย 3)เคร ื ่อง
สแกนเนอร์ 4)เครื ่องพิมพ์สีและขาวดำ 5)เครื ่องบันทึกข้อมูล    
6) แผนบันทึกข้อมูลแบบ [ซีดี] และ [ดีวีดี] 7) ซอฟแวร์จัดการ
ฐานข้อมูล [ไมโครซอฟ เอสคิวเอลล 8) ซอฟแวร์ระบบปฎิบัติการ 
[วินโด เซอร์วิด] 2008 ขั้นตอนการประเมินผลการวิจัยพบว่า ได้
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื ่อมต่อกบอินเตอร์เน็ต

อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การสืบค้น ข้อมูลสำหรับงานวิจัย
สะดวกรวดเร็วเป็นประโยชน์กบการเขียนข้อเสนองานวิจัยและ
การตรวจเอกสารประกอบการเขียนรายงานการวิจัย 

 
6. ข้อเสนอแนะและการนำไปใช้ประโยชน์ 

 การทำรายงานค้นคว้าฉบับนี้มีข้อมูลครบถ้วนแต่อาจจะไม่
สมบูรณ์เพียงพอ ผู้สนใจจึงควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของข้าว ได้
ที่แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาข้อมูลที่ครบถ้วน 

1. สามารถอภิปรายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของข้าวได้ 
2. สามารถอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของข้าวได้ 
3. สามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเพาะปลูกข้าวได้ 

 
7. กิติกรรมประกาศ 

 โครงงานเรื่อง “ระบบสืบค้นพันธุ์ข้าวไทย” สำเร็จลุล่วงได้ 
เนื ่องมาจากการช่วยเหลือในการให้ข้อมูล การให้คำปรึกษา 
ข้อแนะนำ ความคิดเห็นและกำลังใจจากบุคคลหลายท่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ อมฤตา ฤทธิภักดี 
ที่ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำลุล่วงไปได้ด้วยดีจึงขอบพระคุณมา 
ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณงานวิจัยเรื่อง “ ระบบ” วิจัยโดยคุณจิราพร  
โพธิวัฒน์, คุณจิตสุภา เกตุอรุณ , คุณกันนิกา ศรีทอง สำหรับ
ข้อมูลประกอบโครงงานนี้ท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จนสามารถทำให้โครงงานนี้สำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

9. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบพันธุ์ข้าว 

รายการ x ̅ S.D 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านการใช้งาน 4.67 0.38 มากที่สุด 
1.การใช้งานเข้าใจง่าย
สะดวกสบาย 

3.74 0.82 
มาก 

2.มีความเสถียรภาพ 4.57 0.88 มากที่สุด 
3.องค์ประกอบครบถ้วน
สมบูรณ์ 

4.73 0.44 
มากที่สุด 

4.มีความถูกต้องแม่นยำ 3.61 1.04 มาก 
5. เ ก ิ ดป ร ะ โ ยชน ์ แ ก่
ผู้ใช้งาน 

4.10 0.74 
มาก 

ด้านภาพรวม 4.37 0.67 มาก 
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6. ม ี ค ว า ม ส ว ย ง า ม
ทันสมัย 

3.57 0.98 
มาก 

7.การจัดการข้อมูลเป็น
ระบบหมวดหมู่ 

3.79 0.92 
มาก 

8.ตัวอักษรมี สี ขนาดที่
เหมาะสม 

4.36 0.69 
มาก 

9.สี ขนาด ของไอคอน
ต่าง ๆ ชัดเจน 

4.02 0.90 
มาก 

10.การจัดวางตำแหน่ง
เหมาะสม 

3.93 0.77 
มาก 

รวม 4.08 0.17 มากที่สุด 
 
   จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบพันธุ์
ข้าว โดยรวมระดับมาก ( x ̅ = 4.08, S.D. = 0.17) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมมากตามลำดับ ได้แก่ ด้าน
การใช้งาน, ด้านภาพรวม 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานโปรแกรมบน  
เว็บไซต์สำหรับระบบพันธุ์ข้าว พบว่าความพึงพอใจด้านการใช้
งานอยู่ในระดับดี มีภาพรวมที่น่าพึงพอใจ สรุปโดยผู้ใช้งานมี
ความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากถึงมากที ่ส ุด  จากการคิดค้น
ออกแบบและการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าวในไทย ซึ่ง
เป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น โดยใช้
ภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรม ร่วมกับ Visual Studio 
Code ,phpMyAdmin ในการจัดการฐานข้อมูลสามารถสรุปผล
ดำเนินงาน และปัญหาที่พบ พร้อมข้อเสนอแนะใน การพัฒนา
ระบบ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้ง
ยังสะดวก รวดเร็ว มีความเข้าใจง่าย ต่อการใช้และเข้าถึง โดยจะ
แสดงข้อมูลแบ่งได้  จากการออกแบบและการพัฒนาระบบ
รวบรวมข้อมูลพันธุ ์ข้าวในไทย ได้ศึกกาประวัติความเป็นมา , 
วัตถุประสงค์ของระบบ , วิเคราะห์และออกแบบระบบ , และ
ทดสอบระบบ โดยพัฒนาระบบพันธุ์ข้าวไทย และสามารถแบ่ง
การทำงานได้ ดังนี้ ระบบค้นหาชื่อพันธุ์ข้าวและสืบค้นเนื้อหา 
ระบบจัดข้อมูล ประวัติ และ เนื้อหา ระบบ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข พันธุ์
ข้าว ระบบ Login เข้าสู ่ฐานข้อมูลผู ้ดูแลระบบ โดยมีผู้ใช้งาน
ระบบ แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ใช้งาน 
(User) ปัญหาที่พบในการดำเนินการ เนื้อหาพันธุ์ข้าวที่จัดเก็บใน
ระบบมีจำนวนจำกัดต่อผู้ใช้งานระบบ ระบบไม่สามารถดึงข้อมูล

จากฐานข้อมูลเดียวกันได้  Database ไม่สามารถเก็บรูปภาพ
จำนวนมากได้ แนวทางในการแก้ปัญหา ควรมีข้อมูลในการจัดหา
เพิ่มและใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ควรแยก Database ที่ใช้
งานระบบระหว่าง เว็บไซต์ เปลี่ยนที่เก็บรูปภาพไปไว้ใน folder 
ของไฟล์ระบบแทน แนวทางในการพัฒนาในอนาคต คือ พัฒนา
ระบบพันธุ์ข้าว ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดีมากขึ้น การ
จัดวางเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ และง่ายต่อการสืบค้น มีความ
เสถียรภาพในข้อมูลที่มากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถเลือก
ได้ตามใจชอบ รวมถึงการออกแบบระบบให้มีความน่าเช่ือถือมาก
ยิ่งขึ้น จากการพัฒนาระบบพันธุ์ข้าว ยังมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไป
พัฒนาระบบเพิ่มเติมให้ ระบบพันธุ์ข้าวไทย ให้มีประสิทธิภาพ
และมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ดังนี้ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น
ระเบียบ ในการใช้งานข้อมูลบนระบบ ควรทำความเข้าใจกับ
ผู้ใช้งานระบบให้มากขึ้นในทุกด้านๆ และเปิดใจรับคำติชมมา
ปรับปรุงแก้ไขให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น อภิปรายผล จากการ
พัฒนาระบบพันธุ์ข้าว ในครั้งนี้ ตามการศึกษาและเปรียบเทียบ
บทวิจัยการโครงงานเพื่อการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรโดยส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ ของแผน
ที่Google map โดยมีการใช้งานผ่านเว็บไซต์ผ่านฐานข้อมูล
เดียวกัน และการเข้าถึงและใช้ งานได้ในทุกสถานที่ และมีการ
ดูแลและจัดการในระบบเป็นอย่างดี เพื่ออำนวยความสะดวกให้
ผู ้ใช้งาน และ สามารถอภิปรา ผลการวิจัยได้ดังนี ้ สามารถ
อภิปรายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของข้าวได้สามารถอภิปราย
เกี่ยวกับความสำคัญของข้าวได้สามารถอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการ
เพาะปลูกข้าวได้ 
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บทคัดย่อ 
พื้นที่ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  มีการปลูกข้าว

เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน โดยการปลูกข้าวมีด้วยกัน 2 แบบ คือ
ปลูกข้าวแบบนาปีและแบบนาปรัง การวิจัยนี้จะวิเคราะห์หาวิธี
ปลูกข้าวให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบพิจารณา
หลายปัจจัย  ประกอบด้วยปัจจัยประเภทการใช้ที่ดิน ความ
สมบูรณ์ของดิน แหล่งน้ำ ปริมาณน้ำฝนแ ละความชำนาญของ
เกษตรกร ผลการวิจัย พบว่าพื้นที่ตำบลช้างทูนมีพื้นที่เหมาะสม
ปลูกข้าวแบบนาปีประมาณ 45,560 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.79 
ของพื้นที่ และแบบนาปรังประมาณ 33,982 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
74.43 ของพื้นที่ ในส่วนของการศึกษาความสัมพันธ์นั้น ผู้วิจัยได้
นำความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของพื้นที่เหมาะสมกับการปลูก
ข้าวนาปีมาหาวามสัมพันธ์กับข้อมูลการปลูกข้าวนาปีในปัจจุบัน 
จะเห็นได้ว่า ค่าของความสัมพันธ์มีค่า 0.41 และค่าไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมปลูกข้าวนาปีนั้นคือช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
 
คำสำคัญ: ปลูกข้าวนาปี นาปรัง, พื้นที่ เหมาะสมปลูกข้าว , 
วิธีการวิ เคราะห์แบบพิ จารณ าหลายปั จจัย ,  การศึ กษา
ความสัมพันธ์, ช่วงเวลาที่เหมาะสมปลูกข้าวนาปี 
 

ABSTRACT 
Chang Toon Sub-district, Bo Rai District, Trat 

Province, rice is grown for household consumption. 
There are two types of rice planting: in-season rice 
and off-season rice. This research will analyze how to 

grow rice to suit the area. With the Multi-Criteria 
Decision Making. Consists of factors. Types of land use, 
soil integrity, water resources, rainfall and expertise of 
farmers. The findings showed that Chang Toon sub-
district area is suitable for rice planting of In-season 
rice approximately 45,560 rai, representing 99.79% of 
the area And Off-season rice approximately 33,982 rai, 
representing 74.43% of the area. As part of the study 
of the relationship, The researchers used the 
relationship between suitable area data to grow rice. 
To relate to the current paddy farming information. 
You can see that the value of the relationship is 0.41. 
And values in the same direction. The right time to 
plant in-season rice. Is from May to October. 
 
Keywords: The rice planting in-season rice and off-
season rice, Rice planting method suitable for area, 
Multi-Criteria Decision Making, Study of the 
relationship,  The right time to plant in-season rice. 
 

1. บทนำ 
การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยในปีหนึ่งๆ สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 2 ฤดูด้วยกัน คือ ฤดูนาปี และฤดูนาปรัง โดยนาปี  
คือนาข้าวที่ทำในระหว่างเดือนเมษายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ง
เป็นฤดูการทำนาปกติ เมื่อถึงวันที่จะออกดอกก็ออกพร้อมกัน
หมด ส่วนนาปรัง คือนาข้าวที่ต้องทำนอกฤดูทำนาเพราะในฤดู
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ทำนา น้ำมักจะมากเกินไป  ซึ่งข้าวที่ใช้ทำนาปรังจะเป็นข้าวที่
แสงไม่มีอิทธิพลต่อการออกดอก ซึ่งเป็นข้าวที่ออกตามอายุ ไม่ว่า
จะปลูกเมื่อใด พอครบอายุก็จะเก็บเกี่ยวได้ [1] จะเห็นได้ว่าการ
ปลูกข้าวทั้ง 2 แบบ มีความแตกต่างกันมากเพียงใด การเลือก
วิธีการปลูกก็ต้องคำนึงถึงสถานที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของข้าว ผลผลิตที่ได้ก็จะมีความต่างกันเช่นกัน ดังนั้นในการ
เลือกวิธีการปลูกระหว่างข้าวนาปีกับนาปรังจึงต้องใช้การ
วิเคราะห์ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและข้าวท่ีสมบูรณ์ 
    ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเรื่องการเลือกวิธีปลูกข้าวระหว่าง
ข้ าวนาปี กั บนาปรั ง ให้ เหมาะสมกับพื้ นที่ ต ำบล ช้างทู น             
โดยรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่มาวิเคราะห์ ด้วยเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ หลักการที่ใช้คือวิธีการวิเคราะห์แบบพิจารณาหลาย
ปัจจัย ซึ่งประกอบปัจจัยประเภทการใช้ที่ดิน ความสมบูรณ์ของ
ดิน แหล่งน้ำ ปริมาณน้ำฝนและความชำนาญของเกษตรกร เพื่อ
หาความเหมาะสมเชิงพื้นที่กับการเลือกปลูกข้าวทั้งสองวิธี  
จากนั้นจึงนำผลจากการวิเคราะห์ไปแสดงผลในรูปแบบแผนที่ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเลือกวิธีปลูกข้าวให้
เหมาะสมกับพื้นที่ตำบลช้างทูนต่อไป พร้อมทั้งติดตามผลลัพธ์
ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ในการทำนาข้าวแบบอันโตมัติให้เกษตรกรในนาคต
ต่อไป 
1.1 วัตถุประสงค ์
1.1.1 เพื่อศึกษาวิธีการปลูกข้าวท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ตำบลช้างทูน 
1.1.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของพื้นที่เหมาะสม
ปลูกข้าวนาปีกับข้อมูลการปลูกข้าวนาปีในตำบลช้างทูน 
1.1.3 เพื่อศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมปลูกข้าวนาป ี
1.2 พ้ืนที่ศึกษา 
    พื้นที่ของตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีพื้นที่
ประมาณ 103 .4 ตารางกิโลเมตร [2]       

 
ภาพ 1 ขอบเขตพื้นที่ตำบลช้างทูน 

 
2. วิธีการดำเนินงาน 

    การศึกษาโครงการเรื่องการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพื่อศึกษาความเหมาะสมเชิงพื้นที่สำหรับการปลูก
ข้าวแบบนาปีและแบบนาปรังในพื้นที่ตำบลช้างทูน  ผู้ศึกษาได้ทำ
การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วิธีการปลูกข้าวในพื้นที่
ตำบลช้างทูนอย่างเหมาะสม ใช้ศักยภาพของที่ดินได้อย่างเต็มที่
และทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าการปลูกข้าวแบบไม่ได้ดูความ
พร้อมของพื้นที่ท่ีใช้เพาะปลูก พร้อมท้ังสามารถนำไปเป็นต้นแบบ
ในการวิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวพื้นที่อื่นอื่น ๆ ได้โดยมีขั้นตอน
การศึกษา ดังภาพ 2 

 

 
ภาพ 2 ขั้นตอนการวิเคราะหข์้อมูล 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
 ข้อมูลแผนท่ี, ข้อมูลประเภทการใช้ที่ดนิ, 
ข้อมูลความสมบูรณ์ของดนิ, ข้อมูลแหล่งน้ า, 
ข้อมูลปริมาณน้ าฝน 
 
 

ความสัมพันธ์ของพื้นที่
เหมาะสมปลูกข้าวกับ

พื้นที่ปลูกข้าวในปัจจุบัน 

วิเคราะห์วิธีปลูกข้าวท่ี
เหมาะสมกับพื้นทีศ่ึกษา 

สรุปผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะหแ์บบพิจารณาหลายปัจจัย  
(Multi-Criteria Decision Making : MCDM) 

ข้อมูลป มภูม ิ

ข้อมูลทุติยภูม ิ

การหาค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบสองตัวแปร 

ความช านาญของเกษตรกร, ความส าคัญ
ของปัจจัยต่อการเพาะปลูกข้าว 

 

พื้นที่เหมาะสมปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง, ความสัมพันธ์ของ
พื้นที่ปลูกข้าวนาปี, ช่วงเวลาที่เหมาะสมปลูกข้าวนาปีและนาปรัง  

 

วิเคราะห์หาช่วงเวลาที่
เหมาะสมปลูกข้าว 

การพิจารณาช่วงเวลาที่มีปริมาณน้ าฝนที่เหมาะสม
ต่อการปลูกข้าว 

 

การจัดท าข้อมูล GIS 
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2.1 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
   ทำการสำรวจข้อมูลรูปแบบการปลูกข้าวรวมทั้งปัจจัยที่มีผล
ต่อการปลูกข้าวและผลผลิตข้าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการ
วิเคราะห์หารูปแบบเพาะปลูกข้าวที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้
จาการรวบรวมมีดังนี้ 
 2.1.1 ข้อมูลป มภูมิ 
     ได้จากการลงเก็บข้อมูลภาคสนามภายในเขตหมู่บ้านตำบล
ช้างทูน สัมภาษณ์ตัวแทนเกษตรกรของแต่ละหมู่บ้านที่มี
ประสบการณ์การทำนาทั้งแบบนาปีและแบบนาปรัง โดยข้อมูลที่
ต้องใช้มีดังนี ้
2.1.1.1 ความชำนาญของเกษตรกร 
    โดยสอบถามตัวแทนเกษตรกรของหมู่บ้านถึงประสบการณ์
การทำนาปีและนาปรังว่าเคยทำมาแล้วกี่ปี หรือก่ีรุ่น ในบริเวณ
พื้นที่ท่ีเกษตรกรอาศัยอยูซ่ึ่งมีท้ังหมด 6 หมู่บา้น ได้แก่ หมู่บ้าน

าคลองขว ง หมู่บ้านช้างทูน หมู่บา้นหนองแฟบ  หมู่บ้านหนอง
มาตร  หมู่บ้านหนองไมห้อม  และหมู่บา้นตระกูลพัฒนา เพื่อ

แบ่งระดับความชำนาญในการปลกูข้าวของเกษตรกร เป็น  4 
ระดับ คือ ชำนาญมาก ชำนาญ ชำนาญน้อย และไม่มีความ
ชำนาญ 
.1.1.22  ความสำคัญของปัจจัยต่อการเพาะปลูกข้าว 

    โดยสอบถามข้อมูลความสำคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การเพาะปลูกข้ าวจากเจ้าหน้ าที่ สำนักงานสหกรณ์ ภาค
การเกษตรและเกตรกรที่ทำนา โดยปัจจัยที่ใช้ได้แก่ ประเภทการ
ใช้ที่ดิน ความสมบูรณ์ของดิน แหล่งน้ำ ปริมาณน้ำฝน และความ
ชำนาญของเกษตรกร  เพื่อเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มี
ผลต่อการปลูกข้าว 
2 .1.2  ข้อมูลทุติยภูมิ 
2 .1.2. 1 ข้อมูลแผนที่ขอบเขตการปกครองตำบลช้างทูน [2] 

2.1. 2.2 ข้อมูลประเภทการใช้ที่ดิน [3] 
2 .1.2.3  ข้อมูลความสมบูรณ์ของดิน [4] 
2.1.2.4 ข้อมูลแหล่งน้ำ (ข้อมูล ชุดเดียวกันจากประเภทใช้
ประโยชน์ท่ีดิน) [3] 
2.1.2.5 ข้อมูลปริมาณน้ำฝน [5] 
2.2 วิเคราะห์วิธีปลูกข้าวที่เหมาะกับพ้ืนที่ศึกษา 
    ในการวิเคราะห์หาวิธีปลูกข้าวที่ เหมาะกับพื้นที่ศึกษานั้น 
ผู้จัดทำจำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์แบบหลายปัจจัยเพื่อทำการ
เลือกการปลูกข้าวท่ีเหมาะสมต่อพ้ืนที่และพิจารณาว่าปัจจัยใดมี

ผลต่อการเลือกปลูกแบบไหนบ้าง  โดยการนำข้อมูลปัจจัยมา
วิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ดังแผนผังต่อไปนี้   
 

 
ภาพ 3 ขั้นตอนการวิเคราะหป์ัจจยั 

 

2.2.1 เกณฑ์การใหค้่าน้ำหนักและคะแนนของแต่ละปัจจัย 
     ข้อมูลที่ได้มาของแต่ละปัจจัยนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่การแบ่งความสำคัญของปัจจัยจึงช่วยให้สามารถตัดสินใจ
เลือกวิธีการปลูกที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น โดยการกำหนดค่าถ่วง
น้ำหนักและคะแนนของปัจจัยต่าง ๆ ดังตาราง 1 - 7   
  
        ตาราง 1 ค่าน้ำหนักของวิธีปลกูแบบนาป ี

ค่าน้ำหนักนาป ี

ประเภทปัจจัย ค่าน้ำหนัก 

ประเภทการใช้ที่ดิน 0.2 
ความสมบูรณ์ของดิน 0.3 

ความชำนาญของเกษตรกร 0.1 
ปริมาณน้ำฝน 0.4 

         
        ตาราง 2 ค่าน้ำหนักของวิธีปลกูแบบนาปรัง 

ค่าน้ำหนักนาปรัง 

ประเภทปัจจัย ค่าน้ำหนัก 

ประเภทการใช้ที่ดิน 0.2 
แหล่งน้ำ 0.4 

ความสมบูรณ์ของดิน 0.3 

ความชำนาญของเกษตรกร 0.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัย 

ก าหนดปัจจัย 

ปริมาณน้ าฝน, ประเภทการใช้ที่ดิน, 
ความสมบูรณ์ของดิน, แหล่งน้ า, 

ความช านาญของเกษตรกร 

เกณฑ์การให้ค่าน้ าหนักและ
คะแนนของแต่ละปัจจัย 

การวิเคราะหแ์บบพิจารณาหลายปัจจัย  
(Multi-Criteria Decision Making : MCDM) 

 

นาปี นาปรัง 

แสดงผลการวิเคราะห์ 
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2.2.2 เกณฑ์การให้คะแนนของแตล่ะปัจจยั 
    การกำหนดช่วงหรือเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้จะในแต่ละ
ประเภทปัจจัยจะมีช่วงอยู่ที่ระยะ 1 – 10  คะแนน  โดยมีการ
กำหนดคะแนนตามความสัมพันธ์ของปัจจัยกับการตัดสินใจทำนา
ดังนี ้[6] 
 
ตาราง 3 การให้คะแนนปัจจัยประเภทการใช้ที่ดิน 

การให้คะแนนปัจจัยประเภทการใช้ที่ดิน 

ลำดับ การใช้ที่ดิน คะแนน 

1 ทำนา 10 

2 พืชไร,ทุ่งหญ้า,ที่โล่ง 8 

3 ไม้ยืนต้น,ป่า 4 

4 สถานเพาะเลี้ยงสัตว์,หมูบ่้าน 2 

 
ตาราง 4 การให้คะแนนปัจจยัความสมบูรณ์ของดิน 

 
ตาราง 5 การให้คะแนนปัจจยัแหล่งนำของนาปรัง 

 
 
 
 

ตาราง 6 การให้คะแนนปัจจยัความชำนาญเกษตรกร 

 
  ตาราง 7 การให้คะแนนปัจจยัปริมาณน้ำฝนของข้าวนาปี 

 
2.2.3 การวิเคราะห์ข้อมลูหาพื้นทีเ่หมาะสม 
    การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าวแบบนาปีและ
แบบนาปรัง เป็นการเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์โดยวิธีการให้ค่า
ความถ่วงน้ำหนักความสำคัญและคะแนนของปัจจัย ที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของข้าว การวิเคราะห์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสม 
ด้วยการวิเคราะห์แบบพิจารณาหลายปัจจัย (Multi-Criteria 
Decision Making : MCDM) [7,8]  โดยมีสมการ คือ 
Wt = (M1 W1) + (M2 W2) + (M3 W3) +...+ (Mn Wn)        (1) 
   โดย 
Wt = ระดับความเหมาะสมเพื่อหาพ้ืนท่ีเหมาะสมปลูกข้าว 
โดยเป็นคา่คะแนนรวมแตล่ะปัจจยั 
M1, M2, M3, …Mn,  = ค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัยที่ 1, 
2, 3, ....ถึง n 
W1, W2, W3,…Wn, = ค่าถ่วงนำ้หนักของปัจจัย 1, 2, 3, ... ถึง n 
2.3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที ่
    เป็นการวิเคราะห์ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว 
โด ยมี  Correlation Coefficient (r) ห รื อ  ค่ าสั ม ป ระสิ ท ธิ 
สหสัมพันธ์ เป็นตัวบ่งช้ีถึงความสัมพันธ์นี้  โดยการนำความ
เหมาะสมของการใช้ดินที่วิเคราะห์ มาทำการหาค่าสหสัมพันธ์
ของแต่พื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินทำนาเพื่อทดสอบว่าจำนวนพื้นที่ที่ใช้

การให้คะแนนปัจจัยความสมบูรณ์ของดิน 

ลำดับ ระดับความสมบูรณ์ของดิน คะแนน 

1 สูง 10 

2 ปานกลาง 8 

3 ต่ำ 4 

การให้คะแนนปัจจัยแหล่งน้ำ 

ลำดับ ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 
(เมตร)  

คะแนน 

1 300 10 

2 500 8 

3 700 6 

4 1000 4 

5 1500 2 

การให้คะแนนปัจจัยความชำนาญของเกษตรกร 
ลำดับ ประสบการทำนา /ปี  คะแนน 

1 > 30 10 
2 20 - 29 6 
3 10 - 19 3 

การให้คะแนนปัจจัยปริมาณน้ำฝนของข้าวนาป ี
ลำดับ ลูกบาศก์เมตร /ไร่  คะแนน 

1  > 1,000 10 
2 800 - 999 8 
3 600  - 799  6 
4 400 - 599 4 
5 100 - 399 2 
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ปลูกข้าวกับพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวในปัจจุบันมีความ
เกี่ยวข้องกันหรือไม่ โดยการใช้การคำนวณทางสถิติในโปรแกรมR        
2.4 การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปลกูข้าวนาป ี
    เป็นการหาช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวนาปี 
การวิเคราะห์ข้อมลูปริมาณน้ำฝนรายเดือนของจาก 3 สถานี ที่
ครอบคลมุพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ สถานีตรวจอากาศคลองใหญ่ ตำบล
ไม้รดู จังหวัดตราด สถานีตรวจอากาศจันทบุรี ตำบตะเคียนทอง 
จังหวัดจันทบุรี และสถานีเกษตรพลิ้ว ตำบลคมบาง จังหวัด
จันทบุรี  จากนั้นนำมาวิเคราะหว์่าช่วงใดเหมาะที่จะปลูกข้าวนา
ปีได้บ้าง โดยข้อมูลปริมาณน้ำฝนท่ีไดม้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
ซึ่งปริมาณการใช้น้ำของข้าวที่ปลูกในสภาพนาขังน้ำต่อเนื่อง
ตลอดฤดูปลูก ในฤดูปลูกหนึ่ง ๆ เกษตรกรจะต้องมีปริมาณน้ำ 
เป็นปัจจัยการผลิตขั้นพื้น าน 1,000 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ในฤดูนาป ี
ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณมากเมื่อเปรยีบเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่น
[9]  
 

ตาราง 8 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย พ.ศ. 2558-2563 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ผลการวิจัย 

    จากผลการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกวิธี
ปลูกให้เหมาะกับพื้นที่ศึกษา  ในเขตพื้นที่ตำบลช้างทูน อำเภอ
บ่อไร่จังหวัดตราด โดยการใช้แผนที่แสดงผลพื้นที่เหมาะสมใน
การใช้วิธีปลูกข้าวทั้งแบบนาปีและแบบนาปรัง ด้วยเทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบพิจารณาหลาย
ปัจจัย ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 
3.1 ผลการวิเคราะห์หาวิธีการปลูกข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่
ตำบลช้างทนู  
    เมื่อทำการนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาวิเคราะห์ใส่ค่าคะแนนและค่า
ถ่วงน้ำหนักพร้อมทั้งคำนวณคะแนนของแต่ละปัจจัย จากนั้นตัด
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัด
ตราด แล้วนำผลลัพธ์การวิเคราะห์ผลรวมของค่าคะแนนและค่า
ถ่วงน้ำหนักมา มาแสดงผลในรูปแบบของแผนที่ดังภาพ 4 – 9 
  

 
ภาพ 4 ประเภทการใช้ที่ดินตำบลช้างทนู 

     ผลรวมคะแนนข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแสดงให้
เห็นว่าพ้ืนที่มีค่าความเหมาะสมอยู่ท่ี 0 0.4 0.8 1.6 และ 2 พื้นที่
ส่วนใหญ่ที่คำนวณได้นั้นมีค่าอยู่ที่ 0.8 หรือพื้นที่สีเหลืองตามที่
แสดงผลในแผนที่ ในภาพ 4 
 

 
ภาพ 5 ความสมบูรณ์ของดินตำบลชา้งทูน 

เดือน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 
มกราคม 692.53 

กุมภาพันธ ์ 365.16 
มีนาคม 2031.38 
เมษายน 2403.64 

พฤษภาคม 5897.87 
มิถุนายน 11063.11 
กรกฏาคม 9032.8 
สิงหาคม 9717.16 
กันยายน 10405.24 
ตุลาคม 3938.22 

พฤศจิกายน 1096.89 
ธันวาคม 291.91 
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     ผลรวมคะแนนข้อมูลความสมบูรณ์ของดินแสดงให้เห็นว่า
พื้นที่มีค่าความเหมาะสมอยู่ที่ 0 2 และ 4 พื้นที่ส่วนใหญ่มีค่าที่
คำนวณได้อยู่ที่ 4 หรือพ้ืนท่ีสีเขียวตามที่แสดงผลในแผนที่ภาพ 5 
 

 
ภาพ 6 ระยะห่างของแหล่งน้ำตำบลช้างทูน 

    ผลรวมคะแนนข้อมูลระยะห่างแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลช้างทูน
แสดงให้เห็นว่าพื้นที่มีค่าความเหมาะสมอยู่ที่ 0  0.8  1.6  2.4  
3.2 และ 4 พื้นท่ีส่วนใหญ่ที่คำนวณได้นั้นมีค่าอยู่ที่ 4 หรือพ้ืนที่สี
เหลืองตามที่แสดงผลในแผนที่ภาพ 6 
 

 
ภาพ 7 ความชำนาญการทำนาปรังของเกษตรกรตำบลช้างทูน 

    ภาพ 7 เป็นแผนที่แสดงผลรวมคะแนนข้อมูลความชำนาญ
การทำนาปรังของเกษตรกรตำบลช้างทูนแสดงให้เห็นว่าพื้นที่หมู่ 
1 มีค่าความเหมาะสมอยู่ที่ 0.6 และหมู่บ้านอื่นมีค่าอยู่ที่ 0 หรือ
แสดงให้เห็นว่าพ้ืนท่ีตำบลอื่นนอกจากหมู่ 1 น้ันไม่มีเกษตรกรคน
ใดในพ้ืนท่ีมีความชำนาญหรือประสบการในการทำนาปรังมาก่อน 
 

 
ภาพ 8 ความชำนาญการทำนาปีของเกษตรกรตำบลช้างทูน 

    ภาพ 8 เป็นแผนที่แสดงผลรวมคะแนนข้อมูลความชำนาญ
การทำนาปีของเกษตรกรตำบลช้างทูนแสดงให้เห็นว่าพื้นที่หมู่ 1 
มีค่าความเหมาะสมอยู่ที่ 1 หมู่ 5 มีค่า 0.6 และหมู่บ้านอื่นมีค่า
อยู่ท่ี 0  หรือแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตำบลอื่นนอกจากหมู่ 1 และหมู่ 
5 นั้นไม่มีเกษตรกรคนใดในพื้นที่มีความชำนาญหรือประสบการ
ในการทำนาปมีาก่อน 
 

 
ภาพ 9 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในพื้นที่ตำบลช้างทูน 

    ภาพ 9 เป็นแผนที่แสดง ผลรวมคะแนนข้อมลูปรมิาณนำ้ฝน
ตำบลช้างทูนที่เฉลี่ยมาจากสถานทีี่ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษา ได้แก ่
สถานีตรวจอากาศคลองใหญ่ ตำบลไมรู้ด จังหวัดตราด สถานี
ตรวจอากาศจันทบรุี ตำบลตะเคยีนทอง จังหวัดจันทบุรี และ
สถานีเกษตรพลิ้ว ตำบลคมบาง จงัหวัดจันทบุรี  แสดงให้เห็นว่ามี
ค่าวามเหมาะสมอยู่ที่ 10 
     เมื่อได้ทำการวิเคราะห์คะแนนของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
วิธีการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ตำบลช้างทูน แล้วนำมา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการพิจารณาแบบหลายปัจจัย (MCDM) ดัง
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ตารางที่ 9 และ 12 และได้แสดงผลออกมาในรูปแบบของแผนที่ 
โดยแยกเป็น 2 แผนท่ี คือแผนท่ีแสดงความเหมาะสมในการปลูก
ข้าวแบบนาปีกับแบบนาปรัง ซึ่งได้แสดงระดับความเหมาะด้วย
ระดับของสี  แบ่ งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  พื้นที่ที่ มีความ
เหมาะสมมากที่สุดจะเป็นสีเขียวเข้ม และส่วนพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสม เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อยจนไปถึงไม่มีความ
ไม่มีความเหมาะสมจะเป็นสีเขียว สีเหลือง สีส้มและสีแดง ดัง
ภาพ 10 – 11 

 
ภาพ 10  แผนที่พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวนาปี 

 
ตาราง 9 ตัวอย่างข้อมูลการวิเคราะหแ์บบ (MCDM) ของพื้นที่เหมาะสม
ปลูกข้าวนาป ี

ตัวอย่างข้อมูลการวิเคราะห์แบบ )MCDM) 

ของพ้ืนที่เหมาะสมปลูกข้าวนาป ี

M1 W1 M2 W2 M3 W3 M4 W4 Wt 
0.2 2 0.3 0 0.4 10 0.1 10 5.4 
0.2 2 0.3 0 0.4 10 0.1 10 5.4 
0.2 2 0.3 0 0.4 10 0.1 10 5.4 
0.2 2 0.3 0 0.4 10 0.1 10 5.4 
0.2 2 0.3 0 0.4 10 0.1 10 5.4 
0.2 2 0.3 0 0.4 10 0.1 10 5.4 
0.2 2 0.3 0 0.4 10 0.1 10 5.4 
0.2 2 0.3 0 0.4 10 0.1 10 5.4 
0.2 4 0.3 0 0.4 10 0.1 6 5.4 
 
 
 
 
 

ตาราง 10 คะแนนความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวนาปี 

คะแนนความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวนาป ี

ระดับ ประเภทส ี เกณฑ ์ เนื้อที่ (ไร่)  

A เขียวเข้ม เหมาะสมมาก 6158.777508 
B เขียวอ่อน เหมาะสม 23063.500592 
C เหลือง ค่อนข้างเหมาะสม 16429.788013 
D ส้ม เหมาะสมน้อย 0 
F แดง ไม่เหมาะสม 4.697334 

 

 
                 ภาพ 11 แผนที่พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกขา้วนาปรัง 
 
ตาราง 12 ตัวอย่างข้อมูลการวิเคราะหแ์บบ (MCDM) ของพื้นที่เหมาะสม
ปลูกข้าวนาปรัง 

ตัวอย่างข้อมูลการวิเคราะห์แบบ )MCDM) 

 ของพ้ืนที่เหมาะสมปลูกข้าวนาปรัง 

M1 W1 M2 W2 M3 W3 M4 W4 Wt 
0.2 8 0.3 8 0.4 10 0.1 0 8 
0.2 4 0.3 8 0.4 10 0.1 0 7.2 
0.2 4 0.3 8 0.4 8 0.1 0 6.4 
0.2 4 0.3 8 0.4 6 0.1 0 5.6 
0.2 4 0.3 8 0.4 10 0.1 0 7.2 
0.2 4 0.3 8 0.4 8 0.1 0 6.4 
0.2 8 0.3 8 0.4 10 0.1 0 8 
0.2 8 0.3 8 0.4 8 0.1 0 7.2 
0.2 8 0.3 8 0.4 10 0.1 0 8 
 
 
 



2510 

 

 

ตาราง 13  คะแนนความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวนาปี 

คะแนนความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวนาปรัง 

ระดับ ประเภทส ี เกณฑ ์ เนื้อที่ (ไร่)  

A เขียวเข้ม เหมาะสมมาก 1339.37697 
B เขียวอ่อน เหมาะสม 12279.041133 
C เหลือง ค่อนข้างเหมาะสม 12258.091366 
D ส้ม เหมาะสมน้อย 8106.71999 
F แดง ไม่เหมาะสม 11673.534702 

      ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตำบลช้างทูน
สำหรับปลูกข้าวแบบนาปีและแบบนาปรังทำให้ไดรู้้ความแตกต่าง
ของข้อมูลพื้นที่ระหว่างพื้นที่เหมาะสมปลูกข้าวนาปีและพื้นที่
เหมาะสมปลูกข้าวนาปรังว่าแต่ละระดับมีเนื้อท่ีเท่าไหร่ดังตาราง
ที่ 10 และ 13  จากนั้นนำข้อมูลเนื้อที่มาทำการเปรียบเทียบเพื่อ
สรุปผลว่าพ้ืนท่ีตำบลช้างทูนเหมาะที่จะปลูกข้าวแบบไหนดังภาพ
ที่ 12 

 
ภาพ 12  กราฟเปรียบเทียบเนื้อที่พื้นทีเ่หมาะสมปลูกขา้วนาปีและขา้วนา

ปรัง 

    จากภาพที่ 12 กราฟเปรียบเทียบเนื้อที่พื้นที่เหมาะสมปลูก
ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตำบลช้างทูน
เหมาะสมปลูกข้าวแบบนาปีมากกว่าปลูกข้าวแบบนาปรัง เนื่อง
ด้วยพื้นท่ีตำบลช้างทูนนั้นมีระบบชลประทานที่ไมเ่พียงพอต่อการ
ใช้น้ำไปทำการปลูกข้าวแบบนาปรัง และมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอ
ในช่วงฤดูการปลูกข้าวแบบนาปี อย่างไรก็ตามค่าความเหมาะสม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าในอนาคตมีการเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ำ
มากพอที่จะทำนาแบบนาปรัง หรือปริมาณน้ำฝนเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพอากาศ 
 

3.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหมาะสมชอง
พ้ืนที่ปลูกข้าวต่อการปลูกข้าวจริงในพื้นที่ปัจจุบัน 
    จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่เหมาะสมปลูกข้าวนาปี
กับข้อมูลการปลูกข้าวนาปีในปัจจุบัน ซึ่งนำข้อมูลเนื้อท่ีต่อไร่ของ
พื้นที่เหมาะสมในการปลูกนาปีมาทำการหาค่าสหสัมพันธ์กับเนื้อ
ที่ปลูกข้าวนาปีในปัจจุบันของตำบลช้างทูน โดยการใช้การ
คำนวณทางสถิติในโปรแกรม R ว่าไปในทางทิศเดียวกันหรือไม่ 
ดังภาพ 13 
 

 
ภาพ 13 กราฟค่าความสัมพันธ์ระหว่างพื้นทีเหมาะสมปลูกข้าวนาปีกบั

พื้นที่ปลูกข้าวนาป ี 

    จากกราฟ แสดงได้ว่า 
COEFFICIENT OF CORRELATION = 0.4107215 
P-VALUE = 0.4922 
    หมายถึง  ค่า P-VALUE มีค่าเท่ากับ 0.4922 แสดงว่าค่า
ความสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าสหสัมพันธ์ หรือค่า R มีค่า
เป็นบวก มีค่าเท่ากับ 0.4107215 ค่าเข้าใกล้หนึ่ งแสดงว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างสองตัวแปรนั้นถ้าเข้าใกล้ศูนย์จะไม่
มีความสัมพันธ์ต่อกัน ถ้าเป็นค่าติดลบแสดงว่ามีความสัมพันธ์
แบบผกผันกัน หรือแสดงว่าพื้นที่ปลูกในปัจจุบันอยู่ในพื้นที่
เหมาะสมที่วิเคราะห์  
3.3 ผลการศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวนา
ปี 
   การวิเคราะห์หาช่วงเวลาที่เหมาะสมปลูกข้าวแบบนาปีให้
เหมาะสมกับพื้นที่ตำบลช้างทูน จากกราฟ ภาพที่ 14 ที่แสดงค่า
ปริมาณน้ำฝนจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือน
ตุลาคมนั้นมีค่าปริมาณน้ำฝนมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ 
พอที่จะทำการปลูกข้าวนาปี และในเดือนพฤศจิกายนก็เหมาะที่
จะเป็นเวลาเก็บเกี่ยวข้าว  เนื่องจากข้าวที่ใกล้ได้เวลาเก็บเกี่ยว
แล้วไม่ต้องการฝนเนื่องจากน้ำฝนอาจจะทำให้ข้าวที่สุกงอมแล้ว
เสียหายได้  
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ภาพ 14  ปริมาณน้ำฝนรายเดือนป ีพ.ศ. 2558-2563 

    

     ผลการติดตามการทำนาปีของพื้นที่ตำบลช้างทูนในปัจจุบัน 
ชาวบ้านเริ่มปลูกข้าวด้วยวิธีการหว่านข้าวในช่วงต้นเดือน
พฤษภาคม จากภาพคือข้าวที่มีอายุได้ประมาณ 1 สัปดาห์ และมี
ความสูงอยู่ประมาณ 10 เซนติเมตร หลังจากทำการหว่านข้าว 
ดังภาพ 15 
 

 
ภาพ 15  ขา้วอายุ 1 สัปดาห ์

 

     ข้าวนาปีอายุ 1 เดือน ความมสูงประมาณ 20 เซนตเิมตร 
และพื้นที่นาเริม่มีน้ำท่วมขังแปลงนามากขึ้นดังภาพ 16 

 
ภาพ 16  ขา้วอายุ 1 เดือน 

 

     ข้าวนาปี อายุ 3 เดือน ความสงูประมาณ 100 เซนติเมตร 
และเริ่มแตกกอใหญ่ขึ้นดังภาพ 17 

 
ภาพ 17  ขา้วอายุ 3 เดือน 

 

    ข้าวอาย ุ5 เดือน ความสูงประมาณ 150 เซนติเมตร ข้าวเริ่ม
ตั้งท้องและออกรวงบ้างแล้วดังภาพ 18 

 
ภาพ 18  ขา้วอายุ 5 เดือน 

 

    ข้าวอายุ 6 เดือน ข้าวสุกเต็มทีแ่ละสามารถเก็บเกี่ยวได้ดัง
ภาพ 19 
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ภาพ 19  ขา้วอายุ 6 เดือน 

    
  ข้าวทีเ่ก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกลางพฤศจิกายนดังภาพ 20 โดยนา
ข้าวที่ทำการติดตามในพื้นที่ตำบลช้างทูนนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 20 ไร่ และเก็บเกี่ยวข้าวได้ประมาณ 6000 กิโลกรัม 
หรือ 6 เกวียน 

 
ภาพ 20  ขา้วที่เกบ็เกี่ยว 

 
4. อภิปราย 

    ในการศึกษาวิธีการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่  ในพื้นที่
ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  โดยวิธีการวิเคราะห์
แบบหลายปัจจัย โดยมีปัจจัยประเภทการใช้ที่ดิน ความสมบูรณ์
ของดิน แหล่งน้ำ ปริมาณน้ำฝนและความขำนาญชองเกษตรกร 
สรุปได้ว่าเมื่อทำการวิเคราะห์หาวิธีการปลูกข้าวระหว่างแบบนา

ปีและแบบนาปรังให้เหมาะสมกับพื้นที่ในตำบลช้างทูนนั้นพื้นที่
ตำบลช้างทูนเหมาะสมปลูกข้าวแบบนาปีมากกว่าปลูกข้าวแบบ
นาปรัง เนื่องด้วยพื้นที่ตำบลช้างทูนนั้นมีระบบชลประทานที่ไม่
เพียงพอต่อการใช้น้ำไปทำการปลูกข้าวแบบนาปรัง และมี
ปริมาณน้ำฝนเพียงพอในช่วงฤดูการปลูกข้าวแบบนาปี อย่างไรก็
ตามค่าความเหมาะสมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าในอนาคตมี
การเพิ่มพ้ืนท่ีแหล่งน้ำมากพอที่จะทำนาแบบนาปรัง หรือปริมาณ
น้ำฝนเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ในส่วนของการศึกษา
ความสัมพันธ์นั้น ผู้วิจัยได้นำความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของ
พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวนาปีมาหาความสัมพันธ์กับข้อมูล
การปลูกข้าวนาปีในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าค่าของความสัมพันธ์นั้น
ไปในทิศทางเดียวกัน หรือสรุปได้ว่าพื้นที่ที่ชาวนาทำนาปีใน
ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่เหมาะสมอยู่แล้ว ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสม
ปลูกข้าวนาปีคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เพราะ
ในช่วงนี้มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร/ไร่  
เพียงพอต่อความต้องการในการปลูกข้าวนาปี และเนื่องจากข้าว
ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บผลผลิตประมาณ 120 วันเป็น
อย่างต่ำ ดังนั้นการปลูกข้าวอาจปลูกได้เร็วกว่าหรือช้ากว่า 1 - 2 
เดือนระหว่างเดือนพฤษภาคมตามความสะดวกของเกษตรกร 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาการเปรียบเทียบเทคนิคการสกัดข้อมูลอาคารด้วย

ข้อมูลภาพถ่ายจากยูเอวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการ
สกัดข้อมูลอาคารด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากยูเอวี และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของข้อมูลอาคารที่ได้จาก โปรแกรม ArcGIS  10 , 
โปรแกรม ERDAS IMAGINE 2014 และ โปรแกรม eCognition 
Developer  64 ทำการเปรียบเทียบโดยเลือกพื้นที่บริเวณตำบล
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลจากการเปรียบเทียบคือเมื่อทำ
การวิเคราะห์ภาพถ่ายออร์โทที่มีความละเอียดของภาพถ่าย
แตกต่างกันที่ 20, 30 และ 50 เซนติเมตรภาพถ่ายที่มีความ
ละเอียด 20 เซนติเมตรที ่ถ ูกวิเคราะห์ด ้วยโปรแกรมทั ้ง 3 
โปรแกรมนั้นให้ความถูกต้องมากกว่าภาพที่มีความละเอียด 30 
และ 50 เซนติเมตร และจากการเปรียบเทียบโปรแกรมที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ภาพถ่ายออร์โทแต่ละโปรแกรมที่มีความแตกต่าง
กัน เห็นได้ว่าการสกัดข้อมูลอาคารที่ถูกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
eCognition Developer 64  ม ีประส ิทธ ิภาพและม ีความ
เหมาะสมในการใช้สกัดข้อมูลอาคารจากภาพถ่ายยูเอวีมากกว่า   
2 โปรแกรมอย่างเห็นได้ชัด  
คำสำคัญ: การสกัดข้อมูล, อาคาร, อากาศยานไร้คนขับ                  
 

ABSTRACT 

The study compared building data extraction 
techniques with UAV photo data, aimed at studying 
building data extraction techniques with UAV photo 
data and comparing the differences in building data 
from ArcGIS 10, ERDAS IMAGINE 2014, and eCognition 
Developer 64. Chanthaburi Province The result of the 

comparison is that when analyzing orto photos with 
different resolution of 20, 30 and 50 centimeters, 20 
centimeters of photos analyzed with three programs 
are more accurate than images with a resolution of 30 
and 50 centimeters. The extraction of building data 
analyzed with eCognition Developer 64 is effective and 
is clearly appropriate for the extraction of building data 
from more than two UAV imagery programs. 
Keywords: Data Extraction, Building, Unmanned Aircraft 
 

1. บทนำ 
เทคน ิคการสก ัดข ้อม ูลท ี ่ ได ้ จากโปรแกรมทางด ้ าน               

ภูมิสารสนเทศ เป็นหนึ่งในเทคนิคที่กำลังได้รับความสนใจเป็น
อย่างมากทั้งจากองค์กรและบริษัทต่าง ๆ การสกัดข้อมูลเป็น
กระบวนการในการกลั่นกรอง วิเคราะห์และสกัดข้อมูลจำนวน
มากที่ซ่อนอยู่ในฐานข้อมูลออกมาให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ยังไม่
ทราบและสารสนเทศนั ้นต ้องเป ็นสารสนเทศที ่ม ี เหต ุผล              
มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ ปัจจุบัน
การสกัดข้อมูลมีหลายโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศที่ช่วย
สกัดข้อมูลที่มีให้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลากหลาย
โปรแกรมที่สามารถทำได้ อาทิ โปรแกรม ArcGIS 10 โปรแกรม 
ERDAS IMAGINE 2014 โปรแกรม eCognition Developer 64 
และในอีกหลาย ๆ โปรแกรม ซึ ่งใช้ในการสกัดข้อมูลต่าง ๆ       
ที่น่าสนใจ โดยโปรแกรมมีคุณสมบัติในการแยกข้อมูลออกมาจาก
ฐานข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ตรงกับความต้องการ เช่น 
การสกัดข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม การสกัดข้อมูลพื้นที่น้ำ การสกัด
ข้อมูลพื้นที่ป่า การสกัดข้อมูลพื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  
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       การสกัดข้อมูลด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศก็เพื่อ
ต้องการที่จะทราบว่าข้อมูลที่สกัดได้นั้นมีความถูกต้องของข้อมูล
หรือไม่ ทำให้การสกัดข้อมูลจะต้องใช้เครื่องมือมาช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและมีหลายปัจจัยที่ทำให้ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม
มีความไม่ถูกต้อง อาทิเช่น ปัจจัยที่เกิดจากการเลือกใช้โปรแกรม
ที่นำมาใช้ในการสกัดข้อมูลหรืออาจเกิดจากประสิทธิภาพในการ
ทำงานของโปรแกรม แต่เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยเบื้องต้นที่ควรให้
ความสำคัญคงหนีไม่พ้นเรื่องของการเลือกใช้โปรแกรมในการ
สกัดข้อมูลจนส่งผลให้ข้อมูลที่สกัดได้นั ้นมีความถูกต้องหรือ
ผิดพลาดของข้อมูล 
       ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาเทคนิคการสกัดข้อมูลของ
อาคารโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากยูเอวี ศึกษาความแตกต่างของ
ขั้นตอนการสกัดข้อมูลอาคาร จากโปรแกรม ArcGIS 10 ERDAS 
IMAGINE 2014 แ ล ะ  eCognition Developer 64 ทำ ก า ร
เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลอาคารจาก 3 โปรแกรม ซึ่ง
ได้ทำการศึกษากระบวนการสกัดข้อมูลอาคาร การตรวจสอบ
ความถูกต้องและสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาใน
รูปแบบต่าง ๆ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาเทคนิคการสกัดข้อมูลอาคารด้วยข้อมูลภาพถ่าย

จากยูเอวี               
เพื ่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลอาคารที่ได้จาก 

โปรแกรม ArcGIS  10 , โปรแกรม ERDAS IMAGINE 2014 และ
โปรแกรม eCognition Developer  64  
 

3. วิธกีารดำเนินงานวิจัย 
ศึกษาในพื้นที่ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัด

จันทบุรี โดยขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนเตรียมข้อมูลภาพถ่ายจาก   
ยูเอวี และภาพออร์โทสำหรับการวิเคราะห์ จากนั้นเป็นขั้นตอน
จำแนกข้อมูลภาพถ่ายแบบไม่กำกับดูแล ต่อมานำข้อมูลที่ได้มา
ประเมินและเปรียบเทียบความถูกต้องจากนั้นสรุปผลการศึกษา 
ดังผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

 
ภาพ 1 ผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยดำเนินการดังต่อไปนี้ 

3.1.1 พ้ืนที่ศึกษา 
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 

โดยอยู่ห่างจากอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 3 
กิโลเมตร มีเนื ้อที ่รวม 129 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
80,625 ไร่ 

 
ภาพ 2 บริเวณตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

 

จากภาพที ่ 2 เป็นรูปภาพแสดงพื ้นที่ตำบลแก่งหางแมว 
อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยพื้นที่สีเขียว คือ พื้นที่
ตำบลแก่งหางแมว ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีศึกษา 
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3.1.2 ข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับบริเวณพื้นที่
ศึกษา 

ข้อมูลภาพถ่ายจากยูเอวี บริเวณตำบลแก่งหางแมว อำเภอ
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  โดยแสดงดังภาพท่ี 3 

 

 
ภาพ  3 ภาพถ่ายยูเอวีบริเวณพื้นที่ตำบลแก่งหางแมว   

อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุร ี
ที่มา : สาขาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณ ี
 

3.1.3 การจำแนกประเภทข้อมลู 
1. การจำแนกข้อมูลแบบกำกับดูแล เป็นการจำแนกประเภท

ข้อมูลโดยอาศัยพื้นที่ตัวอย่าง (training area) ของพื้นที่ศึกษา
เป็นต ัวแทนของกลุ ่มประเภทข้อม ูลของพื ้นที ่ ในภาพจาก
ดาวเทียม เพื ่อคำนวณทางสถิต ิ เช่น ค่าเฉลี ่ย (mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของแต่ละประเภท
ข้อมูล ค่าสถิติดังกล่าวเป็นตัวแทนสำหรับการจำแนกประเภท
ข้อมูลของพื้นที่ท้ังหมด 

2. การจำแนกข้อมูลแบบไม่กำกับดูแล เป็นวิธีการจำแนกที่
วิเคราะห์ไม่ต้องกำหนดพื้นที่ตัวอย่างของข้อมูลแต่ละประเภท 
มักใช้ในกรณีที่ข้อมูลไม่เพียงพอในพื้นที่ที่ทำการจำแนก โดยใช้
หลักการรวมกลุ่ม (cluster) หลักการของการจำแนกประเภท
แบบรวมกลุ่มสำหรับการจำแนกข้อมูลจากระยะไกลมี 2 ส่วน คือ 
ขั ้นแรกการสร้างกลุ่มประเภทข้อมูลจากข้อมูลจุดภาพที่มีอยู่
ทั้งหมด โดยการสุ่มตัวอย่างทางศูนย์กลาง (mean vector) ของ
กลุ ่มประเภทข้อมูล (class) จากข้อมูลจุดภาพ โดยใช้ตาม
คุณสมบัติเชิงแสงของจุดภาพ (group of point in spectral 
space) ขั้นที่สองเป็นการกระจายข้อมูลจุดภาพทุกจุดเข้าหา
ศูนย์กลางของแต่ละประเภท โดยใช้หลักการระยะห่างต่ำสุดจาก
ศูนย์กลางข้อมูล (minimum distance to meant) เทคนิคการ

รวมกลุ่ม (clustering) แบ่งได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ การรวมกลุ่ม
แบบลำดับชั้น (hierarchical clustering) และการรวมกลุ่มแบบ
ไม่เป็นลำดับช้ัน (non-hierarchical clustering)[2,4] 
3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

การทำโครงงานจะมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังน้ี 
3.2.1 ขั้นตอนการตรียมภาพออร์โทสำหรับการวิเคราะห์ 

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนแรก เริ่มจากนำข้อมูล
ภาพถ่ายจากยูเอวี บริเวณที่ศึกษา ดังรายละเอียดที่กล่าวมา
ข้างต้น โดยแสดงดังภาพท่ี 4 มาทำการสร้าง SFM และภาพถ่าย
ออร์โท โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังน้ี[3] 

 

 
ภาพ 4 แผนภาพขั้นตอนการตรียมภาพออร์โท 

 

จากภาพท่ี 4 เริ่มจากการนำเข้าภาพถ่ายทางอากาศด้วยยเูอว ี
โดยเปิดโปรแกรม Agisoft Photoscan ไปท่ี workflow > Align 
Photo เสร็จแล้วควรบันทึกงาน ก่อนครั้งหนึ่ง ไปท่ี File > save 
as เลือกที่เก็บแล้วกด save ไปท่ี Work Flow > Dense Cloud 
ก่อน เพื่อเพิ่มจำนวนจุดของ tile point ให้มากขึ้น ก่อนที่จะไป
สร้างพื้นผิวในขั้นตอน Mesh > build mesh > build texture 
การนำพื้นส ีของภาพมาใส ่ในโมเดล > Build DEM > Build 
orthomosaic จะได้ผลการประมวลภาพ DSM และภาพถ่าย
ออร์โทออกมา 
 

 
ภาพ 5 ภาพ DSM 
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ภาพที่ 6 ภาพถา่ยออร์โท 

 

3.2.2 ขั้นตอนการจำแนกภาพถ่ายแบบไม่กำกับดูแล 
สำหรับขั ้นตอนการดำเนินงานในส่วนที ่สอง เริ ่มจากนำ

ข้อมูลภาพออร์โทที ่มีความละเอียดต่างกันมาทำการจำแนก
ภาพถ่ายแบบไม่กำกับดูแลจาก 3 โปรแกรม โดยภาพถ่ายออร์โท
ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์มีความละเอียดอยู่ที่ 20 เซนติเมตร , 
30 เซนติเมตร และ 50 เซนติเมตร ตามลำดับ มาทำการวิเคราะห์
ในแต่ละโปรแกรมเพื่อเปรียบเทียบความละเอียดของภาพถ่าย
และประสิทธิภาพในการสกัดข้อมูลอาคารของทั้ง 3 โปรแกรมดัง
รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น โดยแสดงดังภาพที่ 7 มาทำการ
วิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ [2,4] 

 

 
ภาพที่ 7 แผนการจำแนกขอ้มูลภาพถ่ายแบบอัตโนมัต ิ

 
1. การจำแนกข้อม ูลภาพถ่ายแบบไม ่กำก ับด ูแลด ้วย

โปรแกรม ArcGIS 10 เร ิ ่มจากการเป ิดภาพถ่ายออร ์โทใน
โปรแกรม     ArcGIS 10 จากนั้นเลือก Classification โดยใช้
เครื ่องมือ         Iso Cluster Unsuperviesd Classification 
เลือกจำนวนคลาสที ่เราต้องการจำแนกแล้วส่งออกภาพเป็น 
Shapefile 

2. การจำแนกข้อม ูลภาพถ่ายแบบไม ่กำก ับด ูแลด ้วย
โปรแกรม ERDAS Image 2014 เริ่มจากการเปิดภาพถ่ายออร์โท
ในโปรแกรม ERDAS Image 2014 จากนั้นเลือก Unsuperviesd 
เพื ่อทำการจำแนกข้อมูลภาพแบบไม่กำกับดูแลโดยเลือกใช้
เครื ่องมือUnsuperviesd Classification เลือกจำนวนคลาสที่
เราต้องการแล้วส่งออกภาพเป็น Shapefile  

3. การจำแนกข้อม ูลภาพถ่ายแบบไม ่กำก ับด ูแลด ้วย
โปรแกรม eCognition Developer 64 เปิดภาพถ่ายออร์โทเข้า
มาในโปรแกรม eCognition Developer 64 ทำการกำหนด 
Algorithm จากนั้นเลือกใช้ Classification ทำการสร้างคลาส
และกำหนดรายระเอียดของคลาสต่าง ๆ เลือก Algorithm ให้
เป ็น classification จากน ั ้นทำการ Export ภาพออกเป็น 
Shapefile และ Raster 
3.2.3 ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง 

ในการประเมินความถูกต้องของการจำแนกข้อมูลสำรวจ
ระยะไกลนั้นเป็นการพิจารณาข้อมูลผลการจำแนกชั้นข้อมูล      
ณ ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยตัวอย่างเปรียบเทียบความสอดคล้องกัน
กับความเป็นจริงที่พบในภาคสนามที่ถือว่าเป็นข้อมูลอ้างอิง แล้ว
ทำการแจกแจงให้อยู ่ในรูปของตารางข้อมูลที ่เรียกว่า Error 
Matrix โดยสามารถใช้ว ิเคราะห์หาค่าแสดงความถูกต้องได้
ดังนี[้1,5] 

1. ความถูกต้องของผู้ผลิต มีความหมายที่สามารถสะท้อนให้
เห็นประสิทธิภาพของการชั้นข้อมูลของตัวจำแนก (Classifier) 
เป็นการวัดว่าในชั้นข้อมูลหนึ่ง ๆ ตัวจำแนกสามารถจัดชั้นได้ดี
มากน้อยเพียงใด โดยมีสูตรในการคำนวณดังนี้ 

 

Producer’ s Accuracy =  𝑛𝑖𝑖
𝑛+𝑗

                (1( 

 
2. ความถูกต้องของผู ้ใช้ มีความหมายที ่สามารถสะท้อน

ประสิทธิผลของการจำแนกสามารถบ่งบอกความน่าเช่ือถือในการ
นำข้อมูลในแต่ละชั้นข้อมูลไปใช้ เป็นการวัดว่าผลการจำแนกช้ัน
ข้อมูลหนึ่ง ๆ ถูกต้องมากน้อยเพียงใด โดยมีสูตรในการคำนวณ
ดังนี ้

 

User’ s Accuracy =  𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑗+

                      (2( 
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3. ความถูกต้องโดยรวม เป็นการแสดงความถูกต้องของการ
จำแนกข้อมูลที่มีความสอดคล้องตรงกันระหว่างจุดตรวจสอบกับ
ข้อมูลอ้างอิงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจุดตรวจสอบทั้งหมดโดยไม่
คำนึงถึงลักษณะของความผิดพลาด โดยมีสูตรในการคำนวณดังนี้ 

 

Overall Accuracy = ∑ =1𝑛𝑖𝑖
𝑘
𝑖

𝑛
                 (3( 

 
4. ค่าสถิต ิแค็ปปา เป็นการแสดงความถูกต้องโดยรวม    

เช ่นก ัน แต ่ม ีการพิจารณาล ักษณะของความผ ิดพลาดที่        
เก ิดข ึ ้นใน Error Matrix ด ้วย การใช ้สถ ิต ิแค ็ปปาเป็นการ   
ประเม ินความถ ูกต ้องท ี ่ ถ ือว ่ าม ีการพ ิจารณาท ั ้ งความ      
สอดคล้องกันระหว่างข้อมูลตรวจสอบกับข้อมูลอ้างอิงที่เป็นไป
ตามโอกาส (Change Agreement) และท ี ่ เป ็นไปตามจริง 
(Actual Agreement) มักวิเคราะห์เพื ่อแสดงควบคู ่ไปกับค่า
ความถูกต้องโดยรวม  
 

�̂� =
𝑛∑ =1𝑘

𝑖 𝑛𝑖𝑖−∑ =1𝑛𝑖+𝑛+𝑖
𝑘
𝑖

𝑛2−∑ =1𝑘
𝑖 𝑛𝑖+𝑛+𝑖

                  (4( 

 
3.2.4 ขั้นตอนการสร้างตารางแสดงการเปรียบเทียบความ
ถูกต้อง 

หลังจากที่ได้ตารางข้อมูล Error Matrix มาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้
ทำการเปรียบเทียบข้อมูลตารางทั้ง 3 โปรแกรม ดังนี้ โปรแกรม 
ArcGIS 10, โปรแกรม ERDAS IMAGINE 2014 และ โปรแกรม 
eCognition Developer 64 แล้วทำการสร้างตารางแสดงการ
เปรียบเทียบความถูกต้องเพื่อหาโปรแกรมที่มีความผิดพลาดน้อย
ที่สุด โดยใช้ค่าความถูกต้องโดยรวมและค่าสถิติแค็ปปาเป็นคา่ที่
เปรียบเทียบกันของ 3 โปรแกรม[6] 
 

4. ผลการวิจัย 
จากผลการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศ

ยานไร้คนขับ ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ภาพถ่ายอากาศยาน
ไร ้คนขับจากทั ้ง 3 โปรแกรม ด ังน ี ้  โปรแกรม ArcGIS 10, 
โปรแกรม ERDAS IMAGINE 2014 และ โปรแกรม eCognition 
Developer 64 ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 

4.1 เพ่ือศึกษาเทคนิคการสกัดข้อมูลอาคารด้วยข้อมูลภาพถ่าย
จากอากาศยานไร้คนขับ                  

การวิเคราะห์ภาพถ่ายออร์โทด้วยโปรแกรม ArcGIS 10, 
โปรแกรม  ERDAS Image 2014 และโปรแกรม  eCognition 
Developer 64 เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ภาพถ่ายออร์โทที่มีความ
ละเอียดอยู่ท่ี 20 เซนติเมตร, 30 เซนติเมตร และ 50 เซนติเมตร 
ตามลำดับ จากผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายออร์โทที่มีความละเอียด
ต่างกัน ได้ทำการวิเคราะห์ผลให้ออกมาในรูปแบบของการ
จำแนกข้อมูล ได้แก่ บ้านและสิ่งก่อสร้างและพื้นที่อื่น ๆ โดยทำ
การเปรียบเทียบท้ัง 3 โปรแกรม ดังรูปภาพท่ี 8-16 

 

 
ภาพ 8 การจำแนกข้อมูลภาพถา่ยแบบไม่กำกับดูแลด้วยโปรแกรม ArcGIS 

10 โดยภาพมีความละเอียด 20 เซนติเมตร 
 

 
ภาพ 9 การจำแนกข้อมูลภาพถา่ยแบบไม่กำกับดูแลด้วยโปรแกรม ArcGIS 

10 โดยภาพมีความละเอียด 30 เซนติเมตร 
 

 
ภาพ 10 กาจำแนกขอ้มูลภาพถ่ายแบบไม่กำกับดูแลด้วยโปรแกรม ArcGIS 

10 โดยภาพมีความละเอียด 30 เซนติเมตร 
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ภาพ 11 การจำแนกข้อมูลภาพถ่ายแบบไม่กำกับดูแลดว้ยโปรแกรม 

ERDAS Image 2014 โดยภาพมีความละเอียด 20 เซนติเมตร 
 

 
ภาพ 12 การจำแนกข้อมูลภาพถ่ายแบบไม่กำกับดูแลดว้ยโปรแกรม 

ERDAS Image 2014 โดยภาพมีความละเอียด 30 เซนติเมตร 
 

 
ภาพ 13 การจำแนกข้อมูลภาพถ่ายแบบไม่กำกับดูแลดว้ยโปรแกรม 

ERDAS Image 2014 โดยภาพมีความละเอียด 50 เซนติเมตร 
 

 
ภาพ 14 การจำแนกข้อมูลภาพถ่ายแบบไม่กำกับดูแลดว้ยโปรแกรม
eCognition Developer 64 โดยภาพมีความละเอียด 20 เซนติเมตร  

 

 
ภาพ 15 การจำแนกข้อมูลภาพถ่ายแบบไม่กำกับดูแลดว้ยโปรแกรม 
eCognition Developer 64 โดยภาพมีความละเอียด 30 เซนติเมตร 

 

 
ภาพ 16 การจำแนกข้อมูลภาพถ่ายแบบไม่กำกับดูแลดว้ยโปรแกรม 
eCognition Developer 64 โดยภาพมีความละเอียด 50 เซนติเมตร 

 

4.2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลอาคารที่ได้จาก 
โปรแกรม ArcGIS  10 , โปรแกรม ERDAS IMAGINE 2014 
และโปรแกรม eCognition Developer  64  

หลังจากทำการตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธี Error Matrix 
จากท้ัง 3 โปรแกรม คือ โปรแกรม ArcGIS 10, โปรแกรม ERDAS 
Image 2014 และโปรแกรม eCognition Developer 64 แล้ว 
จากนั้นทำตารางแสดงการเปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูล
การสกัดข้อมูลอาคารจากภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับที่มี
ความละเอียดอยู ่ที ่ 20 เซนติเมตร , 30 เซนติเมตร และ 50 
เซนติเมตร ดังตารางที่ 1-9         
 

ตาราง 1 การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม ArcGIS 10 โดย
ภาพมีความละเอียด 20 เซนติเมตร 

  Reference data from field 

 บ้านและสิ่งก่อสร้าง อ่ืน ๆ SUM User Accuracy 

 
Classified image 

บ้านและสิ่งก่อสร้าง 18 8 26 0.692 

อ่ืน ๆ 6 28 34 0.176 

 SUM 24 36 60  

Producer 
Accuracy 

0.75 0.222 
 

 

Overall Accuracy =   0.766  

Kappa Analysis 

Kappa stat. (�̂�)  = 0.520 
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ตาราง 2 การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม ArcGIS 10 โดย
ภาพมีความละเอียด 30 เซนติเมตร 

  Reference data from field 

 บ้านและสิ่งก่อสร้าง อ่ืน ๆ SUM User Accuracy 

 
Classified image 

บ้านและสิ่งก่อสร้าง 15 10 25 0.600 

อ่ืน ๆ 8 27 35 0.229 

 SUM 23 37 60  

Producer 
Accuracy 

0.652 
 

0.270 
 

 

Overall Accuracy = 0.700  

Kappa Analysis 

Kappa stat. (�̂�)  = 0.376 

 
ตาราง 3 การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม ArcGIS 10 โดย

ภาพมีความละเอียด 50 เซนติเมตร 
  Reference data from field 

 บ้านและสิ่งก่อสร้าง อ่ืน ๆ SUM User Accuracy 

 
Classified image 

บ้านและสิ่งก่อสร้าง 13 14 27 0.481 

อ่ืน ๆ 9 24 33 0.273 

 SUM 22 38 60  

Producer 
Accuracy  

0.591 0.368 
 

 

Overall Accuracy = 0.616  

Kappa Analysis 

Kappa stat. (�̂�)  = 0.212 

 
ตาราง 4 การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม ERDAS Image 

2014 โดยภาพมีความละเอียด 20 เซนติเมตร 
  Reference data from field 

 บ้านและสิ่งก่อสร้าง อ่ืน ๆ SUM User Accuracy 

 
Classified image 

บ้านและสิ่งก่อสร้าง 31 14 45 0.68 

อ่ืน ๆ 28 47 75 0.373 

 SUM 59 61 120  

Producer 
Accuracy 

0.525 
 

0.229 
 

 

Overall Accuracy = 0.650  

Kappa Analysis 

Kappa stat. (�̂�)  = 0.297 

 
ตาราง 5 การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม ERDAS Image 

2014 โดยภาพมีความละเอียด 30 เซนติเมตร 
  Reference data from field 

 บ้านและสิ่งก่อสร้าง อ่ืน ๆ SUM User Accuracy 

 
Classified image 

บ้านและสิ่งก่อสร้าง 29 21 50 0.580 

อ่ืน ๆ 25 45 70 0.360 

 SUM 54 66 120  

Producer 
Accuracy 

0.537 
 

0.318 
 

 

Overall Accuracy = 0.616  

Kappa Analysis 

Kappa stat. (�̂�)  = 0.220 

 
 

ตาราง 6 การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม ERDAS Image 
2014 โดยภาพมีความละเอียด 50 เซนติเมตร 

  Reference data from field 

 บ้านและสิ่งก่อสร้าง อ่ืน ๆ SUM User Accuracy  

 
Classified image 

บ้านและสิ่งก่อสร้าง 27 24 51 0.529 

อ่ืน ๆ 23 46 69 0.333 

 SUM 50 70 120  

Producer 
Accuracy 

0.540 
 

0.342 
 

 

Overall Accuracy = 0.608  

Kappa Analysis 

Kappa stat. (�̂�)  = 0.196 

 
ตาราง 7 การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม eCognition 

Developer 64 โดยภาพมีความละเอียด 20 เซนติเมตร 
  Reference data from field 

 บ้านและสิ่งก่อสร้าง อ่ืน ๆ SUM User Accuracy 

 
Classified image 

บ้านและสิ่งก่อสร้าง 166 7 173 0.95 

อ่ืน ๆ 17 816 833 0.97 

 SUM 183 823   

Producer 
Accuracy 

0.907 
 

0.991 
 

 

Overall Accuracy = 0.98  

Kappa Analysis 

Kappa stat. (�̂�)  = 0.92 

 
 

ตาราง 8 การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม eCognition 
Developer 64 โดยภาพมีความละเอียด 30 เซนติเมตร 

  Reference data from field 

 บ้านและสิ่งก่อสร้าง อ่ืน ๆ SUM User Accuracy 

 
Classified image 

บ้านและสิ่งก่อสร้าง 160 7 167 0.958 

อ่ืน ๆ 9 500 509 0.982 

 SUM 169 507 676  

Producer 
Accuracy  

0.946 
 

0.986 
 

 

Overall Accuracy = 0.976  

Kappa Analysis 

Kappa stat. (�̂�)  = 0.936 

 
ตาราง 9 การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม eCognition 

Developer 64 โดยภาพมีความละเอียด 50 เซนติเมตร 
  Reference data from field 

 บ้านและสิ่งก่อสร้าง อ่ืน ๆ SUM User Accuracy (%) 

 
Classified image 

บ้านและสิ่งก่อสร้าง 72 4 76 0.947 

อ่ืน ๆ 3 188 191 0.984 

 SUM 75 192 267  

Producer 
Accuracy (%) 

0.96 
 

0.979 
 

 

Overall Accuracy = 0.973  

Kappa Analysis 

Kappa stat. (�̂�)  = 0.935 
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4.3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความถูกต้องของโปรแกรมที่
ใช้ความละเอียดภาพแตกต่างกนั 

ทำการสร้างตารางแสดงการเปรียบเทียบความถูกต้องของแต่
ละโปรแกรมจากภาพท ี ่ม ีความละเอ ียดแตกต ่างก ัน คือ          
ภาพความละเอียด 20 เซนติเมตร , ภาพความละเอียด 30 
เซนติเมตร และภาพความละเอียด 50 เซนติเมตร เพื่อหาว่า
ความละเอียดของภาพเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมต่อการนำมา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถูกต้องโดยรวมและค่าสถิติแค็ปปา
เป็นค่าที่เปรียบเทียบ ดังตารางที่ 10 – 12  

 
ตาราง 10 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความถูกต้องโปรแกรม 

ArcGIS 10   
 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความถูกต้องโปรแกรม ArcGIS 10    

 ความละเอียด 
20 เซนติเมตร 

ความละเอียด 
30 เซนติเมตร 

ความละเอียด 
50 เซนติเมตร 

Overall Accuracy 0.766 0.700 0.616 

Kappa stat. (�̂�)   0.520 0.376 0.212 

 
ตาราง 11 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความถูกต้องโปรแกรม 

ERDAS Image 2014 
 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความถูกต้องโปรแกรม  

ERDAS Image 2014 
 

 ความละเอียด 
20 เซนติเมตร 

ความละเอียด 
30 เซนติเมตร 

ความละเอียด 
50 เซนติเมตร 

Overall Accuracy 0.650 0.616 0.608 

Kappa stat. (�̂�)   0.297 0.220 0.196 

 
ตาราง 12 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความถูกต้องโปรแกรม 

eCognition Developer 64 
 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความถูกต้องโปรแกรม 

eCognition Developer 64 
 

 ความละเอียด 
20 เซนติเมตร 

ความละเอียด 
30 เซนติเมตร 

ความละเอียด 
50 เซนติเมตร 

Overall Accuracy 0.98 0.976 0.973 

Kappa stat. (�̂�)   0.92 0.936 0.935 

 
จากตารางที่ 10 – 12 จะเห็นได้ว่าภาพถ่ายออร์โทที ่ความละเอียด      

20 เซนติเมตรในแต่ละโปรแกรมมีเปอร์เซ ็นต์ความถูกต้องมากกว่า       
ภาพถ่ายที่มีความละเอียด 30 เซนติเมตร และความละเอียด 50 เซนติเมตร 

 
 
 

4.4 ตารางแสดงการเปร ียบเท ียบความถูกต ้องของโปรแกรมทั้ง              
3 โปรแกรม คือ โปรแกรม ArcGIS 10, โปรแกรม ERDAS IMAGINE 
2014 และ โปรแกรม eCognition Developer 64 

ทำการสร้างตารางแสดงการเปรียบเทียบความถูกต้องของแต่
ละโปรแกรม คือ โปรแกรม ArcGIS 10, โปรแกรม ERDAS 
IMAGINE 2014 และ  โปรแกรม eCognition Developer 64 
เพื่อหาว่าโปรแกรมไหนมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมต่อ
การนำมาวิเคราะห์การสกัดข้อมูลภาพถ่ายมากที่สุด 
 

ตาราง 13 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความถูกต้องของทั้ง          
3 โปรแกรม คือ โปรแกรม ArcGIS 10, โปรแกรม ERDAS IMAGINE 2014 
และ โปรแกรม eCognition Developer 64 

 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความถูกต้องของโปรแกรมทั้ง 
3 โปรแกรม 

 

 ArcGIS 10 ERDAS IMAGINE 2014 eCognition Developer 64 

Overall Accuracy 0.766 0.650 0.98 

Kappa stat. (�̂�)   0.520 0.297 0.92 

 

จากตารางที่ 13 จะเห็นได้ว่าภาพถ่ายออร์โทความละเอียด 
20 เซนติเมตรที่ถูกวิเคราะห์ด้วย 3 โปรแกรมนั้นสามารถสรุปได้
ว่าโปรแกรม eCognition Developer 64 มีประสิทธิภาพและมี
ความเหมาะสมในการใช้สกัดข้อมลูอาคารมากที่สุด 

 
5. อภิปราย 

ในการศึกษาเทคนิคการสกัดข้อมูลอาคารด้วยข้อมูลภาพถา่ย
จากย ู เอว ี จากทั ้ ง 3 โปรแกรมคือ โปรแกรม ArcGIS 10, 
โปรแกรม ERDAS IMAGINE 2014 และ โปรแกรม eCognition 
Developer 64 ในพื้นที่ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี มีว ิธ ีการสกัดข้อมูลอาคารที ่ได้นำมาศึกษา
วิเคราะห์หาความถูกต้องของข้อมูล เมื่อทำการวิเคราะห์ภาพถ่าย
ออร ์โทที ่ม ีความละเอ ียดของภาพถ่ายแตกต ่างก ันที่  20 
เซนติเมตร, 30 เซนติเมตร และ 50 เซนติเมตร และจากการ
เปรียบเทียบโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายออร์โทจากท้ัง 
3 โปรแกรม ค ือ โปรแกรม ArcGIS 10 , โปรแกรม ERDAS 
IMAGINE 2014 และ  โปรแกรม eCognition Developer 64 
สรุปได้ว ่า ภาพถ่ายที ่ม ีความละเอียด 20 เซนติเมตรที ่ถูก
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทั ้ง 3 โปรแกรมนั ้นให้ความถูกต้อง
มากกว่าภาพท่ีมีความละเอียด 30 เซนติเมตรและ 50 เซนติเมตร 
และจากการสกัดข้อมูลอาคารที ่ถ ูกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
eCognition Developer 64  มีประส ิ ทธ ิ ภ าพและมี ความ
เหมาะสมในการใช้สกัดข้อมูลอาคารจากยูเอวี มากกว่าโปรแกรม 
ArcGIS 10 และโปรแกรม ERDAS Image 2014 อย่างเห็นได้ชัด 
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ในส่วนของการนำไปใช้ประโยชน์นั้น จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการทำ
การจำแนกข้อมูลแบบไม่กำกับดูแลสามารถเลือกใช้โปรแกรมที่
ตอบสนองต่อความต้องการและช่วยลดเวลาในการทดลองหา
โปรแกรมที ่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์และในส่วนของความ
ละเอียดของภาพที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์ก็มีส่วนสำคัญในการ
สกัดข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง 
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บทคัดย่อ 
เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นหนึ่งในจังหวัดที่กำลังมีการสร้าง

รถไฟเชื่อมต่อสามสนามบิน ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบิน
สุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งโครงการนี้จะทำให้จังหวัด
ระยองมีความเจริญมากยิ่งขึ ้นรวมไปถึงการขยับตัวสูงขึ้นของ
ราคาที ่ด ินโดยเฉพาะพื ้นที ่อำเภอบ้านฉาง ที ่เป็นที ่ต ั ้งของ
สนามบินอู่ตะเภาและโครงการรถไฟเช่ือมต่อสามสนามบิน ดังนั้น
จึงทำให้เกิดแนวคิดท่ีจะศึกษาปัจจัยเชิงพื้นที่ท่ีส่งผลต่อราคาขาย
อสังหาริมทรัพย์ ด้วยวิธีรวบรวมปัจจัย นำมาสร้างชั้นแผนที่และ
วัดระยะห่างด้วยโปรแกรม ArcGIS นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ และวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม R เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยด้าน
ทำเลที ่ต ั ้งที ่ม ีผลต่อราคาขาย ซึ ่งปัจจัยที ่ม ีผลต่อราคาขาย
อสังหาร ิมทร ัพย์มากที ่ส ุดค ือ ห ้างสรรพสินค้า แหล่งงาน
อุตสาหกรรม และบริการขนส่งสาธารณะ ตามลำดับ ส่วนปัจจัย
ที ่มีผลต่อราคาขายอสังหาริมทรัพย์น้อย คือ สถานพยาบาล 
โรงเรียน และแหล่งท่องเที่ยว 
คำสำคัญ: GIS , อสังหาริมทรัพย์ , ปัจจัยเชิงพื้นที่ , การประเมิน
ราคา , จังหวัดระยอง 
 

ABSTRACT 
The location factor is very important to the price of 

the real estate business. And when building a high-
speed train station in Rayong May result in the real 
estate market more competitive. The objective of this 

research is to determine the location factor. By 
collecting factors that affect location selection Explore 
the current state of the area and living facilities. Used 
to create maps with ArcGIS program to measure 
distance. Analyze the relationship between location 
factors and estimate the price of the residences. 
Relationships and priorities of location factors affecting 
the selling price of real estate are analyzed. Mapping 
with multi-factor analysis techniques. The result of the 
analysis is that distance, access to facilities is most 
important to real estate sales prices. The distance from 
the travel access is of the second priority. Access to job 
resources is of the third importance 
Keywords: GIS, Real estate, Spatial factors, Valuation, 
Rayong province 
 

1. บทนำ 
     เนื่องจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) กำลังจะมี
การสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน จากสนามบิน
ดอนเมืองสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ และเทียบจอดที ่สนามบินอู่
ตะเภา มีระยะทางรวม 220 กิโลเมตร เริ่มจากกรุงเทพฯ และ
ผ่านอีก 4 จังหวัด คือ สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และ
ระยอง เพื่อทำให้การเดินทางขนส่งระหว่างจังหวัดในระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดหรือภูมิภาคอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถลดระยะเวลาและ
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ต้นทุนในการเดินทางเมื่อเทียบกับการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ 
โดยโครงการนี้จะทำให้จังหวัดระยองมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
เป็นอย่างมาก เนื่องจากจังหวัดระยองมีจุดเด่นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องของการท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรม และเมื่อ
พูดถึงที่อยู่อาศัย แน่นอนว่าเมื่อจังหวัดระยองมีความเจริญมาก
ขึ้น ราคาที่อยู ่อาศัยก็จะพุ่งสูงขึ ้นเช่นกัน ช่วงที่ผ่านมาเมื่อมี
ประกาศออกมาว่าใครได้สัมปทานรถไฟความเร็วสูงเชื ่อม 3 
สนามบิน ราคาที่ดินก็ขยับตัวสูง 1-3 เท่าแล้วแต่พื้นท่ี โดยเฉพาะ
พื้นที่บ้านฉางในบางแปลง ราคาขยับขึ้นไป 5-10 เท่าเลยทีเดยีว 
แต่ก็เป็นผลกระทบเพียงระยะสั้นเท่านั้น เมื่อมองภาพรวมของ
ประเทศมีความเจริญมากข้ึนแน่นอน 
     ในอนาคตเมื ่อการคมนาคมจากกรุงเทพฯเข้าถึงตัวเมือง
ระยอง บริษัทใหญ่ๆในกรุงเทพฯอาจจะมาตั้งสำนักงานที่จังหวัด
ระยองก็เป็นได้ สิ ่งเหล่านั้นจะช่วยส่งเสริมให้จังหวัดระยองมี
ความเจริญขึ้นไปได้อีก แต่ผลกระทบที่ตามมา เนื ่องจากกลุ่ม
ล ูกค ้ าอาจจะเป็นกล ุ ่ ม เป ้ าหมายเด ียวก ัน ทำให ้ตลาด
อสังหาริมทรัพย์มีคู่แข่งทางการตลาดที่มากขึ้น ดังนั้นนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในพ้ืนท่ีต้องมีการปรับตัว และพัฒนาโครงการให้
มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการหา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้ง จึงเกิดแนวคิดที่จะศึกษาและ
วิจัยการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินราคาขาย
อสังหาริมทรัพย์ด้วยปัจจัยเชิงพื้นที่  
1.1 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงพื้นที่ที ่มีผลต่อราคาขายของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์             

2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์และจัดลำดับความสำคัญของ
ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งที่มีผลต่อราคาขาย 
1.2 ขอบเขตการดำเนินงาน 

1. พื้นที่ศึกษาจังหวัดระยอง มีพื้นท่ีประมาณ 3,552 ตร.กม.   
2. ศึกษาเฉพาะตัวแปรที่เป็นปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถนำผลการศึกษาไป

วิเคราะห์และพัฒนาโครงการ โดยคำนึงถึงปัจจัยในการเลือก
ทำเลที่ตั้งเพื่อพัฒนาโครงการและกำหนดราคาได้อย่างเหมาะสม  

2. ผู้บริโภคสามารถใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการเลอืก
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมตามความต้องการได้ 

1.4 พ้ืนที่ศึกษา 
 

 
ภาพ 1 แผนที่ขอบเขตอำเภอบ้านฉางในจังหวัดระยอง 

 
2. วิธกีารดำเนินงานวิจัย 

การดำเนินการวิจัยในครั ้งนี ้เลือกสำรวจอำเภอบ้านฉาง
เนื่องจากเป็นพื้นที่ตั้งของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อสามสนามบิน 
เพื่อหาความสัมพันธ์และลําดับความสําคัญของปัจจัยทางด้านทํา
เลที่ตั้งที่มีผลต่อราคาขายอสังหาริมทรัพย์ โดยการนําข้อมูลมา
วิเคราะห์ควบคู่กับระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) วิเคราะห์
สถิติหลายตัวแปร โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ และ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม R 

 

 
ภาพ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 

2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
1. รวบรวมตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็นตัวแปรด้าน

ทำเลที ่ตั ้งโดยแบ่งตามหมวดหมู ่ประกอบด้วย การเข้าถึงสิ่ง
อำนวยความสะดวก ซ ึ ่งประกอบด้วยการเข้าถ ึงโรงเร ียน 
โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า การเข้าถึงการเดินทางประกอบดว้ย
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บริการรถขนส่งสาธารณะ สถานีรถไฟ และสนามบิน การเข้าถึง
สถานที่ทำงานประกอบด้วยบริษัทงานอุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยว  

2. ตัวแปรควบคุมที่ใช้เป็นปัจจัยด้านทำเลที่ตั ้งเพื ่อใช้หา
ความสัมพันธ์และลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการ
ประเมินราคาขายอสังหาริมทรัพย์ 

3. นำตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระที่ได้จากการรวบรวมมา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับราคาขายอสังหาริมทรัพย์ 

 

  
ภาพ 3 แผนการดำเนินงาน 

 
จากแผนการดำเนินงานสามารถสรุปขั้นตอนการดำเนินงาน

ได้ดังนี้ 
1. รวบรวมปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งให้ขนาดเท่ากัน 
2. สร้างช้ันแผนที่ฐานข้อมูลทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
3. ลงพื้นที่สำรวจ โดยเก็บข้อมูลสถานภาพด้านทำเลที่ตั้ง 

และจัดทำช้ันแผนที่ฐานข้อมูลจากสถานภาพจริง 
4. วัดระยะทาง เพื ่อจำแนกปัจจัยด้านทำเลที ่ตั ้งแต่ละ

ประเภท 
5. นำข้อมูลมาวิเคราะห์สถิต ิหลายตัวแปร โดยวิธ ีการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
 

3. ขั้นตอนการวิจัย 
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
3.1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ 

ประกอบด้วย ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศจากกองสำรวจ
และแผนที่ สำนักผังเมือง จังหวัดระยอง และฐานข้อมูลแผนที่
จากกูเกิลเอิร์ท 

 
3.1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ  

เป ็นข ้ อม ู ลจากการส ำรวจ  เก ็บภาพและพ ิก ั ดของ
อสังหาริมทรัพย์และสิ่งอำนวยความสะดวกจากพ้ืนท่ีจริง 
3.2 วิธีการศึกษาและรวบรวมปัจจัยด้านทำเลที่ต้ัง 

รวบรวมปัจจัยด้านทำเลที ่ตั ้งจากการทบทวนวรรณกรรม 
และงานวิจัย เพื่อศึกษาหาปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งที่มีผลต่อราคา
ขาย มาคัดกรองเฉพาะตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง
ในแต่ละประเภท 
3.3 วิธีการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของทำเลที่ต้ัง 

3.3.1 กระบวนการสร้างแผนที่ในเบื้องต้น  
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยขอบเขตที่ศึกษาในพื้นที่อำเภอบา้นฉาง 

ซึ่งมีลักษณะข้อมูลเป็นรูปหลายเหลี่ยม (polygon) และข้อมูล
เส้นทางถนน (Line)  โดยใช้ฐานข้อมูลแผนที่จากกองสำรวจและ
แผนที่ สำนักผังเมือง จังหวัดระยอง 

ภาพ 4 แผนที่แสดงขอบเขตอำเภอบา้นฉางและเส้นทางถนน 
 
 
 

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วยที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 
โดยใช้ฐานข้อมูลพิกัดจากกูเกิลเอิร์ท ซึ่งมีลักษณะข้อมูลเป็นรูป
หลายเหลี่ยม (polygon) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 แผนที่แสดงที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ประเภทบา้นเด่ียว 
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ชั ้นที ่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลที ่ตั ้งของปัจจัยต่างๆโดยใช้
ฐานข้อมูลพิกัดจากกูเกิลเอิร์ท  ซึ่งมีลักษณะข้อมูลเป็นรูปหลาย
เหลี่ยม (Polygon) และจุด (point) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6 แผนที่แสดงที่ตั้งของปัจจัยตา่งๆ 
 
 
 

3.3.2 กระบวนการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของทำเลที่ต้ัง 

มีการใช้แอพลิเคชันบนมือถือเพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้จากการ
สำรวจ ประกอบด้วย กล้องถ่ายรูปและบริการระบุตำแหน่งของจี
พีเอสเทส ยานพาหนะที่ใช้ในการสำรวจ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 
และรถยนต์ส่วนบุคคล 

 

                 
ภาพ 7 ตัวอย่างภาพถา่ยและข้อมูลตำแหน่งจากบริการระบุตำแหน่งของจีพี

เอสเทส 

3.4  กระบวนการปรับปรุงและสร้างแผนที่เพ่ือวัดระยะ 

นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ในการสร้างแผนที ่ โดย
ปรับปรุงและเพิ่มชั้นที่ 4 ของแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ขึ้นมาคือชั้นพิกัดทำเลที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์และสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่ได้จากการสำรวจ เพื่อยืนยันสถานภาพการมีอยู ่ของ
อสังหาริมทรัพย์และปัจจัยในพ้ืนท่ีจริง 

 
ภาพ 8 ขอบเขตพื้นทีอ่ำเภอบ้านฉาง 

 

 
ภาพ 9 ชั้นข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์

 
ภาพ 10 ชั้นข้อมูลโรงเรียน 
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ภาพ 11 ชั้นข้อมูลห้างสรรพสินค้า 

 

 
ภาพ 12 ชั้นข้อมูลแหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว 

 

 
ภาพ 13  ชั้นขอ้มูลแหล่งโรงพยาบาล 

 
 

 

3.5 การวัดระยะ 
ใช้เครื่องมือระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในการวัดระยะโดย

เริ่มจากพื้นท่ีอสังหาริมทรัพย์ไปตามแนวถนนจนถึงพื้นที่ตาม
แหล่งปัจจัยตา่งๆ 

 

 
ภาพ 14 ตัวอย่างการวัดระยะ 

 

3.6  การวิเคราะห์ 
     นำข้อมูลจากการบันทึกด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศมา
วิเคราะห์การถดถอยพหุและสหสัมพันธ์ด้วย โปรแกรม R เพื่อหา
ความสัมพันธ์และความสำคัญของปัจจัยทางด้านทำเลที่ตั้งในทุก
ตัวแปรที่มีผลต่อราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ 
 

 
ภาพ 15 ตัวอย่างผลลัพธ์จากโปรแกรม R 

 

4. ผลการศึกษา 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย มีการนำปัจจัยที่ใช้ใน

การศึกษาท้ังหมด 3 ปัจจัย คือ  
1. ด้านการเข้าถึงสิ ่งอำนวยความสะดวก เป็นปัจจัยที ่มี

ความสำคัญมากที่สุดที่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช้
เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง เพราะถือเป็นแหล่ง
ศูนย์รวมของชุมชนและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการแก่
กลุ่มลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดยสิ่งอำนวยความสะดวกจะเป็น
ส่วนช่วยในการกระตุ้นการตัดสินใจของผู้ซื้อมีหลักการพิจารณา
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จากปัจจัยย่อยดังนี้ ระยะห่างจากห้างสรรพสินค้า ระยะห่างจาก
สถานศึกษา ระยะห่างจากสถานพยาบาล 

2. ด้านการเข้าถึงการเดินทาง ปัจจัยนี้มีส่วนสำคัญมากในการ
เลือกทำเลที่ตั้ง โดยจะพิจารณาว่าอยู่ใกล้กับถนนสายหลักสาย
รอง ใกล้สนามบิน ทางรถไฟมากน้อยเพียงใด และจะต้องรู้
เส้นทางคมนาคมด้วยว่าถนนแต่ละเส้นจะตัดไปทางไหน โดยส่วน
ใหญ่ผู้ซื้อจะมองเรื่องของทำเลที่ตั้งใกล้การคมนาคมเป็นหลัก ซึ่ง
ปัจจัยย่อยที่เรานำมาใช้ก็คือ บริการขนส่งสาธารณะ  

3. ด้านการเข้าถึงแหล่งงาน การพิจารณาเรื่องของแหล่งงาน
จะเน้นเรื่องของศักยภาพ การลงทุนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการลงทุน
จะส่งผลให้เกิดการ สร้างแหล่งงาน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบ
ธุรกิจอะไรก็ต้อง มีการจ้างงาน ดังนั้นพื้นที่ไหนที่มีการลงทุนมาก
โอกาสทีจะทำให้มีประชากรหลั่งไหลเข้ามาทำงานก็มีมากตามไป
ด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาในเรื่องของ
ที่อยู่อาศัยตามมาโดยจะพิจารณาจากปัจจัยย่อย ดังนี้ ระยะห่าง
จากแหล่งอุตสาหกรรม ระยะห่างจากแหล่งท่องเที่ยว 

 

 
ภาพ 16 แผนที่แสดงตำแหน่งอสังหารมิทรัพย ์

 

 
ภาพ 17แผนที่แสดงตำแหน่งของปัจจัย 

 
ภาพ 18 แผนที่แสดงปัจจัยรอบที่ตั้งอสงัหาริมทรัพย ์

 

 
ภาพ 19 กราฟแสดงระยะห่างระหว่างปัจจัยรอบที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ 

 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และลำดับความสำคัญของ
ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งที่มีผลต่อราคาขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สามารถจัดลำดับได้ดังนี ้ ระยะทางการเข้าถึงสิ ่งอำนวยความ
สะดวกมีความสำคัญต่อราคาขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด
ระยะห่างจากการเข้าถึงการเดินทางมีความสำคัญเป็นลำดับสอง
และการเข้าถึงแหล่งงานมีความสำคัญเป็นลำดับสาม ซึ่งจากการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุและสหสัมพันธ์ด้วย โปรแกรม R ได้ผล
ดังนี ้
 

ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์ของอำเภอบ้านฉาง 
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จากตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์ของพื้นที่อำเภอบ้านฉาง ปัจจัย
ที่มีผลต่อราคาขายอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้า 
แหล่งงานอุตสาหกรรม และบริการขนส่งสาธารณะ ตามลำดับ 
ส ่วนป ัจจ ัยท ี ่ม ีผลต ่อราคาขายอส ังหาร ิมทร ัพย ์น ้อย คือ 
สถานพยาบาล โรงเรียน และแหล่งท่องเที่ยว 

5. สรุปและอภิปรายผล 
จากการรวบรวมปัจจัยด้านทำเลที ่ต ั ้งจากการทบทวน

วรรณกรรม และงานวิจัย เพื่อศึกษาหาปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งที่มี
ผลต่อราคาขายสามารถสรุปปัจจัยได้ทั้งหมด 6 ปัจจัยย่อย ได้แก่ 
ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล โรงเรียน แหล่งท่องเที่ยว บริการ
ขนส่งสาธารณะ และแหล่งงานอุตสาหกรรม ซึ่งจากการวิเคราะห์
การถดถอยพหุและสหสัมพันธ์ด้วย โปรแกรม R ปัจจัยที่มีผลต่อ
ราคาขายอสังหาริมทรัพย์มากท่ีสุดคือ ห้างสรรพสินค้า แหล่งงาน
อุตสาหกรรม และบริการขนส่งสาธารณะ ตามลำดับ ส่วนปัจจัย
ที ่มีผลต่อราคาขายอสังหาริมทรัพย์น้อย คือ สถานพยาบาล 
โรงเรียน และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งถ้าค่า Rน้อย แสดงว่า มีตัวแปร
บางตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาขาย เราจึงลองตัดตัวแปรที่มีค่า R 
น้อยออกทีละตัว ทำให้ค่า P ที่เป็นค่าบอกระดับความสัมพันธ์
แบบนัยสำคัญทางสถิติมีค่าเป็น 0.05 ซึ่งเป็นค่าที่น่าเชื่อถือทาง
สถิติ กล่าวคือตัวแปรอิสระที่เราเอามาใช้ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า 
แหล่งงานอุตสาหกรรม และบริการขนส่งสาธารณะ  มีผลกับ
ราคาอย่างมีนัยยะสำคัญ 
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บทคัดย่อ 
 จากความนิยมของทุเรียนทำให้ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มี
ความสำคัญต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย ทำให้เป็นที่มา
ของงานวิจัยระบบการระบุพันธุ์ทุเรียนด้วยขั้นตอนวิธีต้นไม้การ
ตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และ
เพื่อเป็นศึกษาการจัดทำแช็ตบอท และเว็บไซต์ ในการระบุสาย
พันธุ์ทุเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยผู้วิจัยได้สร้างกฎจากลักษณะของ
ทุเรียนโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจอัลกอริทึม ID3 เพื่อนำมาเก็บเป็น
ฐานความรู้ และนำไปใช้ในการวิเคราะห์จำแนกสายพันธุ์ทุเรียน 
และใช้การอนุมานแบบเดินหน้า เพื่อวิเคราะห์ปัญหาว่าข้อมูลที่
ได้รับมาตรงกับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่หรือไม่ ซึ่งอยู่ในลักษณะ ถ้า...
แล้ว… ผลลัพธ์จะแสดงรายละเอียดของสายพันธุ์ทุเรียนที่ระบุได้ 
และผลการทดลองอยู่ในระดับดีโดยความถูกต้องของการระบุ
สายพันธุ ์คือ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยระบบผู้เชี่ยวชาญนี้สามารถ
ทำงานบนเว็บบราวเซอร์และไลน์แช็ตบอท  
คำสำคัญ – ระบบผู้เชี ่ยวชาญ, ระบบระบุพันธุ ์ทุเรียน, ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญระบุพันธ์ุทุเรียน 
 

 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author 

ABSTRACT 
Durian is the king of fruit. That is the reason why durian 
is an important fruit for the agricultural sector of 
Thailand. That we are making it to the source of 
research on the Durian Cultivar Identification System 
Using Decision Tree Algorithm. The study achieves 
results that meet the users' needs. The researcher 
created the rules from durian characteristics using a 
decision tree by algorithm ID3 to be collected as a 
knowledge base. There is used in the analysis of durian 
species. And we used Forward Chaining Inference to 
analyze the problem of whether the information 
received meets the existing rules or not. Which is in If 
... then ... The results will show details of the identified 
durian species. And the results were good, with the 
accuracy of the species identification is 100%. This 
expert system can run on a web browser and LINE 
chatbot.  
Keywords –  Expert System, Durian identification 
system, Durian expert system 
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1. บทนำ 
ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญต่อภาคการเกษตรของ

ประเทศไทย โดยไทยส่งออกทุเรียนเป็นอันดับที่หนึ่งของโลก
อ้างอิงจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ [1]และมีอัตราการ
เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยผลผลิตทุเรียนจะออกสู่ตลาดใน 2 ช่วง คือ 
ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนในภาคตะวันออก และช่วงเดือน
กรกฎาคมในภาคใต้ อ้างอิงจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ยกตัวอย่างในปี พ.ศ.2561 ไทยส่งออกทุเรียนจำนวน 759,828 
ตัน และในปี พ.ศ.2562 ส่งออกทุเรียนจำนวน 1,017,097 ตัน 
โดยพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดคือ พันธุ์หมอนทอง รองลงมาจะ
เป็นพันธุ์ชะนี พันธุ์กระดุม และพันธุ์ก้านยาว ซึ่งบางสายพันธุ์มี
ลักษณะคล้ายกันอาจทำให้ผู้ที่ไม่ได้เช่ียวชาญทางด้านทุเรียนแยก
ไม่ออกว่าทุเรียนพันธุ ์นั ้นเป็นทุเรียนพันธุ ์ใด มีโอกาสที่จะถูก
หลอก หรือเกิดการผสมทุเรียนที ่ผ ิดสายพันธุ ์ เป็นผลให้ไม่
สามารถส่งทุเรียนออกสู่ตลาดได้ ดังนั้นลักษณะของทุเรียนจึงมี
ความจำเป็นต่อการแยกสายพันธุ์ทุเรียนเป็นอย่างยิ่ง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการระบุสาย

พันธุ์ทุเรียนด้วยกฎตัดสินใจ (Rule Base) จากพันธุ์ทุเรียนใน
ประเทศไทย จำนวน 34 สายพันธุ์ โดยพัฒนาเป็นโปรแกรม
ประยุกต์แช็ตบอท และเว็บไซต์ ในการระบุสายพันธุ์ทุเรียนได้
อย่างถูกต้อง 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 โปรแกรมประยุกต์ Musang King  

โปรแกรม Musang King [2] เป็นโปรแกรมประยุกต์
บนโทรศัพท์ที่ใช้ค้นหาทุเรียนพันธุ์มูซานคิง โดยใช้การถ่ายรูป
ผ่านหน้าจอโทรศัพท์จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลและ
แสดงผลลัพธ์ออกมาว่ารูปทุเรียนที่ได้ถ่ายใช่ทุเรียนพันธุ์มูซานคิง
หรือไม่  
3.2 โปรแกรมประยุกต์ Year of the Durian  

โปรแกรม Year of the Durain [3] เป ็นโปรแกรม
ประยุกต์บนโทรศัพท์ที่ใช้ค้นหาสถานที่ปลูก แหล่งค้าขายและที่
พักที ่เกี ่ยวข้องกับทุเรียนภายในประเทศไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย อีกทั ้งยังมีบทความเกี ่ยวกับทุเรียนให้ศึกษาบน
โปรแกรมประยุกต์นี้ ซึ่งการค้นหาสถานที่ปลูก แหล่งค้าขายและ

ที่พัก มี 3 วิธี วิธีที่ 1 ให้ผู้ใช้เลือกเดือน-ปีที่ต้องการ ระบบจะ
แสดงผลลัพธ์ของสถานที่ปลูก แหล่งค้าขายและที่พักทั้งหมด
ภายในสามประเทศท่ีกล่าวข้างต้น วิธีที่ 2 ให้ผู้ใช้ค้นหาโดยใช้ช่ือ
สถานที่เป็นตัวค้นหา เมื่อใส่ชื่อสถานที่ที่ต้องการลงไประบบจะ
แสดงผลลัพธ์ทั้งสถานท่ีปลูก แหล่งค้าขายและที่พักตามที่สถานที่
น ั ้น ๆ มี วิธ ีที ่ 3 ทำได้โดยการเลือกประเทศ จังหวัด และ
หมวดหมู่ เช่น สถานที่ปลูก แหล่งค้าขาย และที่พัก เป็นต้น โดย
สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวต่อตัวเลือก  
3.3 รายงานการใช้เทคโนโลย ีการสำรวจระยะไกลและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สำรวจและประเมินผลผลิตทุเรียนปีการ
ผลิต 2546/47  

รายงานการใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สำรวจและประเมินผลผลิตทุเรียนปีการ
ผลิต 2546/47 [4] เป็นรายงานของสำนักสำรวจดินและวาง
แผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนและประเมินผลผลิตเป็น
รายตำบลในพื้นที่โครงการรวม 27 จังหวัด สำรวจข้อมูลพื้นฐาน
ที ่เกี ่ยวข้องกับปัจจัยการผลิต พันธุ ์ ช่วงอายุ ราคา เพื่ อเป็น
ฐานข้อมูลในโครงสร้างการประเมินผลผลิต จัดทำแผนที่ ดิจิทัล
และรายงานแสดงพื้นที่ปลูก ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูก
ทุเรียน โรงงานแปรรูป รับซื้อผลผลิตและประเมินผลผลิตของ
ทุเรียน ปีการผลิต 2546/47 ในพื้นที่โครงการ มีการตรวจสอบ
และรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งสวนและ
ข้อมูลด้านการผลิตของทุเรียน วิเคราะห์หาเนื้อท่ีปลูกทุเรียนจาก
ข้อมูลดาวเทียม โดยใช้ซอฟท์แวร์ การรับรู้จากระยะไกล และ 
GIS  
 จากผลงานที่กล่าวมามีทั้งที่สามารถระบุได้เพียงสาย
พันธุ ์เดียว และไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นทุเรียนสายพันธุ ์ใด 
งานวิจัยนี้จึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการประยุกต์และนำระบบ
ผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการระบุสายพันธุ์ทุเรียน เพื่อให้สามารถแยก
สายพันธุ ์ท ุเร ียนได้ด ีข ึ ้น ซึ ่งงานวิจั ยที ่เก ี ่ยวข้องกับระบบ
ผู้เชี่ยวชาญมีดังนี ้ 
3.4 โปรแกรมประยุกต์ Mushroom identification system 
by shape and spore color  

โปรแกรม  Mushroom identification system by 
shape and spore color [5] เ ป ็ น โ ป รแกรมประย ุ กต ์ บน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบุสายพันธุ์เห็ดโดยใช้รูปร่างและสีสปอร์ โดย
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การตอบคำถาม ดังนี้ สถานที่พบเห็ด ลักษณะของหมวกเห็ด ลำ
ต้นเห็ด ใต้หมวกเห็ด หมวกเห็ด จากน้ันระบบจะประมวลผลแล้ว
แสดงผลลัพธ์ คือ ชื่อสายพันธุ์เห็ด ความเป็นไปได้ที่จะเป็นสาย
พันธุ์ดังกล่าว(เปอร์เซ็นต์) และสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ โดยจะแสดง ดังนี้ ชื่อเห็ด ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ที่พบ ขนาด 
การรับประทาน ข้อมูลเห็ด รูปของเห็ด  
3.5 โปรแกรมประยุกต์ Expert system for choosing a 
plants should a well thought-out decision  

โปรแกรม Expert system for choosing a plants 
should a well thought-out decision [6] เ ป ็ น โ ป รแกรม
ประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ที่ช่วยผู้ใช้ในการตัดสินใจเลือกพันธุ์พืช
ในสวนหลังบ้าน โดยการตอบคำถามดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ของ
พันธุ ์พืชที่จะจัดสวน ชนิดของพันธุ ์พืช และความสนใจในการ
ปลูกตามฤดูกาล หากผู้ใช้เลือกสนใจ ระบบจะให้เลือกฤดูกาล
ก่อนแสดงผลลัพธ์ หากผู้ใช้เลือกไม่สนใจระบบจะแสดงผลลัพธ์
ท ันที โดยจะแสดงผลลัพธ ์เป ็นรายการพันธ ุ ์พ ืชที ่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ได้ตอบคำถามไว้  
 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว ระบบจะใช้ผู้เชี่ยวชาญ
และสร้างเป็นต้นไม้ตัดสินใจเพื่อช่วยในการหาคำตอบ โดยเก็บ
คำตอบไว้ในฐานข้อมูล และทำการเทียบคำตอบกับข้อมูลที่ผู้ใช้
กรอกว่าตรงกันหรือไม่ 
 

4. ระบบผู้เชี่ยวชาญระบุสายพันธุ์ทุเรียน 
4.1 ทุเรียน 

ทุเรียน [7] เป็นไม้ผลในวงศ์ฝ้าย (Malvaceae) ในสกุล
ทุเรียน (Durio) เป็นผลไม้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชาของผลไม้ ทุเรียน
เป็นพืชพื้นเมืองของบรูไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และเป็นที่
รู ้จักในโลกตะวันตกประมาณ 600 ปี ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีกลิ่น
เฉพาะตัว เนื้อในของทุเรียนกินได้หลากหลายไม่ว่าจะห่าม หรือ
สุกงอม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการนำทุเรียนมาทำอาหารได้
หลายอย่าง ทั้งเป็นอาหารคาวและอาหารหวาน แม้แต่เมล็ดก็ยัง
รับประทานได้เมื่อทำให้สุก ผลทุเรียนมีขนาดใหญ่และมีหนาม
แข็งปกคลุมทั่วเปลือก อาจมีขนาดยาวถึง 30 ซม. และอาจมี
เส้นผ่าศูนย์กลางยาวถึง 15 ซม. โดยทั่วไปมีน้ำหนัก 1-3 กิโลกรมั 
ผลมีรูปรีถึงกลม เปลือกมีสีเขียวถึงน้ำตาล เนื้อในมีสีเหลืองซีดถึง
แดง แตกต่างกันไปตามสปีชีส์ 

 พันธ ุ ์ท ุ เร ียนในประเทศไทยสามารถจำแนกเป็น
หมวดหมู่ได้ดังนี้ ดังภาพที่ 4.1-4.6  
กลุ่มกบ  

มีลักษณะรูปทรงใบเป็นแบบรูปไข่ขอบขนาน (oval-
oblong) ลักษณะปลายใบเป็นแบบแหลมโค้ง (acuminate-
curve) ลักษณะฐานใบเป็นแบบกลมมน (rounded-obtuse) 
และลักษณะทรงผลของกลุ่มกบน้ีจะกระจายอยู่ใน 3 ลักษณะคือ
กลม (rounded) กลมรี (oval) กลมแป้น (oblate) รูปร่างของ
หนามผลมีลักษณะโค้งงอ (hooked)  

 
ภาพ 1 ลักษณะพันธุ์ทุเรียนกลุ่มกบ [8] 

กลุ่มลวง 
มีลักษณะรูปทรงใบ ป้อมกลางใบ (elliptical) ลักษณะ

ปลายใบเรียวแหลม (acuminate-acute) ลักษณะฐานใบแหลม 
(acute) และมน (obtuse) ลักษณะทรงผลกระจายอยู ่ใน  2 
ลักษณะ คือ ทรงกระบอก (cylindroidal) และรูปรี (elliptic) 
รูปร่างของหนามผลมีลักษณะเว้า (concave) 

 

ภาพ 2 ลักษณะพันธุ์ทุเรียนกลุ่มลวง [8] 
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กลุ่มก้านยาว 
มีล ักษณะรูปทรงใบแบบป้อมปลายใบ (obovate-

lanceolate) ล ั กษณะปลาย ใบ เ ร ี ย วแหลม  ( acuminate) 
ลักษณะฐานใบเรียว (caunate acute) ลักษณะทรงผลเป็นรูปไข่
กลับ (obovate) และกลม (rounded) รูปร่างของหนามผลมี
ลักษณะนูน (convex) 

 

ภาพ 3 ลักษณะพันธุ์ทุเรียนกลุ่มก้านยาว [8] 

กลุ่มกำปั่น 
ม ีล ักษณะร ูปทรงใบ ยาวเร ียว ( linear-oblong) 

ลักษณะปลายใบเรียวแหลม (caudate-acuminate) ลักษณะ
ฐานใบแหลม (acute) ล ักษณะทรงผลเป ็นทรงขอบขนาน 
(oblong) รูปร่างของหนามผลมีลักษณะแหลมตรง (pointed) 

 

ภาพ 4 ลักษณะพันธุ์ทุเรียนกลุ่มกำปั่น [8] 

 

กลุ่มทองย้อย 
มีล ักษณะรูปทรงใบแบบป้อมปลายใบ (obovate-

lanceolate) ล ั กษณะปลาย ใบ เ ร ี ย วแหลม  ( acuminate) 
ลักษณะฐานใบมน (obtuse) ลักษณะทรงผลเป็นรูปไข่ (ovate) 
ร ูปร ่างของ หนามผลมีล ักษณะนูนปลายแหลม (pointed-
convex) 

 
ภาพ 5 ลักษณะพันธุ์ทุเรียนกลุ่มทองย้อย [8] 

กลุ่มเบ็ดเตล็ด 
ทุเร ียนที ่จ ัดอยู ่ใน กลุ ่มนี ้ม ีลักษณะไม่แน่ชัด บาง

ล ักษณะอาจเหม ือนก ับกล ุ ่มใดกล ุ ่มหน ึ ่ งใน  5 กล ุ ่มแรก 
ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่ผันแปรออกไป เช่น ลักษณะรูปทรงใบ 
จะมีลักษณะป้อมกลางใบ (elliptical) หรือรูปไข่ขอบขนาน 
(oval-oblong) ล ักษณะปลายใบเร ียวแหลม (acuminate-
acute หร ือ  cuspidate-acuminate) ล ักษณะฐานใบแหลม 
(acute) หรือมน (obtuse) ลักษณะทรงผลกระจายกันอยู่ใน ๓ 
ลักษณะ คือ กลมแป้น (oblate) กลมรี (oval) และทรงกระบอก 
(cylindroidal) รูปร่างของหนามผลมีลักษณะเว้าปลายแหลม 
(pointed-concave) หรือนูนปลายแหลม (pointed-convex) 
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ภาพ 6 ลักษณะพันธุ์ทุเรียนกลุ่มเบ็ดเตลด็ [8] 

4.2 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System: ES) 
ระบบผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ [9]  ค ือ การพ ัฒนาให ้ระบบ

คอมพิวเตอร์มีความรู้ รู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหา โดย
ใช้ความรู้ที ่มี หรือจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหนึ่ง ไป
แก้ไขปัญหาอื่นอย่างมีเหตุผล ระบบนี้จำเป็นต้องอาศัยฐานข้อมูล 
(Database) ซึ่งมนุษย์ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้กำหนดองค์
ความรู้ ไว้ในฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถ
วิเคราะห์ป ัญหาต่าง ๆ ได ้จากฐานความร ู ้น ั ้น โดยระบบ
ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐานสำคัญ 5 ประการ 
ดังต่อไปนี้   
4.2.1 ฐานความรู้ (knowledge base)  

เป็นส่วนท่ีเก็บรวบรวมความรู้ทั้งหมดของผู้เช่ียวชาญที่
ได้จากการศึกษาและประสบการณ์ โดยกำหนดโครงสร้างของ
ข้อมูล (Data Structure) ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน ซึ่ง
ภายในฐานความร ู ้จะรวบรวมตรรกะ (Logic) มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  
4.2.2 เคร่ืองอนุมาน (Inference Engine)  

เป็นส่วนควบคุมการใช้ความรู ้ในฐานความรู ้ เพื่อ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือเป็นส่วนการใช้เหตุและผล
ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ ES โดยเครื ่องอนุมานจะทำ
หน้าที่ตรวจสอบกฎเกณฑ์ที่อยู่ในฐานความรู้ และใช้เหตุผลทาง
ตรรกะให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ มักจะอยู่ในรูปแบบ ถ้า...แล้ว... 
4.2.3 ส่วนดึงความรู้ (Knowledge Acquisition 
Subsystem)  

เป็นส่วนที่ดึงความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น เอกสาร 
ฐานข้อมูล และผู้เชี ่ยวชาญ ผู้พัฒนาจะจัดความรู ้ที ่ได้มาให้

เหมาะสมกับโครงสร้างของฐานความรู้ และทำการบันทึกความรู้
ลงฐานความรู้ 
4.2.4 ส่วนอธิบาย (Explanation Subsystem)  

เป็นส่วนที ่อธิบายถึงรายละเอียดของข้อสรุปหรือ
คำตอบท่ีได้มา ว่าได้มาอย่างไร และทำไมจึงได้เช่นนั้น 
4.2.5 การติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)  

เป็นส่วนที ่ผ ู ้ใช้งานต้องมีการประสานกับ ES โดย
ผู้พัฒนาจะต้องทำให้ผู้ใช้มีความสะดวก ไม่เกิดความซับซ้อน ซึ่งมี
ผลทำให้ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
4.3 การแทนองค์ความรู้ (Knowledge Representation) 

เป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ มาทำการจัดระเบียบก่อนการใช้
งาน (organized for use) [10] หรืออาจกล่าวได้ว่า การแทน
องค์ความรู้  คือ  กระบวนการในการจัดรูปแบบองค์ความรู้หรือ
แทนค่าขององค์ความรู้ที่จัดหามาได้ จัดเก็บลงในหน่วยความจำ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะด้วยวิธีการเขียนโปรแกรม  หรือ
อาจใช้วิธีอธิบายเหตุผลข้อสรุปของข้อเท็จจริงที่ได้ การแทนองค์
ความรู้มีหลายวิธี ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ใช้ Decision Trees (ต้นไม้
การตัดสินใจ) อัลกอรึทึม ID3 เพื ่อสร้างต้นไม้ตัดสินใจในการ
ลำดับความสำคัญของคำถามเพื่อที่ให้ได้คำตอบเป้าหมาย และ
กฎ (Rule-Based) [11] มาใช้ในการแทนองค์ความรู้ ซึ่งกฎเป็น
วิธีการที่นิยมที่สุดในการแทนความรู้ที่ใช้กับระบบผู้เชี ่ยวชาญ 
เดอกิน (Durkin, 1988)  [11] ได้ต ั ้งกฎว่าโครงสร้างความรู้
เกี่ยวข้องกับข้อมูลบางอย่างและข้อมูลอื่นสามารถสรุปและเชี่ยม
โยงไปยังความรู้เดิมได้ วิธีการแทนความรู้มักจะรู้จักกันในช่ือของ
กฎผลผลิต (production rule) โดยกฎผลผลติหลกัมีรูปแบบเปน็
ดังนี ้

IF<condition> THEN<action> 
กฎแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ หลัง IF และหลัง THEN 

โดย หลัง IF จะบอกถึงเงื ่อนไขหรือเหตุการณ์ที ่เกิดก่อน ส่วน 
หลัง THEN จะบอกผลลัพธ์หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น ซึ่งกฎ
สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งเงื ่อนไข โดยใช้ AND หรือ OR เป็น
ตัวเชื่อม  

ตัวอย่าง กฎ เช่น  
1.) if เน ื ้อเน ียนละเอียด และ เนื ้อส ีเหลือง และ 

ปริมาณมาก และ ใบรูปไข่ขอบขนาน และ ปลายใบแหลมโค้ง 
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และ ฐานใบกลมมน และ ผลทรงกลม , กลมรี, กลมแป้น และ 
หนามโค้งงอ then กบก้านสั้น 

2.) if เนื ้อเนียนละเอียด และ เนื ้อสีเหลืองสด และ 
ปริมาณมาก และ ใบรูปไข่ขอบขนาน และ ปลายใบแหลมโค้ง 
และ ฐานใบกลมมน และ ผลทรงกลม, กลมรี, กลมแป้น และ 
หนามโค้งงอ then กบชายน้ำ 

3.) if เนื้อเนียนละเอียด และ เนื้อสีเหลืองอมชมพู และ 
เส้นใยปานกลาง และ ใบป้อมกลางใบ และ ปลายใบเรียวแหลม 
และ ฐานใบแหลม, มน และ ผลทรงกระบอก, รูปรี และ หนาม
เว้า then ชมพูศรี 

4.) if เนื้อเนียนละเอียด และ เนื ้อสีเหลืองเข้ม และ 
เส้นใยปานกลาง และ ใบป้อมกลางใบ และ ปลายใบเรียวแหลม 
และ ฐานใบแหลม, มน และ ผลทรงกระบอก, รูปรี และ หนาม
เว้า then ชะนี 

5.) if เนื้อเนียนละเอียด และ เนื้อสีเหลืองทอง และ 
เส้นใยปานกลาง และ ใบป้อมปลายใบ และ ปลายใบเรียวแหลม 
และ ฐานใบเรียว และ ผลทรงรูปไข่กลับ , กลม และ หนามนูน 
then ก้านยาว 

6.) if เนื้อเนียนละเอียด และ เนื้อสีเหลืองนวล และ 
ปริมาณมาก และ ใบยาวเรียว และ ปลายใบเรียวแหลม และ 
ฐานใบแหลม และ ผลทรงขอบขนาน และ หนามแหลมตรง 
then หมอนทอง  

7.) if เนื ้อเนียนละเอียด และ เนื ้อสีเหลืองเข้ม และ 
เส้นใยน้อย และ ใบป้อมกลางใบ, รูปไข่ขอบขนาน และ ปลายใบ
เรียวแหลม และ ฐานใบแหลม, มน และ ผลทรงกลมแป้น, กลม
รี, ทรงกระบอก และ หนามเว้าปลายแหลม , นูนปลายแหลม 
then เขียวตำลึง 

8.) if เนื้อหยาบ และ เนื้อสีเหลืองเข้ม และ เส้นใยน้อย 
และ ใบป้อมกลางใบ, รูปไข่ขอบขนาน และ ปลายใบเรียวแหลม 
และ ฐานใบแหลม , มน และ ผลทรงกลมแป ้น , กลมรี , 
ทรงกระบอก และ หนามเว้าปลายแหลม, นูนปลายแหลม then 
ชายมังคุด 

9.) if เนื้อเนียนละเอียด และ เนื้อสีเหลืองนวล และ ใบ
ป้อมกลางใบ, รูปไข่ขอบขนาน และ ปลายใบเรียวแหลม และ 
ฐานใบแหลม, มน และ ผลทรงกลมแป้น, กลมรี, ทรงกระบอก 
และ หนามเว้าปลายแหลม, นูนปลายแหลม then นมสด 

10.) if เนื้อเนียนละเอียด และ เนื้อสีเหลืองอ่อน และ 
ปริมาณมาก และ เส้นใยไม่มี และ ใบป้อมกลางใบ , รูปไข่ขอบ
ขนาน และ ปลายใบเรียวแหลม และ ฐานใบแหลม, มน และ ผล
ทรงกลมแป้น, กลมรี, ทรงกระบอก และ หนามเว้าปลายแหลม, 
นูนปลายแหลม then หลงลับแล 

 
ภาพ 7 โครงสร้างภาพรวมของระบบ 

 จากภาพที่ 7 แสดงโครงสร้างภาพรวมของระบบ โดย
เริ ่มต้นที ่การรับลักษณะทุเร ียนจากผู ้ใช้ จากนั ้นระบบจะ
ประมวลผลว่าได้รับข้อมูลเพียงพอในการคัดแยกสายพันธุ์หรือไม่ 
ถ้ายังไม่เพียงพอระบบจะถามคำถามเพิ่ม โดยคำถามจะเปลี่ยนไป
ตามคำตอบของผู้ใช้ ถ้าระบบได้คำตอบเพียงพอแล้ว จะแสดง
รายละเอียดของพันธุ์ทุเรียนตามลักษณะที่ได้เลือกมา  
 

5. ผลการวิจัย 

 
ภาพ 8 แบบจำลองโครงสร้างการทำงานของระบบ 

 จากภาพที่ 8 แสดงแบบจำลองโครงสร้างการทำงาน
ของระบบ ประกอบไปด ้วย ส ่วนประสานกับผ ู ้ ใช ้  (User 
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Interface) คือ ส่วนของหน้าเว็บไซต์และ ไลน์ แช็ตบอท (Line 
Chatbot) และส่วนภายในระบบซึ่งประกอบไปด้วยฐานข้อมูล 
(Database) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้คัดแยกสายพันธุ์ทุเรียน มี
การใช้การอนุมานแบบเดินหน้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์
ว่าตรงกับกฎที่ระบบมีหรือไม่ โดยกฎที่ได้นั้นมาจากข้อมูลที่เก็บ
อยู ่ในฐานความรู ้ของระบบ จากนั ้นจะส่งผลลัพธ์กลับไปยัง
ผู้ใช้งาน 

 

 
ภาพ 9 หน้าจอระบบ 

 

 
ภาพ 10 หน้าจอระบบ 

 จากภาพที่ 9 และ 10 แสดงหน้าจอของระบบ ในส่วน
ของการตอบคำถาม โดยคำถามจะเปลี่ยนไปตามคำตอบของผู้ใช้
และผู้ใช้ต้องตอบคำถามจนกว่าระบบจะได้ข้อมูลเพียงพอในการ
คัดแยกสายพันธ์ุทุเรียน 
 

 
ภาพ 11 หน้าจอระบบ 

 จากภาพที ่ 11 แสดงหน้าจอของระบบ ในส่วนของ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ลักษณะที่ผู้ใช้กรอกเข้ามา แสดง
เป็น ชื ่อสายพันธุ ์ทุเรียน และลักษณะของพันธุ ์ทุเรียน ได้แก่ 
ความละเอียดของเนื้อ สี เส้นใย ใบ ปลายใบ ฐานใบ รูปร่าง และ
หนาม 
 มีขั้นตอนการทดสอบระบบโดยการใช้ผลลัพธ์ที่ได้จาก
ระบบมาเปรียบเทียบกับคำตอบของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถ้าผลลัพธ์ที่
ได้ถูกต้องตรงกับผลลัพธ์ของผู้เชี่ยวชาญแสดงว่าระบบสามารถ
ระบุสายพันธุ์ทุเรียนได้ถูกต้อง แต่หากผลลัพธ์ที่ได้จากระบบไม่
ตรงกับผลลัพธ์ของผู้เชี่ยวชาญแสดงว่าระบบระบุสายพันธุ์ทุเรียน
ไม่ถูกต้อง โดยใช้ทุเรียนทั ้งหมด 34 สายพันธุ ์ เพื ่อให้ได้กฎ
ทั้งหมด 34 กฎ ผลการทดลองมีความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ 
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6.กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพ 11 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากภาพ 11 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยของระบบ 
โดยเขียนตามตัวแปรที่ใช้ศึกษาสำหรับการวิจัยเชิงทดลอง [12] 
 

7. สรุป 
 ระบบการระบุพันธุ ์ทุเรียนด้วยขั้นตอนวิธีต้นไม้การ
ตัดสินใจ สามารถช่วยผู้ใช้วิเคราะห์เพื่อจำแนกสายพันธุ์ทุเรียน 
และได้ผลลัพธ์เป็นรายละเอียดของสายพันธุ ์ทุเรียนที่ระบุได้ 
งานวิจัยนี้มีทุเรียนในขอบเขตการศึกษาจำนวน 34 สายพันธุ์ ซึ่ง
เป็นสายพันธุ์ที่รับประทานได้ในปี 2563 ในประเทศไทย ระบบ
แปลงความรู ้ที ่ได้จากลักษณะทุเรียนให้อยู ่ในรูปของต้นไม้
ตัดสินใจ และนำมาแทนค่าความรู้ในฐานความรู้ด้วยรูปแบบของ
กฎจำนวน 34 กฎและใช้กลไกอนุมานแบบเดินหน้าในการหา
เหตุผลเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดให้กับผู้ใช้งาน ผลการทดลอง
อยู่ในระดับดีโดยความถูกต้องของการระบุสายพันธุ ์คือ 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 
 

8. อภิปรายผล 
ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อระบุสายพันธุ์ทุเรียนในประเทศ

ไทย เป็นระบบที ่จัดทำขึ ้นเพื ่อช่วยผู ้ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ
จำแนกสายพันธุ ์ทุเรียน จากผลการวิจัยพบว่าระบบสามารถ
แสดงรายละเอียดสายพันธุ ์ทุเรียนได้ตรงตามที่ผู ้ใช้ระบุ 100 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ระบบได้สร้างกฎจากลักษณะ
ของทุเรียนโดยใช้อัลกอริทึม ID3 มาเก็บไว้เป็นฐานความรู้ ทำให้
เมื่อผู้ใช้ใส่รายละเอียดของทุเรียนมาตรงกับกฎที่ระบบมีจึงจะได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ABSTRACT 

 

The benefits of spaced repetition over other more 

common study techniques is a long understood fact in 

academia. However, spaced repetition is still relatively 

obscure, for a number of reasons, including lack of 

knowledge on part of students of better methods, lack of 

incentives on part of educators to change their teaching 

style, and the inherent constraints on part of institutions 

and administrators to change the system. 
 

Spaced Repetition is thus more commonly used as a 

self-studying technique, but when fully harnessed, can 

have extremely impressive results. This project attempts to 

create a space repetition solution that can be easily 

hackable and modified to fit customized user needs, in the 

form of an add-on for Anki, an existing spaced repetition 

software. Unfortunately, we find Anki's algorithm 

inadequate for a number of reasons. We also create 

materials to educate people on how best to use Anki, 

because some of the UI is unintuitive. We achieve some 

success: in total, 132 people have downloaded the add-on.  
Keywords – Spaced Repetition, Optimization, Bayesian 

Statistics 

 

I. INTRODUCTION TO THE SCIENCE OF 

LEARNING 

 

 The ability to learn is an invaluable skill. Moreover, it 

is an invaluable meta-skill: optimizing how we learn allows 

for more efficient acquisition of other skills. Because it is 

a skill, the ability to learn can be improved. How learning 

can be better facilitated in real-world settings is explored 

in the field of the science of learning: an interdisciplinary 

field at the crossroads of cognitive neuroscience, 

educational psychology, and computer science. In general, 

this field suggests that most common learning techniques 

among students are suboptimal. 
 

 For example, a meta-analysis by Dunlosky et al [1], a 

cornerstone study in the science of learning, evaluates the 

effectiveness of 10 learning techniques. Common 

techniques, such as summarizing and highlighting text, 

were found to be generally ineffective for learning 

material, and comparable to a simple read-through of a 

textbook. Other techniques, such as distributed practice 

and practice testing, were found to be highly effective 

ways of learning and retaining information, but are less 

known. To date, one of the most powerful tools discovered 

in the science of learning is spaced repetition. 
 

 Spaced repetition combines three key findings: the 

testing effect, the distribution effect, and the lag effect, 

into an efficient learning method. 
 

 The testing effect is an observation that learning 

techniques that involve active information retrieval, such 

as using flashcards as a form of studying [2], are generally 

more effective than passive re-reading. Here, ‘testing’ refers 

not only to formal exams but more broadly the attempt to 

retrieve information from memory. In fact, Allen [3] found 

that memories formed as a result of testing once are 

comparable in strength to those formed by ‘studying’ 5 

times. 
 

 Testing is found to boost learning in multiple ways: 
memory for the tested information is improved [4], the rate 

of forgetting is slowed [5], learning is potentially 

transferred to new situations [6], and learner metacognition 

itself is improved [7]. 
 

 A noteworthy study by Roediger & Karpicke [8] 
involves multiple experiments comparing the efficacy of 

testing with rereading over varying periods of time for 

learning Swahili vocabulary. Reading comprehension was 

greater among the rereading group over a period of 5 

minutes.  However, the self-testing group performed better 

over a period of 2 days and 1 week. Students wrongly 

believed that rereading was superior to testing for all 

intervals and rarely tested themselves. Furthermore, 

students almost never tested items already learned. 
 

 The spacing effect refers not to a particular type of 

learning technique, but rather, the schedule of learning 

sessions. The spacing effect suggests that distributed 

practice, spreading learning out over time, is more 

effective than cramming, also called ‘massed practice’ [8].    
Each learning session could involve restudying material, 

retrieving information from memory, or practicing skills. 
Combining the testing effect with the spacing effect, using 
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appropriately scheduled learning sessions to test retrieval 

(distributed practice testing), is found to be better than 

distributed study alone [5]. 
 

 In a large meta-analytical study on distributed practice 

testing, Cepeda et al [10] review 184 articles with 317 

experiments. The usual observation is that the massed 

practice group initially outperforms the distributed 

practice group, but the distributed practice group later 

outperforms the massed practice group over the span of 

days or even hours. 
 

 The spacing effect is a heavily generalizable finding. 
The spacing effect applies across various domains (e.g. new 

lists of words, perceptual-motor tasks, spatial tasks), age 

groups (infancy [11], childhood [12], adulthood [13], and the 

elderly [14]), and even species (rats [15], pigeons [16], flies 

[17], bees [18] and sea slugs [19]). 
 

 The lag effect answers the question of how to space 

each learning episode in distributed practice testing for 

optimal retention. Long lags between episodes are more 

effective than short lags. While the typical intervals 

between learning sessions can be expected to be on the 

order of days or weeks, most studies have used relatively 

short intervals of less than a day [10]. 
 

 There is some debate about whether the intervals 

between each learning session should expand or remain 

constant in length. Landauer and Bjork [20] were the first 

to compare the efficacy of various schedules of distributed 

practice. Amongst the schedules tested, the expanding 

schedule yielded the highest recall followed by equal-
interval, contracting, and massed practice, respectively. 
Furthermore, in a practical setting of attempting to learn 

foreign vocabulary over four weeks, Kang, Lindsey, and 

Mozer [21] found that an expanding schedule of distributed 

practice was superior. The idea of an expanding schedule 

is intuitively appealing and has been influential in the 

development of spaced repetition. 
 

 When the three effects are put together, we obtain an 

‘expanding distributed practice’ schedule, more commonly 

known as ‘spaced repetition’.  
 

 Spaced repetition is one of the most powerful 

methods of learning discovered and has been successfully 

incorporated into noteworthy learning syllabi. The 

Pimsleur Language Programs, for example, uses a spaced 

repetition algorithm to present material, with the following 

intervals between learning sessions: 5 seconds, 25 seconds, 

2 minutes, 10 minutes, 1 hour, 5 hours, 1 day, 5 days, 25 

days, 4 months, and 2 years [22]. The optimal intervals for 

each person are dependent upon a number of factors, such 

as the base learning rate, time of day, difficulty of material 

etcetera. 
 

 In recent years, spaced repetition software and 

online platforms such as Anki and Duolingo have become 

increasingly popular, often replacing physical flashcards. 
The promise of these software is a more personalized, and 

thus more effective, spaced repetition algorithms. 
However, most of spaced repetition algorithms today 

remain simple rule-based heuristics with hard-coded 

parameters, which are unable to fulfill this promise. 
Adaptive, data-driven algorithms with provable guarantees 

have been largely missing until very recently [23]. 
 

 There is very little research on the effectiveness 

of spaced repetition when incorporated into a formal 

classroom setting. However, there have been cases of 

individuals achieving significant success using spaced 

repetition. For example, Ali Abdaal, a medical school 

student at Cambridge University, ranked 1st for his exams 

by using a spaced repetition-based essay memorization 

framework. More broadly, a large online community of 

medical school students has formed around the usage of 

Anki in learning large amounts of factual material. The 

reason this works for medical school students is because 

of their highly standardized memorization based 

curriculum, and the reason they use Anki is because its 

open source nature allows for flashcards to be easily 

shared across users. 
 

Similar success has also been observed in non-traditional 

contexts. For example, Roger Craig set multiple records on 

the quiz show Jeopardy! by using a spaced repetition 

software (Anki) to memorize chunks of 200,000 past 

questions [24]. Another Jeopardy! winner, Arthur Chu, also 

used Anki in order to train. 
 

Despite the promises of spaced repetition, a key problem 

observed in the science of learning is the inability to 

convince students to try what are considered better 

methods. As briefly hinted at in Roediger and Karpicke [8],  
students generally were not aware that testing and 

distributed practice were empirically better for recall. In a 

more recent survey, Morehead, Rhodes & Delozier [25] 
found that the majority of college students were aware the 

spaced study benefits learning, yet students still reported 

frequently massing their study before an exam. Kang 

proposed that there were probably two broad factors that 

work against students' greater use of spaced practice: first, 

the lack of forethought or planning required to space out 

one's study and the discipline needed to follow through on 

the plan, and second, the ̀ subjective sense of fluency often 

engendered by passed practice, which can mislead 

students in feeling large gains in learning' (these gains, of 

course, do not last) [4].  
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A 

similar problem arises on the institutional level: while 

findings in spaced repetition have been known for a long 

time, they have never been properly incorporated into 

modern education. The spacing effect is ‘a case study in the 

failure of how to apply the results of psychological 

research’ [26]. According to Vash, “education policy setters 

know perfectly well that [spaced practice] works better 

[than massed practice]. They don't care. It isn't tidy. It 

doesn't let teachers teach a unit and dust off their hands 

quickly with a nice sense of ‘Well, that's done.’” Again, 

Kang cites two reasons for this: first, instructors who often 

resort to familiar methods and techniques in teaching as 

opposed to research in the field, and second, the 

conventional instructional practice, which typically favors 

massed practice [4].  
 

II. MODELING HUMAN MEMORY 

 

 Spaced repetition, and the science of learning in 

general, is often credited to Hermann Ebbinghaus, a 

German psychologist. Prior to Ebbinghaus, research into 

learning and memory centered mainly around 

philosophical observations and speculation. When 

Ebbinghaus's experiments on memory were first published 

in 1885, they had an immediate effect on the field of 

memory research. Among other things, Ebbinghaus is 

known for the discovery of the spacing effect, the lag 

effect, the ‘savings effect’, the ‘learning curve’ and the 

‘forgetting curve’. These terms are explained in detail 

below. 
 

In his seminal 1885 paper ‘On Memory’ [27], Ebbinghaus 

attempted to memorize lists of ‘trigrams’: 3-letter nonsense 

syllables, such as ‘WID’ and ‘HOF’. Trigrams were chosen 

as learning materials, (rather than, say, poems), as they 

were free of previous associations. Ebbinghaus would look 

at each syllable for 0.4 seconds, pause for 15 seconds, and 

then go through the list again, until he could correctly 

recite the entire list at speed. He would then wait until he 

could no longer recall any of the items in the list, and 

relearn the entire list again. Generally, the list would be 

memorized faster the second time. Ebbinghaus theorized 

that the difference between time taken to learn the list on 

the first and second passes were due to previously learned 

memories in his subconscious. Although the information 

could no longer be consciously assessed, the subconscious 

brain would retain information in what he termed ‘savings’. 
 

Ebbinghaus would develop his theory of memory savings 

more concretely in his formulation of the ‘learning curve’, 
and its less well-known complement, the ‘forgetting curve’.  
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In his paper, Ebbinghaus referred to the learning curve as 

representing the increase in time to learn a list of trigrams 

as the length of the list increased. More broadly, the 

learning curve - which has since seen growing use in other 

fields - represents how learning gradually increases over 

time. Learning curves are often modeled as sigmoidal 

functions, or ’S-curves’, as it captures three commonly 

observed behaviors in mastering material: a slow initial 

improvement, then a rapid increase, and a leveling off as 

one plateaus. Exponential curves, or power law curves, are 

also sometimes used to approximate rapid learning 

without any initial difficulty. In his paper, Ebbinghaus 

assumed an exponential curve, though as will be later 

discussed, a power law was also considered.  
 

A ‘steep learning curve’, as depicted in green, describes the 

progression of a skill that is quickly acquired over a 

relatively short period of time (Oxford Dictionary, 

American Dictionary, Merriam Webster). In colloquial use, 

a ‘steep learning curve’ has the opposite meaning of its 

original definition. In its scientific use, to say a subject has 

a ‘steep learning curve’, would mean that learning is 

rapidly gained in the initial period, i.e. is not difficult. 
 

Conversely, forgetting curves describe how memories 

decay over time in the absence of reviews. A `steep 

forgetting curve' would characterize a difficult skill, in 

which information is quickly lost, while a `shallow 

forgetting curve' would characterize easily memorized 

information, with slow decay of retention. Ebbinghaus 

posited that each time a learning session occurs, `savings' 

accumulates, and the forgetting curve after subsequent 

reviews become more shallow. This would also imply that 

the optimal intervals between learning sessions expand in 

length. 
 

By modern standards, Ebbinghaus' research had a few 

methodological issues, though the main consideration is 

the use of a single-subject design. Single-subject designs 

are not unusual in memory research: in fact, they often 

provide the advantage of having no inter-subject 

variability. However, variability on the level of the 

individual would still require hundreds of trials to be 

minimized to acceptable levels - Ebbinghaus’ own 

estimates of the forgetting curve is based on seven months 

of arduous self-experimenting, and would often consume 

up to three hour-long sessions per day. 
 

The main concern regarding single-subject designs is the 

lack of generalizability. In the absence of further research, 

it is unclear if the shape of the forgetting curve remains 

similar across different individuals. It could be possible 

that Ebbinghaus' own memory was exceptional in some 

way. For his own memory savings function, Ebbinghaus fit 

his observations with the curve: 
 

                𝑄(𝑡) =
1.84

𝑙𝑜𝑔𝑡1.25+1.84
                  (1) 

 

‘Savings’ is specifically defined as the relative amount of 

time saved on the second learning trial as a given the first 

trial, and is analogous to retention rate. For example, a 

savings of 100% indicates all items from the first trial were 

remembered on the second, and a savings of 75% would 

indicate the relearning missed items required only 25% as 

long as in the first learning session. In modern 

formulations, we would say Ebbinghaus had assumed an 

exponential decay model, following an equation of the 

form:  
                                         𝑅 = 𝑒−𝑡/𝑠                                 (2) 
 

where R is the retrievability of memory (a measure of how 

easy it is to retrieve a piece of information from memory), 
s is the stability of memory (which determines how fast R 

falls over time in the absence of training, testing, or other 

recall), and t is time. 
 

Interestingly, in his first manuscript on 1880 (Before the 

1885 submission), Ebbinghaus had in fact used a different 

equation, of 

 

                           𝑄(𝑡) = (1 + 0.51𝑡)−0.099                     (3) 
 

Recent developments indicate that a power-law function 

may better approximate the shape of the forgetting curve. 
Wickelgren a further distinction that an exponential 

function described forgetting from short-term memory but 

that a power function described forgetting from long-term 

memory [28] . A power law function has the form: 
 

                                         𝑅 = 𝑡−1/𝑠                                 (4) 
 

In 2015, Murre and Dros replicated Ebbinghaus' 

experiment on J. Dros (also one of the coauthors) [29]. 
Instead of running 12-45 replications per time interval, 

Dros ran 10 replications per time. Unlike Ebbinghaus, who 

experimented at fixed times of the day (in the morning at 

10am, sometimes additionally at 12pm and further at 7pm), 
Dros would review at convenient but inconsistent times of 

day. This is likely inconsequential: In another previous 

study by Heller et al (1991), time of day effects were not 

replicated. A further difference was the material used: 
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while Ebbinghaus used 2300 trigrams formed from the 

German alphabet, Murre and Dros used 2100 trigrams 

formed from the phonotactics of Dutch, and removed 

syllables which too much meaning in Dutch to ensure 

uniform difficulty of the stimuli. 
 

When using modern statistical techniques, computer-
optimized curves to fit the observations of the Murre and 

Dros study were very similar to the one that Ebbinghaus 

calculated manually. Specifically, the parameter values for 

the power function were 0.523 and 0.101 (compared to 

Ebbinghaus’ 0.51 and 0.099), and for the 

logarithmic/exponential function was 1.8 and 1.21 

(compared to Ebbinghaus’ 1.85 and 1.25). A more advanced 

Memory Chain Model (MCM) equation was also proposed, 

which incorporates more parameters, and which achieved 

a higher 𝑅2 and lower AIC, but the overall conclusion was 

that Ebbinghaus’ original study was sound in its 

methodology. 
 

With the shape and the importance of the forgetting curve 

established, we attempt to evaluate a few noteworthy 

spaced repetition algorithms, either currently deployed or 

developed in academia for possible implementation in an 

Anki add-on. We attempt also to evaluate the following 

algorithms in light of practical considerations: for example, 

most Anki users review their cards at most once per day. 
Thus, once a card has been learned and intervals have 

stretched beyond a day, granularity to the level finer than 

days are not practically significant.  
 

Anki uses the SM2 algorithm, originally developed by 

Polish software developer Piotr Wozniak for SuperMemo, 

another spaced repetition software in the 1980s. Anki has 

not improved its algorithm since, and upgrading to the 

latest member of the SuperMemo algorithm is not 

possible, as they are proprietary.  
 

Anki's implementation of the SM2 algorithm does not 

offer binary quizzes. Instead of pass or fail, users can 

indicate the result of a flashcard they reviewed as: ‘failed’, 
‘passed - hard’, ‘passed’, ‘passed - easy’. The length of 

corresponding next intervals are as follows: 
 

For failed reviews, where i is the length of the previous 

interval, and $m_0=0$ by default; 

𝑖1 = 𝑚0 ∗ 𝑖 
For hard reviews, where d is the delay (in days) between 

the due date and the review date; 

𝑖2 = 𝑚𝑎𝑥(𝑖 + 1, (𝑖 + 𝑑/4) ∗ 1.2 ∗ 𝑚)) 
For ok reviews;  

𝑖3 = 𝑚𝑎𝑥(𝑖2 + 1, (𝑖 + 𝑑/2) ∗ (𝑓/1000) ∗ 𝑚) 
For easy reviews, where $m_4=1.3$ by default; 

𝑖4 = 𝑚𝑎𝑥(𝑖3 + 1, (𝑖 + 𝑑) ∗ (𝑓/1000) ∗ 𝑚 ∗ 𝑚4) 

Where f is the `factor' of each card (referred to in the Anki 

sourcecode as ‘ease’, which is a number with a maximum 

of 1300 which gets incremented by 150 - 200 every review, 

depending on the type. f is simultaneously adjusted along 

with the interval at each step, as follows: 
 

If a review is failed; 

𝑓 ′ = 𝑚𝑎𝑥(1300, 𝑓 − 200) 
If a review is hard; 

𝑓 ′ = 𝑚𝑎𝑥(1300, 𝑓 − 150) 
If a review is ok; 

𝑓′ = 𝑓 

If a review is easy; 

𝑓 ′ = 𝑚𝑎𝑥(1300, 𝑓 + 150) 
 

 

As mentioned previously, this is the default option, and is 

the main spaced repetition solution available online. Anki 

has a large number of users, and a support community 

around it. 
 

The following algorithms are considered as alternatives to 

Anki's algorithm. 
 

A recent spaced repetition algorithm that has seen practical 

use is half-life regression, developed by the team at 

Duolingo. Duolingo is a platform for second-language 

acquisition, where students develop skills in translating 

lexemes from one language to another. 
 

The objective function to be minimized is  

𝑙(⟨𝑝, 𝛥, 𝑥⟩; 𝛩) = (𝑝 − 2
−

𝛥

2𝛩𝑥)2 + 𝛼(
−𝛥

𝑙𝑜𝑔2𝑝
− 2𝛩𝑥)2 + 𝜆||𝛩||2

2  

This is a convex function, and can be solved using 

stochastic gradient descent. The team at  Duolingo reported 

a reduction in the error of predicting recall rates by over 

45%, and improved daily student engagement by 12%. 
However, because of the requirement for each lexeme to 

be known beforehand in training the data, it would be 

infeasible for implementation in Anki, where users study 

on their own.  
 

Tabibian [23] considers the optimal reviewing schedule as 

a stochastic optimization problem, with the objective 

function to be minimized being: 
 

𝑚𝑖𝑛𝔼[∫
0

𝑇
((1 − 𝑚(𝑡))2 +

1

2
𝑞𝑢2(𝑡))𝑑𝑡]𝑠. 𝑡. 𝑢(𝑡) ≥ 0, ∀𝑡 ∈ (0, 𝑇] 

 

Where (1 − 𝑚(𝑡))2  is the probability of forgetting and 
1

2
𝑞𝑢2(𝑡)  is the review rate. In particular, q is the tuning 

parameter that sets the tradeoff between the two objectives. 
The solution is obtained by reformulating the objective 

function as a partial differential equation, and deriving it 

using the Hamilton-Jacobi-Bellman equation, as: 
𝑢(𝑡) = 𝑞−1/2(1 − 𝑚(𝑡)) 
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Where $u(t)$ is the probability of forgetting at any given 

point in time.  
 

So with perfect recall, 𝑚(𝑡) = 1 ⟹ 𝑢(𝑡) = 0, no reviews 

should be scheduled, and at zero recall, 𝑚(𝑡) = 0 ⟹
𝑢(𝑡) = 𝑞−1/2, and learner must review the item following 

an exponential decay curve 𝑞−1/2 . The rate at which the 

item should be reviewed is proportional to how close the 

learner is to forgetting the item. This is intuitive and 

relatively easy to implement. 
 

The solution Tabibian provides is 'provably optimal’; it can 

be shown the algorithm cannot be improved upon via tools 

from optimal control theory. However, these proofs of 

optimality may be unconvincing to some potential users, 

as they practically assume, for example, that cards that are 

due will be reviewed exactly when they are scheduled. 
Furthermore, the stochastic nature of the algorithm may 

result in due times that are unintuitive and unappealing. 
 

Ebisu models the results of each test as a Bernoulli, pass-
fail attempt. For each piece of information, the results are 

therefore a Bernoulli random variable: 
 

𝑥𝑡 ∼ Bernoulli(𝑝𝑡) 
 

The conjugate prior to the Bernoulli is the Beta distribution 

 

𝑝𝑡 ∼ Beta(𝛼𝑡 , 𝛽𝑡) 
 

Conjugate priors have nice properties in that once we 

update (i.e. observe new results), our belief about the recall 

probability is updated. The resultant, new estimation 

follows another Beta distribution, with the following 

arguments: 
 

𝑝𝑡 ∼ Beta(𝛼𝑡 + 𝑥𝑡 , 𝛽𝑡 + 1 − 𝑥𝑡) 
 

In other words, since $x_t$ is 1 for a correct answer and 

𝑥𝑡 = 0 when not, the updated parameters are Beta(𝛼 +
1, 𝛽) for a correctly answered quiz, and Beta(𝛼, 𝛽 + 1) 
for an incorrectly answered one. 
 

In order to find the probability of recall at some point in 

the future, 𝑡2 = 𝑡, we find that  

 

𝑝𝑡2 = 𝑝𝛿𝑡 = 2−𝛿𝑡/ℎ = (2−𝑡/ℎ)𝛿 = (𝑝𝑡)
𝛿  

 

When a random variable following a Beta distribution 

becomes raised to a positive power, it becomes non-Beta 

distributed. Following a manipulation of variables 

(provided in the appendix), this variable instead is 

distributed to the generalized Beta of the first kind. 
 

𝑝𝑡
𝛿 ∼ GB1(𝑝; 1/𝛿, 𝛼; 𝛽) 

 

In short, a flashcard begins with the memory model as 

(𝛼, 𝛽, 𝑡) . After a quiz is administered, it becomes 

(𝜇(
𝜇(1−𝜇)

𝜎2−1
), (1 − 𝜇)(

𝜇(1−𝜇)

𝜎2−1
), 𝑡 ′), where 𝜇 = 𝑚1  and 𝜎2 =

𝑚2 − 𝜇2, where  

 

𝑚𝑛 =
∑𝑖=0
𝑛−𝑘(𝑛−𝑘

𝑖
)(−1)𝑖 ∗ 𝐵(𝛼 + (𝑖 + 𝑘)𝛿) + 𝑁𝛿(

𝑡 ′

𝑡2
), 𝛽)

∑𝑖=0
𝑛−𝑘(𝑛−𝑘

𝑖
)(−1)𝑖 ∗ 𝐵(𝛼 + (𝑖 + 𝑘)𝛿, 𝛽)

 

 

When time came to choose between the various 

algorithms, Ebisu was a clear winner, for a number of 

reasons. 
 

Firstly, it was not possible to implement anything from the 

SuperMemo family of algorithms beyond SM2, as they are 

proprietary. I was discouraged from choosing Half-Life 

Regression - it was unclear to me if developing an on-line 

learning algorithm (one in which information was encoded 

beforehand) was possible. Although I was impressed by 

MEMORIZE, I was unsure if the addition of stochastically 

optimal results were necessary, as there are some 

limitations in the model (e.g. it does not account for the fact 

that humans sleep).  
 

Additionally, there were also constraints on the side of 

Anki. Firstly, Anki only allows for minute-precise intervals 

up until 3 days, at which point it allows only for day-
precise intervals. While this may seem a problem that 

should be worked around by solving, I would argue that 

incorporating this algorithm is not an issue, as users are 

unlikely to review more than once a day, and therefore 

require more granularity than once a day anyways. Second, 

Anki does not allow for the support of a large number of 

packages  that would be used for machine learning and 

statistics (NumPy and SciPy). Thus if there were any 

packages beyond the base Anki that had to be used, I 

would have to create custom functions myself, heavily 

increasing the workload. 
 

As it turns out, Ebisu was the perfect algorithm, as it 

achieved a reasonably good approximation, and is one of 

the most practical solutions used among quiz scheduling. 
To achieve for anything higher, such as Ebisu, would be 

considered unnecessary. Ebisu was also not reliant on 

many packages that wouldn't be allowed in Anki, such as 

NumPy, SciPy, and Pandas. There was a reliance on the 

function ‘logsumexp’, which I could construct myself 

using the ‘math’ package. 
 

 

IV. GROWTH HACKING 
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 As a flashcard app, Anki appeals to learners who need 

to remember large amounts of factual information in a 

relatively short time, and does so based on the principles 

of the science of learning, particularly spaced repetition. 
By timing the spacing of each repetition, and customizing 

it to the pattern of reviews for each user, the addon takes 

full advantage of the ‘spacing effect’, and minimizes active 

review (‘study’) time. The addon, Ebisu, is a significant 

improvement over the existing algorithm, which does not 

customize review times individually. 
 

 There are a large number of people within the Anki 

ecosystem. At the time of writing, Anki is the third most-
downloaded app in the Apple Store for Education. There 

are over a million downloads on the Android App Store. 
The largest subset of Anki users is by far medical school 

students, who need to memorize large amounts of 

technical, non-intuitive facts. Through this lens, it is clear 

that Anki users are self-motivated, capable of following 

even complex instructions, and will be comfortable with 

(appropriately) technical communication. As a result, 

giving a thorough yet easily digestible explanation would 

be convincing to this audience. 
 

 

Each of the stakeholders have various interests in mind. 
Developers would like their product to be used by a large 

number of people in order to improve education practices 

globally. The needs of the existing Anki community are 

more immediate; they would like a better user experience 

for their product and reduce the total time studying while 

keeping switching costs minimal. As for the potential users 

of the addon, their needs include recognizing that the 

product is relevant to them, and that they are the target 

demographic. 
 

 

As a result of this breakdown, success in this project is 

measured via the lens of creating and demonstrating 

impact. The only other serious alternative, of generating 

revenue, would require proprietarizing the addon, and 

misalign incentives in such a way that certain potential 

users (e.g. schoolchildren who don't yet have access to 

online payments, people who cannot afford a formal 

education) would be unable to access my product. This 

would be ultimately detrimental to the developers and 

academics, whose impact of work would be slowed, and 

could be divisive within the Anki community: while some 

members would happily pay for a worthwhile addon, 

others may not want to and may even resort to piracy. 
 

The original goals of this project includes getting 50 

signups on the addon beta (while it was still under 

development), and getting 100 downloads once the addon 

was ready. Currently, the number of people who have 

signed up have included 132 people. The first goal was 

achieved by November 2019, and the second was achieved 

by March 2020. 
 

Three growth hacks were run in total in an attempt to 

promote Ebisu and its prerequisite base, Anki. The hacks 

took place between September 29th, 2019 and December 

21, 2019. 
 

The brand image Ebisu has is one of technical efficiency 

and friendly user interface. Amongst the Anki community, 

an often voiced complain is the confusing number of 

customizable settings, which heavily steepens the learning 

curve. Users may for example, manually tweak the number 

of cards they see per day, the initial review interval, and a 

plethora of more confusing settings, such as the ‘starting 

ease’, ‘interval modifier’, 'easy bonus’, ‘leech threshold’, 
and so on. While there are a number of blog posts which 

detail some recommended settings, the default is not 

customized for each user, and there is no official manual. 
MEMORIZE fixes these issues by overwriting the UI, as 

well as the backend scheduling as to offer personally 

optimized review schedules. 
 

The first growth hack attempts to reach a large number of 

users via an outbound social media marketing campaign. 
Because the addon was still in development, this campaign 

creates a smokescreen MVP, in the form of a beta waitlist 

in order to confirm customer needs before the product is 

even created. The social media platforms chosen in order 

to make a post on were divided into two groups: targeted, 

and non-targeted, as follows: 

• Targeted platforms: Art of Memory Forums, 

r/medicalschoolanki, r/anki 

• Non-targeted platforms: Youtube, Quora, HackerNews 

 

Here, the meta-segmentation considers that some websites 

encapsulate communities who may, as a whole, be 

considered potential users of Anki and Ebisu. Conversely, 

non-targeted platforms, such as Quora, contain massive 

amounts of users, of whom only a small fraction can be 

expected to become users in the early stage. The small 

probability of virality is offset by the massive returns in 

potential customers, and hence is a good platform for 

growth hacking as well, though content must be tailored 

differently and assume a more general audience. In 

communications with targeted platforms, word of mouth 

is expected spread far more efficiently, given the small 

size of the network. Any message specifically relevant to 

the homogeneous interests of the group can gain traction 

much more quickly than a similar message would on 

larger, diverse platforms like YouTube. 
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An example here is The Art of Memory Forums, a large 

online community of memory enthusiasts. Memory 

hobbyists, as a generalization, are obsessed with 

efficiency, readily embrace innovative and disruptive 

technologies, and are highly open to trying new `memory 

hacks'. Posts directed at HackerNews could, therefore, 

focus on the story of Arthur Chu, a quiz show (Jeopardy!) 
contestant who built his knowledge base by using Anki. A 

link could be included to lead to a blog post going more in 

depth on how to download and use Anki, along with 

possible addons to consider enhancing the experience. 
Naturally, one of the addons is Ebisu. 
 

A non-targeted community, on the other hand, are the users 

of HackerNews. While most readers of HackerNews are 

generally technically savvy (posts usually concern 

advances in computer science and entrepreneurship), it is 

unreasonable, especially because of its size, to expect that 

a significant fraction of HackerNews will be using Anki in 

the near term. However, communications can still be made 

relevant, by presenting the recent advances in spaced 

repetition, culminating in a comparison of Ebisu, Half-Life 

Regression, and MEMORIZE, along with a download link 

for Ebisu. 
 

Aside from considerations to the group identity of users in 

each segment, the likeliest users to benefit from the 

product - what von Hippel (1986) calls ‘lead users' -- 
currently face needs that may soon be general in the 

marketplace, but are months or years ahead of a solution. 
These ‘lead users’ follow a specific psychographic profile, 

being more educated, prosperous and risk-oriented, and 

communications can therefore be technical and jargonistic 

within reason. 
 

Overall, 4 different posts were written, each with a link to 

download Anki and a link to sign-up for the MEMORIZE 

algorithm beta waitlist. The second link, had a URL that 

was specific for the website the post was made on, in order 

to infer the difference in channels from the various 

websites. In some of the segments, posts would link to a 

lengthier article, which gave a brief guide on current 

advances in spaced repetition and Anki, along with 

preliminary addons (including Anki) to further personalize 

Anki usage. This acted as a form of content marketing, 

which would be highly beneficial to users along the sales 

funnel. Many new Anki users are overwhelmed by the 

amount of customizations initially available to them, thus 

a guide that segues into MEMORIZE could help position 

the brand of the addon as one created by experts. 
 

The posts were published within the same day on Sunday 

the 29th of September, 2019 and left for one week, with 

results collected on Saturday the 21st of December, 2019. 
Results at the end of the period were as follows: 
 

User 

Segment 

Website Content Sign-ups 

Alice 12 30 5 

Bob 13 28 34 

Charlie 14 35 1 

   24 

   12 

 

  

 The number of signups in the last column can be used 

to obtain a chi-squared statistic about the un-evenness of 

distributions. The Chi-squared statistic is 𝜒 = 27.02, with 

a corresponding p-value of 𝑝 = 0.00002 < 0.05 . Hence 

we conclude that there is a significant difference between 

the 5 groups, and on deeper analysis, that specifically 

medical students and anki users are better websites to 

target than that of memory enthusiasts, general audiences, 

and GitHub users. A second test can be run by aggregating 

the targeted users versus non-targeted users, which gives a 

Chi-squared statistic of 𝜒 = 20.14, with a corresponding 

p-value of 𝑝 =< 0.00001 . Hence targeted 

communications are much more effective than targeted 

ones, and further growth hacks should aim for targeted 

messages. 
 

Qualitative data was also obtained from each of the 

websites by looking at the comments as a reply to each 

post. Generally, the opinions of each group were: 
 

1. The Anki (r/anki and r/medicalschoolanki) subredditors’ 
principal indicated need generally leaned towards 

finding quality educational content to review and learn 

from, rather than a better learning system or framework. 
Generally, participants indicated a strong interest in 

further improvements to Anki, such as having add-ons. 
2. GitHub users and HackerNews readers, when asked to 

elaborate on their need for a better learning system, 

mentioned a centralized location for storing knowledge 

to refer to when looking up documentation, suggesting 

that a high-maintenance solution like Anki may be 

overkill. Overall, participants indicated their need was 

not met, but didn't seem to heavily suffer if the need was 

unaddressed. 
3. The memory enthusiasts, from The Art of Memory 

Forums, were generally familiar with various learning 

and memory techniques, and perhaps can resort to other 

techniques besides spaced repetition for their particular 

use-case of memory feats. However, those who used 
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Anki demonstrated strong interest in improvements, 

and some did not know about existing add-ons. 
 

The success among targeted websites in the first growth 

hack compared to non-targeted social media platforms, 

suggests a further attempt to grow users among targeted 

communities would be wise. In this growth hack, 

influencer marketing is attempted by reaching out to 

influential YouTubers, as their access to a large audience 

could be mutually beneficial in propagating Ebisu through 

a network. Similar to in Growth Hack 1, where multiple 

websites were categorized by being targeted or non-
targeted, and segmented further, a mix of targeted and non-
targeted YouTube channels were considered. 
 

An obvious example of an influencer in a targeted segment 

includes Glutanimate, a well-known and respected addon 

developer in the Anki community. Glutanimate has a 

YouTube channel where multiple addons are used and 

reviewed, including some which he has developed himself. 
Another similar YouTuber is AnKing, who primarily posts 

about addons. In both cases, a significant majority of their 

viewers can be seriously considered potential users. 
 

Other YouTube channels, such as Mike Boyd, or Thomas 

Frank, have a much more general (but significantly larger) 
audience. Boyd's content primarily concerns himself 

attempting to learn various skills (e.g. axe-throwing, 

learning a new language, making a speech) on video, while 

Frank's includes general tips on studying and exam 

preparation. Both have used and promoted Anki on their 

channel, but because of their broad audience, only a small 

fraction of users have a strong need to require something 

like Anki (more so in Frank's case than in Boyd’s). 
 

In both scenarios, the approach was the same: reaching out 

to each of the identified influencers via email, twitter, 

instagram, and any other channel available in order to 

encourage a response. The communications were tailored 

to each of the influencers in order to appeal to their 

perceived values and relationship with audience. 
 

For example, one of the influencers was Andrew Ng. Ng is 

adjunct professor of machine learning at Stanford, 

business executive, investor, as well as online education 

pioneer, having cofounded Coursera and published 

multiple online courses for free. When reaching out to Ng, 

communications focused on his interests of machine 

learning and open online education, and Ebisu was 

presented as a tool that could integrate pedagogy and 

technology and help him achieve his goal of 

`democratizing deep learning' (as he puts it). It was made 

clear that there was no monetary investment required in 

this free software, and that a mention on his social media 

about Ebisu would be mutually beneficial. If successful, 

Ebisu could easily propagate through the multiple 

networks of which he is a key influencer: academics (both 

in the field of education, as well as machine learning) could 

observe and critique some of the assumptions behind 

Ebisu, and his students on Coursera would be encouraged 

to use Ebisu in order to efficiently learn from their online 

courses. Moreover, as one of the world's most famous 

computer scientists and as one of Time magazine's 100 

Most Influential People, this could allow spaced repetition 

software to ‘go mainstream’ and be significantly used 

worldwide. 
 

In general, there were no responses from influencers with 

a large following (such as Mike Boyd And Thomas Frank), 
and interest was essentially inversely proportional to their 

reach. Others, such as Andrew Ng, responded, but did not 

feel comfortable giving me a shout out on their platform. 
The influencers with which there was any form of success 

were those who already used Anki regularly and 

recognized the significance of an optimized learning 

scheduling, such as Med School Insiders, Glutanimate, 

and Ali Abdaal. While they commanded relatively smaller 

audiences, although capturing interest from even a fraction 

of their following would be more than enough to reach the 

growth hacking goal. 
 

Ali Abdaal and Glutanimate were interested, but neither 

were willing to immediately give a shout out to Ebisu on 

their platform. Instead, an agreement was made: they would 

experiment and try out my addon in their own routines, 

and then perhaps give me a shoutout if Ebisu was deemed 

sufficiently better than the existing algorithm. In 

communications with the group of ‘replied, not interested’ 
influencers, a mistake was potentially made when making 

a seemingly unbalanced ask to promote Ebisu to their 

followers without a clear emphasis on quality. Among 

among those who responded positively, this was made 

clear: in Abdaal's case, MEMORIZE was presented as a 

project developed by a fellow student who found a 

complementary learning technique, and in Glutanimate’s 

case, as a fellow developer who created a tool that could 

later be integrated in base Anki. 
 

Unfortunately, none of the YouTubers has as yet given 

Ebisu a shoutout. However, 3 are currently evaluating the 

product, and may soon be ready to spread Ebisu to a larger 

network. While feedback on the addon was agreed to have 

come before the submission of the final project, the 

influencers have been slow to reply. As a result, there were 

no additional users from this growth hack. 
 

The third growth hack is the final iteration of the first two, 

and attempts to incorporate prior lessons. It was observed 

in the first growth hack that targeted communities are 

much more lucrative (in terms of new user signups) than 
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non-targeted social media marketing, where a larger (but 

much shallower) net is cast. In the second growth hack, 

contact was made with key influencers in a targeted vs 

non-targeted audience, and while there were no new 

downloads, it was established that smaller influencers 

were more likely to advertise MEMORIZE than larger 

channels, and again, influencers of targeted communities 

were more cooperative. In the third growth, a talk was 

given at London Python about Anki and MEMORIZE, 

acting as a form of content marketing. Instead of reaching 

out to an influencer, the talk was given in order to establish 

a mini-influencer status, and grow MEMORIZE to a small 

but attentive audience, who could ask questions and 

receive answers in real-time. 
 

The first event was organized at White Collar Factory, on 

Old St. in London at the offices of BGL Group in joint 

partnership with London Python. In total, there were 74 

attendees, and the talk went on for approximately 30 

minutes. The talk covered multiple aspects of spaced 

repetition, and the slide deck is available online. 
 

In an attempt to be broadly accessible to the technical 

audience, the uses and potential of Anki were explored via 

the lens of influential figures, such as Arthur Chu, a quiz 

show contest who trained for Jeopardy! Using spaced 

repetition, and Ali Abdaal, who trained for his Cambridge 

University medical exams using Anki. The talk also 

included a personal account of how Anki was used by the 

speaker to learn German in 3 months, with the specific 

deck shared with the audience. Audience members were 

encouraged to download Anki, as well as give immediate 

feedback on whether they would use Anki after the talk. 
 

Taking advantage of the technically-comfortable audience, 

and the time afforded to the speaker, the talk included a 

brief mathematical primer on how human forgetting and 

learning is modeled. The speaker briefly walked through 

some of the basics of our scientific understanding of 

spaced repetition; including the testing effect (i.e. mock 

tests are more effective that reading a textbook), the 

spacing effect (i.e. spreading out a few mock tests in the 

weeks leading up to a test is more effective than cramming 

the night before), and the lag effect (i.e. exposure to a test 

increases the retention of information in memory and 

decreases the rate of forgetting, even if the test was 

incorrectly answered), and how all three effects give rise 

to the `forgetting curve'. In retrospect, this was necessary 

for the audience to understand why the current 

implementation in Anki was inadequate; as it did not 

conform to what scientists know are the best ways to learn 

(despite often having been advertised as such). 
 

Immediately following the talk was a Q&A session lasting 

around 25 minutes. There were questions from multiple 

previously neglected perspectives: A young lady asked if 

Anki could be used to aid her grandfather --who had 

Alzheimer’s-- in storing basic facts in long-term memory. 
Another university student asked if they could use Anki in 

training for their pub quiz (an emphatic yes, although he 

would have to find an online question bank to scrape from 

if he didn't want to create the flashcards himself), which 

suggests that a community of quiz bowl enthusiasts could 

be a significant, previously neglected customer segment. 
 

Based on the Q&A sessions, and the approximately 20 

people who approached the speaker after the talk, the 

impression is that the utility of spaced repetition was 

successfully conveyed to the audience. Some audience 

members showed excitement and determination in 

learning more about how to use Anki and its addons. 
Others were upfront about probably not using Anki for 

various reasons: they were either not technically 

comfortable with adjusting some of the settings without 

supervision, did not have the time to create flashcards for 

them to review, or did not even have the time (20-30 

minutes per day) to review their own flashcards. It became 

obvious that one of the hurdles of Anki was the habit 

formation required on part of users, and perhaps 

companies in similar spaces could offer insights (e.g. 
meditation apps or to-do lists which require consistent 

daily use to be effective in changing habits). 
 

Analysis and Conclusion 

 

From the 3 growth hacks, a total of 132 signups were made 

for the addon (122 from GH1, 0 from GH2, and 6 from 

GH3), which surpasses the originally set goal of 50 

signups. The previously neglected user segment of quiz 

show enthusiasts could be pursued in an analogous fashion 

to the three previous growth hacks: making posts on 

various quiz and trivia shows, such as (r/quizbowl, r/trivia, 

r/universitychallenge). Rapid adoption by influential 

members in various quizzing communities at all levels 

(secondary school, undergraduate, professional etc.) could 

offer the ability to quickly propagate through multiple 

networks. A possible direction of future work could 

include training for, and winning a quiz bowl, and 

revealing afterwards that the quiz was trained for using 

Anki and Ebisu. This would be a clear and easily sharable 

way of demonstrating how the average person could 

practically use spaced repetition to achieve success in their 

daily lives.  
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บทคัดย่อ : การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา หัวหินผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจผู ้ใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า จาก
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 160 คน ในการศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกใช้ของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารผ่าน
ระบบ (E-Banking) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา หัวหิน พบว่า
ผู ้ใช้บริการพฤติกรรม ส่วนมากเป็น เพศหญิง อายุ อยู่ ใน
ระหว่าง 21-35 ปี สถานภาพการสมรส โสด ภูมิลำเนา ภาค
กลาง การศึกษา กำลังศึกษาปริญญาตรี/ปรญิญาตรี อาชีพเป็น
นิสิต/นักศึกษา รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน อยู่ที ่ ต่ำกว่า 15,000 
บาท มูลค่าทางบัญชี ต่ำกว่า 10,000 บาท ความถี่ในการใช้
บริการ 1-5 ครั ้ง/เดือน มูลค่าที่ใช้บริการ/ครั ้ง 501-3,000 
บาทข้อมูลธนาคาร ใช้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัก (มหาชน) 
(SCB) ธุรกรรม E-banking โอนเงิน และ ฝากเงินมากที่สุด 
การชำระสินค้าและบริการ มากที่สุด ซื้อกองทุน ,หลักทรัพย์
น้อยที่สุด ด้านสินเช่ือน้อยท่ีสุด ด้านประกันสุขภาพ ประกันภัย
และประกันชีวิตน้อยที่สุด บริการถอนเงินสดที่ตู้ ATM มาก
ที่สุด เติมเงินมือถือ ดูรายการย้อนหลัง เช็คยอดเงินปัจจุบัน
มากทีสุ่ด ใช้สิทธิพิเศษผ่านแอพปานกลาง 

 พบว่าธนาคารไทยพานิช กับระดับความพึงพอใจ 7 
ด้าน แตกต่างกัน ดังนี้ ด้านคุณภาพของการให้บริการ ด้าน
คุณค่าของการใช้บริการ ด้านความปลอดภัยของการให้บริการ 
ด้านมูลค่าของการให้บริการ ด้านความจงรักภักดีต่อการ
ให้บริการ และ ด้านรวมของการให้บริการทั้งหมด ใช้บริการมี
ความพึงพอใจมากที่สุด และไม่ใช้บริการต่ำสุด หาโปรโมช่ัน 
เรียกผู้ใช้บริการให้หันมาใช้มากขึ้น ลดดอก ทบต้นเป็นต้น 
 ปัจจุบันท่านใช้บริการ E - banking บ่อยแค่ไหน ต่อ
ความพึงพอใจทั ้ง 7 ด้าน พบว่า แตกต่างกัน ดังนี ้  ด้าน
คุณภาพของการให้บริการ ด้านความคาดหวังของการใช้
บริการ ด้านมูลค่าของการให้บริการ โดย 1-5 ครั ้ง/เดือน 
ความพึงพอใจมากสุด 21 ครั้งต่อเดือนขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ต่ำสุด ปรับลุคโฉมใหม่ โอนไวไม่ล่ม พัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งาน
ให ้ เข ้าก ับไลฟ์สไตล ์ของล ูกค ้าแต ่ละบ ุคคลให ้บร ิการ                  
ด้านความจงรักภักดีต่อการให้บริการ โดย 501 - 3,000 บาท 
มีความพึงพอใจมากที่สุด 10,001 ขึ้นไป ความพึงพอใจต่ำสุด 
มีการป้องกัน ด้วย e-Slip รูแบบใหม่เพื่อ รักษาความปลอดภยั
ในมูลค่าการใช้งานให้ดีขึ้น 
 Abstract:  the study of the satisfaction of e-
banking users of siam commercial bank, hua Hin 
Branch The results showed that most of the samples 
were satisfied with the bank's financial transactions 
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via the banking system.  electronic (e-banking)  siam 
commercial bank, hua hin branch.  from a sample of 
160 people In studying the behavior of e- banking 
users of siam commercial bank hua hin branch, it was 
found that most of the consumers' behavior were 
female, aged between 21- 35 years marital status 
single domicile central region education studying 
bachelor /  bachelor's degree occupation as student 
/ student average monthly income is less than 15,000 
baht, book value is less than 10,000 baht, frequency 
of service 1- 5 times /  month, service value /  time 
501-3,000 baht, bank information the most used siam 
commercial bank public company limited ( SCB) , e-
banking transactions, money transfers and deposits. 
the most payments for goods and services, purchases 
of funds, least securities.  Minimal credit Health 
insurance Minimal insurance and life insurance cash 
withdrawal service at most ATMs, mobile recharge 
View previous list check the most current balance 
use the privileges through the app mediocre 
 found that the thai panich bank With levels 
of satisfaction in 7 different areas as follows:  quality 
of service value of service the safety of the service 
the value of the service all aspects of service loyalty 
and aggregate aspects of service Use the service to 
be most satisfied. and do not use the lowest service, 
look for promotions, call users to turn to more, 
reduce compound flowers, etc. 
 how often do you currently use e- banking 
service? the seven aspects of satisfaction were found 
to differ as follows:  quality of service expectation of 
using the service the value of the service by 1-5 times 
/  month, maximum satisfaction 21 times per month 
or more. With the lowest satisfaction adjust the look 
of the new look, transfer quickly, do not fall, develop 
functional functions to suit the lifestyle of individual 
customers In terms of service loyalty, 501 - 3,000 baht 

was most satisfied 10,001 or more, the lowest 
satisfaction was protected with a new e- Slip hole to 
Better security of usage value. 
 
ที่มาและความสำคัญของปัญหาท่ีทำการวิจัย 
 ป ัจจ ุบ ันประเทศไทยม ีการเปล ี ่ยนแปลงและ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดการแข่งขันอย่าง
รุนแรงขึ้นจึงต้องมีการปรับปรุงเป็นอย่างมากในระบบดิจิตอล 
การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ เพราะ
ธนาคารเป็นอีกหน่ึงธุรกิจที่ต้องคอยปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและ
รูปแบบของธุรกรรมอยู ่เสมอสำหรับธนาคารที่ถือว่าอยู ่ใน
ตลาดมายาวนานมากที่สุดคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) ซึ ่งเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทย 
เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2449 ใช้ช่ือ
ว ่ า  "บร ิษ ัท แบงก ์สยาม ก ัมมาจล ท ุนจำก ัด"  ( Siam 
Commercial Bank, Limited) ซึ่งเป็นต้นแบบธนาคารไทยใน
สมัยต ่อมา ธนาคารไทยพาณิชย ์ม ีบทบาทสำคัญในการ
ให้บริการทางการเงิน ในประเทศโดยปัจจุบันถือได้ว่าเป็น
ธนาคารชั้นนำที่ให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร นำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม  
ปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์พัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยใช้ช่ือ 
SCB Easy ที่ช่วยให้คุณทำธุรกรรมทางการเงินได้ง่าย ๆ ในทุก
ที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมงไม่ต้องเสียเวลาสมัคร เพียง Log 
in ด้วยรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของ SCB Easy บริการใน
ระบบการเช็คยอดและรายการเดินบัญชีการเชื่อมโยงทุกบญัชี
ของคุณในที่เดียว การโอนเงินหลากหลายประเภทตลอด 24 
ช่ัวโมง การจ่ายบิลเกือบทุกประเภทการเติมเงินมือถือและบัตร
ทางด่วน การบริหารจัดการกองทุนส่วนตัว บริการบัตรเครดิต 
ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการใช้บัตร ชำระยอดใช้จ่ายหรือดู
คะแนนสะสม การจัดการข้อมูลส่วนตัว การรับการแจ้งเตือน
เงินเข้าหรือออกผ่านแอพพลิเคชั่นและการค้นหาที่ตั้งสาขา 
หรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1.  เพ ื ่อศ ึกษาพฤต ิกรรมของกล ุ ่มบ ุคคลท ี ่ ใ ช้
แอพพลิเคช่ันของธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ใน
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พื้นที่เขตเศรษฐกิจตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก ธนาคาร
ไทยพาณิชย์จำกัด มหาชน สาขาหัวหิน  
 2. เพื ่อศึกษาความคิดเห็นของการใช้ธุรกรรมทาง
การเงินผ่านแอพพลิเคชั่น E-Banking ทางโทรศัพท์มือถือ ใน
พื้นที่เศรษฐกิจกิจตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก ธนาคาร
ไทยพาณิชย์จำกัด มหาชน สาขาหัวหิน 
3. เพื ่อศึกษาเปรียบเทียบกลุ ่มประชากรศาสตร์ต่อความ
ค ิดเห ็น เร ื ่อง การศ ึกษาความค ิดเห ็นต ่อการเล ือกใช้
แอพพลิเคชั ่นธนาคารผ่านโทรศัพท์ม ือถือ ในพื ้นที ่ เขต
เศรษฐกิจตามชายฝั ่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก ธนาคารไทย
พาณิชยจ์ำกัด มหาชน สาขาหัวหิน 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นุชจรินทร์ ศรีส ุวรรณ์ (2553) ได้ทำการศึกษา
พฤติกรรมการใช้งานและปัจจัยที่มีในการเลือกใช้     แอพลิ
เคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน กรณีศึกษา: นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุ 24-26 ปี ศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีรายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท มีระยะการใช้งาน 1-3 
ชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เฉลี่ยต่อเดือน 500-
1 ,000 บาท ย ี ่ห ้อโทรศ ัพท์ ท ี ่ น ิ ยมใช ้ งานค ือ โนเกีย 
ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้คือ Symbion OS และมี ความถี่ใน
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 ครั้งต่อวัน ส่วนมากให้ความสำคัญ
กับการเลือกใช้แอพลิเคชั ่นให้ตรง กับความต้องการ และ
ต้องการความสะดวกในการใช้งานแอพลิเคช่ันท่ีสามารถใช้งาน
ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
 ธีราทร ภู่เขียว (2555) ได้ทำการศึกษากระบวนการ
การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยช่องทางการจัดจำหน่าย 
ปัจจัยด้านการส่งเสริม การตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และ
ปัจจัยด้านบริโภคนิยมมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ท
โฟน ของผู้บริโภค โดยตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบาย
การผันแปรของกระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ได้ร้อยละ 
55.2 
 ววรรณพร หวลมานพ (2558)ได้ทำการศึกษาความ
พึงพอใจของการใช้แอพพลิเคชั ่นผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้งพลัส เป็นเพศ

หญิงอายุ 20 – 29 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยมี
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท และมีสถานภาพโสด พฤติกรรมการ
ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่พบว่ามีความถี่ในการใช้งานโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
ซึ ่งมีระยะเวลาในการใช้งานโดยเฉลี ่ย 1 - 15 นาที ผ่าน
อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ท าธุรกรรมทางทางการเงิน
พื้นฐาน โดยมีลักษณะของการใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโมบาย
แบงก์กิ้งพลัสเพื่อโอนเงินไปบัญชีของธนาคารกสิกรไทยและ
ต่างธนาคาร 
 ทาริกา ปัญญาดี (2554) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการใช้แอพลิเคชั ่นสมาร ์ทโฟนของ ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 20-29 ปี เป็นพนักงาน บริษัทเอกชน มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ใช้
โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ NOKIA ใช้ระบบ AIS ใช้แบบเติมเงิน มี
ระยะเวลาการใช้ 1-5 นาที และจะใช้ในช่วงระยะเวลา กลาง
วัเป็นส่วนใหญ่ โดยส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีที่มีกับเครื่อง จำนวน
ที่ใช้ 1-5 แอพลิเคชั่น โดยใช้ Social Network เป็นประจำ 
และใช้เป็นประจำทุกวัน ได้รับประโยชน์จากการใช้แอพลิ
เคชั่นเพื่อแซทกับเพื่อน เป็นส่วนใหญ่ ได้รับความบันเทิงผ่อน
คลาย ได้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคม การให้คำปรึกษาของ 
ผู้ใช้บริการ มีให้เลือกหลากหลายช่องทาง และจากค าปรึกษา
ได้ความสะดวกรวดเร็ว ผลการทดสอบ สมมติฐานพบว่า ผู้ที่มี
อายุ อาชีพ ยี่ห้อ ระบบการชำระเงิน ความถี่ในการใช้แตกต่าง
กันมีการใช้แอพลิเคช่ันแตกต่างกัน 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวข้องทำให้ทราบถึง
พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งผู้วิจัยสามารถนำมาปรับใช้ใน
การศึกษา ความคิดเห็นต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร
ผ่านโทรศัพท์มือถือในพื้นที่เขตเศรษฐกิจตามชายฝั่งทะเลอ่าว
ไทยตะวันตก (ชะอำ , ปราณบุรี, หัวหิน) กรณีศึกษาธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน ต่อไป 
ตราสัญลักษณ์และความหายของสัญลักษณ์ 
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สีประจำธนาคาร : สีม่วง  
ตราสัญลักษณ์ : ใบโพธิ์  
 สร้างเอกลักษณ์ให้จดจำง่าย สะดุดตา ด้วย  สีม่วง 
หมายถึง สีแห่งพลังอำนาจและความสุขุม อีกด้านหนึ่งสื่อว่า
เป็นธนาคารที ่ก ่อกำเนิดโดยพระมหากษัตริย ์  ส ีเหลือง 
หมายถึง แสงสว่างนำทางสู่ความรุ่งเรือง ส่วนตราสัญลักษณ์
ใหม ่  ใบโพธ ิ ์ส ีม ่วง ถ ูกออกแบบให ้ เป ็น Modern Thai 
Heritage โดยใบโพธิ์ มีความหมายเปรียบเสมือนหัวใจและ
ตัวแทนอนาคต ที่มีจิตใจพร้อมให้บริการลูกค้าและเต็มเปี่ยม
คุณธรรม ส่วน 12 เส้นพาดอยู่ด้านข้าง หมายถึง การพัฒนาไม่
หยุดนิ ่งตลอดเวลา 12 เดือน พร้อมด้วยบริการที ่ด ีและ
สม่ำเสมอ 
วิสัยทัศน์“ เราจะเป็นธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ
สังคมเลือก ” 
พันธกิจ  : ธนาคารที่ให้บริการครบวงจรชั้นนำของประเทศ 
โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางตลาดการเงิน กลุ่มลูกค้าหลักด้วย
การใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากเครือข่ายของกลุ่มไทยพาณิชย์ 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่ 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนด
กลุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
มหาชน สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู ้ที ่เลือกใช้
แอพพลิเคชั่นธนาคารผ่านโทรศัพท์ เท่านั้น โดยผู้วิจัยได้ใช้สตูร 
ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
โดยผู้วิจัยได้ใช้สูตรในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
  n   =            
เมื่อ  n  = ขนาดตัวอย่าง  
N = จำนวนประชากรธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน 
สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน 160 คน  
e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (ในการวิจัยครั้งนี้กำหนดให้มี
ค่า = 0.08) 
 
 
 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎี

จากแบบสอบถาม เป็นเครื ่องมือจำนวน 160 คน สามารถ
วิเคราะห์เป็นแนวคิดในการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้ 

        
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เคร ื ่ อ งม ื อ ในการใช ้ ในการว ิ จ ั ยคร ั ้ งน ี ้  เป็น
แบบสอบถามเป็นเครี่องมือจำนวน 160 คน โดยให้ประชาชน
ที่ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาหัวหิน 
เป็นผู้ให้ข้อมูลแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังรายการ
ดังต่อไปนี้ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการธุรกรรมกับ
ธนาคารพาณิชย ์
3.นำแบบสอบถามที ่สร ้างขึ้นและได ้ร ับการพัฒนาตาม
คำแนะนำของผ ู ้ เช ี ่ยวชาญไปทดลองใช ้  (Try Out) กับ
ผู้ใช้บริการของ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน 
4.นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) จาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ 
โดยสรุปผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นรายหัวข้อ ดังต่อไปนี้  
 1. คุณภาพของการให้บริการ มีค่าความเชื ่อมั่น
เท่ากับ   0.797 
2. ความคาดหวังของลูกค้า  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.815 
 3. คุณค่าของการให้บริการ  มีค ่าความเชื ่อมั่น
เท่ากับ  0.844 
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 4. มูลค่าของบริการ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0. 
814 
 5. ข้อร้องเรียน  มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.832 
 6. ความจงรักภักดีต่อธนาคารพาณิชย์  มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ  0.818 
 7. ความปลอดภัยของการธุรกรรมทางการเงิน  มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ  0. 932 
         ผลการศึกษาพอสรุปได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผ ู ้ ใช ้บร ิการธ ุรกรรมทางการเง ินของธนาคารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ของธนาคารไทยพาณิช สาขา หัว
หิน จำนวน 160 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน102 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.7 เพราะผู้หญิงจะเป็นเพศที่ละเอียดเรื่องเงินมี
ความรอบครอบมากกว่าและเป็นผู้บริหารเงินภายในบ้านไว้
สำหรับจับจ่ายใช่สอยภายในบ้านมากกว่าเพศชาย ทำให้การ
สำรวจแบบสอบถามมักพบเพศหญิงมากกว่า สำหรับอายุอยู่
ในช่วง 21-35 ป ี จำนวน 113 คน คิดเป็นร ้อยละ 70.6 
สถานภาพการสมรส ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จำนวน 126 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.8 ภูมิลำเนาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคกลาง
จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
กำลังศึกษาปริญญาตรี/ปรญิญาตร ีจำนวน 92 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.5 อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนิสิต/นักศึกษาจำนวน 
83 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 รายได้ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ำกว่า 15,000 บาทจำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 
79.4 
           ผลการศึกษาพอสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ย จำนวนและร้อย
ละ ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้ของผู้ใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ใน
พื้นที่เศรษฐกิจตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตกของธนาคาร
ไทยพาณิช สาขา หัวหิน ด้านข้อมูลพฤติกรรม E-Banking 
จำนวน 160 คน ส่วนใหญ่มูลค่าทางบัญชีต่ำกว่า 10,000 
จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 ความถี่ในการใช้บริการ
ส่วนใหญ่ 1-5 ครั้ง/เดือน จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 
มูลค่าที่ใช้บริการ/ครั้งส่วนใหญ่ 501-3,000 บาท จำนวน 105 
คน ค ิด เป ็นร ้อยละ 65.6 ด ้ านข ้อม ูลธนาคารผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้ของผู้ใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Banking) ของธนาคารไทยพาณิช สาขา หัวหิน จำนวน 

ทั้งหมดจำนวน 160 คน  จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่
เลือกใช้บริการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) 
จำนวน 126 คน คิดเป็นร ้อยละ 46.67 ด้านธุรกรรม E-
banking ใช้บริการโอนเงินและฝากส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ
มากที ่ส ุด จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 การชำระ
สินค้าและบริการส่วนใหญ่เลือกใช้บริการมากท่ีสุด จำนวน 69 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 ซื ้อกองทุน,หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
เลือกใช้บริการ น้อยที่สุด จำนวน58 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 
สินเชื่อส่วนใหญ่เลือกใช้บริการน้อยที่สุด จำนวน 58 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.3 ประกันสุขภาพ ประกันภัยและประกันชีวิต
ส่วนใหญ่ใช้บริการน้อยที่สุด จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.7 บริการถอนเงินสดผ่านตู้ ATMส่วนใหญ่ใช้บริการมากทึ่
สุด จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 เติมเงินมือถือส่วน
ใหญ่ใช้บริการปานกลางและมากที่สุดจำนวนเท่ากันที่ 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.4 ดูรายการย้อนหลัง เช็คยอดเงินปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่ใช้บริการมากที่สุด จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.0 ใช้สิทธิพิเศษผ่านแอพส่วนใหญ่ใช้บริการปานกลาง 
จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 
 

การอภิปรายจากผล 
 การว ิจ ัย เร ื ่ องการสำรวจความพ ึ งพอใจของ
ผ ู ้ ใช ้บร ิการธ ุรกรรมทางการเง ินของธนาคารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ธนาคารไทยพาณิช สาขา หัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู ้วิจัยได้นำประเด็นสำคัญที่พบมา
อภิปรายได้ดังนี้ 
1. ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ของผู้ใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) 
ในพื ้นที ่เศรษฐกิจตามชายฝั ่งทะเลอ่าวไทยตะวันตกของ
ธนาคารไทยพาณิช สาขา หัวหิน พบว่าผู้ใช้บริการพฤติกรรม 
ส ่วนมากเป็น เพศ หญิง  อายุ อย ู ่ ในระหว่าง 21-35 ปี 
สถานภาพการสมรส โสด ภูมิลำเนา ภาคกลาง การศึกษา 
กำลังศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรีอาชีพเป็นนิสิต / นักศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน อยู่ท่ี ต่ำกว่า 15,000 บาทมูลค่าทางบัญชี
ต่ำกว่า 10,000ความถี่ในการใช้บริการ 1-5ครั้ง/เดือนมูลค่าที่
ใช้บริการ/ครั้ง501 - 3,000 บาทข้อมูลธนาคาร ใช้ ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)ธุรกรรม E-bankingโอน
เงิน และ ฝากมากที่สุดการชำระสินค้าและบริการมากที่สุดซื้อ 
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 2. ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การเลือกใช้ของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ธนาคารไทยพาณิช 
สาขา หัวหิน พบว่า ด้านคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งพบว่า
ระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่ในระดับความความคิดเห็นอยู่ใน
เกณฑ์มากที่สุด  
3.ศึกษาเปรียบเทียบประชากรศาสตร์ที่มีต่อความคิดเห็นการ
เลือกใช้ของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ในพื ้นที ่เศรษฐกิจตาม
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตกธนาคารไทยพาณิช สาขา หัวหิน 
พบว่า  
-ธนาคารไทยพานิช พบว่าธนาคารไทยพานิช กับระดับความ
พึงพอใจ 7 ด้าน แตกต่างกัน ดังนี ้ ด้านคุณภาพของการ
ให้บริการด้านคุณค่าของการใช้บริการด้านความปลอดภัยของ
การให้บริการด้านมูลค่าของการให้บริการด้านความจงรักภักดี
ต่อการให้บริการ 
อายุต่อความพึงพอใจทั้ง 7 ด้าน พบว่า แตกต่างกัน ดังนี้ด้าน
คุณภาพของการให้บริการด้านมูลค่าของการให้บริการด้าน
ความจงรักภักดีต่อการให้บริการด้านรวมของการให้บริการ
โดย 21 - 35 ปี มีความพึงพอใจมากสุด สูงกว่า 61 ปีขึ้นไป มี
ความพึงพอใจต่ำสุด โดยควรปรับปรุงให้มีสังคมของผู้สูงอายุ
เพื่อมีบทบาทที่แข็งแรงข้ึนและเข้าถึงได้มากข้ึน 
-สถานภาพการสมรสต่อความพึงพอใจทั ้ง 7 ด้าน พบว่า 
แตกต่างกัน ดังนี้ด้านคุณค่าของการให้บริการด้านข้อร้องเรียน
ของการให้บริการด้านมูลค่าของการให้บริการด้านความ
จงรักภักดีต่อการให้บริการด้านรวมของการให้บริการ โดย โสด 
มีความพึงพอใจมากสุด หย่าร ้างต่ำสุด โดยสนับสนุนให้
ความสำคัญกับ สถานภาพข้อมูลส่วนบุคคลให้มีสิทธิมากขึ้น
กว่าเดิม  
-ภูมิลำเนาต่อความพึงพอใจท้ัง 7 ด้าน พบว่า แตกต่างกันดังนี้ 
ด้านความปลอดภัยของการให้บริการ ด้านมูลค่าของการ
ให้บริการด้านรวมของการให้บริการทั้งหมด โดย ภาคกลาง
ความพึงพอใจมากสุดภาคเหนือมีความพึงพอใจต่ำสุด มีการ
ให้บริการให้ท่ัวถึงมากกว่าน้ี เพิ่มสาขาให้มากขึ้น เป็นต้น 
-รายได้ ต่อความพึงพอใจ 7 ด้านพบว่าแตกต่างกัน ดังนี้ ด้าน
ความปลอดภัยของการให้บริการด้านมูลค่าของการให้บริการ
ด้านความจงรักภักดีต่อการให้บริการโดย ต่ำกว่า 15,000 พึง

พอใจมากสุด 5 0,001 – 75,000 บาท ต่ำสุด สามารถสร้าง
รายได้ กับ ไทยพานิชโดยร่วมลุ้นรางวัลกิจกรรมต่างๆเพื่อตอบ
แทนลูกค้าที่มีเงินรายได้ฝากเพิ่มขึ้น 
-ปัจจุบันท่านใช้บริการ E - banking บ่อยแค่ไหน ต่อความพึง
พอใจทั้ง 7 ด้าน พบว่า แตกต่างกันดังนี้ ด้านคุณภาพของการ
ให้บริการ ด้านความคาดหวังของการใช้บริการด้านมูลค่าของ
การให้บริการโดย 1-5 ครั้ง/เดือน ความพึงพอใจมากสุด 21 
ครั้งต่อเดือนขึ้นไป มีความพึงพอใจต่ำสุด ปรับลุคโฉมใหม่ โอน
ไวไม่ล่ม พัฒนาฟังก์ช่ันการใช้งานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า 
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ตาราง(T-TEST) และ (F-TEST) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปัจจัยความพึง
พอใจ 

t-test F-Test 

ธนาคาร
ไทย

พานิช 

อาย ุ สถานภา
พ 

ภูมิลำเนา รายได้ ปัจจุบนั
ท่านใช้

บริการ E - 
banking 
บ่อยแค่

ไหน 
1 . คุณภาพของ

การใช้บริการ 
2.523**  2.775**     2.452**  

2 . ความ
คาดหวังของ
การใช้บริการ 

      

3 . คุณค่าของ
การให้บริการ 

2.312**  3.955**     

4 . ข้อร้องเรียน
ของการ
ให้บริการ 

  3.047**    

5 . ความ
ปลอดภัยของ
การให้บริการ 

3.186***   2.579***  3.600**   

6 . มูลค่าของ
การให้บริการ 

2.580** 2.844** 4.257** 3.024*** 14.83*** 3.320** 

7 . ความ
จงรักภักดีต่อ
การให้บริการ 

2.374** 3.384** 4.844***  3.324**  

รวม 2.762*** 3.245** 4.958*** 2.220**   
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ข้อเสนอแนะ 
 ข ้อเสนอแนะในการว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้  ผ ู ้ว ิจ ัยได ้แบ่ง
ข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 ข้อเสนอแนะจากผู้การวิจัยครั้งนี้ 
 1.คุณภาพของการใช้บริการ อาจมีแบบสอบถาม
ประเมินการใช้งานในทุกๆเดือนเพื่อให้มีการพัฒนาให้ในเรื่อง
คุณภาพที่ดีข้น ความคาดหวังของการใช้บริการ งานการเงิน
เน้น ความสะดวกปลอดภัยด้วย ส่วนรวดเร็วนั ้นแน่นอน 
คุณค่าของการให้บริการ การปรับปรุงให้แอพมีความทันสมัย
ต้องคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลักว่าผู้ใช้สามารถเรียนรู้และเข้าใจใน
การใช้งานได้มากแค่ไหนข้อร้องเรียนของการให้บริการ ข้อ
ร้องเรียนบางอย่างก็ไม่ส่งผลดังนั้นควรนำไปพิจารณาปรับปรุง
ด้วย ความปลอดภัยของการให้บริการ การติดตามในเรื่องของ
ความปลอดภัยควรดีกว่านี้ และควรมีความชัดเจนแม่นยำให้
มากขึ้น มูลค่าของการให้บริการ ในเรื่องของค่าบริการที่ดีขึ้น
ขอให้ดีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง ความจงรักภักดีต่อการให้บริการ 
ให้มีความเชื่อมั่นทุกครั้งท่ีใช้งานและไว้วางใจควบคู่กัน 
 2.ศึกษาเปรียบเทียบประชากรศาสตร์ที่มีต่อความ
คิดเห็นการเลือกใช้ของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารผ่านระบบอิเล ็กทรอนิกส์ (E-Banking) ในพื ้นที่
เศรษฐกิจตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตกธนาคารไทยพาณิช 
สาขา หัวหิน พบว่า  ธนาคารไทยพานิช ใช้บริการมีความพึง
พอใจมากที่สุด และไม่ใช้บริการต่ำสุด หาโปรโมชั่น เรียก
ผู้ใช้บริการให้หันมาใช้มากขึ้น ลดดอก ทบต้นเป็นต้นอายุโดย 
21 - 35 ปี มีความพึงพอใจมากสุด สูงกว่า 61 ปีขึ้นไป มีความ
พึงพอใจต่ำสุด โดยควรปรับปรุงให้มีสังคมของผู้สูงอายุเพื่อมี
บทบาทที่แข็งแรงข้ึนและเข้าถึงได้มากข้ึน สถานภาพการสมรส 
โดย โสด มีความพึงพอใจมากสุด หย่าร้างต่ำสุด โดยสนับสนุน
ให้ความสำคัญกับ สถานภาพข้อมูลส่วนบุคคลให้มีสิทธิมากขึ้น
กว่าเดิม ภูมิลำเนา โดย ภาคกลาง ความพึงพอใจมากสุด 
ภาคเหนือ มีความพึงพอใจต่ำสุด มีการให้บริการให้ทั ่วถึง
มากกว่านี้ เพิ่มสาขาให้มากขึ้น เป็นต้น รายได้ โดย ต่ำกว่า 
15,000 พึงพอใจมากสุด 5 0 ,001 – 75,000 บาท ต่ำสุด 
สามารถสร้างรายได้ กับ ไทยพานิชโดยร่วมลุ้นรางวัลกิจกรรม
ต่างๆเพื่อตอบแทนลูกค้าที่มีเงินรายได้ฝากเพิ่มขึ้นปัจจุบันท่าน
ใช้บริการ E - banking บ่อยแค่ไหน โดย 1-5 ครั ้ง/เดือน 
ความพึงพอใจมากสุด 21 ครั้งต่อเดือนขึ้นไป มีความพึงพอใจ

ต่ำสุด ปรับลุคโฉมใหม่ โอนไวไม่ล่ม พัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งาน
ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละบุคคลให้บริการ  โดย 501 
- 3,000 บาท มีความพึงพอใจมากที่สุด 10,001 ขึ้นไป ความ
พึงพอใจต่ำสุด มีการป้องกัน ด้วย e-Slip รูแบบใหม่เพื่อ รักษา
ความปลอดภัยในมูลค่าการใช้งานให้ดีขึ้น 
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป 
 1 การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการใน
เขตประจวบคีรีขันธ์เท่านั ้น จึงอาจทำให้ผลการศึกษาไม่
สามารถสื่อความหมายได้ในภาพรวมของกลุ ่มผู ้ใช้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารไทยพาณิช ทั้งหมด 
ดังนั้นจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังกลุ่มตัวอย่างในเขต
พื้นทีอ่ื่นๆ เพิ่มเติม  
 2.การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่
เคยใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารธนาคาร
ไทยพาณิช เท่านั้น ดังนั้นจึงควรทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ยัง
ไม่เคยใช้บริการซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มจำนวน
ผู้ใช้บริการให้มากข้ึนได ้
 3.ควรทำการศึกษาปัญหาที่ผู้ใช้บริการพบจากการใช้
บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารไทยพาณิช 
เพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้
บริการ เพื ่อให้สามารถนำข้อมูลที ่ได้ไปดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของ
ธนาคารกสิกรไทยได้อย่างเหมาะสม และตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง 
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พฤศจิกายน 2562) 
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บทคัดย่อ 
 การศ ึกษาเร ื ่อง “ความค ิดเห ็นต ่อการเล ือกใช้
แอปพลิเคช่ันE-BANKING ผ่านโทรศัพท์ม ือถือ กรณีศ ึกษา 
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัสประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษา พฤติกรรม
ความคิดเห็นต่อการเลือกใช้แอปพลิเคช่ันE-BANKING ผ่าน
โทรศ ัพท ์ม ือถ ือเพ ื ่อศ ึกษาความค ิดเห ็นต ่อการเล ือกใช้
แอปพลิเคช่ันE-BANKING ผ่านโทรศัพท์ม ือถ ือ เพื ่อศ ึกษา
เปรียบเทียบที่มีต่อความคิดเห็นต่อการ เลือกใช้แอปพลิเคช่ัน   
E-BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง ่าย 300 ช ุด โดยเคร ื ่องม ือท ี ่  ใช ้ ในการเก ็บข ้อม ูล คือ 
แบบสอบถามออนไลน์   ผลการวิจัย กลุ ่มตัวอย่างของผู ้ใช้
แอปพลิเคช่ันE-BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงจำนวน 186 คน มีอายุ 21-35 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง 
การศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท และมีสถานภาพโสด โดยมี
พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคช่ันE-BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือ

กับธนาคารพาณิชย์ เพื ่อใช้ทำธุรกรรมทางการเงินพื้นฐานใน
ลักษณะของการโอนเง ิน และ ฝากโดยมีความถี ่ในการใช้
แอปพลิเคช่ันE-BANKING ผ่านโทรศัพท์ม ือถือกับธนาคาร
พาณิชย์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1-5 ครั้ง  /เดือน มีมูลค่าที่ใช้บริการผ่าน  
E-Banking ต่อครั ้ง 501-3,000 บาท มากที ่ส ุด ผลการศึกษา
พบว่า อายุ กล่าวคือ อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้
งานแอปพลิเคช่ันE-BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือกับธนาคาร
พาณิชย์แตกต่างกัน ซึ่งตัวแปรอายุมีผลต่อความคิดเห็นต่อการใช้
งานแอปพลิเคช่ันE-BANKING ทั ้งในด้านความพึงพอใจรวม 
รวมถึงความพึงพอใจรายด้าน คือ ด้านคุณภาพ, ความคาดหวัง
,ด้านคุณค่า, ด้านความปลอดภัย, ด้านมูลค่า และด้านความ
จงรักภักดีจากผลการศึกษาสามารถสรุปภาพรวมได้ว่าผู้ที่มีอายุ 
21-35 ป ี  (มากท ี ่ ส ุ ด) น  ม ีความพ ึ งพอใจต ่อการ ใช ้ งาน
แอปพลิเคชั่น E-BANKING มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป  
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ABSTRACT 
 Subject education “Opinions on choosing            E-
BANKING application via mobile phone Case Study of 
Krung Thai Bank, Tesco Lotus Prachuap Khiri Khan 
Branch Prachuap Khiri Khan Province the objective of 
this study was to study the behavior and opinions on 
choosing the E-BANKING application via mobile phone 
to study opinions on choosing the E-BANKING 
application via mobile phones to study and compare 
the opinions towards Choose to use the E-BANKING 
application via your mobile phone the simple sampling 
method was used for 300 sets used to collect 
information is online questionnaires the research 
results of the sample of users of the           E-BANKING 
application via mobile phones most of them are 
female, the number of 186 people aged 21-35 years 
undergraduate education have a general employment 
job Average monthly income is less than 15,000 baht 
and is single With the behavior of using   E-BANKING 
applications via mobile phones with commercial banks 
to perform basic financial transactions in the form of 
money transfers and deposits with a frequency of using 
the E-BANKING application via mobile phones with 
commercial banks average at 1-5 times / month the 
value of using        E-Banking services per time is 501-
3,000 baht the most the study found that age, ie, 
different age has opinions on using E-BANKING 
application via mobile phone with different commercial 
banks the age variables influence application usability 
E-BANKING both in terms of total satisfaction Including 
satisfaction in terms of quality, expectation, value, 
security, value and loyalty from the results of the study, 
it can be concluded that people aged 21-35 years (the 
most) were more satisfied with using the E-BANKING 
application than those aged 60 and over  
 

 

บทนำ 
การศึกษาความคิดเห็นต่อการเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน    

E-BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย 
สาขาเทสโก้โลตัสประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ 
เนื่องจากเทสโก้โลตัสสาขาประจวบคีรีขันธ์เป็นห้างสรรพสินค้าที่
มีสินค้ามากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ต่างๆ และ
ยังมีการ ให้บริการอื่น ๆ เช่น เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็น
เตอร ์  เคเอฟซ ี สเวนเซ ่นส ์  และธนาคารสาขาต ่างๆ เช่น 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น ทำให้มีประชาชน
ภายในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวหรือผู้ที่ผ่านเส้นทางอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์มาใช้
บริการของเทสโก้โลตัส เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและนำเอาความคิดเห็นหรือคำแนะนำของ
ล ูกค ้าจาก การใช ้บร ิการแอปพล ิเคช ั ่นE-BANKING ผ ่าน
โทรศัพท์มือถือ ว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไรเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุง
ให้ สอดคล้องและรองรับความต้องการในการทำธุรกรรมทางการ
เงินรูปแบบใหม่นี้ที่กำลังจะเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

หลักการและเหตุผล 
ในยุคโลกาภิวัฒน์กล่าว คือเป็นยุคที่การสื่อสารไร้พรหมแดน 

ข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่กระจายอย่าง รวดเร็วและสามารถ
เชื่อมต่อกันได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา สถานที่ และช่องทาง
ของการสื่อสารมากั้นกลาง เนื่องจากการเติบโตของเทคโนยีและ
อินเทอร์เน็ต ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์และได้
เข้ามาเป็น ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม
ปัจจุบัน โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ 
มากที่สุด คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสมาร์ทโฟน ซึ่ง
อุปกรณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นอวัยวะที่สามสิบสาม ที่ ผู้บริโภค
ต้องมีไว้สำหรับการติดต่อสื่อสาร สมาร์ทโฟนเปรียบเสมือน
คอมพิวเตอร์พกพาที่มีขนาดเล็กที่ทำให้ผู้ใช้งาน มีความสะดวก
และรวดเร็วที่มาพร้อมด้วยคุณสมบัติที ่ช่วยตอบสนองความ
ต้องการและรูปแบบการดำเนินชีวิตของ ผู้ใช้ในปัจจุบัน เช่น ใช้
สำหรับการติดต่อสื่อสารสนทนาแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่มผ่าน
แอปพลิเคช่ันยอดนิยมในการ สนทนาเช่น LINE, WhatsApp, 
Tango, Kakao Talk ใช้ถ่ายภาพ ซึ่งมีความละเอียดและคมชัด
เทียบเท่าก ับกล้อง ด ิจ ิท ัล ใช้ในการท างานหาข้อม ูลใน
อินเทอร์เน็ตได้เทียบเท่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั ้งโต๊ะหรือพกพา 
หรือสามารถใช้ดู ภาพยนตร์ออนไลน์ ฟังเพลง เล่นเกม และอื่นๆ 
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ซึ่งถือได้ว่าแค่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว ก็สามารถ
ทำกิจกรรมต่างๆได้ทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน หรือใช้เพื่อความ
บันเทิง    

 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนได้กลายเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง
การติดต่อสื่อสารและเป็นช่องทางระหว่างตรา สินค้ากับผู้บริโภค 
โดยสามารถสร้างปฎิสัมพันธ์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการเชื่อมต่อผา่น
ระบบแอปพลิเคช่ันและ อินเทอร์เน็ตไร้สาย และนอกจากนั้น
สมาร์ทโฟนก็ได้กลายเป็นสื่อและช่องทางสำคัญสำหรับนักการ
ตลาดในการ สื่อสารข้อมูลไปหาผู้บริโภคในรูปแบบการตลาดผา่น
โทรศัพท์เคล ื ่อนที ่  )Mobile Marketing ) หมายถึง การทำ
การตลาดทุกอย่างผ่านสื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นการส่ง
ภาพ ข้อความ สัญญาณ คลิป วิดีโอ โดยปัจจัยที่ทำให้นักการ
ตลาดนิยมทำการตลาดในช่องทางนี้เพราะเป็นช่องทางที่สามารถ
ตรงเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง เฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน   

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื ่อศึกษาพฤติกรรมความคิดเห็นต่อการเลือกใช้
แอปพลิเคช่ันE-BANKING ผ่านโทรศัพท์ม ือถือ กรณีศ ึกษา 
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัสประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน   
E-BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย 
สาขาเทสโก้ โลตัสประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 3. เพื ่อศึกษาเปรียบเทียบที ่มีต่อความคิดเห็นต่อการ
เล ือกใช ้แอปพล ิ เค ช่ันE-BANKING ผ ่ าน โทรศ ัพท ์ม ือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัสประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ได้แก่ 1. ศรินประภา พันธ์ไชย )2556( ได้ศึกษาทัศนคติการ

ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย 
จำกัด )มหาชน( ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า 
ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี ่ ในการเข้าใช้บริการ
แล้วแต่โอกาสประเภทที่ใช้บริการ ได้แก่ บริการด้านโอนเงิน 
บริการชำระค่าสินค้าและบริการ และบริการด้านบัญชี ใช้บริการ
ผ่านช่องทางเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก เหตุผลในการเลือกใช้
บริการธนาคารทาง อินเทอร์เน็ต เนื่องจากความสะดวกสบาย 
และรู ้จ ักการบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตจากพนักงาน 

ธนาคารกรุงไทยในด้านทัศนคติของผู ้ใช้บริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ตต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปี ด้านสถานท่ี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นในเรื่องการสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ
ธนาคาร เหมาะสมด้านการ ส่งเสริมการตลาดพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้เพราะทราบข้อมูลจากการ
ประชาสัมพันธ ์จาก พนักงาน ด ้านบุคลากรพบว่า ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเรื่องพนักงานมีความเต็ม
ใจในการ ให้บริการด้านลักษณะทางกายภาพพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเรื่องเว็บไซต์ของธนาคาร
มี ความสวยงาม ออกแบบได้ทันสมัย และการเชื่อมลิงค์ไปสู่การ
บริการที่หาได้ง่าย และสามารถเชื่อมเข้าบริการได้ทันที ด้าน
กระบวนการ ให้บริการพบว่า การแจ้งผลผ่าน SMS ทำให้มั่นใจ 
ด ้านประสิทธ ิภาพและคุณภาพการ ให้บร ิการพบว่า การ
ให ้บร ิการในเร ื ่องการทำธุรกรรมผ่าน KRUNGTHAI NEXT 
Online มีความรวดเร็ว โดยรวมมี ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ในด้านการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับปัจจัย ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อทัศนคติการใช้
บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตพบว่า เพศที่แตกต่างกันจะมี 
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่ต่างกันมีความ คิดเห็นต่อปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดแตกต่างกัน 
 2. ชัชฎาภรณ์ เดชาเสถียร )2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ KRUNGTHAI NEXT ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ของ ผู ้ใช้บริการ KRUNGTHAI NEXT ในเขต
กร ุงเทพมหานคร เพ ื ่อศ ึกษาพฤต ิกรรมของ ผ ู ้ ใช ้บร ิการ 
KRUNGTHAI NEXT ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัย
ด้านการยอมรับเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของ 
ผู ้ใช้บริการ KRUNGTHAI NEXT ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีส่งผลต่อ ความพึงพอใจ
ของผู ้ใช้บริการ KRUNGTHAI NEXT ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจาก การเลือกตัวอย่าง ใช้
แบบสอบถามเป ็นเคร ื ่องม ือในการว ิจ ัยจากผ ู ้ ใช ้บร ิการ 
KRUNGTHAI NEXT ในเขต กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 
จาก การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
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คุณลักษณะของประชาขน 
-เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- วุฒกิารศกึษา 
- รายได้ 
- ภูมิลำเนา 
- อาชีพ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
- พฤตกิรรมผู้ใช้แอปพลิเคชัน่  
E-BANKING  - ลักษณะทาง
ประชากรของกลุม่ตัวอย่าง 

 
 

ระหว่าง 26-33 ปี ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน เหตุผลที่ เลือกใช้บริการ คือ สะดวกในการทำ
ธุรกรรม โดยใช้บริการ KRUNGTHAI NEXT ทำธุรกรรมทางการ
เงิน เพื่อจ่ายชำระค่าสินค้าและค่าบริการต่างๆ และ ในอนาคต
จะใช้บริการ KRUNGTHAI NEXT มากขึ้น ผลการศึกษาพบว่า
รายด้านที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ ด้าน ราคา ค่าบริการ ด้าน
กระบวนการบริการ ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ ด้านช่องทาง
การจัดจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผู้ให้บริการและด้านส่งเสริม
การตลาด ผลการทดสอบปัจจ ัยด้ านยอมรับเทคโนโลยี มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ KRUNGTHAI 
NEXT ในเขตกรุงเทพมหานครและปัจจ ัยด้านการ ยอมรับ
เทคโนโลยีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ KRUNGTHAI 
NEXT ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาความคิดเห็นต่อการเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน   
E-BANKING ผ ่านโทรศ ัพท ์ม ือถ ือในพื ้นท ี ่ เขต กรณีศ ึกษา 
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัสประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  มีการกำหนดขอบเขตของการวิจัยเพื่อให้ 
สอดคล้องกับการวิจัยดังนี้   
 1. ขอบเขตพื้นท่ี ในการกำหนดขอบเขตของพื้นที่จะมุ่ง
ให้ความสำคัญต่อพื ้นที ่ที ่ได้ทำการสำรวจข้อมูลเพื ่อค้นหา 
หลักฐานและปรากฏการณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ 
ซึง่ประกอบด้วยพื้นท่ีสำรวจ    
 2. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู ้มาใช้
บริการในพื้นทีป่ระจวบคีรีขันธ์ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สาขา 
เทสโก้ โลตัสประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมความคิดเห็นต่อการเลือกใช้
แอปพล ิเคช่ันE-BANKING ผ ่านโทรศัพท ์ม ือถ ือกรณีศ ึกษา 
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัสประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
  2. ทำให ้ทราบถ ึ งความค ิด เห ็นต ่อการเล ือกใช้
แอปพลิเคช่ัน E-BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัสประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
 3. ทำให้ทราบถึงความเปรียบเทียบที่มีต่อความคิดเห็น
ต ่ อ ก า ร เ ล ื อก ใ ช ้ แ อป พล ิ เ ค ช่ั นE-BANKINGกรณ ี ศ ึ กษา 

ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัสประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
 4. ผลที ่ได ้จากการวิจ ัยความคิดเห็นต่อการเลือกใช้
แอปพลิเคช่ันE-BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือในกรณีศึกษา 
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัสประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สามารถพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องและรองรับ
ความต้องการในการทำธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นี้ที่กำลัง
จะเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

ขอบเขตของตัวแปร 
ตัวแปรที ่ใช้ในการศึกษา ผู ้ว ิจัยได้ทบทวนแนวคิด

ทฤษฎีจากเอกสาร สามารถสังเคราะห์เป็นแนวคิดในการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้ 
ตัวแปรต้น 
(Independent Variable) 

ตัวแปรตาม 
(Independent Variable) 

 

 

 
                                      

แบบสอบถามที ่ใช้ในการสอบถามการศึกษาความ
ค ิ ด เห ็นต ่ อการ เล ื อก ใช ้ แอปพล ิ เค ช่ั นE-BANKING ผ ่ าน 
โทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัส
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้วิจัยได้จัดทำ
แบบสอบถามจำนวน 300 ชุด การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทำการสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือโดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิดเห็นต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั ่นE-BANKING ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัส
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ สอบถามข้อมูล
เกี ่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที ่เป็นผู ้ใช้แอปพลิเคช่ัน
KRUNGTHAI NEXT ของ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัส
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการ

- ความพึงพอใจ 7 ด้านในการ 
ใช้แอปพลิเคชั่น  E-BANKING  
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สร้าง แบบสอบถามครอบคลุมเนื้อหาตามนิยามศัพท์โดยเฉพาะ 
โดยขอคำแนะนำจากผู้เช่ียวชาญ 
 2. นำแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม ของคำถามเพื่อ
นำมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 3. ต รวจสอบความเท ี ่ ย งตร งของ เน ื ้ อหาของ
แบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 1 ท่านตรวจสอบในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม  
ค่าดัชนีความสอดคล้องสามารถสรุปค่าจากการคำนวณตาม
ระดับของผู้เชี่ยวชาญได้แก่             
 อาจารย์ศิวะพร  วิวัฒน์ภิญโญ ตำแหน่งปัจจุบัน คือ 
อาจารย ์ประจำสาขาเทคโนโลย ี ว ิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกล
กังวล ค่าดัชนีมีความ สอดคล้องเท่ากับ 1    
 สรุปค่าดัชนีสอดคล้องจากการคำนวณตามระดับของ
ผู้เชี่ยวชาญ 1 ท่านได้เท่ากับ 1  ซึ่งถือว่าเป็น แบบสอบถามที่
สามรถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย เพื่อทดสอบผลงานวิจัย
ในพื้นที่ท่ีนักวิจัยกำหนดไว้ได้   
 4. นำแบบสอบถามที ่ผ ่านผู ้เชี ่ยวชาญไปทดลองใช้ 
)Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่เป็นประชาชนที่
ใช ้ แอปพลิ เค ช่ันE-BANKING ผ ่ านโทรศ ัพท ์ม ื อถ ื อ  ของ
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสประจวบคีรีขันธ์  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 20 คน แล้วนำแบบสอบถามที่ได้มา
ตรวจให้คะแนนและนำคะแนนที ่ได้ไปวิเคราะห์ หาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ 
แอลฟา ของครอนบัค )Cronbach) 

ในด ้านการศ ึกษาความค ิดเห ็นต ่อการเล ือกใช้
แอปพลิเคช่ัน E-BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา 
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัสประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีร ีข ันธ์ โดยสรุปผลการวิเคราะห์ค่าความเชื ่อมั่น
ดังต่อไปนี้    

1. คุณภาพของการใช้บริการ E – banking มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.813       

 2. ความคาดหวังของการใช้บริการ E-banking มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.977       
 3. คุณค่าของการให้บริการ E-banking มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.979      
 4. ข้อร้องเรียนของการให้บริการ E-banking มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.980        
 5. ความปลอดภัยของการให้บริการ E-banking มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.976       
 6. มูลค่าของการให้บริการ E-banking มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.976        
 7. ความจงรักภักดีต่อการให้บริการ E – banking มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.982    
 สำหรับความเชื่อมั่นด้านการศึกษาความคิดเห็นต่อการ
เล ื อกใช ้ แอปพล ิ เค ช่ั นE-BANKING ผ ่ านโทรศ ัพท ์ม ือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัสประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 7 หัวข้อ มีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 
0.882 สามารถนำไปใช้เป็นเครื ่องมือในการวิจัยเพื่อทดสอบ
ผลงานวิจัยในพ้ืนท่ีที่นักวิจัยกำหนดไว้ได้ เนื่องจากมีค่าเกิน 0.80 
จึงถือเป็นแบบสอบถามท่ีดีและสามารถนำไปใช้ได้   
 5. นำแบบสอบถามที ่ม ีความเชื ่อมั ่นที ่ผ ่านเกณฑ์
กำหนดไปจัดทำเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปเก็บรวบรวม ข้อมูล
ต่อไป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล  
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences)  
ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้     
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชาชนที่เป็น
ผู ้ใช้แอปพลิเคช่ันKRUNGTHAI NEXT ของ ธนาคารกรุงไทย 
สาขาเทสโก้ โลตัสประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย
ใช้สถิต ิเชิงพรรณนา )Descriptive Statistics) โดยการหาค่า
อัตราร้อยละ )Percentage) 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ
ธ ุ รกรรมก ับธนาคารพาณิ ชย ์  โดยใ ช้สถ ิต ิ เช ิ งพรรณนา 
)Descriptive Statistics) โดยการหาหาความถี ่ )Frequency) 
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ร้อยละ )Percentage) ค่าเฉลี ่ย )Mean) และส่วน เบี ่ยงเบน
มาตรฐาน )Standard deviation : SD) 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นต่อการ
เล ือกใช ้แอปพล ิ เค ช่ันE-BANKING ผ ่ าน โทรศ ัพท ์ม ือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัสประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ คุณภาพของการใช้ บริการ        E 
– banking, ความคาดหวังของการใช้บริการ E-banking, คุณค่า
ของการให้บริการ E-banking,  ข้อร้องเรียนของการให้บริการ E-
banking, ความปลอดภัยของการให้บริการ         E-banking, 
มูลค่าของการให้บริการ  E-banking, ความจงรักภักดีต่อการ
ให้บร ิการ E – banking โดยเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค ่า เฉล ี ่ย เลขคณ ิต การหาค ่า เฉล ี ่ย  ใช ้อธ ิบายข ้อม ูลใน
แบบสอบถาม ส่วนที ่ 3 เกี ่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการ
เล ือกใช ้  แอปพล ิ เค ช่ันE-BANKING ผ ่ านโทรศ ัพท ์ม ือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัสประจวบคีรีขันธ์   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้แอปพลิเคชัน E-BANKING 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นเพศหญิง จำนวน 186 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.00 มีอายุ 21-35 ปี จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.30 สถานภาพการ สมรสโสด จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.00 ภูมิลำเนาภาคกลาง จำนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.70   โดยมีการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน 199 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.30 อาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 98 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.70 รายได้เฉลี ่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท 
จำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 64.30  
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้ใช้แอปพลิเคชั่นE-BANKING 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้
แอปพลิเคช่ันE-BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือ จำนวน 300 คน    
มีความถี่ในการใช้แอปพลิเคช่ันE-BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
โดยเฉลี่ย 1-5 ครั้ง/เดือน จำนวน 136 คนคิดเป็นร้อยละ 45.30 
มีมูลค่าที่ใช้บริการผ่าน E - Banking  ต่อครั้ง 501-3,000 บาท 
มีจำนวน 150 คน คิดเป็น ร้อยละ 50   
 โดยมีการโอนเงิน และ ฝาก จำนวน 256 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.30 )มากที่สุด( การชำระสินค้าและบริการ จำนวน 
124 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 )ปานกลาง(  ซื้อกองทุน,หลักทรัพย์ 

จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ  50.30 )น้อยท่ีสุด(  ด้านสินเช่ือ 
จำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ  51.00 )น้อยที่สุด( ด้านประกัน
สุขภาพประกันภัย, ประกันชีวิต จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.30 )น้อยท่ีสุด(  บริการถอนเงินสดที่ตู้ ATM จำนวน 216 คน 
คิด เป็นร้อยละ 72.00 )มากท่ีสุด( เติมเงินมือถือ จำนวน123 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.00 )ปานกลาง ดูรายการย้อนหลัง เช็คยอดเงิน
ปัจจุบัน จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70 )ปานกลาง( และ
ใช้สิทธิพิเศษผ่านแอพ จำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30 
)ปานกลาง( 
 ส่วนภาพรวมในการใช้ E-BANKING ทำธุรกรรมกับ
ธนาคารพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 1.72 )ปานกลาง( 
 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชั่น     E-
BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือ จากการศึกษาการแสดงจำนวน
ร้อยละ ค่าเฉล ี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่น
E-BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือทั้ง 7 ด้าน จำนวน 300 คน 
พบว่า   
 ด้านคุณภาพของการใช้บริการ E – bankingผู้ตอบ
แบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อเมนูที ่ใช้ ครอบคลุม
จุดประสงค์การใช้งานและทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 4.75 )เห็นด้วย
อย่างยิ่ง( 
 ด้านความคาดหวังของการใช้บริการ E-banking
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อ App E-banking 
สามารถใช้งานได้ดี รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 4.34 )เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง( 
 ด้านคุณค่าของการให้บริการ E-bankingผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อ เมนู App E-banking 
กับการใช้งานมีความถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 4.30 )เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง(  
 ด้านข้อร้องเรียนของการให้บริการ E-bankingผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการ ปรับปรุง App   E-
banking มีผลต่อการใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 3.08 )ไม่แสดง
ความคิดเห็น(  
 ด้านความปลอดภัยของการให้บริการ E-banking 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อ ระบบการเข้าใช้
งานมีความปลอดภัย เช่น สแกนลายนิ้วมือ สแกนม่านตา คิดเป็น
ร้อยละ 4.24 )เห็นด้วยอย่างยิ่ง(  
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 ด้านมูลค่าของการให้บร ิการ E-bankingผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อมูลค่าของ การใช้
บริการ E - Banking ในปัจจุบันมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 
4.26 )เห็นด้วยอย่างยิ่ง(  
 ด้านความจงรักภักดีต่อการให้บริการ E – banking 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อ ธุรกรรมครั้ง
ต่อไป ท่านยังคงใช้ App E – banking คิดเป็นร้อยละ 4.29 )เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง( 
 ส่วนภาพรวมเกี ่ยวกับความคิดเห็นต่อการเลือกใช้
แอปพลิเคชัน่E-BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือ ท้ัง 7 ด้าน   
คิดเป็นร้อยละ 4.13 )เห็นด้วย( 
ลักษณะประชากรของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นในการใช้งาน
แอปพลิเคชั่นE-BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือกับธนาคารพาณิชย์ 

  
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ *,** และ*** หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติ
ระดับ 0.1,0.05 และ 0.01 ตามลำดับ    
 เพศ จากการศึกษาพบว่า เพศที่ตอบแบบสอบถามที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านความคาดหวังของการใช้
บริการ E-banking, ด้านข้อร้องเรียน ของการให้บริการ         E-
banking, ด้านความจงรักภักดีต่อการให้บริการ E – banking, 
ด้านมูลค่าของการให้บริการ E-banking, ด้านความปลอดภัยของ
การ ให้บริการ E-banking มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ที่นัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 เพศที่ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อด้านคุณภาพของการใช้บริการ E – banking, ด้านคุณค่าของ
การให้บริการ E-banking มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ที่นัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ธนาคารกร ุงไทย   จากการศ ึกษาพบว ่า ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามที่มีพฤติกรรมการเลือกใช้แอปพลิเคชั่นE-BANKING  
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพของการใช้บริการ     
E – banking มีค่า Sig = 0.026 Sig.(2-tailed) = 0.310, ด้าน

ความปลอดภัยของการให้บริการ E-banking มีค่า Sig = 0.000 
Sig.(2-tailed) = 0.593, ด้านความจงรักภักดีต่อการให้บริการ   
E – banking, ด้านมูลค่าของการให้บริการ E-banking มีค่า Sig 
= 0.022 Sig.(2-tailed) = 0.082, มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 ผ ู ้ตอบแบบสอบถามที ่ม ีพฤต ิกรรมการเล ือกใช้
แอปพลิเคช่ันE-BANKING  แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ ด้าน
ความคาดหวังของการใช้บริการ E-banking, ด้านคุณค่าของการ
ให้บริการ E-banking, ด้านข้อร้องเรียน   ของการให้บริการ     
E-banking มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
 อายุ จากการศึกษา พบว่า ผู ้ตอบแบบตอบถามช่วง
อายุที ่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพของ การใช้
บริการ E – banking, ด้านความคาดหวังของการใช้บริการ     E-
banking, ด้านความปลอดภัยของการ ให้บริการ E-banking, 
ด้านมูลค่าของการให้บริการ E-banking มีความคิดเห็นแตกต่าง
กัน ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 
 ผู ้ตอบแบบตอบถามช่วงอายุที ่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อด้านความจงรักภักดีต่อการให้บริการ  E – banking มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05   ผ ู ้ ต อบ แ บ บ
ตอบถามช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านคุณค่าของ
การให้บร ิการ E-bankingมีความคิดเห ็นแตกต่างกัน ไม ่มี
นัยสำคัญทางสถิติ   
 ผู ้ตอบแบบตอบถามช่วงอายุที ่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อด้านข้อร้องเรียนของการให้บริการ E-banking มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน    
 อาชีพ จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
อาชีพที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพ ของการใช้
บริการ E – banking, ด้านข้อร้องเรียนของการให้บริการ       E-
banking มีความคิดเห็นแตกต่างกัน  ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01   
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อด้านคุณค่าของการให้บริการ E-banking  มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อด้านความคาดหวังของการใช้บริการ E-banking, ด้าน
ความปลอดภัยของการให้บริการ E-banking, ด้านมูลค่าของการ
ให้บริการ E-banking, ด้านความจงรักภักดีต่อการให้บริการ     
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E – banking มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติ   
 รายได้ จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
รายได้ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านความ ปลอดภัยของ
การให้บริการ E-banking มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ที่นัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ที ่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อด้านคุณภาพของการใช้บริการ E – banking, ด้าน
ความคาดหวังของการใช้บริการ E-banking, ด้านคุณค่าของการ
ให้บริการ E-banking, ด้าน   ข้อร้องเรียนของการให้บริการ    E-
banking, ด้านมูลค่าของการให้บริการ E-banking, ด้านความ
จงรักภักดีต่อการ ให้บริการ E – banking มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  
 ความถี ่ของการใช้ E-BANKING ทำธุรกรรม จาก
การศึกษา พบว่าการโอนเงิน/ฝากเงิน ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพของการใช้บริการ    
E – banking, ด้านความคาดหวัง,  ด้านคุณค่าของการให้บริการ, 
ด้านความปลอดภัย, ด้านมูลค่าของ การให้บริการ , และด้าน
ความจงรักภักดี มีความคิดเห็นแตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01   
 ด้านข้อร้องเรียนของการให้บริการ E-banking มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  
 การชำระสินค้าและบริการ ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพของการ ใช้บริการ    
E – banking, ด้านความคาดหวัง, ด้านคุณค่าของการใหบ้ริการ, 
ด้านความปลอดภัย, ด้านมูลค่าของการ ให้บริการ , ด้านความ
จงรักภักดี และด้านข้อร้องเรียนของการให้บริการ E-banking มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 ซื ้อกองทุนหลักทรัพย์ ของผู ้ตอบแบบสอบถามที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพของการใช้ บริการ    
E – banking, ด้านความคาดหวัง, ด้านคุณค่าของการใหบ้ริการ, 
ด้านความปลอดภัย, ด้านมูลค่าของการ ให้บริการ , ด้านความ
จงรักภักดี และด้านข้อร้องเรียนของการให้บริการ E-banking มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    
 ด้านสินเชื่อ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน    มี
ความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพของการใช้บริการ E – banking, 
ด้านความคาดหวัง, ด้านคุณค่าของการให้บริการ , ด้านความ

ปลอดภัย, ด้านมูลค่าของการให้บริการ , ด้านความจงรักภักดี 
และด้านข้อร้องเรียนของการให้บริการ E-banking มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน มีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.01    
 ด้านประกันสุขภาพ ประกันภัย และประกันชีวิต ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อด้านคุณภาพ
ของการใช้บริการ E – banking, ด้านความคาดหวัง, ด้านคุณค่า
ของการให้บริการ, ด้านความ ปลอดภัย , ด้านมูลค่าของการ
ให้บริการ, ด้านความจงรักภักดี และด้านข้อร้องเรียนของการ
ให้บริการ E-banking    มีความคิดเห็นแตกต่างกัน      มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 บริการถอนเงินสดที่ตู้ ATM ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพของ การใช้บริการ   
E – banking, ด้านความคาดหวัง, ด้านคุณค่าของการให้บริการ 
และด้านมูลค่าของการให้บริการ  มีความคิดเห็นแตกต่างกัน มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ด้านความจงรักภักดี และด้านข้อร้องเรียนของการ
ให้บริการ E-banking มีความคิดเห็นแตกต่างกัน มีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
 ด้านความปลอดภัย ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ   
 เติมเงินมือถือ , ดูรายการย้อนหลัง เช็คยอดเงิน
ปัจจุบัน, ใช้สิทธิพิเศษผ่านแอป ของผู้ตอบ แบบสอบถามที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพของการใช้บริการ     
E – banking, ด้านความคาดหวัง, ด้านคุณค่าของการใหบ้ริการ, 
ด้านความปลอดภัย, ด้านมูลค่าของการให้บริการ, ด้านความ
จงรักภักดี และด้านข้อร้องเรียนของการให้บริการ E-banking มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ใน
การใช้แอปพลิเคช่ันE-BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือกับธนาคาร
พาณิชย์ในลักษณะของการโอนเงิน และ ฝาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.84 (มากที่สุด( และมีความถี่ในการใช้ซื้อกองทุน ,หลักทรัพย์ 
และด้านสินเชื ่อ มีค ่าเฉลี ่ยเท่ากับ 0.98 (น้อยที ่ส ุด( โดยมี
ภาพรวมความถี่ในการทำธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.72 อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ 
 การศ ึกษาเร ื ่อง “ความค ิดเห ็นต ่อการเล ือกใช้
แอปพลิเคช่ันE-BANKING ผ่านโทรศัพท์ม ือถือ กรณีศ ึกษา 
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ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัสประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์”แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ 
 1.1 ผลการศึกษา พบว่า ด้านความปลอดภัยของการ
ให้บริการ E-banking ผู ้ตอบ แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะนึก
ถึงการรับรองความ ปลอดภัยในการใช้บริการเป็นเรื่องสำคัญของ
การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจากลุกค้ากลุ่มผู้ไม่ใช้บริการ
ไม่มี ความมั่นใจ ดังนั้นธนาคารควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ใน
เรื่องของความปลอดภัยให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ให้แก่
ผู้ใช้บริการ 
 1.2 ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการทำธุรกรรมกับ
ธนาคารพาณิชย์มีความคิดเห็นแตกต่าง กัน แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบ
แบสอบถามส่วนใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการทำงาน 
การเข้าใช้งาน ประเภท บริการที่มีของแอปพลิเคช่ันKRUNGTHI 
NEXT เป็นต้น ดังนั้นธนาคารกรุงไทยจึงต้องเร่งปรับปรุงรูปแบบ
การใช้งานแอปพลิเคช่ันKRUNGTHI NEXT ให้มีความง่ายต่อการ
ใช้งานยิ่งขึ้นและเร่งสร้างความเข้าใจในบริการ       แอปพลิเคชั่น
KRUNGTHI NEXT ให้มากขึ้น โดยเฉพาะความสะดวกในการเข้า
ใช้งานแอปพลิเคช่ันKRUNGTHI NEXT และวิธ ีการใช้งานที่
สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย เพื่อให้เกิดการใช้งานมากยิ่งข้ึน
ต่อไปในอนาคต 
 1.3 ธนาคารกรุงไทยควรส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการเลือกใช้ แอปพลิเคช่ันE-BANKING 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ 
โลตัสประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” มีวัตถุประสงค์
การวิจัยดังนี ้คือ อย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการ
พัฒนาการ ให้บริการ KRUNGTHI NEXT ของธนาคารให้เกิด
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ผู้ใช้บริการให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้วิจัยในการศึกษาครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมในเครื่องมือทางการตลาดที่มีผล
ต่อการรับรู้ของธนาคารกรุงไทย เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจธนาคาร
หลายที่ได้มีการพัฒนาทั้งเทคโนโลยี การบริการอันทันสมัยเพื่อ
รองรับความ เปลี่ยนแปลงในการทำธุรกรรมการเงิน การพัฒนา

จะทำให้ผู ้บริโภครับรู ้และจดจำได้มากขึ้นจะส่งผลต่อความ 
จงรักภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารกรุงไทย 
 2.2 ควรศึกษาเกี ่ยวกับการบร ิการของธนาคารที่
ผู้ใช้บริการมีความต้องการ เพื่อนำมาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสนอการใช้
บริการของธนาคารให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าผู ้มาใช้
บริการธนาคารมากที่สุด 
 2.3 การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้เป็นการศึกษาวิจัยคนที ่ใช้
แอปพลิเคชัน่ธนาคารภายในอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เท่านั้น ดังนั้นควรทำการขยายขอบเขตการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่
อยู่ภายในอำเภออื่นๆ ด้วย เพื่อศึกษาการใช้บริการและความถี่
ของการใช้บริการแอปพลิเคชั่นให้มากขึ้น 
 2.4 การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่
เคยใช ้แอปพล ิ เค ช่ันE-BANKINGผ ่านโทรศ ัพท ์ม ือถ ือของ
ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ดังนั้นจึงควรทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่
ยังไม่เคยใช้บริการ เพิ่มเติม เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ใช้บริการ 
การศึกษาครั้งนี ้จะเป็นแนวทางหนึ่งที ่จะสามารถเพิ่มจำนวน 
ผู้ใช้บริการให้มากข้ึนได้อีกช่องทางหนึ่งได้ 
 2.5 ควรทำการศึกษาปัญหาของผู้ใช้ E-BANKING ผ่าน
โทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทย เพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในอนาคตข้างหน้า และพัฒนาการ
บริการของธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของงธนาคารกรุงไทยได้
อย่างเหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการในภาย
ภาคหน้าได้ 
 2.6 การศึกษาครั ้งนี ้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
)Quantitative Research Approach)    ซึ่งมีลักษณะเป็นการ
ว ิ จ ั ย เ ช ิ งส ำรวจ  )Survey Research) เ ก ็ บข ้ อม ู ล โดย ใ ช้
แบบสอบถาม )Questionnaire) ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป 
จึงควรมีการศึกษาเพิ ่มเติมในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ       
ในรูปแบบของ การสัมภาษณ์เชิง ลึกหรือกลุ่มสัมภาษณ์ )Focus 
Groups) เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจ ของผู้ใช้
แอปพลิเคช่ันKRUNGTHI NEXT ในเชิงลึกเพื่อที ่ได้จะได้นำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ ปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ 
สามารถตอบสนองความต ้องการท ี ่แท ้จร ิงของผ ู ้ ใช ้งาน
แอปพลิเคชัน่KRUNGTHI NEXT มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Banking) ของ
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน เป็นการสำรวจเพื่อศึกษาข้อมูล
เปรียบเทียบความแตกต่างของเพศและทัศนคติทั้งหมด 7ด้าน 1.
ด้านคุณภาพ2.ด้านความคาดหวัง 3.ด้านคุณค่า 4.ด้านข้อ
ร้องเรียน 5.ด้านความปลอดภัย 6.ด้านมูลค่า 7.ด้านความ
จงรักภักดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ประชาชนที่มีต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันธนาคารผ่านโทรศัพท์ 
2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคช่ันธนาคารผ่านโทรศัพท์ 3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ประชากรศาสตร์ที่มีต่อความคิดเห็นการเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน
ธนาคารผ่านโทรศัพท์ โดยสำรวจจากผู้ใช้ธุรกรรมทั้งหมด จำนวน 
153 คน พบว่าผู้ใช้บริการส่วนมากเป็น เพศหญิง จำนวน 100 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 มีอายุระหว่าง 21 – 35 ปี จำนวน 88 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน 88 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีภูมิลำเนาภาคใต้ จำนวน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.9 ซึ่งส่วนใหญ่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 77.1 อาชีพ 
นิสิต  /นักศึกษา จำนวน  54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รายได้เฉลี่ย

ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่  15,001-30,000 บาทต่อเดือน 
จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 การวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการให้บริการธุรกรรมทางการเงินของ
ธน า ค า ร ผ่ า น ร ะ บ บ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( E-Banking) ข อ ง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน )สาขาหัวหิน  ซึ่งพบว่า ความ
แตกต่างของเพศ มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกรรม
ต่างกัน โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกรรม
มากว่าเพศชาย ซึ่งควรปรับปรุงคุณภาพให้เพศชายเข้าใจได้มาก
ขึ้น และการให้ความรู้ที่เท่าเทียมระหว่างเพศหญิงและชาย เพื่อ
คุณภาพที่ดีมากขึ้น โดยอายุเฉลี่ย 21-35 ปีมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด อายุต่ำกว่า 20 ปี มีความพึงพอใจต่ำสุด โดยควรปรับปรุง
ให้ผู้ใช้บริการในช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถใช้บริการได้ด้วย 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้มากที่สุด 
ส่วนผู้ที่มาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้อยที่สุด ซึ่งมี
คำแนะนำควรมีการให้บริการทั่วถึงมากกว่านี้ หรือเพิ่มสาขาให้
มากขึ้นหรือมีการออกพื้นที่แนะนำ เป็นต้น นิสิต  /นักศึกษามี
ความพึงพอใจในการทำธุรกรรมมากที่สุด ซึ่งควรเพิ่มสินเช่ือ
ให้กับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำเพื่อการให้มีการใช้บริการที่มากขึ้น 
ส่วนการสำรวจความบ่อยในการใช้บริการธุรกรรม โดยเฉลี่ย 6-
10 ครั้ง  /เดือน  โดยมีความพึงพอใจมากสุดอยู่ที่ 11-15 ครั้งต่อ

 



2571 

 

  

เดือนและ 21 ครั้งต่อเดือนขึ้นไปมีความพึงพอใจต่ำสุด ซึ่งได้รับ
คำแนะนำให้มีลุคโฉมใหม่ โอนไวไม่ล่ม พัฒนาฟังก์ช่ันการใช้งาน
ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละบุคคลสามารถใช้บริการได้
ด้วย มูลค่าที่ใช้บริการผ่าน E-Banking โดยผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจ มากท่ีสุดในการใช้บริการที่มูลค่า 501-3,000 บาท ตอ่ครั้ง 
และมีความพึงพอใจต่ำสุดที่มูลค่าในการใช้บริการสูงกว่า 10,001 
บาทขึ้นไป ควรมีการป้องกันด้วย e-Slip รูปแบบใหม่เพื่อรักษา
ความปลอดภัยในมูลค่าการใช้งานให้ดีขึ้น 

 

ABSTRACT 
 A Satisfaction Survey of E-Banking Users of Krung 
Thai Bank, Hua Hin Branch is a survey to study data to 
compare the difference of gender and attitudes in 7 aspects; 1. 
Quality 2. Expectations 3. Value 4. Complaints 5. Security 6. 
Value 7. Loyalty.  The purpose of this study are 1) To study 
people's behavior towards choosing to use a phone banking 
application. 2) To study the opinions of the public on choosing 
to use a phone banking application 3) To study and compare 
the demography towards opinions on choosing a banking 
application via phone. A survey of 153 transactional users 
found that most of them were 100 female representing 65.4 
percent aged between 21 to 35 years of 88 people, 57.5 
percent of the majority are unmarried or 57.5 percent, with the 
domiciled in the south of 55, representing 35.9 percent, most 
of whom are studying with a bachelor's degree, the number of 
which is 77.1 percent for occupation, a survey found 54 
students / students, accounting for 35.5 percent. The average 
income of the respondents was 15,001-30,000 baht per 
month., total 62 people, representing 40.5 percent.   The 
research found that most of the sample group were satisfied 
with the E-Banking service of Krung Thai Bank Public 
Company Limited, Hua Hin Branch which found that 
differences of gender has different levels of satisfaction in 
using the transaction service. The females were more satisfied 
with the transaction than the males. There are advices to 
improve males more understandable and educate for equal 

benefits between women and men for better quality. On 
average, 21-35 years were the most satisfied, under 20 had the 
lowest satisfaction which should be improved so that users 
under 20 years of age can use the service as well. Most of the 
respondents were domiciled in the southern region. The least 
people from Bangkok and its vicinity which has 
recommendations, should provide a more comprehensive 
service or adding more branches or introducing a 
recommended area, etc.   Students are most satisfied with the 
application which should increase credit for those who do not 
have regular income in order to have more services. The 
average frequency use of transaction is 6-10 times /month 
with the highest satisfaction 11-15 times per month and 21 
times per month or more is the lowest one. Having a new 
look, quickly transfer, does not fall, develop functionality to 
suit the lifestyle of each individual customer are the 
recommendations. The service can be used by the value of the 
service via E-Banking With the user satisfaction. For the 
highest value of using the E-Banking found that customers 
frequently use the service is at the value of 501-3,000 baht per 
time. The lowest satisfaction of using is at the value of 10,001 
baht or more. New e-Slip protection must be provided for 
better secure of use 

Keywords 
E-Banking / แอพพลิเคชั่น / ธนาคาร  

บทนำ 
 ในปัจจุบัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด )มหาชน( เป็นบริษัท

บริการการเงินในประเทศไทยมีสำนักงานอยู่ที่เขตวัฒนาและเขต
คลองเตย กรุงเทพมหานครธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์
เพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบ
ของสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง 
และเป็นหนึ่งในห้าธนาคารขนาดใหญ่ และมีจำนวนสาขาเป็น
อันดับสามของประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์เริ่มให้ความสำคัญ
กับการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และมี
แนวโน้มที่พัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ ของธนาคารเป็นแบบ 
Digital Banking ประกอบด้วย การส่งเสริมของภาครัฐที่มุ่งเน้น
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นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือ นโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่ 
“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” และการใช้เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด 
เป็นหนึ่งในแนวทางที่สนับสนุนการเกิดไทยแลนด์ 4.0 คือ การ
พัฒนาประเทศไทยสู่การ ใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงิน
สด โดยรัฐบาลมีการวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด 5 ด้าน 
1.การสร้างโครงสร้างระบบชำระเงิน Any ID 2.โครงการขยาย
การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนสด 3.ระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรมอิ เล็กทรอนิกส์  4.ระบบ E-Payment ของภาครัฐ         
5.การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้ง
ภาคเอกชน จะต้องพัฒนาระบบของธนาคาร ควบคู่กันไปเพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถใช้ระบบโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วของผู้ใช้บริการในการทำธุรกรรมผ่านช่องทาง
ธนาคาร ธนาคารพาณิชย์ก็ตอบรับนโยบายของรัฐบาล ด้วยการ
จัดแคมเปญให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการเปิดตัวบริการด้าน 
Digital Banking ด้วยความสำคัญ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถทำ
ธุรกรรมออนไลน์ด้วยตนเองได้มากขึ้น จากปัจจุบันที่สามารถทำ
ธุรกรรมได้ หลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช็ดยอดบัญชีคงเหลือ         
ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง โอนเงินระหว่างบัญชีชำระค่าสินค้า
ต่างๆ 

ตราสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 สัญลักษณ์ธนาคาร 

สีประจำธนาคาร : สีฟ้า 
ตราสัญลักษณ ์: นกวายุภักษ์  
 สร้างเอกลักษณ์ ให้จดจำง่าย สะดุดตา ด้วยสีฟ้ า 
หมายถึง ความทันสมัย อิสระที่ ไร้ขอบเขตพลังแห่งความ 
กระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่จะโบยบินนำพาไปสู่ความก้าวหน้าที่ 
กว้างไกลทั่วแผ่นฟ้าไทยและยังสื่อถึงความรู้สึกสะดวกสบาย เป็น
คนกันเองที่ลูกค้าทุกคนจะได้รับจากธนาคารกรุงไทย 

 สัญลักษณ์เป็นรูป นกวายุภักษ์ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์
ของ กระทรวงการคลัง เป็นสัญลักษณ์ของธนาคารโดย นก
วายุภักษ์  หมายถึงความมั่นคงจากกระทรวงการคลังที่ มี
สัญลักษณ์นกวายุภักษ์ แต่ได้มีการปรับปรุงโดยเพิ่มรายละเอียด
ทั้งส่วนหัว จงอยปาก โดยเฉพาะในส่วนปีกให้ดูอ่อนช้อยแบบ
ไทยๆ แต่แข็งแกร่งสมกับความเป็นผู้นำ 

 

วิสัยทัศน์  
มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อ

สนับสนุนการเติบโตและ ความมั่งคั่งแก่ลูกค้าสร้างคุณภาพที่ดีขึ้น
แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนท่ีดีอย่างยั่งยืนแก่
ผู้ถือหุ้น 

 
 

พันธกิจ  
• ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน 
• ให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
• ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
• สร้างผลตอบแทนท่ีดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่ อศึกษาพฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคช่ันธนาคารผ่านโทรศัพท์ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย 
สาขาหัวหิน ๆ  
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคช่ันธนาคารผ่านโทรศัพท์ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย 
สาขาหัวหิน 
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประชากรศาสตร์ที่มีต่อความคิดเห็น
การเลือกใช้แอพพลิเคช่ันธนาคารผ่านโทรศัพท์ กรณีศึกษา
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน 

 

คำถามงานวิจัย / สมมติฐานการวิจัย 
1. คำถามงานวิ จั ย  ศึ กษ าความคิ ด เห็ นต่ อการ เลื อก ใช้
แอพพลิเคช่ันธนาคารผ่านโทรศัพท์ ของธนาคารธนาคารกรุงไทย 
สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ศึ ก ษ าค ว าม คิ ด เห็ น ต่ อ ก า ร เลื อ ก ใ ช้ แ อ พ พ ลิ เค ช่ั น
ธนาคารกรุงไทยสาขาหัวหินผ่านโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อทำให้ทราบถึงจำนวนผู้ ใช้บริการแอพพลิเคช่ันของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตพื้นท่ีหัวหิน  
2. ทำให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการแอพพลิเคช่ันของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตพื้นท่ีหัวหิน 
3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลเรื่องความ
คิดเห็นต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน Krungthai NEXT ไปใช้ใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง : ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลก่อนที่ จะทำการวิจัยโดยอาศัยพื้นฐานจาก
แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
งานวิจัย เพื่อใช้ประกอบการทำงานและช่วยชี้นำทิศทางการวิจัย
เรื่องการศึกษาความคิดเห็นต่อการเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน E -
Banking ผ่านโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สาขา
หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโดย
มีหัวข้อนำเสนอตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ได้แก่ พนิดา  ลือยศ )2555)  ได้ทำการศึกษาความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อการบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย 
จำกัด มหาชน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการธนาคารอินเทอร์เน็ต
ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
ด้วยเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ
ธนาคารกรุ ง ไทยจำกัดมหาชนจำนวน  360 ราย โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติ
เชิงอนุมานคือ Paired T- test ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมพูด
กับแบบสอบถามมีความประทับใจต่อ ส่วนประสมทางการตลาด
บริการเรียงลำดับได้ดังต่อไปนี้คือผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
ประทับใจต่อ ปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยด้านการสร้างและนำเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านสถานที่ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดและ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการตามลำดับผู้ตอบ
แบบสอบถามความพึ งพอใจต่ อปั จจั ย ราคาและผู้ ต อบ
แบบสอบถามไม่มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยมี
ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้านดังนี้ด้านบุคลากร
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการอำนวยความ
สะดวกในการให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาอย่างดีด้านการ
สร้างการนำเสนอลักษณะทางกายภาพก็คือ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการให้บริการของธนาคารที่มีความทันสมัยและ
สามารถได้รับการบริการที่รวดเร็วตามสถานที่ก็คือ อนุมัติ
รายการสมัครใช้บริการที่สาขาเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วด้าน
การส่งเสริมด้านการตลาดก็คือการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าธรรมเนียมรายปีด้านกระบวนการให้บริการคือมีระเบียบ
ขั้นตอนต่างๆในการให้บริการที่ไม่ยุ่งยากด้านหลังทางคือไม่มี
ค่าธรรมเนียมใช้บริการรายปีหรือด้านปัจจัยผลิตภัณฑ์ก็คือการ
บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตมีรูปแบบการให้บริการที่ตรงกับ
ความต้องการ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย : ผู้วิจัยได้นำเสนอระเบียบวิธีการวิจัยไว้
ดังต่อไปนี้  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2. ตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 4. การสร้างและพัฒนา
เครื่องมือ 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 6. การวิเคราะห์ข้อมูล      
7. การอภิปรายผล  
 
รูปแบบการศึกษา  : ผู้ ศึ กษาได้ ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ 
)Quantitative Research Approach) ซึ่ งมีลักษณะเป็นการ
วิ จั ย เ ชิ ง ส ำ ร ว จ  )Survey Research) เก็ บ ข้ อ มู ล โด ย ใ ช้
แบบสอบถาม )Questionnaire) ที่ ใช้คำถามแบบปลายปิด 
)Closed-ended Questioned) และให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามเอง )Self-administered Questionnaire) โดย
การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการเก็บข้อมู ล ในพื้ นที่ เดี ยวคือใน เขต
ธนาคารกรุงไทยสาขาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ศึกษา : ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารกรุงไทยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ )E-Banking) ของธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 153 คน  
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา : ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยได้
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร สามารถสังเคราะห์เป็น
แนวคิดในการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้ 

       
 ตัวแปรต้น                         ตัวแปรตาม 

(Independent  Variable)      (Dependent  Variable) 
 
 
 
  
 
 
 

ตารางที ่1 ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถาม )Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยลักษณะของแบบสอบถามปลายปิดซึ่ง
คำถามได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่  
 
ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถาม  : 1. เพศ 2. อายุ 3. สถานภาพ     
4. ภูมิลำเนา 5. การศึกษา 6. อาชีพ 7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
พฤติกรรมการใช้บ ริการธุรกรรมกับธนาคารกรุงไทย  :                 
1. ใช้บริการ App E-banking ของธนาคารใดบ้าง 2. มูลค่าทาง
บัญชีที่ผูกติดกับการใช้บริการ App E-banking 3. ใช้บริการ 
App E-banking บ่ อยแค่ ไห น  )ค วามถี่ ในก าร ใช้บ ริ ก าร (             
4. ใช้ App E-banking ทำธุรกรรมใดมากที่สุด 5. มูลค่าที่ใช้
บริการผ่าน App E-banking ต่อครั้ง 
 
ความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทยผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ของธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน จังหวัด
ประจวบคี รีขันธ์  : 1. คุณภาพของการใช้บริการ App E- 
banking 2. ความคาดหวังของการใช้บริการ App E-banking   
3. คุณค่าของการให้บริการ App E-banking 4. ข้อร้องเรียนของ
การให้บริการ App E-banking 5. ความปลอดภัยของการ
ให้บริการ App E-banking 6. มูลค่าของการให้บริการ App E-

banking 7. ความจงรักภักดีต่อการให้บริการ App E-banking 
8. ข้อเสนอแนะ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนในระบบ IOC : ได้ 1 คะแนนมีเนื้อหาที่
เหมาะสมที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องศึกษา 
การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นดังต่อไปนี้ : 1. คุณภาพของการใช้
บริการ App E-banking มีค่ าความ เช่ือมั่ น เท่ ากับ  0 .899          
2. ความคาดหวังของการใช้บริการ App E-banking มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.908 3. คุณค่าของการให้บริการ App E-
banking มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.934 4. ข้อร้องเรียนของการ
ให้บริการ App E-banking มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.822      
5. ความปลอดภัยของการให้บริการ App E-banking มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.893 6. มูลค่าของการให้บริการ App E-
banking มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.883 7. ความจงรักภักดีต่อ
การให้บริการ App E-banking มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.893 
สำหรับความเช่ือมั่นทางด้านความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์        
)E-Banking) ของธน าคารกรุ งไท ย  ส าขาหั วหิ น  จั งห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ทั้ง 7 ด้านมีเช่ือมั่นที่ระดับ 0.926 สามารถ
นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อทดสอบผลงานวิจัยในพ้ืนท่ีที่
นักวิจัยกำหนดไว้ได้  
 
ผลการศึกษาสรุปได้ : ว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ใช้แอพพลิเคช่ัน
ธนาคารกรุ งไทย  จำกั ด  )มหาชน ( ส าขาหั วหิ น จั งห วัด
ประจวบคีรีขันธ์จำนวน 153 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 
100 คนคิดเป็นร้อยละ 65.4 มีอายุ 21-35 ปีจำนวน 88 คนคิด
เป็นร้อยละ 57.5 สถานภาพการสมรสโสดจำนวน 88 คนคิดเป็น
ร้อยละ 57.5 ภูมิลำเนาภาคใต้จำนวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 
35.9 โดยมีการศึกษาในระดับกำลังศึกษาปริญญาตรี / ปริญญา
ตรีจำนวน 118 คนคิดเป็นร้อยละ 77.1 นิสิต / นักศึกษาจำนวน 
54 คนคิดเป็นร้อยละ 35.5 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001-
30,000 บาทจำนวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 40.5 การอภิปรายผล
ศึกษาเปรียบเทียบประชากรศาสตร์ที่มีต่อความคิดเห็นการ
เลือกใช้ของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ )E-Banking) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด 
)มหาชน( สาขาหัวหิน พบว่า -เพศกับระดับความพึงพอใจ 7 
ด้านแตกต่างกันดังนี้ด้านคุณภาพของการใช้บริการด้านความ

- ความพึงพอใจในการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น 
- ความรู้และความเขา้ใจในด้านการ
ยอมรับทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
- พฤตกิรรมและทัศนคติของ
ประชากรที่เลือกใช้แอพพลิเคชั่น 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ภูมิลำเนา 
- การศึกษา 
- อาชพี 
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คาดหวังของการใช้บริการด้านคุณค่าของการให้บริการด้านความ
ปลอดภัยของการให้บริการด้านมูลค่าของการให้บริการด้าน
ความจงรักภักดีต่อการให้บริการและด้านรวมของการให้บริการ
ทั้งหมดโดยเพศหญิงมีความพึงพอใจมากสุดเพศชายมีความพึง
พอใจต่ำสุดโดยเพศชายมีความพึงพอใจต่ำควรปรับปรุงคุณภาพ
ให้เพศชายเข้าใจได้มากขึ้นและการให้ความรู้ผลตอบแทนที่เท่า
เทียมระหว่างเพศหญิงและชายเพื่อคุณภาพที่ดีมากข้ึน  -อายุกับ
ระดับความพึงพอใจ 7 ด้านแตกต่างกันดังนี้ด้านคุณภาพของการ
ใช้บริการด้านความคาดหวังของการใช้บริการด้านคุณค่าของการ
ให้บริการด้านความปลอดภัยของการให้บริการด้านมูลค่าของ
การให้บริการและด้านรวมของการให้บริการทั้งหมดโดยอายุ 21-
35 ปีมีความพึงพอใจมาก มีความใจและเข้าถึงได้มากขึ้นสุดอายุ
ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจต่ำสุดโดยควรปรับปรุงให้
ผู้ใช้บริการในช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี -ภูมิลำเนาต่อความพึงพอใจ
ทั้ง 7 ด้านพบว่าแตกต่างกันดังนี้ด้านคุณภาพของการใช้บริการ
ด้านความคาดหวังของการใช้บริการด้านคุณค่าของการให้บริการ
ด้านข้อร้องเรียนของการใช้บริการด้านความปลอดภัยของการ
ให้บริการด้านมูลค่าของการให้บริการด้านความจงรักภักดีต่อการ
ให้บริการและด้านรวมของการให้บริการทั้งหมดโดยภาคใต้ความ
พึงพอใจมากสุดกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลมีความพึงพอใจ
ต่ำสุดมีการให้บริการให้ท่ัวถึงมากกว่าน้ีเพิ่มสาขาให้มากขึ้นหรือมี
การออกพื้นที่แนะนำเป็นต้น -อาชีพต่อความพึงพอใจทั้ง 7 ด้าน
พบว่าแตกต่างกันดังนี้ด้านคุณภาพของการใช้บริการด้านความ

คาดหวังของการใช้บริการด้านคุณค่าของการให้บริการด้านความ
ปลอดภัยของการให้บริการด้านมูลค่าของการให้บริการด้าน
ความจงรักภักดีต่อการให้บริการและด้านรวมของการให้บริการ
ทั้งหมดโดยนิสิต/ นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดอื่นๆ ต่ำ
ที่สุดเพิ่มสินเช่ือให้กับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำเพื่อการให้มีการใช้
บริการที่มากข้ึน -ปัจจุบันท่านใช้บริการ E-banking บ่อยแค่ไหน
ต่อความพึงพอใจทั้ง 7 ด้านพบว่าแตกต่างกันดังนี้ด้านคุณภาพ
ของการใช้บริการด้านความคาดหวังของการใช้บริการด้านคุณค่า
ของการให้บริการด้านข้อร้องเรียนของการใช้บริการด้านความ
ปลอดภัยของการให้บริการด้านมูลค่าของการให้บริการด้าน
ความจงรักภักดีต่อการให้บริการและด้านรวมของการให้บริการ
ทั้งหมดโดย 6-10 ครั้ง/ เดือนความพึงพอใจมากสุด 11-15 ครั้ง
ต่อเดือนและ 21 ครั้งต่อเดือนขึ้นไปมีความพึงพอใจต่ำสุดปรับลุค
โฉมใหม่โอนไวไม่ล่มพัฒนาฟังก์ช่ันการใช้งานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์
ของลูกค้าแต่ละบุคคล-มูลค่าที่ใช้บริการผ่าน E-Banking ต่อครั้ง
ต่อความพึงพอใจทั้ง 7 ด้านพบว่าแตกต่างกันดังนี้ด้านคุณภาพ
ของการใช้บริการด้านความคาดหวังของการใช้บริการด้านคุณค่า
ของการให้บริการด้านความปลอดภัยของการให้บริการด้าน
มูลค่าของการให้บริการด้านความจงรักภักดีต่อการให้บริการและ
ด้านรวมของการให้บริการทั้งหมดโดย 501-3,000 บาทมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดต่ำกว่า 10,001 บาทขึ้นไปความพึงพอใจต่ำสุด
มีการป้องกันด้วย e-Slip รูแบบใหม่เพื่อรักษาความปลอดภัยใน
มูลค่าการใช้งานให้ดีขึ้น   

 
การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ของ
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้
ประสบความสำเร็จและจะเป็นประโยชน์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
)E-Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การ 
อภิปรายผลการศึกษาในครั้งนี้จะครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาได้ 3 ประการดังนี้ 1. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจใน
การใช้งานแอพพลิเคช่ัน“ Krungthai NEXT (Mobile App)”
ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
2. เพื่อศึกษาถึงความรู้และความเข้าใจด้านการยอมรับทางด้าน
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อใช้งานแอพพลิเคช่ัน“ Krungthai NEXT 
)Mobile App)” ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 3. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมแลละทัศนคติของ
ประชากรที่เลือกใช้แอพพลิเคช่ัน“ Krungthai NEXT (Mobile 
App)” ของลู กค้ าธนาคารกรุ ง ไท ย  สาขาหั วหิ น จั งห วัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
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ตาราง (T-TEST) และ (F-TEST) 

 
 หมายเหตุ * , ** และ *** หมายถึง มีนัยสำคัญทาง
สถิติระดับ 0.1,0.05 และ 0.001 ตามลำดับ  
จากตาราง (T-TEST) และ (F-TEST)  

ธนาคารกรุงไทย พบว่าการเลือกใช้บริการกับระดับ
ความพึงพอใจ 7 ต้านแตกต่างกัน ระดับนัยสำคัญสถิติที่ 0.05 
ดังนี้ ด้านคุณภาพของการให้บริการ มีความไม่แตกต่างกัน คือไม่
เลือกใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2857 และเลือกใช้บริการมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1747 ด้านความคาดหวังของการให้บริการ มี
ความแตกต่างกัน คือไม่เลือกใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.571 
และเลือกใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1164 ด้านคุณค่าของการ
ให้บริการ มีความแตกต่างกัน คือไม่เลือกใช้บริการมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.5000 และเลือกใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0342 
ด้านข้อร้องเรียนของการให้บริการ มีความไม่แตกต่างกัน คือไม่
เลือกใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1429 และเลือกใช้บริการมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6096 

ด้านการความปลอดภัย มีความแตกต่างกัน คือไม่เลือกใช้บริการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 4286 และเลือกใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
39963 ด้านมูลค่าของการให้บริการ มีความไม่แตกต่างกัน คือไม่
เลือกใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2857 และเลือกใช้บริการมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0034 ด้านความจงรักภักดีต่อการให้บริการ มี
ความไม่แตกต่างกัน คือไม่เลือกใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.2143 และเลือกใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0308 
 เพศ พบว่าเพศกับระดับความพึงพอใจ 7 ด้านแตกต่าง
กัน ระดับนัยสำคัญสถิติที่  0.05 ดังนี้  ด้านคุณภาพของการ
ให้บริการ มีความไม่แตกต่างกัน คือประชากรเพศชายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.1887 และประชากรเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1750 
ด้านความคาดหวังของการให้บริการ มีความไม่แตกต่างกัน คือ
ประชากรเพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0849 และประชากรเพศ
หญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1650 ด้านคุณค่าของการให้บริการ มี
ความไม่แตกต่างกัน คือประชากรเพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.0849 และประชากรเพศหญิงมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.0400 ด้านข้อ
เรียกร้องของการให้บริการ มีความไม่แตกต่างกัน คือประชากร
เพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6321 และประชากรเพศหญิงมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6350 ด้านการความปลอดภัย มีความไม่
แตกต่างกัน คือประชากรเพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9717 และ
ประชากรเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0250 ด้านมูลค่าของการ
ให้บริการ มีความไม่แตกต่างกัน คือประชากรเพศขายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.0000 และประชากรเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0250 
ด้านความจงรักภักดีต่อการให้บริการ มีความไม่แตกต่างกัน คือ
ประชากรเพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0283 และประชากรเพศ
หญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0450 
 สถานภาพ ต่อความพึงพอใจทั้ง 7 ด้าน มีจำนวน
ทั้งหมด 153 คน พบว่าแตกต่างกัน ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ดังนี้
ด้านคุณภาพการใช้ E- Banking มีความไม่แตกต่างกัน คือ
สถานภาพโสด มีจำนวน 88 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1420 
สถานภาพสมรส มีจำนวน 60 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2083 
สถานภาพหย่าร้าง มีจำนวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5000 ค่า 
F เท่ากับ 0.598 ค่า Sig เท่ากับ 0.551 ด้านความคาดหวังการใช้
บริการ E- Banking มีความไม่แตกต่างกัน คือ สถานภาพโสด มี
จำนวน 88 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1364 สถานภาพสมรส มี
จำนวน 60 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1167 สถานภาพหย่าร้าง มี
จำนวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4000 ค่า F เท่ากับ 0.328 ค่า 

 
 

ปัจจัย
ความพึง
พอใจ 

 
T-TEST 

 
F-TEST 

 
ธนาคารกรุงไทย 

 
เพศ 

 
สถานภาพ 

 
ภูมิลำเนา 

 
การศึกษา 

 
อาชีพ 

 
รายได ้

1.
คุณภาพ
ของการ
ใช้บริการ 

     
3.166*** 

 
2.582** 

 
2.894** 

2.ความ
คาดหวัง
ของการ
ใช้บริการ 

 
1.579* 

 
0.649* 

   
2.665*** 

 
4.240*** 

 
5.700*** 

3.คุณค่า
ของการ
ใช้บริการ 

 
2.350** 

    
0.780*** 

 
4.019*** 

 
4.299*** 

4.ข้อ
ร้องเรียน
ของการ
ใช้บริการ 

    
2.920*** 

 
1.873* 

  

5.ความ
ปลอดภัย
ของการ
ใช้บริการ 

 
2.451** 

   
2.450** 

 
1.124* 

 
4.351*** 

 
6.237*** 

6.มูลค่า
ของการ
ใช้บริการ 

    
3.048*** 

 
2.686*** 

 
3.324*** 

 
5.172*** 

7.ความ
จงรกัภักดี
ต่อการใช้
บริการ 

   
5.612*** 

  
4.287*** 

 
4.481*** 

 
8.186*** 
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Sig เท่ากับ 0.721 ด้านคุณค่าของการให้บริการ E-Banking มี
ความไม่แตกต่างกัน คือ สถานภาพโสด มีจำนวน 88 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0759 สถานภาพสมรส มีจำนวน 60 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.0000 สถานภาพหย่าร้าง มีจำนวน 5 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3000 ค่า F เท่ากับ 0.512 ค่า Sig เท่ากับ 
0.600 ด้านข้อร้องเรียนของการให้บริการ E- Banking มีความไม่
แตกต่างกัน คือ สถานภาพโสด มีจำนวน 88 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.6364 สถานภาพสมรส มีจำนวน 60 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.5917 สถานภาพหย่าร้าง มีจำนวน 5 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.1000 ค่า F เท่ากับ 0.767 ค่า Sig เท่ากับ 0.466 ด้าน
ความปลอดภัยของการให้บริการ E- Banking มีความไม่แตกต่าง
กัน คือ สถานภาพโสด  มีจำนวน 88 คน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.0625 สถานภาพสมรส มีจำนวน 60 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.9167 สถานภาพหย่าร้าง มีจำนวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.1000 ค่า F เท่ากับ 0.766 ค่า Sig เท่ากับ 0.467 ด้านมูลค่า
ของการให้บริการ E- Banking มีความไม่แตกต่ างกัน  คือ
สถานภาพโสด  มีจำนวน 88 คนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0227 
สถานภาพสมรส มีจำนวน 60 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9750 
สถานภาพหย่าร้าง มีจำนวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4000 ค่า 
F เท่ากับ 0.470 ค่า Sig เท่ากับ 0.479 ด้านความจงรักภักดีต่อ
การใช้บริการ E- Banking มีความไม่แตกต่างกัน คือ สถานภาพ
โสด มีจำนวน 88 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0341 สถานภาพสมรส
มี จำนวน 60 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0250 สถานภาพหย่าร้าง 
มีจำนวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3000 ค่า F เท่ากับ 0.323 
ค่า Sig เท่ากับ 0.725 
 ภูมิลำเนา ต่อความพึงพอใจท้ัง 7 ด้านมีจำนวนทั้งหมด 
153 คน พบว่าแตกต่างกันระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ดังนี้ ด้าน 
คุณ ภาพการใช้E- Banking มีความไม่แตกต่ างกันกัน  คื อ
กรุงเทพมหานคร / ปริมณฑล มีจำนวน 1 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.0000 ภาคกลาง มีจำนวน 40 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1750 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน 11 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.3182 ภาคใต้ มีจำนวน 55 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1909 
ภาคเหนือ มีจำนวน 23 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1304 ภาค
ตะวันออก มีจำนวน 7 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6429 ภาค
ตะวันตก มีจำนวน 16 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0000 ค่า F 
เท่ากับ 1.079 ค่า Sig เท่ากับ 0.378 ด้านความคาดหวังการใช้
บริการ E- Banking มีความไม่แตกต่างกัน คือ กรุงเทพมหานคร 

/ ปริมณฑล มีจำนวน 1 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0000 ภาคกลาง 
มี จ ำ น ว น  40 ค น  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เท่ า กั บ  4.1125 ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน 11 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7727 
ภาคใต้ มีจำนวน 55 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2727 ภาคเหนือ มี
จำนวน 23 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2174 ภาคตะวันออก มี
จำนวน 7 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6429 ภาคตะวันตก มีจำนวน 
16 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0000 ค่า F เท่ากับ 1.580 ค่า Sig 
เท่ากับ 0.157 ด้านคุณค่าของการให้บริการ E- Banking มีความ
ไม่แตกต่างกัน คือ กรุงเทพมหานคร / ปริมณฑล มีจำนวน 1 คน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0000 ภาคกลาง มีจำนวน 40 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.0250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน 11 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6364 ภาคใต้ มีจำนวน 55 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.1636 ภาคเหนือ มีจำนวน 23 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.1522 ภาคตะวันออก มีจำนวน 7 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 
4.3571 ภาคตะวันตก มีจำนวน 16 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 
3.8438 ค่า F เท่ ากับ 1.754 ค่า Sig เท่ ากับ 0.113 ด้านข้อ
ร้องเรียนของการใช้บริการ E- Banking มีความแตกต่างกัน คือ 
กรุงเทพมหานคร / ปริมณฑล มีจำนวน 1 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.0000 ภาคกลาง มีจำนวน 40 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.4000 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน 11 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.0909 ภาคใต้  มีจำนวน 55 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8182 
ภาคเหนือ มีจำนวน 23 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.4783 ภาค
ตะวันออก มีจำนวน 7 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2857 ภาค
ตะวันตก มีจำนวน 16 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2500 ค่า F 
เท่ากับ 2.920 ค่า Sig เท่ากับ 0.010 ด้านความปลอดภัยของ
ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร  E- Banking มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น  คื อ 
กรุงเทพมหานคร / ปริมณฑล มีจำนวน 1 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.0000 ภาคกลาง มีจำนวน 40 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9625 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน 11 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.9545 ภาคใต้  มีจำนวน 55 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0818 
ภาคเหนือ มีจำนวน 23 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,0217 ภาค
ตะวันออก มีจำนวน 7 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7143 ภาค
ตะวันตก มีจำนวน 16 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6250 ค่า F 
เท่ากับ 2.450 ค่า Sig เท่ากับ 0.027 ด้านมูลค่าของการใช้
บริการ E- Banking มีความแตกต่างกัน คือ กรุงเทพมหานคร / 
ปริมณฑล มีจำนวน 1 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0000 ภาคกลาง มี
จ ำ น ว น  40 ค น  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  3.9000 ภ า ค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน 11 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6364 
ภาคใต้ มีจำนวน 55 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2000 ภาคเหนือ มี
จำนวน 23 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9783 ภาคตะวันออก มี
จำนวน 7 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7143 ภาคตะวันตก มีจำนวน 
16 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7500 ค่า F เท่ากับ 3.048 ค่า Sig 
เท่ากับ 0.008 ด้านความจงรักภักดีต่อการให้บริการ E- Banking 
มีความไม่แตกต่างกัน คือ กรุงเทพมหานคร / ปริมณฑล มี
จำนวน 1 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0000 ภาคกลางมีจำนวน 40 
คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9875 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน 
11 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7727 ภาคใต้ มีจำนวน 55 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1909 ภาคเหนือ มีจำนวน 23 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.9783 ภาคตะวันออก มีจำนวน 7 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.2857 ภาคตะวันตก มีจำนวน 16 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 
3.8750 ค่า F เท่ากับ 1293 ค่า Sig เท่ากับ 0.264 
 การศึกษา ต่อความพึงพอใจทั้ง 7 ด้าน มีจำนวน
ทั้งหมด 153 คน พบว่าแตกต่างกันระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ดังนี้ 
ด้านคุณภาพการใช้ E- Banking มีความแตกต่างกัน คือ ต่ำกว่า
ปริญญาตรี มีจำนวน 22 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4773 กำลัง
ศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาตรี มีจำนวน 118 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4,0975 กำลังศึกษาปริญญาโท / ปริญญาโท มีจำนวน 
13 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4231 ปริญญาโทขึ้นไป มีจำนวน 0 
คน ค่า F เท่ากับ 3.166 ค่า Sig เท่ากับ 0.045 ด้านความ
คาดหวังของการใช้ E-Barking มีความแตกต่างกัน คือ ต่ำกว่า
ปริญญาตรี มีจำนวน 22 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 3499 กำลัง
ศึกษาปริญญาตรีปริญญาตรี มีจำนวน 118 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4 0636 กำลังศึกษาปริญญาโท / ปริญญาโท มีจำนวน 13 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 6.4615 ด้านคุณค่าของการให้บริการ E- 
Banking มีความแตกต่างกัน คือ ต่ำกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.0169 กำลังศึกษาปริญญาโท / ปริญญาโท มีจำนวน 
13 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2303 ปริญญาโทขึ้นไป มีจำนวน 0 
คน ค่า F เท่ากับ 2.665 ค่า Sig เท่ากับ 0.073 จำนวน 22 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1591 กำลังศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาตรี มี
จำนวน 18 คน 1 ปริญญาโทขึ้นไป มีจำนวน 0 คน ค่า F เท่ากับ 
0.780 ค่า Sig เท่ากับ 0.460 ข้อร้องเรียนของการใช้บริการ E- 
Banking มีความแตกต่างกัน คือ ต่ำกว่าปริญญาตรี มีจำนวน 22 
คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 8864 กำลังศึกษาปริญญาตรี / ปริญญา
ตรี มีจำนวน 118 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5593 กำลังศึกษา

ปริญญาโท / ปริญญาโท มีจำนวน 13 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
38846 ปริญญาโทขึ้นไป มีจำนวน 0 คน ค่า F เท่ากับ 1.873 ค่า 
Sig เท่ากับ 0.157 ความปลอดภัยของการใช้บริการ E- Banking 
มีความแตกต่างกัน คือ ต่ำกว่าปริญญาตรี มีจำนวน 22 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0682 กำลังศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาตรี มี
จำนวน 118 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9661 กำลังศึกษาปริญญา
โท / ปริญญาโท มีจำนวน 13 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2692 
ปริญญาโทขึ้นไป มีจำนวน 0 คน ค่า F เท่ากับ 1.124 ค่า Sig 
เท่ากับ 0.328 มูลค่าของการใช้บริการ E- Banking มีความ
แตกต่างกัน คือ ต่ำกว่าปริญญาตรี มีจำนวน 22 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.2500 กำลังศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาตรี  มีจำนวน 
118 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9407 กำลังศึกษาปริญญาโท / 
ปริญญาโท มีจำนวน 13 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3077 ปริญญา
โทขึ้นไป มีจำนวน 0 คน ค่า F เท่ากับ 2.686 ค่า Sig เท่ากับ 
0.071 ความจงรักภักดีต่อการให้บริการ E- Banking มีความ
แตกต่างกัน คือ ต่ำกว่าปริญญาตรี มีจำนวน 22 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.2727 กำลังศึกษาปริญญาตรีปริญญาตรี มีจำนวน 11 
คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9492 กำลังศึกษาปริญญาโท / ปริญญา
โท มีจำนวน 13 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,4615 ปริญญาโทขึ้นไป 
มีจำนวน 0 คน ค่า F เท่ากับ 4.287 ค่า Sig เท่ากับ 0.015 
 อาชีพ ต่อความพึงพอใจทั้ง 7 ด้าน จำนวนทั้งหมด 
153 คน พบว่าแตกต่างกันระดับสำคัญที่  0.05 ดังนี้  ด้าน
คุณภาพการใช้ E- Banking มีความแตกต่ างกัน  คือ นิสิต
นักศึกษา มีจำนวน 54 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 2963 รับราชการ
รัฐวิสาหกิจพนักงานของรัฐ มีจำนวน 12 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.7500 พนักงาน บริษัท เอกชน จำนวน 31 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.2903 ธุรกิจส่วนตัว มีจำนวน 29 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.3276 รับจ้างทั่วไป มีจำนวน 22 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8864 
ว่างงาน / แม่บ้านจำนวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7000 อื่น ๆ 
มีจำนวน 0 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 ค่า F เท่ากับ 2.582 ค่า kg 
เท่ากับ 0.029 ด้านความคาดหวังของใช้บริการ E- Banking มี
ความแตกต่างกัน คือนิสิต / นักศึกษามีจำนวน 54 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.3519 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐ มี
จำนวน 12 คนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7500 พนักงาน บริษัท เอกชน 
มีจำนวน 31 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0968 ธุรกิจส่วนตัว มี
จำนวน 29 คน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3448 รับจ้างทั่วไป มีจำนวน 
22 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7273 ว่างงานแม่บ้าน มีจำนวน 5 คน 
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5000 อื่น ๆ มีจำนวน 0 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0 ค่า F เท่ากับ 4.240 ค่า Sig เท่ากับ 0.001 ด้านคุณค่าของการ
ให้บริการ E- Banking มีความแตกต่างกัน คือนิสิตนักศึกษา มี
จำนวน 54 คน มีค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ  4 .2500 รับราชการ / 
รัฐวิสาหกิจพนักงานของรัฐ มีจำนวน 12 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.6250 พนักงาน บริษัท เอกชน มีจำนวน 31 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.0000 ธุรกิจส่วนตัว มีจำนวน 29 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.2759 รับจ้างทั่วไป มีจำนวน 22 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6818 
ว่างงาน / แม่บ้าน มีจำนวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7000 อื่น 
ๆ มีจำนวน 0 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 ค่า F เท่ากับ 4.019 ค่า 
Sig เท่ ากั บ  0 .002 ด้ านข้ อ ร้อ ง เรี ยนของการใช้บ ริก าร               
E- Banking มีความไม่แตกต่างกันคือ นิสิต / นักศึกษามีจำนวน 
54 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7315 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานของรัฐ มีจำนวน 12 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3333 
พนักงาน บริษัท เอกชน มีจำนวน 31 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.4839 ธุรกิจส่วนตัว มีจำนวน 29 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8276 
รับจ้างทั่วไป มีจำนวน 22 คน มีเฉลี่ยเท่ากับ 3.5909 ว่างงาน / 
แม่บ้าน มีจำนวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3000 อื่น ๆ มี
จำนวน 0 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 ค่า F เท่ากับ 1.027 ค่า Sig 
เท่ากับ 0.404 ด้านความปลอดภัยของการใช้บริการ E- Banking 
มีความแตกต่าง กัน คือนิสิต / นักศึกษา มีจำนวน 54 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2685 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนักงาน
ของรัฐ มีจำนวน 12 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5000 พนักงาน 
บริษัท เอกชน มีจำนวน 31 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9032 ธุรกิจ
ส่วนตัว มีจำนวน 29 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1379 รับจ้างทั่วไป 
มีจำนวน 22 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0000 ว่างงาน / แม่บ้าน มี
จำนวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5000 อ่ืน ๆ มีจำนวน 0 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 ค่า F เท่ากับ 4.351 ค่า Sig เท่ากับ 0.001 
ด้านมูลค่าของการใช้บริการ E- Banking มีความแตกต่างกัน คือ
นิสิตนักศึกษา มีจำนวน 54 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1574 รับ
ราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานของรัฐ มีจำนวน 12 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.5833 พนักงาน บริษัท เอกชน มีจำนวน 31 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0000 ธุรกิจส่วนตัว มีจำนวน 29 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4,2759 รับจ้างทั่วไป มีจำนวน 22 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.7045 ว่างงาน / แม่บ้านมีจำนวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.5000 อื่น ๆ มีจำนวน 0 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 ค่า F เท่ากับ 
3.324 ค่า Sig เท่ากับ 0.007 ด้านความจงรักภักดีต่อการ

ให้บริการ E- Banking มีความแตกต่างกัน คือ นิสิต / นักศึกษามี
จำนวน 54 คน มีค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ  4.1944 รับราชการ / 
รัฐวิสาหกิจพนักงานของรัฐ มีจำนวน 12 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.5417 พนักงาน บริษัท เอกชน มีจำนวน 31 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.0000 ธุรกิจส่วนตัว มีจำนวน 29 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.3448 รับจ้างทั่วไป มีจำนวน 22 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7045 
ว่างงาน / แม่บ้านมีจำนวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5000 อื่น 
ๆ มีจำนวน 0 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 ค่า F เท่ากับ 4.481 ค่า 
Sig เท่ากับ 0.001 
 รายได้ ต่อเดือนต่อความพึงพอใจทั้ง 7 ด้าน จำนวน
ทั้งหมด 153 คน พบว่าแตกต่างกันระดับสำคัญที่ 0.05 ดังนี้  
ด้านคุณภาพการใช้ E- Banking มีความแตกต่างกัน คือ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท มีจานวน 56 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3214 รายได้ 15,001-30,000 บาท มีจำนวน 
62 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9194 รายได้ 30,001-50,000 บาท 
มีจำนวน 22 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4545 รายได้ 50,001-
75,000 บาท มีจานวน 7 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2143 รายได้ 
75 ,001-100,000 บาท มีจำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.6667 รายได้ 100,000 ข้ึนไป มีจำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.3333 F เท่ากับ 2.894 ค่า Sig เท่ากับ 0.016 ด้านความ
คาดหวังของการใช้บริการ E- Banking มีความแตกต่างกัน คือ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท มีจำนวน 56 
คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3839 รายได้ 15,001-30,000 บาท มี
จำนวน 62 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7823 รายได้ 30 ,001-
50,000 บาท มีจำนวน 22 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3864 รายได้ 
50,001-15,000 บาท มีจำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1429 
รายได้ 75,001-100,000 บาท มีจำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.6667 รายได้ 100,001 ข้ึนไป มีจำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.5000 ค่า F เท่ากับ 5.700 ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ด้านคุณค่า
ของการให้บริการ E- Banking มีความแตกต่างกัน คือ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทมีจำนวน 56 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2500 รายได้ 15,001-30,000 บาท มีจำนวน 
62 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7500 รายได้ 30,001-50,000 บาท 
มีจำนวน 22 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2955 รายได้ 50 ,001-
75,000 บาท มีจำนวน 7 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1429 รายได้ 
100,001 ขึ้นไป มีจำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5000 ค่า F 
เท่ากับ 5.700 ค่า Sig เท่ากับ 0.000 75,001-100,000 บาท มี
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จำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5000 รายได้ 100,001 ข้ึนไป 
มีจำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3333 ค่า F เท่ากับ 4.299 
ค่า Sig เท่ากับ 0.001 ด้านข้อร้องเรียนของการใช้บริการ E- 
Banking มีความไม่แตกต่างกัน คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรายได้
ต่ำกว่า 15,000 บาท มีจำนวน 56 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7321 
รายได้ 15,001-30,000 บาท มีจำนวน 62 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.5000 รายได้  30 ,001-50 ,000 บาท มีจำนวน 22 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5000 รายได้ 50,001-75,000 บาท มีจำนวน 
7 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0174 รายได้ 75,001-100,000 บาท 
มีจำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5000 รายได้ 100,001 ข้ึนไป 
มีจำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6667 ค่า F เท่ากับ 1.476 
ค่า Sig เท่ากับ 0.201 ด้านความปลอดภัยของการใช้บริการ E- 
Banking มีความแตกต่างกัน คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรายได้ต่ำ
กว่า 15,000 บาท มีจำนวน 56 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2500 
รายได้ 15,001-30,000 บาท มีจำนวน 62 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.6774 รายได้  30 ,001-50 ,000 บาท มีจำนวน 22 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0909 รายได้ 50,001-75,000 บาท มีจำนวน 
7 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0714 รายได้ 75,001-100,000 บาท 
มีจำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.0000 รายได้ 100,001 ข้ึนไป 
มีจำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5000 ค่า F เท่ากับ 6.237 
ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ต้านมูลค่าของการใช้บริการ E- Banking 
มีความแตกต่างกัน คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรายได้ต่ำกว่า 
15,000 บาท มีจำนวน 56 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1786 รายได้ 
15 ,001-30 ,000 บาท มีจำนวน 62 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.7016 รายได้  30 ,001-50 ,000 บาท มีจำนวน 22 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3182 รายได้ 50,001-75,000 บาท มีจำนวน 
7 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2143 รายได้ 75,001-100,000 บาท 
มีจำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.0000 รายได้ 100,001 ข้ึนไป 
มีจำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8333 ค่า F เท่ากับ 5.172 
ค่า Sig เท่ากับ 0.000 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 
2 ส่วนดังน้ี 
 
ส่วนที่ 1 ข้อเสนอแนะจากผู้การวิจัยคร้ังนี้  
1. คุณภาพของการใช้บริการอาจมีแบบสอบถามประเมินการใช้
งานในทุก ๆ เดือนเพื่อให้มีการพัฒนาให้ในเรื่องคุณภาพที่ดีขึ้น 

2. ความคาดหวังของการใช้บริการงานการเงินเน้นความสะดวก
ปลอดภัยด้วยส่วนรวดเร็วนั้นแน่นอน  
3. คุณค่าของการให้บริการการปรับปรุงให้แอพมีความทันสมัย
ต้องคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลักว่าผู้ใช้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในการ
ใช้งานได้มากแค่ไหน  
 
4. ข้อร้องเรียนของการให้บริการข้อร้องเรียนบางอย่างก็ไม่ส่งผล
ดังนั้นควรนำไปพิจารณาปรับปรุงด้วย 
5. ความปลอดภัยของการให้บริการการติดตามในเรื่องของความ
ปลอดภัยควรดีกว่านี้และควรมีความชัดเจนแม่นยำให้มากข้ึน 
6. มูลค่าของการให้บริการในเรื่องของค่าบริการที่ดีขึ้นขอให้ดี
ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง  
7. ความจงรักภักดีต่อการให้บริการให้มีความเช่ือมั่นทุกครั้งที่ใช้
งานและไว้วางใจควบคู่กัน 
 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป 
1. การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาเฉพาะผู้ ใช้บริการในเขต
ประจวบคีรีขันธ์เท่านั้นจึงอาจทำให้ผลการศึกษาไม่สามารถสื่อ
ความหมายได้ในภาพรวมของกลุ่มผู้ ใช้บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทย จำกัด )มหาชน( สาขาหัวหิน
ทั้งหมดดังนั้นจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังกลุ่มตัวอย่าง
ในเขตพื้นท่ีอื่น ๆ เพิ่มเติม  
2. การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้
บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทย จำกัด 
)มหาชน( สาขาหัวหินเท่านั้นดังนั้นจึงควรทำการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่ยังไม่เคยใช้บริการเพิ่มเติมเพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการ
ไม่ ใช้บริการซึ่ งเป็นแนวทางหนึ่ งที่จะสามารถเพิ่มจำนวน
ผู้ใช้บริการใหม้ากขึ้นได้  
3. ควรทำการศึกษาปัญหาที่ผู้ใช้บริการพบจากการใช้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทย จำกัด )มหาชน( 
สาขาหัวหินเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้บริการเพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของ
ธนาคารกสิกรไทยได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง 
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ครั้ งที่  11( , กรุงเทพฯประชุม ช่างบนโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ , 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง )วันที่
ค้นข้อมูล:: 29 พฤษจิกายน 2562(. 
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. )2551(. สร้างสรรค์ Multimedia e-Book 
ด้วย Desktop Author. ศูนย์บริการ de ผู้บริโภคทางออนไลน์ท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแอพพลิเคช่ัน )วันที่ค้นข้อมูล: 1 
ธันวาคม 2562(. 
พีรพงศ์ คาอุทก. )2544(. ความคิดเห็นและการยอมรับของ
ผู้บริโภคต่อการบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ )วันที่ค้นข้อมูล: 1 
ธันวาคม 2562(. 
ศุภร เสรีรัตน์. )2540(, พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า 
)วันท่ีค้นข้อมูล: 1 ธันวาคม 2562(. 
อภิญญา แจ่มวิถี และสุวรรณี  สถาพรสถิตสุข. )2548(. M-
Commerce: ช่องทางสำหรับธุรกรรมยุคใหม่อิเล็กทรอนิกส์ไทย. 
)วันท่ีค้นข้อมูล: 7 ธันวาคม 2562( 
พนิดา  ลือยศ. )2555(.  ได้ทำการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย 
จำกัด มหาชน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่  )วันที่ค้นข้อมูล: 1 
ธันวาคม 2562( 
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

Application of Geographic Information System to Analyze Employment Status of 
the Graduates with Bachelor's Degree 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2) พัฒนา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อแสดงตำแหน่งของสถาน
ประกอบการ และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย คือ 
1) ซอฟต์แวร์ ArcGIS Survey123 2) ArcGIS Online และ 3) 
แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างในการประเมินผลการศึกษา
ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงจำนวน 400 คน ประกอบด้วย
นักศึกษาจำนวน 394 คนและอาจารย์จำนวน 6 คน ผล
การศึกษาพบว่า 1) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี 2561-2562 
ประกอบอาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สูงสุด รองลงมาคือ
จังหวัดชุมพรและจังหวัดเพชรบุรี 2) ระบบสารสนเทศที่พัฒนา
สามารถแสดงข้อมูลภาวะการมีงานทำในเชิงพื้นที่และมีเครื่องมือ
เพื่อดูสรุปข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการ และ 3) ผล
การประเมินความพึงพอใจสูงสุดคือด้านการใช้งานระบบ  
คำสำคัญ  -- ภาวะการมีงานทำ , บัณฑิต , สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์, ระดับปริญญาตรี 
 

ABSTRACT 

 The objectives of this study are to 1) to survey 
the employment status of graduates in business 
information technology 2) develop geographic 
information system to show the location of 
workplaces and 3) assess user satisfaction with the 
geographic information system. The research 
instruments were 1) ArcGIS Survey123 software, 2) 

ArcGIS Online and 3) online questionnaires. The 
sample group for evaluating the results of this study 
used a specific selection method of 400 people, 
consisting of 394 students and 6 lecturers. The results 
of the study found that 1) Graduates who graduated 
in 2018-2019 worked in Prachuap Khiri Khan Province 
the highest, followed by Chumpon and Phetchaburi 
provinces. 2) The developed information system can 
display spatial employment status information and 
have tools to summarize the details of the 
establishment and 3) the highest satisfaction 
assessment results are system usage. 
Keywords -- Employment Status, Graduates, 
Geographic Information, Bachelor Degree 
 

1. บทนำ 
ท่ ามกลางผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ

โรค COVID-19 ที่มีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นอย่าง
รวดเร็ว  โดยเฉพาะผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในช่วงเวลา
ของการแพร่ระบาด สำนักงานสถิติแห่งชาติ  [1] รายงานว่า 
ข้อมูลการสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากรพบว่ามีผู้
ว่างงานกว่า 7.5 แสนคน สูงกว่าปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน
เกือบเท่าตัว โดยโครงสร้างตลาดแรงงานไทยปรับตัวโดยใช้
วิธีการปรับเปลี่ยนช่ัวโมงการทำงาน มากกว่าการเพิ่มหรือลด
คนงานแบบฉับพลัน เกิดผลกระทบกับสถานการณ์ด้านแรงงาน
โดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่ที่กำลังมองหางาน [2] ซึ่งทางออกของ
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ที่ดีที่สุดคือ ต้องพัฒนาระดับทักษะ upskill และปรับทักษะ 
reskill อยู่เสมอ 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ซึ่งเป็น
องค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำรายงานผลกระทบ 
ต่อแรงงานทั่วโลกตั้งแต่เกิดการระบาดของ COVID-19 ที่แสดง
ความแสดงความกังวลต่อคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษาหรือเพิ่ง
เริ่มต้น ชีวิตการทำงาน หรือที่ เรียกว่า "คนรุ่นล็อกดาวน์ " 
(lockdown generation) ต่อผลกระทบการถูกเลิกจ้าง การ
อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานที่หยุดชะงัก และความยากในการ
สมัครงานหรือเปลี่ยนงาน [3] ซึ่งผลกระทบเหล่านี้อาจส่งผลเสีย
โดยรวมในอนาคตต่อเศรษฐกิจได้ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวลมีการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคปกติ
แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน
รายวิชา และหลักสูตรภาคสมทบในระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบ
โอนรายวิชา แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อบัณฑิตสำเร็จ
การศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์/โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบและพัฒนาเว็บ/เว็บ
มาสเตอร์ นักทดสอบซอฟต์แวร์ ผู้บริหารระบบฐานข้อมูล ผู้
ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาอาจารย์ควบคู่ ไปกับมาตรฐานทางวิชาการ  ทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงดำเนินการ
สำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการผลิตบัณฑิตและ
ปรับปรุงพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป 

จากสาเหตุข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษา
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เพื่อแสดงข้อมูลในเชิงพื้นที่ของภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจที่สำเร็จการศึกษาในปี 
2561-2562 นำเสนอผลการศึกษาผ่านรูปแบบแผนที่ออนไลน์ 
เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูล จัดเก็บข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์
ข้อมูลได้หลากหลายและแม่นยำ ซึ่ งผลลัพธ์สามารถนำไป

ประกอบการวางแผนการผลิตบัณฑิตและปรับปรุงพัฒนาด้าน
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
2.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับแสดง
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์สำหรับแสดงภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านประชากร : นักศึกษาและอาจารย์ในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง : นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 394 คนและอาจารย์ จำนวน 6 คน 
3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 
3.4 ขอบเขตด้านข้อมูลที่นำเสนอ: จังหวัด, รหัสนักศึกษา, เพศ
,ช่ือ-นามสกุล, ช่ือสถานประกอบการ , ช่วงรายได้, ตำแหน่ง,
สถานภาพ, ละติจูดและลองจิจูด 

 
4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

4.1 ซอฟต์แวร์ ArcGIS Survey123 แบบฟอร์มสำหรับการสร้าง
แบบสำรวจ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
และเก็บข้อมูลพิกัดละติจูดและลองจิจูดบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
4.2 ซอฟต์แวร์ ArcGIS Online ใช้สำหรับพัฒนาแผนที่ออนไลน์
ของบริษัท  อีเอสอาร์ไอ  (ESRI) บทความนี้ใช้ ArcGIS Online 

ประเภท  Personal Use และใช้ฟังก์ชัน  ArcGIS story maps 

ประเภท Story Map Series สำหรับแสดงข้อมูลหรือข้อความ
เนื้อหาต่างๆ 
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5. วิธีดำเนินงานวิจัย  

 
ภาพที่ 1 แสดงวธิีการดำเนินงานวิจยั 

 

 จากภาพที่  1 แสดงวิธี ก ารดำเนิ น งานวิ จั ย การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อแสดงภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 7 ขั้นตอนหลัก ดังนี ้
 
5.1 ทบทวนวรรณกรรม 
 5.1.1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
    การนำเสนอคุณลักษณะของบุคลากรที่หน่วยงาน
ต้องการ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่ง ประสงค์ที่สถานศึกษาได้ตั้ง
ไว้นั้น  ก็เพื่อประโยชน์ในการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ค ว าม ต้ อ งก ารของห น่ วย งาน  ห รื อ ข อ ง
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผลดีต่อกระบวนการหล่อหลอม บุคลิกภาพ
ของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเป็น
กำลังที่มีค่าในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป [4] 
  สุรพี  โพธิสาราช  [4] ได้นำเสนอรายงานเรื่อง วิจัย
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายซึ่งพบว่า จากจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจำนวน
81 คน ประเภทงานท่ีทำลำดับที่หนึ่งคือ พนักงานบริษัท/องค์กร 
ธุรกิจเอกชนคิดเป็นร้อยละ 42.86 ลำดับที่สองคือ ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ๔๘ ของรัฐคิดเป็นร้อยละ 33.93 ลำดับที่
สามคือ อื่นๆ บัณฑิตมีความพึงพอใจต่องานที่ทำคิดเป็นร้อยละ
82.14 
 5.1.2 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบที่ประกอบด้วย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคำสั่ง ฐานข้อมูล และบุคลากรซึ่ง

ทำงานร่วมกันในการนำเข้า เก็บบันทึกข้อมูล การจัดการการ
วิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่  เพื่อให้ได้ข้อสนเทศ
หรือข้อมูลสำหรับนำไปใช้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ  การ
แก้ปัญหาและการจัดการเชิงพื้นที่ [5] 

 อังคณา จัตตามาศ และอัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ [6] ได้
ศึกษาการพัฒนาแอปพลิ เคชันด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อใช้ค้นหาเสน้ทางที่เหมาะสมสำหรับ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า แอปพลิเคชัน สามารถแสดงผลเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่ เหมาะสมด้วยการวิเคราะห์จากระยะเวลาการ
เดินทางที่สั้นที่สุดร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  มีการ
แนะนำเส้นทางการท่องเที่ ยวชุมชนในแต่ ละประเภทที่
นักท่องเที่ยวสนใจ รวมไปถึงจุดเด่นในการแสดงผลข้อมูลและ
รูปภาพของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละตำแหน่ง  

 
5.2 เก็บข้อมลูบัณฑิต 
 5.2.1 ข้อมูลบัณฑิต: รวบรวมขอ้มูลบัณฑิตที่จบการศึกษาป ี

2561-2562 แบ่งออกเป็นจังหวัดได้ 10 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัด
ประจวบครีีขันธ ์ 2) จังหวัดเพชรบุร ี 3) จังหวัดปทุมธาน ี 4) 
จังหวัดนนทบุรี 5) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 6) จังหวัดชุมพร 7) 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี8) จังหวัดราชบุรี 9) จังหวัดระนอง และ 10) 
จังหวัดพัทลุง จากโปรแกรม Microsoft Excel ออกมาในรูปแบบ
ของ .xlsx เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ 
 5.2.2 กำหนดตำแหน่ง: กำหนดตำแหน่งละติจดูและลองจิจดู
ของแต่ละจังหวัด และบันทึกข้อมูลตำแหน่งละติจูดและลองจิจูด
ของแต่ละสถานประกอบการ ที่ได้จาก ArcGIS survey123 ดัง
แสดงในภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอการทำงาน ArcGIS survey123 
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5.3 ออกแบบการทำงานของของระบบ 

 
ภาพที่ 3 แสดงการทำงานของระบบ 

 

  จากภาพที่ 3 แสดงการออกแบบขั้นตอนการทำงาน
ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อแสดงภาวะการมีงานทำ
ของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจที่ แบ่งออกเป็น 

5 ขั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นตอนที่  1: บันทึกข้อมูลบัณฑิตที่ ได้จาก  ArcGIS 

Survey123 ซึ่งข้อมูลที่ได้มานี้ยังไม่ตรงตามความต้องการของ
ผู้ ใช้งาน เนื่องจากไม่สามารถวิเคราะห์ เป็นรายงานตามที่
ผู้ใช้งานต้องการได้ 

  ขั้นตอนท่ี 2 : นำข้อมูลที่ได้จาก ArcGIS Survey123  
มาทำการกรองข้อมลูที่จำเป็นในรปูของ Excel และบันทึกเป็น 
.txt เพื่อเป็นการแยกชั้นข้อมูลและเพื่อง่ายต่อการนำเข้าข้อมูลใน
โปรแกรม ArcGIS Online  

 
ภาพที่ 4 แสดงข้อมูลที่ทำการกรองในรูปของ Excel 

  

  จากภาพที่ 4 เป็นการกรองข้อมูลหรือแยกข้อมูลที่
ต้องการในรูปของ Excel และบันทึกเป็น .txt โดยมีข้อมูล ได้แก่ 
เพศ ช่ือ นามสกุล ปีการศึกษาที่จบ ช่ือบริษัท ช่วงรายได้ต่อ
เดือน ประเภทสถานประกอบการ ตำแหน่งงาน สถานภาพ
พนักงาน รหัสนักศึกษา ลองจิจูด ละติจูด และชื่อจังหวัด 

  ขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นนำช้ันข้อมูลที่ได้จากการกรองใน
รูปของ Excel มากำหนดตำแหน่งพิกัด ลองจิจูด ละติจูด ใน
โปรแกรม ArcGIS Online ซึ่งพิกัดจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1) พิกัดจังหวัด และ 2) พิกัดของสถานประกอบการ 

 
ภาพที่ 5 แสดงชั้นข้อมูลใน ArcGIS 

 

  จากภาพท่ี 5 เป็นข้อมูลที่ได้จาก excel เพื่อนำเข้าเป็น
ช้ันข้อมูลเพื่อที่จะกำหนดพิกัดตำแหน่งของจังหวัดและกำหนด
พิกัดของสถานประกอบการณ์ 

  ขั้นตอนท่ี 4 : เมื่อทำการกำหนดตำแหน่งพิกัดแล้ว ทำ
การออกแบบ Web Mapping Application ให้มีความเหมาะสม 
ชัดเจนและง่ายต่อการใช้งานของผูใ้ช้ 
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ภาพที่ 6 แสดง Web Mapping Application 

 

  จากภาพที่  6 เป็ นการออกแบบ Web Mapping 
Application โดยสามารถเลือกธีม ชุดคำสั่งได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ในท่ีนี้เลือกใช้ธีมพับ ส่วนของสไลด์บาร์ด้านบนเป็น
สีม่วง ในส่วนของชุดคำสั่งเลือกใช้ทั้งหมด 3 ชุดคำสั่ง คือ สรุป
ข้อมูล แกลลอรี่แผนท่ี และการวิเคราะห์  

  ขั้นตอนที่ 5 : หลังจากนั้นนำข้อมูลที่พัฒนาเรียบร้อย
แ ล้ ว  ท ำ ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ผ น ที่ อ อ น ไ ล น์ บ น 
storymaps.arcgis.com เพื่อให้สามารถแสดงผลในรูปแบบที่
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน 

 
ภาพที่ 7 แสดง Story Map 

 

  จากภาพที่ 7 เป็นการนำเอาข้อมูลที่ได้จาการพัฒนามา
แสดงผลในรูปแบบของข้อความและแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย
ขึ้น ทำให้มองเห็นข้อมูลอย่างชัดเจนไม่ซับซ้อน 
 
5.4 จัดทำ Web Mapping Application 
ขั้นตอนในการทำ Web Mapping Application มีดังต่อไปนี ้
 

 
ภาพที่ 8 การแชร์แผนที่เพื่อสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น 

 

  จากภาพที่  8 เป็นการแชร์แผนที่เพื่อที่จะสร้างเว็บ
แอพพลิเคช่ันในส่วนของแผนท่ีตั้งเป็น สาธารณะ เพื่อที่ทุกคนจะ
สามารถเข้าดูแผนท่ีได้ 

 
ภาพที่ 9 แสดงการสร้างเว็บแอพใหม ่

 

  จากภาพท่ี 9 เลือกเป็น Web AppBuilder จำเป็นต้อง
ใส่ชื่อเรื่องและแท็ก สามารถเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บได้ 

 
ภาพที่ 10 แสดงการกำหนดธีม 

 

  จากภาพที่ 10 เป็นการเลือกธีมที่ผู้ใช้ต้องการแต่ละธีม
ก็จะแตกต่างกันไป  

 
ภาพที่ 11 การเลือกชุดคำสั่ง 
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  จากภาพท่ี 11 เป็นการเลือกชุดคำสั่งที่แสดงในเว็บ
แอพพลิเคช่ัน สามารถเลือกได้ทั้งหมด 5 ชุดคำสั่ง 

 
ภาพที่ 12 แสดงชุดคำสั่งทั้งหมด 

 

  จากภาพที่ 12 แสดงชุดคำสั่ง (Widget) ทั้งหมด โดย
ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ชุดคำสั่ งต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม 
สำหรับการศึกษานี้เลือกเป็นชุดคำสั่งสรุปข้อมูล 

 
ภาพที่ 13 การเพิ่มชั้นข้อมูลในชุดคำสั่ง 

 

  จากภาพที่ 13 เป็นการเพิ่มช้ันข้อมูลให้กับชุดคำสั่ง 
โดยจะเพิ่มชั้นข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการให้แสดง 

 
ภาพที่ 14 แสดงข้อมูลที่ได้จากชุดคำสั่งสรุปข้อมูล 

 

  จากภาพท่ี 14 แสดงข้อมลูที่ได้จากชุดคำสั่งสรุปข้อมลู 
ก็คือจะแสดงข้อมลูที่ได้ทำการเพิ่มในช้ันข้อมูลไว้ก่อนหน้า  
 
 

5.5 ทดสอบการใช้งานและปรับแก้ไข 
 ทำการทดสอบการใช้งานและปรับแก้ไขตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ดังภาพท่ี 15 

 
ภาพที่ 15 แสดงการทดสอบการใช้งาน 

 

  จากภาพที่  15 เป็ นการทดสอบการใช้ งาน เว็บ
แอพพลิ เค ช่ัน โดยทดสอบชุดคำสั่ งที่ ได้ทำการเพิ่มในเว็บ
แอพพลิเคช่ัน 
 
5.6 จัดทำ Story Map 
  เมื่อทำการพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ทำการจัดทำ
แผนที่ออนไลน์บน storymaps.arcgis.com เพื่อให้สามารถ
แสดงผลในรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี ้

 
ภาพที่ 16 สร้าง Story Map 

 

  จากภาพท่ี 16 เลือกการสร้าง Story Map Series เพื่อ
สร้างการนำเสนอแผนที่ในรูปแบบ Tabbed ให้ผู้ใช้สามารถดู
ข้อมูลได้อย่างง่ายและชัดเจน 
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ภาพที่ 17 สร้างเว็บแอพ Story Map 

 

  จากภาพที่  17 เป็นการใส่ ช่ือเรื่องและแท็กในการ
ค้นหาข้อมูล และเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บได้ 
 

 
ภาพที่ 18 แสดงการเลือก Content ใน ArcGIS Story Maps 

 

  จากภาพที่  18 เป็นการเลือก Content ใน ArcGIS 
Story Maps โดยเลือกในรูปแบบของ Web page เนื่องจากมี
เว็ บ แอพ พ ลิ เค ช่ั น อยู่ แ ล้ ว  ท ำก าร  Copy Link ของเว็ บ
แอพพลิเคช่ันที่สร้างก่อนหน้ามาใส่เพื่อสร้าง Story Map ต่อไป 

 
ภาพที่ 19 แสดง Story Map 

 

  จากภาพที่  19 แสดง Story Map ในรูปของแผนที่  
สามารถแสดงชุดคำสั่งได้ ในด้านซ้ายสามารถเพิ่มข้อมูลต่างๆได้ 
เช่น ข้อความ รูปภาพ 

5.7 ประเมินผล 
5.7.1 ทดสอบการใช้งานโปรแกรม โดยการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) [5] ซึ่งประกอบด้วย 
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 394 คน 
และอาจารย์ จำนวน 6 คน รวม 400 คน 
 5.7.2 สร้างแบบประเมิน โดยใช้ Google Forms ดังในภาพ
ที่ 21 

 
ภาพที่ 20 แสดงแบบสอบถามออนไลน ์

 

  จากภาพที่ 20 กำหนดเกณฑ์ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เพื่อควบคุมการตอบแบบเรตติ้ง สเกล (Rating Scale) [7] 5 
ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ 
อายุ สถานภาพ 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานระบบ
การประยุกต์ ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อแสดง
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจที่จบการศึกษาในปี 2561-2562 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
ด้านการออกแบบระบบ GIS ด้านการใช้งานระบบ GIS และด้าน
ความสามารถของระบบ GIS 3) ข้อเสนอแนะ 
  มีการทดสอบหาความ เช่ือมั่ น  (Reliability) ของ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดสอบ (Pilot test) จำนวน 30 ชุ ด 
กับกลุ่มตัวอย่าง  และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) [8] ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาค
รอนบาคของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.846 อธิบายได้ว่า
สามารถนำไปใช้เก็บข้อมูลในการเก็บข้อมูลได้  

5.7.3 วิเคราะหผ์ลการประเมิน โดยกำหนดมาตราส่วนการ
ประเมินค่าแบบ SPSS (Statistics Package for the Social 
Sciences) เพื่อนำเสนอข้อมลูสถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าร้อยละ
และค่าเฉลี่ย 
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6.ผลการวิจัย 
6.1 ผลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  
  ผลการสำรวจพบว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2561-
2562 แสดงดังตารางที่ 1 และ 2 
ตารางที่ 1 แสดงภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาป ี2561 

จังหวัด จำนวน 
สุราษฏรธ์าน ี 3 
ประจวบคีรีขันธ ์ 11 
ชุมพร 4 
กรุงเทพมหานคร 6 
ปทุมธาน ี 1 
เพชรบุร ี 6 
ระนอง 1 
ราชบุร ี 3 

 

 
ภาพที่ 21 แสดงภาวะการมีงานทำของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาป ี2561 

 

  จากภาพท่ี 21 อธิบายได้ว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 
2561 มี งานทำอยู่ ในจั งหวัดสุ ราษฎร์ ธานี  3 คน จั งหวัด
ป ระ จ วบ คี รี ขั น ธ์  11 ค น  จั งห วั ด ชุ ม พ ร  4 ค น จั งห วั ด
กรุงเทพมหานคร 6 คน จังหวัดปทุมธานี 1 คน จังหวัดเพชรบุรี 
6 คน จังหวัดระนอง 1 คน และจังหวัดราชบุรี 3 คน 
 
ตารางที่ 2 แสดงภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาป ี2562 

จังหวัด จำนวน 
สุราษฏรธ์าน ี 3 
ประจวบคีรีขันธ ์ 7 
ชุมพร 10 
เพชรบุร ี 2 
พัทลุง 3 
นนทบุรี 1 

 
ภาพที่ 22 ภาวะการมีงานทำของบัณฑติที่สำเร็จการศึกษาป ี2562 

 

 จากภาพที่  22 สรุปความหนาแน่นปี 2562 ได้ดังนี้
บัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2562 มีงานทำอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3 คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7 คน จังหวัดชุมพร 10 คน 
จังหวัดเพชรบุรี 2 คน จังหวัดพัทลุง 3 คน และจังหวัดนนทบุรี 1 
คน 
 

ตารางที่ 3 สรุปช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของสถานประกอบการ 
และสถานภาพของพนักงาน 

รายการ 
ปี 2561 
(คน) 

ปี 2562 
(คน) 

ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
7,000-10,000 บาท 8 3 
10,001-15,000 บาท 12 9 
มากกว่า 15,000 บาท 5 2 
ประเภทของสถานประกอบการ 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 8 6 
พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 19 7 
ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 1 2 
ว่างงาน 4 10 
สถานภาพของพนักงาน 
พนักงานประจำ 19 8 

พนักงานตามสัญญาจ้าง 8 6 

พนักงาน Part-time 2 1 

 จากตารางที่ 3 อธิบายได้ว่าในปี 2561 และปี 2562  
บัณฑิตมีช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-15,000 บาท 
ในขณะที่ประเภทของสถานประกอบการในปี 2561 ส่วนใหญ่
พบว่าเป็นพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชนและปี 2562 ส่วน
ใหญ่พบว่า ว่างงาน (เนื่องจากช่วงในการเก็บข้อมูลของการศึกษา
นีเ้ป็นการเก็บข้อมูลหลังจากบัณฑิตเรียนจบไปเพียง 1 เดือน ทำ
ให้อาจอยู่ในระหว่างช่วงที่กำลังสมัครงาน ) และในส่วนของ
สถานภาพของพนักงานพบว่าในปี 2561 และปี 2562 ส่วนใหญ่
เป็นพนักงานประจำ 
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6.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับ
แสดงภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

6.2.1 เข้าสู่ระบบ: ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบออนไลน ์
ผ่านทาง URL: https://arcg.is/09WSX9 ที่รองรับการใช้งานกับ
อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ดังแสดง
ในภาพที่ 23 

 
ภาพที่ 23 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 

6.2.2 แผนที่ออนไลน์แสดงข้อมูลบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ โดยแสดงตำแหน่งด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ สี
แดง : แทนข้อมูลบัณฑิต เช่น จังหวัด รหัสนักศึกษา เพศ ช่ือ 
นามสกุล ปีการศึกษาที่จบ ช่ือบริษัท ช่วงรายได้ต่อเดือน 
ประเภทของสถานประกอบการตำแหน่งงาน สถานภาพของ
พนักงาน สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน สัญลักษณ์รูปคน : แทนจำนวน
ความหนาแน่นของแต่ละจังหวัด ดังในภาพที่ 24, 25 และ 26 

 
ภาพที่ 24 แสดงรายละเอียดขอ้มูลสถานประกอบการและขอ้มูลบัณฑิต 

 

 
ภาพที่ 25 แสดงข้อมูลสถานประกอบการของบัณฑิตผ่านคอมพิวเตอร์ 

 

   
ภาพที่ 26 แสดงข้อมูลสถานประกอบการของบัณฑิตผ่านโทรศัพท์มือถือ 

 

6.3 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์สำหรับแสดงภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
 

ตารางที่ 4 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายการ จำนวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
 

ชาย 
หญิง 

172 
228 

43.0 
57.0 

อายุ 
 
 

ต่ำกวา่ 20 ป ี 
20 – 25 ป ี
30 ปีขึ้นไป 

7 
385 
8 

1.8 
96.3 
2.0 

สถานภาพ 
 

นักศึกษา 
อาจารย ์

394 
6 

98.5 
1.5 

ท่านเคยใช้ระบบ 
GISหรือไม่ 

เคย 
ไม่เคย 

181 
219 

45.3 
54.8 

   

 จากตารางที่ 4 อธิบายได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 มีอายุ 20-
25  ปี จำนวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 96.3 มสีถานภาพ 
นักศึกษา  จำนวน 394 คน คิดเป็นร้อยละ 98.5 ไม่เคยใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมศิาสตร์ จำนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 
 

ตารางที่ 5 ค่าหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
ด้านการออกแบบระบบ 4.08 0.724 ระดับดี 
ด้านการใช้งานระบบ 4.30 0.597 ระดับดี 
ด้านความสามารถระบบ 4.12 0.748 ระดับดี 
รวม 4.16 0.689 ระดับด ี
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 จากตารางที่ 5 อธิบายได้ว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจด้านการ
ใช้งานระบบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมาคือ
ด้านความสามารถระบบ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
และด้านการออกแบบระบบ อยู่ในระดับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  
 

7. อภิปรายผลการศึกษา 
  การศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษานี้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่างๆดังนี้ 

  1. สำรวจภาวะการมี งานทำของบัณ ฑิ ต  สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจท่ีจบปีการศึกษา 2561-2562 ทำ
ให้ทราบถึงการมีงานทำของบัณฑิตและคุณลักษณะของสถาน
ประกอบการนั้นๆ เพื่อนำข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้จากการสำรวจไปใช้
ในการปรับปรุงโครงสร้างและวางแผนการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการต่อไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมเกียรติ อริย
ปรัชญาและปราณี ทัดศรี [9] ได้ทำการวิจัย เรื่องภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2553 รุ่นที่ 22 
พบว่า บัณฑิตทำงานแล้ว ร้อยละ 72 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล  [10] ได้ทำการวิจัยเรื่องภาวะการมี
งานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 พบว่าบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ทำงาน
แล้ว ร้อยละ 44.12 

  2. จากวัตถุป ระสงค์ ก ารวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อแสดงภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ พบว่าระบบระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์สามารถแสดงข้อมูลภาวะการมีงานทำ
ของบัณฑิตได้อย่างชัดเจน ตรงตามความต้องการต้องการของ
ผู้ใช้งาน โดยระบบสามารถใช้ชุดคำสั่งในการสรุปข้อมูลได้และยัง
สามารถค้นหาเส้นทางของสถานประกอบการได้อย่างแม่นยำ 

 

8.สรุปผลการศึกษา 
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนี้เป็นการ
นำเสนอในรูปแบบของแผนที่ออนไลน์ ในอนาคตอาจจะมีการ
พัฒนาในรูปแบบที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น เป็นการนำเสนอใน
รูปแบบของสื่ออินโฟกราฟิกต่อไป 
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การสำรวจและพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
"ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี พิกัดดีๆที่ไม่ได้มีแค่ทะเลสวย" 

Survey and Development of Cultural Tourism Route with Geographic 
Information System 

"Cha-Am, Hua Hin, Pranburi, a good location that does not just have the 
beautiful sea." 
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ทางวัฒนธรรมในอำเภอชะอำ หัวหินและปราณบุรี 2) เพื่อพัฒนา
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้
งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีเครื่องมือในการวิจัยคือ 
โปรแกรม ArcGIS Online และแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่ม
ตัวอย่างคือผู ้ใช้งานอินเทอร์เนต ผลการวิจัยพบว่า 1) แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอชะอำ หัวหิน และปราณบุรี มี
จำนวน 57 แห่ง แบ่งเป็นอำเภอชะอำ 20 แห่ง  อำเภอหัวหิน 17 
แห ่ง และอำเภอปราณบุร ี 20 แห ่ง 2) ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สามารถรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และมีการแนะนำเส้นทางการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวได้ และ 3) 
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพบว่า ด้านการใช้งาน
ระบบมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.42 รองลงมาคือด้านการออกแบบ
ระบบ 
คำสำคัญ --  สารสนเทศภูมิศาสตร,์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, 
ชะอำ, หัวหิน, ปราณบุรี 
 

ABSTRACT 
  This research aims to 1) explore cultural 
attractions in Cha-am, Hua Hin and Pranburi district 2) 
to develop cultural tourism routes with GIS and 3) to 
assess user satisfaction with the geographic information 
system. The research tools are ArcGIS Online and online 

questionnaires. The sample group is Internet users. The 
research results showed that 1) there are 57 cultural 
tourism sites in Cha-am, Hua Hin and Pranburi districts, 
divided into 20 Cha-Am districts, 17 Hua Hin districts, 
and 20 Pranburi districts, 2) the geographic information 
system can collect information on cultural attractions 
and recommend travel routes to tourists Furthermore, 
3) the evaluation of the system users' satisfaction found 
that In terms of system utilization, the highest average 
was 4.42, followed by system design. 
Keywords -- Geographic Information System, Cultural 
Tourism, Cha-am, Hua Hin, Pranburi 
 

1. บทนำ 
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการ

ท่องเที ่ยวทางเลือกที ่สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวมากข้ึน ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ แล้วยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การสืบสานและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี 
โดยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจำเป็นต้องผสมผสานองคค์วามรู้
ทางวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยี [1] การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ช่วยให้เกิดการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนท่ีหรือบริเวณที่มีคุณลักษณะ
ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราว
ในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็น
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ผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของ
สังคม  

 ชะอำเป็นอำเภอหนึ ่งในจังหวัดเพชรบุร ี และเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด มีหาดทรายขาว ยาว 
และยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ ่งเป็น
รายได้ให้กับด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจ
การค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร การประมง เป็นต้น นอกจากนี้
ชะอำยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศในระดับต้นๆ ของประเทศไทย [2] ถัดมาจาก
อำเภอชะอำคือ อำเภอหัวหิน ซึ ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
(รัชกาลที่ 7) ได้ทรงสร้างวังไกลกังวลเพื่อประทับพักผ่อนในฤดู
ร้อน [3] และถัดมาคือปราณบุรีเป็นอำเภอหนึ ่งของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีทะเลที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
ที่รู้จักและคึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัด [4] ซึ่ง 3 อำเภอนี้ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจาก
มีอาณาเขตติดต่อกันและมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื ่อมากมาย แต่
อย่างไรก็ตามกลับพบว่านักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวแค่
เฉพาะส่วนที่เป็นทะเล หากมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้มากขึ้น
ถึงแหล่งท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที ่ใกล้เคียงเพื ่อเพิ่ม
ทางเลือกให้นักท่องเที่ยว อาจช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางไป
ท่องเที ่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที ่อยู ่ใกล้เคียงกับ
ชายหาดเพิ่มมากข้ึนได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวที่
หลากหลายให้แก่พื้นที่ 3 อำเภอนี้ ส่งผลต่อการกระจายรายได้ใน
พื้นที่มากข้ึน 
  คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสำรวจและพัฒนาเส้นทาง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม "ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี พิกัดดีๆที่
ไม่ได้มีแค่ทะเลสวย" เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การ
เดินทาง และมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ รวมไปถึงเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวเยาวชน และผู้ที่สนใจ ทำให้เกิด
แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอชะอำ หัวหิน และ
ปราณบุรี  
 
 

 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที ่ยวทางวัฒนธรรมของอำเภอ

ชะอำ หัวหิน และปราณบุรี  
2.2 เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอำเภอชะอำ หัวหิน และปราณบุรี 
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการท่องเที ่ยวทางวัฒนธรรมใน
อำเภอชะอำ หัวหินและปราณบุรี 

3. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการศึกษาหาความรู้ใน
พื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและ
มนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม
องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มี
คุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้
เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัย
ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี [5] 
3.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System: GIS) คือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มี
ความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื ้นที ่ เช่น ที ่อยู ่ บ้านเลขที่ 
สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่ ตำแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง [6] ข้อมูล
และแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู ่ในรูปของ
ตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ 
(Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่
ท ั ้งหลาย จะสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วย GIS และทำให้สื่อ
ความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น 
การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลื่อนย้าย ถิ่นฐาน การบุกรุก
ทำลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อ
ปรากฏบนแผนท่ีทำให้สามารถแปลและสื่อความหมาย ใช้งานได้
ง่าย [7] 
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4. ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านประชากร: ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 
2. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี: อำเภอชะอำ หัวหิน 17 และปราณบุรี  
3. ขอบเขตด้านข้อมูลที่นำเสนอ : ชื ่อสถานที ่ท่องเที ่ยว ที ่ตั้ง 
(ตำบล, อำเภอ) ข้อมูลทั่วไปและรูปภาพสถานท่ี 
 

5.วิธดีำเนินการวิจัย 

 
ภาพ 1 แสดงวิธกีารดำเนินงานวจิัย 

 
 

5.1 เก็บข้อมูลสถานที่เชงิวัฒนธรรม 
 รวบรวมข้อมูลสถานท่ีในอำเภอ ชะอำ หัวหิน ปราณบรุี 
ละติจูด ลองติจูด ท่ีตั้ง ข้อมูล  
 กำหนดตำแหน่งละติจูด ลองติจูด ของสถานที่ เชิง
วัฒนธรรมในแต่ละอำเภอ และกำหนดข้อมูลสถานที่ เช่น ช่ือ 
ที่ตั้ง อำเภอ ข้อมูลและรูปภาพ เป็นต้น โดยใช้โปรแกรม ArcGIS 
Online ดังแสดงในภาพ 2 

 
 ภาพ 2 แสดงสถานที่เชิงวัฒนธรรม 

 

 จากนั้นเก็บข้อมูลพิกัดละติจูด ลองติจูดด้วยแอพพลิเค
ชัน GPS-Coordinates บนระบบ IOS เพื ่อใช้ในการหาพิกัด
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังแสดงในภาพ 3 

 
ภาพ 3 แอพพลิเคชัน GPS-Coordinates 

 
 
 
5.2 อัพโหลดภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
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 อัพโหลดภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนเว็บไซต์ 
https://www.bpicc.com คือ เว็บไซต์สำหรับฝากรูป อัพโหลด
รูปเพื่อนำลิงค์ของรูปนั้นมาใส่ในโปรแกรม ArcGis online ดัง
แสดงในภาพ 4  

 
ภาพ 4  อัพโหลดรูปภาพ 

 

5.3 ออกแบบระบบ GIS 
 เป็นการออกแบบระบบด้วยโปรแกรม ArcGIS Online 
ใช้สำหรับพัฒนาแผนที่ออนไลน์ ของบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ESRI) มี
ฟังก์ชันที่สับสนุนการใช้งานแผนที่ออนไลน์อย่างครบถ้วน และมี
ระบบป้องกันข้อมูลเป็นมาตรฐาน ดังรูปภาพ 5  

 
 ภาพ 5 แสดงการเข้าใช้งาน โปรแกรม ArcGis Online 

 

 ข้อมูลตอนการทำในโปรแกรม Microsoft excel โดย
การเก ็บข้อม ูลการท่องเท ี ่ยวเชิงว ัฒนธรรม จาก เว ็บไซต์  
travel.kapook เที่ยวไทยดังภาพ 6 

 
ภาพ 6 แสดงข้อมูลสถานที ่

 ขั้นตอนแรกนั้น เพิ่มข้อมูล เลือกจาคอมพิวเตอร์ของ
คุณแล้วกดเลือกไฟล์ที่เราบันทึกไว้เป็นไฟล์ Excel ตั้งช่ือตามงาน 
เลือกโฟลเดอร์ ที่จะนำไปใส่ เลือกเวลา กดเพิ่มข้อมูล ดังรูปภาพ 
7  

 
ภาพ 7 การเพิ่มขอ้มูล 

 

5.4 ขั้นตอนการทำแผนที่และแอพพลิเคชัน 

 ขั้นตอนการทำแผนที่และแอพพลิเคชัน ขั้นตอนกดแชร์ 
กดเลือกสาธารณะ แล้วเลือกสร้างแอพ เมื่อกดสร้างแอพแล้วให้
กด Web AppBuilder เมื่อ กด เริ่มต้นแล้ว จะแสดงหน้า Web 
Mapping Application สามารถเลือกชุดคำสั่งมาได้ 5 ชุดคำสั่ง
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) เมนูทิศทาง: ใช้สำหรับแนะนำเส้นทาง
ไปยังสถานที่ท่องเที่ยว 2) เมนูสรุปผลข้อมูล: แหล่งท่องเที่ยงเชิง
วัฒนธรรมในแต่ละพื้นท่ี 3) เมนูใกล้ฉัน: ใช้สำหรับค้นหาตำแหน่ง
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่อยู่ใกล้เคียงตำแหน่งปัจจบุัน
ของผู้ใช้ 4) เมนูเลือก: ช่วยให้สามารถเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมสามารถส่งต่อเมนูอื่นๆ  5) เมนูระยะทางและทิศทาง: 
ใช้สำหรับวัดระยะทางแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่ระยะทางเท่าไหร่ได ้
ดังภาพ 8 

 
ภาพ 8  การสร้างแอพและชุดคำสั่ง 

 
 
 
 
 

https://www.bpicc.com/
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5.5 ทดสอบระบบและการใช้งาน 
แสดงการทดสอบการแสดงผลของช ุดคำส ั ่ งบน

โปรแกรม ArcGis Online ทดสอบชุดคำสั ่ง ทิศทางเพื ่อนำ
เส้นทางท่องเที่ยว ดังภาพ 9 

 

 
ภาพ 9 แสดงการทดสอบการใช้งาน 

 

5.6 ทำสตอร่ีแมพ 
 การนำข้อมูลมาจัดเรียงตามแต่ละอำเภอและนำ Web 
Mapping Application มาใส่ให้เป็น Story Map ดังภาพท่ี 10 

 
                              ภาพ 10 แสดงการทำสตอรี่แมพ 

 

5.7 ประเมินผล 
 การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในพื ้นที่อำเภอชะอำ หัวหิน และปราณบุรี  มีการประเมิน
ผลการวิจัยด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่ม
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตคำนวณจากสูตรกรณีไม่ทราบขนาดตัวอย่าง
ของ Cochran, W.G [8] ได้เท่ากับ 385 คน จึงประมาณการเป็น 
402 คน  
 โดยแบบประเมินจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 1) ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม เก็บข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อ

เดือน และท่านเคยเดินทางมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้มาก่อน
หรือไม่ 
 2) ความพึงพอใจของผู ้ใช้ที ่ม ีต ่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
อำเภอชะอำ หัวหิน ปราณบุรี (GIS)แบ่งออกเป็น 2 ด้าน  
คือ ด้านการออกแบบระบบ GIS  และด้านการใช้งานระบบ GIS   
 3) ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 
 มีการทดสอบหาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามด้วย
การทดสอบ (Pilot test) จำนวน 30 ชุ ด  ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.855 แสดงว่าสามารถนำไปใช้เก็บข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลได้ หลังจากนั้นวิเคราะห์ผลการประเมินด้วย
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 

6. ผลการศึกษา 
6.1 ผลสำรวจพ้ืนที่ในสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ตาราง 1 แสดงข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ลำดับ อำเภอ วัด 
1 ชะอำ วัดชะอำคีร ี
2 วัดนายาง 
3 วัดราษฎร์เจริญธรรม 
4 วัดห้วยทรายใต ้
5 สำนักแม่ชีวัดชะอำ 
6 วัดมฤคทายวัน 
7 วัดสุวรรณมาศมงคล 
8 วัดโตนดหลวง 
9 วัดเนรัญชราราม 
10 วัดไทรย้อย 
11 วัดหนองเผาถ่าน 
12 วัดอ่างหิน 
13 วัดโพธิ์สุวรรณ  
14 วัดไตรรัตนเ์จรญิผล  
15 วัดช้างแทงกระจาด 
16 วัดหุบกะพง 
17 วัดคลองสายหนึ่ง 
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ลำดับ อำเภอ วัด 
18 วัดถ้ำแจง 
19 วัดนิคมวชิราราม 
20 วัดเทพประสิทธ์ิ  
21 หัวหิน วัดห้วยมงคล 
22 สำนักสงฆ์ ถ้ำลับแลหัวหิน 
23 วัดหัวหิน 
24 วัดเขาสนามชัย 
25 วัดเขาน้อย 
26 วัดเขาตะเกียบ 
27 วัดไกลกังวล 
28 วัดเขาไกรลาศ 
29 วัดนักบุญเทเรซา 
30 วัดเขาลั่นทม 
31 ศาลเจ้าแม่ทับทิม 
32 วัดอิติสุคโต 
33 วัดบ่อฝ้าย 
34 วัดหนองแก 
35 วัดบุษยะบรรพต 
36 วัดหนองพลับ 
37 ปราณบรุ ี วัดเขากะโหลก 
38 วัดปราณบุร ี
39 วัดเขาดิน 
40 วัดเขาน้อย 
41 วัดปากคลองปราณ 
42 วัดธรรมวารีศรรีัตนาราม 
43 วัดเก่าเขาน้อย  
44 วัดหนองตาแต้ม 
45 วัดวังก์พง 
46 วัดสิทธิสังฆาราม 
47 วัดแหลมเจ้าสัว 
48 วัดเขาเขียว 
49 วัดนาห้วย 
50 วัดวังยาว 
51 วัดเทพประสิทธ์ิ 
52 วัดสุมนาวาส 

ลำดับ อำเภอ วัด 
53 วัดหนองตาเมือง 
54 สำนักสงฆ์วดัเขาจ้าว 
55 วัดถ้ำเขาเต่า 
56 วัดเนินสวรรค์มงคลธรรม 

  
 จากตาราง 1 แสดงข้อมูลสถานที่เชิงวัฒนธรรมในแต่
ละอำเภอ ได้แก่ 1. อำเภอชะอำ 2.อำเภอหัวหิน 3.อำเภอปราณ
บุรี  มีสถานท่ีจำนวน 56 สถานท่ี  
 

6.2 ผลการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการแหลง่
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของอำเภอชะอำ หัวหิน และปราณบุรี 
 เข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบออนไลน์ผา่น
ทาง URL: https: //www.arcgis.com/index.html การใช้งาน
กับอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ดัง
ภาพ 11 

 
ภาพ 11 แสดงการเข้าใช้งานระบบ 

 
 ชุดคำสั่งระยะทางและทิศทางช่วยให้คุณสามารถวาด
เส้นวงกลมจุดไข่ปลาและวงแหวนช่วงเพื่อดูข้อมูลที่สำคัญได้ ดัง
ภาพ 12 

 
ภาพ 12 ชุดคำสั่งระยะทางและทิศทาง 
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 ชุดคำสั่งทิศทาง สามารถนำทางจากที่แรกมาที่ผู ้ใช้
กำหนด โดยบอกรายละเอียดของเส้นทาง เช่น เลี้ยวซ้าย อีก 2
กม. ดังภาพ 13  

 
ภาพ 13 แสดงชุดคำสั่งทิศทาง 

 
 ชุดคำสั ่งใกล้ฉันช่วยให้ค้นหาที ่อยู ่หร ือตำแหน่งที่
กำหนดดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านั้นและขอ
เส้นทางไปยังคุณสมบัติที่เลือก นอกจากนี้ชุดคำสั่ง ใกล้ฉัน ยัง
สามารถกำหนดค่าให้ค้นหาคุณสมบัติของรูปหลายเหลี่ยมที่มีที่
อยู่หรือตำแหน่งที่กำหนดแทนคุณ ดังภาพ 14 

 
ภาพ 14 แสดงชุดคำสั่งใกล้ฉัน 

 

 ชุดคำสั่งสรุปข้อมูลช่วยให้แสดงข้อมูลในแผนที่ปัจจุบัน
สำหรับแต่ชั้นข้อมูล ที่ระบุ แต่ละชั้นข้อมูลในชุดคำสั่งสามารถ
ขยายได้เพื่อแสดงข้อมูลในปัจจุบันซึ่งจัดกลุ่มตามข้อมูลที่จัดเก็บ
ที่ระบุ สามารถกำหนดค่าชั้นข้อมูลในชุดคำสั่งให้แสดงเป็นข้อมูล
สรุปได้ดังภาพ 15 
 

 
ภาพ 15 แสดงชุดคำสั่งสรุปผล 

 ชุดคำสั่งเลือก ช่วยให้สามารถเลือกชั้นข้อมูลบนแผนท่ี 
เป ็นการนำเข้าข ้อม ูลได ้เช ่นชุดคำส ั ่งการประมวลผลทาง
ภูมิศาสตร์ชุดคำสั่งตารางคุณสมบัติชุดคำสั่งทางและอื่น ๆ ดัง
ภาพ 16  

 
ภาพ 16 แสดงชุดคำสั่งเลือก 

 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
อำเภอชะอำ หัวหินและปราณบุรี 
ตาราง 2  ตารางแสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย 277 68.9 
หญิง 125 31.1 
2. อายุ   
ต่ำกว่า 20 ปี  69 17.2 
20 –  30 ปี  169 42.0 
31 –  40 ปี  98 24.4 
41 –  50 ปี  50 12.4 

51 ปีขึ้นไป  16 4.0 
3. อาชีพ   
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
รับราชการ /รัฐวสิากิจ  60 14.9 
พนักงานบริษัท 71 17.7 
ทำธุรกิจส่วนตัว      70 17.4 
นักเรียน /นักศึกษา  130 32.3 
รับจ้างท่ัวไป 31 7.7 
เกษตรกร 39 9.7 
4. รายได้ต่อเดือน   
ไม่มรีายได ้ 79 19.7 
ต่ำกว่า 5,000 บาท  37 9.2 
5,000 –  10,000 บาท  59 14.7 
10,001 –  20,000 บาท  152 37.8 
มากกว่า 20,000 บาท  75 18.7 
5. ท่านเคยเดินทางมาเยือน
แหล่งท่องเท่ียวแห่งนี้มาก่อน
หรือไม่ 

  

เคย 318 79.1 
ไม่เคย 84 20.9 

รวม 402 100 
 
 จากตาราง 2 พบว่ากลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 
402 คน เมื ่อจำแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็น เพศชาย 
จำนวน 277 คิดเป็นร้อยละ 68.9 รองลงมาคือเพศหญิง จำนวน 
125 คิดเป็นร้อยละ 31.1 จำแนกตามอายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
20 – 30 ปี จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมามี
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 
รองลงมามีอายุระหว่าง ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.2 รองลงมามีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.4 อายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป จำนวน 16 คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 จำแนกตามอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่เป็น นักเรียน /

น ักศึกษา  จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ  32.3 รองลงมามี
อาชีพ พนักงานบริษัท จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 
รองลงมามีอาชีพ ทำธุรกิจส่วนตัว 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 
รองลงมามีอาชีพ รับราชการ  /รัฐวิสากิจ  60 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.9 รองลงมามีอาชีพ เกษตรกร จำนวน 39 คิดเป็นร้อยละ 9.7 
มีอาชีพ รับจ้างท่ัวไป จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 จำแนก

ตามรายได้ต ่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 
20,000 บาท  จำนวน 152 คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมามี

รายได้ต่อเดือน ไม่มีรายได้ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 รองลงมา
มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท  75 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.7 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 5,000 –  10,000 บาท  59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.7 มีรายได้ต่อเดือน ต่ำกว่า 5,000 บาท  37 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 จำแนกตามท่านเคยเดินทางมาเยือน
แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้มาก่อนหรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่ เคย 318 
คน คิดเป็นร้อยละ 79.1 รองลงมา ไม่เคย 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.9 
 

ตาราง 3  แสดงความพึงพอใจด้านการออกแบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. การจัดวางรูปแบบ

ง่ายต่อการใช้งาน 

4.50 0.707 ระดับดีมาก 

2. ความสวยงาม 

ความทันสมัย และมี

ความน่าสนใจ 

4.31 0.654 ระดับด ี

3. การสื่อความหมาย

ของสัญลักษณ ์

4.36 0.696 ระดับด ี

4. ขนาดตัวอักษร และ

รูปแบบตัวอักษร มี

ความสวยงามและอ่าน

ได้ง่าย 

4.42 0.655 ระดับด ี

5. มีรูปภาพประกอบ

สถานท่ีได้อยา่งชัดเจน 

4.47 0.670 ระดับด ี

 

สรุปค่าเฉลี่ยด้านการ

ออกแบบระบบ 

4.41 ระดับดี 

 
 จากตาราง 3 พบว่ากลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 
402 คนเลือกลำดับที่มากที่สุดคือ การจัดวางรูปแบบง่ายต่อการ
ใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.50 ซึ่งมีความหมายว่า ระดับดีมาก ความ
สวยงาม ความทันสมัย และมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.31 ซึ่งมี
ความหมายว่า ระดับดี การสื ่อความหมายของสัญลักษณ์ มี
ค่าเฉลี่ย 4.36 4 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความ
สวยงามและอ่านได้ง่าย มีค่าเฉลี ่ย 4.42 ซึ ่งมีความหมายว่า 
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ระดับดี รูปภาพประกอบสถานที่ได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.47 
ซึ่งมีความหมายว่าระดับดี  
 
ตาราง 4  แสดงความพึงพอใจด้านการใช้งาน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. ค้นหาข้อมูล
เส้นทางสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมได้ตรงตาม
ผู้ใช้กำหนดได้ถูกต้อง 

4.49 0.675 ระดับด ี

2. ความสามรถใน
การวิเคราะห์ข้อมลู
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

4.37 0.683 ระดับด ี

3. ความสามารถใน
การแก้ไขช้ันข้อมูล
รวดเร็ว 

4.38 .641 ระดับด ี

4. ความสามารถใน
การนำทางสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในอำเภอ
หัวหิน ชะอำ ปราณ
บุรีได้อย่างแม่นยำ 

4.43 .664 ระดับด ี

5. วัดระยะทางและ
ทิศทางจากสถานที่ท่ี
เลือกด้วยความ
ถูกต้อง 

4.47 .663 ระดับด ี

สรุปค่าเฉลี่ยด้าน
การใช้งานระบบ 

4.42 ระดับดี 

 
 จากตาราง 4 พบว่ากลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 
402 คนเลือกลำดับที่มากที่สุดคือ ค้นหาข้อมูลเส้นทางสถานที่
ท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ตรงตามผู ้ใช้กำหนดได้ถูกต้อง  มี
ค่าเฉลี ่ย 4.49 ซึ ่งมีความหมายว่า ระดับดี วัดระยะทางและ
ทิศทางจากสถานที่ที่เลือกด้วยความถูกต้อง ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 
4.47 ซึ่งมีความหมายว่า ระดับดี ความสามารถในการนำทาง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอหัวหิน ชะอำ ปราณบุรี

ได้อย่างแม่นยำ มีค่าเฉลี ่ย 4.43 ซึ ่งมีความหมายว่า ระดับดี 
ความสามารถในการแก้ไขชั้นข้อมูลรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.38 ซึ่งมี
ความหมายว่า ระดับดี ความสามรถในการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม มีค่าเฉลี ่ย 4.37 ซึ ่งมีความหมายว่า 
ระดับดี 

7. อภิปรายผลการศึกษา 
 งานวิจัยเรื ่อง การสำรวจและพัฒนาเส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม "ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี พิกัดดีๆที่ไม่ได้
มีแค่ทะเลสวย"นี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
  - เพื ่อสำรวจแหล่งท่องเที ่ยวและประเม ินแหล่ง
ท่องเที่ยวตามเกณฑ์การประเมิน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
พระอุดมปิฎก และคณะ [9] ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบ
และศักยภาพภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่ามีการนำมาใช้ในการพัฒนาด้านการท่องเที ่ยว
น้อยมาก การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และสอดคล้องกับงานวิจัยของวนิชญา ลางคุลเกษตริน
และนาถนเรศ อาคาส ุวรรณ [10] ได ้ทำการวิจ ัยเร ื ่องการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
พบว่าการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศทำให้เกิดการเช่ือมโยงจุดพิกัดท่องเที่ยวท่ีอย่างชัดเจน 
  - การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในอำเภอชะอำ หัวหิน ปราณบุรีจากการศึกษาพบว่า 
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของอำเภอชะอำ หัวหิน ปราณบุรี มีความสำคัญต่อการขับเคลือ่น
การท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากการมีระบบฐานข้อมูลและการ
ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายให้แก่พื้นที่ 3 อำเภอนี้ 
จะช่วยส่งผลต่อการกระจายรายได้ในพ้ืนท่ีในอนาคตได้  
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้นำเสนอ ขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการเรียนที่สั้นท่ีสุด
นับจากสถานะปัจจุบันแบบเฉพาะบุคคล โดยรับข้อมูลคำถาม
แผนการเรียนของนักศึกษาจากเว็บ จากนั ้นหาคำตอบด้วย
อัลกอริทึมท่ีสร้างขึ้น แนะนำเส้นทางการเรียนในหลักสูตรเฉพาะ
บุคคลผ่าน API ที่ให้ข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษาผู้นั ้นควรเรียน
เพื่อให้จบการศึกษาเร็วที่สุด ซึ่งอัลกอริทึมที่สร้างขึ้นในบทความ
นี ้ประยุกต์จากแนวคิดของขั ้นตอนวิธ ีแบบละโมบ (Greedy 
Algorithms) ทดสอบประสิทธ ิภาพโดยการหาเส้นทางของ
แผนการเรียนจาก 5 คำถามที่เป็นตัวแทน 5 สถานการณ์ของแต่
ละบุคคล พบว่าทำงานได้ถูกต้อง 100% 

คำสำคัญ -- ขั้นตอนวิธ,ีหลักสูตร,เฉพาะบุคคล 
 

ABSTRACT 
 This article presents The recommendation algorithm 
for the shortest individualized study plan from the 
current state by collecting study information of 
students from website and using the created algorithm 
to find a solution. A personal study plan will be 
introduced through API which provides courses 
information that the student should take in order to 
graduate within the shortest period of time. The 
algorithm created in this article based on Greedy 
Algorithms and performance test was done by finding 
solutions of personal study plans with 5 questions 

represented to 5 personal situations and result was 
100% correctly. 
Keywords: Algorithm, Course, Individual 

 

1. บทนำ 

 ปัจจุบันมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จำนวนมากได้ประสบกับปัญหาไม่เข้าใจกับโครงสร้างที่เขียนไว้ใน

หนังสือหลักสูตร ทั้งในเรื่องการลงหน่วยกิตให้ครบในแต่ละหมวด

วิชา ไม่ทราบว่าวิชาบังคับก่อนหน้าของวิชาที่ลงทะเบียนนั้นมี

วิชาอะไรบ้าง วิชาที่ลงทะเบียนนั้นเป็นวิชาบังคับก่อนหน้าของ

วิชาอะไร การหาวิชาเลือกลงทะเบียนในหมวดเสรี และไม่รู้ว่า

วิชาที่ลงทะเบียนไปนั้นนับหน่วยกิตอยู่ในหมวดวิชาไหน และ

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจำนวนมากที่ลงทะเบียนวิชาไม่ตรงกับ

หลักสูตรที่ทางคณะได้เขียนไว้ในหนังสือหลักสูตรเนื่องจากไม่

ผ่านวิชาที่เป็นตัวบังคับก่อนหน้า ทำให้การลงทะเบียนเรียนมี

ความยากยิ ่งขึ ้นเพราะไม่ทราบว่าภาคการศึกษานี ้สามารถ

ลงทะเบียนวิชาใดได้บ้าง เมื่อนักศึกษาได้ลทะเบียนเรียนเองโดย

ที่ไม่มีคำแนะนำอาจจะทำให้พลาดลงวิชาที่มีวิชาต่อเนื่องที่เยอะ

ทำให้นักศึกษาสำเร็จช้ากว่าท่ีจะเป็น 

จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่ศึกษาในคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่า การสืบค้นข้อมูลใน

หนังสือหลักสูตรนั้นทำความเข้าใจได้ยาก เพราะมีเนื้อหาและ
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รายละเอียดที่เยอะ มีข้อมูลส่วนมากที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาควิชา

ของตนเอง ไม่ทราบว่าควรอ่านตรงไหนในหนังสือหลักสูตรบ้าง 

ดังนั ้นถ้ามีช่องทางหรือตัวช่วยในการสืบค้นข้อมูลที ่เกี ่ยวกับ

หลักสูตรของตนเองได้ง ่ายและสะดวก จะเป็นการช่วยให้

นักศึกษาเข้าใจและลงทะเบียนเรียนได้ดียิ่งข้ึน  

บทความนี้จึงนำเสนอขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการเรียนที่สั้น

ที ่ส ุดนับจากสถานะปัจจุบ ัน โดยการนำข้อมูลประวัต ิการ

ลงทะเบียนของนักศึกษามาวิเคราะห์ผ่านขั้นตอนวิธีที่มีแนวคิด

ของขั้นตอนวิธีแบบละโมบ (Greedy Algorithms)  ซึ่งคิดเง่ือนไข

ตามที่ระบุไว้ในหนังสือหลักสูตร เพื่อให้ได้วิชาที่นักศึกษาควรจะ

ลงทะเบียนและจบการศึกษาได้เร็วที่สุด โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาให้

นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่เป็นไปตามแผนของหลักสูตรเป็นหลัก 

2. ทฤษฏีที่และงานวิจัยเกี่ยวข้อง 
2.1หลักสูตร 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี ของ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีโครงสร้าง
หลักสูตร 3 หมวด ดังนี้ 1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 
วิชาบังคับ วิชาบังคับเลือก วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา 2)หมวด
วิชาเฉพาะ ประกอบด้วย วิชาเสริมพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต) วิชา
แกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก และ 3)หมวดวิชาเลือกเสรี 
 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาต้องสอบได้หน่วยกิตสะสม 
ตามเกณฑ์ที ่แต่ละสาขาวิชากำหนดและสอบได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 และสอบ
ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะด้าน วิชา
เลือกเฉพาะด้านและวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
2.00 โดยต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4  ปี
การศึกษา และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา [1] 
 
 

 
ภาพที่ 1 ผังแสดงวิชาบังคับก่อนหน้าของสาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

การลงทะเบียนเรียนแต่ละวิชาต้องผ่านวิชาก่อนหน้าและเง่ือนไข 
จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ จากตัวอย่างภาพที่ 1 
 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยในประเทศไทยจำนวนหนึ่งได้นำทฤษฎีและวิธีการ
ทางคอมพิวเตอร ์ไปช่วยในการแก้ป ัญหาเร ื ่องการจัดการ
การศึกษา ตัวอย่างเช่น การสร้างระบบเทียบโอนผลการเรียน
ด้วยการทำเหมืองข้อความ [2] สำหรับการจัดแผนกการศึกษา
ของผ ู ้ เ ร ี ย น  พบว ่ า ม ี ง านว ิ จ ั ย  SISTEM REKOMENDASI 
PERENCANAAN STUDI MAHASISWA DENGAN 
MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI DAN NAIVE BAYES 
(STUDI KASUS FTI UNTAR) [3] เป็นการนำขั้นตอนวิธี Apriori 
และ Naive Bayes เพื ่อหาความสัมพันธ์และแนะนำแผนการ
เรียน งานวิจัย Enhancing Efficient Study Plan for Student 
with Machine Learning Techniques [4] เ ป ็ น ก า ร ใ ช้  
Machine Learning มาแนะนำโดยใช ้ข ั ้นตอนว ิธ ี  K-Mean 
งานวิจัยการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบจัดการแผนการ
เรียนเพื่อประสิทธิภาพการให้บริการ [5] เป็นงานวิจัยที่สร้าง
ระบบขึ้นมาเผื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้จัดแผนการเรียนให้กับ
นักศึกษา แต่เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่
เปิดสอนในปัจจุบันมีเงื่อนไขรายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก และ
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนที่หลากหลาย ดังตัวอย่างที่ได้อธิบายไป
ในหัวข้อ 2.1 และประกอบกับการเลือกเร ียนรายวิชาของ
นักศึกษาแต่ละคนเมื่อผ่านปี 1 เทอม 1 แล้ว มักจะขึ้นอยู่กับ
สถานะ และเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อให้คงอยู่ของนักศึกษาที่แตกต่าง
กัน บทความนี้จึงเห็นว่าแนวคิดของ Greedy Algorithms นั้น
เป็นแนวคิดที ่เหมาะสมกับการนำมาปรับใช้  โดยงานวิจ ัยที่
เก ี ่ยวข ้องก ับ Greedy Algorithms ต ัวอย ่างเช ่น งานว ิจัย
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อัลกอริทึมสำหรับหาการจับกึ ่งคู ่ท ี ่ด ีที ่ส ุด    [6] โดยการนำ 
Greedy Algorithms มาช่วยหาคู่ที่ดีที่สุด งานวิจัยวิธีฮิวริสติก
การสร้างสำหรับการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าที ่ระยะเวลา
เดินทางขึ้นกับเวลาภายใต้ข้อจำกัดกรอบเวลาในการรับส่งสินค้า
แบบไม่เคร่งครัดและการใช้พาหนะหลายเที ่ยว [7] Greedy 

Algorithms เป็นขั้นตอนวิธีที่จะหาทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนั้น
ซึ่งถ้าข้อมูลนั้นพอเพียงที่จะทำให้สรุปคำตอบที่ดีที่สุด ซึ่งนำมา
ปรับใช้ได้ในขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการเรียนที่สั้นที่สุดนับจาก
สถานะปัจจุบันแบบเฉพาะบุคคล

3. กระบวนการพัฒนาขั้นตอนวิธ ี

 
ภาพที่ 2 ภาพรวมการทำงานของขัน้ตอนวิธีแนะนำแผนการเรยีนที่สัน้ท่ีสุดนับจากสถานะปัจจบุันแบบเฉพาะบุคคล 

 

 จากภาพที่ 2 แสดงภาพรวมการทำงานของ ขั ้นตอนวิธี
แนะนำแผนการเรียนท่ีสั้นท่ีสุดนับจากสถานะปัจจุบันแบบเฉพาะ
บุคคล  ซึ่งต้องอาศัยการทำงานของขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการ
เรียน บทความนี้เสนอการทำงานของส่วนขั้นตอนวิธีซึ่งประกอบ
ไปด้วย การจัดกลุ่มและเรียงลำดับรายวิชา และการจัดใส่วิชาใน
แต่ละภาคการศึกษา โดยการทำงานของระบบเริ่มจาก ส่วนของ
การทำงานของขั ้นตอนวิธ ีท ี่ค ิดว ิชาที ่แนะนำในแต่ละภาค
การศึกษาและคำนวนเวลาที ่จบการศึกษาเร็วที ่สุดโดยจะรับ
ข้อมูลรหัสของนักศึกษาจาก API และส่งข้อมูลรหัสนักศึกษาไป
ยัง ส่วนที่เก็บเงื่อนไขข้อมูลหลักสูตรมาช่วยในการคิดขั้นตอนวิธี
แนะนำแผนการเรียน เก็บข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนเรียนและผลการ
เรียนของนักศึกษา แล้วส่งข้อมูลกลับไปในส่วนของการทำงาน
ของขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการเรียน เผื่อให้ได้วิชาที่ควรลงในแต่
ละภาคการศึกษา และหลังจากนั้นจะส่งไปยัง ส่วนการออกแบบ 

API เพ ื ่ อ ให้  Web base visualization สำหร ับการแนะนำ
เส ้นทางการเร ียนในหลักส ูตรเฉพาะบุคคล โดยในห ัวข้อ
กระบวนการพัฒนาขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการเรียนจะอธิบายถึง
การวิเคราะห์ปัญหาจากการสัมภาษณ์ในหัวข้อย่อย 3.1 ส่วนเก็บ
ข้อมูลนักศึกษาและเงื่อนไขแต่ละวิชาในหลักสูตรในหัวข้อย่อย 
3 .2 การออกแบบและพ ัฒนาข ั ้นตอนว ิธ ี ในห ัวข ้อย ่อย  
3.3 การออกแบบ API ในหัวข้อย่อย 3.4 ขอบเขตของงานวิจัยใน
หัวข้อย่อย 3.5 
3.1 วิเคราะห์ปัญหาจากการสัมภาษณ์ 
 วิเคราะห์ป ัญหาจากการสัมภาษณ์น ักศึกษาทำให้แบ่ง
ออกเป็น 5 กรณีหลักด้วยกัน ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่างเป็น User 
story ที่ผู้ใช้ต้องการทราบคำตอบจากระบบได้ อาทิ 
 กรณีที่ 1 นักศึกษา ก กำลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษา
ที่ 1 แต่ยังเรียนวิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
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และวิชาแคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตร์คณนา 1 ยังไม่ผ่าน 
นักศึกษา ก จะสำเร็จการศึกษาได้เร็วท่ีสุดภาคการศึกษาใด 

กรณีที่ 2 นักศึกษา ข กำลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษา
ที่ 2 แต่ยังเรียนวิชาการวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี  
ยังไม่ผ่าน นักศึกษา ข จะสำเร็จการศึกษาได้เร็วที ่ส ุดภาค
การศึกษาใด 

กรณีที่ 3 นักศึกษา ค กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 
1 แต่ยังเรียนไม่ผ่านวิชาระบบฐานข้อมูล นักศึกษา ค จะสำเร็จ
การศึกษาได้เร็วท่ีสุดภาคการศึกษาใด 

กรณีที่ 4 นักศึกษา ง กำลังศึกษาอยู่ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
แต่ยังเรียนวิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ยังไม่
ผ่าน นักศึกษา ง จะสำเร็จการศึกษาได้เร็วท่ีสุดภาคการศึกษาใด 
 

กรณีที่ 5 นักศึกษา จ กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 
2 แต่ยังเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูล และวิชาโครงสร้างเชิงการ
คำนวณแบบไม่ต่อเนื่องยังไม่ผ่าน นักศึกษา จ จะสำเร็จการศึกษา
ได้เร็วที่สุดภาคการศึกษาใด 
3.2 ส่วนเก็บข้อมูลนักศึกษาและเงื่อนไขแต่ละวิชาในหลักสูตร 
 ส่วนนี ้จะเก็บข้อมูลรายวิชาที ่น ักศึกษาแต่ละบุคคลได้
ลงทะเบียนเรียนไว้และได้เก็บผลการเรียนของนักศึกษาพร้อมท้ัง
ข้อมูลหลักสูตรที่นักศึกษาแต่ละบุคคลนั้นกำลังศึกษา โดยเง่ือนไข
วิชาในหลักสูตรนั้นจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวบังคับก่อนหน้าว่าต้อง
ผ่านวิชาใดบ้าง มีการเก็บรายละเอียดว่าวิชานั้นเปิดในเทอม
ใดบ้าง และมีการกำหนดค่าน้ำหนักแต่ละวิชาตามความสำคัญ
วิชาที่มีความสำคัญมากจะมีค่าน้ำหนักที่มาก โดยมีเกณฑ์การ
กำหนดน้ำหนักดังนี้  
 1.ให้คะแนนจากภาคการศึกษาที่วิชาถูกกำหนดให้
ลงทะเบียนตามหลักสตูร 

• ปี 1 เทอม 1 กำหนดให้มีค่าน้ำหนกั 8 

• ปี 1 เทอม 2 กำหนดให้มีค่าน้ำหนกั 7 

• ปี 2 เทอม 1 กำหนดให้มีค่าน้ำหนกั 6 

• ปี 2 เทอม 2 กำหนดให้มีค่าน้ำหนกั 5 

• ปี 3 เทอม 1 กำหนดให้มีค่าน้ำหนกั 4 

• ปี 3 เทอม 2 กำหนดให้มีค่าน้ำหนกั 3 

• ปี 4 เทอม 1 กำหนดให้มีค่าน้ำหนกั 2 

• ปี 4 เทอม 2 กำหนดให้มีค่าน้ำหนกั 1 

 2.บวกคะแนนเพิ่มขึ้นตามวิชาที่มีวิชาที่สนใจเป็นตัวบังคับ
ก่อนหน้าโดยบวกเพิม่วิชาละ 1 คา่น้ำหนัก 
3.3 การออกแบบและพัฒนาขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการเรียน 
ส่วนของการทำงานของขั้นตอนวิธีนั้น แบ่งออกเป็นสองส่วนการ
ทำงานคือ  
 3.3.1 ขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการเรียนในส่วนจัดกลุ่มและ
เรียงลำดับวิชา ในส่วนนี้จะนำข้อมูลปีปัจจุบัน วิชาที่เรียนผ่าน
ของนักศึกษา และค่าน้ำหนักของแต่ละวิชาที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล
เงื่อนไขวิชาในหลักสูตร มาแบ่งเก็บในส่วนของวิชาที่นักศึกษา
ผ่านแล้ว และส่วนของวิชาที่นักศึกษายังไม่ผ่าน หลังจากนั้น
เรียงลำดับวิชาจากมากไปหาน้อยตามค่าน้ำหนักของวิชาที่ยังไม่
ผ่านดัง Flowchart ภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 Flowchart ของขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการเรียนในส่วนจัดกลุ่ม

และเรียงลำดับวิชา 
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 3.3.2 ขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการเรียนในส่วนจัดใส่วิชาใน
แผนการแนะนำการลงทะเบียน ในส่วนนี้จะนำข้อมูลในส่วน 
3.1.1 มาคิดวิชาที่แนะในแต่ละภาคการศึกษาโดยนำวิชาที่มีค่า
น้ำหนักมากที่สุด และ ผ่านตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อมูลที่ได้รบั
จากส่วนที่เก็บเงื่อนไขข้อมูลหลักสูตร ใส่ในตัวเก็บแต่ละภาค
การศึกษาจนไม่เหลือวิชาที่ไม่ผ่านแล้วจะส่งไปยังส่วนของ API 
ถัดไปดัง Flowchart ภาพที่ 4 

 
 

 
ภาพที่ 4 Flowchart ของขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการเรียนในส่วนจัดใส่วิชา

ในแผนการแนะนำการลงทะเบียน 
 

3.4 การออกแบบ API 
 ส่วนการออกแบบ API นั ้นเป็นการสร้างการเชื ่อมต่อกับ 
Web base visualization สำหรับการแนะนำเสน้ทาการเรยีนใน
หล ักส ูตรเฉพาะบุคคล ด ้วยการส ่งข ้อม ูลเป ็นแบบ JSON 
ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 
 3.4.1 ส ่วนร ับข ้อม ูลจาก  Web base visualization 
สำหรับการแนะนำเส้นทางการเรียนในหลักสูตรเฉพาะบุคคล
เป็นการนำข้อมูลของนักศึกษาปัจจุบันคือ ปีที่เรียน และ วิชาที่
นักศึกษาผ่านไปเข้าสู ่กระบวนการของขั้นตอนวิธี ดังตัวอย่าง 
ภาพที ่5 

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่าง API สว่นรับข้อมูลจาก Web base visualization 

สำหรับการแนะนำเส้นทางการเรียนในหลักสูตรเฉพาะบุคคล 

 3.4.2 ส่วนของการส่งไปยัง Web base visualization 
สำหรับการแนะนำเส้นทางการเรียนในหลักสูตรเฉพาะบุคคล 
นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการลงทะเบียนคือ ปี
การศึกษาท่ีจบเร็วท่ีสุด และ วิชาที่แนะนำในแต่ละภาคการศึกษา 
ดังตัวอย่างภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่าง API สว่นของการส่งไปยัง Web base visualization 

สำหรับการแนะนำเส้นทางการเรียนในหลักสูตรเฉพาะบุคคล 
 

3.5 ขอบเขตของงานวจิัย 
 ข ั ้นตอนว ิธ ีแนะนำแผนการเร ียนที ่ส ั ้นท ี ่ส ุดนับจาก
สถานะปัจจุบันแบบเฉพาะบุคคล จะวางแผนจัดใส่วิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษาจนจบหลักสูตรเพียงอย่างเดียว โดยในแต่ละภาค
การศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และไม่
มากกว่า 22 และยังไม่สามารถนำเกรดเฉลี่ยของผลการเรียนใน
แต่ละภาควิชา มาช่วยในการวิเคราะห์ได้ 
 
4. การทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบ 
 เนื่องจากระบบเป็นขั้นตอนวิธีจึงใช้การทดสอบแบบ System 
test โดยในหัวข้อการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของ
ระบบนั้นจะอธิบายผลการทดสอบส่วนจัดกลุ่มและเรียงลำดับ



2607 

 

  

วิชาในหัวข้อย่อย 4.1 การทดสอบส่วนของจัดแผนการเรียนของ
แต่ละภาคการศึกษาในหัวข้อย่อย 4.2 และสรุปผลการทดสอบใน
หัวข้อย่อย 4.3 โดยทั้ง 3 หัวข้อย่อยจะนำ User story ทั ้ง 5 
กรณีจากหัวข้อ 3.1 มาใช้ในการทดสอบ 
4.1 การทดสอบส่วนการจัดกลุ่มและเรียงลำดับวิชา 
ในหัวข้อย่อยนี ้จะแสดงผลการทดสอบส่วนการจัดกลุ ่มและ
เรียงลำดับวิชาดังตารางที่ 1 โดยแต่ละคอลัมน์ของตารางคือ  
 กลุ่มของวิชา เป็นการแบ่งกลุ่มของวิชาที่นักศึกษานั้นได้
เรียนผ่านมาแล้วในภาคการศึกษาก่อนหน้า และวิชาที่ยังเรียนไม่
ผ่านในภาคการศึกษาก่อนหน้า 
 ผลลัพธ์ เป็นผลที่ได้จากขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการเรียนใน
ส่วนของการจัดกลุ่มและเรียงลำดับวิชาโดยผลลัพธ์ทีได้จะแสดง
เป็น รหัสวิชา และค่าน้ำหนักซึ้งใช้แทนตัวแปร w ของแต่ละวชิา 
และเรียงลำดับจากวิชาที่มีค่าน้ำหนักมากที่สุดลดลงไปตามลำดับ 
 ความถูกต้อง เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
กับผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการลงทะเบียนในส่วน
ของการจัดกลุ่มและเรียงลำดับวิชา โดยค่าความถูกต้องจะแสดง
เป็นร้อยละ(%) 
จาก User story ในหัวข้อย่อยที ่ 3.1 เราจะยกตัวอย่างมา 1 
กรณีเผื่อแสดงให้เห็นการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จริงซึ่งกรณีที่เราจะ
ยกตัวอย่างคือ 
 กรณีที่ 1 นักศึกษา ก กำลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษา
ที่ 1 แต่ยังเรียนวิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
และวิชาแคลคูลัส 1 ยังไม่ผ่าน นักศึกษา ก จะสำเร็จการศึกษาได้
เร็วท่ีสุดภาคการศึกษาใด 
 

กลุ่มของ
วิชา 

ผลลัพธ ์ ความถูกต้อง 
(%) 

ผ่าน 511100(w=15),520101(w=13), 
081102(w=8),081103(w=7), 
514107(w=1),515201(w=1) 

100% 

ไม่ผ่าน 517121(w=19),517122(w=16), 
511108(w=14),517211(w=12), 
511109(w=11),517212(w=8), 
517213(w=8),520221(w=7), 
510201(w=6),520215(w=6), 
517221(w=6),517222(w=6), 
510202(w=5),517241(w=5), 
517391(w=5),081101(w=4), 

100% 

517311(w=4),517312(w=4), 
517321(w=4),520212(w=4), 
520361(w=4),517313(w=3), 
520351(w=3),520362(w=3), 
517493(w=2),511242(w=1), 
515232(w=1),517494(w=1) 

ตารางที่ 1 การทดสอบส่วนการจัดกลุ่มและเรียงลำดับวิชากรณีที่ 1 

 
4.2 การทดสอบส่วนของจัดแผนการเรียนของแต่ละภาค
การศึกษา 
 ในหัวข้อย่อยนี้จะแสดงผลการทดสอบส่วนของจัดแผนการ
เรียนของแต่ละภาคการศึกษาดังตารางที่ 2 โดยแต่ละคอลัมน์
ของตารางคือ 
 ภาคและปีการศึกษา เป็นการแสดงภาคและปีการศึกษาของ
การแนะนำแผนการลงทะเบียนว่าแต่ละวิชาอยู่ในภาคและปี
การศึกษาใด 
 ผลลัพธ์ เป็นผลที่ได้จากขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการเรียนใน
ส่วนของการทดสอบส่วนของจัดแผนการเรียนของแต่ละภาค
การศึกษา โดยผลลัพธ์ทีได้จะแสดงเป็น ปี ภาคการศึกษา รหัส
วิชา ชื่อวิชา และค่าน้ำหนักซึ้งใช้แทนตัวแปร w ของแต่ละวิชา 
และเรียงลำดับจากวิชาที่มีค่าน้ำหนักมากที่สุดลดลงไปตามลำดับ 
 ความถูกต้อง เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
กับผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการลงทะเบียนในส่วน
ของจัดแผนการเรียนของแต่ละภาคการศึกษา โดยค่าความ
ถูกต้องจะแสดงเป็นร้อยละ (%) 
จาก User story ในหัวข้อย่อยที ่ 3.1 เราจะยกตัวอย่างมา 1 
กรณีเผื่อแสดงให้เห็นการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จริงซึ่งกรณีที่เราจะ
ยกตัวอย่างคือ 
 กรณีที่ 1 นักศึกษา ก กำลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษา
ที่ 1 แต่ยังเรียนวิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
และวิชาแคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตร์คณนา 1 ยังไม่ผ่าน 
นักศึกษา ก จะสำเร็จการศึกษาได้เร็วที่สุดภาคการศึกษาใด 
 
ภาคและปี
การศึกษา 

ผลลัพธ ์ ความ
ถูกต้อง 
(%) 
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ภาค
การศึกษาที ่
1 
ชั้นปีที่ 2 

{"year" : 2,"term" : 1 ,"id": "517121" 
,"name":"ทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1" ,"w":19}, 
{"year" : 2,"term" : 1 ,"id": "511108" 
,"name":"แคลคูลัสสําหรับ
นักวิทยาศาสตร์คณนา 1" ,"w":14}, 
{"year" : 2,"term" : 1 ,"id": "517212" 
,"name":"การออกแบบวงจรตรรกะ
เชิงเลข" ,"w":8}, 
{"year" : 2,"term" : 1 ,"id": "510201" 
,"name":"ภาษาอังกฤษเชิง
วิทยาศาสตร์" ,"w":6}, 

100% 

ภาค
การศึกษาที ่
2 
ชั้นปีที่ 2 

{"year" : 2,"term" : 2 ,"id": "517122" 
,"name":"ทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2" ,"w":16}, 
{"year" : 2,"term" : 2 ,"id": "511109" 
,"name":"แคลคูลัสสําหรับ
นักวิทยาศาสตร์คณนา 2" ,"w":11}, 
{"year" : 2,"term" : 2 ,"id": "517222" 
,"name":"โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์" ,"w":6}, 
{"year" : 2,"term" : 2 ,"id": "510202" 
,"name":"ภาษาอังกฤษสาํหรับการ
สื่อสาร" ,"w":5}, 
{"year" : 2,"term" : 2 ,"id": "511242" 
,"name":"พีชคณิตเชิงเส้นและการ
ประยุกต์" ,"w":1}, 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค
การศึกษาที ่
1 
ชั้นปีที่ 3 

{"year" : 3,"term" : 1 ,"id": "517211" 
,"name":"โครงสร้างข้อมูล" ,"w":12}, 
{"year" : 3,"term" : 1 ,"id": "517213" 
,"name":"โครงสร้างเชิงการคํานวณ
แบบไม่ต่อเนื่อง" ,"w":8}, 
{"year" : 3,"term" : 1 ,"id": "520215" 
,"name":"การเขียนโปรแกรมเพื่อการ
เรียนรู้เชิงสถิติสําหรับข้อมูล ขนาดใหญ่" 
,"w":6}, 
{"year" : 3,"term" : 1 ,"id": "081101" 
,"name":"ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร" 
,"w":4}, 

100% 

{"year" : 3,"term" : 1 ,"id": "517312" 
,"name":"ระบบปฏิบัติการ" ,"w":4}, 
{"year" : 3,"term" : 1 ,"id": "520212" 
,"name":"กฎหมายและจรรยาบรรณ
สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ" ,"w":4}, 

ภาค
การศึกษาที ่
2 
ชั้นปีที่ 
3 

{"year" : 3,"term" : 2 ,"id": "520221" 
,"name":"ระบบฐานข้อมูล" ,"w":7}, 
{"year" : 3,"term" : 2 ,"id": "520221" 
,"name":"การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ" 
,"w":6}, 
{"year" : 3,"term" : 2 ,"id": "517313" 
,"name":"ทฤษฎีการคํานวณ" ,"w":3}, 
{"year" : 3,"term" : 2 ,"id": "520351" 
,"name":"การปฎิสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์
กับคอมพิวเตอร์และการ ออกแบบสว่น
ต่อประสาน" ,"w":3}, 
{"year" : 3,"term" : 2 ,"id": "517391" 
,"name":"วิธีการวจิัย" ,"w":3}, 

100% 

ภาค
การศึกษาที ่
1 
ชั้นปีที่ 
4 

{"year" : 4,"term" : 1 ,"id": "517311" 
,"name":"การวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้นตอนวิธี" ,"w":4}, 
{"year" : 4,"term" : 1 ,"id": "517321" 
,"name":"หลักการภาษาโปรแกรม" 
,"w":4}, 
{"year" : 4,"term" : 1 ,"id": "520361" 
,"name":"การวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบงาน" ,"w":4}, 
{"year" : 4,"term" : 1 ,"id": "515232" 
,"name":"ความน่าจะเป็นสําหรับนกั
วิทยาการคอมพวิเตอร์" ,"w":1}, 

100% 

ภาค
การศึกษาที ่
2 
ชั้นปีที่ 
4 

{"year" : 4,"term" : 2 ,"id": "517493" 
,"name":"โครงงานวิจัย 1" ,"w":2}, 
{"year" : 4,"term" : 2 ,"id": "520362" 
,"name":"วิศวกรรมซอฟต์แวร์" ,"w":3}, 

100% 

ภาค
การศึกษาที ่
3 
ชั้นปีที่ 
4 

{"year" : 4,"term" : 3 ,"id": "517494" 
,"name":"โครงงานวิจัย 2" ,"w":1} 

100% 

ตารางที่ 2 การทดสอบส่วนของจัดแผนการเรียนของแต่ละภาคการศึกษา
กรณีที่ 1 
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4.3 สรุปผลการทดลองในหัวข้อย่อย  
 จาก User story ในหัวข้อย่อยที่ 3.1 ที่เราได้นำมาทดสอบ
ในหัวย่อย 4.1 การทดสอบส่วนการจัดกลุ่มและเรียงลำดับวิชา 
และ 4.2 การทดสอบส่วนของจัดแผนการเรียนของแต่ละภาค
การศึกษา นำมาสรุปผลได้ดังตารางที่ 3 และ 4 ตามลำดับดังนี้  

 
กรณี กลุ่มของวิชา ความถูกต้อง(%) 

1 ผ่าน 100% 
ไม่ผา่น 100% 

2 ผ่าน 100% 
ไม่ผา่น 100% 

3 ผ่าน 100% 
ไม่ผา่น 100% 

4 ผ่าน 100% 
ไม่ผา่น 100% 

5 ผ่าน 100% 
ไม่ผา่น 100% 

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดลองในหัวข้อย่อยสว่นการทดสอบส่วนการจัด
กลุ่มและเรียงลำดับวิชา 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า User story ทั้ง 5 กรณีนั้น
เมื่อนำมาทดสอบขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการเรียนในส่วนการจัด
กลุ่มและเรียงลำดับวิชาแล้วจะสรุปได้ว่า ขั ้นตอนวิธีแนะนำ
แผนการเรียนในส่วนการจัดกลุ่มและเรียงลำดับวิชานั้นมีความ
ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้ง 5 กรณี 
 

กรณี ภาคและปีการศึกษา ความถูกต้อง(%) 
1 ภาคการศึกษาที่ 1  

ชั้นปีที่ 2 
100% 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ชั้นปีที่ 2 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 1  
ชั้นปีที่ 3 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ชั้นปีที่ 3 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 1  
ชั้นปีที่ 4 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ชั้นปีที่ 4 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 3  
ชั้นปีที่ 4 

100% 

2 ภาคการศึกษาที่ 2  
ชั้นปีที่ 3 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 1  
ชั้นปีที่ 4 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ชั้นปีที่ 4 

100% 

3 ภาคการศึกษาที่ 1  
ชั้นปีที่ 3 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ชั้นปีที่ 3 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 1  
ชั้นปีที่ 4 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ชั้นปีที่ 4 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 3  
ชั้นปีที่ 4 

100% 

4 ภาคการศึกษาที่ 1  
ชั้นปีที่ 2 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ชั้นปีที่ 2 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 1  
ชั้นปีที่ 3 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ชั้นปีที่ 3 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 1  
ชั้นปีที่ 4 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ชั้นปีที่ 4 

100% 

5 ภาคการศึกษาที่ 1  
ชั้นปีที่ 3 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ชั้นปีที่ 3 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 1  
ชั้นปีที่ 4 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ชั้นปีที่ 4 

100% 

ภาคการศึกษาที่ 3  
ชั้นปีที่ 4 

100% 

ตารางที่ 4 สรุปผลการทดลองในหัวข้อย่อยสว่นการทดสอบส่วนของจัด
แผนการเรียนของแต่ละภาคการศึกษา 
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 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า User story ทั้ง 5 กรณีนั้น
เมื่อนำมาทดสอบขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการเรียนในส่วนของจัด
แผนการเรียนของแต่ละภาคการศึกษาแล้วจะสรุปได้ว่า ขั้นตอน
วิธีส่วนของจัดแผนการเรียนของแต่ละภาคการศึกษานั้นมีความ
ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้ง 5 กรณี 
 
ดังนั้นจึงสรุปผลการทดสอบได้ว่า ขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการ
เรียนที่สั้นท่ีสุดนั้นเมื่อผ่านการทดสอบในการทดสอบส่วนการจัด
กลุ่มและเรียงลำดับวิชา และส่วนของจัดแผนการเรียนของแต่ละ
ภาคการศึกษาแล้วนั้นมผีลการทดสอบ ท่ีถูกต้องทั้ง 2 ส่วนจึงทำ
ให้สรุปได้ว่าขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการเรยีนที่สั้นท่ีสดุนั้นมีความ
ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 100 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
 บทความนี้ นำเสนอขั้นตอนวิธีแนะนำแผนการเรียนที่สั้นท่ีสดุ
นับจากสถานะปัจจุบันแบบเฉพาะบุคคล เผื ่อให้นักศึกษาได้
ทราบและช่วยการวางแผนการศึกษาจบ โดยจะรับข้อมูลจาก 

Web base visualization สำหรับการแนะนำเส้นทางการเรียน
ในหลักสูตรเฉพาะบุคคล โดยผ่าน  API และนำข้อมูลวิชาที่
นักศึกษาได้เรียนในภาคการศึกษาก่อนหน้าและเงื ่อนไขของ
หลักสูตร ที่เก็บไว้ในส่วนเก็บข้อมูลนักศึกษาและเงื่อนไขแต่ละ
วิชาในหลักสูตร มาคิดคำนวณ จากนั้นจะส่งไปยัง Web base 
visualization สำหรับการแนะนำเส้นทาการเรียนในหลักสูตร
เฉพาะบุคคล โดยผ่าน API และจาการการทดสอบขั้นตอนวิธี
แนะนำแผนการเรียนท่ีสั้นท่ีสุดนับจากสถานะปัจจุบันแบบเฉพาะ
บุคคลนั้นมีความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 100 จากการทดสอบ
แบบ System test 
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บทคัดย่อ 

การเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบที่
เกี ่ยวข้องหลายประการที ่ผู ้ต ้องการเช่าห้องพักพิจารณา ใน
ขณะเดียวกันหอพักแต่ละแห่งต่างมีการจัดการระบบต่างกัน การ
ได้ผู ้เช่าและผู ้ให้เช่าที ่ลงตัวจึงเป็นความต้องของทั ้ง 2 ฝ่าย 
บทความนี ้นำเสนอระบบแนะนำหอพักสำหรับนักศึกษาผู้
ต้องการเช่าห้องพัก และแนะนำผู้สนใจเช่าห้องพักให้กับเจ้าของ
หอ โดยใช้เทคนิค Autoencoder ในการหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล และแนะนำหอพักให้กับผู ้ท ี ่ต ้องการเช่าด้วยวิธีการ 
Collaborative filtering ซึ ่งข้อมูลที่ใช้ในการร่วมพิจารณาคือ 
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา อาทิ เพศ  คณะ และข้อมูลของ
หอพักแต่ละแห่ง ออกแบบช่องทางในการติดต่อผ่าน API โดยรับ
การร้องขอข้อมูลจาก Web Platform จากฝั ่งผ ู ้ให้เช่า และ
ผู้สนใจเช่า ส่งกลับข้อมูลคำตอบเป็น JSON ให้ Web Platform 
แสดงผล เพื่อตอบปัญหาการได้ห้องพักที่เหมาะสม และผู้เช่าที่
เหมาะสม 
คําสําคัญ – โคลาโบเรทีฟ ฟิลเตอร์ริ่ง,เอพีไอ,ออโต้เอนโค้ดเดอ, 
เจสัน,เว็บแพลทฟอร์ม 
 

Abstract 
University student dormitory selection has several 
interrelated elements that people who wish to rent a 
room would consider. In the same way, each dormitory 

has a different policy and occupancy regulations. That 
means getting a suitable tenant and owner is a 
requirement of both parties. This article proposes the 
dormitory recommendation system for a university 
student and the tenant to the dormitory owner by 
using autoencoder based on a collaborative filtering 
method. The information to collaborate consider such 
as sex, age, faculty, domicile and the properties of the 
dormitory. The Application Interface Programming (API) 
has designed to get the request from the university 
student and the dormitory owner via the web platform 
and return the information in JSON format to present 
on the web. The recommendation system can help 
both parties for getting a suitable tenant and owner. 
Keywords: Collaborative filtering ,API,Autoencoder 
,JSON,Web Platform 
 

1.บทนำ 
หอพักแต่ละหอนั้นต่างมีสิ ่งอำนวยความสะดวกไม่เหมือนกัน 
รวมถึงสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน และผู้ใช้มีความชอบต่างกัน 
เช่นบางคนชอบอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย บางคนชอบอยู่ใกล้ห้าง เป็น
ต ้น รวมไปถ ึ งการใช ้ช ี ว ิต บ ่อยคร ั ้ งท ี ่ ต ้ องอย ู ่หอพ ักที่
สภาพแวดล้อมไม่ตรงกับท่ีต้องการ เช่นบางคณะต้องอ่านหนังสือ
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บ่อยแต่ต้องอยู่ห้องพักใกล้กับคณะที่มีความเสียงดังมาก อาจทำ
ให้รบกวนการอ่านหนังสือได้ ยกตัวอย่างเช่น คณะเภสัชส่วนมาก
จะมีการสอบบ่อยจึงต้องการสมาธิอ่านหนังสือมากเป็นพิเศษ 
หากอยู่ใกล้กับคณะที่มีกิจกรรมบ่อยๆหรือคณะที่มีการสังสรรค์
อาจทำให้เสียสมาธิในการอ่านหนังสือได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีการเก็บ
ข้อมูลส่วนตัวเช่นคณะที่เรียนในปัจจุบัน มาใช้ในการคำนวณหา
หอพักตามที่คณะแต่ละคณะมีรีวิวไปในทิศทางที่ดี หรือไม่ว่าจะ
เป็นหอที่มีการแยกชายแยกหญิงเอง จะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัว
ด้วยเช่นกันนอกจากนี ้ระบบการแนะนำนี ้จะแนะนำฝั ่งของ
เจ้าของหอพักด้วยเช่นกัน โดยจะแนะนำนักศึกษาที่เข้าข่ายที่
ต้องการหาหอพักตรงกับเจ้าของหอพักอีกด้วยโดยจะแสดงผลไป
ที่ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของหอพัก 
 

2.ทฤษฎีและความรู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 ระบบแนะนำ [1]  
เป็นระบบที่คัดกรองข้อมูลที่มีอยู ่ของ User คนอื่นแล้วนำมา
วิเคราะห์หาสิ่งที่ควรจะแนะนำให้กับ User คนอื่นที่มีลักษณะ
ตรงกับลักษณะที่กำหนดไว้ ข้อมูลที่ต้องการจะนำมาใช้ในการ
แนะนำ เช่นเพศหรือคณะ ซึ่งการแนะนำแบ่งออกเป็น 3 วิธี  
1.Contented-Based Filtering Recommendation 
2.Collaborative Filtering Recommendation 
3.Hybrid Approaches 
ซ ึ ่ ง ใ น บ ท ค ว า ม น ี ้ จ ะ ใ ช ้ เ ป ็ น  Collaborative Filtering 
Recommendation 
2.1.1 Contented-Base filtering Recommendation  
เป็นการแนะนำโดยการเก็บข้อมูลต่างๆของผู ้ใช้เอาไว้โดย
หลังจากเก็บแล้วจะนำมาวิเคราะห์หาว่าผู ้ใช้คนหนึ่งควรที่จะ
ได้รับอะไรในการแนะนำในแต่ละครั้งโดยจะอ้างอิงจากข้อมูลที่มี
อยู่ในฐานระบบดังภาพ 
 

 
ภาพที ่1 Contented-Base Filtering Recommendation 

จากภาพที่ 1 จะเป็นการแนะนำโดยการเก็บข้อมูลการอ่าน
หนังสือ จะเห็นได้ว่า ผู้ใช้คนนึงเมื่ออ่านหนังสือประเภทนึงแล้ว 
ระบบเองจะแนะนำหนังสือประเภทคล้ายๆ กันกับที่เคยให้กับ
ผู้ใช้คนนี้อีกครั้ง 
2.1.2 Collaborative filtering Recommendation [2] 
 จะเป็นการประเมินค่าความคล้ายคลึง (Cosine Similarity) ของ
ผู้ใช้ในปัจจุบันกับผู้ใช้คนอ่ืนท่ีอยู่ในระบบ โดยจะนำข้อมูลส่วนตวั
ที่มีมาวิเคราะห์ จากนั้นจึงแนะนำหอพักที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ได้ และแสดงผลให้แก่ผู้ใช้  ซึ่งใน Collaborative filtering เอง
ยังแบ่งได้อีก 3 แบบ 
1. Memory based จะเป็นการคาดเดาจากสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนมี
คุณสมบัติเหมือนกัน เช่น Rating เดาจากความชอบ เช่นถ้ามี
นาย A และ Bที่มีลักษณะความชอบคล้ายกัน เมื่อนาย A ชอบ
สินค้าช้ินท่ี 1 ก็มีโอกาสที่นาย B จะชอบด้วยเหมือนกัน  
2. Model-Base เป็นการคาดเดาจากพฤติกรรมของแต่ละบคุลล
เช่น นาย A เน้นการหาหอพักที่มีแต่ คะแนนสูง ระบบจะแนะนำ
หอพักที่มีคะแนนสูงมาให้เหมือนกัน หรือนาย B ที่เน้นความใกล้
กับสถานที่สำคัญ ระบบจะแนะนำหอพักที่ใกล้กับสถานที่สำคัญ
แถวๆนั้นมาให้เช่นกัน 
3. Hybrid จะเป็นการนำ Memory based และ Model-Base 
มาผสมกันเพื่อได้ผลลัพธ์จากการแนะนำ 



2613 
 

 

Collaborative filtering recommendation มีการทำงานดังน้ี 
 

 
ภาพที ่2 Collaborative Filtering Recommendation 

2.1.3 Hybrid Approaches  

คือการแนะนำที่นำข้อดีของทั้ง2 ระบบก่อนหน้าน้ีมาผสมกันเพื่อ

แนะนำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ภาพที ่3 Hybrid Approaches 

2.2 Cosine Similarity [3] 
คือสมการที่เกี่ยวข้องกับการหาค่าความคล้ายคลึง ซึ่งเป็นวิธกีาร
ทางสถิติโดยตัวสมการจะเป็นดังนี้ 

𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 =
𝐴∙𝐵

∥𝐴∥∥𝐵∥
=

∑ 𝐴𝑖 𝐵𝑖
𝑛
𝑖=1

√∑  𝐴𝑖
2𝑛

𝑖=1 √∑  𝑛
𝑖=1  𝐵𝑖

2
  

ซึ่งจะใช้สมการนี้ในการคำนวณหาค่าความคล้ายคลึงของ User 

ว่ามี User คนใดบ้างที่มีการเลือกดูหอและมีความน่าจะชอบหอ

คล้ายๆกันเพื่อนำไปคำนวณหาหอที่ต้องการจะแนะนำให้กับ 

User แต่ละคนจากข้อมูลที่ได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง0 ถึง 1 โดยที่ค่า

1จะหมายถึง User ทั้ง2คนนั้นมีความคล้ายคลึงกันในเชิงสถิติ 

โดย0จะหมายถึง User ทั้ง2คนนั้นไม่มีความคล้ายคลึงกันเลยโดย

มีตัวอย่างการคำนวณค่า Cosine similarity ตามตารางข้างล่าง 

 

ภาพที ่4 ตารางแสดงการคำนวณ Cosine similarity 

โดยจะวิเคราะห์หาค่าความคล้ายคลึงโดยการนำตัวเลขที่ได้จาก

การคิดตามสมการข้างต้นมาตรวจสอบดูว่า User คนไหนมีค่า

ความคล้ายคลึงที่ตรงกับ User ด้วย 

2.3  Autoencoder [4][5]  
เป ็น  Network ร ูปแบบหน ึ ่ งซ ึ ่ งม ีพ ื ้ นฐานมาจาก Neural 
Network หลักการทำงานของ Autoencoder ก็คือการที่เราใส่
ชุดข้อมูลของเราลงไปใน Autoencoder จากนั ้น ตัวโมเดล 

Autoencoder จะนำข้อม ูลที ่ ใส ่เข ้ามาเทรนหลายๆครั ้งใน
รูปแบบของ Neural Network โดยผลลัพธ์ที ่ได้ออกมาจะเป็น 
ข้อมูลเดิมแต่จะมีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิม โดยกระบวนการภายใน
ตัวโมเดลจะเป็นการบีบอัดข้อมูลและมีการเทรนข้อมูลเป็น
จำนวนมากเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมามีความแม่นยำ 

 
ภาพที ่5 Autoencoder 

2.4 User Experience Design(UXD)  
คือการที่ผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ อย่างเช่น อารมณ์และความรู้สึก ซึ่งเป้าหมายของ Ux นั้น
คือการสร้างความความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ที่มาใช้เว็บไซต์ของเรา  
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ภาพที่ 6 ไดอะแกรมของ UXD 

2.5 งานวิจัยด้านRecommendation System[6][7] 

 

 
 
 
 
การทำงานในระบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 จะเป็น
ส่วนติดต่อกับผู้เข้าพักซึ่งจะมีการล็อคอินด้วย ถ้าหากเคยเข้าสู่ 

 
 

ระบบเป็นครั้งแรก แสดงเมนูหน้าต่างข้ึนมาให้ใส่ข้อมูลส่วนตัว 
เช่นเพศและคณะ จากนั้นจะเข้ามาที่หน้าแรกของระบบซึ ่งจะ
แสดงผลหอพักที่ ได้จากการแนะนำออกมาให้เห็น ซึ่งสามารถ
คลิกเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ในหอพักนั้นได้ 
ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนของการแนะนำหอพัก หลังจากที่ผู้ใช้ได้ใส
ข้อมูลส่วนตัวลงมาในระบบเป็นที่เรียบร้อย ระบบจะนำข้อมูล
ส่วนตัวและข้อมูลของหอพัก เข้ามาวิเคราะห์ด้วย Algorithm  
ส่วนที่ 3 จะเป็นส่วนของAPI ที่จะรวบรวมข้อมูลของหอพักและ
ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาเอาไว้ 
ส่วนที่ 4 คือส่วนหน้าติดต่อผู้ใช้ของเจ้าของหอพัก จะมีการเข้าสู่
ระบบจากนั้นจะแสดงข้อมูลผู ้เข้าพักที่น่าสนใจให้กับเจ้าของ
หอพัก 
 
 
 
 
 

 
 

โดยมีการอ้างอิงงานวิจัยมาจาก งานวิจัย “ระบบแนะนำ
ภาพยนตรจ์ากบท วิจารณ์ด้วยวิธกีารแบบหลากหลาย” ซึ่งการ
แนะนำจะเป็นรูปแบบของการวิเคราะห์หนังใหม่ในหมวดต่างๆ 
เช่นหมวดประจำวัน หมวดหนังใหม่มาแรง เป็นต้น และงานวิจัย 
“ระบบช้ันหนังสือแนะนำ” จะเปน็การแนะนำหนังสือใหม่โดยใช้
การ Recommendation system ในการช่วยแนะนำหนังสือ
และยังมีการแนะนำหนังสือท่ีมีความคล้ายคลึงกับหนังสือท่ี
ต้องการ 

ภาพที่ 7 ภาพรวมระบบ 

3.กระบวนการพัฒนาระบบ 
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3.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้  
ในส่วนของการแนะนำหอพักนั้นจะแบ่งการแนะนำเป็น2แบบ 
โดยแบบที่ 1 จะเป็นในกรณที่ผู้เข้าชมหอพักไม่ได้ Login เข้ามา
แต่ต้องการที่จะเลือกดูหอพัก โดยจะเลือกแนะนำจากข้อมูล
พื้นฐานเช่น Rating ความใกล้-ไกลของมหาลัยและในส่วนที่ 2 
จะเป็นการแนะนำแบบที่ผู ้เข้าชมหอพักได้ Login เข้ามาโดย
หลังจากการ Login จะให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คนนั้น เช่นเพศ 
คณะ จากนั้นระบบจะแนะนำหอพักที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ 
และข้อมูลที ่นำมาใช้ในการแนะนำนั ้นจะได้มาจากหลังจาก 
Login ด้วย Line โดยจะให้ผู ้ใช้ได้กรอกข้อมูลที ่สำคัญลงไป
จากนั ้นจะแสดงผลออกมา และ อีกทางหนึ่งคือ แนะนำจาก 
Rating และ ระยะทางของหอพักต่อสถานที่สำคัญ ซึ ่งเป็นใน
กรณีที่ไม่มีการ Login 

 
ภาพที่ 8 Flowchart ส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 

 

3.1.1 การแนะนำในกรณีที่ไม่ได้ Login  
ถ้านักศึกษาไม่ได้ล้อคอินด้วย Line แล้วเข้ามาดูที่หน้าแนะนำ
หอพักจะจัดเรียงตามคะแนนและจัดเรียงตามความใกล้-ไกลกับ
มหาลัย โดยที่จะเป็นค่าเริ่มต้นหากไม่มีการ Log in เข้ามาใน
ระบบซึ่งผู้ใช้สามารถหา Filter และสามารถค้นหาหอที่ต้องการ
ได้ แต่ระบบจะไม่มีการแนะนำหอพักท่ีใช้ข้อมูลส่วนตัวมาแนะนำ 
แต่จะแนะนำหอพักท่ีเป็นค่าเริ่มต้นในขณะนั้นให้กับ User  

 
ภาพที่ 9 Flowchart การรับข้อมลูหอพักกรณไีมไ่ด้ Login 

 
3.1.2 การแนะนำในกรณีที่ Login 
ถ้าหากผู้เป็นนักศึกษาและได้ล็อคอินด้วยไลน์แล้ว หลังจากนั้นจะ
แสดงหน้ากรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปวิเคราะห์หาหอพักที่
เหมาะสมแต่ละบุคคล โดยหลังจากที่ได้กรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จ
แล้ว ก็จะมาที่หน้าแรกของเว็บไซต์แล้วแสดงผลของการแนะนำ
หอพักให้แก่ผู้ใช้ 
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ภาพที่ 10 Flowchart การรับข้อมูลหอพักกรณีไม่ได้ Login 

3.3  ส่วนการแนะนำนักศึกษาให้กับเจ้าของหอพัก 
 ในส่วนของเจ้าของหอพักเมื่อ Login แล้วระบบจะแสดงรายชื่อ
ของนักศึกษาที่มีความสนใจตรงกับหอพักของเจ้าของหอพักที่
ดูแลอยู ่

 
ภาพที่ 11 Flowchart แสดงนักศกึษาที่แนะนำ 

3.4 การออกแบบ API  

การออกแบบ API นั้นเป็นการสร้างการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เพื่อ
แสดงผลข้อมูลต่างๆประกอบไปด้วย API 3 ส่วนคือ 
3.4.1 APIเก็บข้อมูลของนักศึกษา  
เป็นการเก็บข้อมูลของนักศึกษาเพื่อนำเข้าไปยังระบบแนะนำ 

 
ภาพที่ 12 API ของข้อมูลนักศึกษา 

3.4.2 API เก็บข้อมูลรายละเอียดของหอพัก 
 เป็นการเก็บข้อมูลของหอพักเพื่อนำไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
กับข้อมูลที่เป็นนักศึกษา 

 
ภาพที่ 13 API ของข้อมูลหอพัก 

 
3.4.3 API เก็บหอพักที่ผ่านระบบแนะนำ 
 เป็นการเก็บข้อมูลหอพักและผู้ใช้ที่มีความสัมพันธ์ตรงกันเพื่อ
นำไปแสดงผลการแนะนำหอพักและแนะนำนักศึกษาให้กับ
เจ้าของหอพัก 
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ภาพที่ 14 API หอพักท่ีแนะนำแล้ว 
 

4.ผลการดำเนินงาน 
เนื ่องจากวัตถุประสงค์ของบทความนี ้เพื ่อนำเสนอการสร้าง
เว็บไซต์ที่แนะนำหอพักให้กับนักศึกษาและเจ้าของหอพัก โดยมี
การนำเสนอที่หลากหลายรูปแบบดังนี้ 
 
 
 
4.1 แนะนำแบบไม่ได้ Login   
 จะเป็นการแนะนำแบบธรรมดาโดยจะแนะนำตามความนิยม
(Rating) และความใกล้-ไกลจากมหาลัยโดยจะแสดงเป็นหอพักที่
มีความนิยมสูงสุดก่อน 
 

 
ภาพที่ 15 ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ไมไ่ด้Login 

 
4.2แนะนำแบบLogin  
 เมื่อล็อคอินเสร็จจะมีหน้าให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นเพศหรือ
คณะ จากนั้นระบบจะนำข้อมูลเข้าไปยังAutoencoder แล้วจึง

แสดงผลท ี ่ ไ ด ้ จากการแนะนำ โดยการแนะนำน ี ้ จ ะ ใ ช้  
Collaborative filtering ในการวิเคราะห์หาหอพักท่ีเหมาะสม 
 

 
 

ภาพที่ 16 ส่วนติดต่อผู้ใช้ที ่Login 
 

4.3 ส่วนติดต่อกับเจ้าของหอพัก  
เมื่อเจ้าของหอพัก Login แล้วจะสามารถดูนักศึกษาที่น่าสนใจที่
มีคุณสมบัติตรงกับหอพักที่เป็นเจ้าของอยู่ซึ่งการแนะนำจะมา
จากการที่แนะนำในฝั่งของผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษาแล้วจึงส่งข้อมูลมา
ให้เจ้าของหอพัก 

 
 

ภาพที่ 17 ส่วนติดต่อกับเจ้าของหอพัก 
 

4.4 API แสดงการแนะนำ  
หลังจากเข้าสู่กระบวนการAutoencoder เรียบร้อยแล้วจะได้
ผลลัพธ์ออกมาเป็นรายชื ่อนักศึกษาแต่ละคนพร้อมกับแสดง
ข้อมูลหอพักที่ถูกจับคู่นอกจากนี้ API นี้ยังส่งไปยังส่วนติดต่อกับ
เจ้าของหอพักเพื่อแสดงผลนักศึกษาท่ีถูกจับคู่ 
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ภาพที่ 18 API แสดงการแนะนำ 

 
5.สรุปผลและทดสอบความพึงพอใจ 

ผลการทดสอบการทำงานของระบบโดยผู้ใช้ 10 ราย ที่ทดสอบ
การใช้งานแบบทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (User Acceptance 
Test) จากนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้ที่เป็นเจ้าของหอพักเป็น
จำนวน 10 คนผู้ใช้ทำไป 10 ได้ผลการทดสอบดังตารางตามนี้ 
 

ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบ 
ความสามารถของระบบ ผ่าน ไม่ผ่าน 

แสดงคะแนนความเห็น
ของผู้เข้าพัก 

  

แสดงหอพักที่ตรงตามที่
ต้องการ 

  

แสดงนักศึกษาที่มีความ
ต้องการพักหอพัก 

  

 
 
จากตารางข้างต้นมีผลการทดสอบพบว่ามีการยอมรับคิดเป็นร้อย
ละ 100 โดยผ่านการทดสอบที่แสดงถึงคุณภาพของตัวระบบที่ได้
ให้ผู้ใช้ได้ทดสอบ โดยการประเมินจะเป็นการให้คะแนนระบบ
โดยมีคะแนนเต็มที่ 5คะแนน และมีเกณฑ์การคิดว่าผ่านหรือไม่
ผ ่านที ่คะแนน 4 คะแนนขึ ้นไปจึงจะผ่าน ซึ ่งผ ู ้ท ี ่ได้ทำแบบ
ประเมินจะเป็นนักศึกษาจำนวน 5 คน ซึ่งจะเป็นนักศึกษาท่ีกำลัง
มองหาหอพัก ให้มาประเมินซึ่งจะได้ประเมินในส่วนของการ
แสดงความคิดเห็นและในส่วนของการแสดงหอพักตามที่ต้องการ

ซึ่งมีผลออกมาเป็นที ่พึงพอใจ และอีก 5 คนประกอบไปด้วย 
เจ้าของหอพัก 5 คน ซึ่งจะได้ในส่วนของการแนะนำนักศึกษาซึ่ง
ส่วนใหญ่จะได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยจากกลุ่มตัวอย่าง 
10 คนจะเห็นได้ว่าระบบที่ได้ทดสอบไปมีความสมบูรณ์เหมาะสม
แก่การนำมาใช้จริง 
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บทคัดย่อ 
การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลกัสูตร 4 ปี นักศึกษา

จะต้องลงทะเบียนรายวิชาตามแผนการศึกษา และมีผลการเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ นักศึกษาที่ผลการเรียนไม่เป็นไปตามแผนมักมี
ปัญหาเฉพาะตัว ทำให้การวางแผนการศึกษามีความแตกต่าง
เฉพาะบุคคล บทความนี ้นำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื ่อการ
แสดงผลด้วยภาพสำหรับแนะนำเส้นทางการเรียนในหลักสูตร
ระดับปร ิญญาตร ีแบบเฉพาะบุคคล กรณีศ ึกษา ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งข้อมูล
สถานะปัจจุบันของนักศึกษาที ่ต้องการตรวจสอบแผน และ
คำถามเพื่อจัดแผนการศึกษาไปยัง API แนะนำแผนการเรียน 
และรับข้อมูลกลับมาเป็น JSON จากนั้นนำเสนอเป็นแผนภาพ
เส้นทางการศึกษาของนักศึกษาคนนั้น ๆ เพื่อให้เห็นภาพและ
เข้าใจเส้นทางการศึกษาของตนเองได้ชัดเจนขึ้น ผลการประเมิน 
Usability Testing ของระบบพบว่า คะแนนเฉลี่ยจากผู้ทดสอบ
คิดเป็น 4.7 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในประสิทธิภาพที่ดีมาก 
คำสำคัญ: เฉพาะบุคคล, การศึกษา, ลงทะเบียน, การวางแผน 
 

ABSTRACT 
To Completion of a 4-year bachelor degree 

program, student is required to register for courses 
according to the study plan and have academic results 
that pass the criteria. The students whose grades did 

not go according to plan had individual problems. That 
mean the study planning for each student be unique. 
This article propose the web application for the 
personalized roadmap visualization of bachelor degree 
program case study: department of computing, faculty 
of science, silpakorn university. The information on the 
current status of students who wish to plan will send 
to the study plans recommendation API and the answer 
will response to web application in JSON format. Web 
application presented visualization for the study plan 
of personalized to better visualize and understand their 
own study path. The usability test done by 10 student. 
The average of performance result is 4.7 of 5.0, that 

show the very good feedback. 
Keywords: personalized, study plan, register, planning 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันมีนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่เข้ามาใหม่จำนวน

มากที่ไม ่ได ้มีการวางแผนในการลงทะเบียนเรียน จากที ่ได้
สอบถามมามีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ไม่ทราบว่าควรจะต้องลงวิชา
อะไรบ้างในแต่ละเทอมนั้น เนื่องจากบางวิชานั้นได้เปิดแค่ภาค
การศึกษาที่หนึ ่ง หรือภาคการศึกษาที่สองเท่านั ้น และวิชา
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ตัวเลือกบางตัวที่นักศึกษาบางคนไม่รู้ว่าวิชานั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเภทไหน ทั้งที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการแจกเล่มหลักสูตร
แล้ว  

จากการสอบถามนักศึกษาก่อนหน้านี้จะมีแค่บางส่วนเท่านั้น
ที่จะเปิดเล่มหลักสูตรที่ทางมหาลัยได้แจกมา และวางแผนการ
ลงทะเบียนจากเล่มหลักสูตร แต่ก็ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่เลือก
จะไม่เปิดอ่าน ไม่วางแผนการลงทะเบียน เพราะเลือกทีจ่ะลงตาม
คนอื่น ๆ แต่ปัญหาที่พบบ่อยคือ หากนักศึกษาที่ต้องเริ่มเรียนไม่
เหมือนกัน จะทำให้การเรียนนั้นล่าช้าลงและยังลงทะเบียนเรียน
ตามคนอื่นไม่ได้อีกด้วย ถ้าจะต้องให้มาเปิดดูเล่มหลักสูตรก็ยังดู
ยุ่งยากสำหรับนักศึกษาบางคน ด้วยที่หนังสือนั้นมีแต่ข้อความ
มากเกินไป ทำให้นักศึกษาบางคนเลือกที่จะไม่เปิดอ่าน เพราะ
ต้องเลือกดูจากรายวิชา พร้อมกับหน้าตารางการลงทะเบียนของ
แต่ละภาคการศึกษา ทำให้การวางแผนลงทะเบียนเรียนจากเล่ม
หนังสือหลักสูตรนั้นดูยุ่งยาก  

ดังนั ้นทางเว็บไซต์จะดึงข้อมูลของนักศึกษามาแสดงผลใน
รูปแบบของแนะนำการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาที ่เข้าใช้
เว็บไซต์นี้ให้ตรงกับสถานะปัจจุบันของนักศึกษา เพื่อความง่ายใน
การเลือกดู โดยทางเว็บไซต์เราจะดึงปัญหาที่เกิดจากนักศึกษาที่
ได ้สอบถามมา พัฒนาบนเว ็บไซต์น ี ้  เช ่น การแนะนำการ
ลงทะเบียนเรียนแบบเฉพาะบุคคลที่จะทำให้นักศึกษาน้ันจบได้ไว
ที่สุด การแสดงตัวต่อของแต่ละวิชาทั้งตัวก่อนหน้าและตัวถัดไป 
เพื่อทำให้นักศึกษาได้รู้ว่าวิชาไหนจะต้องผ่านวิชาอะไรมาก่อน
บ้าง การแสดงปฏิทินการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา โดย
ตกแต่งเป็นรายการและเวลานับถอยหลังของรายการที่ใกล้จะ
สิ้นสุด บทความต่าง ๆ ท่ีให้ความรู้ได้ตรงประเด็น เว็บไซตเ์ราจะ
เน้นไปที ่การแสดงผลด้วยการเล่าเร ื ่องราวด้วยภาพทำให้
นักศึกษานั้นสามารถที่จะจดจำได้มากกว่าตัวหนังสือ การแสดง
โปรไฟล์นักศึกษาปัจจุบัน แสดงเกรดของแต่ละภาคการศึกษา 
และผลการลงทะเบียนทั้งหมดของนักศึกษา เว็บไซต์จะออกแบบ
การแสดงผลที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจง่าย ไม่เป็นข้อความมาก
จนเกินไป ตรงกับความต้องการและปัญหาที่นักศึกษาส่วนใหญ่
นั้นพบเจอ  

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เนื่องจากบทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โดยส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นผู้จัดทำได้

ทำการศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาเว็บไซต์ในบางส่วน ใน
ส่วนที่เหลือนั้นจะเป็นส่วนที่ไว้ใช้เก็บข้อมูล ซึ่งในส่วนนี้จะเป็น
ส่วนของหลังบ้านที่ได้มีส่วนเกี ่ยวข้องในเว็บไซต์นี ้ด้วย ดังนั้น
ผู้จัดทำจึงศึกษาเครื่องมือเพื่อพัฒนาระบบงานดังต่อไปนี้ 

 
2.1  Vue 
 Vue [1] เป็น JavaScript Framework ตัวหนึ ่งที ่สามารถ
เพิ่มเข้าไปในหน้า HTML จุดเด่นของ Vue คือ เป็น Progressive 
Framework สำหรับสร้าง user interface ซึ่ง progressive คือ 
การที่ Vue.js ใช้นั้นเป็นเหมือนส่วนเพิ่มความสามารถการนำเอา
ไปใช้งานกับ HTML ซึ่ง Vue นั้นก็มีที่มาจากที ่library จะจัดการ
แค่ในส่วน view เท่านั ้น เพื ่อให้สามารถนำ Vue ไปใช้งาน
ร ่วมกับ library อื ่น ๆ ได ้สะดวก และยังเหมาะกับการทำ 
Single-Page Applications (SPA) [9] หร ือเว ็บที ่ไม ่ต ้องการ
เปลี่ยนหน้าบ่อย ๆ official web Vue แสดงดังภาพท่ี 1 

 
2.2  GoJS 

GoJS [2] เ ป ็ น  JavaScript Diagramming Library โ ด ย 
GoJS จะทำงานได้โดยบนเว็บบราวเซอร์ในรูปแบบของการ
แสดงผล สามารถใช้ HTML Canvas หรือ SVG เป็นตัวเขียนช่วย
ในการแสดงผล ใน GoJS ย ั ง ไม ่ข ึ ้ นอย ู ่ ก ับ  library หรือ 
Framework ใด ๆ และยังสามารถทำงานร ่วมกับ Angular 
React ภายใน Electron หรือโดยไม่มี Framework เลย  

การสร้างแบบจำลองโดยใช้คุณสมบัติของ GoJS โดยใช้โค้ด
และเทมเพลตร่วมกัน แสดงภาพข้อมูลเดียวกันในไดอะแกรมที่
ต่างกัน ด้วยกราฟต้นไม้ย่อย หรือมุมมองโดยละเอียดในแผนภาพ
อื่น คุณสมบัติอีกอย่างที่ต้องการนำเสนอคือ node และ link 
สามารถระบุรายละเอียดได้ตามความต้องการ และยังมีคุณสมบัติ

ภาพ 1 หน้า Official web Vue [1] 



2621 

 

 

อีกมากมายที่สามารถปรับแต่งได้แบบง่าย ๆ จึงนำมาใช้กับการ
แสดงผลบนหน้าเว็บของเราเนื่องจากเป็น library ที่มี Diagram 
ที่หลากหลายและเข้าใจได้ง่าย เลยเลือกนำมาใช้กับหน้าแสดง
หล ักส ูตร และหน ้าแสดงต ัวต ่อ  official web GoJS แสดง 
ดังภาพท่ี 2 

 
2.3  SQLite 
 SQLite [3] เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ตัวหนึ่งที่
นิยมใช้เพราะมีการใช้งานที่ง่าย SQLite คือ library ตัวหนึ่งที่มี
ขนาดเล็กมาก คอยจัดการ Database ให้กับเว็บไซต์เรา โดยจะ
ใช้ Syntax SQL เหมือนกันกับ MySQL เลย ข้อมูลที่ SQLite ใช้
มากที่สุดก็คือ text เหมือนกับ String ใน Java โดยเราเลือกใช้ที่
จะนำเอาไปเก็บข้อมูลรายวิชาที ่น ักศ ึกษาแต่ละบุคคลได้
ลงทะเบียนไว้ และได้เก็บผลการเรียนของนักศึกษาพร้อมทั้ง
ข้อมูลหลักสูตรที่นักศึกษาแต่ละบุคคลนั้นกำลังศึกษา เพื่อให้ทาง
เว็บไซต์เราดึงข้อมูลตรงนี้ออกมาใช้เพื ่อการแสดงผลบนหน้า
เว็บไซต์ Official web SQLite แสดงดังภาพท่ี 3 

 
 
 

2.4  Django 
 Django [4] เป ็น  Frame work ท ี ใช ้ ในการสร ้ าง  Web 
Application ในฝั่งของหลังบ้านที่ถูกพัฒนาด้วยภาษา Python 
โดยในตัว Frame work จะมีส่วนประกอบทุกอย่างที ่จำเป็น 
ตั ้งแต่การเชื ่อมต่อกับฐานข้อมูล ไปจนถึงการสร้างภาพจาก
แบบจำลองของข้อมูลออกมาให้ฝั ่งหน้าบ้าน แสดงผลข้อมูล
เหล่านั้นได้ ซึ ่ง Frame work ในรูปแบบนี้ในภาษาอื่น ๆ ด้วย 
การใช้งานของ Django นั้นครอบคลุมการทำงาน เกี่ยวกับการ
สร้างเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการฐานข้อมูลระบบหลังบ้าน 
ระบบการทำงานกับฟอร ์ม หร ือระบบอื ่น ๆ official web 
Django แสดงดังภาพท่ี 4 

 
 
 

2.5  Usability Testing 
 Usability Testing [7] ค ือ การทดสอบโดยการที ่ เรานำ
เว็บไซต์หรือเรียกกันว่าโปรดัก ที่เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานไปให้
กลุ ่มที ่ตรงกับ target users ได้ลองเข้ามาใช้งาน โดยเราจะ
กำหนดให้ผู้ทดสอบนั้นทำตามเป็นข้อ ๆ และจะมีเราที่คอยจับ
การสังเกตของผู้ทดสอบว่ามีวิธีคิด การตัดสินใจ การใช้งานส่วน
ติดต่อผู้ใช้งานของเราเป็นอย่างไร ที่จะทำให้เป้าหมายของเรานั้น
สำเร็จ 
 การจะทำ Usability Testing อย่างละเอียดนั้นเป็นเรื ่องที่
เสียเวลาเป็นอย่างมาก เพราะผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ เกิดจากการทำ 
Testing กับผู้ใช้ที่มีจำนวนนั้นไม่เกิน 5 คน [8] และทำอย่างละ 
หลาย ๆ รอบ ข้อมูลที่ได้และการเรียนรู้ที่เราจะได้รับนั้นคุ้มค่า
มากพอที่เราจะสามารถนำมาใช้ปรับปรุงในส่วนท่ีผิดพลาด 
 

ภาพ 3 หน้า Official web SQLite [3] 

ภาพ 2 หน้า Official web GoJS [2] 

ภาพ 4 หน้า Official web Django [4] 



2622 

 

 

ภาพ 7 การทำงานของส่วนที่ติดต่อกับผูใ้ช้ 

3. การออกแบบและดำเนินงาน 

 
ในภาพที ่5 คือภาพรวมการทำงานของระบบ แบ่งออกได้เป็น 4 
ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน เป็นส่วนที่รายงานและแสดงผล
ให้แก่ผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้ต้องต้องเข้าสู่ระบบผ่าน Single Sign On 
(SSO) ของทางมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจะสามารถใช้งานส่วน
ต่าง ๆ ภายในระบบได้ ซึ่งทางเว็บไซต์จะแสดงผลออกมาทาง
หน้าจอใน 4 ฟีเจอร์ ประกอบด้วย 1. โปรไฟล์ผู้ใช้งาน 2. คำนวณ
หลักสูตร 3. แสดงหลักสูตรของภาควิชาและตัวต่อของรายวิชา 
4. การแสดงสถานะปัจจุบันของผู้ใช้ สำหรับคนที่เข้าสู ่ระบบ
เท่านั้นที่จะได้เห็น 4 ฟีเจอร์นี้ครบ แต่หากผู้ใช้ไม่ได้เข้าสู่ระบบ
จะไม่สามารถกดเข้าไปใช้ฟีเจอร์คำนวณหลักสูตร หลักสูตรและ
ตัวต่อ และข้อมูลส่วนตัว  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 ภาพรวมของระบบ ภาพ 6 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
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ส่วนที่ 2 ส่วนของฐานข้อมูล เปน็ส่วนของหลังบ้านที่เก็บข้อมูล 
และส่งข้อมลูมาทางหน้าบ้านในรปูแบบ JSON โดยหน้าบ้านจะ
เป็นตัวดึงข้อมูลนำไปใช้และจัดการกับข้อมูลในรูปของการแสดง
บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ ส่วนของฐานข้อมูล ดังภาพท่ี 8 

 
ส่วนที่ 3 Authentication [5] เป็นการใช้เรียกแพลตฟอร์ม 
Single Sign On (SSO) [6] ของมหาวิทยาลัยศลิปากร เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ และขอสิทธ์ิการ
เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ผ่าน URL ตามทีอ่ยู่ของลิงค์นี้ 
https://nidp.su.ac.th/nidp/saml2/sso?id=1245&sid=0&o
ption=credential&sid=0 โดยให้ผู้ใช้ป้อน Username และ 
Password ของตน แล้วส่งต่อใหD้irectory Server เพื่อ
ตรวจสอบ กับหลักฐานข้อมลูการล็อกอินที่เก็บอยู่ภายในเครื่อง 
ซึ่งเป็นการ พิสูจนต์ัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้ระบบ แล้วจึงคืนค่าท่ี
ตรวจสอบให้ กับ Application Server เพื่อท่ีจะอนุญาตหรือไม่
อนุญาตให้เข้าใช้ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 หน้าจอติดต่อผู้ใช้ 
 ผ ู ้พ ัฒนาใช้ภาษา HTML5 , CSS, JavaScript, JSON เพื่อ
สร้างหน้าจอส่วนติดต่อผู ้ใช้ โดยหน้าจอประกอบด้วยส่วน 
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
3.1.1) หน้าแรก  
 จาก navbar ข้างบนประกอบไปด้วยเมนูหลัก ๆ คือ หน้า
แรก วิชาเลือก หลักสูตร และเข้าสู ่ระบบ โดยหน้าแรกจะ
ประกอบไปด้วยรูปปกภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร เวลานับถอย
หลังและปฏิทินของทางมหาวิทยาลัย บทความแนะนำผู้เข้าใช้
งานเกี่ยวกับภายในคณะวิทยาศาสตร์ และช่องทางติดต่อเกี่ยวกับ
การดำเนินเอกสารหรือติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ  

ในการออกแบบทางเราเลือกใช้สีส้มกับตัวของหนังสือที่
ต้องการเน้นคำเพราะสีส้มทำให้รู้สึกสดใส และตัวหนังสือดูเด่น 
ไม่ดูสีแดงและเหลืองจนเกินไป โดยออกแบบให้พื้นหลังเป็นโทน
เรียบง่ายเน้นที่สีไข่และสีขาว เพื่อดึงองค์ประกอบบนหน้าเว็บที่
ได้ออกแบบไว้ให้ดูโดดเด่นและเห็นได้ชัด และยังทำให้ง่ายต่อการ
ออกแบบมากขึ้นอีกด้วย หน้าเว็บไซต์แรกดังภาพท่ี 11 

ภาพ 8 ส่วนของฐานข้อมูล 

ภาพ 9 ส่วน Authentication 

ภาพ 10 การทำงานของระบบ Authrntication 
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3.1.2) หน้าเข้าสู่ระบบ  
 สามารถเข้าถึงหน้านี้ได้จากการกดเข้าสู่ระบบจากหน้าแรก 
เมื ่อเข้าสู ่หน้านี ้แล้วให้เราใส่ชื ่อผู ้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้อง 
จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบเมื่อเราตรวจทานเรียบร้อยแล้ว 

การออกแบบของหน้านี้จะเป็นหน้าเพจของทางมหาวิทยาลัย
เอง ที่เราเลือกนำมาใช้เพื่อให้ง่ายต่อการดึงข้อมูลของนักศึกษา
ทางคณะวิทยาศาสตร์  หน้าเข ้าส ู ่ระบบของทางเว ็บไซต์  
ดังภาพท่ี 12 

3.1.3) หน้าข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ 
 เป็นหน้าที่ร่วมข้อมูลประวัตินักศึกษาจะมีข้อมูลทั้งผลการ
เรียน ตารางเรียนและตารางสอบ โดยข้อมูลนักศึกษารวมทั้ง
ข้อมูลส่วนตัว เกรดเฉลี่ยรวม จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด เปอร์เซ็น
วิชาที่เราลงมาแล้ว ประวัตินักศึกษาในมหาวิทยาลัย และชั่วโมง
กิจกรรมของนักศึกษา  

 การออกแบบของหน้านี้เลือกข้อมูลสำคัญไว้ในหน้าแรก โดย
ข้อมูลสำคัญจะเป็นข้อมูลโดยรวมของนักศึกษา ออกแบบโดยใช้สี
ส ้มเป ็นคำเด ่น เผ ื ่อให ้ เห ็นได ้ช ัดเจน  หน้าข ้อม ูลส ่วนตัว 
ดังภาพท่ี 13 

 
3.1.4) หน้าวิชาเลือก  
 เป็นหน้าแสดงผลในรูปของตาราง แสดงวิชาที่เป็นวิชาเลือก
ทั้งหมดภายในคณะวิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของ
ภาควิชาน้ัน ๆ จะเป็นจัดแสดงแต่ละวิชาเป็นกลุ่ม ๆ ไป และยังมี
ช่องค้นหารหัสวิชา หากนักศึกษาต้องการทราบว่ารหัสวิชานั้น 
อยู่ในกลุ่มประเภทไหน หน้าวิชาเลือกดังภาพท่ี 14 

 
3.1.5) หน้าหลักเว็บไซต์  
 จะรวมเนื้อหาที่สำคัญ เช่นปฏิทินนักศึกษา บทความสำคัญ
เกี่ยวของทางมหาวิทยาลัยหรือคณะ และติดต่อเป็นช่องทางให้

ภาพ 13 หน้าขอ้มูลส่วนตัวผู้ใช้งาน 

ภาพ 14 หน้าวิชาเลือก 

ภาพ 11 หน้าเวบ็ไซต์แรก 

ภาพ 12 หน้าเขา้สู่ระบบของทางเว็บไซต์ 
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นักศึกษาได้ไปติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานที่ที่แตกต่างกัน
ออกไป 
 การออกแบบหน้านี้ทางเว็บไซต์พยามนำสิ่งสำคัญที่นักศึกษา
ควรจะต้องทราบมากที่สุดไว้ในหน้าน้ี และเลือกหาลูกเล่นเพื่อทำ
ให้เว็บไซต์ดูมีอะไรมากขึ ้น เช่น การนับเวลาถอยหลังแต่ละ
รายการในปฏิทิน เป็นต้น ภาพโดยรวมของหน้าหลักเว็บไซต์ดัง
ภาพที่ 15 
 

 
 
 

3.1.6) หน้าหลักสูตร  
 จะรวมตัวเลือกการแสดงผลของหน้าคำนวณหลักสูตร และ
หน้าแสดงตัวต่อ การตกแต่งด้วยตัวหนังสือชวนให้น่ากดเข้าไปใช้
งานท่ีทางเว็บไซต์เราออกแบบมา ทางเราจะใช้สีส้มในการเน้นคำ 
ส่วนสีน้ำเงินน้ันจะเป็นสีของปุ่มทางเว็บ เพื่อให้สีนั้นดูไม่กลมกลนื
และมีแค่สีเดียวจนเกินไป ทางเราจึงเลือกใช้สีน้ำเงินมาเพื่อตัดกับ
สีส้มให้ดูสบายตาและน่ากดยิ่งขึ้น หน้าหลักสูตรดังภาพที่ 16 
 
 
 
 
 
 

3.1.7) หน้าคำนวณหลักสูตร 
 เราใช้การแสดงผลในรูปแบบของ graph เพื่อความดูง่ายและ
เห็นภาพรวม โดยในกราฟจะมีชื่อวิชา รหัสวิชา โดยแบ่งแสดง
เป็นชั้นปีการศึกษาของแต่ละหลักสูตรของแต่ละบุคคล ตามด้วย
แต่ละเทอมของปีนั้น ๆ ในกรณีนี้คือนักศึกษาจบ 4 ปีตรงตาม
หลักสูตร  
 การออกแบบหน้านี้เลือกใช้สีแสดเป็นกล่องข้อความของ
เทอมศึกษานั้นเพื่อเน้นว่าเทอมนั้นควรลงอะไร และใช้กล่อง
ข้อความของวิชาที่ลงทะเบียนเป็นสีฟ้าอ่อนเพื่อให้ตัดกับสีแสด สี
ฟ้าอ่อนยังทำให้รู้สึกสบายตาอีกด้วย โดยการแสดงในรูปแบบ 
graph นี้จะขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของนักศึกก่อนหน้าอีกด้วย 
จึงทำให้แต่ละคนนั้นจบได้เร็วไม่เท่ากัน หน้าคำนวณหลักสูตร ดัง
ภาพที่ 17 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 16 หน้าหลักสูตร 

ภาพ 17 หน้าคำนวณหลกัสูตร 

ภาพ 15 ภาพโดยรวมของหนา้หลักเวบ็ไซต์ 
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3.1.8) หน้าแสดงหลักสูตรและตัวต่อ  
 เป็นตัว graph เหมือนกันแต่จะต่างจากหน้าคำนวณหลักสูตร  
หน้าเว็บนี้เราจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะเป็นแผนผังตัวต่อ
ทั้งหลักสูตร และส่วนต่อมาจะเป็นการแสดงว่าตัวน้ีมาจากตัวไหน
บ้าง หรือตัวต่อไปมีอะไรบ้าง ทำได้จากการที่นักศึกษาเลือกกด
วิชาที่ต้องการทราบตัวต่อหรือตัวก่อนหน้านั้น จากนั้นตัวต่อที่
นักศึกษาได้กดเลือกไปจะไปแสดงในส่วนที ่ 2 ของครึ ่งล ่าง 
หน้าเว็บไซต์ หน้าแสดงหลักสูตรดังภาพที่ 18 

4. การทดสอบ และผลการทดสอบ 
 เนื่องจากทางเว็บไซต์เราเป็นแพลตฟอร์มเว็บไซต์แสดงการ
แนะนำการลงทะเบียน ดังนั้นจึงทำการทดสอบด้วย Usability 
Testing โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์ ฟีเจอร์ของ
เว็บไซต์ที่เราต้องการนำเสนอ องค์ประกอบโดยรวมของเว็บไซต์ 
เช่น สี การวางองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ว่าตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะวิทยาศาสตร์เป็นจำนวน 10 คน จะได้ผลดังตารางที่ 1 

ตาราง 1 ผล usability test ของนักศึกษาศิลปากร 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ประสิทธิภาพ 

การใช้งานบนแพลตฟอร์มแนะนำ
การลงทะเบียน 
1. ง่ายต่อการใช้งาน 

4.2 มากที่สุด 

2. ความเร็วในการ
ประมวลผล 
บนหน้าเว็บ 

3.5 มาก 

3. สัญลักษณ์และตัวหนังสือ 4.2 มากที่สุด 

4. แนะนำหลักสูตรไดต้รงตาม
ความต้องการนักศึกษา 

4.5 มากที่สุด 

5. ทำงานไดต้รงตามฟังกช์ั่น 4.0 มากที่สุด 

6. องค์ประกอบบนเว็บไซต ์ 4.5 มากที่สุด 

7. สีที่ใช้บนเวบ็ไซต ์ 4.0 มากที่สุด 

 
จากตาราง 1 สรุปผลการใช้งานบนแพลตฟอร์มแนะนำการ
ลงทะเบียนได้ว่าส่วนมากตรงความต้องการของนักศึกษาบาง
คนเท่านั ้น ในขณะที ่นักศึกษาในบางคนนั ้นเลือกขอเปิดดู
หนังสือมากกว่า เนื่องจากหนังสือได้มีแนะนำรายละเอียดของ
แต่ละรายวิชา และการแสดงผลของทางเว็บไซต์ยังดูไม่ดึงดูดให้
คนสนใจได้มากเท่าไหร่นัก โดยจะมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.7 
จากเต็ม 5 และระดับประสิทธิภาพนั้นอยู่ในระดับมากที่สุด  
 

5. สรุปและอภิปราย 
 แพลตฟอร์มบนเว็บไซต์เป็นการดึงข้อมูลออกมาแสดงผลให้
ผู ้ใช้งานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยเว็บไซต์เราช่ือ 
regGuide คือเป็นการแนะนำเกี ่ยวกับการลงทะเบียน การ
ลงทะเบียนก็จะต้องมีพวกวิชาเลือกที่ทางเว็บไซต์แสดงผลออกมา
ให้จากการแบ่งแต่ละประเภทของวิชาเลือก ง่ายต่อการค้นหา 
และยังดึงข้อมูลที่เป็นข้อความ เช่น หลักสูตร นำมาแสดงใน
รูปแบบของ graph หรือ diagram เป็นการแสดงผลที่ดูภาพรวม
ได้ง่าย ครอบคลุมทั้งหลักสูตร เลือกจัดตกแต่งเว็บไซต์ให้ดูเรียบ
ง่าย สีไม่ดูเยอะและน้อยจนเกินไป  
 แพลตฟอร์มของเราสามารถช่วยนักศึกษาที่ยังไม่รู้ว่าเทอมนี้
จะต้องลงเรียนอย่างไรบ้างเพื่อให้จบได้รวดเร็วขึ้น ช่วยในการหา
วิชาเลือกโดยไม่รู้ว่ากลุ่มนั้นมีวิชาอะไรอยู่บ้าง และช่วยแสดง
หลักสูตรของสาขานั้นทั้งหมด พร้อมท้ังเส้นทางของแต่ละตัววิชา 
หากมีเส้นทางก็จะเป็นการชี้ว่าเส้นทางก่อนหน้ามาจากที่ไหน 
และระหว่างทางเราต้องเจอกับวิชาอะไรบ้างไปจนถึงปลายทาง
ของเส้นทางนั ้น ๆ ในหน้าแรกของเว็บไซต์เราก็จะยังช่วย
นักศึกษาแต่ละชั้นปี เช่น นักศึกษาปี1 ที่เข้ามาและยังไม่รู้ว่า
สถานที่ที่ต้องไปติดต่อหรือยื่นกู้เกี่ยวกับกยศ. อยู่ที่ไหน ทางเว็บ
จะบอกเมื่อเข้าใช้หน้าแรกของเว็บไซต์ หรือบทความต่าง ๆ ที่นัก
ศึกไม่รู้ก็จะขึ้นอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ 
 
 

ภาพ 18 หน้าแสดงหลักสูตรและตัวต่อ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจแหล่งภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 ) เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับรวบรวมองค์ความรู้
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน 3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือ 
โปรแกรม ArcGIS Online มีการวิเคราะห์ผลการพัฒนาระบบ
จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานอินเทอร์ เน็ต จำนวน 402 คน ผล
การศึกษาพบว่า 1) พบแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอบาง
สะพานจำนวน 17 แห่ง 2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำเสนอ
ผ่านแผนที่ออนไลน์ได้ และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ในด้านความสามารถของระบบอยู่ในระดับสูงสุด (x̄ = 4.03 
,S.D. = 0.75 )  รองลงมาคือด้านการใช้งาน (x̄ = 4.02 ,S.D. = 
0.77 ) และด้านการออกแบบ ( x̄ = 3.86 ,S.D. = 0.78 )   
คำสำคัญ -- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน, อำเภอบางสะพาน, รวบรวมองค์ความรู้ 
 

ABSTRACT 
This research aims 1) to explore local wisdom 

sources in Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan 
Province, 2) to develop a geographic information 
system for collecting knowledge of local wisdom in 
Bangsaphan District and 3) to assess the user's 

satisfaction with using the system. The development 
tool is ArcGIS Online. System development results 
were analyzed from a sample of 402 internet users. 
The study results found that 1) found 17 local wisdom 
sources in Bangsaphan District, 2) Geographic 
Information System able to collect and store local 
wisdom resources and present them through online 
maps, and 3) User satisfaction assessment results. The 

system performance was at the highest level (x̄ = 4.03, 

SD = 0.75), followed by the functionality (x̄ = 4.02, SD 

= 0.77) and the design (x̄ = 3.86, SD = 0.78). 
Keywords -- Geographic Information System, Local 
Wisdom, Folk Wisdom, Bang Saphan district, Collect 
Knowledge 
 

1. บทนำ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเรียกอีกอย่างว่าภูมิปัญญา

ชาวบ้านเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและประสบการณ์ความรู้รอบตัวที่
สะสมสืบทอดกันมายาวนานในหมู่บ้าน เช่น การทำไร่ทำสวน 
การจับสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ รวมถึง
การทำเครื่องมือเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งมีความสำคัญในการบอก
เล่าเรื่องราวชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั้นได้เป็นอย่างดี  
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ต้องคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อความอยู่
รอดในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือได้ว่า
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เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นแต่ละพื้นที่   ดังนั้นการสืบทอด
ความรู้ควรเป็นสิ่งที่ต้องทำและรักษาไว้ให้อยู่กับท้องถิ่นตลอดไป 
ซึ่งการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถทำได้หลายวิธี เช่นการ
บอกรุ่นต่อรุ่น สอบถามจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร ถ่ายรูป การใช้
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บและเผยแพร่ 
เป็นต้น [1] 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งเข้า
มามีบทบาทในงานต่างๆ มากขึ้น เช่น การวางผังเมือง การ
วิเคราะห์และการพยากรณ์ภัยพิบัติ และประกอบการตัดสินใจ 
โดยข้อมูลที่มีการจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีลักษณะ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่แสดงในรูปของแผนที่ และยังสามารถเผยแพร่
ข้อมูล ระบุตำแหน่งสถานที่ หรือบุคคลในการติดต่อ เพื่อช่วยใน
การค้นหาข้อมูลเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว [2]  

อำ เภ อบ างส ะพ าน เป็ น อ ำ เภ อห นึ่ ง ใน จั งห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแผ่นดินแคบ ๆ ที่อุดม
ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติภูเขาและทะเล  ประชากรที่อาศัย
ในอำเภอบางสะพาน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการทำประมง
น้ำตื้น ประมงน้ำลึก การแปลรูปอาหารทะเลตากแห้ง การเลี้ยง
หอยหวาน การเลี้ยงปลากะพงในกระชัง การปลูกมะพร้าว การ
ปลูกสับปะรด รีสอร์ทริมทะเลต่าง ๆ และบางส่วนก็หันมาทำ
หัตถกรรม เช่น จักรสานหวาย จักสานเส้นพลาสติก ดอกไม้
ประดิษฐ์ผ้ าใยบัว กระดาษใยสับปะรด   การทำถ่านจาก
กะลามะพร้าว หรืออื่น ๆ ที่สามารถนำมาประดิษฐ์เพื่อสร้าง
อาชีพสร้างรายได้ ให้แก่ประชากรในอำเภอ จึงมีภูมิปัญญา
ชาวบ้านทั้งที่เกิดทั้งภายในอำเภอบางสะพานและที่รับมาจาก
ท้องถิ่นอื่นมาประยุกต์ให้ เข้ากับท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน  
สถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
อำเภอบางสะพานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นช่ือที่นักท่องเที่ยวให้
ความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ขณะเดียวกันก็พบว่าแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหากได้รับการรวบรวมและประชาสัมพันธ์ก็
สามารถสร้างความสนใจให้ เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยวเข้าชมแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นทีไ่ด้มากข้ึน  

จากสาเหตุข้างต้นคณะผู้ วิจัยจึ งมีแนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพื่อทำการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของอำเภอบางสะพาน และนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ

และภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดเก็บและรวมไปถึงการบอกเส้นทาง
การเดินทาง บอกพิกัดบนแผนที่ของแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน และนำเสนอข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ
ให้อยู่ในรูปแบบของแผนที่ออนไลน์  
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1. เพื่อสำรวจแหล่งพื้นท่ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ในอำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับรวบรวมองค์ความรู้ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
3. ทบทวนวรรณกรรม 

3.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ที่รวบรวมความคิด 
ความเข้าใจ ของคนในชุมชนที่พัฒนาก่อรูปขึ้นมา โดยชาวบ้าน
สามารถนำเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มีความสำคัญใน
การดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการ กิน การสร้างที่อยู่อาศัย 
หรือการรักษาพยาบาล [1] งานวิจัยของธวัชชัย บุญมี  [4]  ได้
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  โดยทำการรวบรวมเก็บข้อมูลจากผู้มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้ในการปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่า
และความสำคัญ รวมถึงฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่กำลังจะ
สูญหายโดยการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น และงานวิจัยของ
อัจฉรา สุมังเกษตร และชัยวัฒน์ นันทศรี [5] ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหมอยาพื้นบ้าน อำเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์   เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติหมอยา
บ้านและความถนัดในการรักษาของหมอยาพื้นบ้าน และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้หมอยาพื้นบ้านส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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3.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์
ในการจัดการข้อมูล ข่าวสาร ข้อมูลเชิงเชิงพื้นที่และเชิงบรรณ
ยาย และภาพต่างๆ เช่น ภาพจากดาวเทียบ ภาพถ่ายทางอากาศ 
และมีความสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกันเพื่อ
หาข้อมูลในพื้นที่ จะสามารถนำมาวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความสัมพันธ์กับเวลาได้ [2] 
  ทรงกรด พิมพิศาล [6] การศึกษาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านความชำนาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยข้อมูลที่ เก็บประกอบด้วยที่อยู่ ข้อมูล
รายละเอียดความชำนาญ ข้อมูลแผนที่ที่อยู่ รวมถึงพิกัดละติจูด
และลองติจูด เพื่อความสะดวกในการค้นหา ขณะที่การศึกษา
ของสุชฎา พรหมแก้วและอุใบ หมัดหมุด [7] ได้ทำการศึกษาการ
จัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดทำสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่ใช้ในสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ในเขตพื้นที่อุทยานธรณีสตูล   โดย
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้นำชุมชนในอำเภอทุ่งหว้า 
จำนวน 35 คน ซึ่งการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานผล
การประเมินพบว่า ด้านความมีประสิทธิภาพโดยรวมระดับมาก
ที่สุด ด้านประสิทธิผลโดยรวมระดับมาก ความสามารถในการ
เรียนรู้โดยรวมระดับมากที่สุด 
    ขณะที่การศึกษาของขนิษฐา ทุมมากรณ์  [8] ได้
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการให้บริการ
สารสนเทศท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
Story Map ของ Esri  ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจของการใช้
งานระบบจากกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้ใช้บริการในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จำนวน 202 คน พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
  กมนรันต์  สม ใจและคณ ะ  [9 ] ได้ พั ฒ นาระบ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการข้อมูลคลังปัญญา
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อสนับสนุนการจัดการข้อมูลคลัง
ปัญญาผู้สูงอายุซึ่งรวมไปถึงการกำหนดพื้นท่ีบนแผนท่ี บอกพิกัด 
บอกเส้นทางในการเดินทาง เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลคลัก
ปัญญาผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 
ภาพ 1 แสดงวิธีดำเนินงานวิจยั 

 

4.1 รวบรวมข้อมูลแหล่งพ้ืนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพื้นที่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของอำเภอบางสะพาน จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ต่าง ๆ และพิกัดภูมิศาสตร์ของแหล่งต่าง 
ๆ ในอำเภอบางสะพาน 
4.2 การนำเข้าข้อมูล  
    รวบรวมข้อมูลแหล่งพื้นที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นข้อมูล ใน
รูปแบบของ Microsoft Excel โดยมีข้อมูลลักษณะด้าน ช่ือภูมิ
ปัญญา ข้อมูลสังเขป ช่ือผู้สืบทอด ท่ีอยู่ ละติจูด ลองจิจูด บันทึก
ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .CSV  ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพ 2 แสดงข้อมูลที่นำลงใน Microsoft Excel 

 

  ใช้ Google map ในการเก็บข้อมลูพิกัด Latitude , 
Longitude ดังแสดงในภาพท่ี 3 
 

 
 ภาพ 3 Google map 

 

4.3 จัดเส้นทางแหล่งพื้นที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  จัดกลุ่มแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดแบ่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นออกเป็น 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลทองมงคล ตำบลร่อนทอง 
ตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลชัยเกษม ตำบลบ้านกรูด ตำบลป่าร่อน 
4.4 อัพโหลดภาพของแหล่งพ้ืนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  อัพโหลดภาพของแหล่งพื้นที่ภูมิปญัญาท้องถิ่นที่
เว็บไซต์ img.thaibuzz.com  ดังแสดงในภาพที่ 4 
 

 
ภาพ 4 อัพโหลดภาพแหล่งภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

 
 

4.5 การจัดทำ Web Application 
  หลังจากท่ีทำการบันทึกไฟล์ Excel เป็นนามสกุล .CSV 
นำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นมาลงในโปรแกรม ArcGIS Online 
เพื่อจัดทำแผนที่ในแต่ละตำบล โดยโปรแกรม ArcGIS Online 
เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับพัฒนาแผนท่ีออนไลน์ ของบริษัท อีเอส
อาร์ไอ (ESRI) มีฟังก์ชันที่สนับสนุนการใช้งานแผ่นที่ออนไลน์
อย่างครบถ้วน และมีระบบป้องกันข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน จากนั้น
จะเป็นการตั้ งค่ าสัญลักษณ์ ของตำแหน่ ง และออกแบบ
รายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละแหล่งข้อมูลใน ตำบลนั้น  ดังแสดง
ในภาพที่ 5 
 

 
  ภาพ 5 การตั้งค่าสัญลักษณ์ของตำแหนง่และออกแบบรายละเอียด 

ของแหล่งข้อมูล 
 

  หลังจากที่นำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มช้ันข้อมูล
ในโปรแกรม ArcGIS Online เพื่อจัดทำแผนที่ในแต่ละตำบล 
จากนั้นจะเป็นการสร้างแอปพลิเคชัน และทำการตั้งค่ารูปแบบ 
รายละเอียดต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันให้ดูสวยงามและเหมาะสม     

เมื่อตั้งค่ารูปแบบรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป
จะเป็นการใส่ชุดคำสั่ง หรือ เครื่องมือในการใช้งานในแอปพลิเค
ชัน  ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 
 ภาพ 6  การใส่ชุดคำสั่งหรือเครื่องมือต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน 
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4.6 จัดทำ Story Map 
  หลังจากท่ีสร้างแอปพลิเคชันท่ีพร้อมเครื่องมือในการใช้

งานเรียบร้อยแล้ว จากนั้นทำการสร้าง Story Map ซึ่งเป็นการ
นำเสนอชุดของแผนที่และเนื้อหาอื่น ๆ ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของอำเภอบางสะพาน  ดังแสดงในภาพที่ 7 

 
ภาพ 7  การสร้าง Story Map 

 

  การใส่รายละเอียดข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำลิงค์
แอปพลิเคชันที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามตัวอย่างรูปที่ 6 ใน 
Story Map แต่ ละตำบลของอำเภอบางสะพาน  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
4.7 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  โดยแบบประเมินความพึงพอใจจะประกอบด้วยคำถาม
ทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานได้สำหรับ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ User interface design  
ด้านการใช้งาน User Experience design ด้านความสามารถ
ของระบบ 
 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นเพิ่มเติม 
  นำแบบประเมินความพึงพอใจไปหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ด้วยการทำ Pilot test กับกลุ่มตัวอย่าง 30 ชุด ซึ่ง
ได้ ค่ าสั มประสิทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เท่ากับ 0.917 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี [10] อธิบายได้ว่า
สามารถนำไปใช้เก็บข้อมูลในการเก็บข้อมูลได้ 
4.8 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
  กลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจของระบบ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งคำนวณจาก

สูตรกรณีไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran, W.G [11]   ได้
เท่ากับ 385 คน จึงประมาณการเป็น 402 คน 
  วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้วยโปรแกรม 
SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) ได้ แก่  
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนำผลที่ได้เทียบ
กับเกณฑ์การประเมิน [12] ดังนี้  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับดมีาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับด ี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.50 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสดุ 

 

5. ผลการวิจัย 
  การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแสดงผลการวิจัยดังนี้  
5.1  ผลการสำรวจแหล่งพ้ืนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในอำเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  พบแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 17 แห่ง 
 
ตาราง 1 ผลการสำรวจแหล่งพื้นที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลำดับ ชื่อรายการ ตำบล 
1 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ทองมงคล 
2 จักรสานหวาย บ้านห้วยเกรียบ ทองมงคล 
3 ข้าวไรซ์เบอรี ่ ร่อนทอง 
4 จักสานเส้นพลาสติก ร่อนทอง 
5 เครืองแกงเผ็ด เครืองแกงส้ม ร่อนทอง 
6 ดอกไม้ประดิษฐผ์้าใยบัว ร่อนทอง 
7 กล้วยสีร่ส ร่อนทอง 
8 ทุเรียนสายพันธ์ุใหม่ 'ทองบาง

สะพาน' 
กำเนิดนพคุณ 

9 ศูนย์ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย กำเนิดนพคุณ 
10 แพทย์แผนไทย กำเนิดนพคุณ 
11 ช่างตีมีด กำเนิดนพคุณ 
12 ประเพณีแห่สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ กำเนิดนพคุณ 

13 กระดาษใยสับปะรด ชัยเกษม 
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ลำดับ ชื่อรายการ ตำบล 
14 การทำถ่านจากกระลามะพร้าว ชัยเกษม 
15 การทำผักดอง ชัยเกษม 
16 ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียน

พรรษา 
บ้านกรูด 

17 การบวงสรวง การขุดรอนทองคำ
บางสะพาน 

ป่าร่อน 

 
5.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับรวบรวมองค์
ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน 
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ 
https://arcg.is/uTezy  ดังแสดงในภาพที่ 8 

 

 
ภาพ 8  Story Map 

 
  จากภาพที่ 8 การแสดงผล Story Map เป็นหน้าหลัก
ของระบบ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน  

 

 
ภาพ 9  ขอ้มูลทั่วไปของอำเภอบางสะพาน 

 

  จากภาพที่ 9 แสดงข้อมูลประวัติหรือข้อมูลทั่วไปของ
อำเภอบางสะพาน  

 

 
ภาพ 10  ขอ้มูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในอำเภอบางสะพาน 

 

 จากภาพที่  10 แสดงข้อมูลประวัติความเป็นมา ที่ ตั้ ง 
รายละเอียดของแต่ละตำบลในอำเภอบางสะพาน 

 

 
ภาพ 11  ขอ้มูลรายละเอียดที่แสดงในแผนที่ 

 
  จากภาพที่ 11 แสดงรายละเอียดที่แสดงบนแผนที่
ออนไลน์ ของแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน ซึ่ง
สามารถบอกประวัติรายละเอียดของแหล่งภูมิปัญญาได้ 

 

 
ภาพ 12  แสดงข้อมูลเส้นทาง 

 
  จากภาพที่ 12 แสดงข้อมูลรายละเอียดเส้นทางของ
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน เช่น ระยะทาง เวลา
ในการเดินทาง เป็นต้น 
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5.3  ผลของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งาน 
ตาราง 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประเมินความพึงพอใจ 

ข้อมูลท่ัวไป จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย 203 50.5 
หญิง 199 49.5 
2. อายุ   
20-23 ป ี 244 60.7 
24-26 ปี 67 16.7 
27-30 ปี 64 15.9 
มากกว่า 31 ปีขึ้นไป 27 6.7 
3. อาชีพ   
นักเรียน/นักศึกษา 241 60.0 
พนักงานบริษัท 30 7.5 
พนักงานมหาวิทยาลัย 19 4.7 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 21 5.2 
ลูกจ้างชั่วคราว 29 7.2 
ลูกจ้างประจำ 25 6.2 
อิสระ 37 9.2 
4. ท่านเคยใช้บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือไม่ 
เคย 216 53.7 
ไม่เคย 186 46.3 

 
  จากตารางที่  2 พบว่า จำนวนและร้อยละของผู้
ประเมินความพึงพอใจจำแนกตามเพศ เป็นชาย 203 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.5 เป็นหญิง 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 และ
จำแนกตามอายุ 20-23 ปี  จำนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.7 ,อายุ 24-26 ปี จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7,อายุ 
27-30 ปี จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9,อายุมากกว่า 31 
ปีขึ้นไปจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และจำแนกตาม
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60, 
พนักงานบริษัทจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5,พนักงาน
มหาวิทยาลัยจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7,ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 , ลูกจ้าง
ช่ัวคราว จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 , ลูกจ้างประจำ 
จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 , อิสระ จำนวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.2 และส่วนใหญ่เคยใช้บริการระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7  และไม่เคยใช้

ระบบจำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 ของผู้ตอบแบบ
ประเมินท้ังหมดจำนวน 402 คน 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานได้
สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ User interface 
design  ด้ า น ก า ร ใ ช้ ง า น  User Experience design ด้ า น
ความสามารถของระบบ 
 

ตาราง 3 ผลการประเมินด้านการออกแบบ User interface design 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ความหมาย 
1.1 ขนาด และสีของตัวอักษรใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิ
ปั ญ ญ า ท้ อ งถิ่ น  อ ำ เภ อ บ าง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี
ความเหมาะสมอ่านเข้าใจง่าย 

4.11 0.74 ระดับดี 

1.2 ความสวยงาม ความทันสมัย
ข อ ง  Story Map มี ค ว า ม
น่าสนใจ 

4.19 0.77 ระดับดี 

1.3 การจัดวางรูปแบบตำแหน่ง
ของไอคอน ง่ายต่อการใช้งานใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิ
ปั ญ ญ า ท้ อ งถิ่ น  อ ำ เภ อ บ าง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3.95 0.82 ระดับดี 

1.4 การใช้สื่อ รูปภาพ ประกอบ 
รวมท้ังพื้นหลังมีความสวยงาม
สอดคล้อ งและ เหมาะสมกั บ
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.94 0.80 ระดับดี 

1.5 ความพึงพอใจโดยรวมของ
การออกแบบในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ภู มิปัญ ญาท้องถิ่ น 
อ ำ เภ อ บ างส ะพ าน  จั งห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 

3.12 0.77 ระดับปาน
กลาง 

รวม 3.86 0.78 ระดับด ี

 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของด้านการออกแบบ User interface design ได้แก่  
ขนาด และสีของตัวอักษรในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความ
เหมาะสมอ่านเข้าใจง่าย อยู่ในระดับดี ( x̄ = 4.11,S.D. = 0.74) 
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,ความสวยงาม ความทันสมัยของ Story Map มีความน่าสนใจ 
อยู่ ในระดับดี  ( x̄ = 4.19,S.D. = 0.77) ,การจัดวางรูปแบบ
ตำแหน่งของไอคอน ง่ายต่อการใช้งานในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับดี ( x̄ = 3.95,S.D. = 0.82) ,การใช้
สื่อ รูปภาพ ประกอบ รวมทั้งพื้นหลังมีความสวยงามสอดคล้อง
และเหมาะสมกับข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับดี ( x̄ = 
3.94,S.D. = 0.80) ,ความพึงพอใจโดยรวมของการออกแบบใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.12, S.D. 
= 0.77)  
 
ตาราง 4 ผลการประเมินด้านการใช้งาน User Experience design 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ความหมาย 
2.1 ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
ภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของอำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์สามารถใช้
งานง่ายและลำดับขั้นตอนไม่
ซับซ้อน 

4.10 0.75 ระดับดี 

2.2 เครื่องมือแผนท่ีในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพียงพอ
ต่อการใช้ค้นหาเส้นทางแหล่ง
พื้นท่ีภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอ
บ า ง ส ะ พ า น  จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 

4.05 0.75 ระดับดี 

2.3 สามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของอำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ได้ตรงตาม
ความต้องการ 

3.96 0.83 ระดับดี 

2.4 ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
ภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของอำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีการแบ่ ง
ข้อมูลออกเป็นตำบลได้อย่าง
เหมาะสม 

3.96 0.77 ระดับดี 

2.5 ความพึ งพอใจโดยรวม 4.06 0.77 ระดับดี 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ความหมาย 
ข อ งก า ร ใช้ ง า น ใน ร ะ บ บ
สารสน เทศภู มิ ศาสตร์ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น  อำเภอบาง
ส ะ พ า น  จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 

รวม 4.02 0.77 ระดับด ี

  
  จากตารางที่ 4 พบว่าค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของด้านการใช้งาน User Experience design ได้แก่ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามารถใช้งานง่ายและลำดับ
ขั้นตอนไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับดี ( x̄ = 4.10, S.D. = 0.75) ,
เครื่องมือแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพียงพอต่อการใช้
ค้นหาเส้นทางแหล่งพื้นที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับดี ( x̄ = 4.05, S.D. = 0.75) 
,สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้ตรงตามความต้องการ  อยู่ ในระดับดี  ( x̄ = 3.96, S.D. = 
0.83) ,ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการแบ่งข้อมูลออกเป็น
ตำบลได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับดี ( x̄ = 3.96, S.D. = 0.77) 
,ความพึงพอใจโดยรวมของการใช้งานในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับดี ( x̄ = 4.06, S.D. = 0.77) 
 
ตาราง 5  ผลการประเมินด้านความสามารถของระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ความหมาย 

3.1 ระบบสามารถนำ

ทางหรือบอกทิศทางไป

ยังแหล่งพื้นท่ีภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของอำเภอบาง

ส ะ พ า น  จั ง ห วั ด

ประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่าง

ถูกต้อง 

4.07 0.72 ระดับดี 

3.2 ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ

วิเคราะห์ระยะเส้นทาง 

4.04 0.74 ระดับดี 



2636 

 

  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ความหมาย 

แต่ละพื้นท่ีของแหล่งภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นได้อย่าง

แม่นยำ 

3.3 ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ

วิ เคราะห์ เวลาในการ

เดินทางไปยังพื้นท่ีแหล่ง

ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ได้

อย่างแม่นยำ 

3.94 0.79 ระดับดี 

3.4 ช่ ว ย ใ น ก า ร

ตรวจสอบเบื้ อ งต้น ใน

กรณีการค้นหาเส้นทาง

แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.04 0.74 ระดับดี 

3 .5 ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ

โ ด ย ร ว ม ข อ ง

ความสามารถของระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น อำเภอ

บ า งส ะ พ าน  จั ง ห วั ด

ประจวบคีรีขันธ์ 

4.09 0.77 ระดับดี 

รวม 4.03 0.75 ระดับด ี

 
  จากตารางที่ 5 พบว่าค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของด้านความสามารถของระบบ ได้แก่ ระบบสามารถ
นำทางหรือบอกทิศทางไปยังแหล่งพื้นที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างถูกต้อง อยู่ใน
ระดับดี ( x̄ = 4.07, S.D. = 0.72) ,ระบบสามารถวิเคราะห์ระยะ
เส้นทาง แต่ละพื้นที่ของแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างแม่นยำ 
อยู่ในระดับดี ( x̄ = 4.04, S.D. = 0.74) ,ระบบสามารถวิเคราะห์
เวลาในการเดินทางไปยังพื้นที่แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่าง
แม่นยำ อยู่ในระดับดี ( x̄ = 3.94, S.D. = 0.79) ,ช่วยในการ
ตรวจสอบเบื้องต้นในกรณีการค้นหาเส้นทางแหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อยู่ในระดับดี ( x̄ = 4.04, S.D. = 0.74) ,ความพึงพอใจ
โดยรวมของความสามารถของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ใน
ระดับดี ( x̄ = 4.09, S.D. = 0.77) 
 

6. อภิปรายผลการศึกษา 
 งานวิจัยเรื่อง  การประยุกต์ ใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ ดังน้ี  

 6.1  เพื่อสำรวจแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ทราบถึงคุณลักษณะเชิง
พื้นที่ของแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสามรถจัดเส้นทางของ
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอบางสะพาน ให้เหมาะแก่การ
เดินทางของนักท่องเที่ยวท่ีสนใจจะไปชมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้
เวลาในการเดินทาง ระยะทางที่สั้นที่สุด และรวดเร็ว โดยมีการ
นำเทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา
เส้นทางที่เหมาะสมแก่การเดินทางไปยังแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงกรด พิมพิศาล [6] การศึกษา
และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านความชำนาญและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดกาฬสินธุ์  และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  กมนรันต์ สมใจ และคณะ [9] ได้ทำการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการคลัง
ปัญญาผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก 
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

 6.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับรวบรวมองค์
ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน  สามารถแสดง
ข้อมูลประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง รายละเอียดของแต่ละแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในอำเภอบางสะพาน และข้อมูลรายละเอียด
เส้นทางของแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ระยะทาง เวลาในการ
เดินทาง เป็นต้น เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ ข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้
เกิดการคงอยู่และไปสู่สาธารณะหรือให้มีความเป็นสากล เพราะ
จะทำให้เกิดการเพิ่มรายได้แก่คนในท้องถิ่นในอำเภอบางสะพาน
จากนักท่องเที่ยวที่สนใจและเดินทางไปชม หรือซื้อผลิตภัณฑ์ใน
พื้นที่นั้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา ทุมมากรณ์ [8] 
ได้ทำการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อพัฒนาการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น  

 6.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานของระบบ
โดยรายละเอียดพบว่า ด้านความสามารถของระบบจากความพึง
พอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ
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ชฎา พรหมแก้วและอุใบ หมัดหมุด[7] ได้ทำการวิจัยเรื่องการ
จัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดทำสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ในเขตพื้นท่ีอุทยานธรณีสตูล.     

 
7. ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยในอนาคตอาจมีการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่ม
ช่องทางการตลาดให้แก่การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ
ออนไลน์และอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น นอกจากนี้อาจ
มีการสร้างเมนูในการระบุตำแหน่งที่ผู้ใช้สามารถกำหนดพิกัด
ตำแหน่งของแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มเติมภายหลังได้ ซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้และระบบที่พัฒนา นำไปสู่
การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน  
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                                                                                  Abstract
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ความสามารถทางปัญญาประดิษฐ์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในจังหวัดมหาสารคาม
จำนวน 108 ราย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม สถิติที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพห ุค ูณ  ผลการว ิจ ัยพบว ่ า  การร ับรู้
ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ทางด้านบัญชี ในงานวิจัยนี้
ประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่  1 ) ด้านการจัดทำบัญชี 2) ด้านการ
ว ิ เคราะห ์ข ้อม ูล 3 ) ด ้านการตรวจสอบข ้อม ูลบ ัญช ี   มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ พบว่า การรับรู้
ความสามารถปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชี  ด้านการตรวจสอบบัญชี
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี  สำหรับด้านการบันทึกบัญชีและด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีในจังหวัดมหาสารคาม 

 
คำสำคัญ -- ปัญญาประดิษฐ์ทางการบัญชี, การจัดทำบัญช,ี  การ
วิเคราะห์บัญชี, การตรวจสอบข้อมูลบัญชี,  ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน                                                                                                          

This research aimed at testing the 
relationship between perception of accounting artificial 
intelligence capability and efficiency of accounting 
practices of accountants in Mahasarakarm province. A 
questionnaire was used as a data collection tool and 
multiple regression is used to test the research 
hypothesis. 

 The research found that accounting artificial 
intelligence capability in auditing dimension has a 
positive and significant effect on efficiency of 
accounting practices whereas accounting entry and 
accounting analysis have no effect with efficiency of 
accounting practices. 
 
Keywords-- Accounting Artificial Intelligence Capability, 
Accounting Entry, Accounting Analysis, Auditing, 
Efficiency of Accounting Practices 
 

1. บทนำ 
ป ัจจ ุบ ันเป ็นย ุคท ี ่กระแสการเปล ี ่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อธุรกรรมทางการค้ามี
ความซับซ้อนขึ้น กระบวนการผลิตและการตัดสินใจทางธุรกิจ
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ต ้องการการตัดส ินใจที ่แม ่นยำ รวดเร ็ว และทันต่อเวลา 
เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินงานทางธุรกิจซึง่
ส่งผลต่อวิชาชีพต่างๆ ที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด รูปแบบการ
ทำงานให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง หนึ่งในวิชาชีพที่สำคัญก็คือ 
วิชาชีพบัญชี สำหรับงานบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกือบทุก
ขั้นตอน อาจกล่าวได้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิด
การพัฒนากระบวนการทำงานและทดแทนงานของนักบัญชีอยู่
ตลอดเวลา จากยุคที่ทำบัญชีด้วยระบบบันทึกบัญชีด้วยมือ ได้มี
การพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี ที่ทำให้นักบัญชีสามารถจัดทำงบ
การเงิน และเอกสารทางการค้าต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ และรวดเร็วผ่าน
โปรแกรมทางบัญชี จนสามารถพัฒนาและประยุกตเ์อาเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ( Artificial Intelligence : AI) ซึ ่งมี
ระบบคิดและกระทำเหมือนมนุษย์ มาช่วยแปลงข้อมูลของ
รายการบันทึกบัญชีที่มีรูปแบบการทำงานเป็นมาตรฐานชัดเจน
และมีปริมาณมากให้เป็นระบบอัตโนมัติที่มีความรวดเร็วและ
แม่นยำ (นันทวรรณ บุญช่วย 2563) [1] ดังนั้นการนำเทคโนโลยี
เอไอ (AI) เข้ามาใช้ในการพัฒนาสารสนเทศทางบัญชีจึงเป็นเรื่อง
ที่น่าจับตามองในปัจจุบันเพราะด้วยความสามารถที่พัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีนี้ได้เข้ามาส่งเสริมธุรกิจในหลายด้าน
โดยเฉพาะในกลุ่มงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์และการตัดสินใจ 
บทบาทของเทคโนโลยีเอไอ (AI) ช่วยทำให้กลุ่มธุรกิจในด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ซบัซ้อนสามารถวิเคราะห์ได้แม่นยำมากข้ึน และ
เข้ามาช่วยในการตรวจสอบผ่านการประมวลผลจากข้อมูลที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทำให้บทบาทของนักบัญชีเปลี่ยนไป ดังนั้น
จึงเป็นความท้าทายของนักบัญชีที่จะต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
มาพัฒนาระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลที่มี
คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อวิชาชีพบัญชี  

การรับรู้ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชี 
(Perception of Accounting Artificial Intelligence 
Capability) เป็นการรู้จักและเข้าใจถึงความฉลาดที่สร้างขึ้นโดย
ระบบสั่งการที่สามารถรับและเข้าใจคำสั่งท่ีทำให้จัดการวิเคราะห์
ข้อมูลทางบัญชีได้อย่างแม่นยำในเวลาอันรวดเร็ว สามารถแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบัญชีมี
คุณภาพมากขึ้น  อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยลดต้นทุน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ นอกจากน้ันปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยทำงานแทนมนุษย์ที่ซ้ำซาก

และน่าเบ ื ่อได ้เป ็นอย่างด ี ซ ึ ่งการร ับร ู ้ความสามารถของ
ปัญญาประดิษฐ์ทางด้านบัญช ี (AI) ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย   
1) ด้านการจัดทำบัญชี 2) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 3) ด้านการ
ตรวจสอบข้อมูล สุดตา ปรักกโมดม และคณะ (2562( [2] ดังนั้น
การรับรู้ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ทางด้านบัญชี (AI) จะ
ช่วยให้นักบัญชีเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีที่มี
เทคโนโลยีเอไอ (AI) เป็นตัวช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ทำงานของนักบัญชี ให้เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ และพัฒนาความ
พร้อมในการปรับตัวให้ทันกับนวัตกรรมทางการเงินและบัญชีซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่ง 

ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ( Efficiency of 
Accounting Practices) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานที่มี
ความถูกต้อง เที่ยงตรง บรรลุเป้าหมาย และเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า โศรยา บุตรอินทร์ และคณะ, (2557( [3]  การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วย การทำงานต้องถูกต้อง 
เชื่อถือได้ งานสำเร็จทันเวลา และผลงานได้มาตรฐาน ฉะนั้นการ
ปฏิบัติงานทางการบัญชีที่สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ระบบ
อัตโนมัติ ระบบปัญญาประดิษฐ์ มาพัฒนาวิธีการทำงานแบบเดิม
สามารถช่วยให้เกิดประสิทธิภาพเชิงนวัตกรรม เช่น การลด
ต้นทุน การเพิ ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน และการ
คาดการณ์ที่แม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน
องค์กรโดยเฉพาะผู้บริหารให้ความสำคัญ ทั้งนี้ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บริหารสามารถนำไปใช้
ในการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินงานได้  

จากเหตุผลที ่กล่าวมาข้างต้นผู ้ว ิจ ัยจึงสนใจศึกษา 
ผลกระทบการรับรู้ความสามารถปัญญาประดิษฐ์ทางด้านบัญชทีี่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในจังหวัด
มหาสารคาม โดยม ีว ัตถ ุประสงค์ เพ ื ่อทดสอบว ่าการร ับรู้
ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ทางด ้านบัญชีส ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีหรือไม่ อย่างไร ซึ่งทำ
การเก ็บรวบรวมข้อม ูลจากนักบัญชีของกิจการในจังหวัด
มหาสารคาม ผลลัพธ์ที ่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็น
ข้อสนเทศในการวางแผนและพัฒนาความสามารถของนักบัญชี
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถรองรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งเป็นแนวทางใน

https://www.ar.co.th/accounting_system_setup_consultation_arac/th


2640 

 

  

การเตรียมความพร้อมของวิชาชีพบัญชีเพื ่อเพิ ่มโอกาสในการ
ทำงานและก่อให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพ
บัญชีให้ดียิ่งขึ้น 

 
2. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและสมมุติฐานการวิจัย 

  
ในการวิจัยครั้งนี้การรับรู้ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์

ทางด ้านบ ัญช ี ได ้ถ ูกกำหนดให ้ เป ็นต ัวแปรอ ิสระและมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จากวัตถุประสงค์
ข้างต้นสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 

 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิด 
 

2.1 ความสามารถปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชี (Accounting 
Artificial Intelligence Capability)  

         ความสามารถปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชีหมายถึง การ
พัฒนาระบบและความสามารถข้ันสูงของคอมพิวเตอร์ให้สามารถ
คิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ลักษณะเดียวกับการประมวลผลของสมอง
มนุษย์เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญกระบวนการจัดการทางบัญชี ซึ่ง
ประกอบด้วยการทำบัญชี การวิเคราะห์บัญชี การตรวจสอบบญัชี 
รวมทั้งการบัญชีบริหาร เป็นต้น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทาง
บัญชีสามารถจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที ่ซับซ้อนให้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้นได้ ลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้ข้อมูลมีความถูกตอ้ง
แม่นยำ และน่าเชื่อถือ ทั้งยังสามารถปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติและ
สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างทันท่วงที ปัญญาประดษิฐ์
ที่นำมาใช้พัฒนางานทางบัญชีสามารถอธิบายตามลักษณะงานได้
ดังนี้  (ฐปนพรรษ์ นุทกาญจนกุล, 2560( [4] 
2.1.1. ด้านการจัดทำบัญชี (Accounting Entry) หมายถงึ
ความสามารถในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ใหส้ามารถเป็น
เครื่องมือบันทึกรายการทางบัญชี จัดทำรายการทางบัญชี การ
รวบรวมรายการทางบญัชีท่ีต้องใช้เวลามากและเป็นงานท่ีต้อง
ปฏิบัติซ้ำ ๆ ใหม้ีความรวดเร็วขึ้น มีความถูกต้องแม่นยำ ลด
ขั้นตอนการทำงาน และลดความเสี่ยงในการปฏิบตัิงาน 

2.1.2 .  ด ้านการว ิ เคราะห ์บ ัญช ี  ( Inform Accounting 
Analysis) หมายถึงความสามารถขั้นสูงของคอมพิวเตอร์ในการ
นำข้อมูลมาทำให้อยู ่ในรูปแบบที ่สามารถประมวลผลได้โดย
เทคโนโลยีหรือชุดคำสั่งที่สร้างขึ้น เพื่อแสดงผลของรายการทาง
ธุรกิจ เหตุการณ์หรือกิจกรรมตา่ง ๆ ที่ได้เกิดขึ้น ในลักษณะที่ง่าย
ต่อการเข้าใจ หรือการตัดสินใจ เช่น รายงานการขาย รายงานผล
การดำเนินงาน เป็นต้น โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวซอฟต์แวร์จะ
สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์รูปแบบของข้อมูลและรายการทาง
บัญชี รวมถึงช่วงเวลาและจำนวนเงินของแต่ละรายการ ทั้งยัง
สามารถใช้ในการระบุการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของยอดคงเหลือตาม
บัญชี โดยการเปรียบเทียบยอดที่เพิ่มขึ้นและลดลง รวมถึงใช้ใน
การวิเคราะห์แนวโน้มของการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งช่วยให้ให้เกิด
ประสิทธิภาพการตัดสินใจและการบริหารจัดการทางการเงิน 
2.1.3 .  ด ้านการตรวจสอบบ ัญช ี  (Auditing) หมายถึ ง
ความสามารถชั้นสูงของคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการวเิคราะห์
เชิงลึกทางบัญชี ซึ่งทำให้สามารถระบุรายการที่ผิดปกติ รวมถึง
การดึงข้อมูลที ่เป็นประโยชน์อื ่น ๆ จากข้อมูลที ่อ้างอิงหรือ
เกี่ยวข้องกับประเด็นการตัดสินใจ เช่น การประเมินระบบการ
ควบคุม  การประเมินความเสี่ยง การระบุความผิดพลาด รวมทั้ง
การใช้ดุลยพินิจในการตรวจจับสิ่งท่ีผิดปกติทางบัญชี 

 
2.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Efficiency of Accounting 
Practices)  

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานของ
นักบัญชีที่สามารถปฏิบัติงานบรรลุผลได้ตรงตามเป้าหมายของ
องค์กรภายในระยะเวลาที ่กำหนด ผลงานมีความถูกต้อง มี
คุณภาพ มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ ้มค่า โดยมีวิธีการ
ทำงานหรือนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยเพิ่มผลงาน และ
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกค้า (หทัยรัตน์ คำฝั้น และจีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ , 2560( 
[5] 

 จากการทบทวนงานวิจ ัยที ่ผ ่านมาพบว่า ความสามารถ
ปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชี ถูกนำมาใช้ประโยชน์การสอบบัญชี 
(Auditing)  การคิดภาษี (Tax accounting) การวางแผนด้าน
การเงิน (Financial planning) และการลงทุน (สนทยา ทิมเรือง, 
2561) [6] เช่น บัญชีลูกหนี้ (Account receivable) จะมีการ
ป้อนข้อมูลลูกหนี้เข้าไปในระบบผู้เช่ียวชาญ สิ่งที่ได้จากระบบคือ
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การเสนอแนะกระบวนการในการตรวจสอบนั่นเอง งานวิจัยของ  
ไตรร ัตน ์  ธนะประกอบกรณ ์  (2563(  [7] พบว ่ าการใ ช้
ปัญญาประดิษฐ์ในการให้บริการทางด้านการเงินกับผู้ใช้บริการ
ธนาคารพาณิชย์ไทยส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ผู้รับบริการและภาพลักษณ์องค์กร นอกจากนี้ วิไลลักษณ์ เอี่ยม
จตุรภ ัทร และวชิระ บุณยเนตร (2562(  [8] พบว่าการใช้
ปัญญาประดิษฐ์สามารถเพิ่มคุณภาพงานสอบบัญชีให้ดียิ่งขึ้น ทำ
ให้เกิดการการพัฒนาผู้สอบบัญชีให้มีดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในการปฏิบัติงานสอบบัญชี นอกจากนั้นทำให้นักบัญชี
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และเชื ่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้า
ด ้วยก ัน สามารถอธ ิบายความสมเหตุสมผลของข้อม ูล มี
ความสามารถในการแปลความหมาย สรุปผลการตรวจสอบ และ
สื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งศุกร์ศศิพรรณ 
วงศ์ประเทศ (2563( [9] อธิบายว่า การใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ
นักบัญชีไทยทำให้เกิดการพัฒนาทักษะชั้นสูงและการสร้างความ
เชี่ยวชาญใหม่ๆ ทั้งยังทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ดังนั ้นการรับรู้
ความสามารถปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชีจ ึงทำให้น ักบัญชี
จำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาชีพ ฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะความรู ้ความสามารถที ่จำเป็นต่อ เพื ่อให้สามารถนำ
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
นักบัญชี จึงตั้งสมมุติฐานในการวิจัยดังนี้ 

 
         สมม ุต ิฐานในการว ิจ ัย  :  การร ับร ู ้ความสามารถ
ปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชีมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
 

3.1 กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
   ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักบัญชีที่ขึ้น
ทะเบียนผู้ทำบัญชีจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 122  รายช่ือ 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2563( [10]  เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้เก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวน 122 ชุด ได้รับการตอบกลบั
ทั้งสิ้น 108 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งสอดคล้องกับ Williams 

(2014( [11] กล่าวว่าอัตราการตอบกลับมากกว่าร้อยละ75 
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากถือว่ายอมรับได้ 

3.2 การวัดคุณภาพลักษณะของตัวแปร 
   การรับรู้ความสามารถปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชีเป็นตัวแปร

อิสระ ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1( ด้านการจัดทำ
บัญชี จำนวน 7 ข้อโดยครอบคลุมการรับรู้ของนักบัญชีเกี่ยวกับ
การบันทึกรายการ การปรับปรุงรายการ การจัดทำรายการทาง
บัญชี รวบรวมรายการทางบัญชีท่ีใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช้ันสูงให้มี
ความรวดเร็วขึ้น มีความถูกต้องแม่นยำ ลดขั้นตอนการทำงาน 
ลดข้อผิดพลาด และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 2( ด้านการ
วิเคราะห์บัญชี จำนวน 7 ข้อ ครอบคลุมการนำข้อมูลมาทำให้อยู่
ในรูปแบบที่สามารถประมวลผลได้โดยเทคโนโลยีหรือชุดคำสั่งที่
สร้างขึ ้น เพื ่อแสดงผลของรายการทางธุรกิจ เหตุการณ์หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้น ในลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าใจ มีความ
น่าเชื ่อถือ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ 3( ด้านการ
ตรวจสอบบัญชี จำนวน 6 ข้อ ครอบคลุมความสามารถช้ันสูงของ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงลึกทางบัญชี สามารถ
ระบุรายการที่ผิดปกติ รวมถึงการดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ 
จากข้อมูลที่อ้างอิงหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นการตัดสนิใจ      การ
ประเมินความเสี่ยง และการใช้ดุลยพินิจ 

      ประส ิทธ ิภาพการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน เป ็นต ั วแปรตาม 
ประกอบด้วย 6 ข้อ ครอบคลุม การทำงานที่ถูกต้อง แม่นยำ 
ทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐาน และบรรลุเป้าหมาย
3.3 คุณภาพของเคร่ืองมือวัด 

     ผู ้ว ิจัยได้ทำการทดสอบความเที ่ยงตรง โดยพิจารณา
เนื้อหาข้อคำถามจากผู้เชี่ยวชาญและหาค่าอำนาจการจำแนกราย
ข ้ อ  ( Discriminant Power) โ ด ย ใ ช ้ เ ท ค น ิ ค  Item Total 
Correlation ซึ่งการรับรู้ความสามารถปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชี 
มีค ่าอำนาจการจำแนก (r) อยู ่ระหว่าง 0.514-0.720 และ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 0.514 ซึ่งสอดคล้องกับ  Nunnally 
(1978: 12( [12] เสนอว่า ค่าอำนาจการจำแนกรายข้อมากกว่า 
0.40 เป็นค่าที่ยอมรับได้ว่าแบบสอบถามทีคุณภาพเหมาะสมใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ ์อ ัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธ ีของครอ
นบาค ซึ่งการรับรู ้ความสามารถปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชี ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา อยู่ระหว่าง 0.753-0.785 และ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 0.814 ซึ่งสอดคล้องกับ สมบัติ ท้ายเรือคำ (2552 
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:  90( [13] ได ้ เสนอว ่า เกณฑ ์การพ ิจารณาความเช ื ่อมั่น
แบบสอบถาม 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีคุณภาพดีมาก สามารถนำไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
               การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ 
 

4. ผลลัพธ์การวิจัย 
4.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
            การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 76.90 ส่วน
ใหญ่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 
รองลงมา อายุ 31-40 ปี จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ ต่ำกว่าปริญญาตรี 
จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 80.60 และสูงกว่าปริญญาตรี 
จำนวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 19.40 มีประสบการณ์ในการ
ทำงานด้านบัญชีน้อยกว่า 5 ปี และ 5-10 ปี จำนวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.30 เท่ากัน ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 
11-15 ปี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 และประสบการณ์
ในการทำงานด้านบัญชี มากกว่า 15 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.20 
ตาราง 1  ความค ิดเห ็นเก ี ่ยวก ับการร ับร ู ้ความสามารถ
ปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชีโดยรวมและรายด้านของนักบัญชี
จังหวัดมหาสารคาม 
 

การรับรู้ความสามารถ
ปัญญาประดิษฐ์        
ทางบญัช ี

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. ความหมาย 

ด้านการทำบญัช ี 4.35 0.43 มาก* 

ด้านการวิเคราะห์บัญช ี 4.14 0.46 มาก* 
ด้านการตรวจสอบบัญช ี 4.20 0.49 มาก* 

โดยรวม 4.23 0.46 มาก* 
    *3.51-4.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบวา่ นักบัญชีจังหวัดมหาสารคาม
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถปัญญาประดิษฐ์ทาง
บัญชีโดยรวม อยู่ในระดับมาก (X = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย ด้านการทำบญัชี 3 ลำดับแรก ดังนี้ (X =4.35( 
ด้านการตรวจสอบบญัชี (X =4.20( และด้านการวิเคราะห์บญัชี  
(X = 4.14( 
 
ตาราง 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของ
นักบัญชีจังหวัดมหาสารคาม 
 

ประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. ความหมาย 

2.1 ท่านคิดว่าปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชี 
ทำให้นักบัญชีสามารถปฏิบัติงานเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในการจัดการทำรายงาน
ทางการเงินที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ 
และทันต่อเวลา 

4.29 0.62 มาก 

2.2 ท่านคิดว่าปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชี 
ทำให้นักบัญชีสามารถบันทึกข้อมูลได้
ครบถ ้วนตรงตามจร ิง และสามารถ
นำไปใช้เพื่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.15 0.59 มาก 

2.3 ท่านคิดว่าปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชี 
ทำให้นักบัญชีสามารถใช้ดุลยพินิจบน
หลักฐานที่เชื่อถือได้โดยปราศจากความมี
อคติและความลำเอียง มีการปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4.15 0.59 มาก 

2.4 ท่านคิดว่าปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชี 
ทำให ้น ักบ ัญช ีสามารถพ ิส ูจน ์ความ
ถูกต้องของข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ และ
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปสำหรับนักบัญชี 

3.99 0.63 มาก 

2.5 ท่านคิดว่าปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชี 
ทำให้นักบัญชีสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
ความซับซ้อนได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น 

4.04 0.66 มาก 

2.6 ท่านคิดว่าปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชี 
ทำให้นักบัญชีสามารถปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพมีการปฏิบัติงานที ่เป็นไปตาม
มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่กำหนด 

4.09 0.74 มาก 

โดยรวม 4.12 0.63 มาก 
     *3.51-4.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบวา่ นักบัญชีจังหวัดมหาสารคาม
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่
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ในระดับมาก (X = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับคา่เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ลำดับแรก ดังน้ี ปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชีทำให้นักบัญชีสามารถ
ปฏิบัติงานเยีย่งผู้ประกอบวิชาชีพในการจัดการทำรายงาน
 ทางการเงินท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และทันต่อเวลา (X = 
4.29( ปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชี ทำให้นักบัญชีสามารถบันทึก
ข้อมูลได้ครบถ้วนตามจริง และสามารถนำไปใช้ เพื่อการตัดสินใจ
ของผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.15( และ
ปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชี ทำให้นกับัญชีสามารถใช้ดุลยพินิจบน
หลักฐานที่เช่ือถือได้โดยปราศจากความมีอคติและความลำเอียง 
มีการปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (X =4.15)  

ตาราง 3 การวิเคราะหส์หสมัพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถ
ปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชีกับประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน 

  **นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า การจัดทำบัญชี การวิเคราะห์บัญชี และ
การตรวจสอบทางบัญชี  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 สำหรับตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ทำการทดสอบค่า VIF ปรากฏว่า VIFs ของตัวแปรอิสระมีค่า
ตั้งแต่ 1.65-2.42 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ ์ก ันแต่ไม่ก่อให้เก ิดปัญหา Multicollinearity  
(Black, 2006( [14] 
 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อทำนาย
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของนักบัญชี 
 

การรับรู้ความสามารถ
ปัญญาประดิษฐ์       
ทางบัญช ี

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน 
ค่า

สัมประสทิธิ์
ถดถอย 

ค่า
สัมประสทิธิ์

ถดถอย
มาตรฐาน 

t p-
value 

ค่าคงที่ (∝) 1.56 0.36 4.32* 0.00 

ด้านการบันทึกบัญชี 
(AE) 

0.02 0.09 0.02 0.98 

ด้านการวิเคราะห์ขอ้มูล 
(IA) 

0.16 0.17 1.49 0.14 

ด้านการตรวจสอบ
บัญชี (AU) 

0.45 0.51 4.89* 0.00 

𝑅2 = 0.41, F=24.22, VIF 1.65-2.42 
* นัยสำคัญทางสถิติท่ี .01 

 
จากตารางที่  4 4 ผลการทดสอบสมุติฐานพบว่า การรับรู้
ความสามารถปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชีด้านการตรวจสอบบัญชีมี

วามสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการค

ปฏิบ ัต ิงานของนักบัญชี จ ังหวัดมหาสารคาม  ( = 0.45,        
p< 0.01) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน โดยการรับรู้ความสามารถ
ปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชีสามารถอธิบายประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีได้ ร้อยละ 41 สำหรับด้านการบันทึก
บ ัญช ีและด ้ านการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูล ไม ่ส ่ งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี ( = -0.02, p 0.01, 

  = 0.16 p  0.01) 
 
                         5. การอภิปรายผล 
            จากผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่านักบัญชีมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชี
โดยรวม ด้านการทำบัญชี ด้านการวิเคราะห์บัญชี และ ด้านการ
ตรวจสอบบัญช ีอยู่ในระดับมาก เนื่องจากนักบัญชีให้ความสำคญั
ปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชีที ่สามารถสะท้อนให้เห ็นว่าเป็น
เครื่องมือใหมท่ี่บ่งช้ีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเงินและ
บัญชีที่นำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งสอดคล้องกับนันทวรรณ บุญช่วย (2563: 20-22( [1] อธิบาย
ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชีเพราะ

 
ตัวแปร ด้านการ 

บันทึก
บัญชี 

ด้านการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

ด้านการ
ตรวจ  สอบ

ข้อมูล 

 
ประสิทธิ 

ภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลี่ย 4.35 4.14        4.42  4.12 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 0.46 0.49 0.43 

ด้านการจัดทำบัญชี -  0.62** 0.48** 0.35** 

ด้านการวิเคราะห์บัญชี  - 0.69** 0.52** 

ด้านการตรวจสอบ
บัญชี   -     0.63** 
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ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจะทำให้กระบวนการงานบัญชี เช่น 
การบันทึกบัญชี การตรวจสอบข้อมูลบัญชี การตรวจสอบภาษี 
การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บภาษี ทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และแม่นยำ เช่นเดียวกับ ฐปนพรรษ์ นุทกาญจนกุล (2560 :  
18-25( [4] อธิบายว่าปัญญาประดิษฐ์มีความสำคัญต่อวิชาชีพ
บัญชีที่สามารถพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชี 
การวิเคราะห์ข้อมูล งานตรวจสอบบัญชี การวางระบบบัญชี และ
ระบบภาษีอากร ซึ่งจะทำให้รูปแบบการทำงานของนักบัญชีเกิด
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความ
พลวัตของเทคโนโลยี เกิดสายงานใหม่ของนักบัญชีและยกระดับ 
การทำงานของนักบัญชี  นอกจากนี้ไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์ 
(2563 :67) [5] ได้พบว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการทาง
การเงินทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่งผลต่อความพึง
พอใจผู้ร ับบริการทั ้งด้านความเชื ่อมั ่น ความน่าเชื ่อถือ และ
ความสามารถ ในการตอบสนองล ู กค ้ า ได ้ ด ี  ก าร ร ั บรู้
ปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชีด้านการตรวจสอบบัญชีส่งผลกระทบ
ทางบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสะท้อนให้เห็นว่า การนำ
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตรวจสอบบัญชีทำให้สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกับข้อมูลจำนวนมากๆ ให้สั้นลง ที่สำคัญ
ระบบปัญญาประดิษฐ์ทำให้สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถช่วยให้เกิดดุลพินิจในการตัดสินใจ
จากการประมวลผลซึ่งทำให้งานตรวจสอบบัญชีเกิดประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2563 : 
เว็บไซต์( [15] อธิบายว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ
ที่สามารถยกระดับและพัฒนาระบบงานตรวจสอบ โดยใช้เวลาที่
น้อยลงหรือต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบตามที่
กำหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รายการที่ตรวจสอบมีความ
ซับซ้อน ทั้งยังสามารถจัดการข้อมูลปริมาณมากที่ไม่สามารถใช้
การดำเนินการด้วยวิธีการตรวจสอบแบบเดมิได ้หรือทำได้แต่ก็ไม่
มีประสิทธิผล คุณภาพที่เพิ่มขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ขึ้นเพื่อระบุความเสี่ยงท่ีตรงจุดและดำเนินการตรวจสอบเพือ่
ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้นั้น ทำให้การทำงานของนัก
บัญชมีีความมั่นใจในการให้ข้อสรุปในการตรวจสอบจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับซึ่งสอดคล้องกับความแม่นยำของผลลัพธ์
และการวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ มูลค่าที่เพิ่มขึ้นท้ัง
ในมุมของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเวลาและการ

ให้บริการที่ดีขึ ้น ซึ ่งรวมถึงการให้คำแนะนำในส่วนที่สามารถ
พัฒนาได้หรือในส่วนที ่มีจุดอ่อนที ่สำคัญในธุรกิจของกิจการ 
ดังนั้นนักบัญชีจึงต้องพัฒนาและยกระดับทักษะความสามารถขั้น
สูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่สร้างบทบาทใหม่ต่อวิชาชีพบัญชี 

 
6.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

      
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์และ

ผลกระทบระหว่างการรับรู้ความสามารถทางปัญญาประดิษฐ์ที่
ส ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในจังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัย  พบว่า การรับรู ้ความสามารถของ
ปัญญาประดิษฐ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชี มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี  
สำหรับด้านการบันทึกบัญชีและด้านการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในจังหวัด
มหาสารคาม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจ ัยในคร ั ้งน ี ้  ค ือ นักบัญชีควรให้
ความสำคัญทางด้านการตรวจสอบบัญชี  ในการวิเคราะห์เชิงลึก
ทางบัญชี ซึ่งทำให้สามารถระบุรายการที่ผิดปกติ รวมถึงการดึง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ จากข้อมูลที่อ้างอิงหรือหรือข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการตัดสินใจ เช่น การประเมินระบบการ
ควบคุม  การประเมินความเสี่ยง การระบุความผิดพลาด รวมทั้ง
การใช้ดุลยพินิจในการตรวจจับสิ่งที่ผิดปกติทางบัญชี  เพื่อที่จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป ควรทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักบัญชีในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยวา่
เป็นไปตามทฤษฏีหรือไม่  นอกจากนี้ควรทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจการเกิดอุบัติเหตุ
ในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน 2) พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์พื้นที่เฝ้า
ระวังการเกิดอุบัติเหตุด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และ 
3) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์พื้นที่
เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางภูมิ ศาสตร์คือ  โปรแกรม ArcGIS Online, 
Microsoft excel, Google Map แ ล ะ  Handy GPS โ ด ย
ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 400 คน ผล
การศึกษาพบว่า 1) ในปี 2562 มีอุบัติเหตุในตำบลหัวหินมาก
ที่สุดจำนวน 58 ครั้ง และปี 2563 มีอุบัติเหตุในตำบลเขาน้อย
มากที่สุดจำนวน 14 ครั้ง 2) เครื่องมือที่พัฒนาสามารถค้นหา
เส้นทางไปยังสถานพยาบาล สามารถดูข้อมูลและสถิติการเกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่ได้ และ 3) ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้พึงพอใจ
ด้านหน้าจอและด้านการออกแบบระบบสูงสุด รองลงมาคือด้าน
ความสามารถของระบบ 
คำสำคัญ -- สารสนเทศทางภูมิศาสตร์, เครื่องมือวิเคราะห์พื้นที่
เฝ้าระวัง, การเกิดอุบัติเหตุ, หัวหิน 
 

Abstract 
  This research aimed to 1) survey accidents in 
the Hua Hin district area, 2) develop a geographic 
information system analysis tool for accident 
surveillance and 3) assess the satisfaction of using the 
monitoring area analysis tool. The tools used in 

developing geographic information systems are ArcGIS 
Online, Microsoft Excel, Google Map, and Handy GPS. 
The satisfaction of 400 internet users was assessed by 
the study results: 1) In 2019, there were 58 accidents 
in Hua Hin sub-district, and in 2020 there was the least 
number of accidents in Khao Sub-district 14 times. 2) 
Developed tools can find directions to healthcare 
facilities. Able to view data and statistics of accidents 
in the area and 3) the evaluation results. The users are 
satisfied with the screen and system design the most, 
followed by the system capability. 
Keywords -- Geographic Information System, 
Surveillance Area Analysis Tool, Accident, Hua Hin  

 
1.บทนำ 

  สำนักแผนความปลอดภัย  [1] ได้รายงานการเกิด
อุบัติเหตุว่า จำนวนอุบัติเหตุบนทางถนนในประเทศมีผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตมากมายเพิ่มขึ้นเป็น 1.35 ล้านคนต่อปี ซึ่งประเทศ
ไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดเป็นอันดับ 9 ของโลก 
มีการประมาณการผู้เสียชีวิต 32.7 คนต่อประชากร 1 แสนคน
หรือมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 22.491 คน โดยจากสถิติพบว่าในช่วง
ปี  256 2  มี จ ำน วน อุ บั ติ เห ตุ ที่ ได้ รั บ แ จ้ ง  194,410 ค รั้ ง 
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 79,117 คน เสียชีวิตในแต่ละปี 5,323 คน ซึ่ง
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
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นั่งส่วนบุคคล และรถบรรทุกขนาดเล็ก ที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 
เป็นจำนวนมาก 
  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็น เมือง
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาประกอบ
อาชีพในพื้นที่มากขึ้น  ขณะที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
อำเภอหัวหินของ 4 ตำบลซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนั้น 
มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุดังนี้ ตำบลหัวหินมีรายงานการเกิด
อุบัติเหตุในปี พ.ศ. 2562 - 2563 สูงสุด รองลงมาคือ ตำบลทับ
ใต้,  ตำบลหนองแก และตำบลเขาน้อย ตามลำดับ [2] โดยจาก
ได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัย มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน และ
หน่วยกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษม )สำนักงานใหญ่) พบว่า การเกิด
อุบัติ เหตุในพื้นที่อำเภอหัวหินทั้ง 4 ตำบลนี้  เกิดจากความ
ประมาทของผู้ขับขี่ การเมาแล้วขับ และนอกจากนี้ยังพบว่าหาก
ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่คนในพ้ืนที่จะไม่มีเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัย 
และไม่รู้เส้นทางการไปสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ทำให้การปฐม
พยาบาลล่าช้า  
  จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญ
เกี่ ย วกั บ อุ บั ติ เห ตุ บ น ท้ อ งถน น  อำ เภ อหั วหิ น  จั งห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ จึงได้พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์พื้นที่เฝา้ระวังการ
เกิดอุบัติเหตุด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ในอำเภอหัวหิน เพื่อให้ผู้ใช้งานยานพาหนะต่าง ๆ ได้ตระหนัก
และระมัดระวังในพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งมีเครื่องมือ
ในการค้นหาเส้นทาง/เมื่อประสบอุบัติเหตุยังสามารถดูเส้นทาง
เพื่อไปยังโรงพยาบาล และยังสามารถดูข้อมูล สถิติการเกิด
อุบัติเหตุในอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ด้วย 
 

2.วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
2 .1  ส ำรวจการ เกิ ด อุ บั ติ เห ตุ ใน เขตพื้ นที่ อ ำ เภอหั วหิ น
ประกอบด้วยตำบลหัวหิน ตำบลหนองแก ตำบลทับใต้และตำบล
เขาน้อย 
2.2  พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์พื้นที่เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ
ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
2.3  เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์
พื้นที่ เฝ้าระวังการเกิดอุบัติ เหตุด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 

3.ขอบเขตของงานวจิัย 
3.1 ขอบเขตด้านประชากร : ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วไป และ 
หน่วยกู้ภัย เจ้าหน้าที ่
3.2 ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง: ผู้ใช้งานท่ัวไปจำนวน 400 คน 
3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่: ตำบล หัวหิน ตำบลหนองแก ตำบลทับ
ใต้ ตำบล เขาน้อย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3.4 ขอบเขตด้านการนำเสนอข้อมูล: ตำบล, อำเภอ, จำนวนการ
เกิดอุบัติเหตุ, สถิติ, เพศ, วันท่ีเกิดอุบัติเหตุ, ละติจูดและลองติจูด 
3.5 ขอบเขตด้านระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2562 ถึง 20 ตุลาคม 2563 
 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4.1 โปรแกรม ArcGIS online ใช้ในการพัฒนาแผนที่

ออนไลน์ มี ฟังก์ชันในการสนับสนุนการใช้งานแผนที่ออนไลน์ 
อย่างครบถ้วน สำหรับการรวบรวมข้อมูลและแผนที่ภูมิศาสตร์ 

4.2 โปรแกรมประยุกต์ Microsoft excel ที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ของอำเภอหัวหิน  

4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการหาตำแหน่งข้อมูลพิกัดละติจูด
และลองตจิูด [3] คือ เว็บไซต์ http://maps.google.co.th  
 

5.วิธีการดำเนินการวจิัย 

 
ภาพ 1 วธิีการดำเนินการวจิัย 
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 จากภาพที่  1  วิธีการดำเนินการวิจัยการการพัฒนา
เครื่องมือวิเคราะห์พื้นที่ เฝ้าระวังการเกิดอุบัติ เหตุด้วยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ อำหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ประยุกต์ใช้สามารถแบ่ง ออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก
ดังนี ้
 

5.1 ทบทวนวรรณกรรม 
5.1.1 รูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุการจราจร  
สาธิต อินตา ได้อธิบายว่า [4]  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

อุบัติเหตุการจราจร แบ่งได้เป็น 2 ประการ คือ 1 ) เกิดจาการ
กระทำโดยไม่ปลอดภัย ได้แก่พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ได้ เช่น ความประมาท การฝ่าฝืนกฎจราจร  2) เกิดจากสภาวะ
ไม่ปลอดภัยได้แก่สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น ถนน
ชำรุด แสงสว่างไม่เพียงพอ 

5.1.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์)GIS) 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ระบบ

สารสนเทศที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อใช้รวบรวมจัดเก็บ วิเคราะห์
ข้อมูลภูมิศาสตร์ รวมถึงการค้นคืนข้อมูล และการแสดงผลของ
สารสนเทศหรือ นัยหนึ่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นทั้ง
ระบบฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่
โดยอยู่ในรูปของแผนที่เชิงเลข ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ และนำไปใช้ในการตัดสินใจต่อไป [5] 
5.2 เก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 
 5.2.1 ข้อมูลการเกิดอุบัติ เหตุ ในอำเภอหัวหิน  : 
รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ ของ 4 ตำบล ได้แก่ 1) ตำบลหัวหิน 2) 
ตำบลทับใต้ 3) ตำบลหนองแก 4)  ตำบลเขาน้อย จากโปรแกรม 
Microsoft Excel ออกมาในรูปแบบของ .xlsx เพื่อใช้ในการ
ออกแบบระบบโดยการเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ.2562 ถึง 20 ตุลาคม 2563 จาก Fanpage 
Facebook หน่วยกู้ภัยสว่างหัวหินธรรมสถาน 

 
ภาพ 2 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในโปรแกรม Microsoft excel 

5.2.2 กำหนดตำแหน่ง : กำหนดตำแหน่งละติจูดและ
ลองติจูดของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละตำบล และบันทึกข้อมูล
ตำแหน่งละติจูดและลองติจูดของแต่ละสถานที่  โดยค้นหา
ตำแหน่งจากโปรแกรม ArcGIS Online 

 
5.3 ออกแบบการทำงานของระบบ 
 

 
ภาพ 3 แสดงการออกแบบขั้นตอนการทำงาน 

 
จากภาพที่ 3 แสดงการออกแบบขั้นตอนการทำงาน

ของระบบการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์พื้นที่เฝ้าระวังการเกิด
อุบัติเหตุด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
หลัก ดังนี ้

กระบวนการที่ 1: บันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุลงใน
โปรแกรม Excel 2013 ซึ่งข้อมูลที่ได้มานี้ยังไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน เนื่องจากไม่สามารถวิเคราะห์ เป็นรายงาน
ตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้ 



2649 

 

  

กระบวนการที่  2: เมื่อได้ข้อมูลการเกิดอุบัติ เหตุ
เบื้องต้นในรูปของ Excel แล้ว นำมาหาค่าพิกัด ละติจูด ลองติจูด 
ตำแหน่งที่อยู่การเกิดอุบัติเหตุ จากนั้นนำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม 
ArcGIS Online เพื่อพัฒนาเป็นแผนท่ีออนไลน์ต่อไป 

กระบวนการที่ 3: จากนั้นนำข้อมูลที่พัฒนาเรียบร้อย
แล้ ว  ทำการออกแบบ ช้ันข้อมู ลและแผนที่ ออน ไลน์บ น
Storymaps. ArcGIS.com เพื่อให้สามารถแสดงผลในรูปแบบที่ 
ผู้ใช้งานมีสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
 
5.4  แสดงการออกแบบ Use Case Diagram  

 
ภาพ 4 แสดงการออกแบบ Use Case Diagram 

 
 จากภาพที่ 4 แสดงการออกแบบ Use Case Diagram 
โดยการออกแบบเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ผู้ดูแลระบบ: โดย
ผู้ดูแลระบบต้องกรองข้อมูลการเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการจ้อมูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลและ
สร้างข้อกำหนดของเมนูในการวิเคราะห์ผล หลังจากนั้นจะ
วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ตาม
รูปแบบที่ผู้ใช้เลือก และส่วนที่ 2 ผู้ใช้งาน: ผู้ใช้สามารถเข้าใช้
งานวัฒกรรมโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้มีสิทธิ์ใน
การดูข้อมูลรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละแห่ง และยัง
สามารถเลือกรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Function) ทั้ง 5 เมนู
ตามที่ต้องการได้  

5.5 ออกแบบการสร้างแผนที่และแอพพลิเคชั่นแผนที ่
 

 
ภาพ 5 นำขอ้มูลที่จัดเก็บเข้า GIS 

 

 จากภาพที่ 5 นำข้อมูลที่จัดเก็บเข้าสู่โปรแกรม ArcGIS 
Online โดยใช้ละติจูดและลองติจูดในการช้ีตำแหน่งการเกิด
อุบัติเหตุ 
 

 
ภาพ 6 ออกแบบสัญลกัษณ ์

 

 จากภาพที่ 6 ออกแบบสัญลักษณ์ให้เข้ากับข้อมูลและ
ปรับขนาดให้พอด ี
 

 
ภาพ 7 แชร์เว็บ map เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่น 

จาก ภ าพ ที่  7  ท ำก ารแ ช ร์ เว็ บ  map เพื่ อ ท ำก ารส ร้ า ง
แอพพลเิคชั่นจากข้อมูลที่จัดการไว้แล้ว 
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ภาพ 8 ทำการเลือกชุดคำสั่ง 

 

 จากภาพที่  8 ทำการเลือกชุดคำสั่งที่ เหมาะกับการ
วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้ 
 

 
ภาพ 9 ตั้งค่าชุดคำสั่ง 

 

 จากภาพที่ 9 เมื่อเลือกชุดคำสั่งได้แล้วทำการตั้งค่าด้าน
ในชุดคำสั่งอีกทีเพื่อให้ชุดคำสั่งมีประสิทธิภาพมากที่สุดและ
เหมาะกับผู้ใช้มากที่สุด 
 
 

 
ภาพ 10 เลือกธีมที่ต้องการ  

 

 จากภาพที่ 10 เมื่อเลือกชุดคำสั่งครบทั้ง 5 แล้วการมา
เลือกธีมของตัวแอพพลิเคช่ันให้เหมาะกับแผนที่และง่ายต่อการ
ใช้งานของผู้ใช้  
 
 
 

5.6 ทดสอบการใช้งาน/ปรับแก้ 

 
ภาพ 11 แสดงการทดสอบการใช้งาน 

 

 จากภาพที่ 11 แสดงการทดสอบการทำงานของชุดคำสั่ง
บนโปรแกรม ArcGIS Online ได้แก่ 1) ชุดคำสั่งการฉาย 2) 
ชุดคำสั่งการวิเคราะห์ 3) ชุดคำสั่งสรุปข้อมูล 4) ชุดคำสั่งการนำ
ทาง และ 5) ชุดคำสั่งตัวเลือก เพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดของ
การเกิดอุบัติเหตุที่พบในเขตอำหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
5.7 ประเมินผล 

5.7.1 ทดสอบการใช้งานโปรแกรม จากการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตคำนวณจากสูตรกรณีไม่ทราบ
ขนาดตัวอย่างของ Cochran, W.G [6] ได้เท่ากับ 390 คน จึง
ประมาณการเป็น 400 คน 

5.7.2 สร้างแบบประเมิน ซึ่งกำหนดเกณฑ์ให้ผู้ตอบ 
แบบ สอบถามเพื่อควบคุมการตอบแบบเรตติ้ง สเกล )Rating 
Scale) 5 ระดับ [7] โดยแบบประเมินจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เก็บข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ และอาชีพ 

2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานระบบการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถของระบบ ด้านหน้าจอ
ของผู้ใช้งาน และด้านการออกแบบของระบบ 

5.7.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน โดยกำหนดมาตราส่วน 
การประเมินค่าแบบ SPSS (Statistics Package for the Social 
Sciences) เพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพรรณนามีการทดสอบหา
โดยมีค่าความเช่ือมั่น )Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการ
ทดสอบ )Pilot test) จำนวน 30 ชุด ซึ่ งได้ค่ าสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค )Cronbach’s AlphaCoefficient) [9] ของ
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แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.726 อธิบายได้ว่าสามารถนำไปใช้
เก็บข้อมูลในการเก็บข้อมูลได้ 
 

6.ผลการวิจัย 
การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์พื้นที่เฝ้าระวังการเกิด

อุบัติเหตุด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แสดงผลการวิจัยได้ดังนี้  
6.1 ผลสำรวจการเกิดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนที่อำเภอหัวหิน  
 ผลสำรวจการเกิดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน
ประกอบด้วยตำบลหัวหิน ตำบลหนองแก ตำบลทับใต้และตำบล
เขาน้อย แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
 

ตาราง 1 แสดงการเกิดอุบัติเหตุในปี 2562 
ตำบล จำนวนผู้เกิดอุบัติเหตุ 

หัวหิน 58 

เขาน้อย 20 

หนองแก 29 

ทับใต ้ 27 

       
จากตารางที่  1 อธิบายได้ว่า ในปี 2562 มีการเกิด

อุบัติเหตุในตำบลหัวหินจำนวน 58 ครั้ง ตำบลเขาน้อยจำนวน 
20 ครั้ง ตำบลหนองแกจำนวน 29 ครั้ง และตำบลทับใต้จำนวน 
27 ครั้ง 
 

 

ตาราง 2 แสดงการเกิดอุบัติเหตุในปี 2563 
ตำบล จำนวนผู้เกิดอุบัติเหตุ 

หัวหิน 8 

เขาน้อย 14 

หนองแก 7 

ทับใต ้ 10 

 
จากตารางที่  2 อธิบายได้ว่า ในปี 2563 มีการเกิด

อุบัติเหตุในตำบลหัวหินจำนวน 8 ครั้ง ตำบลเขาน้อยจำนวน 14 
ครั้ง ตำบลหนองแกจำนวน 7 ครั้ง และตำบลทับใต้จำนวน 10 
ครั้ง 

 

ตาราง 3 แสดงประเภทการเกิดอุบัติเหตุในปี 2562 และ 2563 
ประเภทอุบัติเหตุ ปี 2562 (คร้ัง) ปี 2563 (คร้ัง) 
รถจักยานยนต ์ 28 13 
รถยนต ์ 10 28 
รถจักยานยนต์ชน
รถยนต ์

15 4 

รถโดยสารสาธารณะ 1 0 
 
 จากตารางที่ 3 อธิบายได้ว่ามีประเภทการเกิดอุบัติเหตุ
อยู่ 4 ประเภท คือ รถจักยานยนต์มีการเกิดอุบติเหตุในปี 2562 
28ครั้ง ปี 2563 13 ครั้ง รถยนต์ มีการเกิดอุบติเหตุในปี 2562 
15ครั้ง ปี 2563 28 ครั้ง รถจักยานยนต์ชนรถยนต์ มีการเกิดอุบ
ติเหตุในปี 2562 15ครั้ง ปี 2563 4 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ มี
การเกิดอุบติเหตุในปี 2562 1 ครั้ง  
 
6.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับ
วิเคราะห์พ้ืนที่เฝ้าระวังในการที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

 
ภาพ 12 หนา้แรกเมื่อเข้าสู่ระบบ 

 

จากภาพท่ี 12 เข้าใช้งานระบบ ผูใ้ช้งานสามารถเข้าใช้
งานระบบออนไลน์ผ่านทาง URL: https://arcg.is/1GaCSG 
ระบบรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได ้

 
ภาพ 13 แผนที่การเกิดอุบัติเหตุตำบลหวัหิน 
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จากภาพที่  13 แสดงข้อมูลการเกิดอุบัติ เหตุในปี  
2562-2563 สถานศึกษา อนามัย หน่วยกู้ภัย และโรงพยาบาล 
โดยแสดงตำแหน่งด้วยสัญลักษณ์จุดวงกลมสีแดง 

 
ภาพ 14 สัญลักษณ์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในปี 2562 
 
จากภาพท่ี 14 แสดงข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในปี 2562 

เช่น วันที่ เวลา ประเภทอุบัติเหตุ เพศ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
อาการผู้ได้รับบาดเจ็บ ตำบลและสถานท่ี 

      

 
ภาพ 15 สัญลักษณข์้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในปี 2563 
 
จากภาพที่ 15 แสดงสัญลักษณ์วงกลมสีเหลืองดังภาพ

แสดงถึงข้อมูลการเกิดอุบัติ เหตุในปี 2563 เช่น วันที่  เวลา 
ประ เภทอุบั ติ เหตุ  เพศ จำนวนผู้ ได้ รับบาด เจ็บ  อาการ
ผู้ได้รับบาดเจ็บ ตำบลและสถานท่ี 

 
ภาพ 16 แสดงข้อมูลการเกิดอุบัติเหต ุ

 

จากภาพที่ 16 วงกลมสีเขียวแสดงข้อมูลโรงพยาบาล 
เช่น ช่ือโรงพยาบาล ตำบล และเบอร์โทร รถยนต์สีฟ้าและมี
สัญลักษณ์บวก  

 
ภาพ 17 สัญลักษณอ์นามัย 

 

จากภาพที่ 17 แสดงข้อมูลอนามัย เช่น ช่ืออนามัย 
ตำบล และเบอร์โทร รถยนต์สีฟ้าและมีสัญลักษณ์ชีพจร  

 
ภาพ 18 สัญลักษณก์ูภ้ัย 

 

จากภาพที่ 18  แสดงข้อมูลกู้ภัย เช่น ช่ือกู้ภัย ตำบล 
และเบอร์โทร ห้าเหลี่ยมสีฟ้าและมีสัญลักษณ์บวก 

 
ภาพ 19 สัญลักษณส์ถานศึกษา 

จากภาพที่  19  แสดงข้อมูลสถานศึกษา เช่น ช่ือ
สถานศึกษา ตำบล และเบอร์โทร 

 
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มี ต่อระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับวิเคราะห์พ้ืนที่เฝ้าระวังการ

เกิดอุบัติเหตุ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ตาราง 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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รายการ 
จำนวน
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 

160 
240 

40.0 
60.0 

อาย ุ 18-25 ปี 
26-35 ปี 
36-45 ปี 

มากกว่า 46 ปีขึ้นไป  

183 
145 
48 
25 

46.0 
36.0 
12.0 
6.0 

ระกับ
การศึกษา 

ต่ำกว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

สูงกว่าปริญญาตร ี

143 
227 
31 

36.0 
56.0 
8.0 

 
จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน

402 คน เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
จำนวน 240 คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือเพศชาย จำนวน 
160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 จำแนกอายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
18-25 ปี จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 อายุ
ระหว่าง 36-45 ปี จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0  และอายุ
ตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไปจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 จำแนกตาม
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีใรการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 
227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน 
143 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 และสูงกว่าปริญญาตรีจำนวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 
 
ตาราง 5 ด้านความสามารถของระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
ด้านความสามารถของ
ระบบ 

4.23 0.679 ระดับด ี

ด้านหน้าจอของผู้ใช้งาน 4.22 0.667 ระดับด ี
ด้านการออกแบบของ
ระบบ 

4.18 0.676 ระดับด ี

รวม 4.21 0.674 ระดับดี 
  
 จากตารางที่ 5  ผลการประเมินความสามารถใช้งานได้ 
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบว่า 
 - ด้านความสามารถของระบบ โดยรวมอยู่ในระดับดี  

)ค่าเฉลี่ย= 4.23, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.679) แสดงให้เห็น
ว่าด้านความสามารถของระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับดี 
 - ด้ านหน้ าจอของผู้ ใช้ งาน  โดยรวมอยู่ ในระดับดี
)ค่าเฉลี่ย= 4.22, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.667) แสดงให้เห็น
ว่าด้านหน้าจอของผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับดี 
 - ด้านการออกแบบของระบบโดยรวมอยู่ ในระดับดี
)ค่าเฉลี่ย= 4.18, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.676) แสดงให้เห็น
ว่าด้านการออกแบบของระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับดี 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์พื้นที่เฝ้า
ระวังการเกิดอุบัติเหตุด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ ดังนี ้
  - สำรวจการเกิดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน 
ประกอบด้วยตำบลหัวหิน ตำบลหนองแก ตำบลทับใต้และตำบล
เขาน้อยในปี 2562-2563 ทำให้ทราบถึงจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ
ในแต่ละตำบลเพื่อนำข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้จากการสำรวจไปใช้ใน
การปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงการให้บริการของกู้ภัย
หรือโรงพยาบาลเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของภัทรสุดา วชิยพงศ์ [8] ได้ทำการวิจัย เรื่องการ
พัฒนานาฬิกาอุบัติเหตุโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ในการระบุจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน กรณีศึกษา :
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า สามารถนำผลไปใช้ในการวิเคราะห์
หาตัวแปรที่ก่อให้เกิดอันตรายบนพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อประโยชน์ในการลดจำนวนอุบัติเหตุและการปรับปรุงแก้ไข
คุณภาพของถนน 
 - จากวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อการพัฒนาเครื่องมือ
วิเคราะห์พื้นที่เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุด้วยการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
พบว่าระบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สามารถแสดงข้อมูล
การเกิดอุบัติเหตุของแต่ละตำบลได้ ตรงตามความต้องกาต้องการ 
ผู้ใช้งาน โดยระบบสามารถใช้ชุดคำสั่งในการวิเคราะห์พื้นที่เฝ้า
ระวังและสามารถใช้ชุดคำสั่งค้นหาเส้นทางจากจุดเกิดอุบัติเหตุ
ไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้เช่น โรงพยาบาล อนามัย และกู้ภัย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์

ตัวแบบท่ีตั้งท่ีเหมาะสมสำหรับจุดรองรับขยะมูลฝอย เทศบาล

ตำบลอิสาณ จังหวัดบุร ีร ัมย์ 2. เพื ่อพัฒนาต้นแบบการ

วิเคราะห์ตัวแบบท่ีตั้งท่ีเหมาะสมสำหรับจุดรองรับขยะมูลฝอย 

เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ 3. เพื่อประเมินต้นแบบ

การวิเคราะห์ตัวแบบที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับจุดรองรับขยะมูล

ฝอย เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาครั้งนี้

อาศัยกรอบแนวคิด Cross Industry Standard Process for 

Data Mining (CRISP-DM) เคร ื ่ อ งม ื อ ในการว ิ จ ั ย ไ ด ้ แ ก่  

Microsoft Excel 2016และ RapidMiner 9.6 ผลการวิจัย

พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อจุดที่ตั ้งที ่เหมาะสม ประกอบด้วย 

ปริมาณขยะ ค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือน จุด และกิโลกรัมต่อจุด 

ปริมาณขยะแปลงเป็นกิโลกรัม และผลการประเมินตัวแบบ 

พบว่า ค่าประสิทธิภาพของตัวแบบมีค่าร้อยละ 3.684 ดังนั้น 

การพัฒนาตัวแบบที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับจุดรองรับขยะมูล

ฝอย กรณีศึกษาเทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งนี้

เทศบาลตำบลอิสาณสามารถทราบถึงจุดการวางถังขยะที่

เหมาะสม 

คำสำคัญ  :  ตัวแบบท่ีตั้ง, จุดรองรับขยะมูลฝอย 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to analyze, design, 

develop, and evaluate The Suitable Locations Model 

for Waste Receptacles Spots : A Case Study of Isan 

Subdistrict Municipality, Buriram Province. This study 

used Cross Industry Standard Process for Data Mining 

(CRISP-DM). The development tools were Microsoft 

Excel 2016 and RapidMiner 9.6. The result of study, 

the variables that effect Average amount of waste per 

point household and kg per point The amount of 

waste converted to kg. The results of the model 

evaluation showed that The efficiency of the model 

was 3.684%. Therefore, The Suitable Locations Model 

for Waste Receptacles Spots : A Case Study of Isan 

Subdistrict Municipality, can able to know the suite 

for waste receptacl spots. 

Keyword: Suitable Location, Waste Receptacles Spots 
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1. บทนำ 

 ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญที ่อยู ่ค ู ่ก ับสังคมไทยมา

ยาวนานและนับวันยิ ่งมีแนวโน้ม ทวีความรุนแรงมากขึ้น 

สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปี

ตามอัตรา การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการอุปโภค

บริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่

ได้รับการจัดการ อย่างถูกต้องเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ต่ำ แม้ว่า

องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นหน่วยงานที ่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งการจัดเก็บ 

เคลื่อนย้าย รวมทั้งการทำลาย จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในการก่อสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่

เพียงพอ กับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดย

ในอดีตการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน จะเป็นหน้าที่

หน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ เช่น จังหวัด องค์การบริหารส่วน

จ ังหว ัด หร ือเทศบาลขนาดใหญ่ แต ่ภายหล ังเม ื ่อการ

เปลี ่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายการ

กระจายอำนาจ สู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล จึง

ส่งผลให้ภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองดูแล และ

บำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษา

ความสะอาดของถนน ทางนำทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง

การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูลเป็นหน้าที ่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ธัญวรัตม์ อินทรโชติ (2560) [1] 

 ปัญหาการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยเป็นอีกหนึ่งปญัหา

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายแห่งกำลังประสบอยู่ไมว่่า

จะเป็นปัญหาการเก็บขนไม่หมดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างและ

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างไมถู่กต้อง โดยปัญหาเหล่านี้ เป็น

ปัญหาที ่สะสมมานานและมีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ หลาย

ประการ เช่น มีการวางถังขยะที่ไม่เหมาะสม ทำให้ปริมาณ

ขยะมูลฝอยเพิ ่มข ึ ้น ส ่งผลกระทบต่อคุณภาพชีว ิตและ

สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่ได้ขาดการบริหาร

จัดการที่ดี ขาดความรู้ เข้าใจ จำเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่

เหมาะสมเพื ่อที ่จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นแนวคิดที่จะวิเคราะห์

ต ัวแบบที ่ต ั ้งท ี ่ เหมาะสมสำหรับจ ุดรองร ับขยะม ูลฝอย 

กรณีศึกษาเทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้นเพื่อทำให้

ทราบถึงจุดการวางขยะที่เหมาะสมและลดปริมาณขยะมูลฝอย 

 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อวิเคราะห์ตัวแบบที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับจุดรองรับ

ขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลอิสาณจังหวัดบุรีรัมย์ 

 2.2 เพื่อพัฒนาต้นแบบการวิเคราะห์ตัวแบบท่ีตั้งท่ีเหมาะสม

สำหรับจุดรองรับขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัด

บุรีรัมย์ 

 2.3 เพื ่อประเม ินต ้นแบบการวิเคราะห์ต ัวแบบที ่ตั ้งที่

เหมาะสมสำหรับจุดรองรับขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลอิสาณ 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

3. ขอบเขตการศึกษา 

ตัวแบบการวิเคราะห์ที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับจุดรองรับขยะมูล

ฝอย กรณีศึกษาเทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ ขอบเขต

ประกอบด้วย 1) ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย 11 เดือน 2) ข้อมูล

การเดินรถเก็บขยะมูลฝอย 3) ข้อมูลจำนวนประชากร 4) ข้อมูล

หลังคาเรือน 

 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาตัวแบบ 

 4.1 RapidMiner Studio เวอร ์ช ั ่น 9.6.0.0  Education 

Edition เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับ

จุดรองรับขยะมูลฝอย  

 4.2 Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทตารางคำนวณ 

สำหรับจัดการและคำนวณ ข้อมูลในรูปแบบตาราง แผนภูมิเพื่อ

แสดงข้อมูลผลลัพธ์  

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 5.1 เทศบาลทราบถึงจุดการวางถังขยะที่เหมาะสมในแต่

ละเส้นทาง 

 5.2 เทศบาลได้ประหยัดงบประมาณมากขึ้น 

 5.3 เทศบาลมีปรมิาณขยะมลูฝอยที่ลดลง 
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6. คำจำกัดความ 

 6.1  ขยะมูลฝอยชุมชน คือ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรม

ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น บ้านพัก อาศัย ธุรกิจ การค้า สถาน

ประกอบการ สถานบริการ ตลาดสด สถาบันต่าง ๆ เศษวัสดุ

ก่อสร้าง เป็นต้น  

 6.2  รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง วิธีการ

จัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนมีการคัด

แยกประเภทขยะมูลฝอยชุมชนก่อนทิ้งลงถังขยะมูลฝอย การ

จัดเก็บและขนส่ง การใช้ซ้ำการทำปุ๋ยหมัก และการนำกลับมา

ใช้ประโยชน์ใหม่  

 6.3  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง วิธีการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย รูปแบบการ

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน การพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยชุมชน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน การปลูกฝังจิตสำนึกของชุมชนในการ

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

7. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

7.1 แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [2] ให้คำจำกัด

ความ มูลฝอย หมายถึง สิ ่งต่าง ๆ ที ่เราไม่ต้องการ ที ่เป็น

ของแข็งหรืออ่อน มีความชื้น ได้แก่ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษ

อาหาร ถุงพลาสติก ภาชนะกล่องใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือ

ซากสัตว์รวมตลอดถึงวัตถุอื ่น สิ ่งใดที่เก็บกวาดได้จากถนน 

ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือท่ีอื่น 

 พระราชบ ัญญ ัต ิการสาธารณส ุข พ.ศ .2535 ได ้ ให้

ความหมาย มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร

เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหารเถ้า มูลสัตว์

ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บ กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์

หรือที่อื่น ๆ และ หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่

เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

7.2 แนวค ิ ด  Cross-industry standard process for 

data mining (CRISP-DM) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล CRISP-DM 

 กระบวนการ CRISP-DM ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี ้

 1) รู ้จ ักและเข้าใจในธุรกิจ (Business understanding) 

เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ ที่มุ่งเน้นไปที่การทำความ

เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจโดยรวม หัวหน้าโครงการหรือที่

ปรึกษาด้านการวางระบบวิเคราะห์ข้อมูล  

 2) สร ้ า งฐานข ้ อม ู ล ให ้ ครบ  ( Data understanding) 

ขั้นตอนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการพิจารณา

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ โดยเลือกว่าจะใช้

ข้อมูลทั ้งหมดหรือบางส่วนในการวิเคราะห์ให้สอดรับกับ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในอดีตการศึกษาหาแนวโน้มความ

ต้องการตลาด  

 3) เตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้ (Data preparation) ขั้นตอน

การแปลงข้อมูลที่ได้รวบรวมมาและเลือกไว้ ให้อยู่ในรูปแบบที่

พร้อม สำหรับนำไปวิเคราะห์ในข้ันตอนต่อไปได้ โดยการทำให้

เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง (Data cleaning) มักใช้เวลาค่อนข้างมาก 

เพื ่อลดความผิดพลาดให้น้อยที ่ส ุด เพราะขั ้นตอนใช้เวลา

มากกว่า 50% ของเวลารวมทั้งหมด การลดข้อผิดพลาดของ

ข้อมูลได้มากเท่าใดก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น 

 4) จัดทำและเลือกโมเดลที่ใช่ (Modeling) ขั้นตอนการ

สร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะหข์้อมูล 

โดยสามารถใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ผสมผสานกัน อาทิ การ

จำแนก (Classification) การแบ่งกลุ่ม (Clustering) และการ

สร้างความสัมพันธ์ (Association rule) ในร้านสะดวกซื้อ จะ

นำข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละรายมาหาความสัมพันธ์  

 5) ประเมินผลก่อนตัดสินใจ (Evaluation) เป็นขั้นตอน

ก่อนนำผลลัพธ์ที ่ได้จากขั้นตอนที่ 4 ไปใช้งาน ด้วยการวัด

ประสิทธิผลของผลลัพธ์ที่ได้กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในขั้นตอน
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แรก ว่ามีนัยสำคัญหรือความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้

อาจต้องกลับไปทบทวนขั้นตอนที่ 2 – 4 ซ้ำอีกครั้ง ในกรณีที่

ผลลัพธ์ไม่ม ีความน่าเชื ่อถือเพียงพอ หรือไม่สอดรับกับ

วัตถุประสงค์ 

 6) เผยแพร่ผลวิเคราะห์ (Deployment) ขั้นตอนการนำ

ผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้งานเป็นการทั่วไป อาจจัดทำเป็นรูปแบบของ

รายงาน (Report) หรือแผนภาพ (Dashboard) ที ่พร้อมให้

ฝ่ายต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ 

และดำเนินการต่างๆ ในทางธุรกิจต่อไป [3] 

7.3 ข้อมูลพ้ืนที่เกี่ยวกับเทศบาลตำบลอิสาณ 

 1. ประวัติความเป็นมา 

        (เทศบาลตำบลอีสาณ, 2560) [4] ตำบลอิสาณ แต่เดิม

เป็นตำบลที่อยู่รอบเมืองบุรีรัมย์ โดยมีลลม เป็นเส้นแบ่งอาณา

เขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตถือเป็นเขตตำบลในเมือง ส่วนพื้นที่ที่อยู่

รอบนอกถือเป็นเขตของตำบลอิสาณ ในเขตตัวเมืองมีวัด 1 

แห่ง คือ วัดกลาง ปัจจุบัน คือ วัดพระอารามหลวง อีกวัดหนึ่ง

อยู่ทาทิศอิสาณของตัวเมืองและอยู่นอกฝั่งละลม คือ วัดอิสาณ 

เพื่อให้เป็นศิริมงคล บรรพบุรุษจึงพร้อมใจกันใช้ชื่อตำบลเป็น

ช่ือวัด 

 2. พื้นที ่

        พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบค่อนข้างแห้งแล้งเขตพื้นท่ี 

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ทิศใต้ ติดกับ ต.

เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านยาง อ.

เมือง จ.บุรีรัมย์ ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.

บุรีรัมย์ 

 3. อาชีพ 

        อาชีพหลัก: ทำนา 

        อาชีพเสริม: ทำสวน สำหรับกลุ ่มสตรีรวมกลุ ่มทำ

รองเท้าจากผ้าและหนัง 

 

 4. สาธารณูปโภค 

        ตำบลอิสาณ ได้รับการสนับสนุนในด้านไฟฟ้าร้อยละ

95.72, การประปาร้อยละ45.02, โทรศัพท์สาธารณะร้อยละ

44.44, โรงเรียนร้อยละ16.66, หอกระจายข่าวร้อยละ77.77, 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ร้อยละ22.22 

 5. การเดินทาง 

        ตำบลอิสาณสามารถติดต่อหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

และติดต่อกันได้สะดวกทางรถยนต์ หมู่บ้านต่างๆ ของตำบลอิ

สาณตั้งเรีองรายอยู่รอบๆ เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์       

 6. ผลิตภัณฑ์ 

        รองเท้าสตรีและผู้หญิง- สาโท, เครื่องประดับหินสี 

 

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 สมพงษ์ แก้วประยูร (2558) [5] ทำวิจ ัยเร ื ่องความรู้  

ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา วัตถุประสงค์ 1) ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเร ือนของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2) 

เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูล

ฝอยในครัวเรือนจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ3) ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติ กับพฤติกรรมการ

จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่

อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา จำนวน 400 คน โดยการส ุ ่ มแบบบ ั ง เอ ิญ ใ ช้

แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่ง

ออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชน 

ตอนที่ 2 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตอนท่ี 

3 ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตอนที ่ 4 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และตอนที่ 5 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูล

ฝอยในครัวเร ือน สถิต ิที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได ้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

พบว่า ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน อยู่ระดับสูง มีทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือนอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง และมีพฤติกรรมการ

จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับมาก โดยประชาชน

ที่มทีี่อยู่อาศัย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดอืน

มีผลต่อความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ในขณะที่ 
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เพศ และอาชีพของประชาชน มีผลต่อทัศนติในการจัดการขยะ

มูลฝอยในครัวเรือน สำหรับ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือนของประชาชน มีผลต่อพฤติกรรมจัดการขยะ

มูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 

และพบว่าความรู้และทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือนของประชาชน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับปานกลาง 

 ณัฏฐ์วัฒน์ นิมิตมงคล (2559) [6] ทำวิจัยเรื่องพฤติกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตสวนหลวง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการ

จัดการขยะมลฝอยของประชาชนในเขตสวนหลวง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 2) เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตสวน

หลวงจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับ

การศึกษาอาชพี รายได้ต่อเดือนในครัวเรือนจำนวนสมาชิกใน

ครัวเรือน ประชากรในเขตสวนหลวงจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

จำนวน 380 คร ัวเร ือน เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ ในการว ิจ ัยเป็น

แบบสอบถาม พบว่าพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ

ประชาชนในเขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

การใช้ซ้ำอยู่ในเกณฑ์ดี รองลงมาคือด้านการลดการเกิดขยะ

มูลฝอยอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการนํากลับมาใช้ใหม่เป็นลำดับ

สุดท้ายส่วนผลการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มี

ผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต

สวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคลพบว่ารายได้ต่อเดือนในครัวเรือน และจำนวนสมาชิกใน

ครัวเรือนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูล

ฝอยของประชาชนในเขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตสวน

หลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 

8. วิธีการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 วิธีการดำเนินงาน 

9. ผลการวิจัย 

9.1 ความเข้าใจธุรกิจและข้อมูลธุรกิจ (Business and 

Data Understanding) 

 1. กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เทศบาล

ตำบลอิสาณเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์

พัฒนาและประเมินต้นแบบการวิเคราะห์ต ัวแบบที ่ต ั ้งที่

เหมาะสมสำหรับจุดรองรับขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลอิสาณ 

จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ได้ทราบถึงจุดการวางถังขยะที่เหมาะสม

และประหยัดงบของเทศบาลและเพื ่อทำให้ขยะมูลฝอยมี

ปริมาณทีล่ดลง 

 2. ระบุปัญหา (Problem Statement) เทศบาลตำบลอิ

สาณมีการวางตำแหน่งที่ตั้งถังขยะมูลฝอยไม่เหมาะสม และมี

การวางถังขยะภายในหมู่บ้านบางที่ห่างเกินไป บางที่ถี่เกินไป 

จำนวนถังขยะมูลฝอย 

 3. โอกาสทางธ ุรก ิจ (Business Challenge) เทศบาล

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านการจัดการจุดตัง้

ถังขยะ เพื่อให้ได้ทราบถึงจุดการวางถังขยะที่เหมาะสมและ

ประหยัดงบของเทศบาล เพื่อทำให้ขยะมูลฝอยมีปริมาณที่

ลดลง และไม่เพียงพอในการทิ้งขยะในแต่ละครั้งก่อให้เกิดขยะ

มูลฝอยมีปริมาณสูงถึง 11 ตันต่อวัน 

 4. การรวบรวมข้อมูล (Data Collect) ผู้วิจัยได้ส่งเอกสาร

ทางราชการเพื่อขอข้อมูลไปให้เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัด

บุรีรัมย์ ต่อมาได้เดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองที่เทศบาล

ตำบลอิสาณ โดยผู้วิจัยได้ขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขยะทั้งหมด

เพื่อท่ีจะได้ทำการวิเคราะห์ 
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 5. การจัดเก็บข้อมูล (Data Store) ผู้จัดทำได้ทำการนำ

เอกสารที่รวบรวมได้นำมาเรียบเรียง แล้วทำการบันทึกลง 

Microsoft Excel โดยได้แก่ แปลงลิตรให้เป็นกิโลกรัม จำนวน

รถถังขยะ และจุดตั้งถังขยะมูลฝอย 

 6. การตรวจสอบความถูกต้อง (Data Validate) ผู ้ว ิจัย

ตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบของเอกสารก่อนทำการบันทึก

ข้อมูลลง Microsoft Excel ตรวจสอบวันที่ จำนวนครัวเรือน 

ปริมาณขยะ แปลงลิตรเป็นกิโลกรัม ค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือน 

จำนวนรถขยะ และจุดตั้งถัง  

9.2 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 

 1. การรวบรวมข้อมูล (Data Integrating) ผู้วิจัยได้ทำการ

จัดกลุ่มข้อมูลโดยให้สัมพันธ์กับตัวแบบที่ตั้งที่เหมาะสม โดย

คัดเลือกข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแบบที่ตั้งที่เหมาะสมจากนั้น

นำมาทำความสะอาดข้อมูลปริมาณขยะรายวัน เพื่อให้ได้ชุด

ข้อมูลของการวางจุดที่ตั้งขยะมูลฝอยแต่ละรายการด้วยมือ  

 2. การคัดเลือกข้อมูล (Data Selection) เป็นขั้นตอนการ

คัดเลือกข้อมูลเกี ่ยวข้องของข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยและ

เส้นทางการเดินรถเก็บขยะในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งข้อมูลข้อมูลดิบ

ทั้งหมดจะได้จากการรวบรวมเอกสารในขั้นตอนการทำความ

เข้าใจกับข้อมูล นำข้อมูลที ่ผ ่านการรวบรวม ได้แก่ วันที่ 

จำนวนครัวเรือน ปริมาณขยะ แปลงลิตรเป็นกิโลกรัม ค่าเฉลี่ย

ต่อครัวเรือน จำนวนรถขยะ จุดที่ตังขยะ บันทึกลง Microsoft 

Excel  

 3 . การทำความสะอาดข ้อม ูล (Data Cleaning) เป็น

ขั้นตอนในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ถ้าข้อมูลมี

ค่าว่างหรือรายการปริมาณขยะมูลฝอยไม่สมบูรณ์ จะถูกตัด

ออกไป ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของข้อมูลที่ถ้านำมาวิเคราะห์แลว้

อาจจะได้กฎความสัมพันธ์ที ่ไม่ถูกต้อง ทำความสะอาดชุด

ข้อมูลที่ผ่านการบักทึกมาแล้ว โดยทำการตรวจสอบแอตทริบิว

ที่เลือกมารวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละฟิลด์โดยใช้

โปรแกรม Microsoft Excel เป็นเครื ่องมือในการทำความ

สะอาดและจัดการข้อมูล 

 4. การตรวจสอบข้อมูล (Data Integrating) เป็นขั้นตอน

ในการจัดกลุ่มของข้อมูลปริมาณขยะ ทำการตรวจสอบชุด

ข้อมูลที่บันทึกให้มีความถูกต้องประเภทชนิดข้อมูล ตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแต่ละรายการ และทำการตรวจสอบชุด

ข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนำไปสร้างโมเดลการวิเคราะห์ที่ตั ้งที่

เหมาะสมสำหรับจุดรองรับขยะมูลฝอย 

 5. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูล (Data Format) ทำ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ ชุดข้อมูล Dataset 

ที่พร้อมจะนำไปสร้างโมเดลตัวแบบที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับจุด

รองรับขยะมูลฝอย 

 

9.3 การพัฒนาแบบจำลอง (Model) 

 1. เทคนิคการวิเคราะห์การหาความสัมพันธ์ 

ภาพที่ 3 การประมวลผลข้อมูล Correlation Matrix 

 
ภาพที่ 4 ผลลัพธ์ Correlation Matrix แสดงความสัมพันธ์

ของตัวแปร 

 จากภาพที่ 3 และภาพที่ 4 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง  

V_waste  กับ  Trans (T 200 kg.)  ม ีความส ัมพ ันธ ์ เป็น 

Nagetive  คือ  -0.131  โดย ความสัมพันธ์ระหว่าง  V_waste  

กับ  a_trash มีความสัมพันธ์เป็นPositive  คือ  0.836  โดย

สามารถดูได้จากสีที่ไฮท์ไลต์ โดยสีขาว หมายถึง ตัวแปรไม่มี

ความสัมพันธ์กัน หรือ ความสัมพันธ์นั้นไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

แต่ถ้าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมากจะไฮท์ไลต์สีม่วงเข้มเช่น 

ตัวแปร Trans (T 200 kg.) กับ a_trash มีความสัมพันธ์ที่ 

0.836 

 กล่าวโดยสรุป ความสัมพันธ์มี 2 ลักษณะ คือความสัมพันธ์

เชิงบวก และ ความสัมพันธ์เชิงลบ โดยความสัมพันธ์เชิงบวก 
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หมายความว่า ตัวแปรหนึ ่งมีค่าเพิ ่มขึ ้นอีกตัวแปรจะมีค่า

เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์เชิงลบ หมายความ

ว่า ตัวแปรหนึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นอีกตัวแปรจะมีค่าลดลง 

 2. เทคนิคการวิเคราะห์การพยากรณ์ 

 

 

ภาพที่ 5 การประมวลผลข้อมูล Generalized Linear 

ภาพที ่6 ผลลัพธ์จากการพยากรณ ์

 จากภาพที ่ 5 และภาพที่ 6 พบว่าโมเดล Generalized 

linear สามารถทำการพยากรณ์ออกมา ได้จุดแต่ละเส้นทาง

ส่วนมากจะไม่เกิน 19-20 จุด จากการคำนวณหาค่าของแต่ละ

แอทริบิวของจุดแต่ละสัปดาห์ ก็จะทราบว่าเส้นทาง 1 เส้น 

ต้องมีการวางถังขยะ 19 จุด จึงจะเหมาะสม 

 

 

 

9.4 การตรวจสอบและประเมินแบบจำลอง (Evaluation) 

      การประเมินโมเดล Generalized Linear 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ผลลัพธ์การประเมิน 

 จากภาพท่ี 7 พบว่า intercept วัดประสิทธิภาพการใช้งาน

ของโมเดล Generalized Linear อย ู ่ท ี ่  19-20 จ ุด ต ่อ 1 

เส้นทาง 

9.5 การประยุกต์ใช้งานแบบจำลอง (Deployment) 

      การนำโมเดล Generalized Linear ไปใช้ 

 

 

 

ภาพที่ 8 การนำโมเดลไปใช้ด้วย Operator Apply Model 

ภาพที่ 9  ผลลัพธ์การนำโมเดลไปใช้ 

จากภาพท่ี 4 และภาพที่ 5 พบว่าโมเดล Generalized linear 

สามารถทำการพยากรณ์พยากรณ์ออกมาได้ จุดแต่ละเส้นทาง

ส่วนมากจะไม่เกิน 19-20 จุด จากการคำนวณหาค่าของแต่ละ

แอทริบิวของจุดแต่ละสัปดาห์ ก็จะทราบว่าเส้นทาง 1 เส้น 

ต้องมีการวางถังขยะ 19 จุด จึงจะเหมาะสม 

10. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องตัวแบบท่ีตั้งที่เหมาะสมสำหรับจุดรองรับขยะ

มูลฝอยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โครงข่ายกรณีศึกษา เทศบาล

ตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ข้อมูลของเทศบาลตำบลอิ

สาณ ผู ้ว ิจัยได้ขอข้อมูลปริมาณขยะย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล

พื้นฐาน ได้แก่ ชื่อหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน ช่ือผู้ใหญ่ทั้งหมด และ

เส้นทางการเดินรถเก็บขยะต่อสัปดาห์ เพื ่อที ่จะได้ทำการ
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วิเคราะห์ที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับจุดรองรับขยะมูลฝอย การ

วิเคราะห์ใช้เทคนิค การหาความสัมพันธ์และเทคนิคการ

พยากรณ์ และใช้โมเดล พบว่าโมเดล Generalized linear 

การพยากรณ์หาจุด แต่ละเส้นทางส่วนมากจะไม่เกิน 19-20 

จุด จากการคำนวณหาค่าของแต่ละแอทริบิวของจุดแต่ละ

สัปดาห์ ก็จะทราบว่าเส้นทาง 1 เส้น ต้องมีการวางถังขยะ 19 

จุด จึงจะเหมาะสม 

11. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัด
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเทคนิคเหมอืงข้อมูล 
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Khiri Khan Province With data mining techniques 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการนำเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลมาใช้ในการ
ว ิ เคราะห ์พฤต ิกรรมของน ักท ่องเท ี ่ยว  ม ีว ัตถ ุประสงค์                  
1). เพื ่อสร ้างต ัวแบบพยากรณ์ในการวิเคราะห์พฤติกรรม        
ของนักท่องเที่ยวในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์         
ด ้วยเทคน ิคการทำเหม ืองข ้อม ูล  2). เพ ื ่ อ เปร ียบเท ียบ
ประสิทธิภาพของตัวแบบ กลุ่มตัวอย่างข้อมูล คือ แบบสอบถาม
จากนักท่องเที่ยว จำนวน 2,000 รายการ ทำการสร้างตัวแบบ
โดยใช้เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของโมเดลโดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบ Split Validation       
และแบบ Cross Validation 

ผลการวิจัยพบว่าการสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยใช้เทคนิค 
Decision Tree เพื ่อเปรียบเทียบประสิทธ ิภาพของตัวแบบ        
ที่มีค่าความถูกต้องมากที่สุด สามารถสรุปได้ว่า ตัวแบบที่สร้าง     
จากเทคน ิค Decision Tree โดยใช ้ ว ิ ธ ี การว ัดแบบ Spilt 
Validation (90:10) มีค่าความถูกต้องมากที่สุดคือ 57.50% 
คำสำคัญ – เทคนิคเหมืองข้อมูล, ต้นไม้ตัดสินใจ, พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 

 
ABSTRACT 

 This research is to apply data mining 
techniques to analyze tourist behavior. Have a purpose. 
1). To create a forecast model for analyzing the 
behavior of tourists in Hua Hin District. Prachuap Khiri 

Khan Province with data mining techniques. 2). To 
compare the performance of the model. The data 
samples were questionnaires from 2,000 tourists. Model 
was constructed using decision tree technique.                  
The performance of the models was compared using  
the Split Validation and Cross Validation data 
segmentation methods.  

The results of the study showed that the 
prediction model was constructed using the Decision 
Tree technique to compare the model performance. 
With the most accurate value Can conclude that The 
model created from the Decision Tree using the Spilt 
Validation (90:10) method had the highest accuracy at 
57.50%. 
Keywords –  Data mining techniques, Decision tree, 
Tourist behavior 

 
1. บทนำ 

ปัจจ ุบ ันการท่องเท ี ่ยวในประเทศไทยได ้ขยายต ัวขึ้น         
อย่างรวดเร็ว ในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
มาเที ่ยวในประเทศไทยถึง 39.7 ล้านคน[1] โดยถือได้ว่าเป็น
รายได้หลักของประเทศไทย ซึ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น       
ม ีหลายร ูปแบบ ได ้แก ่  การท ่องเท ี ่ยวทางประว ัต ิศาสตร์            
การท่องเที ่ยวเช ิงส ุขภาพ การท่องเที ่ยวเชิงน ันทนาการ           
การท ่องเท ี ่ ยว เช ิ งก ีฬา การท ่องเท ี ่ ยว เช ิ งท ัศนศ ึ กษา                 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author 
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การท่องเที่ยวแบบผจญภัย และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ [2] 
ซึ่งแต่ละจังหวัดในประเทศไทยก็จะมีความแตกต่างกันสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่น่าสนใจมีความแตกต่างกันทั้งในเรื ่องของ
ภูมิศาสตร์   และวัฒนธรรม แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรค COVID-19  ส่งผลให้การท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรายได้
สำค ัญให้ก ับประเทศเก ิดการชะลอต ัว  ส ่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
ทางภาครัฐ  จึงได้มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศ
มากยิ่งข้ึน ผ่านนโยบายต่าง ๆ ที่สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการ
ท่องเที่ยว เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์ เป็นอีกหนึ ่งจังหวัดที ่ชาวไทย       
และชาวต่างชาติรู้จัก และเดินทางเข้ามาเที่ยว เนื่องจากไม่ไกล
จากกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางสะดวก ไม่วุ่นวาย และยัง
ม ีความโดดเด ่นของสถานท ี ่ท ่อง เท ี ่ ยวอย ่ าง เห ็นได ้ ชัด                  
มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยว            
แบบประวัติศาสตร์ การท่องเที ่ยวเชิงนันทนาการ และการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งสามารถเที่ยวได้ทั้งปี  นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน เพราะเป็น   
อีกหนึ ่งอำเภอที ่ม ีจ ุดเด่น  ตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการ
เจริญเติบโตของชุมชนอย่างรวดเร็ว เหมาะแก่การพักผ่อน มีร้านค้า 
ร้านอาหาร สปา สถานที่บันเทิง และห้างสรรพสินค้า ที ่รองรับ
นักท่องเที่ยว [2]  ซึ ่งที ่ผ่านมานั้น ถึงแม้นักท่องเที่ยวจะนิยม
เดินทางมาท่องเที ่ยวในเขตอำเภอหัวหิน แต่สิ ่งหนึ่งที ่สำคัญ      
ที่ผู้ประกอบการควรจะเรียนรู้และทำการศึกษาเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกระตุ้น
การท่องเที่ยวได้ คือการศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว      
ที ่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่ เพื ่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยหรือสาเหตุ      
ในการเดินทางมาท่องเที่ยว รวมถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
และเนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทำให้เกิดการชะลอตัว    
ในเรื ่องของการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็น        
ที ่สำคัญเป็นอย่างมาก ทำให้ทราบข้อมูล เพื่อนำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ต่อไป  
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการวิธีการในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและวิเคราะห์
พฤต ิกรรมของน ักท ่องเท ี ่ยวในเขตอำ เภอหัวห ิน จ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ซึ่งวิธีนี้เหมาะ
สำหรับค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล จากข้อมูลขนาดใหญ่       

โดยสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จัดกลุ่มข้อมูล และสามารถ
นำมาใช้ในการทำนายพยากรณ์ข้อมูลได้ [3] ซึ ่งงานวิจ ัยนี้       
เป็นการนำข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยว     
ในเขตอำเภอหัวหินประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 
และข้อมูลพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยว ผ่านกระบวนการเก็บ
ข ้อม ูลจากแบบสอบถามจำนวน 2,000 ช ุด มาว ิ เคราะห์
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
ตามสถานที่ต ่าง ๆ แต่ละประเภท โดยศึกษาพฤติกรรมของ
นักท่องเที ่ยว ประเภทของการท่องเที ่ยว และปัจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิค K-
Mean มาจัดกลุ่มของนักท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน และเทคนิค
ต้นไม้ต ัดสินใจสร้างตัวแบบในการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในเขตอำเภอหัวหิน เพื่อช่วยในการสร้างสร้างกลยุทธ์หรือ
แนวทางในการกระตุ้นนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวในเขตอำเภอ
หัวหินมากขึ้น และเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาส่งเสริมประชาสัมพนัธ์
การท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของ

นักท่องเที ่ยวในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์        
ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณ์ในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์   

 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 การทำเหมืองข้อมูล 

ทฤษฎีการทำเหม ืองข ้อม ูล  ค ือกระบวนการที ่กระทำ          
กับข้อมูลจำนวนมาก เพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซอ่น
อยู่ในชุดข้อมูลนั้น ในปัจจุบันการทำเหมืองข้อมูลได้ถูกนำไป
ประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท [4] 
4.2 เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) 

การแบ่งกลุ่มข้อมูล หรือการวิเคราะห์คลัสเตอร์ (cluster 
analysis) เป็นวิธีการจัดกลุ ่มข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกันไว้       
ในกลุ่มเดียวกัน (เรียกว่า คลัสเตอร์) เป็นส่วนหลักของ การทำ
เหมืองข้อมูล การรู ้จำแบบ, การวิเคราะห์ภาพ ชีวสารสนเทศ
ศาสตร์ การบีบอัดข้อมูล คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การเรียนรู้      
ของเครื่อง และใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ [5]   
 
4.3 เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ (Decision tree) 

การเรียนรู ้แบบต้นไม้ตัดสินใจ เป็นหนึ ่งในวิธีการเรียนรู้       
ซึ่งใช้ในสถิติ, การเรียนรู ้ของเครื ่อง และการทำเหมืองข้อมูล     
โดยพิจารณาการสังเกตการแบ่งแยกข้อมูลโดยพิจารณาข้อมูล     
ในการเรียนรู ้ของเครื ่อง (machine learning) ต้นไม้ตัดสินใจ 
เป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ที ่ใช้ทำนายประเภทของวัตถุโดย
พิจารณาจากลักษณะของวัตถุ [4] 
4.4 การวัดประสิทธิภาพโมเดล 

การวัดประสิทธิภาพซึ่งประกอบไปด้วยค่าความแม่นตรง 
(Precision) คือ การวัดความสามารถของระบบในการขจัดข้อมูล
ที ่ไม่เกี ่ยวข้องออกไป แสดงถึงความแม่นยำ ค่าความระลึก 
(Recall) คือ ค่าความสามารถของระบบในการเลือกข้อมูล       
ค่าความแม่นยำ (Accuracy) คือ ค่าประสิทธิภาพการพยากรณ์
ของตัวแบบโดยรวม และค่าถ่วงดุล (F-Measure) [6]  
4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลแนะนำแหล่ง
ท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานี จากความ
ต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที ่ยว ต ัวอย่างที ่ ใช้ใน
การศึกษา คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือชาวบ้าน  
ที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 1,840 คน จากแหล่ง
ท่องเที่ยว จำนวน 23 แห่ง โดยแบ่งแหล่งท่องเที่ยวตามกจิกรรม
การท่องเที่ยวออกเป็น 5 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลแนะนำ
แหล่งท่องเที่ยวดำเนินการด้วยการใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 

(Data Mining) ซึ่งเทคนิคท่ีนำมาใช้คือ การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ 
(DecisionTree Learning) และนำ เสนอระบบฐานข ้อมู ล         
ของงานวิจัยในรูปแบบเว็บไซต์ผลการศึกษาความต้องการ และ
พฤติกรรม พบว่า การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของแหล่งท่องเที่ยว
จากแอปพลิเคช่ันแนะนำแหล่งท่องเที่ยว มีความสำคัญต่อการ
ตัดสินใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และผลการ
ประเม ินประสิทธ ิภาพของระบบฐานข้อม ูลแนะนำแหล่ง
ท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับดี [7] 
    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
เพศหญิง ชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวเพศหญิง จำนวน 325 
คน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
และ ใช ้ สถ ิ ต ิ ก า รถดถอยพห ุค ูณ  ( Multiple Regression)           
เพื ่อวิเคราะห์อ ิทธิพลของตัวแปรผลจากการศึกษา พบว่า
นักท่องเที ่ยวมีแรงจูงใจทางการท่องเที ่ยวด้านแรงผลักดัน       
จากภายในในระดับมาก มีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวด้านแรง
ดึงด ูดจากภายนอกในระดับปานกลาง ม ีอ ุปสรรคทางการ
ท่องเที่ยวน้อยที่สุด และมีแนวโน้มการกลับมาเที่ยวซ้ำ และบอก
ต่อมากที่สุด อย่างไรก็ตามพบว่าแรงจูงใจทางการท่องเที ่ยว             
ด้านแรงผลักดันจากภายในไม่ม ีอ ิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที ่ยว แต่แรงจูงใจทางการท่องเที ่ยวด้านแรงดึงดูดจาก
ภายนอก และอุปสรรคทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การท่องเที่ยว[8] 

ระบบแนะนำสถานที ่ท่องเที ่ยวรายบุคคลโดยใช้เทคนิค     
การจัดกลุ่ม และกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ บทความ     
นี้ จึงนำเสนอระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคล โดยใช้
เทคนิคการจัดกลุ ่มและกระบวนการลำดับชั ้นเชิงวิเคราะห์         
ซึ่งเทคนิคการจัดกลุ่มและกระบวนลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ถูกนำมา
ผสมผสานกันเพื่อสร้างแบบจำลองการจัดลำดับสถานท่ีท่องเที่ยว 
แบบจำลองดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ตามความชอบ และเงื่อนไขบังคับต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวแต่ละ
คนโดยผลการประเมินแบบจำลองการจัดลำดับสถานที่ท่องเที่ยว
ซึ ่งใช้ชุดทดสอบ จำนวน 400 ชุด ซึ ่งประกอบด้วย ลำดับของ
สถานที ่ท่องเที ่ยว 50 แห่ง ที ่ถูกจัดลำดับโดยนักท่องเที ่ยว       
400 คน พบว่า ลำดับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้จากแบบจำลองมี
ความถูกต ้องตรงกับที ่น ักท่องเที ่ยวได ้จ ัดลำดับไว ้โดยค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของสเพียร์แมน มีค่าเท่ากับ 0.907 
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นอกจากนี้ยังพบว่า ไม่ว่าจะเพิ่มจำนวนสถานที่มากเท่าใดก็ไม่มี
ผลต่อความถูกต้องของแบบจำลอง [9] 

 
5. วิธีการดำเนินงานวิจัย 

  ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวใน
เขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ ประกอบไปด้วย         
6 ขั้นตอน ได้แก่ 
5.1 ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยทำการศึกษางานวิจัยในลักษณะที่เกี ่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  ศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกับ
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การทำเหมืองข้อมูลในลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการทำงานวิจัยและการสร้างแบบสอบถาม 
5.2 จัดทำแบบสอบถามและเก็บข้อมูล 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
หัวข้อต่าง ๆ เพื ่อนำมาต่อยอดในการเป็นแนวทางการทำ
แบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถาม ออกแบบสอบถาม
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในการสร้างตัวแบบ
วิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นประกอบไปด้วย     
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ 
อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว ได้แก่ ความถี่ในการท่องเที่ยว ข้อมูลท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์การเดินทาง รูปแบบการเดินทาง ยานพาหนะในการ
เดินทาง ระยะเวลาในการพักแรม ช่วงเวลาในการท่องเที ่ยว 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ประเภทค่าใช้จ่ายสูงสุด  ประเภทท่ีพกั 
ประเภทของสถานท่ีท่องเที่ยว 
      ทำการเก ็บรวบรวมแบบสอบถาม จำนวน 2,000 ชุด       
โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 รูปแบบคือ การเก็บแบบออฟไลน์     
โดยแจกแบบสอบถามตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆในเขตอำเภอ     
หัวหิน เช่น ร้านอาหาร ตลาดซิเคด้าร์ คาเฟ่ ตลาดโต้รุ่ง เป็นต้น 
และการกระจายแบบสอบถามแบบออนไลน์ผ่าน Google from  
5.3 การเตรียมข้อมูล 

5.3.1 คัดเลือกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำมาวิเคราะห์ข้อมูล 
จำนวน 17 ปัจจัย ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ 
อาชีพ สถานภาพ การศึกษา รายได้ต่อเดือน ข้อมูลพฤติกรรม
ของนักท่องเที ่ยว ได้แก่ ความถี ่การเดินทาง แหล่งข้อมูล 

วัตถุประสงค์การเดินทาง ประเภทการเดินทาง ยานพาหนะใน
การเดินทาง ระยะเวลาการพักแรม ช่วงวันในการท่องเที่ยว 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน ประเภทค่าใช้จ่าย ประเภทที่พัก 
ประเภทสถานท่ีท่องเที่ยว  

 
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพือ่สร้างแบบจำลอง 

ลำดับ ชื่อตัวแปร รายละเอียด 
1 เพศ เพศชาย 

เพศหญิง 
2 อายุ วัยเด็ก 0-14ปี 

วัยทำงาน 15-59 ป ี
วัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

3 สถานภาพ โสด    
สมรส 
หม้าย 
หย่าร้าง 

4 การศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ระดับปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตรี 

5 อาชีพ พนักงาน/ลูกจา้งบริษัท 
รับจ้าง 
ตัวเทนขายสินค้า 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
นักเรียน/นักศึกษา 
ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตัว 
ข้าราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

6 รายได้ต่อเดือน ต่ำกว่า 15,000บาท 
15,001-30,000 บาท 
30,001-50,000บาท 
50,000 บาทขึ้นไป 

7 ความถี่การเดินทาง 1ครั้ง/เดือน  
2ครั้ง/เดือน 
3ครั้ง/เดือน  
อื่น ๆ 

8 แหล่งข้อมูล หนังสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต 
วารสาร/คู่มือการเดินทาง 
วิทยุ/โทรทัศน ์
เพื่อน/ญาติ 
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว/ททท. 
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ลำดับ ชื่อตัวแปร รายละเอียด 
สมาคมท่องเท่ียว 
บริษัททัวร ์
เอกสารเผ่นพับ/โบรชัวร์ 

9 วัตถุประสงค์การ
เดินทาง 

พักผ่อน/ท่องเท่ียว 
เยี่ยมญาติ/เพื่อน 
ทัศนศึกษาแสวงหาความรู้ 
พักฟื้น 
ประชุม/สัมมนา 
ธุรกิจ 
เทศกาล 
ปฏิบัติราชการ 
ซ้ือสินค้า 
ไหว้พระขอพร 
อื่น ๆ 

10 ประเภทการเดินทาง คนเดียว  
ครอบครัว 
กลุ่มเพื่อน  
บริษัททัวร ์
เท่ียวด้วยกันกลุ่มใหญ่ 

11 ยานพาหนะในการ
เดินทาง 

รถยนต์ส่วนตัว 
รถโดยสารประจำทาง 
รถเช่า/รถตู้ 
เครื่องบิน 
รถยนต์บริษัทนำเท่ียว 
รถจักรยานยนต์ 
รถไฟ 

12 ระยะเวลาการพกั
แรม 

1คืน  
2คืน 
3คืน  
มากกว่า3คืน 

13 ช่วงวันในการ
ท่องเที่ยว 

วันธรรมดา 
วันหยุดสุดสัปดาห์ 
วันหยุดเทศกาล 
วันหยุดพักผ่อนประจำปี 

14 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตอ่คน
ต่อวัน 

ต่ำกว่า1,000บาท 
1,001-3,000บาท 
3,001-5,000บาท 
มากกว่า5,000บาท 

15 ประเภทค่าใช้จ่าย  ที่พัก 
ความบันเทิง 
อาหาร 
ของที่ระลึก 

ลำดับ ชื่อตัวแปร รายละเอียด 
บริการนำเที่ยว 
การเดินทาง 

16 ประเภทที่พัก  บังกะโล 
เกสเฮาส์ 
บ้านพักข้าราชการ 
โรงแรม  
รีสอร์ท 
ไม่พักค้างคืน 

17 ประเภทสถานที่
ท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาต ิ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ 

 

5.4 การเปลงข้อมูล 
 ทำการเปลงข้อมูลบางแอททริบิวต์ให้อยู ่ในช่วงค่าข้อมูล      
ที ่สามารถใช้สำหรับการสร้างโมเดลต้นไม้การตัดสินใจในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ 

- แบ่งช่วงอายุเป็นจำนวน 3 ช่วง คือ  
  ช่วงอายุวัยเด็ก 0-14 ปี  
  ช่วงอายุวัยทำงาน 15-59 ปี  
  ช่วงวัยผู้สูงอายุ คือ 60 ปีขึ้นไป  

- แบ่งช่วงระดับการศึกษา เป็นจำนวน 3 ช่วงคือ  
ต่ำกว่าปริญญาตรี       
ช่วงระดับปริญญาตรี  
ช่วงสูงกว่าปริญญาตรี  

- แบ่งช่วงสถานท่ีท่องเที่ยวเป็น 3 ประเภท คือ  
แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาต ิ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างชุดข้อมูลที่ผา่นกระบวนการแปลงข้อมูล 

 
5.5 การสร้างโมเดล 
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 5.5.1 สร ้ า งต ั วแบบในการว ิ เ คราะห ์พฤต ิกรรมของ
นักท่องเที ่ยวในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์          
ด้วยเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ โดยใช้โปรเกรม Rapid Miner 
Studio

 
ภาพที่ 3 กระบวนการสร้างโมเดลด้วยเทคนิค Decision Tree 

  
 จากภาพที่ 3 แสดงกระบวนการสร้างโมเดลด้วยเทคนิค 
Decision Tree โดยการนำข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที ่ยว   
ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน 2,000 
รายการ มาผ่านกระบวนการแบ่งข้อมูล เพื่อนำไป  
ว ัดประส ิทธ ิภาพ ของโมเดล โดยใช ้ว ิธ ีการแบบ Cross 
Validation และ Split validation เพื่อทำการสร้างโมเดลและ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล โดยทำการเก็บรวบรวมไว้
ใน Operator Log 
5.6 การวัดประสิทธิภาพของโมเดล 
 ประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบโดยใช้วิธีการแบ่งข้อมูล 
เพ ื ่ อทดสอบประส ิทธ ิภาพ 2 ว ิ ธ ีค ือ  ว ิ ธ ีที่1 แบบ Cross 
validation โดยกำหนดกลุ่ม K=5, K=10 และ K=15 และวิธีที ่2 
แบบ Split validation โดยกำหนดจำนวนข้อม ูลคือ 70:30, 
80:20, 90:10 เพื ่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่าความถูกต้อง       
ของตัวแบบ (Accuracy)  
5.7 การนำไปใช้ 
 สามารถนำผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเขต
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปประยุกต์ใช้ในการหา
แนวทางเพื ่อกระตุ ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอำเภอ      
หัวหินได้ จากการรับรู้ถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  
 

6. ผลการดำเนินงานวิจัย 
6.1 ผลการสร้างตัวแบบพยากรณ์ในการวิเคราะห์พฤติกรรม

ของนักท่องเที่ยวในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์        
ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล  

 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างกฎการทำนายจากเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ  

ด้วยวธิีแบ่งกลุ่มแบบ Split Validation 
 

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างตัวแบบพยากรณ์แบบต้นไม้การตัดสินใจ  

ด้วยวธิีแบ่งกลุ่มแบบ Split Validation  
 

 จากภาพท่ี 4 และ 5 เป็นตัวอย่างของตัวแบบพยากรณ์ที่มีค่า
ความถูกต้องมากที่สุด จากการใช้วิธีการวัดประสิทธิภาพแบบ 
Split Validation ซึ่งมีค่าความถูกต้องอยู่ที ่ 57.50 % ทำให้ได้
รูปแบบของตัวแบบจำนวน 281 กฎ   
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างกฎตัวแบบพยากรณ์ จำนวน 5 กฎ 
1. If career=company employee / employee and objective 
= Business then Recreation  
     กฎข้อที ่ 1 ถ้านกัท่องเที่ยวที่มีอาชพีเป็นพนักงานหรือลกูจ้างบริษัท 
และทีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาอำเภอหวัหิน เพือ่ทำธุรกิจ จะเลือก
เดินทางไปแหล่งท่องเท่ียวประเภทเพื่อนันทนาการ เช่น ตลาดโต้รุ่ง      
หัวหิน ตลาดซิเคดาร์ เป็นต้น 
2. If career= company employee / employee and objective 
= Buy products then Cultural and historical attractions 
     กฎข้อที ่ 2 ถ้านกัท่องเที่ยวมีอาชพีเป็นพนักงานหรือลกูจ้างบริษัท 
และมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเท่ียวอำเภอหัวหินเพื่อซ้ือสินค้า 
จะเลือกเดินทางไปแหล่งท่องเท่ียวประเภทวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
เช่น วัดห้วยมงคล อุทยานราชภกัดิ์ เป็นต้น 
3. If career= Government official’s / state enterprises and 
Education = Bachelor degree then Recreation 
    กฎข้อที ่ 3 ถ้านักท่องเที ่ยวมีอาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ             
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเภท
การท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ เช่น  ตลาดโต้รุ ่งหัวหิน ตลาดซิเคดาร์     
เป็นต้น 
4. If career=Student and Find travel information = newspaper 
and income = Less than 15,000 baht then Natural attractions 
     กฎข้อที่ 4 ถ้านักท่องเที่ยวเป็นนักเรียนนักศึกษา จะมีการค้นหา
แหล่งข้อมูลการท่องที่ยวจากหนังสือพิมพ์ มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท 
จะเลือกเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ เช่น น้ำตกป่า  
ละอู วนอุทยานปราณบุรี เป็นต้น 
 5. If career= Trading / personal business and 
Accommodation type = hotel and Length of stay = 3 night 
then Recreation 
     กฎข้อที ่5 ถ้านักทอ่งเที่ยวมีอาชีพธรุกิจส่วนตัว และมกัจะเลือกที่พัก
ประเภทโรงแรม มีระยะเวลาในการเข้าพัก 3 คืน ส่วนใหญ่จะเลือกไป
แหล่งท่องเที่ยวประเภทการท่องเท่ียวเพือ่นันทนาการ เช่น ตลาดโต้รุ่ง
หัวหิน ตลาดซิเคดาร์ เป็นต้น 

 
 6.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบในการวิเคราะห์
พฤต ิกรรมของน ักท ่องเท ี ่ยวในเขตอำเภอหัวห ิน จ ังหวัด
ประจวบค ีร ีข ันธ์  โดยใช ้ว ิธ ีการแบ ่งข ้อม ูลเพ ื ่อทดสอบ
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ าพแ บบ  Split Validation แ ล ะ  แ บ บ  Cross 
Validation 
 
 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าความถูกต้องของตัวแบบพยากรณ์  
Split Validation Cross Validation 

70:30 80:20 90:10 K=5 K=10 K=15 

51.67% 48.75% 57.50% 45.25% 48.50% 50.00% 

 
7. สรุปงานวิจัย 

จากผลการดำเนินงานวิจ ัยโดยนำเข้าข ้อมูลพฤติกรรม        
ของนักท่องเที ่ยว ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์             
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามแบบออฟไลน์      
และออนไลน์ จำนวน 2,000 ชุด โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
สามารถสรุปผลได้ว่า การสร้างตัวแบบพยากรณ์ โดยใช้เทคนิค 
Decision Tree ทำให้กฎของตัวแบบพยากรณ์จำนวน 281 กฎ     
และจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบที่มีค่าความ
ถูกต้องมากที่สุด สามารถสรุปได้ว่า ตัวแบบท่ีสร้างจาก Decision 
Tree โดยใช้วิธีการจำแนกกลุ่มแบบ Cross Validation (K=15) 
มีค่าความถูกต้องมากที่สุดคือ 50.00% และการจำแนกกลุ่มแบบ 
Spilt Validation (90:10) ม ี ค ่ า ค ว า ม ถ ู ก ต ้ อ ง ม า ก ท ี ่ สุ ด                
คือ 57.50%  
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บทคัดย่อ 

   การว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อ 1) พัฒนาเกมให ้มี
ประส ิทธ ิภาพและน่าสนใจ 2) ประเม ินประสิทธ ิภาพเกม 
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาด้วยโปรแกรมอาร์พีจีเมกเกอร์เอ็มวี  โดย
เกมส์ที่พัฒนาขึ้นนี้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2 ซึ่งได้ใช้เครื ่องมือในการ
พัฒนา คือ โปรแกรมโฟโต้ชอปในการออกแบบองค์ประกอบ
ภายในเกมส์ อาทิ เช่น ฉาก ตัวละคร โปรแกรมอาร์พีจีเมกเกอร์
เอ็มวี ใช้ในการสร้างระบบของเกม และมีการเขียนสคริปต์ภายใน
โปรแกรมที่ถูกกำหนดมาให้สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย แต่
ได้งานที ่มีคุณภาพ และใช้เวลาในการพัฒนาไม่มาก ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอาร์พีจี
เมกเกอร์เอ็มวี  
คำสำคัญ  -- เกม RPG, ส่งเสริมการเรียนรู,้ คณิตศาสตร์ , ระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 2 

ABSTRACT 
   This research has a purpose for 1) to develop a game 
for good efficiency, and more interests 2) Estimate the 
efficiency of a game with a computer. that is developed 
by RPG Maker MV, by this game that’s developed for 
support, math learning of 2nd-grade students. by using 
tools to develop is Photoshop. to design an element in 
a video game. for example, a scene, character RPG 
Maker Mv Program is used, for creating a system of a 
video game. and also wrote a script in a program, that 
is developed for an understanding easily, but more 

quality work. and uses in a short time, a result of after 
estimate efficiency. of the computer game with RPG 
Maker Mv Program. 
Keywords -- Game RPG,Promote learning, mathematics, 
Grade 2 

1. บทนำ 
   ปัจจุบันเด็กและเยาวชน นิยมใช้เวลาว่างไปกับการเล่นเกม 
และส่วนมากเนื้อหาของเกมค่อนขา้งมีความรุนแรงและไม่มสีาระ
ความรู้ ดังนั้น การสร้างเกมที่มีความรู้และเนื้อหาทีไ่ม่รุนแรงนั้น 
สามารถลดความรุนแรงท่ีจะส่งผลต่อเยาวชน ซึ่งผู้จัดทำได้
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงสร้างเกม เรื่อง Adventure 
puzzle ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนวงการเกมไทยให้มีสาระและความรู้
มากยิ่งข้ึน สามารถนำเอาความรู้ทีไ่ด้จากเกม เรื่อง Adventure 
puzzle ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และยังสามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย 
   นอกจากน้ี เนื่องจากมีสมาชิกในกลุ่มหลายคน มีความสนใจใน
การเล่นเกมที่มลีักษณะต้องแก้ปรศินา และมีความตั้งใจว่าจะ
พัฒนาเกมที่สร้างสรรค์จากจินตนาการของตนเองขึ้นมา เกมหนึ่ง
เมื่อมีโอกาส อีกท้ังมีสมาชิกในกลุม่หลายคนเช่นกัน ที่มี
ความสามารถพ้ืนฐานทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นทุนเดมิอยู่
ด้วยแล้ว สมาชิกในกลุ่มจึงเห็นพ้องต้องกันว่า ไม่ใช่เรื่องยากท่ี
จะนำาการพัฒนาเกม มาจดัทำเปน็โครงงานคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนสามารถดำาเนินการสร้างเกมได้อย่างเสรจ็สิ้น ตาม
ระยะเวลาที่มไีด้อยา่งเหมาะสม 
   จากเหตุผลดังกล่าว ผู้จัดทำไดส้ร้างเกมเรื่อง Adventure 
puzzle โดยสร้างจากโปรแกรม Maker MV เพื่อให้ผู้เล่นได้รับ
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ความสนกุสนานจากเกมและรู้จักการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ ต่อผู้เล่น จึงสอดแทรกประโยคสนทนาและคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้รับความรูจ้ากการเล่นเกม ด้วยเหตุนี้ จึง
นำไปสู่ที่มาของการสร้างสรรค์โครงงานนี้ข้ึน ด้วยความสำคญัที่
เยาวชนจะต้องเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ทำให้พวกเขาต้องเดินผิด
ทาง อนาคตของพวกเขาก็เหมือนอนาคตของชาติ เราจึงจะวาง
เฉยไมไ่ดเ้ลยหากมีแนวความคิดทีผ่ิด เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เกมที่มีคณุภาพตามความหมายของโครงงานท่ีเราได้พัฒนานี้ 
พอจะเป็นเครื่องมือท่ีสร้างความสนใจให้กับเยาวชน และเหล่า
สมาชิกภายในห้องของสมาชิกผู้จดัหาเองไดไ้มม่ากก็น้อย 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อสร้างเกมเพื่อพัฒนาความคิดวิเคราะห์ในการแกไ้ขปัญหา
ด้วยโปรแกรมอาร์พีจี เมกเกอร์ เอมวี(RPG Maker MV)  

2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเกมโดยผู้เชี่ยวชาญ 

2.3 การเสรมิสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา  

3.เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
   เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้
ศึกษาเอกสารละทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังน้ี 

3.1 สื่อการเรียนการสอน 

     3.1.1 ความหมายของสื่อการเรียนการสอน 

             สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ้ายทอดีหรือนา 
ความรู้ในลักษณะต่าง ๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับให้เขาใจความหมาย
ได้ตรงกัน ในการเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางนำ ความรู้ 
ในกระบวนการสื่อความหมายระหว่างผู้สอนกับ ผู้เรียนเรียกว่า
สื่อการเรียนการสอน (Instruction Media) ในทางการศึกษามี
คำ ที่มีความหมายเดียวกัน กับ สื่อการเรียนการสอน เช่น สื่อการ
สอน(Instructional Media or Teaching Media) สื่อการศึกษา 
(Educational Media) อุปกรณ์ช่วยสอน(Teaching Aids) เป็น
ต้น ในปัจจุบันนักการศึกษามักจะเรียกการนำ สื่อการเรียนการ
สอนชน ิดต ่างๆ มารวมก ันว ่า เทคโนโลย ีทางการศ ึกษา 
(Educational) ซึ่งหมายถึง การนำเอาวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ
มาใช้ร ่วมกันอย่างม ีระบบในการเร ียนการสอน เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 

   3.1.2 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 

           ในการจำแนกประเภทส ื ่ อการ เร ียนการสอนมี
แนวความคิดที่แตกต่างกัน ดังนี้    

           จำแนกประเภทสื่อการเรียนการสอน โดยพิจารณาจาก
ลักษณะประสาทการรับรู้ของผู้เรียนจากการเห็นและการฟัง ซึ่ง
สามารถจำแนกประเภทของสื่อได้ดังต่อไปนี้ 

              - สื่อท่ีเป็นภาพ (Visual Media) 

              - สื่อที่เป็นเสียง (Audio Media) ได้แก่ สื่อประเภท
เสียงท่ีใช้ในกระบวนการเรียนรู้เช่น เทปบันทึกเสียง วิทยุ 

- สื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียง (Audio-Visual Media) 
ได้แก่ สื่อที่แสดงภาพและเสียงพร้อม ๆ กัน เช่น สไลด์ ระกอบ
เสียง ภาพยนตร์ที่มีเสียง (Sound-Film) เทปโทรทัศน์ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และมัลติม ิเดีย เป็นต้นในทาง
เทคโนโลยีการศึกษา สามารถจำแนกประเภทของสื่อการเรียน
การสอนได้  

3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ลดาวัลย์ แย้มครวญ (2559) การออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อ
การเรียนรู้สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือ 
งานวิจัยมีจุดประสงค์เพื ่อออกแบบและพัฒนาการเรียนรู ้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดี
สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยใช้เกมเป็นสื่อ
เสริมในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา6 ที่มีเนื้อหาเรื่อง จำนวนนับและการบวก ลบ คูณ 
หาร จำนวนนับ สมการและการแก้สมการ และตัวประกอบของ
จำนวนนับ โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่6 ซึ่ง
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองหรือกลุ่มที่เรียนแบบปกติร่วมกับเกมเพื่อ
การเรียนรู้ และกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มกลุ่มที่เรียนแบบปกติ               
   มาตา นิธินันท์ ละมุน ธัญลักษณ์ เกม 2 มิติ(2561) โครงงาน
น ักศ ึกษาเกม 2 ม ิต ิ  เสร ิมท ักษะทางภาษาอ ั งกฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีสำหรับเด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
วัตถุประสงค์ 1) เพื ่อวิเคราะห์และออกแบบเกม 2 มิติ เสริม
ทักษะทางภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับ
เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อพัฒนาเกม 2 มิติ เสริมทักษะ
ทางภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับเด็ก 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ในการจัดทำโครงงาน 
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   ส ุภาณีศร ีอ ุทธาและสว ียาส ุรมณี(2558)การพัฒนาเกม
แอพพลิเคชั ่นเพื ่อการเร ียนร ู ้บนแท็บเล ็ตเร ื ่องฮาร ์ดแวร์
คอมพิวเตอร์สำหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) พัฒนาเกมแอปพลิเคชัน 
เพื่อการเรียนรู้บน แท็บเล็ตเรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) หาคุณภาพเกมแอปพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู ้บนแท็บเล็ต เรื ่อง ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ สำหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 3) หาความพึ่งพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเกม 
แอปพลิเคชันเพื ่อการ เรียนรู ้บนแท็บเล็ต เร ื ่อง ฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ สำหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4      

   ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (2560) การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จําลอง
สถานการณ์เพื่อส่งเสรมิ ความสามารถในการคดิเชิงกลยุทธ์ของ
นิสิตระดับอุดมศึกษา การวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไป คือ 
พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จําลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการคดิเชิงกลยุทธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 4 
ประการ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ ของเกม
คอมพิวเตอร์จําลองสถานการณ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรยีนด้วย เกมคอมพิวเตอร์
จําลองสถานการณ์ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
เชิงกลยุทธ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเกมคอมพิวเตอร์จําลอง
สถานการณ์  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการ
เรียนด้วยเกม คอมพิวเตอร์จําลองสถานการณ์กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัย 

   ภาณุวัตน์ สุขเขยีว (2560) โครงการพัฒนา Interactive 
Story Tellingผ่านเกม เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่อ
รสนิยมและการบรโิภคของกลุม่ตวัอย่าง และศึกษาพฤติกรรม
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึง
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่มีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเกมคอมพิวเตอรข์องกลุ่มตัวอย่าง โดยนำผลที่
ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงและพฒันาเวอร์ชันเกม Blue Bird 
ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค               

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

      ได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทยีบค่าสถติิ (Dependent t-test) โดยนำผลที่ได้เทียบ
กับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสดุ 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย 
   ในการออกแบบ เกมปริศนาผจญภัยสำหรับเด็กวัยประถม บน
ระบบ RPG Maker ผู้วิจัยได้วางแผนดำเนินการตามวิธีการ 

4.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย  
      4.1.1 ศึกษาความเป็นไปได้ และกำหนดปัญหาการพัฒนา
เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Game Maker Hunter Soul 

      4.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นที ่ 1 โดย
วิเคราะห์กลไกล ระบบ และหลักการทำงานของเกมคอมพิวเตอร์
ด้วยโปรแกรม Game Maker  

     4.1.3 ออกแบบระบบเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Game 
Maker  

     4.1.4 พัฒนาระบบโดยเริ่มจากการออกแบบสตอรี่บอร์ดและ
ใช้โปรแกรมออกแบบเกม องค์ประกอบต่าง ๆ ของเกม 

     4.1.5 เก็บรวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์ 
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กำหนดปัญหาการ 

 

 

วิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

ออกแบบ 

 
 

พัฒนาระบบ 

 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 
คน 
4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
      4.3.1 เครื ่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเกมเพื่อการรู้
เรียนรู้ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
              1) ด้านฮาร์ดแวร์  

                             - Computer & Notebook 
                  - CPU Inter(R) Core (TM) i5-8400 H 
                  - RAM 8 GB  
                  - System type 64-bit  
                  - อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เมาส์คีย์บอร์ด เป็นต้น 
              2) ด้านซอฟต์แวร์ 

   - Windows 10 / 64 bit 

    - โปรแกรม RPG Maker MV 

      4.3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินความสามารถของเกม
เพื่อการเรียนรู้สำหรับวิชา คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
แบบประเมินความสามารถของเกมเพื่อการเรียนรู้ใช้การประเมิน
คุณสมบัติเชิงคุณภาพแบบ ISO/IEC 9126 ซึ่งเป็นการประเมิน 
คุณภาพของระบบ ด้านวิศวกรรมซอฟแวร์  (International 
Standard Organization 1991) โ ด ย ป ร ะ เ ม ิ น ค ุ ณ ภ า พ
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 คือระดับความพึงพอใจท่ี มี
ต่อเกมเพื่อการเรียนรู้และส่วนที่2คือข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยมี 
รายละเอียดดังนี้    
ส่วนที่  1 ประเมินความสามารถของเกม โดยประเมินคุณสมบัติ
เชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังน้ี    
               1) ด้านประสิทธิภาพของเกม (Efficiency) หมายถึง 
ความพึงพอที่มีต่อความสามารถของเกมเพื่อการเรียนรู้ที่ทำให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วมีหน้าที่ในการทำงานแต่
ละส่วน 
               2) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความ
พึงพอใจที ่มีต่อความสามารถของเกมเพื ่อการเรียนรู ้ที ่ทำให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ บรรลุผลสำเร็จ
ของงาน และใช้งานได้ตรงเป้าหมาย 
               3) ด้านความยืดหยุ่นของเกม (Flexibility) หมายถึง 
ความพึงพอใจที่ มีต่อ ความสามารถของเกมกรณีศึกษาที่ทำให้
ผู ้ใช้งานสามารถเลือกดำเนินการและแสดงผลต่าง ๆ ได้อย่าง 
เหมาะสม 
               4) ด้านเนื้อหาของเกม (Content) หมายถึงความถูก
ต ้องของเน ื ้อหาภายในเกมตรงตามสาระการเร ียนร ู ้ว ิชา
คณิตศาสตร์ ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีลักษณะเป็นคำถาม
ปลายเปิด สอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาเกมเพื่อการ
เรียนรู ้โดยแบบประเมินความสามารถของเกมเพื่อการเรียนรู้ 
แสดง ในภาคผนวก ก 

4.4 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ  
      4.4.1 การสร้างแบบประเมินความสามารถของเกมเพื่อการ
เรียนรู้สำหรับวิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในการสร้างแบบประเมินความสามารถ
ของเกมเพื่อการเรียนรู้สำหรับวิชา คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 มีขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินดังต่อไปนี้ 
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             1) สร้างแบบประเมินความสามารถของเกมเพื่อการ
เรียนรู้ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และนำไป
ให้ผ ู ้ เชี ่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา ความตรง
ประเด็นของเนื้อหา แล้วคำนวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างขอ้
คำถามกับวัตถุประสงค์ การวิจัย (IOC)  
             2) นำแบบประเมินความสามารถของเกมเพื ่อการ
เรียนรู้สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการ
ประเมินค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์
การวิจัย (IOC) ดังสมการที่ 3.3 ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้งาน
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง โดยผลการประเมินความ
สอดคล้องของข้อคำถามสำหรับแบบประเมินความสามารถของ
เกมเพื่อการเรียนรู้สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
แสดง ในภาค ผนวก ง 

4.5 การเก็บรวมรวมข้อมูล  
      ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
             1) นำสื่อเกมคอมพิวเตอร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 
ท่าน ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา ด้านกราฟิกและเสียงและด้าน
เทคนิคและการควบคุม 
             2) ปรับปรุงแก้ไขสื่อเกมคอมพิวเตอร์แบบ RPG ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์    
             3) นำสื ่อเกมคอมพิวเตอร์แบบ RPG ที ่พัฒนาเสร็
เรียบร้อยไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
             4) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื ่อเกม
คอมพิวเตอร์หลังจากทดลองใช้สื ่อไปแล้ว และสรุปผลการ
นำไปใช้ 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั ้งนี้ผ ู ้ว ิจัยดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเชิงปริมาณจากแบบประเมิน 
คุณภาพของสื่อเกมคอมพิวเตอร์แบบ RPG และแบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อเกมคอมพิวเตอร์แบบ RPG เพื่อส่งเสริม
การ เร ียนร ู ้ ด ้ านคณ ิตศาสตร ์สำหร ับน ัก เร ียนระด ับ ช้ัน
ประถมศึกษา สถิติในการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยได้แก่ค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

  

4.7 การออกแบบ 
     4.7.1 เมนูหน้าเริ่มเกมส์จะมี New Game เริ่มเล่นเกมส์ใหม่ 

 

 

ภาพที่ 2 เมนูหน้าจอเข้าเกม 

จากภาพที ่  2 แสดงหน้าจอภาพหลักของเกม ซึ่ง
ประกอบด้วยปุ่มต่าง ๆ เช่น เริ่มเล่นเกมด้วยปุ่ม New Game 
เล่นต่อให้กดปุ่ม Continue ออกจากเกม ด้วยการกดปุ่มกากบาท 

5.ผลการวิจัย 

   1. ผลการพัฒนาระบบ  ผ ู ้ว ิจ ัยได้ดำเน ินการพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม RPG Maker MV ตามขั้นตอนการ
วิจัยใน ระยะที่ 1 โดยนำข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มา
จัดทำเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม RPG Maker MV แสดงดัง
ภาพที่ 3, ภาพที่ 4, ภาพที5่, ภาพที6่, ภาพที7่, ภาพที8่  

 

 

ภาพที่ 3 หนา้จอภาพหลักของเกม 

   จากภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอภาพหลักของเกม ซึ่งประกอบด้วย
ปุ่มต่าง ๆ เช่น เริม่เล่นเกมด้วยปุ่ม New Game เล่นต่อให้กดปุ่ม 
Continue ออกจากเกม ด้วยการกดปุ่มกากบาท 
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ภาพที 4 หนา้จอตั้งชื่อตัวละคร 

   จากภาพท่ี 4 หน้าจอน้ีจะเป็นการให้ผู้เล่นตั้งช่ือตัวละครของ
ตัวเองได้โดยจะให้กด ปุ่ม z เพื่อให้ช่ือปรากฏ และ x คือการ
ยกเลิกตัวอักษรทีเ่ลือก 

 

 

ภาพที่ 5 หนา้จอภาพเร่ิมเล่นเกม 

   จากภาพท่ี 5 เป็นหน้าของเกมเมื่อเริ่มเล่น โดยประสิทธิภาพ
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม RPG Maker MV ได้
เขียนโปรแกรมเกมใน แต่ละส่วนจะตรวจสอบเงื่อนไขให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยท่ีกำหนดไวเ้ป็นสำคญั 
และมีการทดสอบทั้งทดสอบ  

 

 

ภาพที 5 ตัวละครถามคำถาม 

   จากภาพท่ี 5  ตอบคำถามตัวละครเพื่อรับของรางวลัถ้าตอบ
ผิดก็ไม่ได้รับอะไรเลย ซึ่งโจทย์ก็จะเป็นคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ 

 

 

ภาพที 6 ด่านในตัวเมือง 

   จากภาพท่ี 6  เป็นการแสดงหนา้จอว่ามีร้านค้าอยู่ 2 แห่ง คือ 
ทางด้านซ้ายบนเป็นร้านอาวุธและทางด้านขวาล่างคือร้านขายยา 



2677 

 

  

 

 

ภาพที 7 เข้าพบองค์ราชา 

   จากภาพท่ี 7 พระราชาจะให้ภารกิจกับผู้เล่นไปทำในแต่ละ
ด่าน โดยในดา่นนี้จะได้รับเพื่อนรว่มปาร์ตีม้าร่วมทมีเพื่อไปเล่น
ในแต่ละดา่น 

 

 

 

ภาพที 8 หนา้จอแสดงการต่อสู้กับมอนสเตอร์ 

   จากภาพท่ี 8 การต่อสู้กับมอนสเตอร์ต้องกดปุม่ใหม้าอยู่ใน
วงกลมหากกดพลาดก็จะทำใหม้อนสเตอร์เลือดไมล่ด เมื่อสูเ้สร็จ
จะนำมาคำนวณเป็นคะแนน 

 

 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความพงึพอใจของผู้เล่นต่อเกม 

 
รายการ 

 S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน 
ความเร็วในการ
ประมวลผลข้อมูล 

1   

ความถูกต้องในการ
แสดงข้อมูล 

1   

เนื้อหามีความถูกต้อง
และเหมาะสม 

1   

ด้านการทำงานตามฟังก์ชันการใช้งาน 
เมนูต่าง ๆ สามารถใช้
งานง่าย 

1   

เกมปริศนาผจญภัยมี
ความครอบคลุมสามารถ
ใช้งานได้จริง 

1   

ปรับปรุงแก้ไขข้อมลู 0   
ด้านความสะดวกต่อการใช้งานง่าย 
ความง่ายต่อการใช้งาน
ของระบบ 

0.66   

ความเหมาะสมในการ
เลือกใช้ขนาดของ
ตัวอักษร 

1   

ความเหมาะสมในการ
แสดงผลข้อมูล 

1   

ความเหมาะสมในการใช้
สีของตัวอักษร 

1   

ข้อความที่ใช้มีเหมาะสม 1   
โดยรวม 9.66   
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ข้อเสนอแนะ  

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ด ้วยโปรแกรม Game 
Maker MV ด้วย Game Maker Studio มีประเด็น สำคัญ
สรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้  

1. จากผลการทดลองการใช้เกมที ่พัฒนาขึ ้น ยังมี
ข้อจำกัดด้านความสวยงามและความน่าสนใจ ซึ่งควรพัฒนา
เกม ในเชิงสามมิติเพื่อให้มีความน่าสนใจละมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  

2. สามารถศึกษาและพัฒนาต่อยอดได้อย่างสะดวก 
เนื่องจากชุดเครื่องสร้างเกมนี้ สามารถสร้างและพัฒนาเกม
ได้ ง่าย และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ไม่ยากเนื่องจากมี
ผู ้พัฒนานิยมใช้เครื ่องมือ Game Maker Studio ในการ 
พัฒนาเกมเป็นจำนวนมาก 
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แอปพลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
Development of map application of Nakhon Sawan Rajabhat University 
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บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อวิเคราะห์ และออกแบบแอป

พลิเคชันแผนที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เพื ่อพัฒนา         
แอปพลิเคชันแผนที ่มหาวิทยาล ัยราชภัฏนครสวรรค์  และ             
เพื่อประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 319 คนจากกลุ่ม
ประชากร ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มนักศึกษาปี่ที่ 1 ซึ่งสามารถระบุ
จำนวนได้ 1,574 คนสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับ
กระบวนการทำงานของการออกแบบ และการพัฒนา          แอป
พลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในรูปแบบของ
แอปพลิเคชัน โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์ 
(Microsoft PowerPoint) ในการออกแบบแผนที ่จำลองหรือ           
แอนิเมชั่นซึ่งนำโปรแกรมอะโดบีโฟโตช้อป (Adobe Photoshop) 
มาช่วยเร ื ่องการออกแบบข้อม ูลของตึกอาคาร และตกแต่ง         
แอปพลิเคชัน ให้สวยงามน่าใช้มากขึ ้น จึงได้นำ กูเกิลแมพ 
(Google Map) มาช่วยในการนำทางไปยังตึกอาคารที่ต้องการได้
สะดวกรวดเร็ว และใช้โปรแกรมทรั ้งค ์คาเบิล (Thinkable)          
เพื ่อช่วยในการสร้างแอปพลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และผลประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการประเมนิ
อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 

คำสำคัญ : แอปพลิเคชันแผนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 
 

ABSTRACT 
This project aims to 1) To analyze And design a map 

application Nakhon Sawan Rajabhat University.  2)  To 
develop a map application of Nakhon Sawan Rajabhat 
University and 3)  To assess satisfaction, the Nakhon 
Sawan Rajabhat University map application.  Using a 
questionnaire as a tool to collect data from the sample. 
number 319 people from the population consisting of 
the first year students. Which can specify the number of 
1,574 people.  The statistics used for data analysis are 
Frequency, percentage, mean, standard deviation.  For 
design workflow And the development of applications 
for Nakhon Sawan Rajabhat University in the form of an 
application. Using the Microsoft Power Point program in 
designing simulated maps or animations. Which led the 
Adobe Photoshop program help with building 
information design.  And decorate the application to be 
more beautiful attractive to use.  Therefore brought 
Google Maps help in navigating to the desired building 
quickly and use the Trunkcable program to help create 
a map application Nakhon Sawan Rajabhat University. 
And the satisfaction assessment results received from 
the assessment was at a moderate level. Is mean equal 
to 3.78 
Keywords :  Nakhon Sawan Rajabhat University map 
application. 
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1. บทนำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีจำนวน 2 วิทยาเขต ซึ่ง

วิทยาเขตที่ 1 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   
และวิทยาเขตที่ 2 ตั ้งอยู ่ในเขตพื้นที่ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์มีทั้งหมด 5 คณะ ในทุก ๆ ปีจะมีการเปิดรับสมัคร
นักศึกษา  ในระดับอุดมศึกษาจำนวนมาก นักศึกษาใหม่ที่เข้ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บางส่วนอาจจะไม่ทราบ
อาคารเรียนหรือสถานที ่ต ่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการถามทาง และการสังเกตป้ายที่
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ติดไว้ ทำให้การเข้าเรียนหรือ
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกิดความล่าช้า รวมถึงบุคลภายนอกที่
จะเข้ามาใช้สถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1.กกเพื ่อว ิเคราะห์ และออกแบบแอปพลิเคช ันแผนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

2.กกเพื ่อพัฒนาแอปพลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

3.กกเพ ื ่อประเม ินความพึงพอใจแอปพล ิเคช ันแผนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 
ขอบเขตของโครงงาน       

โครงงานครั้งนี้ มีขอบเขตของโครงงานดังน้ี 
1.กกขอบเขตด้านประชากรประกอบด้วยกลุ่มนักศึกษาปี่

ที่ 1 ซึ่งสามารถระบจุำนวนได้ 1,574 คนและกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ ทาโร่ มายาเน่ ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่าง 319 คน 

2.กกขอบเขตด้านข้อมูลของแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

3.กกขอบเขตด้านการประเมินการใช้งานแอปพลิเคชัน
แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประกอบด้วยด้านเนื้อหา            
ด้านรูปแบบของโปรแกรม และด้านการใช้ประโยชน์ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
1.กกแนวคิดเกี่ยวกับแผนที ่

[2] กิตต ิพงษ ์ อรรถพรชย ัก ุล ( 2556  ) สาขาว ิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีมหานคร ได ้ศ ึกษา และพ ัฒนา            

แอปพลิเคชัน การแสดงแผนที่ และเส้นทางโรงพยาบาลผ่าน           
มือถือด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และไอโอเอส เพื่อแก้ไข
ปัญหาการเดินทางไปยังโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
สำหรับเหตุฉุกเฉิน หรือผู้คนที่ไม่คุ้นเคยกลับเส้นทาง เพื่อสะดวก
ต่อการเดินทางไปรักษา โดยใช้ภาษาจาวา (Java) ในการพัฒนา
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และใช้กูเกิลแมพ 
เอพีไอ (Google Map API)เข้ามาช่วยในการแสดงแผนที ่จาก
การศึกษาพบว่า แอปพลิเคชันที ่ได้พัฒนาขึ ้นสามารถช่วยให้
ผ ู ้ใช้งานเกิดความสะดวกสบายในการค้นหาโรงพยาบาล  ที่
ต้องการเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วขึ ้น สามารถดูข้อมูล  
ต่าง ๆ เช่น มีบริการทาง การแพทย์ทีต้องการหรือไม่ มีแพทย์
เฉพาะทาง หรือไม่รวมทั้งช่องทางการติดต่อกับโรงพยาบาลนั้น ๆ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษากับโรงพยาบาลนั้น  

 
2.กกแนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
      ประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

[6] มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 
ม ีช ื ่อเด ิมว ่า โรงเร ียนฝึกหัดคร ูม ูลกส ิกรรม ประจำมณฑล
นครสวรรค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการยุบไปรวมกับโรงเรียน
ฝึกหัดครูมูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปี พ.ศ. 2477          
ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2498 
จัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2511 จัดตั้งเป็น
วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ในวันที ่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับ
พระราชทาน ชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชเป ็นสถาบ ันราชภ ัฏนครสวรรค ์ได ้ เปล ี ่ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
3.กกเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

[1] นายกฤษณะ วุฒิพันธุ ์ช ัย และ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์            
ดร. อรพรรณ คงมาลัย (2561) งานวิจ ัยนี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์           
เพื ่อศึกษาแนวทางการสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์ม         
ที่เป็นแหล่ง ให้ความรู้ในด้านการเกษตร และสนับสนุนการซื้อขาย
ท ุ เร ียน โดยงานว ิจ ัยน ี ้ ได ้ทำการศ ึกษาถ ึงทฤษฎ ีความรู้  
(Knowledge) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
และการทำแผนที ่องค์ความรู ้ (Knowledge Map) การศึกษา          
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ในครั้งนี ้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสนทนา กลุ่มและการสังเกตการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 กลุ่มในจังหวัดจันทบุรี คือ 1) กลุ่ม Smart 
Famer  2) กลุ่มผู ้เชี ่ยวชาญด้านการเกษตร และ 3) กลุ่มผู ้ค้า
ทุเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้และการจัดทำแผนที่
ความรู้เป็นเครื ่องมือในการวิเคราะห์ และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาแผนที่ความรู ้สำหรับการสร้างโมบาย แอพพลิเคช่ัน
แพลตฟอร์ม ผลจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางการ
สร้างโมบายแอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์มที่เป็นแหล่งให้ความรู้          
ในด้านการเกษตรและสนับสนุนการซื ้อขายทุเรียนเพื ่อช่วย          
ลดปัญหาภาคการเกษตรของประเทศไทยได้ 

[8] สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (2559) ทำการวิจัยเรื ่องแอป
พลิเคชัน อัจฉริยะเพื ่อการท่องเที ่ยว จังหวัดปราจีนบุรีจาก
ปริญญานิพนธ์เรื ่อง แอปพลิเคชันอัจฉริยะเพื่อการท่องเที ่ยว 
จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า แอปพลิเคชั่นอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว
ใน จ ังหวัดปราจีนบุร ี บนระบบปฏิบ ัต ิการแอนดรอยด์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับนำท่องเที่ยวใน จังหวัดปราจีนบุรี ผล
จากการศึกษาปริญญานิพนธ์ได้รับข้อเสนอแนะ คือ ควรจะพัฒนา
ให้สามารถใช้งานได้ทั ้งเวอร์ชั ่นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
สามารถทำงานบนระบบ ไอโอเอส (IOS) ได้ควรพัฒนาแอปพลิเค
ชันให้รองรับกับแอนดรอยด์(Android) ได้หลาย ๆ เวอร์ช่ัน 
สามารถรองรับกับขนาดหน้าจ ได้หลายขนาด และแนะนำสถานที่
ต่าง ๆ ได้ และควรเพิ ่มเติมข้อมูลส่วนของสถานที่ท่องเที่ยว 
ร้านอาหาร สถานท่ีพัก ห้างสรรพสินค้า สถานท่ีส่วนราชการ และ
ปั้มน้ำมัน 
 
วิธีดำเนินโครงงาน 

การดำเนินโครงงานครั้งนี้ มีกระบวนการในการดำเนินการที่
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี ้

1.กกศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา            และ
งานวิจ ัยที ่เก ี ่ยวข้อง จากการค้นคว้าหาข้อมูลตามห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ต  

2.กกศ ึกษา และสำรวจข ้อม ูลในมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และการส ัมภาษณ์พ ูดคุยกับผ ู ้ม ีความร ู ้ เก ี ่ยว            
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

3.กกศึกษาความต้องการ โดยการการสัมภาษณ์พูดคุย           
ก ับนักศึกษาชั ้นปีท ี ่  1 ในมหาวิทยาล ัยราชภัฏนครสวรรค์         
เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุด  

4.กกพ ัฒนาแอปพล ิเคชันแผนท ี ่มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

5. กกทดสอบ และนำแอปพล ิ เคช ัน ไปใช ้ งานจร ิ งที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

6.กกสร ้างแบบประเม ินความพ ึงพอใจในการใช ้งาน           
แอปพลิเคชันแผนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

7.กกทำการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอป    พลิเค
ชันแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
319 คน 

8.กกนำแบบประเมินความพึงพอใจท่ีได้มาทำการวิเคราะห์หา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   จากมาตราส่วน
ประมาณค่า เพื่อศึกามุมมองความเปลี่ยนแปลงของการใช้งาน
แอปพลิเคชันแผนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ผลการดำเนินโครงงาน 

1.กกผลการพัฒนาแอปพลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

 จากการพัฒนาแอปพลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  สามารถอธ ิบายข ั ้นตอนการทำงานของแอป          
พลิเคชันได้ ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดการทำงานแอปพลิเคชันแผนท่ี

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
 

               

Open Appcation 

Open Menu 
 

Show InFormation 

Chose a route 

Start 

     User 
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จากภาพที่  1  แสดงรายละเอียดการทำงานหลักของแอป
พลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1)กกเข้าสู่แอปพลิเคชัน (Open Application)  คือ หน้าแรก
ของแอปพลิเคชันโดยเมื่อผู ้ใช้งานได้ทำการเปิด แอปพลิเคชัน
ผู้ใช้งานจะได้พบกับหน้าแรกซึ่งจะเป็นหน้าท่ีจะนำไปในส่วนอื่น ๆ 
ของตัวแอปพลิเคชัน 

2)กกเมนู (Open Menu) คือ หน้าที่จะแสดงรายละเอยีดต่าง 
ๆ ของตัวอาคารที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เพื่อให้
ผู้ใช้ได้ทำการเลือกอาคารที่ผู้ใช้ต้องการจะเดินทางไป 

3)กกแสดงรายละเอียด (Show Information)  คือ หลังจาก
ที่ผู้ใช้ได้ทำการเลือกอาคารเรียบร้อยแล้หลังจากนั้นแอปพลิเคชัน
จะแสดงรายละเอียดของคารดังกล่าว และจะแสดงการนำทางซึ่ง
มีให้เลือกอยู่ 2 ลักษณะ คือ การนำทางในรูปแบบแอนิเมชัน และ  
การนำทางแบบใช้ กูเกิลแมพ (Google Map) 

4)กกเลือกเส้นทาง (Chose a Route) คือ การให้ผู ้ใช้เลือก
การนำทางระหว่าง การนำทางในรูปแบบแอนิเมชัน             และ
การนำทางแบบใช้ กูเกิลแมพ (Google Map) 

5)กกเริ่มนำทาง (Start) คือ การให้แอปพลิเคชัน เริ่มนำทาง
โดยที่การนำทางในรูปแบบแอนิเมชั่นนั้น แอปพลิเคชันจะแสดง
การนำทางในรูปแบบเส้นทางจำลองนำทางไปยังอาคารที่ต้องการ
ไปถ้าต้องการ ส่วนการนำทางโดยกูเกิลแมพ (Google Map) 
แอปพลิเคชั่นจะเด้งไปการนำทางโดยกูเกิลแมพ (Google Map) 

        

       

        
           

          

          

              
Animetion

             
Google Map

      

            

 
 

ภาพที่ 2  ขั้นตอนการทำงานโดยรวมของแอปพลิเคชัน 

จากภาพที่ 2  แสดงขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชันแผน
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยเริ่มจากเปิด แอปพลิเคชัน
ระบบจะเปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันจะแสดงแผนที่ทั ้งหมดใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สามารถเลือกอาคารที่ต้องการจะ
ไปในแต่ล่ะอาคารจะมีข้อมูลต่าง ๆ ของอาคาร ประกอบไปด้วย 
ชื่อของอาคาร จำนวนชั้น ชื่อห้อง และมีเส้นทางให้เลือกเพื่อที่จะ
อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ และตัวอย่างรูปภาพแอปพลิเคชัน
แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงตวัอย่างรูปภาพแอปพลิเคชันแผนท่ีมหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค ์

 
2.กกการนำแอปพลิเคชันแผนที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ์
จากภาพนำแอปพลิเคช ันแผนที ่มหาล ัยราชภัฏ

นครสวรรค์มาให้นักศึกษาปี 1 ได้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน       
ดังภาพท่ี 4 และ 5 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงภาพนักศึกษาปี 1 ทดลองใช้งาน 
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จากภาพนำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเค
ชันแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้นักศึกษาปี 1 ดังภาพ
ที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงภาพการทำแบบสอบถามของนักศึกษาปี 1 
 

3.กกผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอป
พลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

การดำเนินงานออกแบบ และการพัฒนาแอปพลิเคชัน
แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อนำเสนอแผนที่นำทาง
ไปตึกอาคาร และสถานที่ต่าง ๆ ที่ท่านไม่ทราบเส้นทางภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ขอ้มูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการแปลผลเพื ่ออธิบายถึงข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นในโครงงานการพัฒนาแอปพลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาด้านรูปแบบของ
โปรแกรม และด้านการใช้ประโยชน์ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สามารถสรุปได้ตามตาราง และคำอธิบายต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1กกค่าเฉลี่ย x ̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับ
ความพึงพอใจของข้อมูลความคิดเห็นในโครงงานแอปพลิเคชัน  
แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (n=319) 
 

ความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

x ̅ S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. ความพึงพอใจด้านเน้ือหา 4 0.94 มาก 
2. ความพึงพอใจด้านรูปแบบ

ของโปรแกรม 
3.82 1.12 ปานกลาง 

3. ความพึงพอใจด้านรูปแบบ
ของโปรแกรม 

3.78 1.11 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.78 1.06 ปานกลาง 

จากตารางที่ 1กผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

แสดงความคิดเห็นกับโครงงานการพัฒนา แอปพลิเคชันแผนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปาน

กลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 ด้านฟังก์ชั่นการทำงานของระบบมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.82 และด้านความง่ายต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.78 ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 

จากการพัฒนาแอปพลิเคชันแผนที ่มหาวิทยาล ัยราชภัฏ

นครสวรรค์ อำนวยความสะดวกให้แก่ผ ู ้ ใช ้งานแอปพลิเคชัน            

โดยแอปพลิเคชันจะจัดเก็บข้อมูลตึกอาคารสามารถแก้ไขได้ ผลจาก

การพัฒนาครั้งนี้ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับสามารถทำให้การค้นหา

ตึกอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เก ิดความ

สะดวกสบายสามารถลดปัญหาการหาตึกอาคารไม่พบ และการเกิด

ข ้อผ ิดพลาดของข ้อม ูลในการค ้นหาต ึกอาคาร การพ ัฒนา

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งแอปทรั้งคาร์เบิล สามารถส่งออก

โปรแกรมออกมาใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงาน และการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัต ิการ          

แอนดรอยด์โดยใช้แอนดรอยด์สตูดิโอ (Android Studio) ร่วมกับ

โปรแกรมแอปทรั้งค์คาเบิล และการเรียกใช้บริการจากกูเกิลแมพ ใน

การแสดงผลบนสมาร ์ทโฟน สอดคล้องกับงานวิจ ัย ศ ักด ิ ์ ชัย          

ศรีมากรณ์ (2555) ทำเรื่องวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

แผนที่ออนไลน์ของหอพักเครือข่าย พบว่าจากการรวบรวมข้อมูล

งานวิจัยที ่เก ี ่ยวข้องด้านระบบเทคโนโลยีการทำงาน และการ

ให้บร ิการข้อม ูลด ้านตำแหน่ง และการพัฒนา แอปพลิ เคชัน          

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้แอนดรอยด์สตูดิโอร่วมกับ

โปรแกรมทรั้งคเบิล และการเรียกใช้บริการจากกูเกิลแมพ ในการ

แสดงผลบนสมาร์ทโฟน สามารถพัฒนา โปแกรมประยุกต์ได้           

6 กลุ่ม ได้แก่ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล ส่งออก

ข้อมูลแสดงผลแผนที่ดิจิตตอล ผลจากการพัฒนาแอปพลิเคชัน        

จะสามารถลดขั้นตอน ในการจัดเก็บข้อมูล และลดปัญหาของข้อมูล

สูญหายและนำข้อมูลเหล่านี้มาให้เพื ่อการบริหารจัดการพื้นที่
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เกษตรกรรม รวมถึงประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณในการ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างเกมความจำ
ฝึกหัดจบัคูภ่าพเทพนิยาย หรือเกมผจญภัยในการ์ดเทพนิยาย  2) 
เพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้เล่นเกมความจำฝึกหัดจับคู่ภาพ
เทพนิยาย เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเกมความจำฝึกหัดจับคู่ภาพ
เทพนิยาย คือ โปรแกรม MIT App Inventor2 ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้เขียนโปรแกรมแบบ Block-based programming  สำหรับ
วิธีการพัฒนาเกมมีขั ้นตอน  5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกำหนด
ความต้องการของเกม  2) การวิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบ
ระบบ 4) การพัฒนาระบบ  5) ทดสอบและติดตั้ง  และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจจากผู้เล่นเกม คือ แบบสอบถาม 
กลุ่มทดลองเป็นผู้เล่นเกมที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า สามารถสร้างเกมความจำฝกึหัดจับคูภ่าพ
เทพนิยายได้  และ  ผู้เล่นเกมมีความพึงพอใจในภาพรวมของเกม
ผจญภัยในการ์ดเทพนิยาย อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.05)   
 
คำสำคัญ – การ์ด, จับคู่, ความจำ 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research is 1)  to create a 
practice memory game matching the fairy tale pictures. 
Or adventure games in the fairy tale card 2)  to assess 
the satisfaction of players of the fairy tale memory 
games.  The tool used to create fairy tale memory 
games is MIT App Inventor2, a block- based 
programming tool for game development methods. 
There are 5 steps:  1)  Defining game requirements 2) 

System analysis 3)  System design 4)  System 
development  5)  Test and installation and the tool 
used to assess the satisfaction of gamers is a 
questionnaire. The statistics used for data analysis were 
mean and standard deviation. 
 The results showed that fairy tale-matching practice 
memory games were able to be created, and gamers 
were satisfied with the overall fairytale card adventure 
game at the Good level (average = 4.05). 
Keywords -- Card, Pairing, Memory 

 
1. บทนำ 

 ปัจจ ุบ ันม ีการได ้พ ัฒนาเกมความจำฝึกห ัดจ ับคู่ ภาพ 
(memory game) เพื ่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับฝึก
ทักษะการจำสามารถเล่นได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก เป็นการช่วยพัฒนา
สมอง เกมช่วยในการฝึกทักษะด้านความจำ  หากเกมนั้นเป็นสิ่ง
ที่ผู้เล่นชอบอยู่แล้ว  ยิ่งทำให้การพัฒนาความจำได้ผลลัพธ์ที่ดี
มากขึ้น และใช้ในชีวิตประจำวันการรักษา และการศึกษา เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่พ่ึงพอใจในการได้ทดสอบระดับสมองให้พึ่งพอใจมาก
ที่สุด   
 การพัฒนาความจำ เป็นพื ้นฐานสำคัญของการพัฒนา
สติปัญญา หากความจำดี การทำความเข้าใจความรู้ต่างๆ ยิ่งดี
ยิ่งขึ้น  เกมนำไปสู่การเรียนรู้ได้ นำไปสู่การจดจำ นำไปสู่การ
พัฒนาความจำได้  ทุกคนยังชอบการที่สนุกกับเกมที่เล่นง่าย 
นอกจากนี้มีการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างมากได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแวดวงการเรียนรู้ การเรียนรู้ปัจจุบัน
ถือว่าเป็นโลกยุคของเด็กผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นสิ่งสำคัญ การ
ผลิตสื่อในยุคนี้มีหลากหลายสอดคล้องกับความก้าวหน้าของ
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เทคโนโลยี สื่อมีหลายรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่นเกม เพลง หนังสือ
งานศิลปะ หรือแม้แต่สื ่อมัลติมีเดียในหลากหลาย รูปแบบสื่อ 
สามารถตอบสนองการเรียนรู ้ของเด็กเยาวชนได้เป็นอย่างดี  
คอมพิวเตอร์สามารถ สร้างสื ่อการเรียนรู ้ต่าง ๆ และได้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำมาเพื่อพัฒนาการทางด้านวุฒิ
ภาวะทางปัญญา 
 ผู้วิจัยจึงพัฒนาเกมความจำฝึกหัดจับคู่ภาพเทพนิยาย 
เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้มีการพัฒนาความจำ สติปัญญา 
ให้ดีขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาเกมผจญภัยในการ์ดเทพนิยาย 
2) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้เล่นเกม  

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

3.1 ความรู้เกี่ยวกับความจดจำ  
การจำ หมายถึงความสามารถของสมองในการบันทึกสิ่งที่

เรียนรู้ให้คงอยู่ได้และสามารถระลึกได้หรือนำหน่วยความรู้นั้น
ออกมาใช้ได้ในลักษณะเดียวกันกับที่เก็บเข้าไว้ การจำข้อเท็จจริง
เป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดและหาเหตุผลต่าง ๆ  ดังนั้น การที่
สามารถจำเหตุการณ์และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่รับรู ้มีความ
สาคัญต่อการดำรงชีวิต การเรียนรู้ การนำความรู้มาประโยชน์ 
และนำไปสู่การปรับตัวให้สามารถทำงาน หรืออาศัยอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมได้   

การทำงานของการจำ เป็นระบบการทำงานในการรับ 
(receives) เก็บ (stores) จัดการ (organizes) เปลี่ยนแปลง 
(alters)  และนำข้อม ูลหร ือข้อเท็จจร ิ งที ่ เก ็บออกมา ใช ้  
(recovers) ระบบการทำงานความจำแบบนี้ สามารถนำมาใช้
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ หากเป็นการทำงานของคอมพิวเตอร์ 
จะเริ่มจากการใส่รหัส ข้อมูลเข้าไป จากนั้นจะเก็บข้อมูลไว้ใน
ระบบ เมื่อต้องการข้อมูลใดก็เรียก ออกมาได้ เช่นเดียวกับ
คอมพิวเตอร์ เราสามารถเก็บข้อมูลที่ต้องการจำได้มากมาย 
และสามารถนำข้อมูล ที่ต้องการออกมาได้ ทั้งนี้เพราะข้อมูล
ถูกจัดไว้ อย่างเป็นระบบและเป็นลำดับ เสมือนเป็นห้องสมุด
เคลื่อนที่ 

กระบวนการจำเป็นกระบวนการประมวลผลข้อมูล มี
ระยะ 3 ระยะในการสร้างและค้นคืนความจำ คือ 

 1.การเข้ารหัส (encoding) เป็นการรับ การแปลผล 
และการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ 
 2.การเก็บ (storage) เป็นการบันทึกข้อมูลที ่ ได้
เข้ารหัสแล้วอย่างถาวร 
 3.การค้นคืน (retrieval หรือ recollection) หรือ 
การระลึกถึง เป็นการระลึกถึงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วโดย เป็น
กระบวนการตอบสนองต่อตัวช่วย (cue) เพื่อใช้ในพฤติกรรม
หรือกิจกรรมอะไรบางอย่าง 
การสูญเสียความจำเรียกว่าเป็นความหลงลืม หรือถ้าเป็นโรค
ทางการแพทย์ ก็จะเรียกว่า ภาวะเสียความจำ 
 
3.2 ความรู้เกี่ยวกับเกม 

ในปัจจุบัน เกมมีลักษณะเล่นอย่างเดียว “Mere Play” มี
วัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนานในการเล่นเกมของ
ผู้เล่นอย่างเดียว กระบวนการสร้างเกมประเภทนี้ไม่ซับซ้อนและ
ยุ่งยาก หากต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น แต่เกมเพื่อ
การศึกษาเป็นเกมที่มีลักษณะการเล่นเพื่อการเรียนรู้ “Play to 
Learning” วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ในขณะ
หรือหลังจากการเล่นเกม มีลักษณะที่ทำให้ผู้เล่นเกมเรียนไปด้วย
และก็สนุกไปด้วยพร้อมกัน ทำให้ผู ้เรียนมีการเรียนรู ้อย่างมี
ความหมาย กระบวนการสร้างเกมเพื่อให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ ใน
ปัจจุบันมีลักษณะคล้ายๆกันคือการนำเนื้อหาที่ต้องการใหเ้รียนรู้
นำเข้าไปแทรกในเกมแล้วให้ผู้เรียนได้เล่นเกมโดยเชื่อว่าความรู้
จะส่งผ่านไปยังผู ้เร ียนจนผู ้เร ียนเกิดการเร ียนรู ้ได้ในที ่สุด 
จุดประสงค์ของการเรียนรู ้กับรูปแบบเกมที ่เหมาะสม คือ  1. 
ความจำ 2. ทักษะ 3. ประยุกต์ 4. ตัดสินใจ 5. การอยู่ร่วมกับ
สังคม 

 
3.3 เกมคอมพิวเตอร์ 

เกมคอมพิวเตอร์ (Computer game) หมายถึงเกมที่เล่น
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์นั้น ต้องใช้
ทักษะทั้งทางศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และทักษะทาง
ศิลป์ที่ต้องออกแบบให้สามารถสร้างความสนใจแก่ผู้เล่น ต้องใช้
ทั้งสองทักษะร่วมกับประสบการณ์และจินตนาการในการพัฒนา
เกม  

สำหรับการออกแบบและพัฒนา มีองค์ประกอบ คือ  
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 1.) จุดหมายของเกม (Goal) เป็นจุดสิ้นสุดของการเล่น
เกม เป็นสิ่งทีท่ำให้ผู้เล่นต้องไปให้ถึงจุดหมายของเกม  
 2.) ความท้าทาย (Challenges) เป็นสิ ่งที ่ทำให้เกม
น่าสนใจชวนติดตามและสนุกเพลิดเพลิน ทำผู้เล่นได้ใช้ความคิด
ความรู้การบูรณาการทั้งความรู้และความคิดพร้อมท้ังทักษะอื่น ๆ 
ในการแก้ปัญหาที่กำลังเจอในเกม  
 3.) Balance (ความสมดุล) เป็นการให้ความสำคัญถึง
ความเหมาะระหว่างองค์ประกอบของเกม ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนนุ
ให้เกมที่สร้างนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยมีสิ่งที่ต้องพิจารณา 
ได้แก่ ความสมดุลระหว่างผู้เล่น ความสมดุลระหว่างผู้เล่นกับเกม  
และความสมดุลของรูปแบบของเกม  
 4.) การตัดสินใจในเกม (Decisions) เป็นกระบวนการ
ที่ผู ้เล่นได้ ใช้ความคิดวิเคราะห์ทางเลือกสำหรับแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในระหว่างการเล่น ซึ่งผู้เล่นจะสนุกสนานเพลิดเพลินและ
รู้สึกได้ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของเกม  
 5. ) รางว ัลในเกม (Reward) จ ัดทำข ึ ้นเพ ื ่อสร ้าง
แรงจูงใจในการเล่นเกม เมื่อผู้เล่นประสบความสำเร็จในการเล่น
ผ่านด่านต่างๆ รางวัลอาจมีหลายรูปแบบ เช่นคะแนน (Score) 
ไอเทม (Items) พลัง (Power) เป็นต้น  
 

4. วิธีการวิจัย 
4.1 ขั้นตอนการวิจัย 
 ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
4.1.1 การกำหนดปัญหาและความต้องการของระบบ  

ผู้พัฒนาได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบ, การสร้าง
เกมและ เนื้อหาเกม เรื่อง การจับคู่คำศัพท์ จัดลำดับเนื้อหาและ
รายละเอียดของเกม  
 สำหรับรูปที่นำมาใช้ในเกม แสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1 ตัวอย่างภาพเทพนิยายที่ใช้ในเกม   
ภาพเทพนิยาย   ช่ือ 

 

โพ 

 

จัสมิน 

 

ออโรร่า 

 

สโนไวท์ 

 

ซินโดเรร่า 
 

 
 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างภาพเทพนิยายที่ใช้ในเกม (ต่อ)  

ภาพเทพนิยาย   ช่ือ 

 

3.นางเงือก 
 
 

 

เบล 
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ชนเผ่า 

 

ราพันเซล 

 

ธนู 

 

อลิซ 
 

 

  
4.1.2 การวิเคราะห์ระบบงาน 
 เป็นการวิเคราะห์ระบบงานเพื่อค้นหาปัญหา และนำไป
กำหนดความต้องการของระบบงาน เพื ่อนำมาวิเคราะห์
กระบวนการทำงานของเกม และทำการสร้างแบบจำลองเพื่อ
แสดงขั้นตอนการทางานของระบบ เพื่อได้มองเห็นภาพรวมของ
การทำงาน และง่ายต่อการเขียนโปรแกรม สำหรับขั้นตอนนี้ 
ผู้วิจัยใช้แผนภาพระบบ Use Case (Use case Diagram) 
ผลการวิเคราะห์แสดงดังภาพท่ี 1             

Fiary tale Card Game

Game Player

Play

See Score

Exit

 

 

 

 
ภาพที ่1 Use case of Fiary tale Card Game 

  
4.1.3 การออกแบบระบบงาน 

 เป ็นส ่วนที ่ผ ู ้พ ัฒนาออกแบบโดยการจ ัดทำผ ังงาน 
(Flowchart)  และแผ ่นบอกเร ื ่องราว  (Storyboard)   แล้ว
ออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู้ใช้ โดยผู้พัฒนาได้ทำการ
ออกแบบหน้าจอสาหรับติดต่อกับผู ้ใช้ในลักษณะที ่เร ียกว่า 
Graphical User Interface เพื ่อให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ 
แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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ของผู้เชี่ยวชาญ 
  แผนผัง แสดงดังภาพท่ี 2 

Start

Menu

Ramdom image

Choose image1

Choose image2

Game

Image1 = image2

End time?

Score = score+1

Show score

End
 

ภาพที ่2 Flowchart of Fairy tale Card Game 

 
4.1.4 การพัฒนาระบบงาน 
 ผู้พัฒนาใช้ MIT App Inventor ในการพัฒนาโปรแกรมเกม  
สำหรับการพัฒนาในขั้นตอนนี้ เปน็สร้างเกมตามที่ออกแบบไว้   
 MIT App Inventor เป็นการเขียนโปรแกรมด้วยการต่อ
บล็อก (Block programming) เป็นโปรแกรมที่ประมวลผลบน
ระบบคลาวด์ (Cloud computing)   

 
ภาพที่ 3  ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม MIT App Inventor 

 
4.1.5 การติดต้ังและทดสอบ 
 การทดสอบเกมผจญภยัในการ์ดเทพนิยายนี้ ผู้พัฒนา 
ระบบใช้วิธีการทดสอบ แบบ Black-Box Testing เป็นการ 
ทดสอบการทำงานของระบบโดยรวมทั้งหมดว่ามีกระบวนการ 
ทำงานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทีต่้องการหรือไม่ ส่วนระหว่าง 
พัฒนาโปรแกรม ผู้พัฒนาระบบไดท้ดสอบแบบ Unit Testing 
เพื่อทดสอบว่าระบบทำงานไดห้รอืไม่ และใหผ้ลตามทีผู่้ใช้
ต้องการหรือไม่  
 เมื่อโปรแกรมพัฒนาเสร็จแล้ว ผู้พฒันาให้ นักศึกษา 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี จานวน 20 คน ทำแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจการใช้งาน 5 เรื่อง ได้แก่ ความง่ายในการเล่น 
ความน่าสนใจ ความสนุกสนาน การเรยีนรู้ และ ความพึงพอใจ
โดยรวม 
 
4.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย 
 4.2.1 เกมผจญภัยในการ์ดเทพนิยาย  
 4.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อเกมผจญภัยใน
การ์ดเทพนิยาย 
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4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการพัฒนาเกม  
 ผลการพัฒนาเกมผจญภัยในการด์เทพนิยาย ไดโ้ปรแกรม
เกม  สามารถแสดงหน้าจอหลัก 1 หน้าจอ ดังแสดงในภาพที่ 4 
ถึงภาพที่ 5 
 

 
ภาพ 4 หน้าจอเร่ิมเกม 

 
ภาพ 5 หน้าจอการเล่นเกม 

 

 
ภาพ 6 เมื่อผู้เล่นเกมตอบถูก 
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ภาพ 7 เมื่อผู้เล่นเกมตอบผิด  

 
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกม 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินเพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้
เล่นเกมใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ความง่ายในการเล่น  ความ
น่าสนใจ ความสนกุสนาน การเรียนรู้ และ ความพึงพอใจโดยรวม  

แบบประเมินความพึงพอใจมี 5 ระดับ ตามเทคนิคของลิเคิร์ท ซึ่ง
มีเกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนดัง
ตารางที ่2  
 

 

ตารางที่ 2 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลีย่ 

ระดับเกณฑ์ ความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ดีมาก 4.51–5.00   ความพึงพอใจต่อเกม

คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี
มาก 

ด ี 3.51 – 4.50  ความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับด ี

ปานกลาง 2.51 – 3.50  ความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

น้อย 1.51 – 2.50  ความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ
น้อย 

น้อยมาก 1.00 – 1.50  ความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ
น้อยมาก 

 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกมใน 4 ด้าน ที่ได้จาก

การให ้น ักศ ึกษา  สาขาว ิชาว ิทยาการคอมพ ิวเตอร์  คณะ
ว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  มหาว ิทยาล ัยราชภัฏธนบุรี  
สมุทรปราการ ที่เป็นผู้เล่นเกม 20 คน ทดลองเล่นแล้วทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจ   ได้ผลดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจจากการประเมินผลการใช้งาน  

เร่ืองท่ีใช้ประเมินการใช้งาน คะแนน 
ความง่ายในการจำ  5.00 
ความน่าสนใจ  5.00 
ความสนุกสนาน  5.00 
การเรียนรู้ 4. 90 
ความพึงพอใจโดยรวม 4. 96 

 ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนน  4.96 ถือว่า อยู่ในระดับ ดี
มาก 
 

6. อภิปรายผล 
 ผลจากการพัฒนาเกมผจญภัยในการ์ดเทพนิยาย พบว่า
ระบบสามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับ
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าใช้งานเกมเพื่อ
เรียนรู้และฝึกจดจำผจญภัยในการ์ดเทพนิยาย และบอกผลลัพธ์
การเล่นเกมได้  
 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการประเมินผลการใช้งาน
ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนน 4.96 ถือว่า อยู่ในระดับ ดีมาก  

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ควรมีรูปแบบของเกมฝึกความจาที่สามารถตอบสนอง 
บทเรียนได ้
7.2 ควรมีจำนวนภาพแบ่งหมวดหมู่ของเกม 
7.3 ควรมีจำนวนของภาพมากขึ้น 
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เกมช่วยน้องแมวเก็บขนมกัน 

Helping The Cats Collect Snacks Game 
เดชชัย ธรรมขันคำ1 และ ณภัทรกฤต จนัทวงศ์2 

 

สาขาวิชา วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภฎัธนบุรี 
Email:  Napattarakrit.c@dru.ac.th 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเกมช่วยน้องแมวเก็บ
ขนมกัน 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกม เกมนี้เหมาะ 
สำหรับเด็กทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้ความสนุกสนานในการเล่นและให้
ความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะสิ่งของ ผู้เล่นสามารถเล่นผ่านมือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  วิธีการเล่นเกม จะมีรูปของขนม 
และ รูปอื่นๆที่ไม่ใช่ขนม ตกร่วงจากด้านบนลงด้านล่างแบบสุ่ม ผู้
เล่นต้องเก็บรูปของขนมให้ทันเวลาและถูกชนิด หากเก็บขนมได้
ถูกจะมีคะแนนให้และเริ่มนับเวลาใหม่ และมีการสรุปคะแนน 
เกมจะจบเมื่อหมดเวลา เกมนี้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม mit app 
inventor2 สำหรับวิธีการพัฒนาเกมมีขั้นตอน  5 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การกำหนดความต้องการของเกม  2) การวิเคราะห์ระบบ 3) 
การออกแบบระบบ 4) การพัฒนาระบบ  5) ทดสอบและติดตั้ง  
สำหรับการศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกม ดำเนินการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้เล่นเกม จากกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จำนวน 20 คน และ ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการพัฒนาได้เกมช่วยน้องแมวเก็บขนมกันที่สามารถให้
ความรู้และความสนุกสนานได้ เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ ซึ่งวัดความง่ายในการเล่น ความน่าสนใจ ความสนกสนาน 
และ ความพึงพอใโดยรวมพบว่า ความพึงพอใจโดยรวม อยู่ใน
ระดับดีที่สุด  
คำสำคัญ -- เกม,เกมมาช่วยน้องแมวเก็บขนมกัน 
 

ABSTRACT 

The Objective of this research is 1) to develop a game 
to help cats collect snacks and 2) to assess the 
satisfaction of the players. This game is suitable for 
general children. With a focus on fun to play and 
educating about different things, Players can play 

through the mobile operating system Android. How to 
play the game There will be candies and other non-
candy images. Randomly falling from top to bottom. 
Players have to keep  the candy in time and in the right 
kind. If the candy is collected correctly, there will be 
points for it and the timer starts again. The score is 
summarized The game will be over when the timer 
expires. This game is developed using mit app 
inventor2. For the game development method, There 
are 5 steps: 1) Determination of Game Needs 2) System 
Analysis 3) System Design 4) System Development 5) 
Test and Installation. For the study of the satisfaction 
of gamers Carry out a collection of information on 
players' satisfaction. From a sample of 20 students from 
Dhonburi Rajabhat University and analyzed the data 
with statistical mean and standard deviation. 
 As a result of development, the game can help cats 
collect snacks that can provide knowledge and fun. 
When analyzing user satisfaction Which measured ease 
of play, interest, entertainment and total satisfaction. 
Overall satisfaction at the best level. 
Keywords -- game, Helping the cats collect snacks 
Game 

 
1. บทนำ 

 ปัจจ ุบ ันมีเกมจำนวนมาก มีหลากหลายประเภท บาง
ประเภทมีเนื้อหาการเล่นที่ค่อนข้างรุนแรง และบางเกมก็ยังมี
ภาพหรือเนื ้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กทั่วไป นอกจากนี้มีการ
พัฒนาเกมให้ทันสมัยและก้าวหน้ายิ่งขึ้น บริษัทผู้ผลิตเกมต่างๆ มี
การแข่งขันกันมากขึ้นทุกปี อีกทั้งคอมพิวเตอร์มีความก้าวหน้า
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สามารถใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจต่างๆ รวมถึง 
สามารถเป็นสื่อในการให้ความบันเทิงได้ด้วย  

 ผู ้ว ิจ ัยจ ึงค ิดว ่าพัฒนาเกมที่ เด ็กทั ่วไปสามารถเล่นได้
สนุกสนาน เนื้อหาเหมาะสมกับเด็ก และสามารถนำมาใช้ฝึก
แยกแยะสิ่งของได้ด้วย  โดยเกมที่พัฒนาขึ้นมานี้จะเป็นเกมที่ทำ
ให้เด็กสามารถฝึกฝน และสร้างทักษะแยกแยะสิ่งของที่มีประ
โยนช์และไม่มีประโยนช์ได้  นอกจากนั ้นคาดว่า เกมยังเป็น
ต ัวกระตุ ้นช่วยให้เด ็กเก ิดความสนใจอยากเร ียนร ู ้  เกมที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมานี้จะทำให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานไม่น่าเบือ่ 
เกมที่สร้างขึ้นมานี้ คือ เกมช่วยน้องแมวเก็บขนมกัน  

 
2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1) เพื่อพัฒนาเกมช่วยน้องแมวเก็บขนมกัน 
 2) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้เล่นเกม  
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
3.1 เกม 
 “เกม (Game)” ค ือ การแข ่งข ันท ี ่ม ีกต ิกากำหนด มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมหลายอย่าง เช่น เล่นเพื่อความสนุก 
เล่นเพื่อเอาชนะ เล่นเพื่อบรรลุเป้าหมาย อาจจะเป็นเกมกีฬาการ 
เกมคอมพิวเตอร์ หรือ เกมการบริหาร การแข่งขันอาจมีหลาย
รูปแบบ เช่น แข่งขันระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม หรือ ระหว่าง
บุคคลกับมาตรฐานของเกม และมีการตัดสินผลแพ้ชนะเมื่อเกม
จบลง 
 ส่วนเกมคอมพิวเตอร์ หมายถึง โปรแกรมสำเร็จรูปที่สร้าง
ขึ้น และเวลาเล่นเกมต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  
 
3.2 การสรา้งเกมคอมพิวเตอร์ 
 ในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์นั ้น ต้องใช้ทักษะการเขียน
โปรแกรม และทักษะการออกแบบ โดยต้องสร้างความน่าสนใจ
แก่ผู ้เล่น สิ ่งที ่ผู ้พัฒนาควรคำนึงถึงเพื ่อเป็นประโยชน์ในการ
ออกแบบและพัฒนาคือ 1.) จุดหมายของเกม(Goal) เป็นสิ่งที่ท้า
ทายให้ผู้เล่นต้องไปให้ถึงจุดหมายของเกม ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของ
การเล่นเกมและคอยกระตุ้นให้ผู้เล่นต้องการเล่น 2.) ความท้า
ทาย(Challenges) เป็นสิ่งที่ทำให้เกมน่าสนใจชวนติดตามและ
สนุกเพลิดเพลินเพราะผู้เล่นได้ใช้ความคิด  

พร้อมทั้งทักษะอื่น ๆในการแก้ไขปัญหาที่อยู่ในเกม เมื่อสามารถ
แก้ปัญหาได้ จะทำให้ผู ้เล่นเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง 3.) 
ความสมดุล (Balance) ในเกมนั้น 4.) การตัดสินใจ (Decisions) 
ในเกม เป็นกระบวนการที่ผู้เล่นได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ทางเลือก
สาหรับแก้ปัญหาที ่เกิดขึ ้นในระหว่างการเล่น ซึ ่งผ ู ้ เล ่นจะ
สนุกสนานเพลิดเพลินและรู้สึกได้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของเกม 
5.) รางวัล (Reward)ในเกมเป็นการประสบความสาเร็จในเล่น
เกม เป็นความอยากที่ต้องการเจอในด่านต่อไป รางวัลอาจมี
หลายร ูปแบบ เช่น คะแนน (Score) ไอเทม ( Items) พลัง 
(Power) 
 
3.3 MIT App Inventor 2   
 MIT App Inventor 2 เป็น  Mobile Application ที่
ถูกพัฒนาขึ้นโดย ความร่วมมือกันระหว่างบริษัท Google กับ

สถาบันMassachusetts Institute of Technology ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 
ซึ่งเป็นของ Google เองได้ง่าย ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งเน้นไป
ทางด้านการเรยีนการสอนเป็นหลกั โดยลักษณะการทำงานเป็น
การเขียนคำสั่งด้วยการต่อบล็อก (Block programming) 
ลักษณะคำสั่ง แสดงดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 ตัวอย่าง Block programming 

นอกจาก MIT App Inventor แล้วยังมีสภาพแวดล้อมการ
เขียนโปรแกรมแบบบล็อกอื ่น ๆ ที ่รองร ับ Arduino (เช่น 
Scratch, Snap4Arduino, Microblocks, BlocklyDuino) ท ี ่มี
การออกแบบบล็อกท่ีแตกต่างกัน . 

 
4. ขอบเขตการวิจัย 

 ในการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเกมช่วยน้องแมวเก็บขนมกัน 
ขอบเขตระบบแบ่งเป็น2 ส่วน คือ ส่วนของเนื้อหาเกมและส่วน
ของการเล่นเกม พอจะสรุปขอบเขตของแต่ละส่วนได้ดังนี้  

4.1 สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ 
4.2 ระบบช่วยฝึกทักษะการแยกแยะที ่จะจัดเก็บขนมกับ 

ไวรัส ได้ 
 

รูป คะแนน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

-1 

 

-2 

   
 4.3 ระบบสามารถนับเวลาได้ 
 4.4 ระบบจะแสดงผลคะแนนหลังเล่นจบทุกครั้ง 
 4.5 ระบบจะแสดงฉากแล้วให้เรียกว่ากลับไปหน้าเมนูหลัก

หรือเล่นต่อ 
 4.6 ผู้ใช้สามารถดูผลคะแนนได้ 
 4.7 ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่เป็นผู้เล่นเกม 20 คน 
และ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
5. วิธีการวิจัย 

 การพัฒนาเกมช่วยน้องแมวเก็บขนมกันได้แบ่ง วิธีการ
ดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 5.1 เก็บรวบรวมข้อมูล (gather Information)  
 ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ แล้วแยกออกเป็น 
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ส่วนนำเข้า (Input) ส่วนที่เป็นกระบวนการทำงาน (Processes) 
ส่วนท่ีเป็นส่วนแสดงผล (Output) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Data) และ
สภาพแวดล้อมและส่วนท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ (Boundaries) 
 
 5.2 วิเคราะห์ระบบเกม ได้แก่การ ศึกษาทฤษฎี 
 เกม, การศึกษาภาษา ที่จะนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรม
และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ สามารถวิเคราะห์ระบบ
ด้วย Use Case diagram, Activity diagram และ Sequence 
diagram แสดงผลการวิเคราะห์ดังภาพที่ 2 , 3 และ 4   
 

Helping the cats collect snacks Game

Play Game

Exit

End Screen<<include>>

  
ภาพที่ 2 Use Case diagram 

  

  

 
Activity diagram: Play 

Player System 

 
ภาพที่ 3 Activity diagram การเล่นเกม 

 
ภาพที่ 4 Sequence diagram การเล่นเกม 

 
5.3 ออกแบบเกม  
 เป็นส่วนที่ผู้พัฒนาออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู ้ใช้ 
ผู ้พัฒนาได้ทำการออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู ้ใช้ใน
ลักษณะที่เรียกว่า Graphical User Interface เพื่อให้ง่ายต่อการ
ใช้งานของผู้ใช้ โดยแบ่งการออกแบบออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
ออกแบบข้อมูลนำเข้า (Input Design) และการออกแบบผลลัพธ์ 
(Output Design) 
 1) การออกแบบข้อมูลนำเข้า (Input Design) ประกอบด้วย  
หน้าจอเมนู หน้าจอเนื้อหา และหน้าจอเล่นเกม หน้าจอการ
นำเข้าข้อมูล หน้าจอเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเกม  
 2) การออกแบบผลลัพธ์ (Output Design) ประกอบด้วย 
หน้าจอการเล่นเกม หน้าจอเมื่อตอบถูก หน้าจอเมื่อตอบผิด  
และ หน้าจอจบเกม 
 
5.4 การพัฒนาระบบงาน 
 ผู้พัฒนาได้ใช้เครื่องมือ MIT App Inventor 2 ซึ่งเป็นการ
เ ข ี ย น โ ป ร แ ก ร ม ด ้ ว ย ก า ร ต ่ อ บ ล ็ อ ก  ( Block based  
programming) เป็นโปรแกรมที่ประมวลผลบนระบบคลาวด์
(Cloud Computing) 
 
5.5 การติดต้ังและทดสอบ    
 การทดสอบเกมฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ผู้พัฒนาระบบใช้
วิธีการทดสอบ แบบ Black-Box Testing ซึ่งเป็นการทดสอบการ
ทำงาน ของระบบโดยรวมทั ้งหมดว่ามีกระบวนการทำงาน 
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ โดย ผู้พัฒนาระบบเอง 

แสดงหนา้หลกั 
  

 

เลือกปุ่ ม  
“Start Quiz” 

เลือกปุ่ ม “Exit” 

 
แสดงเนือ้หาเกี่ยวกบั

การแยกสิ่งของ 

 
เลือกกดที่รูปภาพ 
“LEARN” 

 เล่นเกม 
 
สรุปคะแนน 
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เป็นการทดสอบในระหว่างการเขียนโปรแกรม 
6. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาระบบเกมมาช่วยน้องแมวเก็บขนมกันแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือได้โปรแกรมเกม และการประเมินความพึง
พอใจของผู้เล่นเกม ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้  
 
6.1 โปรแกรมเกม 
 สามารถแสดงหน้าจอ ดังแสดงในภาพที ่5-10 

 

 
 

ภาพที่ 5 หนา้แรกสำหรับเข้าสู่เกม และเนื้อเร่ืองและกติกา 

 
ภาพที่ 6 เนื้อเร่ืองของตัวละคร 

 

 
ภาพที่ 7 กฎกตกิาและแนะนำวธิีการเลน่ 
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ภาพที่  8 หน้าเล่นเกม 

 

 
      ภาพที่ 9 หน้าจอตอนจบเกม 

 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอหลังจากสรุปคะแนน 

 
6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกม 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินเพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้
เล่นเกมใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ความง่ายในการเล่น  ความ
น่าสนใจ ความสนกสนาน  และ ความพึงพอใโดยรวม   แบบ
ประเมินความพึงพอใจมี 5 ระดับ ตามเทคนิคของลิเคิร์ท ซึ่งมี
เกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนดัง
ตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดบัคะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย การแปรผล 
4.21 – 5.00 ดีที่สุด 
3.41 –4.20 ดีมาก 
2.61 – 3.40 ด ี
1.81 – 2.60 น้อย 
1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 

 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกมใน 4 ด้าน ที่ได้จาก
การให ้น ักศ ึกษา  สาขาว ิชาว ิทยาการคอมพ ิวเตอร์  คณะ
ว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  มหาว ิทยาล ัยราชภัฏธนบุรี  
สมุทรปราการ ที่เป็นผู้เล่นเกม 20 คน ทดลองเล่นแล้วทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจ   ได้ผลดังตารางที่ 2 ดังนี ้
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 ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย  4.30- ถือว่า อยู่ใน
ระดับ ดีที่สุด 
 

7 .สรุปผลการพัฒนา 
 ผลจากการพัฒนาเกมมาช่วยน้องแมวเก็บขนมกันสรุปว่า 
สามารถเล่นออฟไลน์ได้  และสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ได้  
  

8. ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรพัฒนาเป็นเกมมือถือในระบบ IOS  
2) ควรเพิ่มรูปภาพใหส้ามารถจัดเก็บให้มากขึ้น  
3) ควรเพิ่มฟังก์ชันการวิเคราะห์ผดิพลาดจากการจดัเก็บ 
4) ควรเพิ่มระดับความยากง่าย 
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     ดรอยด์ (ระบบปฏิบตัิการ) 

เร่ืองท่ีใช้ประเมินการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 

ความง่ายในการเล่น 4.50 
ความน่าสนใจ 4.00 
ความสนกุสนาน 4.50 
ความพึงพอใโดยรวม 4.30 
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การออกแบบและพัฒนาเกมส่งเสรมิการเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นสำหรับเด็ก
ปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีความจริงเสรมิแบบปรบัเหมาะ 

Design and development of adaptive augmented reality game-based 
learning to enhance basic learning skills for young children 
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บทคัดย่อ 
การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้น จำเป็นต้องมี

การพัฒนาทักษะในหลายด้านๆ อาทิ ทักษะด้านการคิด, การ
วิเคราะห์ปัญหา หรือการเข้าใจสิ่งต่าง ๆที่อยู ่รอบตัว ซึ ่งเป็น
พื้นฐานท่ีจำเป็นในการเรียนรู้ต่อไป 

ดังนั้น งานนี้จึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาเกมใน
รูปแบบของความจริงเสริม เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะเบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์, วิทยาการคำนวณ, การเรียนรู้เรื่องสีและรูปทรง ที่
สามารถปรับความยากง่ายของเกมให้เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู ้เรียนแต่ละคน ซึ ่งการวิเคราะห์ความพึงพอใจของเด็ก
ปฐมวัย จำนวน 15 คน พบว่าผู้เรียนยอมรับและพึงพอใจในการ
ใช้งาน ในแง่ของการใช้งานง่าย ความสนุกสนาน และคุณภาพ
ของภาพ อยู่ที่ 87.60% 
คำสำคัญ – เกมเพื่อการเรียนรู้, เทคโนโลยีความจริงเสริม, การ
ปรับเหมาะ, ทักษะการเรียนรู้เบื้องต้น 
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ABSTRACT 
 The knowledge, skills, and practices of early 
childhood educators such as fundamental of critical 
thinking and problem–solving skills or understanding 
the world that surrounds them are important factors in 
determining how much a young child learns and how 
prepared that child for future learning. 

Then in this paper, we designed and 
developed the adaptive augmented reality game-based 
learning to enhance basic learning skills for young 
children in basic mathematic for kids, unplug coding, 
learning colors and shapes. In the first phase, We 
analyze the satisfaction of 15 young children ages 5 to 
7 years old who tried-out the adaptive augmented 
reality -game based learning to enhance basic learning 
skills. It was found that users acceptance on usability 
was satisfied in terms of ease of use, enjoyability, 
playability, and graphic quality in the average of 87.60% 
Keywords – Game-based learning, Augmented Reality 
(AR), Adaptive learning, Basic skills learning. 

 
1. บทนำ 

ทักษะการเรียนรู ้เบื ้องต้นนั้น เป็นสิ่งที ่จำเป็นสำหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุ 5-7 ปี เพราะเด็กในช่วงอายนุี้ จะเรียนรู้ได้ไวและ
สามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาสู่การเรียนรู้อื่นๆต่อไป ซึ่งทักษะ
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ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้เบื้องต้นในการพัฒนาไปยังด้านอื่นๆ 
ได้แก่ ทักษะทางคณิตศาสตร์ สามารถช่วยพัฒนาความคิดของ
เด็ก ทำให้คิดอย่างมีเหตุผล และคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
รอบคอบ, ทักษะทางวิทยาการคำนวณ ฝึกให้เด็กสามารถคิด
อย่างเป็นระบบ ตามลำดับขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลหรือปัญหา
อย่างมาเหตุผล สามารถนำความคิดไปปฏิบัติ หรือแก้ปัญหา
ต่างๆได้เป็นอย่างดี, ทักษะการเรียนรู้เรื่องสี สามารถกระตุ้นการ
ทำงานของสมอง อีกทั้งยังได้ฝึกการสังเกต และทักษะการเรียนรู้
เ ร ื ่ องร ูปทรงเรขาคณิต  ทำให ้ เด ็กได ้ฝ ึกการส ังเกต การ
เปรียบเทียบ ซึ่งสามารถพัฒนาไปยังการเรียนรู้อื่นๆได้ อาทิ การ
ใช้คำตรงกันข้ามในภาษาไทย เช่น อ้วน ตรงข้ามกับ ผอม, สูง 
ตรงข้ามกับ ต่ำ เป็นต้น หรือการบ่งบอกลักษณะรูปทรงของ
สิ่งของในปัจจุบัน เช่น ประตู เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ลูกบอล 
เป็นทรงกลม เป็นต้น จากทักษะที่กล่าวมา เป็นทักษะพื้นฐาน
ของการเรียนรู้เบื้องต้นที่สามารถพัฒนาไปยังทักษะขั้นสูงอื่นๆได้ 
[4,5,6] 

แต่การเรียนรู้ที่ผ่านมานั้น เป็นลักษณะการเรียนในห้องเรยีน 
ซึ ่งทำให้ผู ้เรียนนั้นเกิดความเบื่อหน่าย ไม่ ได้สนใจในบทเรียน
เท่าที่ควรนัก และไม่สามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆได้เต็มที่ 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยี ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ ่งของ
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู ้ออนไลน์  การเรียนรู ้ผ ่าน
บทเรียนช่วยสอน (CAI) หรือแม้กระทั ่งการเรียนรู ้ผ ่านเกม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจากงานวิจัยหลายงาน เช่น งานวิจัย [14,17,18] 
พบว่า ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น และสามารถท่ีจะอยู่กับบทเรียนได้
นานขึ้นอีกด้วย แต่เท่าที่สืบค้น ยังไม่พบเกมส่งเสริมการเรยีนรู้ที่
รวบรวมทักษะเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัยไว้ในแอพพลิเคชั่นเดยีว 
ซึ่งทำให้ยากแก่การค้นหา และเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บอีกด้วย 

จากปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นสำหรับ
เด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลา ช่วยทำให้ผู ้เรียนมีสมาธิกับบทเรียนมากขึ้น และไม่เกิด
ความเบื่อหน่าย ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบและพัฒนาเกมส่งเสริม
การเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสริม (Augmented Reality) ที่เพิ ่มความแปลกใหม่
โดยที่ผู้เรียนจะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเกม และไม่จำเป็นต้อง
ใช้อุปกรณ์เสริม โดยรวบรวมเกมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัยไว้ด้วยกัน 5 เกม ได้แก่ เกม
การเดินทาง ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาการคำนวณ, เกม

เขาวงกต ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่องแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เกม
คณิตคิดสนุก ส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ทางคณิตศาสตร์ , เกม
รูปทรงที่หายไป ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิต 
และเกมค้อนทุบตุ้บตั้บ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่องสี และทั้งนี้ 
เพื ่อให้ผู ้เรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้เบื ้องต้นตาม
ความสามารถของแต่ละคน จึงใช้วิธีการปรับเหมาะ (Adaptive 
learning) เป ็นการเสนอแนวทางการเร ียนร ู ้ท ี ่ ปร ับ ตาม
ความสามารถของผู้เรียน โดยการเรียนแบบปรับเหมาะนั ้นจะ
คำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียนเป็นหลัก และเพิ่มทักษะการเรียนรู้
ของผู้เรียนแต่ละคน ให้ประสบผลสำเร็จในการเรียน โดยมีการ
ปรับระดับความยากง่ายของแต่ละด่านในเกม ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน เพื่อนำทักษะไปพัฒนาเป็นการเรียนรู้
อื่นต่อไป 

ซึ่งในข้ันตอนแรกนี้ เป็นขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจใน
การออกแบบและพัฒนา ดังนั ้นหลังจากออกแบบ ได้นำไปให้
กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้งาน เพื่อทดสอบและประเมินความพึง
พอใจ พบว่าผู ้เรียนมีความพึงพอใจในเกมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้เบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม 
เน ื ่องจากมีความสะดวกในการใช ้งาน (usability) ม ีความ
สนุกสนาน และเพลิดเพลิน (playability and enjoyability) 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 เทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR [1] 
Augmented Reality หรือเทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความ

จริงเข้ากับโลกความจริงเสริม สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการแทนที่ 
วัตถุในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย รูปภาพ วิดีโอ หรือวัตถุ 3 มิติ 
และแสดงผลผ่านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ท่ีรองรับ 

หลักการทำงานของเทคโนโลยี Augmented Reality มีการ
ประสานงานกันระหว่างฮาร์ดแวร์หลายๆ ส่วน เช่น กล้องถ่ายรูป 
เข็มทิศ GPS และ Accelerometer จากนั้นข้อมูลจะถูกนำมา
ประมวลผลในส่วนของซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูลเพื่อเรนเดอร์ 
(Render)  ภาพเสม ือนท ี ่สร ้ างข ึ ้นต ่อผ ู ้ ใช ้ งาน นอกจาก
โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตแล้ว 
2.2 Location-Based AR [2] 

เป็นการใช้ระบบการระบุพิกัดในตัวเครื่องผ่านอุปกรณ์  รับ
พิกัดจากดาวเทียม (GPS module) ของสมาร์ทโฟนหรือแท็บ
เล็ตที่มีระบบจีพีเอสในตัว ระบบจะทำการประมวลผลเพื่อแสดง
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ตำแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีต่างๆ โดยอ้างอิงกับอุปกรณ์รับพิกัดจาก
ดาวเทียม และแอพพลิเคชั่นแผนที่ ซึ่งมีผู้กำหนดสถานที่ไว้ โดย
หากมีการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ ก็สามารถแตะหน้าจอ
ติดต่อผ่านโทรศัพท์ได้เลย โปรแกรมประยุกต์ประเภทนี้ เ ช่น 
โปรแกรม Layar หรือ World Browser และได้นำคุณสมบัติ
ด ั งกล ่าวมาประย ุกต ์ ใช ้ก ับเกม  ได ้แก ่  เกมโปเกมอน โก 
(Pokémon Go) 

 
2.3 Vuforia Ground Plane [3] 

Vuforia เป็น SDK สำหรับการพัฒนาแอพ AR ซึ ่งรวมทุก
อย่างไว้ใน SDK เดียว สามารถตรวจจับวัตถุประเภทที่ต่างกัน
ออกไปได้ เช่น รูปภาพ วัตถุ หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งแบบ 
2 และ 3 มิติ, รองรับการทำ Virtual Buttons, การสร้างแผนที่ 
3 ม ิต ิ  ด ้วย Smart Terrain ในการสร ้าง AR แอพพล ิเคช่ัน 
Vuforia ถือว ่าเป ็นหัวใจสำคัญ เพราะตัวแอพพลิเคชั ่นนั้น
ต้องการฐานข้อมูล หรือ Database ในการจัดเก็บ Target หรือ
มาร์คเกอร์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการใช้แอพพลิเคชั่น 

Vuforia Gland Plane เป็นเทคโนโลยีที่สามารถแสดงโมเดล
ในรูปแบบ 3 มิติ ลงบนพื้นผิว เช่น พื้น หรือโต๊ะที่มีสภาพแสงที่
แน่นอน ด้วยการตรวจจับ และติดตามพื ้นผิวผ่านอุปกรณ์ที่
รองรับ โดยที ่ไม่ต้องใช้ Marker ในการ Track ตำแหน่งของ
โมเดล ซึ่งช่วยให้สามารถโต้ตอบกับวัตถุและสภาพแวดล้อมได้
อย่างสมจริง 

 
2.4 ทักษะการเรียนรูเ้บ้ืองต้นของเด็กปฐมวัย [4] 

ช่วงระยะเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู ้ของมนุษย์
คือ แรกเกิดถึง 7 ปี เพราะการพัฒนาสมองของมนุษย์ในช่วงวัยนี้
จะพัฒนาไปถึง 80 % ของผ ู ้ ใหญ่ จึงควรจัดการเร ียนรู ้ให้
เหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้อย่างมี
ความสุข จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เด็กจึงจะพัฒนา
ศักยภาพสมองได้อย่างเต็มความสามารถ โดยทักษะการเรียนรู้
เบื้องต้นของเด็กปฐมวัย [4] มีหลายทักษะ ดังนี ้

2.4.1 ท ั ก ษ ะ ท า ง ว ิ ท ย า ก า ร ค ำ น วณ  ห ร ื อ  Unplug 
Programming [5] เป็นกิจกรรมด้านการศึกษาวิทยาการคำนวณ
โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ ่งเน้นไปในทางการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นวิธีที่คอมพิวเตอร์ใช้จัดการงาน ถ้าสามารถ

ปลูกฝังแนวคิดเชิงคำนวณได้ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วเหมือนกับคอมพิวเตอร์ 

2.4.2 ทักษะการเรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิต [4] จะเห็นว่า
รอบตัวเรามีสิ่งของที่เป็นรูปทรงต่างๆอยู่มากมาย เด็กจะสามารถ
เรียนรู้ได้จากสิ่งแวดล้อมที่พบเห็น ซึ่งสิ่งที่พบเห็นนั้นจะมีรูปทรง
ต่างๆ เช่น รูปวงกลม รูปสามเหลี ่ยม รูปสี ่เหลี ่ยมจัตุร ัส รูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า อีกทั้งยังมีการใช้คำศัพท์ที่แสดงถึงขนาด รูปร่าง 
และการเปรียบเทียบ เช่น สูง ต่ำ กลาง หนา บาง อ้วนและผอม 
การใช้คำแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างต่างๆ เช่น เต็ม-ว่าง
เปล่า ยาว-สั้น กลม-เหลี่ยม จากที่กล่าวมานั้น สามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็กได้หลากหลายด้าน เช่น ด้านการสังเกต ด้าน
ความจำ เป็นต้น 

2.4.3 ทักษะการเรียนรู้เรื่องสี [6] เพราะสีเป็นองค์ประกอบ
ของทุกสิ่งบนโลกและมีความสำคัญกับมนุษย์เรา นอกจากสีจะมี
ความสวยงามทำให้สิ ่งต่างๆชวนมองแล้ว สียังแสดงออกถึง
อารมณ์ ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การสนับสนุนให้
เด็กสังเกตสีของวัตถุตามธรรมชาติและวัตถุที่ผลิตจากมนุษย์ จะ
ทำให้เด็กรู้จักสีต่างๆ ระดับความเข้มจางของสี แหล่งที่มาของสี 
การนำสีมาใช้ประโยชน์ หรือการเกิดประโยชน์จากสี และเรียนรู้
ความรู้สึกที่สัมผัสสี เพราะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์ อีก
ทั้งสียังช่วยกระตุ้นการพัฒนารอบตัว เช่น ช่วยให้เด็กเข้าใจโลก
และสิ่งที่อยู่รอบตัว, กระตุ้นการทำงานของสมอง และกระตุ้น
ประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นต้น 

2.4.4 ท ักษะการ เร ี ยนรู้ ทางคณ ิตศาสตร์  [4] เพราะ
คณิตศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิด ทำให้
มนุษย์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน ตลอดจนมีการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ 
 
2.5 การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ [7] 

เป็นการทดสอบที่จัดข้อสอบให้เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้เข้าสอบ การคัดเลือกข้อสอบข้อเริ ่มต้นนั้น ควรมีระดับ
ความยากของข้อสอบอยู ่ในระดับปานกลาง หรือควรเลือก
ข ้อสอบท ี ่ มี  ระด ับความยากเท ่ าก ับหร ือต ่ ำกว ่ า ระดับ
ความสามารถของผ ู ้ เ ข้ าสอบ เพ ื ่ อ ให ้ การประมาณค่า
ความสามารถของผู้เข้าสอบถูกต้องมากขึ้น การคัดเลือกข้อสอบ
ข้อถัดไปของการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์เป็น
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ขั้นตอนที่มีความสำคัญขั้นตอนหนึ่ง เนื่องจากข้อสอบที่เลือกมา
เป็นข้อถัดไปนั้นส่งผลต่อการประมาณค่าความสามารถของผู้เข้า
สอบ ดังนั้นควรเลือกข้อสอบที่มีความสอดคล้องกับความสามารถ
ของผู้เข้าสอบขณะทำการทดสอบ 

การทดสอบของรูปแบบปรับระดับช้ัน (Stradaptive Model) 
จะมีข้อสอบในแต่ละระดับความยากของข้อสอบ มากกว่า 1 ข้อ 
ซึ่งเรียกว่า ระดับชั้น โดยที่ชั้นที่ 1 บรรจุกลุ่มข้อสอบมีค่าความ
ยากของข้อสอบน้อยที่สุด ชั้นที่ 2 บรรจุด้วยข้อสอบมีค่าความ
ยากของข้อสอบเฉลี่ยสูงกว่าช้ันท่ี 1 ช้ันอ่ืน ๆ บรรจุกลุ่มข้อสอบมี
ค่าความยากของข้อสอบเฉลี่ย สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงชั้นสูงสุด 
ถ้าผู้เข้าสอบตอบถูกจะทำข้อสอบข้อถัดไปที่ยากมากขึ้น หาก
ตอบผิดจะทำข้อสอบที่ง่ายลง โดยแต่ละระดับชั้นจะเพิ่มความ
ยากขึ้นไปอย่างต่อเนื่องด้วยค่า ความยากที่เท่ากันทุกระดับช้ัน 
เช่นเพิ่มความยากท่ีค่า 1.2 ทุกระดับช้ัน 
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันเกมส่งเสริมการเรียนรู้นั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ  
เกม Box Island [8] เป็นเกมที่จะสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
สำหรับเด็ก เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา หรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า อัลกอริทึม โดยเกมจะมีการออกแบบสีสันสดใส 
มีรูปแบบการเล่นไม่ซับซ้อน ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีการ
เล่นได้รวดเร็ว แต่ทั้งนีส้ามารถเล่นได้เฉพาะระบบปฏิบัติการ IOS 

เกม Mazes & More [9] เป็นเกมเขาวงกตในรูปแบบ 2 มิติ 
ผู้เรียนต้องหาทางออกไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนด โดยตัว
เกมมีหลายโหมดให้ผู้เรียนได้เลือก เช่น Classic, Enemies, Ice 
Floor เป็นต้น โดยแต่ละโหมดจะมีด่านย่อย และมีความยาก
แตกต่างกันไป ซึ ่งเกมเขาวงกต ทำให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาเบื้องต้น มีโหมดหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเล่น แต่มี
การออกแบบทีเ่รียบง่าย สีสันไม่สดใส อาจทำให้ผู้เรียนเกิดความ
เบื่อได้ 

เกมคณิตคิดเร ็ว ป.1-ป.6 [10] เป็นเกมที ่รวบรวมโจทย์
คณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีความยาก
ง่ายตามระดับชั้นการศึกษา โดยเกมจะมีโจทย์หรือแบบทดสอบ
วิชาคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนหาคำตอบ มีตัวเลือกคำตอบให้ผู้เรยีน
ทั้งหมด 4 ตัวเลือก ซึ่งตัวเกมมีการออกแบบเรียบง่ายเกินไป ทำ
ให้ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 

เกม Learning Color [11] เป็นเกมเสริมการเรียนรู้สำหรับ
เด็กเล็ก ที่จะสอนให้เด็กเรียนรู้ชื่อสี และเชื่อมโยงวัตถุต่างๆ เช่น 
สัตว์ ผลไม้ เป็นต้น โดยในเกมนั ้นมีโหมดให้ผู ้เรียนได้เลือก
มากมาย เช่น การเลือกภาพให้สอดคล้องกับสี, เรียนรู้เรื่องการ
ผสมสี ซึ่งเกมนั้นมีสีสันสวยงาม ดึงดูดผู้เรียน แต่สามารถเล่นได้
เฉพาะบนระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น 

เกม Learning Shapes [12] เป็นเกมส่งเสริมการเร ียนรู้
สำหรับเด็ก โดยจะสอนให้เด็กเรียนรู้รูปทรงต่างๆ โดยภายในเกม
จะมีโหมดใหผู้้เรียนได้เลือกเล่น เช่น ให้จับคู่รูปทรงเข้ากับรูปร่าง
ต่างๆที่โจทย์กำหนดมาให้, นำรูปร่างมาต่อเป็นรูปที่เหมือนกับรูป
ที่โจทย์กำหนด ซึ่งเกมนั้นมีสีสันสวยงาม ดึงดูดผู้เรียน แต่เกมนั้น
สามารถเล่นได้เฉพาะระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น 

เกม Math Ninja AR [13] เป็นเกมส่งเสริมการเรียนรู ้ทาง
คณิตศาสตร ์ ด ้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented 
Reality : AR) โดยเกมจะจำลองสถานท่ี และมีโจทย์ให้ผู้เรียนหา
คำตอบ ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้ AR เพื่อวางเมืองจำลอง และจะมี
โจทย์คณิตศาสตร์ติดอยู่ทั ่วเมืองจำลอง ผู ้เรียนจะต้องค้นหา
ชาวบ้านภายในเมืองเพื่อหาคำตอบให้กับโจทย์คณิตศาสตร์ ซึ่ง
เกมมีรูปแบบการเล่นไม่ซับซ้อน มีสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจ
ของผู ้เร ียน และสามารถเล่นได้เฉพาะระบบปฏิบัติการ IOS 
เท่านั้น 

สุพิชฌาย์ ทนทาน [14] ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้เกม
การศึกษาที่มีต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
เป็นการทดสอบเด็กปฐมวัยโดยการใช้แผนการจัดประสบการณ์
โดยใช ้ เกมการศ ึกษาจำนวน 20 แผน และแบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการวัด , การ
เปรียบเทียบ และการเรียงลำดับ เพื่อศึกษาความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย, เพื่อศึกษาจำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาที่มีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยทั้งก่อนและหลังการจัดประสบการ์โดยใช้เกม
การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี เด็กปฐมที่ได้รับการจัดประสบการณ์
โดยใช้เกมการศึกษา มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์
ร ้อยละ 70 ของคะแนนเต ็ม และม ีคะแนนเฉล ี ่ยหล ังจัด
ประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ 
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 Bente Meyer [15] เกมการเรียนรู้ภาษาสำหรับเด็กก่อนวัย
เรียน เป็นการออกแบบสื่อการเรียนการสอนก่อนวัยเรียนผ่าน
ตัวอย่างของแพลตฟอร์มเกมสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ช่ือว่า 
Mingoville โดยได้ร ับการศึกษาเกี ่ยวกับโครงการ Serious 
Game on a Global Market Place (2017-11) ซึ่งมีการติดตาม
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน จะพัฒนาการทำงานโดยกำหนด
เป้าหมายคือผู้เรียนก่อนวัยเรียน และสามารถทำงานบนแท็บเล็ต
, คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทบอร์ด ทั้งนี้จะช่วยเสริมโอกาสในการ
ขายสื่อการเรียนรู้ และฮาร์ดแวร์สำหรับการเรียนรู้ที่บ้านของเด็ก 
และยังรวมถึงสื่อการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเนื้อหาโดยตรงกับหลักสูตร
ภายในโรงเรียน  

Tomislav Jagušt และคณะ [16] การสำรวจเกมที่เหมือน
เกม Unplugged สำหรับการสอนการคิดเชิงคำนวณ เป็นการ
สำรวจเกมที่ใช้เป็นเครื่องมือทางการศึกษา โดยเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งเกมจะเน้นการสอนการคิดแบบอัลกอริทึม หรือ
แม้แต่การคำนวณที่กว้างขึ ้น เช่น CSUnplugged ที ่สามารถ
แสดงให้เห็นว่า แนวคิดในการเขียนโปรแกรมนั้น สามารถเรียนรู้
ได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ โดยจะสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนต้นไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งจะสอน
โดยการจัดทำกิจกรรมคล้ายเกมโดยใช้กระดาษกราฟ โดย
ปฏิกิริยาของผู้เข้าร่วมทั้งการสัมภาษณ์และการทแบบสอบถาม
ระบุว่า กิจกรรมนั้นดำเนินไปด้วยด ีได้รับการยอมรับจากนักเรยีน
และครูอีกด้วย 

นุจิรา เหล็กกล้า [17] การพัฒนาทักษะพื ้นฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาของเด็กปฐมวัยชั ้นปีที ่ 2 
โรงเรียนบ้านบางแก้ว เป็นการทดสอบเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 โดย
การใช้แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์  แบบ
ประเม ินความพึงพอใจ และแผนการจัดประสบการ ์ เพื่อ
เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยช้ันปีที่ 
2 ทั ้งก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษา ผลการวิจ ัยพบว่า 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัด
ประสบการ์โดยใช้เกมการศึกษานั้นสูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ 
และความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์โดยการใช้เกมการศึกษาอยู่ในระดับมาก 

สกล ป้องคำสิงห์ [18] การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์
เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ สำหรับเตรียมทักษะพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย เป็นการทดสอบเด็กปฐมวัยอายุ

ระหว่าง 5-6 ปี กำลังศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการแผนการ
จัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมาชาติ จำนวน 20 
แผน แบบประเมินพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 40 
ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่ได้รบัการจดั
กิจกรรมด้วยแผนการจัดประสบการณ์การศึกษาจากสื่อธรรมชาติ 
เพื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนประเมินพัฒนาการก่อน
และหล ังการจ ัดก ิจกรรม ผลการว ิจ ัยพบว ่า แผนการจัด
ประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ  มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 89.85/88.97 ซึ ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที ่กำหนดไว้ 
คะแนนทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลงัการจดั
กิจกรรมเพิ่มขึ้นจากก่อนจัดกิจกรรม และเด็กปฐมวัยมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมด้วยแผนการจัดประสบการณ์เกม
การศึกษาจากสื่อธรรมชาติ สำหรับเตรียมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ในระดับมาก 
 

3. วิธีดำเนินการ 
เกมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัยด้วย

เทคโนโลยีความจริงเสริมแบบปรับเหมาะ เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้เบื้องต้นเรื่องรูปทรง, สี, การคำนวณเบื้องต้น การสังเกต 
และวิทยาการคำนวณ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ประกอบ
ไปด้วย 5 เกม ดังนี ้

3.1 เ กม เ ด ิ นทา ง  (Unplug programming) เ ป ็ น เ กม
ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยากรคำนวณ โดยใช้เทคโนโลยีความจริง
เสริมในรูปแบบของ Vuforia ground plane ผ ู ้ เร ียนจะต้อง
บังคับตัวละครไปยังปลายทางที่กำหนด โดยใช้ลูกศร ขึ้น , ลง, 
ซ้าย และขวา เกมจะมีความยาก 3 ระดับ แต่ละระดับมีความ
แตกต่างกัน เช่น ระดับง่าย จะเป็นระดับพื้นฐาน สอนการเล่น
เบื้องต้นให้กับผู ้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องบังคับตัวละครไปใน
ทิศทางคำสั่งที่ได้รับ และตามเวลาที่กำหนด ดังภาพที่ 1 พื้นที่
การเดินของตัวละครนั้นจะมีขนาด 3x3 ช่อง, ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนจะต้องบังคับตัวละครไปตามโจทย์ที่ได้รับและตามเวลาที่
กำหนด ดังภาพท่ี 2 พื้นที่การเดินของตัวละครนั้นจะมีขนาด 3x3 
ช่อง และ 4x4 ช่อง, ระดับยาก จะกำหนดจำนวนการบังคับการ
เดินของตัวละครให้เดินไปถึงปลายทางโดยใช้จำนวนการเดิน
ตามที่โจทย์กำหนด ดังภาพที่ 3 พื้นที่การเดินของตัวละครนั้นจะ
มีขนาด 4x4 ช่อง และ 5x5 ช่อง ซึ่งการปรับระดับความยากง่าย
นั้นจะเป็นไปตามความสามารถของผู้เรียน โดยจะเริ่มจากการ
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ปรับเหมาะภายในระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะมี 8 ด่านย่อย และใน
การปรับเหมาะของแต่ละระดับความยาก จะนำเวลาทั้งหมดที่
ผู้เรียนทำได้ภายในระดับนั้นมารวมกัน หากเวลาที่ผู้เรียนทำได้ 
เกิน 60% ของเวลาทั้งหมด จึงจะสามารถปรับความยากไปยัง
ระดับถัดไป แต่หากผู้เรียนไม่สามารถทำได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด 
หรือถูกปรับระดับความยากลดลงซ้ำอยู่ท่ีระดับความยากเดมิครบ 
3 ครั้ง จะสรุปได้ว่าทักษะความสามารถของผู้เรียนอยู่ในระดับ
นั้นๆ 
ภาพ 1 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกลูกศรเพื่อบังคับตัวละครเดินของผู้เล่น 

ในระดับง่าย 
ภาพ 2 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกลูกศรเพื่อบังคับตัวละครเดินของผู้เล่น 

ในระดับปานกลาง 
ภาพ 3 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกลูกศรเพื่อบังคับตัวละครเดินของผู้เล่น 

ในระดับยาก 
 

3.2 เกมเขาวงกต เป็นเกมส่งเสริมการเรียนรู ้เร ื ่องการ
แก้ปัญหาเบื้องต้น ซึ ่งเกมนี้จะใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมใน
รูปแบบ Vuforia ground plane ที่ผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะการ
สังเกต และการแก้ปัญหาเบื้องต้น เพื่อหาทางออกจากเขาวงกต 

โดยเกมจะมีความยาก 3 ระดับ แต่ละระดับจะมีความยาก
แตกต่างกัน เริ่มจากระดับง่าย เป็นเกมเขาวงกตที่มีความซับซ้อน
เล็กน้อย มี 1 ทางออก และมีระยะทางถึงทางออกเป็นระยะทาง
สั้นๆ ดังภาพที่ 4, ระดับปานกลาง เป็นเกมเขาวงกตที่ความ
ซับซ้อนมาก มีทางออกมากกว่า 1 ทางออก มีระยะทางถึงทาง
ออกเป็นระยะทางที่ค่อนข้างยาว ดังภาพท่ี 5 และระดับยาก เป็น
เกมเขาวงกตที่มีการสุ ่มภารกิจให้ผู ้เรียนได้ทำ เช่น เก็บของ
ภายในเขาวงกตให้ครบตามที่โจทย์กำหนด, หาทางออกจากเขา
วงกตโดยไม่ให้มอนสเตอร์จับได้ เป็นต้น ในเกมนี้การปรับระดับ
แต่ละระดับจะถูกปรับตามความสามารถของผู้เรียน โดยดูจาก
เวลาที่ผู้เรียนสามารถทำได้ ซึ่งแต่ละระดับความยากจะมี 2 ด่าน
ย่อย หากผู้เรียนสามารถผ่านด่านย่อยของแต่ระดับได้โดยใช้เวลา
ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด จะสามารถปรับไปยังระดับถัดไป แต่ถ้า
หากผู้เรียนใช้เวลาเกินเกณฑ์ที่กำหนด หรือใช้เวลาอยู่ในระดับ
นั้นนานเกินไป จะสรุปได้ว่าทักษะความสามารถของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับนั้น 

  
ภาพ 4 ภาพแสดงหน้าจอของเกมเขาวงกต ระดับง่าย 

ภาพ 5 ภาพแสดงหน้าจอการบังคับตัวละคร ระดับปานกลาง 
 

3.3 เกมคณิตคิดสนุก เป็นเกมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการ

คำนวณเบื ้องต้น ซึ ่งเกมนี ้จะใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมใน

รูปแบบ Location-Based โดยเกมจะมีโจทย์คณิตศาสตร์ให้
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ผู้เรียนได้คำนวณ และตอบคำถามที่โจทย์ให้ในเวลาที่กำหนด 
เกมจะมีทั ้งหมด 4 เกม โดยจะมีความยากละวิธ ีการเล่นที่
แตกต่างกัน ดังนี้ เกมชู้ตบาส เป็นเกมที่ให้ผู้เรียนหาคำตอบของ
ผลบวกและผลลบ, เกมเตะบอล เป็นเกมที่ให้ผู้เรียนหาคำตอบ
ของคูณ ดังภาพท่ี 6, เกมปาลูกโป่ง เป็นเกมที่ให้ผู้เรียนหาคำตอบ
ของผลหาร และเกมยิงเป้าปืน เป็นเกมที่ให้ผู้เรียนหาคำตอบของ
ผลบวก ผลลบ ผลค ูณ และผลหาร  ในเกมจะปร ับตาม
ความสามารถของผู้เรียน โดยดูความเร็วในการตอบและความ
ถูกต้องของคำตอบ ซึ่งจะมีการบันทึกเวลาที่ใช้และคะแนนที่
ผ ู ้เร ียนทำได้ หากผู ้เร ียนสามารถตอบคำตอบได้รวดเร็วและ
ถูกต้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกปรับไปยังโจทย์ที่มีความยาก
มากขึ้น แต่ถ้าหากเวลาที่ใช้และคะแนนของผู้เรียนนั้นไม่ถึงเกณฑ์ 
จะไม่ปรับไปยังระดับความยากถัดไป และจะสรุปได้ว่าทักษะ
ความสามารถของผู้เรียนอยู่ในระดับนั้น 

 
ภาพ 6 ภาพแสดงหน้าจอของเกมคณิตคิดสนุก (เกมเตะบอล) 

 
ภาพ 7 ภาพแสดงมุมมองของผู้เล่น 

 

3.4 เกมรูปทรงที่หายไป เป็นเกมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง

รูปทรงเบื้องต้น ซึ่งเกมนี้จะใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมในรปูแบบ 
Vuforia ground plane ที่ผ ู ้ เร ียนจะต้องบ ังค ับรถเพ ื ่อเก็บ

ชิ้นส่วนที่มีรูปทรงเหมือนกับส่วนที่หายไป และนำมาใส่ในช่อง
นั้นๆ ให้ถูกต้อง ดังภาพที่ 8 โดยจะสามารถเก็บชิ้นส่วนได้ทีละ
หนึ่งชิ้น ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องอาศัยไหวพริบ และการตัดสินใจใน
การเลือกสิ่งของเพื่อทำเวลาให้ดีที่สุด โดยเกมรูปทรงท่ีหายไป จะ
มีความยาก 3 ระดับ ได้แก่ ระดับง่าย จะให้ผู้เล่นเก็บชิ้นส่วน
รูปทรงพ้ืนฐาน เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม เป็นต้น, ระดับ
ปานกลาง จะให้ผู้เล่นเก็บชิ้นส่วนรูปทรงที่มีความยากกว่าระดับ
ง่าย เช่น ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม เป็นต้น และระดับยาก จะให้ผู้
เล่นเก็บชิ้นส่วนรูปทรงในระดับง่ายและระดับยาก โดยจะเพิ่ม
ช ิ ้นส ่วนร ูปทรงท ี ่สามารถพบได ้ ในช ีว ิตประจำว ัน  เ ช่น 
ทรงกระบอก ทรงกรวย เป็นต้น ซึ่งแต่ละระดับจะมีด่านย่อยเพื่อ
วัดระดับความสามารถของผู้เรียน โดยอาศัยเวลาที่ผู้เรียนใช้ใน
แต่ละด่านมาเทียบกับเกณฑ์ในการปรับระดับ หากผู ้เร ียน
สามารถทำเวลาได้ดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เรียนจะถูกปรับไปยัง
ระดับความยากถัดไปทันที แต่หากผู้เรียนใช้เวลามากกว่าเกณฑท์ี่
กำหนด และอยู ่ในระดับนั ้นนานเกินไป จะสรุปได้ว่าทักษะ
ความสามารถของผู้เรียนอยู่ในระดับนั้น 

 
ภาพ 8 ภาพแสดงหน้าจอของเกมรูปทรงที่หายไป 

 
3.5 เกมค้อนทุบตุ้บตั้บ เป็นเกมสอนการเรียนรู้เรื่องสี และ

ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมใน
รูปแบบของ Vuforia ground plane ผู้เรียนจะต้องเลือกสีของ
ค้อนจากแถบด้านข้าง ให้ตรงกับสีของมอนสเตอร์ที่โผล่ขึ ้นมา
จากหลุม เพื่อให้ค้อนทุบตัวมอนสเตอร์ ดังภาพที่ 9 โดยมอน
สเตอร ์ท ี ่ออกมาจากหล ุมน ั ้น จะถ ูกปร ับความเร ็วตาม
ความสามารถของผู้เรียน จะเริ่มจากมอนสเตอร์จะเกิดจากหลุม
ในระดับช้า และออกมาทีละ 1 ตัว เมื่อผู้เรียนเล่นจนไปถึงเวลา
หนึ่ง มอนสเตอร์จะถูกปรับความเร็วการเกิดให้เร็วขึ้นและเพิ่ม
จำนวนการเกิดของมอนสเตอร์ให้มีมากข้ึนตามลำดับ หากผู้เรียน
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ตีมอนสเตอร์ผิด จะถูกลดระดับความเร็วและจำนวนการเกิดของ
มอนสเตอร์ลง หากผู้เรียนถูกปรับให้อยู่ในระดับเดิมเกิน 3 ครั้ง 
จะสรุปได้ว่าทักษะความสามารถของผู้เรียนอยู่ในระดับนั้น 
 

ภาพ 9 ภาพแสดงหน้าจอของเกมค้อนทุบตุ้บตั้บ 
 

ภาพ 10 ภาพแสดงมุมมองของผู้เล่น 

 
4. การทดสอบและประเมินผล 

 เพื่อเป็นการทดสอบว่าเกมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะเบื้องต้น
สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมแบบปรับเหมาะ 
สามารถใช้งานได้จึงได้นำไปทดสอบประสิทธิภาพและความพึง
พอใจของผู้ใช้งานซึ่งโดยทั่วไปจะใช้มาตรฐาน ISO 9241-11 ซึ่ง
เป็นมาตรฐานทางการยศาสตร์ที่เกี่ยวกับการทำงานของมนุษย์
ร่วมกับคอมพิวเตอร์โดยระบุเป้าหมายไว้ 3 ด้านคือ ประสิทธิภาพ 
(efficiency), ประสิทธิผล(effectiveness) ซึ ่งได้แก่ความง่าย 
และความรวดเร็วในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จและความพึง
พอใจ (satisfaction) ซ ึ ่งก ็ค ือความสะดวกสบายและความ
ยอมรับของผู้ใช้ในการใช้งาระบบ แต่ทั้งนี้มาตรฐานนี้จะไม่ค่อย
นำมาใช้ในการประเม ินผลในการออกแบบเกม เนื ่องจาก
วัตถุประสงค์ของการออกแบบเกมจะแตกต่างจากการออกแบบ
ซอฟแวรท์ั่วไป คือ เพื่อทำให้เกมสนุกเพลิดเพลิน และให้ดึงดูดให้
ผู้เรียนจะได้อยู่กับเกมตราบเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามมี
วิธีการที่ใช้สำหรับประเมินการออกแบบเกมนั้น มีอยู่บ้างเล็กน้อย 

ซึ่งผู้จัดทำได้นิยาม ประสิทธิภาพของเกม (game usability) คือ 
การที่ ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้การควบคุมและสามารถเข้าใจ
ในการเล่นเกมได้ 
 
3.6 การประเมินผล 

การทดสอบได้ทำการคัดเลือกเด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 5-7 ปี 
จำนวน 15 คน โดยก่อนการทดสอบ ผู้ทดสอบได้ให้คำแนะนำใน
การเล่นเกมแก่ผู้เข้าร่วมการทดสอบและหลังจากนั้นผู้เข้าร่วม
การทดสอบจะเล่นเกมเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำในระหว่างเล่น
เกม จากการสังเกตในระหว่างการทดสอบพบว่าผู้เข้ารว่มทดสอบ 
มีความสนุก และเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของเกม  ซึ่งหลังจากจบเกม
แล้วผู ้เข้าร่วมการทดสอบแต่ละคนทำการตอบแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ จากระดับน้อยที่สุด ถึงมากที่สุด จำนวน 
10 ข้อ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเกม ความสะดวกในการใช้
งาน และความพึงพอใจ ซึ่งคำถามเหล่านี้ได้เลือกและนำมาปรับ
จากของ [19] และ [20] โดยแต่ละข้อมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่าพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่าพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่าพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่าพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่าพึงพอใจน้อยที่สุด 

จากผลการทดสอบความพึงพอใจจากตารางที ่ 1 จะเห็นได้ว่า
ผู ้เข้าร่วมการทดสอบเล่นเกมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เบื ้องต้น
สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม มีความพึงพอใจ
โดยภาพรวม อยู่ที่ 87.6% โดยผู้เรียนมีความพึงพอใจในฉากของ
เกมอยู ่ในระดับดีมาก เนื ่องจากเกมมีภาพที ่สวยงาม มีฉากที่
เหมาะสมกับเรื ่องราว ตัวหนังสือที ่ใช้มีความชัดเจน อ่านง่าย 
นอกจากนี้เกมยังสามารถสร้างความสนุกสนาน มีความน่าสนใจ
และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 

ทางผู ้จัดทำได้สังเกตผู ้เข ้าร ่วมการทดสอบขณะเล่น และ
สอบถามผู ้เข้าร่วมการทดสอบหลังเล่นเกมจบ จากการสังเกต 

 

 



2708 

 

  

ผู้เข้าร่วมการทดสอบมีลักษณะตื่นเต้นกับภาพและฉากภายในเกม 
และใช้เวลาในการผ่านแต่ละด่านภายในเกมไม่นานมากนัก และ
จากการสอบถามพูดคุย ผู้เข้าร่วมการทดสอบยังได้พูดถึงเรื่องของ
เสียงภายในเกม ที่ยังมีความดัง เบา ไม่สม่ำเสมอ ทั้งนี้ผู้จัดทำจะได้
นำความคิดเห็นเหล่านี้ ไปปรับปรุงเพื่อปรับใช้ในขั้นตอนต่อไป 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจภายในเกม คะแนน ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 
ส่วนประกอบภายในเกม 

ความสวยงามของภาพ 4.33 86.6 ดี 
คุณภาพของเสียง 4.27 85.4 ดี 
ฉากภายในเกม 4.40 88 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.33 86.6  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.07  

การใช้งานภายในเกม 
ประสิทธิภาพของการใช้งาน 4.27 85.4 ดี 
ความยากและความง่ายในการใช้งาน 3.93 78.6 ดี 
ความเหมาะสมของตัวหนังสือที่ใช้ 4.53 90.6 ดีมาก 
การควบคุมตัวละคร 4.33 86.6 ดี 
ค่าเฉลี่ย 4.27 85.4  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.25  

ภาพรวมภายในเกม 
ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเล่น 4.53 90.6 ดีมาก 
ความน่าสนใจของเกม 4.60 92 ดีมาก 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.47 89.4 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.53 90.6  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.07 1.30  
ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 87.6  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (S.D.) 0.14  

 

5. สรุปผลการทดสอบ  
 การออกแบบเกมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นสำหรับ
เด็กปฐมวัยโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมแบบปรับเหมาะ เป็น
เกมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ในรูปแบบ 3 มิติ มี
จำนวน 5 เกม ซึ่งแต่ละเกมจะสอดแทรกทักษะเบื้องต้นที่เหมาะ
สำหรับเด็กปฐมวัย ในแต่ละด้าน ได้แก่ ทักษะทางวิทยาการ
คำนวณ, ทักษะเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์, การเรียนรู้เรื่องสีและ
รูปทรง และทักษะการสังเกต โดยจากผลการทดสอบความพึง
พอใจในการใช้งาน (usability) ในด้านของการใช้งานง่าย (ease 
of use) ความสน ุกสนาน  (enjoyability, playability) และ
คุณภาพของภาพ (graphic quality) อยู่ท่ี 87.60% ทั้งนี้ผู้พัฒนา
หวังว่า เกมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมแบบปรับเหมาะ จะช่วยส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู้เบื้องต้นให้กับเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กได้มีทักษะ
เบื้องต้นที่สามารถพัฒนาไปสู่ทักษะขั้นสูงอื ่นๆ ซึ่งจะได้นำไป
ทดสอบผลการเรียนรู้ในขั้นต่อไป 
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บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับ

เผยแพร่ความรู้ทางด้านอัคคีภัยให้ เข้าใจได้ง่าย และ 2) เพื่อ
ออกแบบและพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิกเรื่องการให้ความรู้และ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัย การวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรม สำเร็จรูปที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิกเรื่องการ
ให ้ความร ู ้และป ้องก ันการเก ิดอ ัคค ีภ ัย เพ ื ่อใช ้ เป ็นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้ความรู้และป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
ในรูปแบบโมชันอินโฟกราฟิก 

คำสำคัญ – อัคคีภัย, โมชัน, อินโฟกราฟิก 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were: 1) To disseminate 
fire knowledge easily understandable and 2) to design 
and develop motion infographic on fire education and 
prevention. In this research, Package softwares are used 
in the design and development of motion infographics 
on education and fire prevention. To be used as a 
publicity media about education and fire prevention in 
the form of a motion infographic. 
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1. บทนำ 
 อัคคีภัยนับเป็นภัยร้ายแรงและอยู่ใกล้ตัว เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น

จะทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อม
อย่างมาก ดังนั้นควรที่จะรู้ถึงธรรมชาติของไฟเพื่อที่จะสามารถ
ควบคุมหรือดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอข้อมูลมี
หลายรูปแบบ ซึ่งการนำเสนอขอ้มูลในรูปแบบโมชันอินโฟกราฟิก 
ข้อมูลจะถูกย่อให้เข้าใจได้ง่ายในรูปของข้อมูลรูปภาพและการ
เคลื่อนไหว ประกอบกับการรออกแบบสี รูปแบบ ลูกเล่น ให้
สวยงาม ส่งผลใหด้ึงดูดผู้อ่านเพราะ เนื่องจากการรับรู้ของมนุษย์
สามารถประมวลผลข้อมูลที่เป็นรูปภาพได้เร็วกว่าตัวอักษรถึง 
60,000 เท่า[1] เนื่องจากการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้าง
ความเข้าใจระหว่างผู ้ส ่งสารและผู ้ร ับสารได้อย่างถูกต ้อง 
คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสื ่อการให้ความรู ้และป้องกันการเกิด
อัคคีภัยเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเผยแพร่ความรู้ด้านอัคคีภัยใน
รูปแบบโมชันอินโฟกราฟิก 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเผยแพร่ความรู้ทางด้าน

อัคคีภัยใหเ้ข้าใจได้ง่าย 
2.2 เพื่อสื่อสารให้เกดิความเข้าใจในอัคคีภัยได้ดียิ่งข้ึน

ตลอดจนสามารถรับมือกับการเกดิอัคคีภัยเบื้องต้นได ้
 

3 ขอบเขตของการวิจัย 
โมชันอินโฟกราฟิกเรื่องการให้ความรู้และป้องกันการเกิด

อัคคีภัย 
 3.1 ให้ข้อมูลความรู ้ทางด้านการช่วยเหลือตัวเองและ

รับมือกับสถานการณ์อัคคีภัย ซึ่งประกอบไปด้วย ประเภท 
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ของไฟ 5 ประเภท วิธีการดับไฟ สาเหตุของการเกิดอัคคภียั
ภายในที่อยู่อาศัย อันตรายของถังแก๊สหุงต้ม ป้องกันการเกิด
ไฟฟ้าลัดวงจร และสายด่วนท่ีต้องโทร 

3.2 ลักษณะของการออกแบบ  โดยการนำเสนอเป็น
ภาพเคลื่อนไหวที่เข้าใจได้ง่าย โดยจะเลือกใช้โทนสีที่ตัดกัน เป็น
ภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ และ
เสียงเอฟเฟกต์โดยมีความยาวไม่เกิน 2 นาที  
 
1.4 นิยามศัพท์ 

1.4.1 อัคคีภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้ เป็นสา
ธารณภัยประเภทหน่ึงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา [2] 

1.4.2 Infographics มาจาก  คำว ่ า  Information และ 
Graphics หมายถ ึง การนำข ้อม ูลหร ือความร ู ้มาสร ุปเป็น
สารสนเทศ ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้น 
สัญลักษณ์ กราฟ แผนที่ และตัวอักขระ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่ง
หรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน 
สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่
จำเป็นต้องมีผู้นำเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจ [4] 

1.4.3 โมช ันกราฟิก ค ือ การผสมคำ 2 คำค ือ โมชัน
(Motion) ที่หมายถึง การเคลื่อนไหวและคำว่ากราฟิก (Graphic) 
จะเป็นการนำกราฟิกต่างๆ มาขยับและเคลื่อนไหวให้เกิดความ
น่าสนใจซึ่งจะช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับงานกราฟิก เช่น 
งานโฆษณา รายการโทรทัศน์ หรือ Music Video เป็นต้น[3] 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ได้โมชันอินโฟกราฟิกเรื่องการให้ความรู้และป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย 

1.5.2 ได้โมชันอินโฟกราฟิกเรื่องการให้ความรู้และป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย ไปใช้ประโยชน์สำหรับเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
อัคคีภัยใหเ้ข้าใจได้ง่าย 
 

1.6 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
1.6.1 อัคคีภัย หรือภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้ เป็นสาธารณภัย

ประเภทหนึ่งที ่มีโอกาสเกิดขึ ้นได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความ
สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและ
เป็นปัญหาสำคัญที่นำความสูญเสียมาสู่ประเทศซึ่งสาเหตุการเกิด
อัคคีภัยส่วนใหญ่จะเกิดจากความประมาทในการใช้ไฟฟ้า จุดธูป 

เทียนบูชาพระ การประกอบอาหาร และการก่อไฟโดยไม่
ระมัดระวัง สถานที่ที่เกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มักจะเป็นที่อยู่อาศัย
และชุมชนที่มีความหนาแน่น หรือมีความแออัดของประชาชน 
อาคารสูง โรงงาน อุตสาหกรรม ศูนย์การค้า และโรงมหรสพ ซึ่ง
สถานที่ต่างๆ เหล่านี้ มักจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงาน
เชื้อเพลิง พลังงานความร้อนและอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการเกิดอัคคีภัย 
และช่วงที่มีอัคคีภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง คือ ในฤดู ที่มีอากาศร้อน
และแห้งแล้ง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
[2] 

1.6.2 อินโฟกราฟิก หมายถึง การนำข้อมูลหรือความรู้มา
สรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่อาจเป็น
ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ และตัว
อักขระ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวดูแล้วเข้าใจ
ง ่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื ่อให ้ผ ู ้ชมเข ้าใจ
ความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้นำเสนอมา
ช่วยขยายความเข้าใจอีก[4] ตัวอย่างการออกแบบโปสเตอร์โดย
ใช้อินโฟกราฟิก 

1.6.3 โมชันกราฟิก เกิดมาจากการผสมคำ 2 คำคือ โมชัน
(Motion) ท ี ่หมายถ ึง การเคล ื ่อนไหว และคำว ่า กราฟิก 
(Graphic) หมายถึง ภาพ ซึ่งภาพในที่นี้เป็นได้หลายอย่างไม่ใช่
เพียงภาพถ่าย เท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นภาพการ์ตูน รูปสี่เหลี่ยม 
สามเหลี่ยม เส้น ทุกอย่างล้วนนับเป็นภาพกราฟิกได้หมด เมื่ อ
สองคำน ี ้มารวมก ันเป ็นคำว ่า โมช ันกราฟิก จะหมายถึง 
ภาพกราฟิกแบบเคลื่อนไหว[3] 

 

 
 
ภาพที่ 1.1 การออกแบบโปสเตอร์โดยใช้อินโฟกราฟิก [5] 
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1.6.4 ทฤษฏีการใช้สี คือ การใช้สีตามหลักจิตวิทยา ส่งผล
ต่อความรู้สึกของมนุษย์การใช้สีให้กลมกลืนกัน และการใช้สีให้
ตัดกัน ในงานหนึ่งๆ อาจจะใช้สีให้กลมกลืนกันหรือตัดกันเพียง
อย่างใดอย่างหนึ ่ง การใช้สีให้กลมกลืนกัน เป็นการใช้สีหรือ
น้ำหนักของสีให้ใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกัน การใช้สีใกล้เคียง 
(Analogous colors) เป็นการใช้สีที่อยู่เรียงกันในวงสีไม่เกิน 5 สี 
ตลอดจนการใช้สีวรรณะร้อนและวรรณะเย็น[6] 

1.6.5 การใช้เส ียงประกอบการนำเสนอ  คือ เส ียงพูด 
(Voice) เส ียงดนตร ี  (Music) และเส ียงประกอบ (Sound 
Effects) เสียงพูดอาจเป็นเสียงการบรรยาย หรือเสียงจากการ
สนทนา ส่วนเสียงดนตรีจะเป็นท่วงทำนองของเสียงเครื่องดนตรี
ต่างๆ และเสียงประกอบ ก็คือ เสียงพิเศษที่เพิ่มเติมเข้ามา เช่น 
เสียงรถยนต์ เสียงร้องของแมว เป็นต้น  [7] 

1.6.6 โปรแกรมที่เกี ่ยวข้องกับการออกแบบรูปภาพ คือ 
เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างภาพกราฟิกในรูปแบบ Vector โดยมี
คุณลักษณะที่สำคัญที่สุด ก็คือคุณภาพของผลงานท่ีสร้างขึ้น จะมี
ความละเอียดในการแสดงภาพตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะนำไปขยาย 
หรือลดขนาดภาพ[8] 

1.6.7 โปรแกรมสำหรับสร้างเอฟเฟกต์ให้กับภาพ คือ 
โปรแกรมที่ใส่ เอฟเฟกต์ให้กับ ภาพยนตร์ ในขั้นตอนการตัดต่อ
วิดีโอ โดยไฟล์ที ่นำเข้ามาใช้ในโปรแกรมได้หลายชนิดได้ทั้ง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว[9] 

1.6.8 แอปพลิเคชันสำหรับวาดภาพบนมือถือหรือแทบ็เล็ต
ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับโปรแกรมแต่งรูปภาพในคอมพิวเตอร์ ที่
สามารถส่งออกไฟล์ได้ในรูปแบบหลากหลายเช่น PSD PNG JPG 
สามารถนำไฟล์ไปทำงานต่อ ได้กับ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบรูปภาพบนคอมพิวเตอร์ [10] 

1.6.9 ขนาดและมุมกล้อง คือ ขนาดของมุมกล้องที่นำมาใช้
จะแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดภาพระยะไกล ระยะปาน
กลาง และระยะใกล้ ซึ่งขนาดภาพดังที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นขนาด
เรียกกว้าง ๆ ที่เขียนไว้ในบทภาพยนตร์ ซึ่ง ใช้รูปร่างของคนเป็น
ตัวกำหนดขนาดของภาพ[11]   

1.6.10 การดำเนินเรื่อง  มีขั้นตอนการดำเนินเรื่องดังนี้ 
1) เล่าถึงการเดินทางของตัวละคร ที่ออกเดินทางแล้ว

พบกับประสบการณ์ที่ไม่คุ้นเคย จนได้เรียนรู้ และ หวนกลับคืน
มาบอกเล่า ถึงประสบการณ์ทางปัญญา 

2) การที่ค่อย ๆ สร้างอารมณ์ร่วมแล้วหักมุมแบบผิด
คาดก่อนจบตอนไป ดึงดูดใจให้ผู ้ฟังคอยติดตามในตอนต่อไป 
ก่อนจะเฉลยบทสรุปที่น่าพึงพอใจในภายหลัง  

3) เล่าแบบเปิดประเด็นแรกไว้ แล้วนำเสนอเรื่องอื่น ๆ 
จนตอนหนึ่ง จึงพบคำตอบบางอย่าง ที่ช่วยไขคำตอบต่างๆ ใน
ประเด็นก่อนหน้า เป็นลีลาการเล่าที่มีช้ันเชิง  

4) ให้ผู้ฟังเกิดความหวัง ความตื่นเต้น แล้วให้ทำตามใน
สิ่งที่ตนเองต้องการ เป็นวิธีการที่ผู้เล่า จำเป็นต้องมีการบ่มเพาะ
เรื่องด้านในจิตใจมาก่อน เพราะจะส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง 

5) เอาท่อนกลางของเรื่อง ที่น่าสนใจมาเล่าก่อน ดึงดูด
ความสนใจได้เร็ว ผู ้ฟังมีส่วนร่วมในการค้นหาคำตอบ ก่อน
ย้อนกลับไปเล่าแบบอรัมภบทมาใหม่  

6) เรื ่องราวของพลังกลุ ่ม หลากหลายที ่มา อาจจะ
หลากหลายเป้าหมาย แต่ก็มีหนึ่งมุมมองที่เห็นตรงกัน ทำงาน
ร่วมกัน เน้นให้เห็นถึงเหตุแห่งการร่วมมือร่วมใจกัน 

7) เล่าเรื่องความผิดพลาดตั้งแต่ต้นเรื่อง จนต้องเริ่มต้น
ใหม่ ผิดคาดของผู้ฟัง แสดงถึงวิธีการเล่าเรื่องแบบที่ยืดหยุ่น ให้
เห็นถึงปัญหา จุดหักเห ท่ีนำไปสู่นวัตกรรม 

8) เล่าไปหลาย ๆ เรื่อง อาจเป็นหลายกรณีศึกษา หรือ 
อาจใช้ผู้เล่าหลายคน โดยที่ทุกเรื่องมีส่วนสนับสนุน เชื่อมโยงสู่
ใจความสำคัญเดียวกัน[12] 

1.6.11 การเขียนสตอรี่บอร์ด คือ การเขียนภาพนิ่งและ
ข ้อความ เพ ื ่ อกำหนดแนวทางในการถ ่ ายทำหร ือผลิต
ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา การ์ตูน 
สารคดี เป็นต้น เพื่อกำหนดการเล่าเรื่อง ลำดับเรื่อง จัดมุมกล้อง 
กำหนดเวลา ซึ่งภาพที่วาดไม่จำเป็นจะต้องละเอียดมาก แค่บอก
องค์ประกอบสำคัญๆ ได้ มีการระบุถึงตำแหน่งของตัวละครที่มี
ความสัมพันธ์กับฉาก[13] 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ฐิติกาญจน์ แสงแก้วและวิสิฐ จันมา (2560) [14] ได้
วิจัยการออกแบบอินโฟกราฟิกภูมิศาสตร์ประเทศไทยอหาที่ใช้ใน
การออกแบบภูมิศาสตร์ประเทศไทย ได้แก่ลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศไทย และลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
และประชากรของประเทศไทยผลการศึกษาผลงานการออกแบบ
อินโฟกราฟิกเพื ่อนําไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ 1.ด้านการออกแบบ 2.ด้านข้อมูล โดย
นําเสนออินโฟกราฟิกในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พบว่าผล
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การประเมินผลสัมฤทธิ์สําหรับผู้เชี ่ยวชาญจํานวน 7 ท่าน มี
ค่าเฉลี่ยผลรวมทั้งหมด 4.14 ระดับผลประเมินโดยรวมอยู่ที่ระดบั
เหมาะสมมาก  และ  ผลการประเมินความพึงพอใจ จากนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 169 คน มีค่าเฉลี่ยผลรวมทั้งหมด 
4.70 ระดับผลประเมินโดยรวมอยู่ท่ีระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
 ชนิดาภา วงศ์สุขอุทัย(2562) [15] ได้ผลิตสื ่อวิดีโอ
อินโฟกราฟิกเรื่อง “โรคอัมพาตใบหน้า” และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจหลังชมวิดีโออินโฟกราฟิกเรื่อง “โรคอัมพาตใบหน้า” กลุ่ม
ตัวอย่าง ประชากรที่ใช้คือ ประชาชนท่ัวไป จำนวน 100 คน โดย
ใช้วิธีการแบบ เจาะจง 1) สื ่อวิดีโออินโฟ กราฟิกเรื ่อง “โรค
อัมพาตใบหน้า” 2) แบบประเมินความพึงพอใจหลังการรับชมสื่อ
วิดีโออินโฟกราฟิกเรื่อง “โรคอัมพาตใบหน้า”สรุปผลการศึกษา
พบว่าความพึงพอใจหลังการรับชมสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกเรื ่อง 
“โรคอัมพาต ใบหน้า” ของกลุ ่มตัวอย่างประชากรที ่ใช้คือ 
ประชาชนทั่วไป (ค่าเฉลี่ย=4.47, S.D.=0) ประกอบด้วยด้าน 
เนื้อหาและการเล่าเรื่อง ((ค่าเฉลี่ย=4.75, S.D.=0) รองลงมาคือ
ด้านเสียงประกอบและคำบรรยาย ((ค่าเฉลี่ย=4.67, S.D.=0.58) 
และสุดท้ายด้านกราฟิก (ค่าเฉลี่ย=4, S.D.=0)   
 มารุต พิเชษฐ์วิทย์และกาญจนา พรวศิน (2562) [16] 
ได้ออกแบบโมชันกราฟิกเพื่อการอนุรักษ์สัตว์หายากซึ่งใกล้สูญ
พันธ์ในประเทศไทย ซึ่ง วิธีการวิจัยใช้การศึกษารูปแบบของสื่อโม
ช ันกราฟ ิก และใช ้การพ ัฒนาสื่ อด ้วยโปรแกรม Adobe 
Illustrator และ Adobe After Effects เพื ่อจัดทำสื่อ ขั ้นตอน
สุดท้ายคือการสอบถามความพึงพอใจต่อผู้ใช้สื่ออายุระหว่าง 18- 
24 ปี จำนวน 112 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้สื่อมี ความพอใจ
ในระดับสูง แรงบันดาลใจสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานนี้เริ่มจาก
การที่ในปัจจุบันผู้คนอาศัยอยู่ในเมือง อยู่หอพัก หรืออยู่อาคาร 
ชุด มากขึ้น มีการนำสัตว์อนุรักษ์มาเลี้ยง จึงทำให้สัตว์เลี้ยงพิเศษ
เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้มีสัตว์พิเศษ
มากมายต้องเสียชีวิตลงจากการที่ผู้เลี้ยงบางคนซื้อมาเลี้ยงเพราะ
ความนิยมตามสมัย บางคนไปเดินเล่นตามร้านค้า เมื่อพบเจอ
สัตว์แปลกแล้วถูกตาต้อง ใจจึงซื ้อมาเลี้ยงโดยที่ไม่มีความรู้ที่
ถูกต้องว่าต้องเลี ้ยงอย่างไร เช่นนี ้เลยมีปัญหาต่างๆ ตามมา
มากมายจนนำพาไปสู่การเจ็บป่วยและเสียชีวิต ของสัตว์พิเศษ 
จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงได้จัดทำผลงานให้ความรู้ในการรณรงค์
ในรูปแบบของโมชันกราฟิกเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่ ค้นพบ
ในงานว ิจ ัยน ี ้ค ือการตอบร ับท ี ่ด ีจากกล ุ ่มเป ้าหมายและ

กระบวนการจัดทำสื่อผสมซึ่งเป็นจุดประสงค์ของงานวิจัย องค์
ความรู้ที่ได้ สามารถต่อยอดไปในการสร้างสรรค์งานออกแบบโม
ชันกราฟิกเพื่อการอนุรักษ์ในวงกว้างได้ในอนาคต 

สุวิมลคำสุวรรณและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลกนิษฐ์ 
ทองเงา (2562) [17] ได้ทำการศึกษาประสิทธิผลของสื่อโปสเตอร์
อินโฟกราฟิกแบบ ออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคมต่อความ
เข้าใจในเนื้อหาและการออกแบบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีชรา
ภาพสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานและสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บปว่ย
หรือประสบอันตราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่บุคคล
ทั่วไปที่เป็นผู้ประกันตน ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่ม
แบบบังเอิญ(Accidental  Sampling) จำนวน 400 คนเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความเข้าใจในเนื้อหาและการ
ออกแบบที่มีต่อสื ่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกแบบออนไลน์ ของ
สำนักงานประกันสังคม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน สถิติ Dependent 
Samples t-test และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 
(One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ประกันตนมีความ
เข้าใจในด้านเนื้อหาภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.14 , 
S.D = 0.45 (และเข้าใจในด้านการการออกแบบภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.37,  S.D  =  0.46) ผลการเปรียบเทียบ
ความเข้าใจในเนื้อหาและการออกแบบของสื่อโปสเตอร์อินโฟ
กราฟิกแบบออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคม พบว่า เพศหญิง
มีความเข้าใจในเนื้อหาและการออกแบบมากกว่าเพศชาย ส่วน
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  รายได้ 
มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจ ในเนื้อหาและการออกแบบไม่
แตกต่างกัน 
 วรากุล ตันทนะเทวินทร์ (2560) [18] ได้ศึกษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางอารมณ์ในมิติของความ
พึงพอใจ ความตื่นตัวและความโดดเด่นต่อสีในสภาพแวดล้อม 
และพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าร้านอาหารของลูกค้าที่เดินผ่าน
หน้าร้าน ในการศึกษานี้ผู ้เข้าร่วมทดสอบจำนวน 496 คนได้
ประเมินภาพจำลองร้านอาหารจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ตกแต่งด้วยลักษณะสีที ่แตกต่างกันจำนวน 11 รูปแบบ ซึ่งมี
วรรณะของสี ความสว่างของสีและความกลมกลืนของส ีที่
แตกต่างกัน โดยแต่ละคนให้คะแนนระดับการตอบสนองทาง
อารมณ์ด้วยคู ่คำตรงข้ามจำนวน 9 คู ่คำ พร้อมกับระบุการ
ตัดสินใจเข้าร้านหรือไม่เข้าร้าน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
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คุณลักษณะของสีส่งผลต่อการตอบสนองทางอารมณ์อย่างมี
นัยสำคัญ (p<.05) ร้านอาหารที่ออกแบบตกแต่งด้วยสีวรรณะ
ร้อน สีสว่างหรือสีที่กลมกลืนกันจะได้รับคะแนนระดับความพึง
พอใจสูงและส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเข้าร้าน จาก
การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจ
เป็นตัวแปรด้านอารมณ์ที ่มีประสิทธิภาพในแบบจำลองการ
พยากรณ์โอกาสในการตัดสินใจเข้าร้าน (OR= 12.167, R² = 
0.768, %correct = 90.7%) การศึกษาวิจัยนี้ขยายความรู้เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางอารมณ์และพฤติกรรม
การตัดสินใจในสภาพแวดล้อม ซึ ่งสามารถใช้เป็นแนวทาง
เบื้องต้นสำหรับนักออกแบบและผู้ประกอบการในการเลือกใช้สี
เพื่อเป็นกลยุทธ์ที่ดึงดูดสายตาในบริบทของร้านอาหาร เพื่อให้
เข้าใจอิทธิพลของสีต่อการตอบสนองของลูกค้าในการตัดสินใจ
เข้าร้านมากยิ ่งขึ ้น งานวิจัยนี ้จ ึงเสนอให้มีการศึกษาค้นคว้า
คุณลักษณะอื่นของสีและบริบทของสภาพแวดล้อมจริงเพิ่มเติม
โดยเฉพาะด้านความพึงพอใจ 
 

3. วิธีการดำเนินงาน 
  ในการทำวิจัยครั ้งนี ้ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 10
ขั้นตอน ดงัภาพที่ 3.1 
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองและ
วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องในสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเกิดอัคคีภัย โดย
ได้รับข้อมูลจากหัวหน้าฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

3.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย 
ประเภทของไฟ และวิธีการดับไฟที่แตกต่างกัน โดยได้รับข้อมูล
จาก โดยได้รับข้อมูลจากหัวหน้าฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 แผนการดำเนินงาน 
 

3.1.3 เก็บรวมรวมข้อมูลเกี ่ยวกับอัคคีภัยใกล้ตัว หรือ
ภายในที่อยู่อาศัย อันตรายของถังแก๊สหุงต้ม สายด่วน และการ
ป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร โดยได้รับข้อมูลจากหัวหน้าฝ่าย
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

3.1.4 รวบรวมข้อมูลของจิตวิทยาของการใช้สี และกำหนด
โทนส ีท ี ่ จะใช ้ ในการวาดภาพ โดยส ีท ี ่ ใช ้ จะต ้องด ึงดูด  
ดูแล้วสบายตา และไม่ทำร้ายสายตาของผู้รับชม ซึ่งในการวิจัยนี้
ได้เลือกสีโทนร้อน เนื่องจากสอดคล้องกับชื่อเรื่อง และส่วนการ
จ ั บ ค ู ่ ส ี จ ะ ใ ช ้ ทฤษฏ ี แบ บ  Split-Complement[19] แล ะ 
Analogous[19] เป็นส่วนใหญ่ 

3.1.5 รวบรวมข้อมูลด้านการออกแบบโมชันอินโฟกราฟิก
ให้น่าสนใจ และวิธีนำเสนอเรื่องราวที่ไม่เกิน 3 นาทีเนื่องจาก
อินโฟกราฟิกนั้นจะต้องสั้น กระชับ และดึงดูด  เพราะโดยปกติ
ทั่วไปคนจะมีสมาธิอ่านได้ไม่เกิน 3 นาทีเท่านั้น [6] 

ศึกษาการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator,  Adobe After 
Effects และแอปพลิเคชั่น Procreate 

วาดภาพเพื่อเตรียมทำโมชัน 

ออกแบบสตอรี่บอร์ด และร่างภาพ 

วางแผนละลำดับการเลือกใช้ทฤษฏีโทนส ี

ทดสอบการทำงานของวิดิโอ และหาความผิดพลาด 

ทำโมชันตามสตอรี่บอร์ดท่ีวางแผนไว ้

ใส่เสียงเอฟเฟกต์และเสียงดนตรีประกอบ 

ใส่เสียงเสียงบรรยาย 

เรนเดอร์วิดีโอ 

เก็บรวบรวมขอ้มูล 
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3.2 ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวกับการออกแบบโม
ชันอนิโฟกราฟิก 

3.2.1 ศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมที่
จะต้องใช้งาน และหาไอเดียต่างๆเพื่อใช้ในการออกแบบโมชัน 
3.3 วางแผนลำดับการเลือกใช้ทฤษฎีโทนส ี

3.3.1 เล ือกใช้ส ีโทนเย ็นและโทนร้อน ใช้ทฤษฏีแบบ  
Split-Complement[19] และ Analogous[19]  
3.4 ออกแบบสตอร่ีบอร์ด และร่างภาพ 

การออกแบบสตอรี่บอร์ดของโมชันอินโฟกราฟิกเรื่องการ
ให้ความรู้และป้องกันการเกิดอัคคีภัยมีขั้นตอน ดังตารางที่ 3.1 
ตารางที่ 3.1 การเขียนสตอรี่บอร์ด 

ภาพ เสียงบรรยาย เสียงประกอบ 
อัคคีภัยใกล้ตัว 
บ้านท่ีอยู่อาศัย 

อัคคีภัย! เป็นภัย
ร้ายแรงแต่กลับอยู่

ใกล้ตัว 

เอฟเฟกต์, 
ดนตร ี

ถังแก๊ส 

แต่ที่อันตราย
และอยู้ใกลต้ัวเรา
ที่สุด คือ ถังแก๊สที่
ใช้หุงต้มอาหาร 

สัญญาณเตือนภัย 

หากเราอยู่ใน
สถานการณ์ไฟไหม้ 

ให้กดสัญญาณ
เตือนภัย 

โทรศัพท์กด 199  โทรแจ้ง 199 

ผ้าชุบน้ำ 
ใช้ผ้าชุบน้ำปิดปาก

และจมูก 
ลิฟต ์ และห้ามใช้ลิฟต ์

ประตูและไฟ 

ตรวจเช็คความร้อน
หลังประตู ก่อนท่ี
จะเปิดมันหากร้อน 
หมายถึงอาจมไีฟ
อยู่หลังประตูอาจ
ทำให้ควันเข้าห้อง 

 
 
 
 

ภาพ เสียงบรรยาย เสียงประกอบ 
 ก่อนท่ีจะดับไฟ เรา

ต้องรู้จักประเภท
ของไฟเสียก่อน 

เอฟเฟกต์, 
ดนตร ี

ไฟไหม้กระดาษ 
และหญ้า ใช้น้ำดับ 

ประเภทที1่ ไฟท่ี
ไหม้กระดาษ หญ้า 
ที่นอนไฟประเภทนี้
ใช้น้ำดับได้, 

 
ไฟไหม้นำ้มัน และ

ใช้ผงเคมีแห้ง 
 ประเภทที2่   สาร

ไวไฟ เช่น 
น้ำมัน  ใช้โฟมคลุม 
หรือ ผงเคมีแห้ง 

ใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

ดับไฟ 

ไฟประเภทท่ี 3 ไฟ
ที่ไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ก่อนอ่ืนต้องตัด
ไฟฟ้า ห้ามใช้น้ำดับ
เด็ดขาด ควรใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

)ถังสีเขียว(  

ใช้เกลืองแกงดับไฟ 

ไฟประเภทท่ี 4 ไฟ
ไหม้ของแข็งหรื
อโลหะไวไฟ เช่น 
แมกนีเซียม ไตตา

เนียม ห้ามใช้น้ำดับ 
ต้องใช้เกลือแกง 

หรือทราย 

ใช้โฟมหรือทราย
ดับไฟ 

ไฟประเภทท่ี 5 
น้ำมันครัวที่ตดิไฟ 
เช่น น้ำมันปาล์ม 
ต้องใช้โฟมหรือ 
ทรายเท่าน้ัน 
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ภาพ เสียงบรรยาย เสียงประกอบ 

ตัวหนังสือเขียนว่า 
การป้องกัน 

เมื่อรู้ถึงอันตราย
ใกล้ตัวของการเกิด
อัคคีภัยแล้ว การ
ป้องกันก็สามารถ

ทำได้ด้วยการ 

เอฟเฟกต์, 
ดนตร ี

อุปกรณ์ที่ไม่เกิน10
ปี  ,ตรวจเช็คสายไฟ  

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี
มาตรฐาน และมี
อายุใช้งานไม่เกิน
10ปี ตรวจเช็ค

สายไฟ ไม่ประมาท
เมื่อมีการจุดไฟ 

ช่ือเรื่องและช่ือ
ผู้จัดทำ 

เพียงแค่นี้ก็สามารถ
รับมือกับ

สถานการณ์อัคคีภยั
เบื้องต้นได้แล้ว 

  
3.5 วาดภาพเพ่ือเตรียมทำโมชัน 

 3.5.1 ออกแบบภาพวาด เป็นการออกแบบภาพวาดวัตถุ
ต ่างๆในโปรแกรม Illustrator CC 2020 และแอปพล ิเคชัน 
Procreate โดยภาพที่วาดนั้นจะต้องแยกเลเยอร์ และไม่มีเส้น
ขอบ โทนสีจะเน้นไปที่สีโทนร้อนและมีสีโทนเย็นมาตัด โดยมี
องค์ประกอบดังน้ี  

 3.2.1.1 PICTOGRAM กราฟิกท ี ่ ใช ้แทนหรือเสริม
ข้อความ 

3.2.1.2 แผนภาพ กราฟิกที่นําแผนผังและคําสั้นๆ มา
ประกอบการอธิบายเรื่องราว 

 

 
 

ภาพที่ 3.2 การออกแบบภาพวาด 

3.6  ทำโมชันตามสตอร่ีบอร์ดที่วางแผนไว้ 
3.6.1 ออกแบบเอฟเฟกต์และโมชัน เป็นการออกแบบเอฟ

เฟกต์และโมชันต่างๆ โดยใช้โปรแกรม After Effects CC 2020 
โดยมีขั้นตอนดังนี้  
  3.6.1.1 หา Idea Concept นำมาคิด วิเคราะห์และ
ออกแบบโมชัน  
  3.6.1.2 วาง Art Direction  มุมมอง ปรับภาพ และ
องค์ประกอบต่างๆ  โดยจะต้อง จัดวางองค์ประกอบ เพื่อให้
ออกมาเป็นภาพท่ีเหมาะสมในการสื่อสารกับ กลุ่มเป้าหมาย และ
สวยงาม  

 3.6.1.3 วางโครงเร ื ่อง และ Mood Board ก่อนจึง
ต้องมีการร่างสตอรี่บอร์ด หลังจากได้เนื้อเรื่อง และองค์ประกอบ
ภาพต่างๆ จากนั้นทำการ Mood Board เพื่อเรียบเรียง ลำดับ
การภาพคร่าวๆ  
  3.6.1.4 เริ่มการ Animate สร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว
กราฟิกให้ออกมาตรงกับ Mood Board และ Story Board  

ภาพที่ 3.3 การออกแบบโมชัน 

 
3.7 ใส่เสียงเอฟเฟกต์และเสียงดนตรีประกอบ 

การเลือกใช้เสยีง คือการใช้เสียงดนตรี และเสยีงเอฟเฟกต์
เลือกใช้ดนตรไีม่มลีิขสิทธิ์ สามารถใช้ได้ฟรี เช่น Youtube 
Audio Library, Incompetech หรือ Free Music Archive 
เป็นต้น  โดยมีการกำหนด Mood&Tone อารมณ์ของโมชัน
อินโฟกราฟิกเรื่องการให้ความรู้และป้องกันการเกิดอัคคภีัย 

  

3.8 การใส่เสียงบรรยาย  
เสียงบรรยาย เลือกใช้เสียงที่มีความหนักแน่น มั่นคง โทน

เสียงกลาง 
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3.9 ทดสอบการทำงานของวิดิโอและหาความผิดพลาด 
คือการหาความผิดพลาดของภาพวาด, โมชัน, เส ียง

ประกอบ และภาพรวม  
3.10 เรนเดอร์วิดีโอ 

คือการเรนเดอร์วิดิโอให้ออกมาในรูปแบบ MP4 
3.11 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของโมชัน 

3.11.1 จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจให้แก่ผู้เช่ียวชาญ
และกลุ่มเป้าหมาย 

3.11.2 รวบรวมแบบสอบถาม  
3.11.3 วิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพและ

ความพึงพอใจที ่มีต่อสื ่อ และนำคำแนะนำที ่ได้มาแก้ไข้และ
ปรับปรุง 
3.12 การสร้างแบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญ  

ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาการสร้างแบบประเมินสาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ  โดยแบ่งข้อคำถามเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา 
ด้านการออกแบบ และด้านภาพเคลื่อนไหวและเสียง โดยใช้
วิธีการตั้งข้อคำถามประเมินผลงานถามรายละเอียดเพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก ผู้เชี่ยวชาญ โดยยึดหลักการว่า
ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ คือ ตั้งแต่ 3.51 – 5.00 แล้วนำมาทำการ
ปรับปรุง แก้ไข ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการสร้างแบบประเมินสาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ นำมาหา
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละข้อและเกณฑ์
การแปลความหมาย  

ค่าเฉลี่ย      ความหมาย  
4.51-5.00    เหมาะสมในระดับดีมาก 
3.51-4.50     เหมาะสมในระดับดี  
2.51-3.50    เหมาะสมในดับปานกลาง  
1.51-2.50     เหมาะสมในระดับพอใช้  
1.00-1.50     ยังต้องปรับปรุง   
 

3.13 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  
  หลังการชมสื่อวีดีโอ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาการสร้าง
แบบสอบถาม โดยข้อคำถามเป็น ประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
หลังการชมว่ามีความชอบหรือไม่ชอบในประเด็นใดบ้าง  เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้   
   

ค่าเฉลี่ย        ความหมาย    
4.51-5.00     มีความพึงพอใจมากท่ีสุด    
3.51-4.50     มีความพึงพอใจมาก    
2.51-3.50      มีความพึงพอใจปานกลาง                 
1.51-2.50      มีความพึงพอใจน้อย         
1.00-1.50     มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  

  
3.14 การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้ศึกษาค้นคว้าทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยดาเนินการ 
ดังนี้ 1) การวิเคราะห์กระบวนการการสื่อวีดีโอ 2) การวิเคราะห์
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน จากแบบประเมิน โดยหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ ์ท ี ่กำหนดไว ้  3) การว ิ เคราะห ์ความพ ึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน แล้ว
นำค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้  
 
 3.15 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation) 
   
ค่าเฉลี่ย  (Mean)   

�̅� =  
∑ 𝑥

𝑛
                        )1(  

                
เมื่อ 𝑥     แทน    ค่าเฉลี่ย      

     �̅�      แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม      

     𝑛      แทน    จำนวนคะแนนในกลุ่ม     
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation) 
 

S. D. = √
n ∑ x2 − (∑ 𝑥)2

n(n − 1)
 

เมื่อ   S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        𝑥    แทน  ข้อมูลของคะแนนแต่ละตัว 

        �̅�    แทน   ค่าเฉลี่ย 

        𝑛    แทน   จำนวนคะแนนในกลุ่ม 
        ∑     แทน   ผลรวม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ
เรื่องเบียร์ต้องรู้ 2) เพื่อหาคุณภาพของสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ
เรื่องเบียร์ต้องรู้ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่
มีต่อสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เรื่องเบียร์ต้องรู้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย
ปรากฏดังนี ้ 
1) การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติเป็นการสร้างสื่อที่มีความ
แปลกใหม่ ทันสมัย และมีการใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเรือ่ง
เบียร์ต้องรู้  
2) การหาคุณภาพของสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิตินั้นใช้เกณฑ์ด้าน
เนื ้อหาของสื่อ ด้านภาพ เสียง และเทคนิคพิเศษเป็นการหา
คุณภาพของสื่อ  
3) จากการประเมินคุณภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า
สื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 4.58 เนื้อหา
และรูปแบบมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำไปใช้
ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ และจากการศึกษาความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติใน
ระดับมากท่ีสุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.68 
 
คำสำคัญ: โมชันกราฟิก, เบียร์ต้องรู้, แอนิเมชัน 2 มิติ 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop 2D 
graphic media on Brewing in beer. 2) To find the quality 
of 2D graphic motion media about Brewing in beer 3) 
To study the satisfaction of the target group towards 2D 
motion graphic media about Brewing in beer The 

statistics used in the research were percentage, mean, 
and standard deviation. The results of the research are 
as follows: 
1) The development of 2D graphics motion media is the 
creation of a new and modern media and using current 
information about Brewing in beer from the 
Department of Disease Control. Ministry of Public 
Health 
2) Finding the quality of 2D motion graphic media using 
the media content criteria, images, sound and special 
techniques to find the quality of the media. 
3) According to the media quality evaluation by 3 
experts, it is found that the media have the highest 
level of quality with an average score of 4.58 . The 
content and format are suitable for the target group. 
Can be used in the study of samples and from the 
study of satisfaction, it was found that the sample 
group had the highest satisfaction with 2D graphics 
animation. At an average rating of 4.68 
 
Keywords: Motion Graphic, Brewing in beer, Animation 
2 D 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันอย่างที ่ร ู ้ก ันอยู ่ว ่าเบียร์เป็นเครื ่องดื ่มชนิดหนึ ่งที ่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม แต่จะมีสักกี่คนที่จะตั้งคำถามกับตัวเอง
ว่ามันเกิดขึ้นมายังไง ใครเป็นคนคิดค้นคนแรก คำถามนี้ตอบยาก
มากเพราะเราต้องย้อนอดีตกลับไปอย่างน้อยประมาณ 5 พันปี
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ก่อนคริสต์ศักราชในอิหร่าน ซึ่งคนสมัยนั้นเขาคิดว่าเป็นเครื่องดื่ม
ที่พระเจ้าประทานมาให้ เพราะเมื่อได้ดื่มเข้าไปแล้วทำให้พลังงาน
เพิ่มขึ้น ทำงานได้เยอะขึ้น และรู้สึกสดชื่นเป็นการ Refreshing 
ให้กับตัวเอง [1] 
 แต่ทำไมปัจจุบันเราดื่มเบียร์แล้วรู้สึกเมาแทนที่จะรู้สึก
สดชื่น ก็น่าจะเป็นเพราะสมัยเมื่อก่อนปริมาณของ แอลกอฮอล์ 
ไม่น่าจะเยอะเท่ากับปัจจุบัน ละอีกอย่างเขาดื่มเป็นวัฒนธรรม 
ไม่ได้กินเอาเป็นเอาตาย เบียร์มีสารต่างๆ มากกว่า 1,000 ชนิด 
ทั้งมีวิตามิน และเกลือแร่ สำหรับคอเบียร์คงหูผึ่งเมื่อมีคนบอกว่า 
เบียร์มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถึงอย่างไรก็ควรดื่มพอประมาณ
แล้วเหตุใด ฝรั่งจึงบอกว่า เบียร์ดีมีประโยชน์ เหตุผลก็คือเบยีร์มี
สารต่างๆ เช่น สังกะสี แมกนีเซียม เหล็ก และแร่ธาตุจำเป็น ซึ่ง
ช่วยให้เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ แข็งแรง เหตุผลดีๆ ยังมีอีก
มากมาย เช่น ช่วยให้อายุยืน จากการศึกษาจากงานวิจัยต่างๆ  
[2] พบว่า ผู ้ที ่ดื ่มเบียร์วันละ 1–2 แก้ว มักจะมีอายุที ่ยืนยาว 
เนื่องจากเบียร์มีสารปกป้องหัวใจ ช่วยให้กระดูกแข็งแรง เบียร์ให้
ผลดีต่อกระดูก สามารถช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ แต่ได้ผล
เฉพาะกับหนุ่มสาวเท่านั้น ป้องกันเบาหวาน ผู้ที่ดื่มเบียร์มีจำนวน
น้อยที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เหตุผลก็คือ เบียร์ทำให้ร่างกาย
สามารถปรับฮอร์โมนอินซูลิให้ความทรงจำดี นักดื่มเบียร์จึงไม่
ค ่อยเป็นโรคอัลไซเมอร์  ช่วยลดความดันโลหิต แพทย์ชาว
ฮอลแลนด์ และจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค้นพบว่า การดื่มเบียร์
ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ ช่วยลดความเสี ่ยงโรคอัมพฤกษ์ 
อัมพาต สารที่มีประโยชน์ในเบียร์สามารถช่วยป้องกันเส้นเลือด
อุดตัน จึงช่วยป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ป้องกันโรคหัวใจ 
จากการศึกษาของนักวิชาการพบว่า ผู้ที่ดื่มเบียร์มีความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่มเบียร์ 40–60% แต่ควรดื่มไม่เกิน
คร ึ ่งล ิตรต ่อว ัน ช่วยให้ผ ิวสวย ในเบียร ์ม ีว ิตาม ินส ูง เช่น 
Pantothenic Acid วิตามินบี 3 และไนอาซิน ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
การผลิตเซลล์ผิวใหม่ ช่วยสร้างคอลลาเจน และเม็ดสี ผิวจึงเรียบ
เนียน และอ่อนนุ่ม ช่วยต้านมะเร็ง เบียร์มีสารโพลีฟีนอยด์ที่จะ
ช่วยป้องกันมะเร็ง โดยการดักจับอนุมูลอิสระตัวร้ายออกจาก
ร่างกาย สารโพลีฟีนอยด์หลักก็คือ Xanthohumol ซึ่งมีข้อดี คือ 
ช่วยยับยั้งโปรตีนที่ช่วยในการพัฒนาการของมะเร็ง ป้องกันโรค
นอนไม่หลับ สารจากดอก Hops ในเบียร์เปรียบเสมือนยานอน
หลับจากธรรมชาติ ช่วยให้ประสาทผ่อนคลาย [3] ดังนั้น การดื่ม
เบียร์หนึ ่งแก้วในตอนเย็นจึงเหมือนกับการกินยานอนหลับ 

ป้องกันนิ่วในถุงน้ำดี และในไต นักวิชาการจากเมืองเฮลซิงกิ 
ประเทศฟินแลนด์ค้นพบว่าการดื่มเบียร์วันละหนึ่งขวดก็จะได้รับ
แมกนีเซียม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงโรคนิ่วในไตได้ถึง 40% ต้าน
ความเครียด นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Montreal ค้นพบว่า 
คนทำงานท่ีได้ดื่มเบียร์บ้างเป็นครั้งคราวมีความเครียดน้อยกว่าผู้
ที่ไม่ดื่มเบียร์ ป้องกันท้องร่วง โมเลกุลในเบียร์มีส่วนประกอบ
เหมือนกันกับกรดนม และน้ำส้มสายชู สารที่ว่านี้ขัดขวางเช้ือโรค
ในลำไส้ ที่เป็นสาเหตุของท้องร่วง ไม่ให้แพร่เชื้อจนท้องเสีย เป็น
ต้น 
 แต่อย่างไรก็ตามการดื่มเบียร์มากเกินไปก็ยังเกิดโทษ
ต่อสุขภาพ จากวิจัยวงการแพทย์ระดับโลก พิษแอลกอฮอล์คร่า
ชีวิต ชี้ชัดดื่มเบียร์-เหล้า–ไวน์ เจอมหันตภัยโรคร้ายหัวใจพ่วง
หลอดเลือด เปิดข้อมูลซดเบียร์มากกว่า 10 กระป๋องต่อสัปดาห์
เสี ่ยงตาย โรคหลอดเลือดสมองทุกชนิด เตือนหญิงชายดื่มจัด
ส่งผลอายุสั้นเร่งตายก่อนวัยอันควร เผยผลศึกษาไม่พบประโยชน์
จากการดื ่มแอลกอฮอล์ เพื ่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เปิดเผยงานวิจัยยืนยัน
ชัดว่า ระดับปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ ไม่มีระดับไหนที่ดื่มแล้ว
ปลอดภัย แต่ชัดเจนว่าสัมพันธ์กับผลเสียทางสุขภาพโดยเฉพาะ
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โดยล่าสุดมีการอ้างอิงงานวิจัย
เรื่อง “Risk thresholds for alcohol consumption:  
combined analysis of individual-participant data for 599 
912 current drinkers in 83 prospective studies” ตีพิมพ์
เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2561 ในวารสาร Lancet ซึ่งเป็นวารสารที่
เป็นที่รู ้จักทางการแพทย์มากที่สุด พบข้อมูลสำคัญคือ การดื่ม
แอลกอฮอล์ปริมาณมากกว่า 100 กรัมหรือ 7-10 หน่วยดื่ม
มาตรฐานต่อสัปดาห์ (1 หน่วยดื่มมาตรฐาน เท่ากับ ปริมาณของ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 10-14 กรัม หรือเทียบเท่ากับเบียร์ ที่น้อย
กว่า 5 ดีกรี 1 กระป๋อง ไวน์1 แก้ว หรือเหล้า/สุรา 1 เป๊ก/ก๊ง) จะ
เพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตโดยรวมอย่างต่อเนื่องทั้งในเพศชาย
และหญิง รวมถึงไม่พบประโยชน์ของการดื่มปริมาณ แอลกอฮอล์
ที ่ต่ำกว่า 100 กรัมต่อสัปดาห์ จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ 
ศึกษาปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ต่อการเสียชีวิตโดยรวม และ
โรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดต่างๆ ประกอบด้วย โรคหลอด
เลือดสมองทุกชนิด โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจและ
หลอดเลือดอื่น ๆ ที่ไม่รวมถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และ
การเสียชีวิตจากโรคหัวใจ และหลอดเลือดชนิดอื ่นๆ ได้แก่ 
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โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคความดันโลหิตสูง เสียชีวิตเฉียบพลัน
จากโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง มีผู้เข้าร่วม
งานวิจัยซึ่งเป็นประชากรที่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีโรคหัวใจและ
หลอดเลือดต่าง ๆ จำนวน 599,912 คน ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
กว่า 30 ประเทศ ซึ ่งส่วนมากเป็นประเทศในแถบยุโรป เมื่อ
ติดตามผู้เข้าร่วมวิจัยเฉลี่ย 7 ปี พบว่า มีคนเสียชีวิตโดยรวม 
40,310 ราย และเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆ จำนวน 
39,018 ราย ผลการศึกษานี้ยังชี้ชัดว่า หากดื่มปริมาณมากกว่า 
100 กรัมต่อสัปดาห์ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง
ขึ้นอีก 1.14 เท่า โรคหลือดเลือดหัวใจชนิดอื่น ๆ1.06 เท่า และ
การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ 1.18 เท่า และ
พบว่า ไม ่ม ีระด ับปร ิมาณแอลกอฮอล์ท ี ่ปลอดภัย หรื อได้
ประโยชน์ ยิ่งไปกว่าน้ันงานวิจัยดังกล่าวระบุว่า การดื่มเบียร์ หรือ
สุรากลั ่น มีความเสี ่ยงต่อการเสียชีวิตโดยรวมมากขึ ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับการดื่มไวน์ การศึกษายังระบุว่า หากดื่มสุรา 
100-200 กรัมต่อสัปดาห์ จะเสียชีวิตเร็วขึ ้น 6 เดือน หากดื่ม 
200-350 กรัมต่อสัปดาห์จะมีอายุสั ้นลง1-2 ปี และหากดื่ม
มากกว่า 350 กรัมต่อสัปดาห์จะมีอายุสั้นลง 4-5 ปี เมื่อเทียบกับ
คนที ่ดื ่มน้อยกว่า100 กรัมต่อสัปดาห์  ข้อสรุปที ่สำคัญจาก
งานวิจัยนี้ ซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ที่สุด ณ 
เวลานี้คือ เมื่อพิจารณาโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ละชนิดอย่าง
ละเอียดแล้ว พบว่า ระดับปริมาณแอลกอฮอล์สงูกว่า100 กรัมต่อ
สัปดาห์ (7-10 หน่วยดื่มมาตรฐานต่อสัปดาห์) นั้นมีผลเสียต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดหลายชนิดและการเสียชีวิตรวมจากทุก
สาเหตุ และไม่มีการดื่มในระดับปริมาณแอลกอฮอล์ใดที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อโรคหลอดเลือดหัวใจต่าง ๆ อย่างแท้จริง [4] 
 ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่เกิดขึ้นและมีความ
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเบียร์ จึงจัดทำสื่อโมชันกราฟิก 2 
มิติ แนะนำข้อมูลและประโยชน์ เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่อง
เรื่องเบียร์ ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงวิธีการผลิต ประโยชน์ 
และโทษ ของการการดื่มเบียร์ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อพัฒนาสื่อโมชนักราฟิก 2 มิติ เรื่องเบียร์ต้องรู ้
2) เพื่อหาคุณภาพของสื่อโมชันกราฟิก 2 มิติ เรื่องเบียรต์้องรู ้
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มตี่อสื่อโมชัน
กราฟิก 2 มิติ เรื่องเบียร์ต้องรู ้

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
ในการดำเนินวิจ ัยสื ่อโมชันกราฟิก 2 มิติ  เร ื ่องเบียร ์ต ้องรู้  
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) รวมทั ้งข้อมูลเอกสารประวัต ิ ความเป็นมาจาก
อินเตอร์เน็ต โดยใช้วิธีการสังเคราะห์ เอกสารและรายงานวจิัยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ 
กลุ่มประชาชนอายุ 18 บริบูรณ์ปีขึ้นไป จำนวน 30 คน 

 
4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 
 

5. วิธีการดำเนินงาน 
การดำเนินงานศึกษาผู้จัดทำทำการศึกษากระบวนการผลิต โมชัน
กราฟิก 2 มิติ เรื ่องเบียร์ต้องรู้  นำมาประยุกต์ใช้ในการผลิต
ช้ินงาน ดังนี ้
5.1 รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะนำมาจัดทำโครงงาน โดย
ศึกษาข้อมูลให้มากที่สุด  แล้วนำมาคัดกรองส่วนที่ต้องการนำมา
จัดทำเป็นโครงงานจนได้ข้อสรุปของโครงงาน 
5.2 จัดทำ Story Board 
ในการออกแบบท่าทางตัวละครและออกแบบฉาก  รวมถึงการ
วางมุมกล้องของแต่ละ  shot  ได้นำตัวอย่างจากวีดิโอหลาย ๆ 
เรื่องมาผสมผสานกัน แล้วดึงเอาฉากที่ตรงกับความต้องการของ
ภาพที่วางไว้  มาทำเป็น Storyboard 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงภาพการจัดทำ Story Board 

 
5.3 ออกแบบcharacter 
โดยสร้างตัวละครขึ้นมาตามตัวแบบที่ร่างไว้ จากนั้นสแกนเข้ามา
ในคอมพิวเตอร์  หรือวาดลงในโปรแกรม Illustrator โดยใช้
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เครื่องมือตัดเส้นลงสีต่อในโปรแกรม Illustrator โดยการสร้าง 
layer ขึ้นมาใหม่และแยก layer แต่ละสี ออกทุกสี รวมทั้งพื้น
หลัง และTexture หากมีในผลงาน โดยขั้นตอนนี้เราจะเลือกใช้สี
และโทนสีต่าง ๆ เป็น Tone and shade ไม่ให้มาผสมกันเพราะ
จะง่ายต่อการใส่ Effect ในภาพหลัง 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงภาพการออกแบบในโปรแกรมIllustrator 

 

ภาพที่ 3 แสดงภาพการออกแบบcharacter 

 
5.4 ทำการ animatic 
ทำการ Anima tic โดยนำไฟล์ที ่ได้ทำการออกแบบไว้แล้วใน
โปรแกรม Illustrator มาทำให้ภาพเกิดการเคลื่อนไหวโดยใช้โป
รมแกรม after effect เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ Smoot โดย
ใช้คำสั่ง Easy ease 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงภาพการทำแอนิเมชัน 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงภาพการมาร์คจุด 

 

ภาพที่ 6 แสดงภาพการเคลื่อนไหว 

 
5.5 ใส่ Effect เสียง 
ใส่เอฟเฟกต์เสียง Background / Sound after / เสียงบรรยาย
โดยใช้โปรแกรม Premiere Pro CC เพื่อให้เกิดความกระตุ้นใน
การรับชมเพราะเป็นจุดสำคัญของเรื่อง  
 

 
ภาพที่ 7 แสดงภาพการใส่เสียง 

 
5.6 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เชี ่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาข้อบกพร่องของตัวชิ ้นงาน และ
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาช้ินงานให้ดียิ่งขึ้น  
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5.7 ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายทำแบบประเมินความพึง
พอใจ 
ประเมินความพึงพอใจจากผู้เช่ียวชาญและกลุ่มเป้าหมายทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจในขั้นการประเมินความพึงพอใจสื่อโมชัน
กราฟิก 2 มิติ เรื่องเบียร์ต้องรู้ โดยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบ เฉพาะเจาะจง จำนวน 30 คน โดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจเกี่ยวกับ สื่อโมชนักราฟิก 2 มิติ เรื่องเบียร์ต้องรู้ 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงภาพผลงานอินโฟกราฟกิ 

 

 
ภาพที่ 9 แสดงภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้จำแนกการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ระยะ  ที่สัมพันธ์กับรูปแบบของการเก็บขอ้มูล 
ซึ่งโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้จะอยู่ในรูปแบบของ
การวิจ ัยเช ิงผสม ทั ้งเช ิงค ุณภาพ และเชิงปร ิมาณ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

ระยะที่ 1 ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ 2 ส่วน
สำคัญคือ การวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมี
รายละเอียดของขั้นตอนและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 

 ส่วนที ่ 1 ผู ้ว ิจ ัยได้ว ิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยเทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหานี้เป็นการนำเอาความสัมพันธ์ของเนื้อหามา
ทำการแตกยอดทางความคิดให้อยู ่ในรูปแบบแผนผังความคิด
(Mind Mapping) ซึ่งผู้วิจัยได้นำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมา
ลำดับเนื้อหาในบทที่ 2 และทฤษฎีที่ถูกนำมาใช้ในการออกแบบ 

 ส่วนที่ 2 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์
ข้อมูลในส่วนของเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้ทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามในเชิงคุณภาพ จากแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
แบบการจำแนกชนิดข้อมูลโดยวิเคราะห์กลุ่ม คำสำคัญเข้ามาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู ้ให้ข้อมูล
สำคัญ 30 ท่าน จากประเด็นคำถามหลักที่ผู้วิจัยวิเคราะห์แยก
กลุ่ม 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจึงนำเอา
กลุ ่มคำที ่สอดคล้องกันของเนื ้อหาในเอกสารและงานวิจัยที่
เก ี ่ยวข้องกับข้อมูลภาคสนาม จากแบบสัมภาษณ์แบบกึ ่งมี
โครงสร้างมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์คำหลัก 
(Domain Analysis) เพื่อที่จะนำตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์
มาสร้างข้อสรุปของรูปแบบสื่อที่เหมาะสมที่จะนำไปผลิตเป็นสื่อ
ต้นแบบ 

ระยะที ่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
วิธีการด้านสถิติที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของกลุ ่มเป้าหมาย และแบบประเมินคุณภาพสื ่อโดย
ผู้เชี ่ยวชาญ ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญสามหัวข้อได้แก่ ด้าน
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เนื้อหา ด้านภาพ ภาษา และเสียง ด้านเทคนิคพิเศษ ซึ่งในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามนั้นผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมิน
เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีวิธีการ
ดังนี ้

1) นำข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความคิดเห็นของ
ผู ้เชี ่ยวชาญที ่มีต่อสื ่อโมชันกราฟิก 2 มิต ิ มา

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และ
นำค่าเฉล ี ่ยที ่ได ้จากการวิเคราะห์ข ้อม ูล มา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้  

2)  
ค่าเฉลี่ย ระดับการประเมินคุณภาพ 
4.51 - 5.00  หมายถึง มีคุณภาพมากที่สุด 
3.51 - 4.50  หมายถึง มีคุณภาพมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
1.51 - 2.50  หมายถึง มีคุณภาพน้อย 
1.00 - 1.50  หมายถึง มีคุณภาพน้อยที่สุด 
2) นำข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ

สื่อโมชนักราฟิก 2 มิติของกลุ่มเป้าหมาย มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 

( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรม
สำเร ็จรูป และนำค่าเฉลี ่ยที ่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ [5] 

 ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
 4.51 - 5.00 หมายถึง พอใจมากที่สุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง พอใจมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง พอใจปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง พอใจน้อย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
ประเด็นสำคัญของผลที ่ได้จากการวิจ ัยครั ้งนี ้ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

1) ผลทางการวิจัยที่สำคัญจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ก่อนทำการลงมือผลิตสื่อ โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความ
ต้องการ ซ ึ ่งใช ้การส ัมภาษณ์แบบกึ ่งม ีโครงสร ้าง (Semi-
Structured Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ อันได้แก่ผู้ที่มี
อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทั้ง 30 คน และผลที่ ได้ คือ กลุ่มผู้ให้

ข้อมูลสำคัญ มีความต้องการสื่อโมชันกราฟิก 2 มิติ เรื่องเบียร์
ต้องรู้ โดยรูปแบบของตัวสื่อนั้นควรเป็นสื่อโมชันกราฟิก 2 มิติ 
เพราะจะทำให ้การประชาส ัมพ ันธ ์  และการให ้ข ้อม ูลมี
ประส ิทธ ิภาพ และน่าสนใจมากกว ่าส ื ่อท ั ่วไปที ่ เป ็นการ
ประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูล ที่เป็นแผ่นกระดาษ หรือการ
ประกาศเพียงอย่างเดียว ส่วนข้อมูลที่ต้องการให้มีการจัดทำสื่อ 
เกี่ยวกับเรื่องเบียร์ต้องรู้ บอกข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และวิธีการ
ผลิต โดยผู้วิจัยได้ทำการออกแบบข้อมูลเหล่านั้นให้ดูน่าดึ งดูด
และน่าสนใจ และนำตัวสื่อโมชันกราฟิก 2 มิติ ต้นแบบไปเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

2) ผลของการเก็บข้อมูลหลังผลิตสื่อโมชันกราฟิก 2 
มิติ ประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ และ
ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ ่มตัวอย่าง ซึ ่งผู ้ว ิจัยใช้

หลักการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยลำดับขั้นตอนในการดำเนินการเก็บข้อมูลนั้นผู้วิจยัได้
เริ ่มต้นทำการเก็บข้อมูลจากผู้เชี ่ยวชาญก่อน พบว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมีคุณภาพมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี ่ยรวมอยู ่ที ่ 4.58 จากคะแนนเต็ม 5 และผู ้วิจัยได้นำ
กระบวนการการทำงานนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการต่อ
ยอดพัฒนาผลงาน หรือเพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาพัฒนาสื่อโม
ชันกราฟิก 2 มิติให้กับผู้ที่สนใจในสื่อโมชันกราฟิก    2 มิติ ได้
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้ไขตามคำแนะนำ ทั้งด้าน
เนื้อหา ด้านภาพ  ด้านภาษา/เสียง และด้านเทคนิคพิเศษ เพื่อให้
มีเนื้อหาที่ครอบคลุม สมบูรณ์ ตัวสื่อน่าสนใจ และมีการใช้งานสือ่
ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ ่งนำไปสู่พัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ต้นแบบให้เป็น
ช้ินงานท่ีสมบูรณ์ก่อนจะนำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ในขณะ
ที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื ่อนั้น 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ที่
คะแนน 4.68 จากคะแนนเต็ม 5 
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3) ผู้วิจัยได้สรุปกระบวนการทำงานดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10 แสดงภาพสรุปกระบวนการทำงาน 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญ ซึ่งวิเคราะห์ได้จาก
การเก็บข้อมูลภาคสนาม และสังเคราะห์ออกมาเป็นผลนำไปสู่
แนวคิดในการออกแบบจนได้รูปแบบสื่อที่เหมาะสม ที่จะนำไป
พัฒนาเป็นสื่อโมชันกราฟิก 2 มิติ เรื่องเบียร์ต้องรู้ โดยสามารถ
อภิปลายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1) การสังเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเพื ่อให้ได้ข้อมูล
สำคัญ เพื่อที่จะนำมาพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก 2 มิติ จากการเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
โดยแนวประเด็นคำถามมีประเด็นเกี่ยวกับความต้องการใช้สื่อโม

ชันกราฟิก 2 มิติ เรื่องเบียร์ต้องรู้ ทำให้ผู้วิจัยพบว่า การทำสื่อโม
ชันกราฟิก 2 ม ิต ิ เร ื ่องเบ ียร ์ต ้องรู้  สามารถให้ความร ู ้แก่
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนท่ัวไปได้ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการ
สร้างสื่อโมชันกราฟิก 2 มิติ เรื่องเบียร์ต้องรู้ เพื่อให้ความรู้และ
พัฒนาสื่อโมชันกราฟิก 2 มิติ เรื่องเบียร์ต้องรู้ ให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

2) ผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญและผล
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อ จาก
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าสื่อโมชันกราฟิก 2 มิติ เรื่องเบียร์ต้องรู้ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมี
ประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาจาก
เรื ่องเบียร์เป็นอย่างมาก และผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้สื่ออยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ และมีความสนใจต่อสื่อที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนท่ัวไปอีกด้วย 

 
9. ข้อเสนอแนะ 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบของสื่อโมชันกราฟิก 2 มิติ เรื่อง
เบียร์ต้องรู้ ให้มีประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหา
เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ใช้สื่อมากข้ึนนั้น ผู้วิจัยได้พบปัญหา 
ข้อจำกัดและแนวทางที่จะสามารถนำไปพัฒนาสื่อโมชัน 2 มิติ 
เรื่องเบียร์ต้องรู้ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการสืบค้นข้อมูล 
หรือการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อ เช่น ข้อมูลจาก
เว็บไซต์ต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้นจะทำให้การจัดทำสื่อโมชัน
กราฟิก 2 มิติ เรื่องเบียร์ต้องรู้ มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทคัดย่อ 

     ในป ัจจ ุบ ันเกมสามารถเล ่นได ้ท ั ้ งบนโทรศ ัพท ์ม ือถือ
เครื่องเล่นเกม และเครื่องคอมพิวเตอร์ มีสถิติคนที่เล่นเกมบน
เครื่องคอมพิวเตอร์สูง ซึ่งการเล่นเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในทุกๆ วัย ส่วนมากผู้เล่นเกมบนเครื่อง
คอมพิวเตอร ์จะเล่นเพื ่อความสนุกและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เนื่องจากเกมเป็นสิ่งที่หาเล่นได้ไม่ยากจึงเป็นเรื่องที่
สำคัญที่จะต้องเลือกสรรเกมที่ดีและให้ประโยชน์กับผู้เล่นเกม ซึ่ง
ผู้พัฒนามีความสนใจศึกษาและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ที่เล่นแล้ว
สามารถให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งต้องมีการวางแผน
ในการเล่นการตัดสินใจต่าง ๆ ในการเล่น และนอกจากนี้ยังได้มี
การนำศิลปะมวยไทยมาอยู่ในเกมเพื่อคงวัฒนธรรมเอกลักษณ์
การต่อสู้ของไทยอีกด้วย 
คำสำคัญ – เกม 2 มิติ, โปรแกรม Unity 

 
ABSTRACT 

     Today's games can be played on mobile phones, 
game consoles and computer. There is a high statistics 
on people who play games on computers. PC gaming 
is very popular with all ages, and most PC gamers play 
it for fun and productive time. Since games are 
relatively easy to find, it is important to select games 
that are good and beneficial to the gamers. In this 
paper, developers are interested in studying and 
developing computer games that can be enjoyed. In 
addition, there must be a planning in play, various 
decisions in playing. Moreover, Muay Thai have been 

incorporated into the game to maintain the Thai fighting 
culture. 
Keywords – Games 2D, Unity 
 

1. บทนำ 
    โลกในยุคปัจจุบันเกมเป็นสิ่งท่ีหาเล่นได้ไม่ยาก สามารถเล่นได้
ทั้งบนโทรศัพท์มือถือเครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์ มีสถิติคนที่เล่น
เกมบนคอมพ ิ ว เตอร ์ ส ู งส ุ ด  17,489,361 คน โดย  Valve 
Corporation ซึ่งการเล่นเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากในทุกๆวัย ซึ ่งส่วนมากผู้เล่นเกมบนเครื่อง
คอมพิวเตอร ์จะเล่นเพื ่อความสนุกและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องเลือกสรรเล่นเกมที่ดี
และให้ประโยชน์กับผู้เล่นเกม 

Unity เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างเกมโดยการสร้างเกม
จะต้องใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการใส่ความสามารถของตัวละคร
นั้นๆ โดยภาษาที่ใช้หลักๆ จะมีอยู่ 2 ภาษานั่นก็คือภาษา C# 
และภาษา Java script Unity ใช้ในการสร้างสรรค์และออกแบบ
เกมได้ทั้ง 2D และ 3D โดยการสร้างเกมทุกครั้งจะต้องสร้างไฟล์
เกมให้ถูกต้องอีกด้วย 

ผู้จัดทำในโครงงานได้เห็นถึงความสำคัญและเป็นประโยชน์
เกมบลาสหมัดสั่งลุย ที่พัฒนาขึ้นมานี้จะจำเป็นต้องมีการวางแผน
ในการเล่นการตัดสินใจต่างๆ ในการเล่น และนอกจากนี้ยังได้มี
การนำศิลปะมวยไทยมาอยู่ในเกมเพื่อคงวัฒนธรรมเอกลักษณ์
การต่อสู้ของไทยอีกด้วย  

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเกม 2 มิติ “บลาสนักสู้” 
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2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้ต่อการเล่นเกม 2 มิติ “บลาส
นักสู้” 
 

3.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 Unity 2D 
    Unity เป็นเกมเอนจิ้นสำหรับการสร้างเกมซึ่งในช่วงแรกๆ 
Unity จะรองรับพอร์ทเกมบน Windows, OS X และเว็บไซต์
เท่านั้น แต่ในปัจจุบันได้มีการเพิ่มความสามารถของ Unity ให้
รองรับพอร์ทบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ เกือบทุกแพลตฟอร์ม 
3.2 Visual Studio 2019 
    การที่โลกแห่งคอมพิวเตอร์จะพัฒนาขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการ
พัฒนาเรื่องต่างๆ ของผู้พัฒนาระบบเหล่านี้จนเกิดออกมาเปน็สิ่ง
ท ี ่ เราสามารถนำมาใช้งานได้เหมือนในปัจจุบ ัน การสร ้าง
โปรแกรมต่างๆ ขึ ้นมาเองก็เช่นเดียวกันเป็นการสร้างเพื่ อ
ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาอยู่เสมอเช่นเดียวกับ โปรแกรม Visual 
Studio 2019 ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาจนเป็นท่ีรู้จัก 
3.3 ทฤษฏีเกม 
    ทฤษฎีเกม เป็นสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ที ่ศ ึกษาการ
ตัดสินใจของผู้ตัดสินใจหลายฝ่าย โดยที่ผลที่แต่ละฝ่ายได้รับ
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นฝ่ายอื่นๆ เกมในทางทฤษฎีเกม
หมายถึงสถานการณ์ใดๆ ที่ผู้ตัดสินใจ (เรียกว่าผู้เล่น) หลายฝ่ายมี
ปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจหมายถึงเกมในความหมายทั่วไป เช่น เป่ายิ้
งฉุบหรือหมากรุก หรือหมายถึงสถานการณ์ทางสังคมหรือทาง
ธรรมชาติอื ่นๆ ทฤษฎีเกมได้รับการนำไปประยุกต์ใช้ในสาขา
สังคมศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐศาสตร์ และในสาขา
ชีววิทยาวิวัฒนาการและวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วย  
3.4 ภาษา C# 
     C# ค ือ ภาษาคอมพิวเตอร ์ประเภท object-oriented 
programming พัฒนาโดย Microsoft โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
รวมความสามารถการคำนวณของ C++ ด้วยการโปรแกรมง่าย
กว่าของ Visual Basic โดย C# มีพื้นฐานจาก C++ และเก็บส่วน
การทำงานคล้ายกับ Java 
3.5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ UML 
     ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบใช้ UML เป็นเครื่องมือ
ในการดำเน ินงานโครงการมีกลไกของ Model มาตรฐาน 
(Standard Model) เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการวิเคราะห์และ
ออกแบบ 

3.6 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเกม 
     เกมในปัจจ ุบ ันเป็นเกมในลักษณะเล ่นอย ่างเด ียว คือ 
วัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานในการเล่นเกมของผู้
เล่น กระบวนการสร้างเกมประเภทนี้ไม่ซับซ้อนและยุ่งยากหาก
ต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น แต่เกมเพื่อการศึกษาเป็น
เกมที่มีลักษณะการเล่นเพื่อการเรียนรู้วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกม เรียนไป
ด้วยและก็สนุกไปด้วยพร้อมกันทำให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย กระบวนการสร้างเกมเพื่อการศึกษา จำเป็นต้องผ่าน
การออกแบบลักษณะของเกมโดยยึดตามหลักทฤษฎีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องดังนั้นเกมการศึกษาจึงเป็นเกมที่มีกระบวนการสร้างที่
ซับซ้อนและใช้เวลามากในการสร้างและพัฒนาการใช้และ การ
สร้างเกมเพื่อการศึกษาในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายๆ กันคือการนำ
เนื้อหาท่ีต้องการให้ผู้เรียนนำเข้าไปแทรกในเกม แล้วให้ผู้เรียนได้
เล่นเกมโดยเชื่อว่าความรู้หรือเนื้อหานั้นจะส่งผ่านไปยังผู้เรียน 
จนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ในท่ีสุด โดยรูปแบบเกมท่ีสร้างขึ้นส่วน
ใหญ่จะคำนึงถึงเฉพาะความสะดวก และความง่ายในการสร้าง
และพัฒนาเกมเท่าน้ัน ทำให้เกมทางการศึกษาจึงมีการสร้างเพียง
ไม่กี่ รูปแบบ และยังใช้เกมรูปแบบเดียวใช้สอนเนื้อหาที่ต่างกัน
เพื ่อความง่ายและสะดวกในการสร้างทำให้เกิดข้อสงสัยว่า
รูปแบบเกมแบบเดียว สามารถใช้กับเนื้อหาที่แตกต่างกันได้จริง
หรือ สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเลือกรูปแบบเกมเพื่อนำมาใช้เพื่อ
การศึกษาจะต้องคำนึงถึงจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นหลักด้วยจะ
เห็นได้ว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต่างกันเกมที่ใช้แตกต่างกันไป
ด้วย ดังนั ้นในการเลือกใช้และพัฒนาเกมในอนาคตจึงควร
คำนึงถ ึงจ ุดประสงค์การเร ียนรู ้ควบคู ่ไปกับร ูปแบบเกมที่
เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกไปพร้อมกับการเกิดการเรียนรู้
ได้จริง 
3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จิรพงศ์ สอนเจริญ ได้เขียนในวิทยานิพนธ์ กีฬามวยไทยถือได้
ว่ามีความสัมพันธ์กับชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน ในอดีต
มวยไทยถูกนำมาเป็นเครื่องรับใช้ทางสังคมในฐานะเครื่องมือใน
การต่อสู้เพื่อปกปักรักษาเอกราชของประเทศเอาไว้ มวยไทยจึง
ถูกยก ฐานะขึ ้นเป็นกีฬาประจำชาติที ่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นคุณค่าของกีฬามวยไทย อีกทั้ง
ทรงตรัสให้มีการแข่งมวยไทยขึ้น พร้อมกับให้กรมศึกษาธิการตั้ง
วิชามวยเป็นวิชาที่อยู ่ในหลักสูตรของการศึกษา จนทำให้กีฬา
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มวยไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก กล่าวคือ จากเดิมที่
กีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่ใช้ในการต่อสู้เป็นศิลปะป้องกันตัวกลาย
มาเป็นกีฬาที่มีการแข่งขัน จนท้ายที่สุดกีฬามวยไทยก็ยกระดับ 
โดยกลุ่มคนชั้นปัญญาชนให้มีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิม 
การแข่งขันมวยไทยเริ่มเป็นทางการมากขึ้นในปีพ.ศ.2488 โดยมี
การสร้างสนามมวยขึ้น ซึ่งชื่อว่า “สนามมวยราชดำเนิน” ซึ่งอยู่
ภายใต้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในช่วงรัชกาลที่7 
การเกิดขึ้นของสนามมวยราชดำเนินถือได้ว่าเป็นการเกิดขึ้นของ
ธุรกิจมวยไทยกล่าวคือ มีการแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อความ
ตื่นเต้นของคนดู การเกิดขึ้นของธุรกิจมวยไทยเพื่อตอบสนองต่อ
การบริโภคมวยไทย กลับมีมากขึ้นตามลำดับ จนทำให้มวยไทย
กลายมาเป็นช่องทางในการทำรายได้ของคนหลายๆ ฝ่ายทำให้ 
บทบาทหน้าที ่ของมวยไทยที ่ม ีต ่อผู ้คนในสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไป จนทำให้มวยไทยกลายมาเป็นสินค้าในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 ปิยวัช ไพรบึง และ รักพงศ์ ทรงวัฒนะสิน ได้เขียนใน
วิทยานิพนธ์ เกมคอมพิวเตอร์ หมายถึง โปรแกรมสำเร็จรูป
ประกอบเกมที่เล่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เกมสำหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์มักจะบันทึกอยู่ในดิสก์และมีคู่มือแนะนำการ
เล่นเกมแนบมาด้วย (นุกูล กระจาย , 2552) และนอกจากเกม
คอมพิวเตอร์จะถูกกำจัดความว่าเป็นเครื ่องมือที ่มีไมโครชิพ 
(Microchip) เป็นส่วนประกอบอันถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ
ของคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป ซึ่งครอบคลุมถึงเกมกดที่เป็นเกมง่าย ๆ 
ซึ่งเป็นชนิดแรกของเกมคอมพิวเตอร์ ที่ระบาดเข้ามาในประเทศ
ไทย การควบคุมเกมทำได้โดยการใช้นิ้วกด (สรัญญา เชื้อทอง , 
2551) 
 ชนิตา พันธุ์มณี และ เกษม กุณาศรี ได้เขียนในวิทยานิพนธ์
ทฤษฎีเกมถูกนํามาประยุกต์ใช ้ก ันอย่างแพร่หลายในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันและอธิบายว่าทําไมคู่แข่งขันถึง
เลือกใช่กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือท่ี มีเหตุผลใน
การพิจารณาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู ้เข ้าร ่วมแข่งขัน (Nagarajan and Sosic, 2008) นอกจากนี้ 
ทฤษฎีเกมยังเป็นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่แสดงถึงการโต้ตอบใน
สถานการณ์การตัดสินใจซึ่งถูกใช้ในการจําลองสถานการณ์ที่
แท้จริง ในเกมเชิงกลยุทธ์จะมีการสมมติว่าผู้เล่นแต่ละรายต้อง
เลือกกลยุทธ์ที่ทําให้ตนเองได้รับผลตอบแทนสูงสุด ดังนั้น ผู้เล่น
จะเลือกกลยุทธ์ที่โดดเด่นโดยไม่คํานึงถึงทางเลือกของผู้เล่นราย

อื่น สําหรับในเกมที่มีผู้เล่น 2 รายและมีทางเลือก 2 ทางเลือก ผู้
เล่นแต่ละรายจะมีสองทางเลือกในการตัดสินใจว่าจะเลือกหรือไม่
เลือก ดังนั้น ผู้เล่นท้ังสองรายจะมีการตัดสินใจที่เป็นไปได้ทั้งหมด
ร่วมกัน 4 การตัดสินใจ (Wen and Fang, 2012; Safari and 
Soufi, 2014) ผลลัพธ์ที ่ดีที ่สุดของเกมอาจเป็นการใช้กลยุทธ์
เดียว หรือใช้กลยุทธ์ผสมก็ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
เลือกใช้กลยุทธ์อย่างถูกต้อง 
 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย 
4.1 เคร่ืองมือในการพัฒนา 

1) Unity  

2) Visual Studio 2019 

3) ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 
4.2 กลุ่มเป้าหมาย 

บุคคลทั ่วไป จำนวน 10 คน ในระหว่างเดือน สิงหาคม-
ตุลาคม 2563 
4.3 ขั้นตอนการดำเนินการ 
    ผู้จัดทำได้ดำเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้คือ 

ระยะท ี่ 1 ศ ึกษา เอกสารและงานว ิ จ ัย เก ี ่ ย วข ้องกับ
องค์ประกอบ ในการพัฒนาระบบเกมบลาสนักสู้ 

ระยะที่ 2 พัฒนาระบบเกมบลาสนักสู ้ผู้จัดทำนำผลการศึกษา
และการวิเคราะห์ที ่ผ่านการสอบถามความรู้จากผู ้ได้ร ับการ
ทดลองเล่นเกมบลาสนักสู้ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบตาม 
กระบวนการ SDLC 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาความเป็นไปได้ 2) 
การวิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ 4) การนำระบบไปใช้ 
5) การบำรุงดูแลรักษาและทบทวนระบบ การพัฒนาระบบเกม
ครั้งนี้ ระบบเกมสามารถทำงานได้ดังนี ้

1) ตัวละครเดินได้ 
2) ตัวละครโจมตีได้ 
3) ตัวละครสามารถตายได้ 
4) เกมสามารถหยุดชั่วคราวได้ 
5) เกมสามารถเริ่มเกมใหม่ได้ 
6) สามารถดูคะแนนได้ 
7) สามารถตั้งค่าได้ 
 หลังจากนั้นนำระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาทดสอบโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินคุณภาพของระบบ 
 ระยะที่ 3 ทดสอบ/ปรับปรุง ระบบเกมบลาสนักสู้ 
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 1) เตรียมการทดลองการใช้งานของระบบเกมบลาสนักสู้ 
 2) เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผล  
 3) ปรับปรุงและสรุปผลการทดสอบการใช้งานระบบเกม 
บลาสนักสู้ 
 
 

5. ผลการพัฒนาระบบ 
1. หน้า Main menu (เมนูหลัก) 

 
ภาพ 1 เข้าเกมบลาสนักสู ้

 
2. หน้าตั้งค่า 

 
ภาพ 2 หน้าตั้งค่า 

 
 

3. หน้าคะแนน 

 
ภาพ 3 หน้าคะแนน 

4. หน้าวิธีการเล่น 

 
ภาพ 4 หน้าวิธีการเล่น 

 
5. หน้าเกม ด่านที่ 1 

 
ภาพ 5 หน้าเกม 
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6. หน้าหยุดเกมช่ัวคราว 

 
ภาพ 6 หน้าหยุดเกมชั่วคราว 

7. หน้าตัวละครคุณตาย 

 
ภาพ 7 หน้าตัวละครคณุตาย 

 
8. หน้าตัวละครคณุตาย

 
ภาพ 8 หน้าตัวละครคุณตาย 

 

9. หน้าตัวละครโดนโจมต ี

 
ภาพ 9 หน้าตัวละครโดนโจมต ี

10. หน้าด่านบอส ด่านที่1 

 
ภาพ 10 หน้าด่าน บอสด่านที ่1 

 
11. หน้าเกม ด่านท่ี 2 

 
ภาพ 11 หน้าเกม ด่านที่ 2 
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12. หน้าด่านบอส ด่านที่ 2 

 
ภาพ 12 หน้าด่านบอส ด่านที่ 2 

13. หน้าเกม ด่านท่ี 3 

 
ภาพ 13 หน้าเกม ด่านที่ 3 

 
14. หน้าด่านบอส ด่านท่ี 3 

 
ภาพ 14 หน้าด่านบอส ด่านที่ 3 

 

15. หน้าด่านบอส ด่านท่ี 4 

 
ภาพ 15 หน้าด่านบอส ด่านที่ 4 

16. หน้าจบการเล่นเกม 

 
ภาพ 16 หน้าจบการเล่นเกม 

 
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

     ในการวิจัยนี้ได้กำหนดค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

(𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) การสรุปผลการประเมิน 
เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้วนำมาเทียบกับเกณฑโ์ดย
เฉลี่ยเท่ากับ  
1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด  
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย  
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก  
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
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7. ผลการวิจัย 
     ผลการสำรวจความพึงพอใจของแอปพลิเคชันเกมบลาสนักสู้ 
ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษามหาลัยวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี 4 จำ
นาน 10 คน ทดลองใช้งานระบบ แล้วตอบแบบสำรวจความพึง
พอใจของระบบ โดยแบ่งการสำรวจ ความพึงพอใจออกเป็น 3 
ด้าน คือ ด้านการออกแบบหน้าจอของแอปพลิเคชัน การจัดวาง
ข้อมูลเป็นหมวดหมู่การใช้รูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสม อ่านง่าย 
และการเลือกใช้โทนสีที่เหมาะสม สบายตา ด้านการทำงานของ
แอปพลิเคชัน ซึ่งเกี่ยวกับด้านความเร็วในการประมวลผล ความ
ถูกต้องและภาพรวมทั้งหมดของการทำงานแอปพลิเคชัน และ
ด้านการใช้งาน มีความสะดวกสบายในการเล่น ความเข้าใจง่าย
ในตัวโปรแกรม โดยผลการสำรวจประสิทธิภาพในแต่ละด้าน 

แสดงเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต (𝑥̅  ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) มีรายละเอียด ดังน้ี 
     7.1.1 การสำรวจความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจอของ
แอปพลิเคชัน เป็นการสำรวจด้านการออกแบบหน้าจอของแอป
พลิเคชัน ในการจัดวางข้อมูล การใช้รูปแบบตัวอักษรและการ
เลือกใช้โทนสีที่เหมาะสม ดังตารางที่ 7.1 
     ตาราง 7-1 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการออกแบบ
หน้าจอของแอปพลิเคชัน 

     จากตารางที่ 7-1 เมื่อพิจารณาการสำรวจความพึงพอด้าน
การออกแบบหน้าจอของแอปพลิเคชัน ผลการประเมนิได้คา่เฉลีย่
เท่ากับ 4.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ดังนั้นระบบที่
พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจออยู่ในความ
พึงพอใจในระดับมาก 

     7.1.2 การสำรวจความพ ึ งพอใจด ้ านการทำงา นของ
แอปพลิเคชั่น เป็นการประเมินความเร็วในการประมวลผลของ
แอปพลิเคชั่น ความถูกต้องในการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ และ 
ภาพรวมในการทำงานของโปรแกรม ดังตาราง 4.2 
     ตาราง 7-2 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการทำงานของ
แอปพลิเคชัน 
รายการสำรวจ 𝒙̅  S.D. ความ

พึง
พอใจ 

1. ความเร็วในการประมวลผล
ของแอปพลิเคชัน 

4.1 0.78 มาก 

2. ความถูกต้องในการทำงาน
ของฟังก์ชันต่าง ๆ 

4.4 0.70 มาก 

3. ภาพรวมในการทำงานของ
โปรแกรม 

4.1 0.74 มาก 

ผลสรุปการสำรวจความพึง
พอใจ 

4.2 0.71 มาก 

 จากตาราง 7-2 เมื่อพิจารณาการสำรวจความพึงพอใจด้านการ
ทำงานของแอปพลิเคชัน ผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นมี
ความพึงพอใจด้านการทำงานของแอปพลิเคชันอยู่ในความพึง
พอใจระดับมาก 
     7.1.3 การสำรวจความพึงพอใจด้านการใช้งานของแอปพลิเค
ชัน เป็นการสำรวจความพึงพอใจด้านการใช้งานของแอปพลิเค
ชัน ในส่วนของความสะดวกสบายในการเล่น ความเข้าใจง่ายของ
ระบบต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน ดังตารางที่ 7-3  
     ตาราง 7-3 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการใช้งานของ
แอปพลิเคชัน 
รายการสำรวจ 𝒙̅  S.D. ความ

พึง
พอใจ 

1. ความสะดวกสบายในการเล่น 4.5 0.58 มาก
ที่สุด 

2. ความเข้าใจง่ายของคำถาม 4.4 0.70 มาก 
3. ความเข้าใจง่ายของตัวช่วย(รูป
ภาพ,คลิปเสียง,คลิปวีดโิอ) 

3.7 0.67 มาก 

ผลสรุปการสำรวจความพึงพอใจ 4.2 0.71 มาก 

รายการสำรวจ 𝒙̅  S.D. ความ
พึง
พอใจ 

1. การจัดวางข้อมูลเป็น
หมวดหมู ่

4.2 0.79 มาก 

2. ใช้รูปแบบตัวอักษรที่
เหมาะสม อ่านง่าย 

3.7 0.67 มาก 

3. เลือกใช้สีที่เหมาะสม สบาย
ตา 

4.3 0.67 มาก 

ผลสรุปการสำรวจความพึง
พอใจ 

4.1 0.73 มาก 
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    จากตาราง 7.3 เมื ่อพิจารณาการสำรวจด้านประสิทธิภาพ
ด้านการใช้งานของโปรแกรม ผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.2 ส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐานเท ่าก ับ 0.71 ด ังน ั ้นระบบที่  
พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจด้านการใช้งานของแอปพลิเคชันอยู่ใน
ความพึงพอใจในระดับมาก 
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
    ระบบเกมบลาสนักสู้ ผู้จัดทำแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ
คือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบเกมบลาสนักสู้ 
2) พัฒนาระบบ เกมบลาสนักสู้ 3) ทดสอบและนำระบบเกมบ
ลาสนักสู้ไปใช้  
    ระบบเกมบลาสนักสู้ที ่พัฒนา ผลการพัฒนาระบบครั ้งนี้ 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบอยู่ในความพึงพอใจใน
ระดับมาก 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการพัฒนาระบบเกมบลาสนักสู้ มีดังต่อไปนี้ 
1.ทำตามขั้นตอน ตามหลักการของโปรแกรมมิ่ง 
2.ผู้พัฒนาระบบควรทำการศึกษาข้อมูลก่อนเช่น ภาษาที่ใช้

พัฒนาระบบเพื่อง่ายต่อ การพัฒนาระบบ 
3.ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ 
4.ในการออกแบบระบบและพัฒนาระบบนั้น ควรออกแบบ

ให้มีความยืดหยุ่น ในการทำงานและใช้งานง่าย  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อ

รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค 2) เพื ่อประเมินคุณภาพของ
แอนิเมชัน 3 มิติ โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลก่อนทำแอนิเมชัน ซึ่งขั้นตอนการ
ผลิตแอนิเมชัน แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนก่อน
การผลิต คือ การหาข้อมูล การเขียนบท และวาดสตอรี่บอร์ด  2) 
ขั้นตอนการผลิต คือ การออกแบบตัวละคร และฉาก การสร้าง
ตัวละครและฉาก 3 มิติ และการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัว
ละครและฉาก 3) ขั้นตอนหลังการผลิต คือ ตัดต่อภาพแอนิเมชัน 
3 มิติ ตัดต่อเสียง และตรวจสอบผลงาน 
     สรุปผลการวิจัยพบว่า 1) ผลงานแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อรณรงค์
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค รวม 1 นาที 40 วินาที 2) ผลการ
ประเมินคุณภาพของแอนิเมชัน 3 มิติ โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.11  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 ซึ่งมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี สามารถนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเด็ก และ
เยาวชนได้ 
 
คำสำคัญ – วัคซีนป้องกันโรค, แอนิเมชัน 3 มิติ 
 

ABSTRACT 
     The objectives of this research are 1) to create 3D 
animation for vaccination campaign against diseases 
and 2) to assess the quality of the 3D animation by 5 
experts. Data collection and data analysis are needed 
to be done before creating the animation. The 

animation production process was divided into 3 steps: 
1) Pre-production process which includes researching, 
writing script and drawing storyboard, 2) Production 
process which includes character and scene design, 
creating 3D character and scene, and creating animation 
for character and scene, 3) Post-production process 
which includes editing 3D animation and sound and 
reviewing the work. 
     The results of the research were as follows: 1) 3D 
animation for vaccination campaign against diseases 
lasted in total of 1 minute and 40 seconds, 2) Result of 
quality assessment by experts was in a good level at 
the average of 4.11 with the standard deviation of 0.64.  
Therefore, the 3D animation for vaccination campaign 
against diseases can be used for children and young 
people. 
 
Keywords – Vaccine, 3D Animation 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบัน มีโรคติดต่อที่ร้ายแรงหลายชนิด การสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน เป็นกลวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง 
และมีความคุ้มค่ามากที่สุด ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ได้
ใช้การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นเครื่องมือป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อที่สร้างปัญหาอาจทำให้เสียชีวิตได้ เช่น วัณโรค คอตีบ 
ไอกรน บาดทะยัก ไวรัสตับอักเสบบี หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้
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สมองอักเสบเจอี และพิษสุนัขบ้า เป็นต้น ในระยะที่ผ่านมา 
ประเทศต่างๆ ได้ร่วมกันกวาดล้างโรคไข้ทรพิษให้หมดไปจากโลก
เป็นผลสำเร็จ และองค์การอนามัยโลกประกาศการปลอดไข้
ทรพิษในปี พ.ศ. 2523 ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลัง
ร่วมมือกันกวาดล้างโรค covid-19 ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลสำเร็จใน
ระยะอันใกล้ โดยใช้กลวิธีหลักคือ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ด้วยวัคซีน และในอนาคตอาจมีโรคติดต่ออีกเป็นจำนวนมากจะ
ได้รับการป้องกันและควบคุมได้ดีขึ้น [1] โดยสื่อรณรงค์ให้ทุกคน
มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ นั้น ยังมีไม่มาก และยังไม่น่าสนใจ
เท่าที่ควร ซึ่งสื่อที่เข้าถึงทุกเพศ ทุกวัย และได้รับความสนใจใน
ปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นสื่อแอนิเมชัน 

แอนิเมชัน (Animation) หรือภาพเคลื่อนไหว มาจากราก
ศัพท์ละติน “Animare” มีความหมายว่า ทำให้มีชีวิต ดังนั้น 
แอนิเมชัน หมายถึง การสร้างสรรค์ลายเส้น และรูปทรงที่ไม่มี
ชีวิต ให้มีการเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตขึ้นมา [2] โดยแบ่งตาม
วิธ ีการสร้างผลงานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบดั ้งเดิม คือ 
แอนิเมชัน 2 มิต ิ (2D Animation) ที ่วาดด้วยมือ คัท-เอาท์ 
แอนิเมชัน(cut-out animation) ที่เป็นการตัดกระดาษให้เป็น
รูปร่างต่างๆ และ Clay Animation หรือ Stop Motion ที่สร้าง
จากดินน้ำมันหรือวัสดุที่ใกล้เคียงกัน และการสร้างผลงานอีก
แบบคือ การวาดภาพและสร้างโมเดลบนคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ
การขยับเป็นเฟรมต่อกัน (Digital Computer Animation) ที่
เกิดจากการสร้างด้วยระบบดิจิตอลทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ [3] 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้สร้างแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อรณรงค์การฉีด
วัคซีนป้องกันโรค ซึ่งแอนิเมชัน 3 มิติ สามารถถ่ายทอดเรื่องราว
ได้อย่างอิสระ และสามารถสร้างตัวละครที่ไม่สามารถมองเหน็ได้
ด้วยต่อเปล่า ทำให้เกิดภาพเป็นรูปธรรมได้ ทำให้ผู ้ชมรับรู้ใน
เนื้อหาท่ีจะสื่อสารได้ชัดเจนมากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรค 
2.2 เพื่อประเมินคณุภาพของแอนิเมชัน 3 มิติ โดยผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 ท่าน 
 
 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 4.1.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับวัคซนีป้องกันโรค  
 4.1.2 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับแอนิเมชัน 3 มิติ   
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรค และ
แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อให้ได้ข้อมลูที่สำคัญ และข้อจำกัดต่างๆใน
การสร้างเนื้อเรื่องแอนิเมชันตามวตัถุประสงค์ในการวิจัย 
4.3 การสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ เพือ่รณรงค์การฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรค ความยาว 1.30 – 2.00 นาท ี  
4.4 ประเมินคณุภาพของแอนิเมชนั 3 มิติ โดยผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 
5 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานไม่ตำ่กว่า 5 ปี เพื่อนำไปใช้
กับเด็กอายุ 7-12 ปี ในการทดลองครั้งต่อไป 
 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย 
5.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (PRE-PRODUCTION) 
 5.1.1 การวางแผนเนื้อเรื่อง (Story Planning) กำหนด
เนื้อหาท่ีรวบรวมข้อมูลมาเพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ใน
รูปแบบแอนิเมชัน 3 มิติ 
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5.1.2 การร่างภาพเนื้อเรื่อง  กำหนดระยะเวลา  ลำดับ
ภาพ มุมกล้อง และเสยีงในสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ (Storyboard) 
 5.1.3 วาดภาพโมเดลชีท (Model sheet) ตัวละคร 
และฉาก โดยการวาดภาพด้านหนา้ และด้านข้างของตัวละคร  
และฉาก เพื่อใช้สำหรับสร้างวัตถุ 3 มิติ  
5.2 ขั้นตอนการผลติ (Production) 
 5.2.1 การสร้างวัตถุ 3 มิติ (Modeling) โดยการวาง
ภาพโมเดลชีท ให้เห็นภาพด้านหนา้และดา้นข้าง ในโปรแกรมที่
ใช้สำหรับการขึ้นวัตถุ 3 มิติ ในท่ีนี้ ใช้โปรแกรม Autodesk 
Maya โดยการขึ้นวัตถุ 3 มิติ จากโพลีกอน (Polygon) เป็น
รูปทรงพ้ืนฐาน เช่น กล่องทรงสี่เหลี่ยม และทรงกระบอก และทำ
การปรับจดุ (Vertex) ให้ได้รูปทรงตามภาพโมเดลชีท และทำการ
ปรับ smooth เพื่อให้วัตถุมรีูปทรงมน  
 5.2.2 การใส่สี และลวดลาย  (Shading & Texturing) 
หลังจากขึ้นวัตถุเรียบร้อยแล้วโดยทำการใส่สีและลวดลายให้กับ
วัตถ ุเช่น ใบหน้า ผม และเสื้อผ้า เป็นต้น 
 5.2.3 การตั้งค่าการแสดงอารมณบ์นใบหน้า  (Blend 
Shape) ตามเนื้อเรื่อง 
 5.2.4 การสร้างกระดูก (joint) ให้กับตัวละคร โดยใช้ 
IK ( Invert Kinematic ) เป็นตัวควบคุมกระดูกให้เคลื่อนไหวได้
สมจริง จากนั้นทำให้วัตถุ 3 มิติ เช้ือมติดกับกระดูก โดยใช้
เทคนิค Bind Skin  
 5.2.5 การทำภาพเคลื่อนไหว (Animation) นำตัว
ละคร 3 มติิ ที่ถูกตั้งค่าไว้แล้วมาขยับตามบริบทของเนื้อเรื่องตาม
สตอรี่บอร์ดที่กำหนดไว้ในฉากต่างๆ ให้เสรจ็สมบูรณ ์
 5.5.6 การกำหนดแสง และเงา (Lighting) ให้กับตัว
ละคร และฉาก 3 มิต ิ

5.2.7 การมุมกล้อง และขนาดภาพ ให้กับฉากตามเนื้อ
เรื่องที่กำหนดไว ้

5.2.8 การประมวลผลภาพ (Rendering)  
5.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
 การตัดต่อ (Editing) คือ การคลิปแอนิเมชันมาต่อกัน
ให้เกิดเหตุการณ์ตามเนื้อเรื่อง ใส่เสียง และปรับสี การใส่เครดติ
ผู้จัดทำ จากนั้นตรวจทานและแก้ไขให้งานท้ังหมดถูกต้องและ
สมบูรณ ์
 
 

6. ผลการดำเนินงาน 
6.1 ผลการสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค 
 6.1.1 ภาพตัวละครในแอนิเมชัน 3 มิติ มีทั้งหมด 3 ตัว
ละคร ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2 ตัวละครเด็ก 

 

 
ภาพที่ 3 ตัวละครวัคซีนป้องกันโรค 

 

 
ภาพที่ 4 ตัวละครเชื้อโรค 
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6.1.2 ภาพฉากในแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อรณรงค์การฉีด
วัคซีนป้องกันโรค  

 
 

ภาพที่ 5 ฉากในแอนิเมชัน 3 มิต ิ

 
6.1.3 ภาพแสดงเนื ้อเรื ่องในแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อ

รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค  

 
 

ภาพที่ 6 หนา้จอแอปพลิเคชันแสดงโมเดล 3 มิติ รูปนกกระตั้ว 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพของแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อรณรงค์
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแอนิเมชัน 3 มิติ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
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รายการประเมิน X̅ S.D. 
1. ด้านเนื้อหาของแอนิเมชัน 3 มิติ 3.96 0.63 
2. ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ 4.40 0.59 
3. ด้านภาพเคลื่อนไหว 4.32 0.50 
4. ด้านเสียง 3.60 0.88 
5. ด้านความสวยงามโดยรวม 4.40 0.67 
6. ด้านการนำไปใช้และประโยชน์ที่ได้รับ 4.00 0.61 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.11 0.64 
 

7. สรุปและอภิปรายผล 
7.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อรณรงค์การฉีดวัคซนี
ป้องกันโรค ความยาว 1 นาที 40 วินาที โดยมีศึกษา และ
วิเคราะห์ข้อมูลประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และ
แนวคิดในการสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ ทำให้ได้ตัวละครทั้งหมด 3 
ตัวละคร ได้แก่ 1) ตัวละครเด็ก 2) ตัวละครวัคซีนป้องกันโรค 3) 
ตัวละครเชื้อโรค ได้ฉากทั้งหมด 2 ฉาก ได้แก่ ฉากภายในบ้าน 
และฉากภายนอกบ้าน โดยดำเนินเรื่องด้วยเด็กชายคนหนึ่ง เล่น
ของเล่นอยู่ในบ้าน และออกไปเล่นนอกบ้าน จากนั้นมีเชื้อโรค
ขึ้นมาเกาะที่มือเด็ก เด็กคนนั้นตกใจมากจึงรีบวิ่งเข้าไปในบ้าน 
แต่เชื้อโรคก็ยังตามเข้ามาในบ้าน เชื้อโรคเหล่านั้นเดินไปจะทำ
ร้ายเด็ก ทันใดนั้นเอง มีสิ่งหนึ่งเปิดประตูบ้านเข้ามาช่วยเด็ก สิ่ง
นั้นคือ วัคซีนป้องกันโรค เด็กจึงปลอดภัยจากเชื้อโรคร้าย  

จากการประเม ินค ุณภาพแอนิเมช ัน 3 ม ิติ  โดย
ผู้เชี่ยวชาญข้างต้นพบว่า แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องนี้ เป็นสื่อที ่มี
คุณภาพในการรณรงค์ให้ผู้ชมเกิดความตระหนักคิด อีกทั้งยังเป็น
สื่อที ่ให้ความเพลิดเพลิน และสนุกสนานในการรับชม โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.11  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 
ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี สามารถนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเด็ก 
และเยาวชนได้ 
 
7.2 อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาการสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อรณรงค์การฉีดวัคซนี
ป ้องก ันโรค ผ ู ้ ว ิจ ัยพบว ่าการสร ้างแอนิ เมช ัน 3 ม ิต ินั้น 
ประกอบด้วยสิ่งสำคัญหลายอย่างที่เป็นส่วนประกอบที่ทำให้
แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องหนึ่ง ผลิตออกมาประสบความสำเร็จ ซึ่ง
ขั้นตอนในการสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ขั ้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production),  ขั ้นตอนการผลิต 
(Production), ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) ซึ่งใน
ขั้นตอนก่อนการผลิต สิ่งที่ต้องคำนึงถึง เริ่มตั้งแต่การศึกษาหา
ข้อมูลที ่เก ี ่ยวกับเร ื ่องราวที ่อยากจะสื ่อให้ผ ู ้ชมได้รู ้  ได ้แก่ 
ความสำคัญของเนื้อเรื ่อง การกำหนดตัวละคร ข้อมูลของตัว
ละคร  กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้าง
แอนิเมชัน  ซึ่งข้อมูลต่างๆ นี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาประกอบ
กับเรื่องราวที่ได้แต่งขึ้นให้สมบูรณ์ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการ
เขียนบทแอนิเมชัน ซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นต่อจากเรื่องย่อ บท
แอนิเมชันช่วยทำให้ผู้กำกับ และฝ่ายผลิตทำงานได้สะดวกขึ้น 
หลังจากนี้ ต้องมีการออกแบบ ตัวละคร และฉาก เพื่อนำไป
ประกอบในบทแอนิเมชัน มุมกล้องต่างๆ การเคลื่อนกล้อง ทำ 
เส ียง หร ือเส ียงพากย ์ (Sound Effect and Sound) ต ่างๆ 
ขั้นตอนนี้ต้องทำควบคู่ไปกับสตอรี่บอร์ด จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอน
ของการผลิต (Production) คือ การสร้างโมเดลตัวละคร และ
ฉาก ในโปรแกรม 3 มิติ การใส่เครื่องมือที่ทำให้ตัวละครสามารถ
ขยับได้ (Rigging Character), การศึกษาการเคลื่อนไหวของตัว
ละครและขั ้นตอนสุดท้ายคือ ขั ้นตอนหลังการผลิต (Post-
Production) การตัดต่อภาพให้เข้ากับเสียง ซึ ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์, (2556) เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ
สื ่อแอนิเมชัน 3 มิต ิ เร ื ่อง The Future เพื ่อรณรงค์ถึงการ
ประหยัดพลังงาน โดยมีขั ้นตอนการผลิต 3 ขั ้นตอน คือ 1) 
ขั้นตอนก่อนการผลิต 2) ขั้นตอนการผลิต และ3) ขั้นตอนหลัง
การผลิต [4] ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
ความอดทน และความใส่ใจ ในรายละเอียดของงาน ฉะนั้น การ
สร้างแอนิเมชันให้ออกมามีคุณภาพที่ดีนั้น ต้องใช้เวลามากในการ
ผลิต  ความใส่ใจในรายละเอียดของงาน และที่สำคัญต้องมีใจรัก
ในงานด้านนีด้้วย 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ควรเพิ่มเติมเนื้อหาและตัวละครในแอนิเมชันมากข้ึน 
8.2 ควรมีเสียงพูดเพื่อช่วยในการสื่อสารชัดเชนมากขึ้น 
8.3 ควรมีการใช้สื่อแอนิเมชันในการรณรงค์ หรือส่งเสริมเรื่อง
อื่นๆ ต่อไป 
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การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล 
The Development of Motion Graphic  

Garbage overflowing the sea 
 

อภิวัฒน์ เลวบุตร1 และ ธวัชชัย สหพงษ2์ 

 
 1,2สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

  Emails: aphiwath.lewabut@gmail.com, thawatchai.s@rmu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง 

ขยะล้นทะเลให้มีค ุณภาพ 2) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ที่มีต่อโมชัน
กราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) สื่อโมชันกราฟิก 
เรื ่อง ขยะล้นทะเล 2) แบบประเมินคุณภาพ 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยนและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ขยะ
ล้นทะเล ได้สื่อโมชันกราฟิกท่ีมีความยาว 1.57 นาที โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับปัญหาขยะล้นทะเล และมีผลการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 
4.00, S.D.  =0.79) 2) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีตอ่
โมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก (  = 3.97, S.D.  =0.74) 
คำสำคัญ — โมชันกราฟิก; ขยะล้นทะเล 

 
ABSTRACT 

The purposes of this project were 1) to develop 
motion graphic entitled “Garbage overflowing the sea” 
2) to study satisfaction of a target group on the motion 
graphic. The target group was 30 students in 
Department of Multimedia Technology and Animation, 
Faculty of Information Technology, Rajabhat 

Mahasarakham University Academic year 2020.The 
instruments were 1) motion graphic entitled “Garbage 
overflowing the sea” 2) quality assessment form and 3) 
satisfaction questionare. The statistics used were mean 
and standard deviation. 

The results concluded as following: 1.Development 
of Motion Graphics "Garbage overflowing the sea" has 
produced1.57 minute. motion graphics with content 
about the overflowing problem. And the quality 
assessment results from experts were at a considered 
appropriate at a high level (  = 4.00, SD  = 0.79) 
2.The satisfaction of the target group on the motion 
graphic was at a high level (  = 3.97, SD  = 0.74). 
Keywords — Motion graphics; Garbage overflowing the 
sea 
 

1. บทนำ 
มนุษย์ได้สร้างปัญหาขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี พลาสติก

เป็นหนึ่งในขยะที่พบได้มากที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก  ขวด
พลาสติก  ของเหล่านี ้ช ่วยอำนวยความสะดวกต่อการใช้
ชีวิตประจำวันของมนุษย์  แต่พลาสติกเหล่านี ้เป็นขยะที่ไม่
สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติพบว่า เป็นอีกหนึ่งภัย
คุกคามสำหรับสิ่งมีชีวิตเนื่องจากพลาสติกใช้เวลาในการย่อย
สลายนานหลายร้อยปีต่อ 1 ชิ้น ทำให้ระบบนิเวศมีผลกระทบ
เป็นวงกว้างโดยเฉพาะสัตว์ทะเล พบว่าขยะในทะเลเพิ่มมากขึ้น
ทุกวันเกิดจากการทิ้งขยะลงทะเลโดยตรงและทางอ้อม  ซึ่งขยะ
ดังกล่าวเป็นขยะพลาสติกมีน้ำหนักเบาถูกพัดพาไปในที่ท่ีห่างไกล
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จากแหล่งกำเนิด โดยคลื่น ลม กระแสน้ำ น้ำขึ้นน้ำลง ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในทะเล ทำให้สัตว์ทะเล
หลายชนิดกินขยะพลาสติกเข้าไปโดยเข้าใจผิดว่าเป็นอาหาร ขยะ
จะเข้าไปอุดตันทางเดินอาหารทำให้สัตว์ทะเลขาดอาหารและ
ตายในที่สุด อีกหนึ่งปัญหาที่พบได้คือพลาสติกเข้าไปติดรัดลำตัว
สัตว์ทะเลทำให้เกิดบาดแผลหรือทำให้บาดเจ็บจนเสียชีวิต 

ในป ัจจ ุบ ันอ ิน เทอร ์ เน ็ตได ้กลายเป ็นส ่ วนสำค ัญใน
ชีวิตประจำวันและได้มีสื่อหลายรูปแบบเข้ามามีบทบาทในชีวิต
เราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น สื่อมัลติมีเดีย อินโฟกราฟิก โมชัน
กราฟิกเป็นต้น โมชันกราฟิกเป็นสื่อที ่ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในโลกอินเทอร์เน็ตและได้รับความสนใจในทุก ๆ  ระดับ
การศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งที ่สามารถสร้าง
แรงจ ูงใจได ้ เป ็นอย ่างด ี  เพราะโมช ันกราฟิกเป ็นการนำ
ภาพกราฟิกต่าง ๆ มาขยับและเคลื่อนไหวให้เกิดความน่าสนใจ
และเป็นการบอกเล่าข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี ทำให้สื่อดูมีชีวิตชีวา เกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลินต่อผู้ชม ด้วยสื่อโมชันกราฟิกมีการ
นำเสนอภาพเคลื่อนไหว และใช้ภาพกราฟิกประกอบการเล่าเรื่อง 
ทำให้เข้าใจง่าย ดูมันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน และ
ช่วยดึงดูดความสนใจของคนทุกเพศทุกวัยได้เป็นอย่างดี 

ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนาโมชันกราฟิกเรื่อง ขยะล้น
ทะเล โดยการนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะที่ล้นทะเล ให้รู้ถึง
ผลกระทบของขยะที่เพิ ่มมากขึ้นและเป็นภัยคุกคามต่อระบบ
นิเวศอย่างไร ซึ ่งมีวิธีการลดปริมาณของขยะในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยการนำเสนอผ่านโมชันกราฟิกเพื่อให้เข้าถึงง่ายและน่าสนใจ
มากยิ่งข้ึน เพื่อปลูกฝังการรักธรรมชาติและระบบนิเวศต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล ให้มีคุณภาพ 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโมชัน

กราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน
30 คน  
3.2 ระยะเวลาในการศึกษา 

มิถุนายน - กันยายน 2563 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
4.1 ขยะล้นทะเล  

เป็นวัสดุแข็งที่ถูกท้ิงจากอุตสาหกรรม หรือกระบวนการผลิต 
โดยการ จงใจทิ้ง หรือการ ปล่อยปละทิ้งขว้างสู่สภาพแวดล้อม
ทางทะเลและชายฝั่ง ขยะในทะเลประกอบด้วยสิ่งของที่ถูกทำขึ้น
หรือถูกใช้โดยมนุษย์ และเจตนาทิง้ลงสู่ทะเล แม่น้ำ หรือบน
ชายหาด ซึ่งนำลงไปโดยตรงสู่ทะเลโดยแม่น้ำ แหล่งน้ำโสโครก 
กระแสน้ำทีเ่ชี่ยวกราด หรือกระแสลม รวมทั้งวัตถุท่ีสูญหายใน
ทะเลในขณะที่สภาพอากาศเลวร้าย (เครื่องมือประมง สินค้าใน
เรือขนส่ง) หรือการเจตนาท้ิงโดนมนุษย์บนชายหาดและชายฝั่ง 
ขยะในทะเลอาจจะพบใกล้แห่งท่ีเกิดแต่เกือบท้ังหมดสามารถถูก
พัดพาไปได้ในระยะทางไกล ๆ ด้วยกระแสน้ำในมหาสมุทรและ
กระแสลม ดังน้ันขยะในทะเลจึงถูกพบในพ้ืนท่ีทุกทะเลทั่วโลก ไม่
เพียงแต่บริเวณชายฝั่งแต่ยังสามารถพบได้ในสถานท่ีห่างไกลจาก
แหล่งกำเนิดอย่างชัดเจน (เช่น บนเกาะกลางมหาสมุทรและ
บริเวณขั้วโลก สามารถพบขยะในทะเลลอยอยู่บรเิวณผิวน้ำ 
กลางมวลน้ำ และจมลงสู่พื้นท้องทะเลที่ระดับความลึกแตกต่าง
กัน 
4.2 โมชันกราฟิก 

ภาพกราฟิกเคลื่อนไหวที่เกิดจากการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
ภาพลวงตาหรือภาพเคลื่อนไหวที่มักจะรวมอยู่กับเสียงและใช้
สำหรับงานมัลติมีเดียทั่วไป กราฟิกเคลื่อนไหวถูกแสดง ผ่าน
เทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่บางครั้งอาจแสดงผ่านเทคโนโลยี
ด้วย เช่น thaumatrope เป็นของเล่นที่นิยมในยุควิตอเรียเป็น
บัตรภาพที ่ทีสองภาพมีการแสดงเป็น ภาพเคลื ่อนไหวอย่าง
รวดเร็ว และ phenakistoscope เกิดจากการใช้แผ่นดิสก์ที่แนบ
ในแนวตั้งหมุน อยู่ในจุดศูนย์กลางโดยแผ่นดิสก์เป็นรูปชุด ภาพที่
แสดงให้เห็นในแต่ละขั้นตอนของภาพเคลื่อนไหวผู้ใช้จะมองเห็น
ผ่านดิสก์ที่สะท้อนภาพเป็นการเคลื่อนภาพที่สะท้อนภาพอย่าง
รวดเร็วเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือ flip book ที่เกิดจากการวาดภาพ
ในแต่ละ แผ่นบนสมุดเล่าที่แสดงนั้นจะเห็นภาพนิ่งที่ แสดงการ
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในแต่ละหน้าอย่างปะติดปะต่อกันสมุด
เล่าที่แสดงนั้นจะเห็นภาพนิ่งที่ แสดงการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
ในแต่ละหน้าอย่างปะติดปะต่อกันความแตกต่างของภาพกราฟิก 
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ยังคงแตกต่างกันอยู่มากตามระยะเวลาที่เปลี ่ยนไปซึ ่งเราไม่
สามารถระบุได้ด้วยระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง 

ประโยชน์ของโมชันกราฟิกเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ชนิดหนึ่ง 
มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้สื่อสาร อาศัยแรงบันดาลใจและจินตนาการ
การออกแบบจากประสบการณ์และสิ่งที ่ได้รับมา ไม่ว่าจะจาก
ตนเองโดยตรงหรือการรับรู้ประสบการณ์ของผู้อื่นร่วมด้วย อีกทั้ง
ยุคสมัยก็ช่วยเปลี่ยนแปลง ความคิด รูปแบบของจินตนาการด้วย
เช่นกัน รวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ด้วย
ประโยชน์ของกราฟิกมีมากมาย กราฟิก จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น 
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ธวัชชัย สหพงษ์ และ ศิริลักษณ์ จันทพาหะ (2561 : 9-15) ที่
ได้ทำการพัฒนาการออกแบบโมชันกราฟิก เรื่อง คอน แทคเลนส์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่องคอน
แทคเลนส์2) เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
โมช ันกราฟิก เร ื ่องคอนแทคเลนส์ กล ุ ่มเป ้าหมายคือ 1) 
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโมชันกราฟิกประเมินคุณภาพเครื่องมือ จำนวน 
3 คน 2) นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้คือ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1) ผลจากการออกแบบ
โมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ ได้สื่อโมชันกราฟิกใน รูปแบบ
ไฟล์วิดีโอ มีความยาว 2.58 นาที  ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
โมชันกราฟิก อยู่ในระดับมาก (   = 4.41, S.D.  = 0.50)  
2) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับ
มาก (   = 4.13, S.D.   = 0.82) 

อภิฤดี ทำบุญ และ ธวัชชัย สหพงษ์ (2560) ที่ได้ทำการ
พัฒนาการออกแบบโมชันกราฟิก เรื่องเล่าขานตำนาน เมืองฟ้า
แดดสงยาง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาโมชันกราฟิก 
เรื่องเล่าขานตำนานเมืองฟ้า แดดสงยาง 2) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโมชันกราฟิก เรื่อง เล่าขานตำนาน 
เมืองฟ้าแดดสงยาง กลุ่มเป้าหมายคือ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านโมชัน
กราฟิกประเมินคุณภาพเครื่องมือ จำนวน 3 คน 2) นักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จำนวน 30 คน สถิติที ่ใช้คือ 1) ค่าเฉลี ่ย 2) ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลจากการออกแบบ โมชัน
กราฟิก เรื ่อง เล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง ได้สื ่อโมชัน
กราฟิกในรูปแบบไฟล์วิดีโอ มีความ ยาว 2.58 นาที  ผู้เช่ียวชาญ
ตีความคิดเห็นต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมาก (   = 4.52, 

S.D.  = 0.51) 2) กลุ ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อโมชัน
กราฟิก อยู่ในระดับมาก (  =4.29, S.D. = 0.69 ) 

 
5. วิธกีารดำเนินการศึกษา 

5.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
1) สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล 
2) แบบประเมินคุณภาพของสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้น

ทะเล  
3) แบบประเมินความพึงพอ 

5.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
การดำเนินการจัดทำสร้างโมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล 

ตามหลัก 3P ซึ่งประกอบด้วย 3 ข้ันตอน 
1) ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Porduction) 

1.1) การศึกษาและรวบรวมข้อมูลพัฒนาสื ่อโมชัน
กราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล ด้วยภาพกราฟิกที่ออกแบบให้สื่อถึง
ปัญหาของขยะล้นทะเล ประกอบไปด้วย 1) ขยะล้นทะเลคือ
อะไร 2) สาเหตุการเกิดขยะ 3) ผลกระทบที่เกิดขึ ้น 4) วิธีลด
ปริมาณขยะ 

1.2) เขียนบท ผู้ศึกษาได้จัดทำบททรานสคริป 
1.3) เขียนสตอรี่บอร์ด ผู ้ศึกษาได้ทำการวาดสตอรี่

บอร์ดตามบทที่วางไว้ 
2) ขั้นตอนการผลิต (Production) 

2.1) ออกแบบกราฟิกตามสตอรี่บอร์ด 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการออกแบบกราฟกิ 

2.2) การกำหนดหลักการเคลื่อนไหวแต่ละซีน 

 
ภาพที่ 2 กำหนดการเคลื่อนไหวแต่ละซีน 
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2.3) การเตรียมเสียงประกอบและเสียงบรรยาย 

 
ภาพที่ 3 เตรียมเสียงประกอบและเสียงบรรยาย 

2.4) การนำส่วนประกอบทั้งหมดมาประกอบกัน โดย 
การตัดต่อและใส่เสียง 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างการตัดต่อและใส่เสียง 

3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) 
3.1) นำผลงานโมชันกราฟิกที ่แล้วเสร็จเสนอต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขแล้ว
นำไปปรับปรุงแก้ไข  

3.2) นำเสนอผลงานโมชันกราฟิกต่อผู ้เชี ่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่าน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะพร้อมปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเหมาะสม และทำการประเมินคุณภาพผลงานโมชันกราฟิก 

 
ภาพที่ 5 นำเสนอผลงานต่อผู้เชี่ยวชาญ 

3.3) ทดลองฉายผลงานโมชันกราฟิกต่อกลุ่มเป้าหมาย
และสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโมชันกราฟิก 
เรื่อง ขยะล้นทะเล 
 

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
6.1) การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เร่ือง ขยะล้นทะเล  

พบว่า ได้สื่อโมชันกราฟิกที่มีความยาว 1.57 นาที เป็นการ

นำเสนอเรื ่องราวของปัญหาขยะล้นทะเล ด้วยภาพกราฟิกที่
ออกแบบให้สื่อถึงปัญหาของขยะล้นทะเล ประกอบไปด้วย 1) 
ขยะล้นทะเลคืออะไร 2) สาเหตุการเกิดขยะ 3) ผลกระทบที่
เกิดขึ้น 4) วิธีลดปริมาณขยะ  

 

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างโมชันกราฟกิ เร่ือง ขยะล้นทะเล 

6.2) ผลการประเมินคุณภาพขโมชันกราฟิก เรื่องขยะล้น
ทะเล  

จากผู้เช่ียวชาญ 3 คน มีผลการประเมินดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพ 

หัวข้อประเมิน ผลการประเมิน 

  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านเนื้อหา 4.11 0.93 มาก 
ด้านการออกแบบ 3.78 0.44 มาก 
ด้านเทคนิควิธีการ 4.08 0.90 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.00 0.79 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อ
โมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (   = 4.00, S.D.  =0.79) 
6.3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

ผู้ศึกษาได้ทำการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างด้วย
แบบประเมินความพึงพอใจผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

หัวข้อประเมิน ผลการประเมิน 

  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

เนื้อหามีความน่าสนใจ 3.73 0.64 ระดับมาก 
การนำเสนอเนื้อหา
เข้าใจไม่ซับซ้อน 

4.10 0.76 ระดับมาก 
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ภาพกราฟิกมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา 

3.90 0.80 ระดับมาก 

ภาพกราฟิกมีความ
สวยงาม สบายตา 

3.97 0.76 ระดับมาก 

ดนตรีประกอบ
น่าสนใจ 

4.17 0.70 ระดับมาก 

เสียงบรรยายมีความ
ชัดเจน 

3.87 0.73 ระดับมาก 

ตัวอักษรมีขนาด
พอเหมาะและสมีีความ

ชัดเจน 

4.17 0.65 ระดับมาก 

การเคลื่อนไหวของโม
ชันกราฟิกมีความ

เหมาะสม 

4.03 0.67 ระดับมาก 

ระยะเวลาในการ
ดำเนินเรื่องมีความ

เหมาะสม 

3.67 0.80 ระดับมาก 

ได้รับความรูจ้ากโมชัน
กราฟิก เรื่อง ขยะล้น

ทะเล 

4.13 0.73 ระดับมาก 

เฉลี่ยรวม 3.97 0.74 ระดับมาก 
 

จากตารางที ่ 2 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของ 
กลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล โดย
ภาพรวมความเหมาะสมอย ู ่ ในระด ับมาก (    = 3.97 , 
S.D.=0.74) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มเป้าหมาย มีความพึง
พอใจในระดับมากทุกข้อ 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
1.การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื ่อง ขยะล้นทะเล ผู ้ศึกษา

พัฒนาขึ้นนั้นได้รับการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ พบว่า การพัฒนา
สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก (    = 4.00, S.D.=0.79)การที่สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ขยะ
ล้นทะเล ได้รับผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมาก อาจ
สืบเนื่องจากผู้ศึกษาได้ดำเนินการโดยใช้กระบวนการ 3P ในการ
ผลิต โดยในขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) ผู้
ศึกษาได้จัดทำสตอรี่บอร์ดกับบททรานสคริปเข้าพบอาจารย์ที่

ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำอย่างต่อเนื ่อง จน
สามารถนำสู่ขั้นตอนการผลิต (Production) ในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษา
จัดทำสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล ตามสตอรี่บอร์ดอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี้ผู้ศึกษาได้จัดเตรียมเสียงไว้ทำโมชันกราฟิก 
ประกอบด้วยเสียง บรรยาย เสียงบรรเลง เสียงเอฟเฟคต่าง ๆ 
ตามจังหวะการเคลื่อนไหวของโมชันกราฟิกเพื่อทำให้สื่อมีความ
น่าสนใจยิ่งขึ ้น เมื ่อแล้วเสร็จตามสตอรี่บอร์ดผู ้ศึกษาทำการ
เรนเดอร์งานตามซีนต่าง ๆ จนครบและนำสู่ขั้นตอนหลังการผลิต 
(Port-Production) ผู ้ศ ึกษานำซีนที ่ได ้จากขั ้นตอนการผลิต
ประกอบให้ตรงตามสตอรี่บอร์ด ตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 
จากนั้นนำชิ้นงานเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไข
ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วจึงทำการ Export สื่อ
โมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล ในรูปแบบ MP4 อีกท้ังผู้ศึกษามี
การปรับแก้สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล ตามคำแนะนำ
ของผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล มี
ความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเทพสุดา วงศ์
ภักดี [1] ได้ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนาโมชันกราฟิกเรื่องกำเนิด 
เมืองมหาสารคาม มีผลการประเมินคุณภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และสอดคล้องกับการศึกษาของธวัชชัย สหพงษ์ และ ศิริ
ลักษณ์ จันทพาหะ [2] ที ่ได้ทำการพัฒนาการออกแบบโมชัน
กราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ มีผลการประเมินคุณภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับอภิฤดี ทำบุญ และ ธวัชชัย สหพงษ์ 
[3] ที่ได้ทำการพัฒนาการออกแบบโมชันกราฟิก เรื่อง เล่าขาน
ตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก 

2. การประเมินความพึงพอใจของโมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้น
ทะเล ต่อนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จำนวน 30 คน พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาก (   = 4.00, S.D.=0.79) ที ่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี ้อัน
เนื่องมาจาก โมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล มีความสวยงาม
และเนื้อหาเข้าใจง่าย ทั้งเสียงบรรยายที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของของธวัชชัย สหพงษ์ และ ศิริลักษณ์ จันทพาหะ [2] 
ที่ได้ทำการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
การศึกษาของสมโชค เนียนไธสง และคณะ [4]  ได้ทำงานวิจัย
เรื่องการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อป้องกันการเกิดภาวะโรคอ้วน
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ในเด็ก ช่วงอายุ 6 - 12 ปี มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 

8.ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ 

จากผลการศึกษาการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่องขยะล้น
ทะเล ทำให้ได้แนวทางในการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก  จะต้องมี
การเตรียมงาน วางแผน ออกแบบตัวละครให้เหมาะสม น่าสนใจ  
และแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
รับชม โดยต้องมีการศึกษาทั้งในกลุ่มเป้าหมาย  ศึกษาในด้าน
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม   

2. ข้อเสนอแนะในการทำโครงงานครั้งต่อไป 
จากผลการศึกษาการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้น

ทะเล ควรมีการศึกษารูปแบบการนำเสนอแบบอื่น ๆ และใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะนำมาพัฒนา หรือ เทคนิคอื่น ๆ ของงาน
แอนนิเมชันให้มีความสมจริง เพื่อกระตุ้นความน่าสนใจ กับกลุ่ม
ตัวอย่างมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยชิ ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาแอปพลิเคชันเกม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถม ในปัจจุบันผล
สำรวจการจัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษจาก 100 ประเทศท่ัวโลก
ที่ไม่ได้ใช้อังกฤษเป็นภาษาหลัก ประจำปี 2562 พบว่าไทยติด
อันดับ 74 จาก 100 ประเทศ ซึ่งเด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่ำและ
เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะวัย
เด็กจะเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากเหมาะแก่การพัฒนา และมีอิทธิพล
อย่างยิ ่งต ่อการพัฒนาการในวัยต่อๆ มา ในสังคมปัจจุบัน 
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่นิยมใช้ในการสื่อสารกันทั่วโลก จึงถือ
ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีมีความสำคัญเป็นอันดับสองรองลงมา
จากภาษาไทยเลยก็ว่าได้ จากปัญหาดังกล่าว ผู้พัฒนาได้เล็งเห็น
ถึงปัญหาที่เกิดขึ ้น จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเกม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถม โดยการใช้
งานผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาโดยมีระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์และตัวสื่อกลางคือเกม เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับ
แอปพลิเคชัน และเป็นที่ดึงดูดความสนใจให้กับผู ้ใช้ และฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษไปในตัว  

 

ABSTRACT 
Objective of this research is to develop English 

language development game applications for primary 
school children. At present, the 2019 English language 
skills ranking survey results from 100 non-native English 
countries found that Thailand ranked 74 out of 100 
countries where children are a valuable resource and  
------------------------------------------------------------------------ 
* Corresponding Author 

are critical to development. nation Especially 
childhood is a very valuable time for development. And 
has a great influence on the development of the later 
ages.In today's society, English is the preferred language 
of communication around the world. Therefore, English 
is considered to be the second most important 
language after Thai language. From the above problem 
Developers have foresighted the problem.The idea is to 
develop a game application to improve English skills for 
elementary school children. By operating through 
applications on mobile devices with the Android 
operating system and the medium is games. To make 
the application more attractive And it is attracting the 
attention of the users. And practicing English language 
skills. 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันผลสำรวจการจัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษจาก 
100 ประเทศทั่วโลกที่ไม่ได้ใช้อังกฤษเป็นภาษาหลัก ประจำปี 
2562 พบว่าไทยติดอันดับ 74 จาก 100 ประเทศ ซึ่งเด็กเป็น
ทรัพยากรที ่มีค่ำและเป็นสิ ่งส สำคัญอย่ำงยิ ่งต่อการพัฒนา
ประเทศชาติ โดยเฉพาะวัยเด็กจะเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากเหมาะ
แก่การพัฒนา และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการในวัยต่อๆ 
มา ในสังคมปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่นิยมใช้ในการ
สื่อสารกันท่ัวโลก จึงถือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีมีความสำคัญ
เป็นอันดับสองรองลงมาจากภาษาไทยเลยก็ว่าได้ 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้พัฒนาได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเกมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
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สำหรับเด็กระดับประถม โดยมีการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์พกพาโดยมีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และตัวสื่อกลาง
คือเกม เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับแอปพลิเคชัน และเป็นที่
ดึงดูดความสนใจให้กับผู้ใช้ และฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปในตัว 
ซึ่งในส่วนของประชากรในการวิจัยได้ทำการสำรวจจากนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 10 คน จากโรงเรียนบ้านยอ
ดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี ในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู ้ประเภทเกม เพื่อให้ความรู้ในเรื ่องกฎระเบียบและข้อ
ปฏิบัติ พบว่าการทดสอบสรุปได้ว่าเกมที่ออกแบบเพื่อให้ความรู้ 
มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
เรียนรู ้เนื ่องจากการเรียนรู้ผ่านเกมสามารถสร้างทักษะความ
มั่นใจตนเองขณะตัดสินใจที่จะทำกิจกรรมต่างๆในเกม ส่งผลให้
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไปในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ  
     เด็กประถมในระบบปฏิบัติการ Android 
2.2 เพิ่มระดับทักษะความรูภ้าษาอังกฤษสำหรับเด็ก 
2.3 ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันพัฒนาทักษะ 
     ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม 
 

3. ขอบเขตของระบบงาน 
3.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กประถมศึกษาปีที่1-6(โดย
แบ่งเป็น2กลุ่ม) 
 3.1.1 ประถมศึกษาปีท่ี1-3 คือ กลุ่มประถมศึกษาตอนต้น  

3.1.2 ประถมศึกษาปีที่4-6 คือ กลุ่มประถมศึกษาตอนปลาย
3.2 เกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

3.2.1 กลุ่มประถมศึกษาตอนต้น จะมีหมวดหมู่การให้เล่น 3 
หมวดให้เลือกและ 3 ประเภท คือ ประเภทรูปภาพ, ประเภท
บรรยายด้วยเสียง และ ประเภทภาพเคลื่อนไหวหรือวิดิโอ  
  - หมวดสัตว์จะมีคำถาม 10 คำถาม และ 4 คำตอบ  
  - หมวดของใช้จะมีคำถาม 10 คำถาม และ 4 คำตอบ  

 - หมวดทั่วไปจะมีคำถาม 10 คำถาม และ 4 คำตอบ  
3.2.2 กลุ่มประถมศึกษาตอนปลาย จะมีหมวดการให้เล่น 3 

หมวดให้เลือก และ 3 ประเภท คือ ประเภทรูปภาพ, ประเภท
บรรยายด้วยเสียง และ ประเภทภาพเคลื่อนไหวหรือวิดิโอ 

 - หมวดสัตว์จะมีคำถาม 10 คำถาม และ 4 คำตอบ  
 - หมวดผลไม้จะมีคำถาม 10 คำถาม และ 4 คำตอบ  
 - หมวดทั่วไปจะมีคำถาม 10 คำถาม และ 4 คำตอบ  

  
3.2.3 ตั้งช่ือตัวละครและเลือกเพศตัวละคร 

3.2.4 เมื่อเริ่มเกมจะมีหัวใจท้ังหมด 3 ดวงถ้าหัวใจหมดครบ3
ดวงจะถือว่าแพ้ 

3.2.5 เมื่อตอบคำถามผิด จะทำการลดหัวใจลง 1 ดวง  
3.2.6 เมื่อผู้เล่นตอบคำถามไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด เกม

จะยุติทันที 
3.2.7 เมื ่อเล่นจบครบ10ข้อหรือแพ้ก่อน ระบบจะบันทึก

ข้อมูล 
 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างและพัฒนาระบบ 
4.1 คุณลักษณะของ Hardware 
 คอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)  
 4.1.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 4 คอร์ 4 เธรด 
  ความถี่ 2.50 – 3.50 GHz  
 4.1.2 หน่วยความจำหลัก (RAM) 8 Gb 
4.2 คุณลักษณะของ Software 

4.2.1 โปรแกรม Unity 
4.2.2 โปรแกรม Visual Studio 2019 พัฒนาด้วยภาษา C# 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
5.1 เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา 
5.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะทางความคิดสรา้งสรรค์และความคิดเชิง 
     วิเคราะห์ในการใช้งานแอปพลิเคชันเกมพัฒนาทักษะ  
     ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดบัประถม 
5.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเกมพัฒนา  
     ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถม 
 

6. วิธีการออกแบบระบบ 
 ในการจัดทำโครงงานเรื ่อง แอปพลิเคชันเกมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถม ผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษา
ระบบงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 Use case diagram 
6.2. Class diagram 
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6.1 Use case diagram 

ภาพที ่1  Use case diagram 
 
6.2. Class diagram 

 

 

ภาพที ่2  Class diagram 
 

7. ผลของการดำเนินงาน 
 ผลของการดำเนินงานหลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์ 

และออกแบบแอปพลิเคชันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ประถมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เกี่ยวกับคำศัพท์ต่าง ๆ 
คือ คำศัพท์ภาษาอังกฤษนั ้นจะประกอบไปด้วยคำศัพท์ใน
หมวดหมู่ของสัตว์ หมวดหมู่ของใช้ หมวดหมู่ทั่วไป และหมวดหมู่
ผลไม้ในส่วนของระบบเกมจะเป็นเกมตอบคำถามซึ่งในแต่ละ
หมวดหมู ่จะให้ทำการเลือกประเภทของเกมประกอบไปด้วย
ประเภทรูปภาพจะมีคำถามเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและ
รูปภาพในการช่วยเหลือ ประเภทบรรยายด้วยเสียง จะมีคำถาม
เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและมีเสียงบรรยายตัวสะกดเป็นเสียง
ภาษาอังกฤษในการช่วยเหลือ และประเภทภาพเคลื่อนไหวหรือ
วิดิโอ จะมีคำถามเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและมีวิดีโอในการ

ช่วยเหลือ ผู้จัดทำโครงงานได้ดำเนินการสร้างและทดสอบ โดยมี
ผลการดำเนินงานดังน้ี 
  7.1 การใช้งานแอปพลิเคชัน  
  7.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของระบบ 
 
7.1 การใช้งานแอปพลิเคชัน 
 7.1.1 หน้า MAIN ของแอปพลิเคชัน เมื่อกดปุ่ม “เริ่มใหม่” 
จะแสดงหน้าต่างการยืนยัน (ภาพที่ 4) เมื่อกดปุ่ม “เล่นต่อ” จะ
เข้าสู่หน้าจอ MAINMENU (ภาพที ่7) 

 
ภาพที่ 3 หน้า Main ของแอปพลิเคชัน 

 
 7.1.2 หน้าจอยืนยันหน้า MAIN ถ้ากดปุ่มยืนยัน จะเข้าสู่
หน้าจอเลือกตัวละคร (ภาพที่ 3) ถ้ากดยกเลิกจะกลับมาที่หน้า 
MAIN หลัก 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอยืนยันหน้า MAIN 

 
 7.1.3 หน้าจอเลือกตัวละคร เลือกตัวละครและตั้งช่ือตัวละคร 
กดปุ่ม “ยืนยัน”จะไปหน้าจอยืนยันหน้าเลือกตัวละคร (ภาพที ่6) 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอเลือกตัวละคร 
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 7.1.4 หน้าจอยืนยันหน้าเลือกตัวละคร ถ้ากดปุ่มยืนยัน จะ
เข้าสู่หน้าจอMainMenuละคร (ภาพท่ี 7) ถ้ากดยกเลิกจะกลับมา
ที่หน้าเลือกตัวละคร 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอเลือกตัวละคร 

 
 7.1.5 หน้าจอ MainMenu ของแอปพลิเคชัน กดปุ่ม”เริ่ม
เกม” จะเข้าสู่หน้าจอเริ่มเกม (ภาพท่ี 8) กดปุ่ม “ตั้งค่า” จะเข้าสู่
หน้าจอตั้งค่า (ภาพที่ 9) กดปุ่มออกจากเกม จะออกจากระบบ  

 
ภาพที่ 7 หน้าจอ MainMenu ของแอปพลิเคชัน 

 
 7.1.6 หน้าจอเริ่มเกม จะแสดงช่วงชั้นและหมวดหมู่ เมื่อทำ
การเลือกช่วงช้ัน จะแสดงหมวดหมู่ขึ้นมาตามช่วงช้ันที่เลือก เมื่อ
ทำการเลือกหมวดหมู่ จะเข้าสู่หน้าจอประเภทหมวดหมู่ตามที่
เลือก (ภาพที่ 10) 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอเริ่มเกม 

 7.1.7 หน้าจอตั้งค่า แสดงปุ่มเปดิเสียง/ปิดเสยีง 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอ ตั้งค่า 

 
 7.1.8 หน้าจอประเภทของหมวดหมู่ แสดงประเภทของ
หมวดหมู่ที่เลือก  

 
ภาพที่ 10 หน้าจอประเภทหมวดหมู ่

 
 7.1.9 หน้าจอตัวเกมประเภทรูปภาพ แสดงคำใบ้เป็นรูปภาพ 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอตัวเกมประเภทรูปภาพ 

 

 7.1.10 หน้าจอตัวเกมประเภทบรรยายด้วยเสยีง อธิบายคำ
ใบ้ด้วยเสียงบรรยาย 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอตัวเกมประเภทบรรยายด้วยเสียง 
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 7.1.11 หน้าจอตัวเกมประเภทภาพเคลื่อนไหวหรือวิดิโอ 
แสดงคำใบ้เป็นภาพเคลื่อนไหวหรอืคลิปวิดีโอ 

 
ภาพที่ 13 หน้าจอตัวเกมประเภทภาพเคลื่อนไหวหรือวดิิโอ 

 
7.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของระบบ 
ตาราง 1 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจอ
ของแอปพลิเคชัน 

ตาราง 2 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการทำงานของแอป
พลิเคชัน 

ตาราง 3 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการใช้งานของแอป
พลิเคชัน 

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแอปพลิเคชันพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมในระบบปฏิบัติการ Android 
โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถม จำนวน 10 
คน โรงเรียนบ้านยอดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่  30
ต.ค. 63 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยการใช้
คะแนนของแบบประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์วิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert) สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
8.1 สรุปผลการวิจัย 
 แอปพลิเคชันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม ที่ 
ทดลองใช้แล ้วประเม ินประสิทธ ิภาพ โดยผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.29 โดยผลการประเมินประสิทธิภาพแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี ้
 8.1.1 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจอ
ของแอปพลิเคชันมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.60 และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.53 
 8.1.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการทำงานของแอป
พลิเคชันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.26 
 8.1.3 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการใช้งานของแอป
พลิเคชันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.08 
8.2  ปัญหาและอุปสรรค 
 8.2.1 ในส่วนของตัวละคร รูปภาพประกอบภายในเกม สร้าง
ขึ ้นมาด้วยโปรแกรม Photoshop ซึ ่งผู ้พัฒนามีทักษะด้านนี้
ค่อนข้างต่ำ ทำให้เสียเวลาในการทำมาก 
 8.2.2 ความเข้าใจในเรื่องการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบ
ของผู้พัฒนามีไม่มาก ทำให้ต้องใช้เวลานาน ในการสร้างตัวระบบ
ขึ้นมา 
8.3 ขอ้เสนอแนะ 
 8.3.1 ในหน้าจอแสดงข้อความตอนจบเกม ในกรณีผู้เล่นตอบ
คำถามไม่ทันจนเวลาหมด ควรจะใช้ข้อความแตกต่างกับกรณีผู้
เล่นตอบคำถามจนหัวใจ 
 8.3.2 ควรเพิ่มระบบซาวด์เสียง ในขณะผู้เล่นกดปุ่มเลือก
คำตอบ ควรจะมีเสียงของคำตอบนั้น ๆ ดังขึ้นมา 

รายการสำรวจ 𝒙̅  S.D. ความพึง
พอใจ 

1. การจัดวางข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 4.5 1.58 ดีมาก 
2. ใช้รูปแบบตัวอกัษรที่เหมาะสม อ่าน
ง่าย 

4.7 1.45 ดีมาก 

3. เลือกใช้สีที่เหมาะสม สบายตา 4.6 1.55 ดีมาก 
ผลสรุปการสำรวจความพึงพอใจ 4.6 1.53 ดีมาก 

รายการสำรวจ 𝒙̅  S.D. ความพึง
พอใจ 

1. ความเร็วในการประมวลผลของแอป
พลิเคชัน 

4.5 1.58 ดีมาก 

2. ความถูกต้องในการทำงานของ
ฟังก์ชันต่าง ๆ 

4.9 0.95 ดีมาก 

3. ภาพรวมในการทำงานของโปรแกรม 4.8 1.26 ดีมาก 
ผลสรุปการสำรวจความพึงพอใจ 4.73 1.26 ดีมาก 

รายการสำรวจ 𝒙̅  S.D. ความพึง
พอใจ 

1. ความสะดวกสบายในการเล่น 4.3 1.7 ดี 
2. ความเข้าใจง่ายของคำถาม 4.4 1.55 ดี 
3. ความเข้าใจง่ายของตัวช่วย(รูปภาพ
,คลิปเสียง,คลิปวีดิโอ) 

5 0 ดีมาก 

ผลสรุปการสำรวจความพึงพอใจ 4.56 1.08 ดีมาก 
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บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาภาพยนตร์สั้น เรื่อง 

Dark World ที ่ม ีค ุณภาพ 2) เพื ่อศ ึกษาความพึงพอใจของ
กล ุ ่ม เป ้าหมายท ี ่ม ีต ่อภาพยนตร ์ส ั ้น เร ื ่อง Dark  World 
กลุ ่มเป้าหมายในการศึกษาคร ั ้งนี ้ ค ือ นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยี มัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 จํานวน 30 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ภาพยนตร์สั้น 
เรื่อง Dark World 2) แบบประเมินคุณภาพ และ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานม  
  ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาพยนตร์สั้น เรื่อง Dark World มี
ความยาว 11.55 นาที เป็นภาพยนตร์สั ้นที่นำเสนอเรื ่องราว
เหตุการณ์หลังจากที่เกิดอุกบาตพุ่งชนโลก จนทำให้สิ่งมีชีวิตสูญ
พันธุ์แทบจะทั้งหมด แต่ผู้ที่รอดชีวิตกลับได้รับพลังบางอย่างมา
ด้วย ผู้รอดชีวิตจึงต้องเอาชีวิตรอดจากโลกที่เลวร้ายแห่งนี้ไปให้
ได้ มีผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.73, S.D. = 0.45) 2) กลุ่มเป้าหมาย 
ม ีความพึงพอใจต่อภาพยนตร์ส ั ้น เร ื ่อง Dark World โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.70, S.D. = 0.53) 
คำสำคัญ -- ภาพยนตร์สั้น, อุกบาต, พลัง 
 

ABSTRACT 
 This objective of this research is to 1) develop a 
short film Dark World 2) study the satisfaction of target 
group towards the short film Dark World. The sample 
of the study were 30 students majoring in Multimedia 
Technology and Animation, Mahasarakham University 
of the academic year 2020. The research instruments 
included 1) the short film Dark World. 2) the assessment 

of quality form. and 3) satisfaction questionnaire the 
statistics used are mean and Standard deviation  
  The study found that 1 )  The short film Dark World 
is 11 . 55  minutes long. a short film that tells the story 
of the events after meteorite hit the world. making 
almost all living things extinct but those who survived 
received some strength. Survivors must survive in this 
terrible world. Expert evaluation results Overall it is 

most appropriate. (�̅�  = 4 . 73 , S.D. = 0 . 45 )  2 )  Target 
group Satisfaction with the short film Dark World overall 

at the highest level. (�̅�  = 4.70, S.D. = 0.53) 
Keywords -- short film, meteorite, energy 

 
1. บทนำ 

ภาพยนตร์ในปัจจุบัน  มีการนำเอาเทคนิคพิเศษมาประกอบ
ในเนื้อเรื่อง  เพื่อให้เกิดความสมจริงหรือให้ได้ภาพในจินตนาการ  
ซึ่งในอดีตการสร้างภาพยนตร์จะใช้กระบวนการถ่ายทำสถานที่
จริง ตัวแสดงจริง  ทำให้ขาดความตื่นเต้น  ขาดความสมจริงของ
ภาพ  เมื่อกาลเวลผ่านไปกระบวนการสร้างภาพยนตร์เปลี่ยนเข้า
สู่ยุคเทคโนโลยี  มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ  มาช่วยในการสร้าง
ภาพยนตร์ให้ดูสมจริง  จะเห็นได้จากภาพยนตร์ต่างประเทศ  
มักจะมีการสร้างแนวไซไฟ  วิทยาศาสตร์  สงคราม  อวกาศ  เป็น
ต้น  ภาพยนตร์เหล่านี้ล้วนทำให้ผู้ชมมคีวามรูส้ึกว่าได้เข้าไปอยูใ่น
เนื้อเรื่องได้อย่างมหัศจรรย์   

ภาพยนตร์สั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของภาพยนตร์มีบทบาทสำคัญ
ในวงการภาพยนตร์มากขึ ้น  หนังสั ้นถูกนำเสนอเนื้อหาเพื่อ
รณรงค์ ถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ บอกเล่าเรื่องราวในประเด็นที่
ชัดเจนภายใต้ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที (พิพิษณ์ สิทธิศักดิ ์ , 
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2556) นำเสนอด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งที่ใช้การแสดงโดย
บุคคลหรือแอนิเมชัน  หนังสั ้นจะทำให้ผู้ชมเข้าถึงตัวละครได้
อย่างรวดเร็ว  และทำโครงเรื ่องให้ง่ายไม่ซับซ้อนเพื่อให้คนดู
เข้าใจเนื้อเรื ่องได้ในเวลาที่จำกัด  ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่  มีการนำคอมพิวเตอร์มาร่วมในการผลิตเทคนิคต่าง ๆ  
เรียกว่าการทำเทคนิคพิเศษ (Visual Effects)  ซึ่งเป็นการนำเอา
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมกับหนังสั้น  ถือ
ว่าเป็นส่วนที ่สำคัญส่วนหนึ ่งในการผลิตหนังสั ้นในปัจจ ุบัน  
เนื่องจากการทำเทคนิคพิเศษสามารถสร้างภาพที่ไม่มีอยู่จริงให้
เกิดขึ้นได้ตามจินตนาการ  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงภาพ  
การสร้างภาพเพิ่มบนวิดีโอหรือสื่อเคลื่อนไหวอ่ืน ๆ  ท่ีไม่สามารถ
ถ่ายทำได้  หรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ไม่สามารถถ่ายทำใน
สถานที่จริงได้หรือการถ่ายทำนั้นมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
ของนักแสดงและทีมงาน  ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้าน
เทคนิคการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Generated 
Images หรือ CGI) และการทำเทคนิคพิเศษที ่ได้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ภาพสมจริงแบบไร้ขีดจำกัด  ทำให้ภาพท่ี
เห ็นในหนังส ั ้นและภาพยนตร ์สวยงามสมจร ิงหร ือเหนือ
จินตนาการ 
 จากเหตุข้างต้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะสร้างภาพยนตร์
ส ั ้น เร ื ่อง Dark World เป ็นเร ื ่องราวของโลก หลังจากเกิด
เหตุการณ์อุกกาบาตชนโลก จนทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์แทบจะ
ทั้งหมด แต่ผู้ที่รอดชีวิตกลับได้รับพลังบางอย่างมาด้วย และหนึ่ง
ในนั้นคือเจมส์ที่มีพลังเหนือกว่าสิ่งใด พร้อมกับโลกที่เหลือผู้รอด 
ชีวิตเพียงไม่กี่คน เขาจึงต้องเอาชีวิตรอดจากโลกที่เลวร้ายแห่งนี้
ไปให้ได้ ภาพยนตร์สั้น เรื่อง Dark World แสดงให้เห็นถึงการ
สร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริงในงานหนังสั้นประยุกต์ใช้
กล้องถ่ายภาพรวมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น Green Screen, 
LED Light, Microphone, Gimbal Stabilizer เป็นต้น และนำ
ไฟล์ที่ถ่ายทำมาตัดต่อในเครื่องมือการผลิตงานวิชวลเอฟเฟคที่
แพร่หลายอย่าง Adobe After Effects มาผลิตงานที่มีคุณภาพ
น่าเชื่อถือ 

2.วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพื่อพัฒนาภาพยนตร์สั้นเรื่อง Dark World ให้มีคุณภาพ 

 2. เพื ่อศ ึกษาความพึงพอใจของกลุ ่มเป ้าหมายที ่ม ีต่อ
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Dark World 

3. วิธีการดำเนินการสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 

3.1 ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
     3.1.1 เรื่องย่อ (Story) 
             ภาพยนตร์สั้น เรื่อง Dark  World  เป็นเรื่องราวของ
โลกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อุกกาบาตชนโลก จนทำให้สิ่งมีชีวิต
สูญพันธุ์แทบจะทั้งหมด แต่ผู้ที่รอดชีวิตกลับได้รับพลังบางอย่าง
มาด้วย และหนึ่งในนั้นคือเจมส์ที่มีพลังเหนือกว่าสิ่งใด พร้อมกับ
โลกที่เหลือผู้รอด ชีวิตเพียงไม่กี่คน เขาจึงต้องเอาชีวิตรอดจาก
โลกท่ีเลวร้ายแห่งนี้ไปให้ได้ 
     3.1.2 การแสดงภาพด้วยเรื่องราว (Story Board)  
     ผู้ศึกษาได้ทำภาพ Story Board เพื่อที่จะได้นำไปเป็น
แนวทางการถ่ายทำในขั้นตอนกระบวนการ(Production) เพื่อ
ความถูกต้องของภาพยนตร์สั้น เรื่อง Dark World  
 

 
 

ภาพ 1 ตัวอย่างสตอรี่บอร์ด 

 
     3.1.3 ตัวละครหลัก (Character) 

 เจมส์ “ชายที่ต้องเอาชีวิตรอด” 
             กันต์ “ผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคน” 
3.2 ขั้นตอนการผลิต (Production) 
     3.2.1 ถ่ายทำภาพยนตรส์ั้น เรือ่ง Dark World ตาม Story 
Board
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ภาพ 2 ถ่ายทำภาพยนตร์สั้น เร่ือง Dark World 
 

 3.2.2 การทำเทคนิคพิเศษด้วยโปรแกรม Adobe After 
Effects ตาม Story Board 

 
 

ภาพ 3 การการทำเทคนิคพิเศษ 
 

 
 

ภาพ 4 การการทำเทคนิคพิเศษตาม Story Board 
 
 
 

 3.2.3 Render เทคนิคพิเศษเพื่อนำไปทำการตัดต่อ 

 
 

ภาพ 5 Render เทคนิคพิเศษ 
 

 3.2.4 การตัดต่อและเรียงลำดับฉากด้วยโปรแกรม Adobe 
Premiere Pro 

 
 

ภาพ 6 การตัดต่อและเรียงลำดับฉาก 

 
 3.2.5 การใส่เสียง เอฟเฟค และเสยีงดนตรีประกอบเพื่อให ้

 
 

ภาพ 7 การใส่เสียง เอฟเฟค และเสียงดนตรีประกอบ 
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 3.2.6 การปรับสีภาพของภาพยนตร์สั้น เรื่อง Dark World 

 
 

ภาพ 8 การปรับสภีาพ 
 

 3.2.7 Export ภาพยนตร์สั้น เรื่อง Dark World ในรูปแบบ
ไฟล์ .MP4   

 
 

ภาพ 9 Export ภาพยนตร์สั้น เร่ือง Dark World 
 

3.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
 3.3.1 นำผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง Dark World ที่แล้วเสรจ็
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุง
แก้ไข 

3.3.2 นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง Dark World ต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะพร้อมปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสม และทำการประเมินคุณภาพผลงาน
ภาพยนตร์สั้น เรื่อง Dark World 
 3.3.3 ทดลองฉายผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง Dark World 
ต่อกลุ่มตัวอย่าง และสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อภาพยนตร์สั้น เรื่อง Dark World 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
4.1 ผลการพัฒนาภาพยนตร์สั้นเร่ือง Dark World 
 ทำให้ได้ภาพยนตร์สั้นที่มีความยาว 11.55 นาที โดยมี
เนื ้อหาเกี ่ยวกับเร ื ่องราวของโลกหลังจากที ่เกิดเหตุการณ์

อุกกาบาตชนโลก จนทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์แทบจะทั้งหมด แต่ผู้
ที ่รอดชีวิตกลับได้รับพลังบางอย่างมาด้วย และหนึ่งในนั้นคือ
เจมส์ที่มีพลังเหนือกว่าสิ่งใด พร้อมกับโลกท่ีเหลือผู้รอด ชีวิตเพียง
ไม่กี่คน เขาจึงต้องเอาชีวิตรอดจากโลกท่ีเลวร้ายแห่งนี้ไปให้ได้ 

 
 

ภาพ 10 ผลจากการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง Dark World 
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4.2 ผลการประเมินคุณภาพ 
 นำเสนอภาพยนตร์สั ้นเรื ่อง Dark World ต่อผู ้เชี ่ยวชาญ 
จำนวน 3 คน ประเม ินคุณภาพภาพยนตร์ส ั ้นที ่พ ัฒนาขึ้น 
สามารถสรุปผล ดังนี้ 
ตารางที ่ 1 ผลการประเมินคุณภาพโดยผู ้เชี่ยวชาญที่มีภาพยนตร์สั้นที่
พัฒนาขึ้น 

ที่ รายการ 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 ด้านเนื้อหา 4.78 0.44 มากที่สุด 
1 1. การดำเนินเรื่องเข้าใจได้

ง่าย  
4.67 0.58 มากที่สุด 

2 2. เนื้อหามีความนา่สนใจ 
น่าติดตาม 

4.67 0.58 มากที่สุด 

3 3. เนื้อหาการดำเนินเร่ือง
เหมาะสมกับระยะเวลา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

 ด้านเทคนิคพิเศษ 4.78 0.44 มากที่สุด 
4 4. เทคนิคพิเศษที่ใช้ทำให้

ภาพยนตร์สั้นมีความสมจริง 
5.00 0.00 มากที่สุด 

5 5. เทคนิคพิเศษที่ใช้มีความ
เหมาะสมกับการดำเนินเรื่อง 

4.33 0.58 มาก 

6 6. เสียงประกอบเทคนิค
พิเศษมีความเหมาะสมและ
สมจริง 

5.00 0.00 มากที่สุด 

 ด้านเทคนิคในการถ่ายทำ 
การลำดบัภาพและเสยีง 4.67 0.49 

มากที่สุด 

7 7. มุมมองภาพในการถ่ายทำ
มีความเหมาะสมและ
น่าสนใจ 

4.67 0.58 มากที่สุด 

8 8. การลำดับภาพในการ
ดำเนินเร่ืองมีความเหมาะสม 

4.33 0.58 มาก 

9 9. เสียงสนทนามีความดัง
ชัดเจน 

4.67 0.58 
มากที่สุด 

10 10. ดนตรีประกอบมีความ
เหมาะสม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.73 0.45 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพภาพยนตร์สั ้นเรื ่อง 
Dark World โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด  (�̅� = 4.73, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า 

ด้านที่มีระดับคุณภาพมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหา (�̅� = 4.78, S.D. 

= 0.44) ด้านเทคนิคพิเศษ (�̅� = 4.78, S.D. = 0.44) และด้าน

เทคนิคในการถ่ายทำ การลำดับภาพและเสียง (�̅� = 4.67, S.D. 
= 0.49)    
 
4.3 ผลศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 นำเสนอภาพยนตร์สั้นเรื่อง Dark World ต่อกลุ่มเป้าหมาย
รับชม จำนวน 30 คน จากนั ้นสอบถามความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อภาพยนตร์สั้นที่พัฒนาขึ้น สามารถสรุปผล 
ได้ดังนี้ 
ตารางที ่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ ่มเป้าหมายที่ ม ีต่อ
ภาพยนตร์สั้นที่พัฒนาขึ้น 

ที่ รายการ 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1 การดำเนินเรื่องน่าสนใจและน่า
ติดตาม 

4.70 0.53 
มากที่สุด 

2 การนำเสนอเร่ืองมีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

4.47 0.68 มาก 

3 เนื้อหามีความแปลกใหม ่ 4.60 0.62 มากที่สุด 

4 ความสนุกเพลิดเพลินของ
ภาพยนตร์สั้น เร่ือง Dark 
World 

4.77 0.50 มากที่สุด 

5 ความสมจริงของวิชวลเอฟเฟค 
(Visual Effects) 

4.80 0.48 มากที่สุด 

6 คุณภาพของสีและความคมชัด
ของวิดีโอ 

4.87 0.35 มากที่สุด 

7 คุณภาพของเสียงมีความชัดเจน 4.77 0.50 มากที่สุด 

8 ดนตรีประกอบมีความเหมาะสม
กับเรื่อง 

4.70 0.53 มากที่สุด 

9 ระยะเวลาในการดำเนินเรื่อง มี
ความเหมาะสม 

4.60 0.50 มากที่สุด 

10 ผู้ชมมีความประทับใจต่อ
ภาพยนตร์สั้น เร่ือง Dark 
World 

4.73 0.52 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.70 0.53 มากที่สุด 

 
 

 จากตารางที่  2 ผลการสอบถามความพ ึ งพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อภาพยนตร์สั ้นที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ใน
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ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.70, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า กลุ ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจระดับมากที ่ส ุด ดังนี้ 
คุณภาพของสีและความคมชัดของวิดีโอ ความสมจริงของวิชวล
เอฟเฟค (Visual Effects) ความสนุกเพลิดเพลินของภาพยนตร์
สั้น เรื่อง Dark World คุณภาพของเสียงมีความชัดเจน ผู้ชมมี
ความประทับใจต่อภาพยนตร์สั้น เรื่อง Dark World การดำเนิน
เรื่องน่าสนใจและน่าติดตาม ดนตรีประกอบมีความเหมาะสมกับ
เรื่อง  ระยะเวลาในการดำเนินเรื่อง มีความเหมาะสม เนื้อหามี
ความแปลกใหม่ ตามลำดับ และกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ระดับมาก ในหัวข้อการนำเสนอเรื่องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 
 

5. อภิปรายผล 
 การพัฒนาภาพยนตร์สั ้นเรื ่อง Dark World ที ่ผ ู ้ศึกษาได้

พัฒนานั้นได้รับการ ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านว่าคุณภาพ
ของภาพยนตร์สั ้นเรื ่อง Dark World มีความเหมาะสม อยู่ใน

ระดับมากที ่ส ุด  (�̅� = 4.73, S.D. = 0.45) ทั ้งนี ้การพัฒนา
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Dark World ผู้ศึกษาได้ดําเนินการตามหลัก 
3P ได้แก่ (Pre-Production) คือเขียนเรื่องและวาดสตอรี่บอร์ด 
(Production) คือถ่ายทําภาพยนตร์สั้นเรื่อง Dark World ตาม 
Story Board การทําเทคนิค พิเศษตามสตอรี่บอร์ดเทคนิคพิเศษ
ที่ทําขึ้นตามความเหมาะสมในแต่ละฉาก การเตรียมตัดต่อและ
ทดสอบเสียงตามสตอรี่บอร์ด Export ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Dark 
World ในรูปแบบไฟล์ .MP4 (Post-Production) คือทดลอง
แล้วปรับปรุงแก้ไขภาพยนตร์สั้นเรื่อง Dark World การนําเสนอ
งานในรูปแบบวีดีโอกับอาจารย์ที ่ปรึกษาทดลองและปรับปรุง
แก้ไข มีการพัฒนาโดยผ่านการตรวจสอบจาก ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
มีการปรับปรุงแก้ไขในเนื้อหาตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ทํา
ให้ได้ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Dark World เป็นการผสมผสานนําเอา
เทคนิคพิเศษต่างๆ เข้ามาใช้ในการผลิตเพื ่อ ความตื ่นเต้น 
น่าสนใจและสมจริงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยชนะ โปรย
เจริญ และ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์. (2561, 2761-2765) ได้ทํา
งานวิจัยเรื ่องการพัฒนาหนังสั ้นเทคนิคพิเศษ เรื ่อง LESS IS 
MORE มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสั้นเทคนิคพิเศษ เรื่อง 
LESS IS MORE ที่มีคุณภาพ 2) เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียแลแอนิเมชันที่มีต่อหนัง
ส ั ้นเทคนิค พิเศษ เร ื ่อง LESS IS MORE กลุ ่มเป ้าหมายคือ 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชั้นปีที่ 1 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) หนังสั้นเทคนิคพิเศษ เรื่อง 
LESS IS MORE 2) แบบประเมินคุณภาพ 3) แบบประเมินความ
พึง พอใจ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบว่า 1) หนังสั้นเทคนิคพิเศษ เรื่อง LESS IS MORE 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การดําเนินเรื่องประกอบด้วย
ตัวละครหลัก 2 คน แทรกแง่คิดเรื่องการทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง
ใหญ่ หนังสั้นที่เรื่อง LESS IS MORE มีความยาว 3.39 นาที 2) 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่อง LESS IS 
MORE โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Dark World ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีผลการ
ประเมินความพึง พอใจจากนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
มหาสารคาม จํานวน 30 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(�̅� = 4.70 , S.D. = 0.53) ท ี ่ผล การศ ึกษาเป ็นเช ่นนี ้อาจ
เนื่องมาจาก ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Dark World นั้นมีความสมจริง
ของ เทคนิคพิเศษที ่ทําขึ ้นในแต่ละฉาก ทําให้คนดูมีความ
เพลิดเพลินกับเนื้อเรื่องและเทคนิคพิเศษตื่นเต้น เร้าใจในด้าน
ของแมทเพ้นติ้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพโรจน์ พงศ์เลิศ
นัดดา (2554 : บทคัดย่อ) พบว่าเป็นการพัฒนาจากแบบร่างและ
คอนเซ็ปอาร์ต พัฒนาให้มีรายละเอียดและสมจริงมากขึ้น ด้วย 
การนําภาพสิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ ก้อนหินและพื้นผิวที่มุมมองตรงกับ
คอนเซปอาร์ต ทําการตัดต่อ ปรับเปลี ่ยนสีและรูปทรง ด้วย
เครื่องมือในโปรแกรมตกแต่งภาพ ให้โครงสร้างถูกองค์ประกอบ
และ สามารถกลมกลืนอยู่ด้วยกันเป็นรูปภาพเดียวกันจนจบ
ขั้นตอน 

6. ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ ผู้ใช้ควรมีเครื่อง

คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต หรือสมาร์ทโฟนที ่สามารถเชื ่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตและสามารถใช้งานเว็บไซต์ยูทูปได้ เนื่องจากผู้ศึกษา
ได้เผยแพร่ผลงานภาพยนตรส์ั้นเรื่อง Dark World ผ่านทางช่องยู
ทูปเพียงช่องทางเดียว 

 
 2) ข้อเสนอแนะในการทำโครงงานครั้งต่อไป 
     2.1) การสร้างเทคนิคพิเศษให้มีความสมจริงมากยิ่งข้ึน 
         2.2) การลำดับภาพและการใส่เสียงประกอบให้มีความ
น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

            โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื ่อพัฒนาหนังสั้นเทคนิค
พิเศษเรื ่อง เซเรน่า ที ่มีคุณภาพ 2. เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันที่มีต่อหนังสั้น
เทคนิคพิเศษเรื ่อง เซเรน่า กลุ ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี ้คือ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติม ีเด ียและแอนิเมชัน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1. หนังสั้นเทคนคิ
พิเศษเรื่อง เซเรน่า 2. แบบประเมินคุณภาพ 3. แบบประเมินความพึง
พอใจ สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) หนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่อง เซเรน่า 
หนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่อง เซเรน่า ผู้ศึกษาได้หนังสั้นเทคนิคพิเศษ
เรื่อง เซเรน่า ที่มีความยาว 7.35 นาที นำเสอนเรื่องราวการล้างแค้น
และความจริงที่ถูกเปิดเผย เทคนิคพิเศษที่ใช้ประกอบด้วย การวาด
ต่อเติมฉาก (Matt Painting),การถ่ายแยกองค์ประกอบ (Keying),การ
สร้างภาพด้วยระบบดิจิทัล (Digital Effect) และมีผลการประเมิน

คุณภาพจากผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.00, S.D. = 0.48) 
 2)ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.78, S.D. = 0.75) 
คำสำคัญ: หนังสั้นเทคนิคพิเศษ, หมาป่า, เซเรน่า 

ABSTRACT 
          Objectives of this project: 1. To develop quality 
Serena special effects film 2. To study the satisfaction 
of multimedia technology and animation students 
towards Serena special effects short films. This time it 
is a student of multimedia technology and animation. 
Faculty of Information Technology Mahasarakham 
Rajabhat University, Academic Year 2020, 30 students. 

The tools used in the study were 1. Short film, Serena 
special technique 2. Quality assessment form 3. 
Satisfaction assessment form. The statistics used for 
collecting the data are mean and standard deviation. 
The study found that 1) Serena Special Effects Short 
Film Serena Special Effects Short Film Serena, a 7.35-
minute long film, introduces the story of revenge and 
the truth revealed. Special techniques used include 
Drawing and adding a scene (Matt Painting), the 
composition. (Keying), digital imaging (Digital Effect), 

and has a high level of expert quality evaluation (�̅�= 
4.00, S.D. = 0.48) 2) Overall satisfaction of students in 
multimedia technology and animation program was at 

high level (�̅�= 3.78, S.D. = 0.75). 
Keywords: VISUAL EFFECT SHOTFILM, WOLF, SERENA 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันสื่อภาพยนตรส์ามารถเข้าถึงผู้ชมด้วยภาพและ
เสียง (ไพโรจน์ พงศ์เลิศนดัดา, 2554) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาพยนตรส์ั้นหรือหนังสั้นเป็นสื่อรปูแบบหน่ึงที่สามารถนำเสนอ
เนื้อเรื่องในประเด็นที่ชัดเจนและเข้าถึงผู้ชมได้เป็นอย่างดี 

 หนังสั้นมีบทบาทสำคญัในวงการภาพยนตรไ์ทยมากข้ึน หนังสั้น
ถูกนำเสนอเนื้อหาเพื่อรณรงค์ ถ่ายทอด ประชาสมัพันธ์ บอกเล่า
เรื่องราวในประเด็นท่ีชัดเจนภายใต้ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที (พิ
พิษณ์ สิทธิศักดิ์ , 2556) นำเสนอด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังที่
ใช้การแสดงโดยบุคคลหรือแอนิเมชันหนังสั้นจะทำให้ผู้ชมเข้าถึง
ตัวละครอย่างรวดเร็วและทำโครงเรื่องให้ง่ายไม่ซับซ้อนเพื่อให้คน
ดูเข้าใจเนื้อเรื่องได้ในเวลาที่จำกัดโดยในปัจจุบันมีการนำเทคนิค
พิเศษ (Visual Effect หรือ VFX) มาใช้กับหนังสั้นเป็นการเพิ่ม
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อรรถรสในการรับชมหนังสั้นของผูช้ม (ธรรมปพน ลีอำนวยโชค, 
2551) เทคนิคพิเศษถือว่าเป็นส่วนท่ีสำคัญส่วนหน่ึงในการผลิต
หนังสั้นเนื่องจากเทคนิคพิเศษสามารถสรา้งภาพที่ไมม่ีอยู่จริงให้
เกิดขึ้นไดต้ามจินตนาการรวมถึงการเปลีย่นแปลงปรับปรุงภาพ
การสร้างภาพเพิ่มบนวดิีโอหรือสื่อเคลื่อนไหวอ่ืนท่ีไมส่ามารถทำ
ได้หรือถ่ายได้ในขณะถ่ายทำนอกจากนี้หนังสั้นเทคนิคพิเสษจะ
สามารถกระตุ้นการรับรู้ดึงดูดใจผูช้มและทำให้ผู้ชมสามารถรับ
เนื้อหาท่ีใช้ในการนำเสนอได้ดี (ธนพงษ์ เวียนศรี และ พจน์ศิ
รินทร์ ลิมปินันทน,์2560) 
           การที่หนังหรือนิทานเรือ่งหนึ่งจะสมบูรณ์แบบได้คงจะ
ขาดไมไ่ด้ที่จะต้องสอดแทรกแง่คิด สุภาษิตข้อคิดใหผู้้ชมผูต้ิดตาม
ได้เก็บไปปฏิบตัิตามหรือหากมีข้อเตือนใจก็สามารถนำไปเป็น
หลักในการใช้ชีวิตได้ (วิกิพีเดยี, 2562 : เว็บไซต์เช่นเดียวกันกับ
นิทานพ้ืนบ้านเรื่องหนูน้อยหมวกแดงท่ีมีแง่คิดให้กับผู้อ่าน
เกี่ยวกับการที่ไม่ควรไว้ใจหรือเช่ือใจใครง่ายๆ 

            จากแง่คิดของนิทานพื้นบ้านเรื่องหนูน้อยหมวก
แดงจึงทำให้ผู้ศึกษาเกิดแนวคิดสร้างหนังสั้นโดยใช้เทคนิคพิเศษ
นำมาถ่ายทอดเรื่องราวการที่เรารักและเชื่อใจใครซักคนโดยที่ไม่รู้
ว่านั้นเป็นแค่ด้านหนึ่งของเขาที่เราเห็นและชอบเท่านั้นเพื่อให้แง่
คิดในการมองคนว่าอย่าคิดว่าเขาจะมีแค่ด้านดีด้านเดียว และผู้
ศึกษาหวังให้หนังสั้นโดยใช้เทคนิคพิเศษเป็นสื่อกลางในการใน
การเตือนมีสติในเวลาที่รักใครซักคนมากๆ เชื่อใจเขามากๆ ให้
ควรเผื่อใจหากวันหนึ่งรู้ว่าเขาไม่ได้ดีอย่างที่เราคิด 

            การสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ" ซึ่งมีการแบ่ง
รูปแบบการสร้างงานไว้หลายลักษณะ ด้วยเหตุผล
ทางด้านความปลอดภัย เงินทุน และการตอบสนองทาง
ศิลปะ กล่าวคือ การสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ มีเจตนา
เพ่ือนำภาพที่สร้างไปผสมรวมกับ ภาพที่ถ่ายทำจริง(Live 
Action) เพ่ือความปลอดภัยกับนักแสดง เช่นการถ่ายบน
คีย์สกรีน เพ่ือแยกนักแสดงกับฉากระเบิดของรถ แล้ว
นำมาผสมภาพกันภายหลัง หรือเพ่ือการประหยัดต้นทุน 
เช่นการถ่ายฉากย่อส่วนบนตึก แล้วนำมาฉายภาพ
ด้านหลังตัวแสดง(Rear Projection) เพ่ือให้เกิดภาพว่า
นักแสดงยืนอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ที่ล่มสลาย เป็นต้น จะ
เห็นได้ว่า การสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพนั้นไม่ใช่เพียง

แค่การสร้างCGI (Computer Generated Images) 
เพียงอย่างเดียว ไม่ว่าวิธีใดๆ ที่สามารถสร้างภาพพิเศษ
ดังกล่าวก็ล้วนเรียกว่าการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ 
หรือ VisualEffect ทั้งสิ้น เราสามารถแบ่งแยกย่อยเรื่อง
โครงสร้างงานVFXได ้5 แบบ ดังนี้ 
            1. การสร้างฉากย่อส่วน (miniature) 
แบบจำลอง(Model) หุ่นควบคุมด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(Animatronic) หุ่นเชิด (puppets) เป็น
การถ่ายทำจากวัตถุจริงที่มีขนาด เล็กกว่า หรืออาจเท่า
จริง เพ่ือสร้างภาพเคลื่อนไหว ใช้สำหรับประกอบการ
สร้างเทคนิคพิเศษ เช่นการถ่ายสตอปโมชั่นของสัตว์
ประหลาดที่กำลังต่อสู้กับพระเอก เป็นต้น 
            2. การวาดต่อเติมฉาก (Matt Painting) งาน
ลักษณะนี้จะไม่ใช่การสร้างภาพขึ้นใหม่ทั้งหมด แต่เป็น
การวาดภาพเพ่ิมเติมจากของเดิม เช่น เราถ่ายตึกท่ีเซท
อัพมา สูงแค่ชั้นเดียวแต่ต้องการสูงสิบชั้น ศิลปินจึงต้อง
วาดภาพต่อในอี9ชั้นที่เหลือ ไม่ว่าจะวาดจาก
คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมหรือเทคนิคใดๆ หรือการวาด
สดลงบนกระจกใสแล้วใช่กล้องถ่ายผ่านไป ก็ถือว่าเป็น
การทำ Matt Painting ทั้งสิ้น 
            3. การถ่ายแยกองค์ประกอบ (Keying) หมาย
รวมถึงการถ่ายด้วย Keyscreen หรือการฉายภาพ
ด้านหลัง และด้านหน้า (Rear/Front Projection) โดย
หลักการคือการแยกส่วนฉาก หรือวัตถุใดๆ ออกจาก
องค์ประกอบอ่ืน และนำมาผสมภายหลัง เพ่ือผลพิเศษ
ทางภาพ 
            4. การใช้เทคนิคพิเศษของกล้อง เช่นการใช้
เลนส์ในการหลอกระยะ/ขนาด ของวัตถุ เช่นการถ่ายคน
ยักษ์ โดยให้คนที่ต้องการให้ตัวใหญ่อยู่ไกล้กล้องมากกว่า 
ส่วนคนที่ต้องการให้ตัวเล็กก็อยู่ไกลออกไป หรือการ
ถ่ายภาพตอนกลางวันให้เป็นกลางคืน(Day For Night)
โดยใช้การลดรูรับแสงและใส่ฟิลล์เตอร์ช่วย หรืการ
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ถ่ายภาพต่างสปีด (Under/Over Cranking)เพ่ือให้เกิด
การเคลื่อนไหวที่เร็วหรือช้าลง เป็นต้น 
            5. การสร้างภาพด้วยระบบดิจิทัล (Digital 
Effect) ซึ่งหมายรวมทั้ง Animation และ CGI ที่สร้าง
จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยม
สูงที่สุดในปัจจุบัน การสร้าง เทคนิคพิเศษทางภาพ นั้นมี
ประวิตที่ยาวนานตั้งแต่มนุษย์เราเริ่มรู้จักภาพยนตร์ เราก็
พยายามที่จะสร้างภาพมายาให้สมจริงที่สุด เทคโนโลยีที่
เติบโตทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ เติบโตอย่างรวดเร็ว 
จะหลายคนหลงไหลกับเทคโนโลยีมากจนลืมวิญญาณ
ของงานสร้างไป สตีเฟ่น สปีลเบิร์ก เคยพูดในเบื้องหลัง
ภาพยนตร์จูลลาสสิคพาร์คว่า "ทุกอย่างมีวิธีที่ง่ายที่สุด
เสมอ และเขาจะใช้วิธีที่ง่ายก่อน" นั่นคือเหตุผลที่เขาใช้
หุ่นจำลองของไดโนเสาร์ในฉากโคลสอัพ ทั้งที่CGI ก็ทำได้
ดีไม่แพ้กัน แต่นั่นมันทำให้เขาได้ภาพในทันที และ
แน่นอนว่ามันช่วยสร้างอารมณ์ให้กับนักแสดงได้มากกว่า 
คนสวมชุดสีเขียวใน เรื่อง Terminator ฉากที่อาโนลฯ ขี่
มอเตอร์ไซค์ชอบเปอร์อยู่หน้ารถสิบล้อที่ไล่หลังมา และ
เขาใช้มือข้างหนึ่งคว้าพระเอกมาซ้อนหลัง ฉากนั้นเสี่ยง
เกินกว่าจะถ่ายจริงๆได้ เจมส์ คาเมรอนจึงถ่ายรถสิบล้อ
มาเปล่าๆ แล้วนำมาฉายภาพด้านหลังในสตูดิโอโดยมี
นักแสดงทำท่าข่ีมอเตอร์ไซค์อยู่หน้า ฉากหนังในเรื่อง 
matrix ฉากที่นีโอ นั่งในรถแล้วมองวิวเมืองที่เคลื่อนผ่าน
ไป ก็เป็น การฉายภาพด้านหลังใน เรื่อง Lord Of the 
Ring เมืองของเอลฟ ที่โฟรโดยืนมอง เป็นฉากย่อส่วน ที่
ถ่ายไว้แพ่ือนำมาผสมภาพกับนักแสดงที่ถ่ายบน กรีนส
กรีน (และน้ำตกท่ีเห็นอยู่ในฉากคือ น้ำตาลทรายที่ภูกเท
ลงมา)ในเรื่อง Ai บริษัท ILM สร้างโมเดลเมืองนิวยอร์
คจมน้ำแบบย่อส่วนเพื่อถ่ายฉากนี้ ก่อนปรับแต่งและ
เสริมให้สมจริงด้วยCGIจะเห็นได้ว่าโลกของวิชวลเอฟเฟค 
ไม่ได้กระจุกตัวอยู่กับการทำCGIเพียงอย่างเดียว แต่เป็น
การผสมผสานเทคนิคต่างๆให้ออกมาเป็นภาพมายาที่น่า

ทึ่งในที่สุด การศึกษางานวิชวลเอฟเฟค จึงจำเป็นต้องรู้
มากกว่าการใช้โปรแกรมคมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว 
หากแต่ต้องรู้จักประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆอย่างเมาะสม
และลงตัว 
            วรรณี สำราญเวทย์ (2537 : 2-3) ความหมาย
ของการสร้างภาพเทคนิคพิเศษ คือการสร้างภาพด้วย
เทคนิคต่างๆในสื่อภาพเคลื่อนไหวเช่น ภาพยนตร์ วิดีโอ 

โทรทัศน์ฯลฯ ให้มีความสมบูรณ์สวยงามและสมจริงตาม
จินตนาการของผูสร้าง ลดการเสี่ยงชีวิตของนักแสดง
โดยเฉพาะฉากระเบิดฉากต่อสู้หรือฉากปีนป่ายที่เสี่ยง
อันตราย (JEFFREY A.OKUN AND SUSAN 

ZWERMAN, 2010: 9) เช่นการถ่ายภาพบนฉากหลังสีน้ํา
เงิน (BLUE-SCREEN) เพ่ือแยกนักแสดงกับฉากระเบิด
ของภูเขาแล้วจึงนําภาพมาผสมกันภายหลัง หรือ เพ่ือลด
ต้นทุนในการถ่ายทํา เช่นฉากเครื่องบินขัดข้องควบคุม
ไม่ได้ทําให้ต้องชนเข้ากับภูเขาเป็นต้น การสร้างภาพ
เทคนิคพิเศษ นั้น ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างขึ้นจาก
คอมพิวเตอร์(CGI: COMPUTER GENERTED IMAGES) 
เพียงอย่างเดียว การใช้เทคนิคแบบอนาล็อกด้วยวิธีการ
และองค์ประกอบที่หลากหลายถูกเรียกโดยรวมว่าภาพ
เทคนิคพิเศษ ทั้งสิ้น 
            ไพโรจน์ พงศ์เลิศนัดดา (2555 : 1) ได้ทำวิจัย
เกี่ยวกับMATTE PIANTING ผลงานของ ดีแลน โคล มี
องค์ประกอบการเลือกใช้รูปทรงสีและพ้ืนผิวที่ชัดเจนไว้
ระยะหน้า รูปทรงขนาดกลางไว้ระยะกลางสีและพ้ืนผิวใช้
สีบรรยากาศสร้างความกลมกลืน รูปทรงขนาดเล็กอยู่
ระยะหลังและใช้สีบรรยากาศสร้างความกลมกลืนทำให้
เกิดการนำทางเข้าไปในผลงาน 
            พิทยา สร้อยหลง (2544 : 2) เทคโนโลยีของ
ฉากเสมือน (VISUAL SET) เป็นเทคนิคการประมวลผล
ภาพที่มีการพัฒนามาจากการใช้งานฉากสีฟ้า 

(BLUESCREEN) .ในเบื้องต้นคือการถ่ายภาพของวัตถุบน
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ฉากหลังสีเดียวซึ่งโดยปกตินิยมใช้ฉากสีฟ้า แล้วนำภาพที่
ประมวลผล เพ่ือตัดส่วนที่เป็นฉากหลังสีฟ้าออก และ
นำไปซ้อนทับไว้กับฉากหลังที่เตรียมไว้แล้ว 
            จันจิรา ขจรไพศาล (2539:5) กล่าวว่า การ
สร้างเทคนิคพิเศษมีความสำคัญต่อภาพยนตร์หลาย
ประการ เช่น การสร้างเหตุการณ์ให้ดูสมจริง สามารถ
สร้างฉากธรรมดาให้กลายเป็นฉากที่ตื่นเต้นได้  สร้างสิ่ง
เหมือนจริงให้ยอมรับได้ ลดอันตรายให้แก่ผู้แสดง และ
สามารถประหยัดงบประมาณในการสร้างภาพยนตร์อีก
ด้วย 
            จากความหมายที่ผู้เชี่ยวชาญให้ไว้ข้างต้น สรุป
ได้ว่า การสร้างภาพเทคนิคพิเศษ คือการสร้างภาพด้วย
เทคนิคต่างๆในสื่อภาพเคลื่อนไหวเช่น ภาพยนตร์ วิดีโอ 

โทรทัศน์ฯลฯ ให้มีความสมบูรณ์สวยงามและสมจริงตาม
จินตนาการของผูสร้าง ลดการเสี่ยงชีวิตของนักแสดง
โดยเฉพาะฉากระเบิดฉากต่อสู้หรือฉากปีนป่ายที่เสี่ยง
อันตราย และยังลดต้นทุนในการถ่ายทำโดยการ MATTE 

PIANTING คือ การเลือกใช้รูปทรงสีและพ้ืนผิวที่ชัดเจน
ไว้ระยะหน้า รูปทรงขนาดกลางไว้ระยะกลางสีและพ้ืนผิว
ใช้สีบรรยากาศสร้างความกลมกลืน รูปทรงขนาดเล็กอยู่
ระยะหลังและใช้สีบรรยากาศสร้างความกลมกลืนทำให้
เกิดการนำทางเข้าไปในผลงาน หรือ การ KEYING ใน
เบื้องต้นคือการถ่ายภาพของวัตถุบนฉากหลังสีเดียวซึ่ง
โดยปกตินิยมใช้ฉากสีฟ้า แล้วนำภาพที่ประมวลผล เพ่ือ
ตัดส่วนที่เป็นฉากหลังสีฟ้าออก และนำไปซ้อนทับไว้กับ
ฉากหลังที่เตรียมไว้แล้ว ทั้งนี้การสร้างเทคนิคพิเศษมี
ความสำคัญต่อภาพยนตร์หลายประการ เช่น การสร้าง
เหตุการณ์ให้ดูสมจริง สามารถสร้างฉากธรรมดาให้
กลายเป็นฉากที่ตื่นเต้นได้ สร้างสิ่งเหมือนจริงให้ยอมรับ
ได ้ลดอันตรายให้แก่ผู้แสดง และสามารถประหยัด
งบประมาณในการสร้างภาพยนตร์อีกด้วย 

            เมื่อทราบเกี่ยวกับความหมายของเทคนิค
พิเศษแล้วผู้ศึกษาจึงมีความคิดที่อยากจะนำเอาเทคนิค
พิเศษมาประยุกต์ในการทำหนังสั้นเทคนิคพิเศษ เรื่อง 

เซเรน่า 
 
กระบวนการพัฒนาหนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่อง เซเรน่า 
            คำว่า Visual Effect แปลให้เข้าใจได้ว่า "การ
สร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ" ซึ่งมีการแบ่งรูปแบบการ
สร้างงานไว้หลายลักษณะ ด้วยเหตุผลทางด้านความ
ปลอดภัย เงินทุน และการตอบสนองทางศิลปะ กล่าวคือ 
การสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ มีเจตนาเพ่ือนำภาพที่
สร้างไปผสมรวมกับ ภาพที่ถ่ายทำจริง(Live Action) 
เพ่ือความปลอดภัยกับนักแสดง เช่นการถ่ายบนคีย์สกรีน 
เพ่ือแยกนักแสดงกับฉากระเบิดของรถ แล้วนำมาผสม
ภาพกันภายหลัง หรือเพ่ือ การประหยัดต้นทุน เช่นการ
ถ่ายฉากย่อส่วนของเมืองที่ปรักหักพัง แล้วนำมาฉายภาพ
ด้านหลังตัวแสดง(Rear Projection) เพ่ือให้เกิดภาพว่า
นักแสดงยืนอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ที่ล่มสลาย เป็นต้น จะ
เห็นได้ว่า การสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ นั้น ไม่ใช่เพียง
แค่การสร้างCGI (Computer Generated Images) 
เพียงอย่างเดียว ไม่ว่าวิธีใดๆ ที่สามารถสร้างภาพพิเศษ
ดังกล่าวก็ล้วนเรียกว่าการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ 
หรือVisualEffect ทั้งสิ้น 
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            เราสามารถแบ่งแยกย่อยเรื่องโครงสร้างงาน
VFXได้หลายแบบ 
               1. Pre-Production (ขั้นตอนก่อนการผลิต) 

วางแผน (Plan) ไดแ้ก่ ก าหนดเร่ืองราวเน้ือหา ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ก าหนด 

ประเภท ก าหนดรายละเอียดในการผลิต เป็นตน้ 

 หาขอ้มูล เตรียมเน้ือหา โดยคน้หาไดจ้าก เอกสาร 
อินเทอร์เน็ต บุคคล แหล่งข่าวแลว้น ามารวบรวม สังเคราะห์จดัท าและ
เรียบเรียงเน้ือหา 

             1.3 จดัท าสคริปต/์บท เร่ิมจากวางเคา้โครงเร่ืองบทภาพ แลว้น ามา
ออกแบบ Story 

Board ออกแบบชุด และออกแบบฉาก 

            2. Production (ขั้นตอนการผลิต) 
             2.1 นำฟุตเทจที่ถ่ายตาม StoryBoard นำมา
ประกอบเข้าเป็นเรื่องราว 
             2.2 การกำหนดเอฟเฟคในแต่ละฉาก 
             2.3 การเตรียมและทดสอบเสียง 
            3. Post-Production (ขั้นตอนหลังการผลิต) 
             3.1 การนำฟุตเทจทั้งหมดมาประกอบกัน 
ได้แก่ การตัดต่อภาพและเสียงเป็นต้น 
             3.2 การนำเสนองานในรูปแบบไฟล์วีดีโอ 
             3.3 ทดลองและปรับปรุงแก้ไข 
 
            ข้อดีของหนังสั้นเทคนิคพิเศษสื่อผสม 
            1. หนังสั้นเทคนิคพิเศษสื่อผสมเป็นสื่อที่ดึงดูด
ความสนใจวัยรุ่นได้เป็นอย่างมาก 
            2. หนังสั้นเทคนิคพิเศษสื่อผสมช่วยเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดีต่อวัยรุ่น 
            3. หนังสั้นเทคนิคพิเศษสื่อผสมถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจเรื่องราวให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 
 
            
 

 ข้อเสียของหนังสั้นเทคนิคพิเศษสื่อผสม 
            1. ต้องใช้เวลาในการผลิตมาก ต้องใช้
นักพัฒนาวิชวลเอฟเฟคและต้นทุนก็สูง 
            2. ต ้องม ีอ ุปกรณ์ท ี ่ม ีค ุณสมบัต ิมากท ี ่จะ
สามารถใช้โปรแกรมในการสร้างหนังสั้นเทคนิคพิเศษ
สื่อผสมได้ เช่น คอมพิวเตอร์ที่มีสเปคสูง 
แนวคิดหนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่อง เซเรน่า 
 
            ผู้ศึกษาได้หยิบยกแง่คิดของนิทานเรื่อง หนู
น้อยหมวกแดง คือการไม่ปักใจเชื่อในสิ่งท่ีเห็นหรือคน
ที่รู้จักเพราะเราอาจจะไม่รู้จักเขาดีจริงๆ มาทำเป็น
หนังสั้น และเพิ่มเทคนิคพิเศษในด้านต่าง คือ การ
สร้างฉากย่อส่วน การวาดต่อเติมฉาก การถ่ายแยก
องค์ประกอบ การใช้เทคนิคพิเศษของกล้อง การสร้าง
ภาพด้วยระบบดิจิทัล มาใส่ในหนังสั้นเพื่อเพิ่มว่า
น่าสนใจและน่าติดตาม 
 

การประเมินคุณภาพสื่อ 
 
            การผลิตและของในการให้สื่อในการจัดการ
เรียนการสอนจะต้องมีข้ันตอนประเมินและจาเป็นในการ
ตรวจสอบคุณภาพของสื่อซึ่ง กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 21) ได้อธิบายหลักการ
และเหตุผลไว้ว่า การประเมินคุณภาพของสื่อนั้นบัญญัติ
ไว้ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
2542 ดังนี้ “วิธีจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต
และพัฒนาแบบเรียน ตาราเรียน หนังสือทางวิชาการ สื่อ
สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการศึกษา 
ประกอบกับตามความในมาตรา 65 กล่าวว่า “ให้มีการ
พัฒนาบุคลากรทั้งด้านผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
การศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะใน
การผลิต รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและ
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ประสิทธิภาพ” หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 ได้กาหนดลักษณะของสื่อการเรียนรู้ไว้ว่า ควรมี
ความหลากหลายทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ในการประเมินสื่อ การเรียนรู้อาจมีการ
ลาดับขั้นตอนสิ่งที่ต้องประเมินเพื่อวัดความเหมาะสม 
ประสิทธิภาพได้ตาม กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ไว้พอสังเขป ดังนี้ 
            วิธีการประเมิน ในการประเมินสื่อการเรียนรู้ที่
จะวัดค่าประสิทธิภาพการดาเนินการนั้นควรจัดเป็นรูป
คณะกรรมการบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย จานวน 3 – 5 ดังนี้ 
            1. ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่ประเมิน 
ซึ่งจะช่วยพิจารณาในหลักวิชาการของสิ่งท่ีประเมินได้
ถูกต้องเหมาะสม 
            2. ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการ
นิเทศซึ่งจะช่วยในแง่เนื้อหาที่นาเสนอกับวัยของผู้เรียน 

            3. ผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร ซึ่งจะ
เป็นผู้ที่ช่วยตรวจพิจารณาว่ามีความสอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษาหรือไม่ จากกการศึกษาการประเมิน
คุณภาพสื่อข้างต้น ผู้ศึกษาได้พบว่าการประเมินคุณภาพ
นั้นเป็นแบบประเมินที่จะวัดค่าประสิทธิภาพ เหมือนกับ

แบบประเมินอ่ืนๆ  
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพื่อพัฒนาหนังสั้นเทคนิคพิเศษ เรื่อง “เซเรน่า” ที่มี
คุณภาพ 
 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

มัลติมีเดียและแอนิเมชัน ที่มีต่อหนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่อง “เซเร

น่า” 

3. วิธีการดำเนินการดำเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
3.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
     3.1.1 บทดำเนินเรื่อง  

เรื่องย่อ 

 

 เดก็สาวคนหนึ่งทีย่ายของเธอถกูมนุษยห์มาป่าฆา่

ตายจนท าใหเ้ธอตอ้งตามลา้งแคน้พวกมนัโดยจะด าเนินฉาก

ต่อสูด้ว้ยเทคนิคพเิศษ วชิวลเอฟเฟค 

              
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างภาพบทดำเนินเร่ือง 

       3.1.2 ตัวละคร  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ตัวละคร 

3.2 ขั้นตอนการผลิต (Production) 
     3.2.1 ถ่ายทำหนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่องเซเรน่า 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3  ถา่ยทำหนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่องเซเรน่า 
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    3.2.2 ตัดต่อหนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่องเซเรน่า 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 ตัดต่อหนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่องเซเรน่า 

     3.2.3 การทำเทคนิคพิเศษหนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่องเซเรนา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 การทำเทคนิคพิเศษหนังสัน้เทคนิคพิเศษเรื่องเซเรน่า 

        3.2.4 Export ฉากเทคนิคพเิศษ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 Export ฉากเทคนิคพิเศษ 

3.3 กระบวนการหลังการผลิต (Post Production) 
      3.3.1 Composite หนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่องเซเรน่า 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 Composite หนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่องเซเรน่า 

 
 

         3.3.2 ใส่ฉากท่ีมีเทคนิคพิเศษในหนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่อง
เซเรน่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 ใส่ฉากที่มีเทคนิคพิเศษในหนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่องเซเรน่า 
 

         3.3.3 ใส่เสียงในหนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่องเซเรน่า 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9 ใส่เสียงในหนังสั้นเทคนิคพิเศษเร่ืองเซเรน่า 
 

         3.3.4 Export หนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่องเซเรน่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่10 Export หนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่องเซเรน่า 
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4.2 ผลการประเมินคุณภาพ 
 ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหนังสั้น
เทคนิคพิเศษ เรื่อง เซเรน่า 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
รายการ 

ผลการประเมิน 
 S.D. แปล

ความหมาย 
ด้านเนื้อหา 
1) เนื้อหาการดำเนินเรื่อง
น่าสนใจ 

4.33 0.58 เหมาะสม
มาก 

2) เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

4.00 0.00 เหมาะสม
มาก 

3) เนื้อหามีความทันสมยั 4.33 0.58 เหมาะสม
มาก 

ด้านภาพยนต์และเทคนิคพิเศษ 
4) เทคนิคพิเศษที่ใช้ทำหนังสั้น
มีความสวยงาม 

4.00 0.58 เหมาะสม
มาก 

5) เทคนิคพิเศษที่ใช้ทำหนังสั้น
สั้นมีความสมจริง 

4.00 0.58 เหมาะสม
มาก 

6) เทคนิคพิเศษที่ใช้มีความ
เหมาะสม 

4.00 1.00 เหมาะสม
มาก 

ด้านแอนิเมชนั 
7) แอนิเมชันมีความน่าสนใจ 4.00 0.00 เหมาะสม

มาก 
8) แอนิเมชันมีความเหมาะสม 3.67 0.58 เหมาะสม

มาก 
9) ลำดับการเล่าเรื่องของ
แอนิเมชันได้เหมาะสม 

3.78 0.19 เหมาะสม
มาก 

เฉลี่ยรวม 4.00 0.48 เหมาะสม
มาก 

 
             จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่
มีต่อคุณภาพของหนังสั้นเทคนิคพิเศษ เรื่อง เซเรน่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก(  = 4.00, S.D. = 0.48) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก โดย

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง(  = 4.22, S.D. = 0.19)รองลงมาคือด้าน
ภาพยนตร์และเทคนิคพิเศษอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก 
โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง(  = 4.00, S.D. = 0.00)รองลงมาคือ
ด้านเทคนิคพิเศษอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก โดยค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง(  = 3.78, S.D. = 19) ตามลำดับ 
 
4.3 ผลศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ศึกษาดำเนินการทดลองฉายหนังสั ้นเทคนิคพิเศษ
เรื ่อง เซเรน่า กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน จำนวน 30 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี ้
ตารางที่ 2 ผลการสอบถามความพึงพอใจของลุ่มเป้าหมาย 
 
       จากตารางที ่ 2 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน จำนวน 
30 คน ที่มีต่อหนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่อง เซเรน่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมีความพึงพอใจมาก (  = 3.78, S.D. = 0.75) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าภาพของหนังสั้นมีความคมชัด มีระดับ
ความพึงพอใจมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง(  = 4.42, S.D. = 
0.79)รองลงมาคือ ดนตรีประกอบมีความเหมาะสม มีระดับความ
พึงพอใจมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง(  = 4.35, S.D. = 0.75) 
และผู้ชมมีความประทับใจต่อหนังสั้นเทคนิคพิเศษ เรื่อง เซเรน่า 
อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง(  = 
4.21, S.D. = 0.53) ตามลำดับ 

หัวข้อ 
  S.D. ระดับ

ความพึง
พอใจ 

1. หนังสั้นมีความน่าสนใจ 4.15 0.87 พึงพอใจ
มาก 

2. หนังสั้นมีความสมจริง 3.67 0.92 พึงพอใจ
มาก 

3. หนังสั้นมีความสนุกสนาน 3.91 0.80 พึงพอใจ
มาก 

4. สีของหนังสั้นมีความ
สวยงาม 

3.33 0.69 พึงพอใจ
มาก 

5. ภาพของหนังสั้นมีความ
คมชัด 

4.42 0.79 พึงพอใจ
มาก 
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6. การดำเนินเรื่องน่าติดตาม 4.03 1.05 พึงพอใจ
มาก 

7. เสียงประกอบของหนังสั้น
เทคนิคพิเศษเรื่อง เซเรน่า มี
ความสมจริง 

4.09 0.88 พึงพอใจ
มาก 

8. ระยะเวลาในการดำเนิน
เรื่องเหมาะสม 

4.15 0.83 พึงพอใจ
มาก 

9. ดนตรีประกอบมีความ
เหมาะสม 

4.35 0.75 พึงพอใจ
มาก 

10. ผู้ชมมีความประทับใจต่อ
หนังสั้นเทคนิคพิเศษ เรื่อง 
เซเรน่า 

4.21 0.53 พึงพอใจ
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.78 0.75 พึงพอใจ
มาก 

 
5. อภิปรายผลการศึกษา 

       1. การพัฒนาหนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่อง เซเรน่า ที่ผู้ศึกษา
ได้พัฒนานั้นได้รับการประเมินจากผู้เชี ่ยวชาญ  3 ท่านพบว่า
คุณภาพของหนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่อง เซเรน่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก(  = 4.00, S.D. = 0.48) ทั้งนี้การพัฒนาหนัง
สั้นเทคนิคพิเศษเรื่อง เซเรน่า ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามหลัก 3P 
ได้แก่ (PreProduction) คือเขียนเร ื ่องและวาดสตอรี ่บอร์ด 
(Production) คือถ่ายทำหนังสั้นเทคนิคพิเศษ เรื่อง เซเรน่า ตาม 
Story Board การทำเทคนิคพิเศษตามสตอรี่บอร์ดเทคนิคพิเศษ
ที่ทำขึ้นตามความเหมาะสมในแต่ล่ะฉาก การเตรียมตัด ต่อและ
ทดสอบเสียงตามสตอรี่บอร์ด , (Post-Production) คือทดลอง
แล้วปรับปรุงแก้ไขหนังสั ้นเทคนิคพิเศษ เรื ่อง  เซเรน่า การ
นำเสนองานในรูปแบบวีดีโอกับอาจารย์ที ่ปรึกษาทดลองและ
ปรับปรุงแก้ไข Export หนังสั้นเทคนิค พิเศษเรื่อง เซเรน่า ใน
รูปแบบไฟล์ MP4 มีการพัฒนาโดยผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีการ ปรับปรุงแก้ไขในเนื้อหาตามคำแนะนำ
ของผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ได้หนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่อง เซเรน่า ที่เป็น
การ ผสมผสานนำเอาเทคนิคพิเศษตา่งๆ เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อ
ความตื่นเต้น น่าสนใจและสมจริงซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
ชัยชนะ โปรยเจริญ และ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์.(2561, 2761-
2765).ได้ทำงานวิจัยเรื่องการ พัฒนาหนังสั้นเทคนิคพิเศษ เรื่อง 
LESS IS MORE มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อพัฒนาหนังสั ้นเทคนิค

พิเศษ เรื่อง LESS IS MORE ที่มีคุณภาพ 2) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียแลแอนิเมชนัท่ี
มีต่อ หนังสั้นเทคนิคพิเศษ เรื่อง LESS IS MORE กลุ่มเป้าหมาย
คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ แอนิเมชัน ชั้นปี
ท ี ่  1 คณะเทคโนโลย ีสารสนเทศ มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
มหาสารคาม จำนวน 32 คน เครื ่องมือที ่ใช้ คือ 1) หนังสั้น
เทคนิคพิเศษ เรื่อง LESS IS MORE 2) แบบประเมินคุณภาพ 3) 
แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ ใช้คือ ค่าเฉลี ่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) หนังสั้นเทคนิคพิเศษ
เรื ่อง LESS IS MORE มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การ
ดำเนินเรื่องประกอบด้วยตัวละครหลัก 2 คน แทรกแง่คิดเรื่อง
การทำเรื่องเล็ก ให้เป็นเรื่องใหญ่ หนังสั้นท่ีเรื่อง LESS IS MORE 
มีความยาว 3.39 นาที 2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหนังสั้น 
เทคนิคพิเศษเรื่อง LESS IS MORE โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
       2. หนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่อง เซเรน่า ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมี
ผลการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีมัล
ติมิเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 30 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(   = 3.78, S.D. = 0.75) ท ี ่ ผลการศ ึกษา เป ็นเช ่นน ี ้ อาจ
เนื่องมาจากผู้ศึกษามีการ ทำงานเป็นขั้นตอนและได้ขอคำแนะนำ
เพิ่มเติมจากที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ และหนังสั้นเทคนิคพิเศษ
เรื่อง เซเรน่า นั้นมีความสมจริงของเทคนิคพิเศษที่ทำขึ้นในแต่ล่ะ
ฉาก ทำให้คนดูมีความเพลิดเพลินกับเนื้อเรื่องและเทคนิคพิเศษ 
ตื่นเต้นเร้าใจในด้านของแมทเพ้นติ้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ไพโรจน์ พงศ์เลิศนัดดา (2554 : บทคัดย่อ) พบว่าเป็นการพัฒนา
จากแบบร่างและคอนเซ็ปต์อาร์ต พัฒนาให้มีรายละเอียดและ
สมจริงมากขึ้น ด้วยการนำภาพ สิ่งก่อสร้าง ดวงจันทร์และพื้นผิว
ที่มุมมองตรงกับคอนเซ็ปต์อาร์ต ทำการตัดต่อปรับเปลี่ยนสีและ
รูปทรง ด้วย เครื่องมือในโปรแกรมตกแต่งภาพ ให้โครงสร้างถูก
องค์ประกอบและสามารถกลมกลืนอยู่ด้วยกันเป็นรูปภาพเดี่ยว 
กันจนจบขั้นตอน 

6. ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ 
          ผู้ใช้ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์โฟนท่ี
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสามารถใช้งานเว็บไซต์ยูทูปได้ 
เนื่องจากผู้ศึกษาได้เผยแพร่ผลงานหนังสั ้นเทคนิคพิเศษ เรื่อง 
เซเรน่า ผ่านทางช่องทางยูทูปเพียงช่องทางเดียว 
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 2. ข้อเสนอแนะในการทำโครงงานครั้งต่อไป 
          2.1 การทำเทคนิคพิเศษให้มีความสมจริงยิ่งข้ึน 
          2.2 การลำดับภาพให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องทางเลือก สำหรับเด็กและเยาวชน 
ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับชมคือ นักเรียนโรงเรียน
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ช้ันปีที่ 6 จำนวน 42 คน
และ วิธีการดำเนินงานจากการใช้ประสบการณ์จริงของผู้เป็นเด็ก
พิเศษเพื่อเป็นตัวอย่างในช้ินงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการ
พัฒนาสื่อร่วมไปถึงการตัดสินใจซึ่งอ้างอิงจากทฤษฎีการพัฒนา
ทางสติปัญญาของเพียเจต์นั้น จึงทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ที่กล่าวถึง การตัดสินใจของคนหนึ่งคนท่ี
รับแรงกดดันต่าง ๆ จนทำให้มีความคิดที่ไม่แน่นอนและอยู่ใน
ภาวะอารมณ์ไม่มั่นคง เพื่อช้ีให้เห็นถึงการตัดสินใจที่ไม่เป็นตัว
ของตัวเอง ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
เรียนรู้เรื่องทางเลือกนั้น มีผลการประเมินความพึงพอใจโดย
ผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.35 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.66 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 ช้ันปีที่ 
6 จำนวน 42 คน อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย 4.40 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.72  

 
คำสำคัญ -- การพัฒนาสื่อมัลติมเีดีย เรื่องทางเลือก สำหรับเด็ก    
               และเยาวชน 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 The development of multimedia for learning. 
There are reasons for creating alternative learning 
materials for children and young people. In which 
there is a sample group that has been viewed is 
Students of Ratchananthachan Samsen Wittayalai 2 
School. Year 6, number 42 people. Methods of action 
based on the practical experience of children as 
examples in relevant works and research on media 
development, as well as decision-making based on 
Piaget's theory of cognitive development. Thus 
resulting in the concept of creating multimedia media 
for learning mentioned A decision made by a person 
who undergoes various pressures that leads to 
uncertain thinking and instability. To point out a non-
independent decision. The research results showed 
that the development of multimedia for alternative 
learning. The results of the expert satisfaction 
assessment were moderate, mean 3.35, standard 
deviation 0.66 The results of the satisfaction 
assessment of the sample were Students of 
Ratchananthachan Samsen Wittayalai 2 School. Year 6, 
number 42 people In good level, mean 4.40, standard 
deviation 0.72 
 
Keywords -- The development of multimedia, about 
the choice, of children and youth 
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1. บทนำ 
“ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคตขึ้นอยู่กับ

เด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง” คือ คำขวัญวัน
เด็กของท่าน จอมพลถนอม กิตติขจร ในปี พ.ศ. 2511 จึงเป็น
ที่มาของคำว่า “เด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” จึงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้เลยว่าอนาคตของชาติอยู่ในมือของเด็กและเยาวชน เพราะ
นักการเมืองหรือแม้แต่ผู้ที่บริหารประเทศอยู่ ต่างเคยผ่านชีวิตใน
วัยเด็กมากอ่น ซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ตามสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ 
จึ งหล่อหลอมจน เป็ นผู้ ใหญ่ ที่ มี ป ระสิ ทธิภ าพ  ถ้ าอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดี แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะมีโอกาสนั้น เพราะต้นทุน
ของแต่ละครอบครัวไม่เท่ากัน เด็กและเยาวชนบางกลุ่มจึงขาด
โอกาสในการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี ทำให้เกิดทัศนคติที่เสื่อม
ตามสภาพแวดล้อมนั้น ๆ  

1.1ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.1.1 ได้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องทางเลือก

สำหรับเด็กและเยาวชน 
 1.1.2 ผู้ใช้สื่อจะได้ความรู้เรื่องทางเลือกสำหรับเด็ก

และเยาวชน   
 1.1.3  ได้แนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการ

เรียนรู้ 
 

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 เด็กและเยาวชน 

 เด็ กและเยาวชน คือ  กลุ่ มคนที่ ต้ องได้ รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องได้รับการอบรมสั่งสอน ต้องมี
สภาพแวดล้อมที่ดี ต้องมีวินัย โตไปต้องไม่โกง เป็นวลี
หนึ่งที่มีการนำมารณรงค์เพ่ือไห้เด็กและเยาวชน เข้าใจ
จุดประสงค์ของกลุ่มผู้ใหญ่ที่ ไม่อยากเห็นเหตุการณ์
คอรัปชั่นอีกในอนาคต ที่เด็กและเยาวชนก้าวขึ้นมาเป็น
กลุ่มผู้นำประเทศ คุณภาพชีวิตของคนในประเทศหรือใน
ชาตินั้นเป็นเช่นไรต้องเริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชนที่ผู้หลัก
ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้กำหนดนโยบาย ในการบริหาร
จัดการชีวิตของเขาทั้งระบบการศึกษา สาธารณสุข 
สภาพแวดล้อม ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต 

อาจจะรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการ
ปกครอง เพ่ือทำให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ 
2.2 การเรียนรู ้

 พรรณี  ช . เจนจิต (2528) กล่ าวว่า ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์เป็นทฤษฎีที่ศึกษา
ถึงกระบวนการคิดทางด้านสติปัญญาของเด็กจากแรก
เกิดจนถึงวัยรุ่น ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความรู้
ทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการอย่างมาก เพียเจท์ได้กระตุ้น
ให้นักวิชาการสนใจกับขั้นตอนของพัฒนาการ โดยเฉพาะ
ในส่วนที่ 

เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ เพียเจท์มีความเชื่อว่า 
เป้าหมายของพัฒนาการของมนุษย์คือ  ความสามารถที่
จ ะ คิ ด อ ย่ า ง มี เห ตุ ผ ล กั บ สิ่ ง ที่ เป็ น น า ม ธ ร ร ม  
ความสามารถที่จะคิดตั้งสมมติฐานอย่างสมเหตุสมผล  
ความสามารถที่ จะตั้ งกฎเกณฑ์และการแก้ปัญหา 
โดยเพียเจท์กล่าวว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มีแนวโน้ม
พ้ืนฐานที่ติดตัวมาแต่กำเนิด 2 ลักษณะ คือ การจัดระบบ
ภ า ย ใ น  ( organization) ก า ร ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อม (adaptation) 
2.3 การเขียนบทและสตอร่ีบอร์ด 

 บทภาพยนตร์  คือ แบบร่างของการสร้าง
ภาพยนตร์ บทภาพยนตร์จะมีการบอกเล่าเรื่องราวว่า 
ใครทำอะไร ที่ ไหน อย่างไร และต้องสื่อความหมาย
ออกมาเป็นภาพ โดยใช้ภาพเป็นตัวสื่อความหมาย เป็น
การเขียนอธิบายรายละเอียดเรื่องราว เมื่อได้โครงสร้าง
เรื่องที่ชัดเจนแล้วจึงนำเหตุการณ์มาแตกขยายเป็นฉากๆ 
ลงรายละเอียดย่อยๆ ใส่สถานการณ์ ช่วงเวลา สถานที่ 
ตัวละคร บทสนทนา บางครั้งอาจกำหนดมุมกล้องหรือ 
ขนาดภาพ ให้ชัดเจนเลยก็ได้ 
2.4 การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2019    

 Adobe Premiere Pro CC สุดยอดโปรแกรม
ตัดต่อวีดีโอที่ถูกใช้งานมาอย่างยาวนาน โปรแกรมนี้ถูก
พัฒนาโดย Adobe หนึ่ งในบริษัทที่ ท ำการพัฒ นา
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โปรแกรมสำหรับงานออกแบบงานสื่อมัลติมีเดียต่างๆมา
อย่างต่อเนื่ อง สำหรับ ใครที่ ยั งไม่ เคยได้สัมผัสกับ
โปรแกรมนี้มาก่อน เราจะมาแนะนำพ้ืนฐานการใช้งาน
โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC ให้คุณสามารถ
นำไปใช้งานตัดต่อวีดีดโอตามที่คุณต้องการได้เครื่องมือ
ต่างๆของโปรแกรม Adobe Premiere Pro CCความ
โดดเด่นของโปรแกรม Adobe Premiere Pro CC ที่เรา
จะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ เครื่องมือต่างๆที่ทางผู้พัฒนา
นำมาให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานตัดต่อได้อย่างละเอียด 

 
3. วิธีการดำเนินการ 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.1 ประชากร คือ เด็กและเยาวชนโรงเรียนราชนันทาจารย์
สามเสนวิทยาลัย ๒ จำนวน 400 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กและเยาวชน โรงเรียนราชนันทา
จารย์สามเสนวิทยาลัย ๒ จำนวน 42 คนอ้างอิงตารางสำเร็จรูป
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่เเละมอร์เเกน   
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  3.2.1.1 สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง
ทางเลือก สำหรับเด็กและเยาวชน 
 3.2.1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อที่ใช้เป็นแบบประเมินมี 3 ตอน 

 3.2.2 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

    3.2.2.1 ค่าร้อยละ 
    3.2.2.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย Mean 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 2553) 
    3.2.2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(MathpapeR, 2556) 
 
3.3 การวิเคราะห์และออกแบบ 
 3.3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อให้มาซึ่งความรู้ ความ
เข้าใจ ในเนื้อหาของการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย จากแหล่งข้อมูลทั้ง

บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการนำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ 
และนำมาใช้ในงานวิจัยของผู้ศึกษาต่อไป เพื่อให้ได้แนวทางใน
การสร้างสื่อมัลติมีเดียในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
การเรียนรู้  เรื่องทางเลือก สำหรับเด็กและเยาวชน  ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 3.3.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักความคิด มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
หลักปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์เป็นต้น 
3.4 การออกแบบสื่อ 
 การเขียนบทและการวาดสตอรี่บอร์ดตามบทที่กำหนดไว้ตาม
คาแรคเตอร์ตัวละครแต่ละตัวเพื่อหานักแสดงเพื่อรับบทบาทตาม
คาแรคเตอร์กำหนดไว้หลังจากนั้นจึงกระทำการหาสถานที่ถ่าย
ทำตามโลเคช่ันที่เหมาะสมแล้วทำการบล็อคช็อตมุมภาพของ
โลเคช่ันที่ต้องการตามสตอรี่บอร์ดแล้วเขียนสตอรี่บอร์ดรอบไฟ
นอลเพื่อให้นักแสดงเข้าใจมุมภาพมากที่สุด แล้วดำเนินการถ่าย
ทำตามสตอรี่บอร์ด 
3.5 บทดำเนินเร่ือง 
 เรื่องราวของเด็กพิเศษท่ีโดนกดดันรอบทิศทางคำดูถูกเหยียด
หยาม จนทนไม่ได้จึงคิดทำร้ายตัวเอง แต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การที่เค้าคิดไปเองล่วงหน้าเท่านั้น 
3.6 สตอร่ีบอร์ด (Storyboard) 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
4.1 สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เร่ืองทางเลือก สำหรับเด็ก
และเยาวชน  
 4.1.1 สื่อหลัก สามารถรับชมผ่านทางลิ้งค์ดังนี้ 
(https://youtu.be/6irL76_mTHc) 

 

 
 

ภาพ 1 ภาพตัวอย่างจากสื่อหลัก  
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  4.1.2 สื่อรอง ภาพแนวสัญญะ ที่สือ่ความหมายของ
เส้นทางของแต่ละบุคคลซึ่งจะมีมมุมองที่แตกต่างกันออกไปเมื่อ
มาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในชีวิต 

 
ภาพ 2 ภาพตัวอย่างจากสื่อรอง 

 
4.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เร่ืองทางเลือก สำหรับเด็กและ
เยาวชน 

ตราราง 1 สรุปภาพรวมได้ว่าค่า (�̅�) = 4.40 (S.D.) = 0.72 
 
ข้อที่ 

 
ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปล
ผล 

1 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 

ความสวยงามของภาพ 
ภาพและสื่อมีขนาดที่ชัดเจน 
การเล่าเร่ืองและลำดับภาพมีความ
ชัดเจน 
เสียงบรรยายมีความชัดเจน 
เสียงดนตรีประกอบทำไห้รู้สึกมี
อารมณ์ร่วมกับสื่อ 
เสียงพูดของนักแสดงชัดเจน  

4.48 
4.48 
4.48 

 
4.30 
4.32 

 
4.27 

0.80 
0.74 
0.67 

 
0.76 
0.70 

 
0.79 

ดี 
ดี 
ดี 
 
ดี 
ดี 
 
ดี 

7 
8 
 
9 
10 
 

11 
12 
13 
14 
15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 

เนื้อหาชัดเจนและเข้าใจง่าย 
มีความเข้าใจในภาพสัญญะ

)ความหมายโดยนยั(  
ได้ข้อคิดหลังรับชมสื่อมัลติมีเดีย 
สามารถนำขอ้คิดไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
สื่อมีความน่าสนใจและน่าติดตาม 
มีอารมณ์ร่วมเม่ือชมสื่อ 
ความเหมาะสมของภาพและเนื้อหา 
ระยะเวลาของสื่อมีความเหมาะสม 
ตัวละครแสดงสมบทบาทสอดคล้อง
กับเนื้อหา 
การแสดงของนักแสดงดูเป็น
ธรรมชาติ 
ความสมจริงและน่าสนใจของเทคนิค
ที่ใช้ในการตัดต่อ 
ฉากประกอบมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหา 
มีความเข้าใจและเขา้ถึงส่ิงที่ผู้จัดทำ
จะสื่อสารผ่านสื่อ 
ภาพรวมของการใช้สื่อ 

4.50 
4.46 

 
4.48 
4.53 

 
4.36 
4.25 
4.41 
4.36 
4.39 

 
4.16 

 
4.32 

 
4.41 

 
4.48 

 

4.48 

0.62 
0.71 

 
0.74 
0.62 

 
0.67 
0.75 
0.71 
0.67 
0.77 

 
0.91 

 
0.86 

 
0.71 

 
0.63 

 
0.63 

 

ดีมาก 
ดี 
 
ดี 

ดีมาก 
 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 

 

ดี 

 

 
5. สรุปผล  

 
งานวิจัยการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง

ทางเลือก สำหรับเด็กและเยาวชน ผู้วิจัยได้ทำการค้นคว้าหา
ข้อมูล เขียนสตอรี่บอร์ด ถ่ายทำ และตัดต่อสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
เรียนรู้เรื่องทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชน โดยได้กลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย จากขนาดกลุ่มตัวอย่าง 42 คนโดย
อ้างอิงขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน โดย
การใช้สื่อดังกล่าวมาสรุปผล และให้ข้อเสนอแนะการทำวิจัยไว ้

5.1.1 ประสิทธิภาพของสื่อดังกล่าว ผู้วิจัยได้พัฒนา
เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดแนวคิดซึ่งรวมไปถึงแนวทางการ
ปฏิบัติของการสร้างสื่อดังกล่าว เป็นข้ันตอนอย่างกระชับท่ีสุด ซึ่ง
จะทำให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติตามได้
จริง  

5.1.2 การประเมินคุณภาพของสื่อดังกล่าว พบว่าการ
พิจารณาของผู้เช่ียวชาญเห็นว่าสื่อดังกล่าวนั้นมีมาตรฐานอยู่ใน
ระดับปานกลาง จากค่าเฉลี่ยของการพิจารณาอยู่ที่ 3.35 และมี
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.66 ซึ่งจากข้อ 5 ที่กล่าวถึงการได้
ข้อคิดหลังจากชมสื่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.75 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0 ซึ่งนั่นหมายความว่าการได้
ข้อคิดหลังจากชมสื่อนั่นมีประสิทธิภาพมากเพียงพอต่อการ
เผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายต่อไปเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้วิจัย 

5.1.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญที่มี
ต่อการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องทางเลือก สำหรับ
เด็กและเยาวชน 

 
ตราราง 2 สรุปภาพรวมได้ว่าค่า (�̅�) = 3.35 (S.D.) = 0.66 

 
ข้อที่ 

 
ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปล
ผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

11 
 

12 

ความสวยงามของภาพ 
เสียงบรรยายมีความชัดเจน 
ภาพและสื่อมีขนาดชัดเจน 
เนื้อหาชัดเจนและเข้าใจง่าย 
ได้ข้อคิดหลังรับชมสื่อมัลติมีเดีย 
สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
สื่อมีความน่าสนใจ 
ความเหมาะสมของภาพและเนื้อหา 
ระยะเวลามีความเหมาะสม 
ตัวละครที่แสดงมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา 
ความสมจริงและน่าสนใจของเทคนิค
ที่ใช ้
ฉากประกอบมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

3 
3.25 
3.39 
3.64 
3.75 
3.39 
3.39 
2.64 
3.04 
3.54 

 
3.54 

 
3.64 

0 
1 

0.58 
0.58 

0 
0.58 
0.58 
0.58 
1.54 
1.54 

 
1.54 

 

0.58 

กลาง 
กลาง 
กลาง 

ดี 
ดี 

กลาง 
กลาง 
กลาง 
กลาง 

ดี 
 
ดี 
 
ดี 

 
5.1.3 การประเมินตนเองของกลุ่มเป้าหมายทั้งก่อน

และหลังชมสื่อดังกล่าวมีความแตกต่างที่ชัดเจนมาก โดยก่อนชม
สื่อมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.40 และส่วนเบี่ยงเยนมาตรฐานอยู่ที่ 0.87 
หลังชมสื่อมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 
1.20 นั่นหมายความว่าผู้ชมสื่อมีการตัดสินใจได้แตกต่างและ
ชัดเจนที่สุดวัดที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งหลังจากชมสื่อมีความ
ห่างจากก่อนชมสื่อถึง 0.43 ซึ่งผู้วิจัยถือว่าการนำเสนอสื่อในด้าน
ของการเนื้อหาแนวคิดในการตัดสินใจของผู้ใช้สื่อมีประสิทธิผล
อย่างยิ่ง 

5.1.3.1 ตารางแสดงค่าระดับการทดสอบประสิทธิภาพ
ของ การตัดสินใจของผู้ใช้สื่อก่อนชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
เรื่อง ทางเลือก สำหรับเด็กและเยาวชน 

 
ตราราง 3 สรุปภาพรวมได้ว่าค่า (�̅�) = 3.40 (S.D.) = 0.87 

 
ข้อ
ที่ 

 
ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

1 
 
2 
3 
 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
 

เราเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างในชีวิต
ด้วยตัวเอง 
เราเป็นคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ได้
ดี 
เราเป็นคนที่ชอบช่วยคนอื่นแก้ไข
ปัญหา 
คนอื่นชอบให้เราช่วยแก้ไขปัญหา 
เราชอบทำตามการตัดสินใจของคน
อื่น 
เราชอบแนะนำให้คนอื่นรูจ้ักการ
แก้ไขปัญหาดว้ยตวัเอง 
คนอื่นชอบแนะนำเราในการแก้ไข
ปัญหา 
เราชอบบอกคนอื่นๆว่าเราทำได้ทั้งๆ
ที่ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหม 
เราคิดว่าคนอื่นๆมักมองวา่เราเป็น
ผู้นำในกลุ่มเพื่อนๆ 
เราคิดว่าคนอื่นๆไม่ชอบเราทุกคน
เลย 

3.64 
 
3.62 
3.95 
 
3.69 
2.87 
3.38 
 
3.38 
 
3.54 
 
3.38 
 
2.51 

0.70 
 
0.66 
0.86 
 
0.84 
0.85 
0.90 
 
0.94 
 
1.15 
 
0.86 
 
0.99 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย 

 
เห็นด้วย 

เห็นด้วยไม่ทั้งหมด 
เห็นด้วยไม่ทั้งหมด 

 
เห็นด้วยไม่ทั้งหมด 

 
เห็นด้วย 

 
เห็นด้วยไม่ทั้งหมด 

 
เห็นด้วยไม่ทั้งหมด 

 
5.1.3.2 ตารางแสดงค่าระดับการทดสอบประสิทธิภาพ

ของ การตัดสินใจของผู้ใช้สื่อหลังชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
เรื่อง ทางเลือก สำหรับเด็กและเยาวชน 

 
ตราราง 4 สรุปภาพรวมได้ว่าค่า (�̅�) = 3.20 (S.D.) = 0.87 

 
ข้อที่ 

 
ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

1 
 
2 
3 
 

เราเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างใน
ชีวิตด้วยตวัเอง 
เราเป็นคนแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ด ี
เราเป็นคนที่ชอบช่วยคนอื่น

352 
 
3.66 
3.47 
 

1.29 
 
1.17 
1.29 
 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย 
เห็นด้วยไม่
ทั้งหมด 
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4 
5 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
 

แก้ไขปัญหา 
คนอื่นชอบให้เราช่วยแก้ไข
ปัญหา 
เราชอบทำตามการตัดสินใจ
ของคนอื่น 
เราชอบแนะนำให้คนอื่นรูจ้ัก
การแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 
คนอื่นชอบแนะนำเราในการ
แก้ไขปัญหา 
เราชอบบอกคนอื่นๆว่าเราทำ
ได้ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหม 
เราคิดว่าคนอื่นๆมักมองวา่เรา
เป็นผู้นำในกลุ่มเพื่อนๆ 
เราคิดว่าคนอื่นๆไม่ชอบเราทุก
คนเลย 

2.87 
2.63 
2.93 
 
2.75 
 
2.63 
 
3.17 
 
4.41 

1.28 
1.16 
1.78 
 
1.28 
 
1.26 
 
1.26 
 
0.77 

 
เห็นด้วยไม่
ทั้งหมด 

เห็นด้วยไม่
ทั้งหมด 

เห็นด้วยไม่
ทั้งหมด 

 
เห็นด้วยไม่
ทั้งหมด 

 
เห็นด้วยไม่
ทั้งหมด 

 
เห็นด้วยไม่
ทั้งหมด 

 
เห็นด้วยที่สุด 
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การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิต ิเรื่อง หิมะสีแดง 
THE DEVELOPMENT OF 2D ANIMATION ENTITLED 

RED SNOW 
 

ศุภฤกษ์ ผลาฤทธิ์1 และ ธวัชชัย สหพงษ2์ 

 

1,2สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

Emails: suparoek.plr@gmail.com, thawatchai.s@rmu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอนิเมชัน 2 
มิติเรื ่อง หิมะสีแดง 2) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันที่มีต่อแอนิเมชัน 2 มิติ 
เรื่อง หิมะสีแดง กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ1) แอนิเมชัน 2 มิติ 
เรื่อง หิมะสีแดง 2) แบบประเมินความพึงพอใจ 3) แบบประเมิน
คุณภาพ สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า 1. แอนิเมชันที่มีต่อแอนิเมชัน 2 
มิติ เรื่อง หิมะสีแดง ผู้ศึกษาได้แอนิเมชันที่มีต่อแอนิเมชัน 2 มิติ 
เรื่อง หิมะสีแดง ที่มีความยาว 1.38 นาที เป็นเรื่องราวของของ 
นักล่าปีศาจที่เดินทางขึ้นไปยังหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาหิมะเพื่อไป
กำจัดปีศาจที่ได้ลงมือฆ่าชาวบ้านในหมู่บ้านจนหมด เมือเขาได้ไป
ถึงแล้วถูกโจมตีโดยปีศาจจึงทำให้เกิดการต่อสู ้ขึ ้นตัวเขาจะ
สามารถกำจัดปีศาจแล้วเอาตัวรอดได้หรือไม่ และมีผลการ
ประเมินคุณภาพจากผู้เชี ่ยวชาญอยู่ในระดับมาก (  =3.96, 
S.D.=0.66) 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชันโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.06, 
S.D.=0.88 ) 

 
คำสำคัญ— แอนิเมชัน 2 มิติ, หิมะสีแดง 
 
 
 

ABSTRACT 

The purposes of this study were to 1) develop a 
2D animation entitled " Red Snow " and 2) study 
satisfaction of a target group. The target group was 30 
students who studied in the department of 
multimedia technology and animation, faculty of 
information technology. The instruments were 1) 2D 
animation entitled " Red Snow " 2) quality assessment 
form and 3) satisfaction questionnaire. The statistics 
using in the study were mean and standard deviation 
The results of this study revealed that 
1)the animation development obtained 1.38 minutes 
2D animation  entitled " Red Snow ". The 2D 
animation presented story about a devil hunter  
Traveled to a village on a snow mountain to defeat 
demons who killed all villagers.The quality of the 2D 
animation was a high level ( = 3.96,S.D. = 0.66) 
2)the satisfaction of the target group to the 2D 
animation was the highest level ( = 4.06, S.D. = 
0.88). 
 
Keyword— Animation 2D, RED SNOW 
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1. บทนำ 
ปัจจุบันยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณภูตผีปีศาจ และ

เรื่องเหล่านี้ยังได้รับความสนใจจากผู้คน  ทั่วไปในสังคม  เห็นได้
จากที่มีสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื ่องลี ้ลับมากมายไม่ว่าจะเป็นข่าว
เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณ รายการโทรทัศน์เล่าเรื่องผี หรือ  บล็อก
เกอร์ยูทูปเบอร์ที่พิสูจน์ล่าท้าผี   ทุกรายการที่กล่าวมาล้วนไดร้ับ
ความสนใจจากผู้ชม  ทำให้เกิดข่าว  รายการ  และช่องยูทูปที่
เกี่ยวกับความเช่ือเหล่านี้มากมาย  และ รายการต่าง ๆ เหล่านี้มกั
อยู่ในรูปแบบรายการเล่าเรื่องผี  รายการถ่ายทำสถานที่จริงเพื่อ
ค้นหาสิ่งลี้ลับต่าง  หรือภาพยนตร์เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ  แต่สื่อใน
รูปแบบของแอนิเมชันท่ีเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณและสิ่งลี้ลับยังหาดู
ได้ไม่มากนัก เพราะคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าสื ่อในรูปแบบ
แอนิเมชันหรือการ์ตูนนั่นเป็นสื่อสำหรับเด็ก จึงทำให้ไม่ค่อยมี
แอนิเมชันแนววิญญาณหรือแนวลี้ลับมากนัก  

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ ที่จะเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับวิญญาณภูตผีปีศาจออกมาในรูปแบบที่จะเน้นการต่อสู้
เป็นหลักโดยจะใช้ชื่อเรื่องว่า หิมะสีแดง แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง 
หิมะสีแดง จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับนักล่าปีศาจที่เดินทางขึ้นไปยัง
หมู ่บ ้านที ่อยู ่บนภูเขาหิมะไปเพื ่อกำจัดปีศาจที ่ได้ลงมือฆ่า
ชาวบ้านในหมู่บ้านจนหมด โดยที่ตัวเรื่องจะเน้นไปที่การต่อสู้
ระหว่างตัวเอกของเรื่องที่เป็นนักล่าปีศาจที่ต้องต่อสู้กับเหล่า
ปีศาจ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสีแดง ให้มี

คุณภาพ 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มตี่อ

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสีแดง 
 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยมีัลตมิีเดียและแอนิเมชัน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 
30 คน 
3.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

มิถุนายน - กันยายน 2563 
 

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
4.1 หิมะสีแดง  

เป็นช่ือเรื่องของแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสีแดง ที่เปรียบ
หรือสื่อความหมายถึงการต่อสู้ที่ดเุดือดระหว่างนักล่าปีศาจทีเ่ป็น
ตัวเอกของเรื่องที่ต้องสู้กับเหล่าปศีาจที่เป็นตัวรา้ยของเรื่อง 
4.2 แอนิเมชัน  

กระบวนการที่เฟรมแตล่ะเฟรมของภาพยนตร์ ถูกผลิตขึ้น
ต่างหา่งจากกันทีละเฟรม แล้วนำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน โดยการ
ฉายต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจากวิธีการ ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก 
ถ่ายภาพรูปวาด หรือ หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจำลองที่ค่อย 
ๆ ขยับเมื่อนำภาพดังกล่าวมาฉาย ด้วยความเร็ว ตั้งแต่ 16 เฟรม
ต่อวินาที ขึ้นไป เราจะเห็นเหมือนว่าภาพดังกล่าวเคลื่อนไหวได้
ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้เนื่องจาก การเห็นภาพติดตาในทาง 
คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บภาพแบบอนิเมชันท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลายในอินเทอรเ์น็ต ได้แก่เกบ็ในรูปแบบ GIF MNG SVG 
และ แฟลช 
4.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

พงษ์พิพัฒน์ สายทอง (2558) ได้พัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ 
เรื่อง หนังประโมทยัในจังหวัด มหาสารคาม โดยก าหนด
แนวทางการออกแบบ การให้สีตัวการ์ตูนและฉากให้มีความร่วม
สมัย เพื่อ เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจส่งเสริมและพัฒนาการ
แสดงพื้นบ้าน และเป็นประโยชน์ตอ่การศึกษา ค้นคว้าด้าน
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ทั้งยังเป็นการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิม่ของหนังประโมทยั อันจะน าไปสู่การผดุง รักษามรดก
ทางวัฒนธรรมต่อไป คณุภาพของการประเมินโดยรวมทั้ง 3 ด้าน 
มีค่าเฉลีย่รวมเท่ากับ 4.26 ซึ่งสูง กว่าเกณฑ์คือค่าเฉลีย่ 3.50                

เฉลิมวุฒิ สตุโท และธวัชชัย สหพงษ์ (2559) ได้ทำการศึกษา
การพัฒนาการ์ตูนแอนเิมชัน 2 มิต ิเรื่อง หนูเมืองกับหนูนา มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนู
เมืองกับหนูนา ท่ีมีคุณภาพ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มตี่อการต์ูนแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง หนู เมืองกับ
หนูนา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชันประเมิน
คุณภาพ จำนวน 3 คน และ นักเรยีนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน
อนุบาลวาปีปทุม จำนวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้คือ การ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมืองกับหนูนา แบบประเมิน คุณภาพ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้เชี่ยวมีความคิดเห็น
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ต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ อยู่ในระดับมาก และ 2) 
กลุ่มเป้าหมายมี ความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย รวมเป็น 4.33 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี ( = 4.33, S.D. = 0.55) มีระดับความพึงพอใจรวมทั้ง 3 
ด้านอยู่ในระดับดี ( = 2.92, S.D. = 0.28)   

    
5. วิธกีารดำเนินการศึกษา 

5.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
1) สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องหิมะสแีดง 
2) แบบประเมินคณุภาพของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสี

แดง  
3) แบบประเมินความพึงพอใจ 

5.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
การดำเนินการจัดทำสรา้งโมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล 

ตามหลัก 3P ซึ่งประกอบด้วย 3 ข้ันตอน 
1) ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 

1.1) ศึกษาข้อมูล เตรียมเนื้อหา เพื่อที่จะนำมาจัดทำ
บทของ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องหิมะสีแดง 

1.2) จัดทำเค้าโครงเรื่อง นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อรับฟัง ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงให้เหมาะสม 

1.3) จัดทำบทแอนิเมชัน 2 มิติโดยเริ่มจากวางเค้า
โครงเรื่อง และ กำหนดลำดับฉาก   

 
ภาพ 1 การออกแบบวาดสตอรี่บอร์ดแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง หิมะสีแดง 

 
ภาพ 2 การออกแบบวาดสตอรี่บอร์ดแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง หิมะสีแดง 

2) ขั้นตอนการผลิต (Production) 
2.1) ทำการ animate ตัวละครและฉากของ

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสีแดง 

 
ภาพ 3 การ animate ตัวละครและฉากของแอนิเมชัน 2 มิต ิ

เร่ือง หิมะสีแดง 

2.2) เตรียมเสียงประกอบ 

 
                ภาพ 4 การเตรียมเสียงประกอบ 

2.3) นำองค์ประกอบต่าง ๆ มาตัดต่อรวมกัน 

                
ภาพ 5 การนำองค์ประกอบตา่ง ๆ มาตดัต่อรวมกัน 

2.4) Export file ออกมาเป็นนามสกุล .mp4 
3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 

3.1) นำผลงานแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสีแดง  
ที่แล้วเสร็จเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและ
ปรับปรุงแก้ไข 

3.2) นำเสนอผลงานแอนิเมชัน 2 มิติ เรื ่อง หิมะสี
แดง ต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3  ท่าน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะพร้อม
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม และทำ การประเมินคุณภาพ
ผลงานแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสีแดง 

3.3) ทดลองฉายผลงานแอนิเมชัน 2 มิติ  
เรื่อง หิมะสีแดง ต่อกลุ่มตัวอย่างและสอบถามความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสีแดง            

3.4) เก็บรายละเอียดของงานท้ังหมด 
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6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
6.1 ผลการพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติเร่ือง หิมะสีแดง 

การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เร ื ่อง หิมะสีแดง ทำให้ได้
แอนิเมชัน 2 มิติ ที่มีความยาว 1.36 นาที เป็นเรื่องราวของของ 
นักล่าปีศาจที่เดินทางขึ้นไปยังหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาหิมะเพื่อไป
กำจัดปีศาจที่ได้ลงมือฆ่าชาวบ้านในหมู่บ้านจนหมด เมือเขาได้ไป
ถึงแล้วถูกโจมตีโดยปีศาจจึงทำให้เกิดการต่อสู ้ขึ ้นตัวเขาจะ
สามารถกำจัดปีศาจแล้วเอาตัวรอดได้หรือไม่ 

 

 
ภาพ 6 ตัวอย่างแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง หิมะสีแดง 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง หิมะสีแดง 
จากผู้เช่ียวชาญ 3 คน มีผลการประเมินดังตารางที่ 1 

ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพ   
รายการ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านเนื้อหา 3.67 0.50 มาก 
ด้านการออกแบบ 4.00 0.50 มาก 
ด้านการนำเสนอ 4.00 0.85 มาก 

โดยรวม 3.96 0.66 มาก 
 

จากตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง 
หิมะสีแดง โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน  ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.96, S.D.=0.66) เมื่อ
พิจารณาของรายด้าน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นด้านการ
ออกแบบ มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก (  =4.00, S.D. 
=0.50) ด้านเทคนิคในการนำเสนอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ( =4.00, S.D.=0.85) ด้านเนื้อหา มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( =3.67, S.D. =0.50 ) ตามลำดับ 

 
 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
การประเมินความพึงพอใจของกลุ ่มเป้าหมายด้วยแบบ

ประเมินความพึงพอใจ มีผลการประเมินดังตารางที่ 2 
ตาราง 2 ผลการสอบถามความพึงพอใจของลุ่มเป้าหมาย   

รายการ 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับ
คุณภาพ 

บทแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง 
หิมะสีแดง มีความเข้าใจง่าย 

3.47 0.97 ปานกลาง 

การดำเนินเรื่องมีความ
น่าสนใจชวนให้ติดตาม 

3.90 0.92 มาก 

ตัวละครและฉากมีความ
ความสอดคล้องกัน 

4.03 0.85 มาก 

การจัดองค์ประกอบของฉาก
และสมีีความหมาะสม
สวยงาม  สบายตา 

4.07 0.91 มาก 

ฉากและเสียงประกอบมี
ความสอดคล้องและเสมือน
จริง 

4.47 0.68 มาก 

เสียงดนตรีประกอบและ
เสียงเอฟเฟคมคีวาม
เหมาะสม 

4.50 0.78 มาก 

การลำดับภาพมคีวาม
เหมาะสม 

4.27 0.64 มาก 

ความสมจริงของการเคลื่อนที่
ของตัวละคร 

3.93 0.87 มาก 

ระยะเวลาของแอนิเมชันมี
ความเหมาะสม 

3.90 0.88 มาก 

ได้รับความบันเทิงจาก
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสี
แดง 

4.07 0.91 มาก 

โดยรวม 4.06 0.88 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจจาก

กลุ ่มเป้าหมายที่มีต่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื ่อง หิมะสีแดง โดย
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =
4.06, S.D.=0.88 ) เมื่อพิจารณารายข้อผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ เสียงดนตรีประกอบและเสียงเอฟ
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เฟคมีความเหมาะสม มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( =4.50, S.D. =0.78) ฉากและเสียงประกอบมีความ
สอดคล้องและเสมือนจริง มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (  =4.47, S.D. =0.68) การลำดับภาพมีความ
เหมาะสม มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =
4.27 , S.D.=0.64) การจ ัดองค ์ประกอบของฉากและส ีมี
ความหมาะสมสวยงาม  สบายตา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ( =4.07, S.D.=0.91) ได้รับความบันเทิงจากแอนิเมชัน 2 
มิติ เรื่อง หิมะสีแดง มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (  =4.07, S.D.=0.91) ตัวละครและฉากมีความความ
สอดคล้องกัน มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (
 =4.03, S.D.=0.85) ความสมจริงของการเคลื่อนที ่ของตัว
ละคร มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =
3.93, S.D.=0.87) ระยะเวลาของแอนิเมชันมีความเหมาะสม มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  =3.90, S.D.=0.88) การ
ดำเนินเรื่องมีความน่าสนใจชวนให้ติดตาม มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดับมาก (  =3.90, S.D.=0.92) ตามลำดับ  และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ บทแอนิเมชัน 2 
มิติ เรื่อง หิมะสีแดง มีความเข้าใจง่าย มีผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.47, S.D.=0.97) 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
1. การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสีแดง ที่พัฒนาขึ้น 

มีความยาว 1.36 นาที ใช้กระบวนการพัฒนาตามรูปแบบ 3P ใน
การผล ิตประกอบด ้วย  Pre-Production (ก ่อนการผล ิต ) , 
Production (การผลิต), Post-Production (หลังการผลิต) และ
ใช้การสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อเป็นตัวสมมุติในแอนิเมชัน 2 มิติ 
เรื่อง หิมะสีแดง เพื่อดำเนินเรื่องราวในแอนิเมชันเรื่องนี้ ทำให้คน
ดูมีความบันเทิงกับแอนิเมชันเรื ่องนี้  ผลการประเมินคุณภาพ
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสีแดง โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 3.96, S.D. =0.66 ) ที ่ผล
การศึกษาเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมากจากเมื่อสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ 
เรื่อง หิมะสีแดง เสร็จสมบูรณ์แลว้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้นำแอนิเมชัน 
2 มิติ เรื่อง หิมะสีแดง ที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องและสมบูรณ์ จากนั้นทำการปรับปรุงตามที่ได้รับ
คำแนะนำ ซึ่งสอดคล้องจากงานวิจัย ชุมพล จันทร์ฉลอง [2] ได้
พัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รักษ์ผืนป่า มีความยาวประมาณ 10 

นาที  มีเนื้อหาเพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้สนใจรับทราบสภาพปัญหา
ของป่าไม้ รู ้สึกหวงแหนป่าไม้ และไม่ตัดไม้ทำลายป่า เพื ่อให้
ประเทศไทยยังคงมีป่าไม้ที ่สมบูรณ์สืบต่อไป มีผลประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับ รวมเป็น 4.33 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ด(ี = 4.33, S.D. = 0.69) มีระดับความพึงพอใจรวมทั้ง 3 ด้าน
อยู่ในระดับดี( = 4.26, S.D. = 0.64) และพงษ์พิพัฒน์ สาย
ทอง [3] ได้พัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนังประโมทัยในจังหวดั
มหาสารคาม โดยกำหนดแนวทางการออกแบบ การให้สีตัว
การ์ตูนและฉากให้มีความร่วมสมัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจส่งเสริมและพัฒนาการแสดงพื้นบ้าน และเป็นประโยชน์ 
ต่อการศึกษาค้นคว้าด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ทั้งยังเป็น
การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของหนังประโมทัยอันจะนำไปสู่
การผดุงร ักษามรดกทางวัฒนธรรมต่อไป คุณภาพของการ
ประเมินโดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.26 ซึ่งสูง กว่า
เกณฑ์คือค่าเฉลี่ย 3.50 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ ่มเป้าหมายที ่ม ีต่อ
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสีแดง ที่พัฒนาขึ้น จากกลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 
30 คน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.06, S.D. =0.88) ทั้งนี้
เนื่องจากผู้ศึกษาค้นคว้าได้นำแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสีแดง ที่
พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์  
จากนั้นทำการปรับปรุงตามที่ได้รับคำแนะนำสอดคล้องกับเฉลิม
วุฒิ สุตโท และธวัชชัย สหพงษ์ [1] ได้ทำการศึกษาการพัฒนา
การ์ต ูนแอนิเมชัน 2 มิติ เร ื ่อง หนูเมืองกับหนูนา มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชุมพล จันทร์ฉลอง [2] ได้พัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รักษ์
ผืนป่า มีความยาวประมาณ 10 นาที  มีเนื้อหาเพื่อเป็นสื่อกลาง
ให้ผู ้สนใจรับทราบสภาพปัญหาของป่าไม้  รู ้สึกหวงแหนป่าไม้ 
และไม่ตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้ประเทศไทยยังคงมีป่าไม้ที่สมบูรณ์
สืบต่อไป มีผลประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ รวมเป็น 4.33 ซึ่ง
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี( = 4.33, S.D. = 0.69) มีระดับ
ความพึงพอใจรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับดี( = 4.26, S.D. = 
0.64) 
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8.ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ 

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสีแดง ให้ได้แนวทางในการ
พัฒนาสื่อแอนิเมชัน จะต้องมีการเตรียมงาน วางแผน ออกแบบ
ตัวละครให้เหมาะสม น่าสนใจ และแนวทางในการพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รบัชม โดยต้องมีการศึกษาทั้งใน
กลุ่มเป้าหมายศึกษาในด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะในการทำโครงงานครั้งต่อไป  
         แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสีแดง ควรจะมีการพัฒนาใน
ด้านการเรียบเรียงเนื้อเรื่องให้เข้าใจ และคณุภาพของแอนิเมชันท่ี
มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 แบบจำลองภาพสมมิต ิของสถานที่ ท ่องเที่ยวจ ังหวัด
กาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาโมเดลสถานท่ี
ท่องเทีย่วจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาพโมเดล 19 ภาพ โดยเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวของ 18 อำเภอ และภาพโมเดลรวม 1 ภาพ โดยเป็น
แผนที่จังหวัด  ทั้งนี้เพื่อนำไปเผยแพร่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
ในรูปแบบภาพ 3 มิติ  ที่มีด้านเท่ากันทุกด้าน มีมุมเอียงและ
สัดส่วนแน่นอน ที่เรียกว่า ภาพไอโซเมตริก เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบจำลองภาพสมมิติของสถานที ่ท่องเที ่ยวจังหวัด
กาฬสินธุ ์ 
คำสำคัญ -- ไอโซเมตริก, ท่องเที่ยว 
 

ABSTRACT 
       Isometric Models of Kalasin Tourist Attractions 
format The objective is to design and develop a 
model of tourist attractions in Kalasin Province 1 8 
models, which are tourist attractions of 1 8  districts 
and a total of 1 models, including 1 province map, in 
order to be published or publicized about the tourist 
attractions in the form of 3 D images with all sides 
Equal on all sides There are certain angles and 
proportions known as isometric images. For the travel 
decisions of tourists The research instruments were 
Model of tourist attractions in Kalasin in isometric 
image format. 
Keywords – Isometric, Travel  
 

1. บทนำ 
     การท่องเที่ยวภายในจังหวัดหรือภายในประเทศ ถือเป็น
การท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารจัดการโดยท้องถิ่น  เพื ่อให้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวส่งไปถึงคนในท้องถิ่น รวมถึงไม่เป็น
เพียงกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังสามารถนำเสนอสถานที่
ท่องเที ่ยวในท้องถิ ่นให้เป็นที ่ร ู ้จ ักและนำไปสู ่การส่งเสริ ม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นแก่สังคม การท่องเที่ยวใน
จังหวัดไม่ใช่การท่องเที่ยวท่ีเป็นกระแสหลัก แต่เป็นการเดินทาง
ไปในชุมชนหรือทำกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณค่า มีเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์เป็นของตัวเอง นำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของเจ้าของ
ท้องถิ ่น และความประทับใจของผู ้มาเยือนจนต้องเดินทาง
กล ับมาเย ือนซ ้ำพร ้อมท ั ้ งบอกต ่อให ้ผ ู ้อ ื ่นได ้มาส ัมผัส
ประสบการณ์ ซึ่งถือเป็นกุญแจเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั ่งย ืน การจัดทำแบบจำลองภาพสมมิติของสถานที่
ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  ยังสามารถนำไปเผยแพร่ยังสือ่สังคม
ออนไลน์และมอบให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับการกับการ
ท่องเที่ยวเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อ เช่น สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนตำบล เป็นต้น ซึ ่งการเผยแพร่ผ่านสื ่อสังคมออนไลน์ 
สามารถกดแชร์จากเพจ เฟสบุ๊ค หรือการรีทวิตผ่านทวิตเตอร์ 
ผู ้คนสามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ทำให้การเผยแพร่
เป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ดังนั้น ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะ
ทำแบบจำลองภาพสมมิติของสถานท่ีท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ถือว่า
เป ็นอ ีกหน ึ ่ งช ่องทางในการศ ึกษาข ้อม ูลเบ ื ้องต ้นให้กับ
นักท่องเที่ยว ประกอบการตัดสินใจ และสะดวกต่อการ
นำไปเผยแพร่ 
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1.1 วัตถุประสงค ์
 เพื่อออกแบบและพัฒนาแบบจำลองภาพสมมิติของสถานท่ี
ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 
1.2 ขอบเขต 
     1.2.1 ขอบเขตด้านการออกแบบ แบบจำลองภาพสมมิติ
ของสถานท่ีท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาพโมเดล 19 ภาพ โดย
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ 18 อำเภอ และภาพโมเดลรวม 1 
ภาพ โดยเป็นแผนที่จังหวัด 1 ภาพ ในรูปแบบภาพ 3 มิติ ที่มี
ด้านเท่ากันทุกด้าน มีมุมเอียงและสัดส่วนแน่นอน ที่เรียกว่า 
ภาพไอโซเมตริก  
    1.2.2 ขอบเขตด้านเนื ้อหา โดยมีสถานที ่ท่องเที ่ยว 18 
อำเภอดังต่อไปนี้ 

1. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีโมเดลสถานที่ท่องเที่ยว 
ได้แก่ วัดศรีบุญเรือง หรือ วัดเหนือ, วัดกลาง, พระพุทธสถานภู
ปอ, อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร, พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์, 
วงเวียนโปงลาง และ หาดดอกเกด 
 2. อำเภอนามน มีโมเดลสถานที่ท่องเที่ยว คือ วัง
พญานาค-ป่าหิมพานต์ 
  3. อำเภอกมลาไสย มีโมเดลสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ 
พระธาตุยาคู, เมืองฟ้าแดดสงยาง, วัดโพธิ์ชัยเสมา และ พระ
ธาตุโนนสาวเอ้  
       4. อำเภอร่องคำ มีโมเดลสถานท่ีท่องเที่ยว ได้แก่ วัดอุ
มังคละนาเรียง และ หนองเลิงเปือย  
  5. อำเภอกุฉินารายณ์ มีโมเดลสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ 
ถ้ำฝ่ามือแดง, ภูผาผึ้ง, น้ำตกตาดสูงและน้ำตกตาดยาว และ 
อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง  
 6. อำเภอเขาวง มีโมเดลสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ดังนี้ 
น้ำตกตาดทอง และ วัดวังคำ  
 7. อำเภอยางตลาด มีโมเดลสถานท่ีท่องเที่ยว ได้แก่ ทุ่ง
ทานตะวันสีทองหนองทึง, ทะเลบัวแดง และ เขื่อนลำปาว 
 8. อำเภอห้วยเม็ก มีโมเดลสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ วัด
บ้านหาดทรายมูล และ พระธาตุพนมจำลอง 
  9. อำเภอสหัสขันธ์ มีโมเดลสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่  
พุทธสถานภูสิงห์, วัดสักกะวัน, พิพิธภัณฑ์สิรินธร ฟอสซิล 
 
  

ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว, เขื ่อนลำปาว, สะพานเทพสุดา, วัดพุทธ
นิมิตภูค่าว และ สวนไดโนเสาร์ 
 10. อำเภอคำม่วง มีโมเดลสถานที ่ท่องเที ่ยว ได้แก่   
เขื่อนลำปาว, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพน, 
พระบรมธาตุเจดีย์วัดป่ารังสีปาลีวัน และ ซากฟอสซิลไดโนเสาร์
ภูน้อย 
    11. อำเภอท่าคันโท มีโมเดลสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ 
สวนสะออน, วนอุทยานภูพระ และ หาดท่าคันโท 
 12. อำเภอหนองกรุงศรี มีโมเดลสถานที ่ท่องเที ่ยว 
ได้แก่ วัดถ้ำไทรทอง และ เกาะมหาราช 
 13. อำเภอสมเด็จ มีโมเดลสถานที่ท่องเที ่ยว ได้แก่  
น้ำตกแก้งกะอาม, อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ และ น้ำตกผาลี่ 
 14. อำเภอห้วยผึ้ง มีโมเดลสถานที่ท่องเที่ยว คือ อ่าง
เก็บน้ำห้วยผึ้ง 
 15. อำเภอสามชัย มีโมเดลสถานท่ีท่องเที่ยว ได้แก่  ป่า
สงวนแห่งชาติภูพาน, และ จุดชมวิวเขื่อนลำปาวตอนบน 
 16. อำเภอนาคู มีโมเดลสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ วน
อุทยานภูแฝก และ น้ำตกผานางคอย  
 17. อำเภอดอนจาน มีโมเดลสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ 
ดังนี ้น้ำตกไทรย้อย, วัดวิเศษไชยศรี และ วัดดอยดงเย็น 
 18. อำเภอฆ้องชัย มีโมเดลสถานที่ท่องเที ่ยว ได้แก่  
ดังนี ้สวนปันบุญ และ หนองกุดเชื่อม 
1.3 เคร่ืองมือ 
 1.3.1 โปรแกรม Adobe  Illustrater cc   
 1.3.2 โปรแกรม Adobe Photoshop 
 1.3.3 โปรแกรม Procreate For Ipad 
          1.3.4 แบบประเมินประสิทธิภาพ แบบจำลองภาพสม
มิติของสถานท่ีท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1 ภาพไอโซเมตริก (Isometric) หมายถึง ภาพ 3 มิติ  ที่
มีด้านเท่ากันทุกด้าน มีมุมเอียงและสัดส่วนแน่นอน ภาพไอโซ
เมตริกนี้จะแสดงให้เห็นถึงด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน โดย
ที่ขอบงานจะตั้งตรงขึ้นในแนวดิ่งและชิ้นงานจะถูกสมมติให้วาง
เอียงไปด้านหน้าประมาณ 35 องศา 16 ลิปดา ซึ่งจะได้ภาพ
ด้านข้างเอียงทำมุม 30 องศา กับแนวระดับเท่ากันท้ังสองด้าน 
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        2.1.1.1 ลักษณะของภาพไอโซเมตริก 
   1) โครงร่างของขอบภาพจะประกอบด้วยเส้น 3 

เส้น คือ เส้นเอียง 30 องศา เส้น และ เส้นในแนวดิ่ง (90 องศา) 1 
เส้น 

   2) ขนาดความกว้าง ความสูง และความลึกของ
ภาพจะมีขนาดเท่ากับขนาดของจริง 

   3) ขอบของชิ้นงานหรือส่วนที่ถูกบังเอาไว้หรือมอง
ไม่เห็นจะถูกเขียนด้วยเส้นประ 
 2.1.2 การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางของ
มนุษย์จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หรือการ
เดินทางจากถิ่นพำนักที่อาศัยไปยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราว
ด้วยความสมัครใจไป และเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการ
ท่องเที่ยวมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ เช่น การ
เดินทางเพื่อการพักผ่อน การเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขนักีฬา 
การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การ
เดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง หรือเพื่อนการเดินทางเพื่อ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 
ได้แก่ แหล่งท่องเที ่ยวเชิงธรรมชาติ , แหล่งท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวเชิงเพื ่อการนันทนาการ , แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 2.1.3 สถานท่ีท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 1) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีสถานท่ีท่องเที่ยว ดังนี้ วัดศรี
บ ุญเร ือง หร ือ ว ัดเหนือ , วัดกลาง , พระพุทธสถานภูปอ , 
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร, พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์,วง
เวียนโปงลาง, หาดดอกเกด 
 2) อำเภอนามน มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ วังพญานาค -
ป่าหิมพานต์ 
 3) อำเภอกมลาไสย มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ พระธาตุ
ยาคู, เมืองฟ้าแดดสงยาง, วัดโพธิ์ชัยเสมา, พระธาตุโนนสาวเอ้  
 4) อำเภอร่องคำ มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ วัดอุมังคละ
นาเรียง, หนองเลิงเปือย  
 5) อำเภอกุฉินารายณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ ถ้ำฝ่า
มือแดง, ภูผาผึ้ง, น้ำตกตาดสูงและน้ำตกตาดยาว, อ่างเก็บน้ำ
ห้วยจุมจัง 
 6)  อำเภอเขาวง  มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ น้ำตกตาดทอ, วัดวัง
คำ 

 7) อำเภอยางตลาด ม ีสถานที ่ท ่องเท ี ่ยว ด ังนี้  ทุ่ ง
ทานตะวันสีทองหนองทึง, ทะเลบัวแดง, เขื่อนลำปาว 
 8) อำเภอห้วยเม็ก มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ วัดบ้านหาด
ทรายมูล, พระธาตุพนมจำลอง 
  9) อำเภอสหัสขันธ์ มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ พุทธสถาน
ภูสิงห์, วัดสักกะวัน, พิพิธภัณฑ์สิรินธร ฟอสซิลไดโนเสาร์ภูกุ้ม
ข้าว, เขื ่อนลำปาว, สะพานเทศสุดา, วัดพุทธนิมิตภูค่าว, สวน
ไดโนเสาร์ 
 10) อำเภอคำม่วง มีสถานท่ีท่องเที่ยว ดังนี้ เขื่อนลำปาว, 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพน , พระบรมธาตุ
เจดีย์วัดป่ารังสีปาลีวัน, ซากฟอสซิลไดโนเสาร์ภูน้อย 
 11) อำเภอท่าคันโท มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ สวนสะ
ออน, วนอุทยานภูพระ, หาดท่าคันโท 
 12) อำเภอหนองกรุงศรี มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ วัดถ้ำ
ไทรทอง, เกาะมหาราช 
 13) อำเภอสมเด็จ มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ น้ำตกแก้ง
กะอาม, อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ, น้ำตกผาลี่ 
 14) อำเภอห้วยผึ้ง มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ อ่างเก็บน้ำ
ห้วยผึ้ง 
 15) อำเภอสามชัย มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ ป่าสงวน
แห่งชาติภูพาน, จุดชมวิวเขื่อนลำปาวตอนบน 
 16) อำเภอนาคู มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ วนอุทยานภู
แฝก, น้ำตกผานางคอย  
 17) อำเภอดอนจาน มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ น้ำตกไทร
ย้อย, วัดวิเศษไชยศรี, วัดดอยดงเย็น 
 18) อำเภอฆ้องชัย มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ สวนปันบุญ, 
หนองกุดเชื่อม 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อัตพล คุณเลิศ ได้การวิจัย พัฒนาสื่อมัลติมีเดียการ์ตูน 3 
มิติ โดยนำเสนอผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม เพื ่อนำมา
ออกแบบและนำเสนอเป็นเรื่องราวแบบการ์ตูน 3 มิติ ผลของ
การประเมินพบว่ามีค่าเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 5.00 และมีค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที ่ 0.00 จากนั้นนำการ์ตูน 3 มิติ แอปพลิเคชัน
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
จำนวน 200 คน พบว่าระดับความพึงพอใจของการใช้งานแอป
พลิเคชันมีค่าเฉลี่ยที่ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 
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ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันสามารถ
สร้างแรงจูงใจและมีผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวได้ [6] 
 รุ่งนภา สุวรรณศรี ได้ทำการวิจัย วิวัฒนาการการสร้างสรรค์
ภาพประกอบร่วมสมัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักออกแบบ
นิยมสร้างสรรค์ภาพประกอบด้วยวิธีการเขียนภาพลาย เส้น 
ระบายส ี การถ ่ายภาพ และการนำภาพมาตกแต ่งด ้วย
คอมพิวเตอร์ มีท้ังรูปแบบภาพ 2 มิติและ 3 มิติ [7] 
 นภัสวันต์ ปิ ่นแก้ว และ วัตสาตรี ดิถียนต์ ได้ทำการวิจัย 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระหว่างสื่ออินโฟกราฟิก
แบบภาพนิ่งและสื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพเคลื่อน ไหวเรื่อง วัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก แบบภาพนิ่งและ
สื ่ออินโฟกราฟิกแบบภาพเคลื ่อนไหวเร ื ่อง วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนามีความแตกต่างกัน โดยนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อ
อินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่งมีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
สื ่ออินโฟกราฟิกแบบภาพเคลื่อนไหวที ่ระดับ 0.05 และ 2) 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง 
และแบบภาพเคลื่อนไหวเรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนมีความ
พึงใจต่อสื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพเคลื่อนไหวอยู่ในระดับมาก
ที่สุดและสื่ออินโฟกราฟิกแบบ ภาพนิ่งนักเรียนที่ เรียนด้วยสื่อ
อินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด [8] 
 นิติศักดิ์ เจริญรูป ได้ทำการวิจัย การประยุกต์ใช้ความเป็น
จริงเสริมเพื่อนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาวัดพระ
แก้ว จังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับนักท่อง เที่ยว
ใน 2 ลักษณะ คือ 1) นำเสนอความเป็นจริงเสริมจากหนังสือ 
เพื่อให้ผู ้อ่านสามารถเห็นสถาน ที่ท่องเที่ยวจริงผ่านวีดีโอที่
จัดทำขึ้นในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษา จีน โดยใช้การอ่านสัญลักษณ์ (รูปภาพ) จากหนังสือ และ 
2) นำเสนอความเป็นจริงเสริมจากภาพสถานที่จริง เพื ่อให้
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจประวัติ รวมถึงข้อมูลศาสนสถาน
ภายในวัดพระแก้วเพิ่มมากขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ [9] 
 ณัฐ อนันตลาโภชัย  ได้การทำวิจัย การสร้างแบบจำลอง
สามมิติจากภาพสองมิติเป็นการแสดงวัตถุในรูปแบบสามมิติ (X, 
Y, Z) พร้อมการจำลองพื้นผิวของวัตถุ เพื ่อให้สามารถสร้าง

แบบจำลองข้อมูลที่มีอย่างจำกัดโดยผู้สร้างจะเป็นผู้กำหนด
คุณลักษณะของแบบจำลองจากวัตถุในรูปภาพวิธีการนี้อำนวย
ความสะดวกต่อการสร้างแบบจำลองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป เมื่อ
เปรียบเทียบกับการสร้างแบบจำลองด้วยวิธีปกติที่ผู้สร้างต้อง
ทำการควบคุมการสร้างแบบจำลองหลายขั้นตอนและต้องมี
ความชำนาญอีกด้วย [10] 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 การทำงานวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและนำเสนอ
โมเดลสถานที ่ท ่องเที ่ยวจ ังหวัดกาฬสินธ ุ ์ ในรูปแบบภาพ 
Isometric  กรณีศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ
ได้ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วจงัได้
ทำการดำเนินงานวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
3.1 วางแผนและสำรวจสถานที่ท่องเท่ียวในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 3.1.1 ได้ออกไปเก็บข้อมูลที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ ์
 3.1.2 เก็บรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ ์จาก
เว็บไซต์ Thailand Tourism Directory และ เว็บไซต์สำนักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3.2 ศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษาข้อมูลที่พื้นที่สำนักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้ให้ข้อมูลว่าให้ไปศึกษาในเว็บไซต์ 
Thailand Tourism Directory  
3.3 การร่างรูปแบบโมเดลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์
ในรูปแบบภาพ ไอโซเมตริก 
 มีสถานที่ทองเที่ยวที่ออกแบบโดยการร่างรูปแบบจำนวน 
18 อำเภอกับอีก 1 จังหวัดที่เป็นแผนที่รวมทุกอำเภอ ดังนี ้
 

อำเภอเมืองกาฬสินธุ ์

 
 
 

อำเภอยางตลาด 

 
 

 

ภาพ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ ์และอำเภอยางตลาด 

https://thailandtourismdirectory.go.th/
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อำเภอหว้ยเมก็ 

 
 

 
อำเภอนาคู 

 
 
 
อำเภอเขาวง 

 
 

 
อำเภอฆอ้งชัย 

 
 
 

อำเภอสามชยั 

 
 
 
อำเภอร่องคำ 

 
 
 
อำเภอทา่คันโท 

 
 
 
อำเภอนามน 

 
 
 

 

 
อำเภอหว้ยผึ้ง 

 
 

 
 อำเภอดอนจาน 

 
 
 

อำเภอคำม่วง 

 
 
 
อำเภอหนองกุงศรี 

 
 

 

อำเภอกมลาไสย 

 
 
 
อำเภอสมเด็จ 

 
 
 
อำเภอกุฉนิารายน ์

 
 
 
อำเภอสหัสขันธ์ 

 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพ 2 อำเภอหว้ยเม็ก และอำเภอสามชัย 

 
ภาพ 3 อำเภอหว้ยผึ้ง และอำเภอกมลาไสย 

 
 

ภาพ 4 อำเภอนาคู อำเภอร่องคำ 

 
อำเภอกมลาไสย 

 
 

ภาพ 6 อำเภอเขาวง อำเภอท่าคันโท 

 
 

 อำเภอกมลาไสย 
 

 

ภาพ 8 อำเภอฆ้องชัย และอำเภอนามน 

 
 
 

อำเภอกมลาไสย 
 

 

ภาพ 9 อำเภอหนองกุงศร ี    และอำเภอสหัสขนัธ์ 

 
อำเภอนามน 

 
 
 

อำเภอกมลาไสย 
 

 

ภาพ 7 อำเภอคำม่วง อำเภอกุฉินารายน ์

 
 

อำเภอนามน 
 
 
 

อำเภอกมลาไสย 
 

 

ภาพ 5 อำเภอดอนจาน  และอำเภอสมเด็จ 

 
 
 

อำเภอนามน 
 
 
 

อำเภอกมลาไสย 
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4. ผลการดำเนินงาน 
 จากการออกแบบแบบจำลองภาพสมมิต ิของสถานที่
ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์โดยผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างโมเดลของ
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว 3 
แห่งได้แก่ 
 

4.1 ทะเลบัวแดง อำเภอยางตลาด อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า 
ตำบลอิตื้อ สัมผัสความงดงามของ ทะเลบัวแดง ที่บานสะพรั่ง
ไปทั่วผืนน้ำกว้างใหญ่ ด้วยสภาพอากาศหนาวเย็น ส่งผลให้
ดอกบัวแดงนับล้านดอก พร้อมใจกันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาและ
ออกดอกสีแดงละลานตาเต็มอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า พื้นที่
กว ่า 1,000 ไร่  รายละเอียดของโมเดล ม ีล ักษณะรูปทรง
สี่เหลี่ยม มีพื้นผิวเป็นน้ำสีฟ้า มีใบบัวสีเขียว มีดอกบัวสีแดง มี
เรื่อสีน้ำตาล และมีคนนั่งเรื่อตกปลาใส่เสื้อสีส้ม 

 

 
ภาพ 10 ทะบวัแดง 

 
4.2 เขื ่อนลำปาว อำเภอยางตลาด เข้าสู ่เส้นทางทางหลวง
หมายเลข 209 (กาฬสินธุ์-มหาสารคาม) ตรงหลักกิโลเมตรที่ 
10 แยกขวามือเข้าเขื่อนลำปาวตามถนนลาดยาง 26 กิโลเมตร 
เป็นเขื่อนดินสูงจากระดับน้ำทะเล 33 เมตร และสันเขื่อนยาว 
7.8 เมตร เพื่อปิดกั้นลำน้ำปาวและห้วยยาง อ่างเก็บน้ำแฝดทาง
ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือ ถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อ
การเกษตรโดยเฉพาะ รายละเอียดของโมเดล มีลักษณะรูปทรง
สี่เหลี่ยม มีพื้นผิวเป็นน้ำสีฟ้าและขอบเป็นหญ้าสีเขียวอ่อน มีสี
ของเขื่อนเป็นปูนสีเทา มีถนนข้างบนเขื่อนเป็นสีดำ มีโรงเก็บ
ไฟฟ้าสีเทา มีเสาสัญญาณสีดำ และมีต้นไม้สีเขียวส่วนของลำ
ต้นสีน้ำตาล 

ภาพ 12 เขื่อนลำปาว 

 
4.3 ทุ่งทานตะวันสีทอง หนองทึง อำเภอยางตลาด ตำบลหัวนา
คำ ถนนสายกาฬสินธุ์ - ขอนแก่นที่มีดอกทานตะวันสีเหลือง
ทอง กว่า 15,000 ดอก ชูช่อรับแสงอาทิตย์เหลืองอร่ามไปทั่ว
บริเวณเนื้อที่กว่า 20 ไร่ ช่วงเวลาหน้าเที่ยวคือ ปลาย ธันวาคม 
ถึง กุมภาพันธ์ รายละเอียดโมเดล มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม มี
พื้นผิวเป็นดินสีน้ำตาล มีแปลงทานตะวันสีน้ำตาลเข้ม มีดอก
ทานตะวันสีเหลือง มีเกสรสีน้ำตาล มีใบสีเขียว มีลำต้นสีเขียว 
และมีป้ายสถานท่ีท่องเที่ยวสีน้ำเงินขอบสีน้ำตาล 
 

 
ภาพ 13 ทุ่งทานตะวันสีทอง หนองทึง 
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4.4 อำเภอยางตลาด รายละเอียดโมเดล มีพื้นผิวสีเขียวและสี
น้ำตาล ทะเลบัวแดง มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม มีพื้นผิวเป็นน้ำ
สีฟ้า มีใบบัวสีเขียว มีดอกบัวสีแดง มีเรื่อสีน้ำตาล และมีคนนั่ง
เรื่อตกปลาใส่เสื้อสีส้ม หาดดอกเกด มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม 
มีพื้นผิวเป็นน้ำสีฟ้าและดินสีน้ำตาล มีห่วงยางสีเหลือง และมี
ร่มสีแดง เขื่อนลำปาว มีลักษณะรูปทรงสี่เหลีย่ม มีพื้นผิวเป็นน้ำ
สีฟ้าและขอบเป็นหญ้าสีเขียวอ่อน มีสีของเขื่อนเป็นปูนสีเทา มี
ถนนข้างบนเขื่อนเป็นสีดำ มีโรงเก็บไฟฟ้าสีเทา มีเสาสัญญาณสี
ดำ และมีต้นไม้สีเขียวส่วนของลำต้นสีน้ำตาล ทุ่งทานตะวันสี
ทอง หนองทึง มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม มีพื ้นผิวเป็นดินสี
น้ำตาล มีแปลงทานตะวันสีน้ำตาลเข้ม มีดอกทานตะวันสี
เหลือง มีเกสรสีน้ำตาล มีใบสีเขียว มีลำต้นสีเขียว และมีป้าย
สถานท่ีท่องเที่ยวสีน้ำเงินขอบสีน้ำตาล 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 14 อำเภอยางตลาด 

 
6. สรุปผลการดำเนินงาน 

 จากการทำวิจัยในครั้งน้ีมีแนวคิดที่เพื่อออกแบบพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพแบบจำลองภาพสมมิติของสถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปเผยแพร่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวใน
รูปแบบภาพ 3 มิติ  ที ่มีด้านเท่ากันทุกด้าน มีมุมเอียงและ
สัดส่วนแน่นอน ที่เรียกว่า ภาพไอโซเมตริก เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ โมเดลสถานท่ีท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ในรูปแบบภาพไอ
โซเมตริก 
 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการออกแบบและพัฒนาแบบจำลองภาพสมมิติของ
สถานท่ีท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อการนำไปเผยแพร่สถานที่
ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และจะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ต้องเผยแพร่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  
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สังคมไทยกับวัยเกษียณ 
Thai society and retirement age 

 
ณิชานันท์ จำปาทอง1, กุลปภสั มั่งคั่ง2 และ ธีรดา โชติพันธ์3* 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
Emails: std.60122040131@ubru.ac.th, std.63122040129@ubru.ac.th, theerada.C@ubru.ac.th* 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก 2 
มิติ เรื่องสังคมไทยกับวัยเกษียณ 2) เพื่อหาคุณภาพของสื่อโมช่ัน
กราฟิก 2 มิติเรื่องสังคมไทยกับวัยเกษียณ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของกลุ ่มเป้าหมายที ่มีต่อสื ่อโมชั ่นกราฟิก 2 มิติเรื ่อง
สังคมไทยกับวัยเกษียณที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1) การพัฒนาสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติเป็นการสร้างสื่อท่ีมีความ
แปลกใหม่ ทันสมัย และมีการใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ
สถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน 
 2) การหาคุณภาพของสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิตินั้นใช้เกณฑ์ด้าน
เนื ้อหาของสื่อ ด้านภาพ เสียง และเทคนิคพิเศษเป็นการหา
คุณภาพของสื่อ 
 3) จากการประเมินคุณภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
พบว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่คะแนนเฉลี่ย 4.10 เนื้อหา
และรูปแบบมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำไปใช้
ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างได้และจากการศึกษาความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติใน
ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.34  
คำสำคัญ -- โมช่ันกราฟิก, วัยเกษียณ, แอนิเมชัน 2 มิติ 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) to develop a 2D motion 
graphics media on Thai society and retirement age 2) to 
find the quality of 2D motion graphics media on Thai 
society and retirement age 3) to study satisfaction The 
target groups towards 2-dimensional motion graphics  

media on Thai society and retirement age used in the 
research were percentage, mean and standard 
deviation. 
 1) The development of 2D motion graphics media is 
the creation of innovative and modern media with up-
to-date information on the current situation of the 
elderly. 
 2) The quality determination of 2D motion graphics 
media is based on the content criteria of picture, sound 
and special effects media to determine the quality of 
the media. 
 3) From the evaluation of the quality of the media 
by 5 experts, it was found that the quality of the media 
was at a high level at an average score of 4.10 The 
content and format were suitable for the target 
audience. It can be used in the study of the sample 
group and the satisfaction study found that the 
samples were satisfied with the 2D motion graphics 
media at the high level. At 4.34 average score. 
Keywords -- motion graphic, retirement age, animation 
2D 

 
1. บทนำ 

 ในสังคมโลกปัจจุบัน สถานการณ์ประชากรกําลังเป็นที่ได้รับ
ความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างประชากรที่กําลัง
มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งเป็นสังคมที ่เข้าสู ่สังคม
ผู้สูงอาย ุ(Aging Society) ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ 
(Aging society) แล้ว หากพิจารณาจากคําจํากัดความที่ว่าสังคม

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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ผู้สูงอายุคือสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 10% 
หรือมีประชาชนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 7% ประเทศไทยก็
เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี 2548 เพราะตอนนั้นประเทศไทย
มีประชากรตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 10.4% และยังคาดการณ์ว่าในอีก 
20 ปีข้างหน้า สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สงูอายุโดยสมบูรณ ์(Aged 
Society) โดยพิจารณาจากจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่า 20% หรือมีประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเกินกว่า 14% 
คาดว่าในปี 2571 ประเทศไทยจะมีผู ้อายุเกิน 60 ปี 23.5% 
กล่าวโดยรวม คือ ประเทศไทยจะก้าวจากสังคมผู้สูงอายุ เป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในเวลาเพียง 20 กว่าปีเท่านั้น ซึ่งถือ
ว่าใช้เวลาน้อย ในขณะที่กลุ่มประเทศที่เป็นคลื่นระลอกแรกของ
สังคมผู้สูงอายุซึ ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ใช้เวลา
ค ่อนข ้างมาก เช ่น ฝร ั ่ งเศสใช ้ เวลา 115 ป ี  สว ี เดน  85 ปี
ออสเตรเลีย 73 ปี สหรัฐอเมริกา 69 ปี เป็นต้น ทำให้ประเทศ
เหล่านี้มีเวลาปรับตัวปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ ขณะที่กลุ่มประเทศที่เป็น
คลื่นลูกที่สอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศกําลังพัฒนา ใช้เวลาสั้น
กว่ามาก เช่น ชิลีในเวลา 27 ปี จีน 26 ปี ไทย 22 ปี สิงคโปร์ 19 
ปี เป็นต้น ทำให้มีเวลาเตรียมตัวน้อยประเทศไทยเมื่อเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุจึงควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับ โดยเมื่อมีคนแก่ หรือ
คนชรามากขึ้นสัดส่วนคนทํางานลดลง ผลผลิตโดยรวมก็จะลดลง 
ส่งผลให้รายได้ของประเทศลดลงเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ผู้สูงอายุต้องเกษียณจากการงานไม่มีรายได้ต้อง
อาศัยรายได้จากเงินที่เก็บออมไว้ถ้าหากไม่มีเงินออมไว้มากพอก็
จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการดำรงชีพเป็นภาระแก่สังคมที่ต้อง
ช่วยเหลือเกื้อกูลจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอ 
เมื่อถึงวัยสูงอายุสภาพร่างกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงต้องมี
การปรับตัว และที่สำคัญเมื่ออายุมากขึ้นสภาพร่างกายเริ่มเสื่อม
ถอยลง ปัญหาด้านสุขภาพก็จะตามมาซึ่งทั้งหมดเป็นปัญหาที่ทุก
ภาคส่วนสมควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับจำนวนผู้สูงอายุท่ีจะมี
เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
 ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญที่เกิดขึ้นและมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในสังคมผู้สูงอายุจึงจัดทำสื่อโมช่ันกราฟิก 2 
มิติ แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน และ
สถานการณ์ผู้สูงอายุในต่างประเทศ ผลกระทบจากการที่ประเทศ
ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพร้อมด้วยบทสรุปและข้อเสนอแนะ
สำหรับเรื่องนี้ 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1) เพื่อพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เรื่อง สังคมไทยกับวัย
เกษียณ 
 2) เพื่อหาคุณภาพของสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ เรื่อง สังคมไทย
กับวัยเกษียณ 
 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อโมช่ัน
กราฟิก 2 มิติ เรื่องสังคมไทยกับวัยเกษียณ 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 ในการดำเนินวิจัยสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ เรื่องสังคมไทยกับวยั
เกษียณกลุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธีเลือกแบบสุ่ม รวมทั้งรวบรวม
ข้อมูลเอกสารที ่มาจากกรมกิจการผู ้ส ูงอายุ สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง อีกทั ้งสถานการณ์จาก
กรณีศึกษาในสื่ออินเตอร์เน็ต โดยใช้วิธีการสังเคราะห์เอกสาร
และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ได้แก่กลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจำนวน 30 คน 

 
4. วิธีการดำเนินงาน  

 การดำเนินงานศึกษาผู้จัดทำศึกษากระบวนการผลิต
โมช่ันกราฟิก 2 มิติเรื่องสังคมไทยกับวัยเกษียณ นำมาประยุกตใ์ช้
ในการผลิตชิ้นงาน โดยผู้วิจัยได้สรุปกระบวนการทำงานดังน้ี 
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รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

จัดทำ storyboard 
 

ออกแบบcharacter 
 

การทำ animatic 
 

ใส่ Effect เสียง 
 

 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและ 
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

 
ผู้เชี่ยวชาญและกลุม่เป้าหมาย  
ทำแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

ภาพ 1 แสดงภาพสรุปกระบวนการทำงาน 
 
4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะนำมาจัดทำโครงงานโดย
ศึกษาข้อมูลให้มากที่สุด แล้วนำมาคัดกรองส่วนที่ต้องการนำมา
จัดเป็นโครงงานจนได้ข้อสรุปของโครงงาน 
 
4.2 จัดทำ Story Board 
 ในการออกแบบท่าทางตัวละครและออกแบบฉาก รวมถึงการ
วางมุมกล้องของแต่ละ Shot ได้นำตัวอย่างจากวีดิโอหลายๆ 
เรื่องมาผสมผสานกัน และดึงเอาฉากที่ตรงกับความต้องการของ
ภาพที่วางไว้มาทำ Story Board 
 

 
 

 
ภาพ 2 แสดงภาพการจัดทำ Story Board 

 
4.3 ออกแบบ Character 
 โดยสร้างตัวละครขึ้นมาตามตวัแบบท่ีร่างไว้ จากนั้นสแกนเข้า
มาในคอมพิวเตอร์ หรือวาดลงในโปรแกรม Illustrator โดยการ
สร้าง Layer ขึ้นมาใหม่และแยก Layer แต่ละสีออกทุกสี รวมทั้ง
พื้นหลังและTexture หากมีในผลงาน โดยขั้นตอนนี้จะเลือกใช้สี
และโทนสีต่างๆ เป็น Tone and shade ไม่ให้ผสมกันเพราะจะ
ง่ายต่อการใส่ Effect ในภายหลัง 
 

 
ภาพ 3 แสดงการออกแบบในโปรแกรม Illustrator 

 

 
ภาพ 4 แสดงการออกแบบ Character 
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4.4 การทำ Animatic 
 ทำการ Animatic โดยนำไฟล์ที่ได้ทำการออกแบบไว้แล้วใน
โปรแกรม after effect เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวที่ smooth 
โดยใช้คำสั่ง Easy ease 
 

 
ภาพ 5 แสดงภาพการทำแอนิเมชัน 

 

 
ภาพ 6 แสดงภาพการมาร์คจุด 

 

 
ภาพ 7 แสดงภาพการเคลื่อนไหว 

 

4.5 ใส่ Effect เสียง 
ใส ่ เอฟเฟกต ์ เส ียง Background / sound after / เส ียง

บรรยายโดยใช้โปรแกรม Premiere Pro CC เพื ่อให้เกิดความ
กระตุ้นในการรับชมเพราะเป็นจุดสำคัญของเรื่อง 

ภาพ 8 แสดงภาพในการใส่เสียง 
 
4.6 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาข้อบกพร่องของตัวชิ้นงาน และ
ทดลอง ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไขและ พัฒนาช้ินงานให้ดียิ่งข้ึน 
 
4.7 ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายทำแบบประเมินความพึง 
พอใจ  
 ประเม ินความพ ึงพอใจจากผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญ  5 ท ่าน และ
กลุ่มเป้าหมายทำแบบประเมินความพึงพอใจในขั้นการประเมิน
ความพึงพอใจสื ่อโมชั ่นกราฟิก 2 มิติ เรื ่องสังคมไทยกับวัย
เกษียณ โดยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม จำนวน 30 คน 
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ 
เรื่องสังคมไทยกับวัยเกษียณ 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในขั ้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลผู ้ว ิจ ัยได้จำแนกการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ระยะ ที่สัมพันธ์กับรูปแบบของการ
เก็บข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ระยะที1่ ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ 2 ส่วน สำคัญคือ 
การวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ข ้อม ูลท ี ่ ได ้จากการเก ็บข้อม ูลภาคสนาม โดยมี  
รายละเอียดของขั้นตอนและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
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 ส่วนที่ 1 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิค
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหานี้เป็นการการนำเอาความสัมพันธ์ของเนื้อหามาทำการ
แตกยอดทางความคิดให้อยู ่ในรูปแบบแผนผังความคิด (Mind 
Mapping) ซึ่งผู ้วิจัยได้นำผลจากการวิเคราะห์ข ้อมูลมาลำดับ
เนื้อหา ในส่วนของทฤษฎีที่ถูกนำมาใช้ในการออกแบบ 
 ส่วนที่ 2 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ ข้อมูลในส่วน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์
ข้อมูลภาคสนามในเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์
กลุ่มคำสำคัญ โดยผู้วิจัยนำเอาแบบกลุ่มคำที่สอดคล้องกันของ
เนื้อหาในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลภาคสนามจาก
แบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์คำหลัก 
(Domain Analysis) เพื่อท่ีจะนำตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์มา
สร้างข้อสรุปของรูปแบบสื่อที่เหมาะสมที่จะนำไปผลิตเป็นสื่อ
ต้นแบบ 
 ระยะที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีการด้าน
สถิติที่ผู้วิจัยเก็บรวมรวมจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ 
กลุ ่มเป้าหมายและแบบประเมินคุณภาพสื ่อโดยผู ้เชี ่ยวชาญ 
ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญสองหัวข้อ ได้แก่ ด้านเนื้อหา และด้าน
การนำเสนอสื ่อโมชั ่นกราฟิก ซึ ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
แบบสอบถามนั้นผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินเป็นแบบมาตรส่วน 
ประเมินค่า (Rating Scale) โดยมีวิธีการดังนี้ 
 นำข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความคิดเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีต่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ และข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อสื ่อโมชั ่นกราฟิก 2 มิติของกลุ่มเป้าหมาย มา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และนำค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูล มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ดังนี ้
  ค่าเฉลี่ย ระดับการประเมินคุณภาพ  
  4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพมากที่สุด  
  3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพมาก  
  2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง  
  1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพน้อย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง มีคุณภาพน้อยที่สุด 

 

6. สรุปผลการวิจัย 
 ประเด็นสำคัญของผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

1) ผลของการวิจัยที่สำคัญจากการเก็บข้อมูลภาคสนามก่อน
ทำการผลิตสื่อ โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการ ซึ่ง
การใช้การสัมภาษณ์แบบกึ ่งมีโครงสร้าง (Semi Structured 
Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ อันได้แก่ผู้ที่มีอายุ 18 ปี 
บริบูรณ์ขึ้นไปท้ัง 30 คน และผลที่ได้คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ มี 
ความต้องการสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ เรื่องสังคมไทยกับวัยเกษยีณ 
โดยรูปแบบของตัวสื่อนั้นควรเป็นสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เพราะ
จะทำให้การประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพ 
และน่าสนใจ มากกว่าสื่อท่ัวไปที่เป็นการประชาสัมพันธ์ และการ
ให้ข้อมูล ที่เป็นแผ่นกระดาษ หรือการประกาศเพียงอย่างเดียว 
ส่วนข้อมูลที ่ต้องการให้มีการจัดทำสื ่อเกี ่ยวกับสถานการณ์
ผู้สูงอายุในปัจจุบัน 

2) ผลของการเก็บข้อมูลหลังสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ ประกอบ 
ด้วยผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และผล
การประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยใช้หลักการ 
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดย ลำดับขั้นตอนในการดำเนินการเก็บข้อมูลนั้นจากผู้วิจัยได้
เริ ่มต้นทำการเก็บข้อมูลจากผู ้เชี ่ยวชาญก่อน พบว่าผลการ
ประเมินคุณภาพสื ่อ โดยรวมอยู ่ในระดับคุณภาพมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.10 และผู้วิจัยได้นำกระบวนการการทำงานนี้ 
สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดพัฒนาผลงาน หรือ
เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาพัฒนาสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติให้กับผู้
ที่สนใจในสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ ได้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
มาปรับแก้ไขตามคำแนะนำทั้งด้านเนื้อหา และด้านการนำเสนอ
สื่อโมชั่นกราฟิก เพื ่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม สมบูรณ์ ตัวสื่อ 
น่าสนใจ และมีการใช้งานสื่องานมากยิ่งขึ้น ซ ี่งนำไปสู่พัฒนาสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ต้นแบบให้เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ก่อนจะนำไปเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในขณะที่ผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อนั้น พบว่าในด้านเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 ด้านการนำเสนอสื่อ
โมชั่นกราฟิก กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน 
ค่าเฉลี่ย 4.33  ซึ ่งโดยภาพรวมทั้งหมดของงานภาพรวมอยู่ใน
ระดับมีความพึงพอใจมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.34  
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ตาราง 1 สรุปแบบประเมินคุณภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 

1.ด้านเนื้อหา    
1.1 เนื้อหาในส่ือโมชั่นกราฟิกไม่ง่ายหรอื
ยากเกินไป 

4.20 0.45 มาก 

1.2 เนื้อหาในส่ือโมชั่นกราฟิกมีความ
เข้าใจ 

4.40 0.55 มาก 

1.3 สื่อโมชั่นกราฟกิมีเน้ือหาใหม่ๆ ให้ได้
เรียนรู ้

4.40 0.55 มาก 

1.4 คุณมีความเข้าใจในสื่อโมชั่นกราฟกิ 
มากน้อยแค่ไหน 

4.40 0.55 มาก 

2.ด้านการนำเสนอสื่อโมชั่นกราฟิก    
2.1 ภาพนำเสนอมีความเข้าใจได้ง่าย
สอดคล้องกับเนื้อหา 

3.80 0.45 ปานกลาง 

2.2 ภาพการขยับเคลื่อนไหวได้อย่าง
เพลิดเพลิน 

3.60 0.55 ปานกลาง 

2.3 รูปแบบอักษรในงานมีความเข้าใจ
ง่าย และชัดเจน 

4.00 0.71 มาก 

2.4 สื่อโมชั่นกราฟกิมีความนา่สนใจ 4.00 0.71 มาก 

ภาพรวม 4.10 0.59 มาก 
 

ตาราง 2 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 

รายการประเมิน �̅� S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

1.ด้านเนื้อหา    
1.1 เนื้อหาในส่ือโมชั่นกราฟิกไม่ง่ายหรอื
ยากเกินไป 

4.33 0.61 มาก 

1.2 เนื้อหาในส่ือโมชั่นกราฟิกมีความเขา้ใจ 4.33 0.71 มาก 
1.3 สื่อโมชั่นกราฟกิมีเน้ือหาใหม่ๆ ให้ได้
เรียนรู ้

4.37 0.56 มาก 

1.4 คุณมีความเข้าใจในสื่อโมชั่นกราฟกิ 
มากน้อยแค่ไหน 

4.4 0.67 มาก 

สรุปดา้นเนื้อหา 4.36 0.63 มาก 
2.ด้านการนำเสนอสื่อโมชั่นกราฟิก    
2.1 ภาพนำเสนอมีความเข้าใจได้ง่าย
สอดคล้องกับเนื้อหา 

4.27 0.69 มาก 

2.2 ภาพการขยับเคลื่อนไหวได้อย่าง
เพลิดเพลิน 

4.27 0.74 มาก 

2.3 รูปแบบอักษรในงานมีความเข้าใจง่าย 
และชัดเจน 

4.37 0.61 มาก 

รายการประเมิน �̅� S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

2.4 สื่อโมชั่นกราฟกิมีความนา่สนใจ 4.4 0.67 มาก 

สรุปดา้นการนำเสนอสื่อโมชั่นกราฟิก 4.33 0.68 มาก 

ภาพรวม 4.34 0.65 มาก 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

 ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญ ซึ่งวิเคราะห์จาก
การเก็บข้อมูลภาคสนาม และสังเคราะห์ออกมาเป็นผลนำไปสู่
แนวคิดในการออกแบบจนได้รูปแบบสื่อที่เหมาะสม ที่จะนำไป
พัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยอภิปรายผล
วิจัยได้ดังนี้ 
 1) การสังเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญ เพื่อ 
ที่จะนำมาพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ จากการเก็บวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดย ประเด็น
คำถามมีประเด็นเกี่ยวกับความต้องการของใช้สื่อโมชั่นกราฟิก 2 
มิติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทำให้ผู้วิจัยพบว่าการทำสื่อโมชั่นกราฟิก 2 
มิติเกี ่ยวกับผู้สูงอายุ สามารถให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชนทั่วไปได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการสร้างสื่อโมช่ัน
กราฟิก 2 มิติ เกี่ยวกับผู้สูงอายใุห้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 2) ผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี ่ยวชาญ และผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อจากการ
เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานโดยใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ซึ่ง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นว่า สื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
สื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมี
ประสิทธิภาพการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมไทยกับวัยเกษียณเป็น
อย่างมาก และผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อการใช้สื่ออยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้ และมีความสนใจต่อสื่อท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นอีก
ทั้งยังเป็นการกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป
ในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้สูงอายอุีกด้วย 
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8. ข้อเสนอแนะ 
  หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบของสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ 
เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพในการนำเสนอ
ข้อมูลหรือเนื้อหาเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ใช้สื่อมากขึ้นนั้น 
ผู ้วิจัยได้พบปัญหา ข้อจำกัด และแนวทางที่จะสามารถนำไป
พัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุใน
ปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการสืบค้นข้อมูล หรือการ
เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อ เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นต้น จะได้ทำให้การจัดทำโมชั ่นกราฟิก 2 มิติ เกี ่ยวกับ
สถานการณ์ผู ้ส ูงอายุในปัจจุบันให้ม ีความทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย 
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สื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เรื่องกลั่นแกล้งไม่ใช่เรือ่งเล่น 
Motion Graphic 2D: School Bullying  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาสื่อโมช่ันกราฟิก   2 

มิติ เรื่องSchool Bullying กลั่นแกล้งไม่ ใช่เรื่องเล่น เพื่อหา
คุณภาพของสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ เรื่องSchool Bullying กลั่น
แกล้ งไม่ ใช่ เรื่ อ งเล่น  และ เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ เรื่องSchool Bullying 
กลั่นแกล้งไม่ใช่เรื่องเล่น สถิติที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) การพัฒนาสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ 
เป็นการสร้างสื่อที่มีความแปลกใหม่ ทันสมัย และมีการใช้ข้อมูล
ที่ เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโรงเรี ยนจากกรม
สุขภาพจิต 2) การหาคุณภาพของสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิตินั้นใช้
เกณฑ์ด้านเนื้อหาของสื่อ ด้านภาพ เสียง และเทคนิคพิเศษเป็น
การหาคุณภาพของสื่อ 3) จากการประเมินคุณภาพของสื่อโดย
ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน พบว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่คะแนน
เฉ ลี่ ย  4.42 เนื้ อ ห าแ ล ะ รู ป แ บ บ มี ค ว าม เห ม าะ ส ม กั บ
กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำไปใช้ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ และ
จากการศึกษาความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติในระดับมากท่ีสุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.64 

 
คำสำคัญ – โมช่ันกราฟิก, แอนิเมชัน 2 มิติ, การกลั่นแกล้งใน
โรงเรียน 
 

ABSTRACT 
 This research aims to develop motion graphics 2-D 
media about School Bullying is not a game. Find the 
quality of 2D motion graphics media about School 
Bullying is not a play. Study Satisfaction of the target 
audience towards the 2D motion graphics. School 

Bullying is not a play. The statistics used in the 
research were percentage, mean and standard 
deviation.  
 The results were as follows. 1 ) The development 
of 2 D motion graphics media is the creation of 
innovative and modern media with up-to-date 
information on school bullying from the Department 
of Mental Health. 2) The quality determination of 2D 
motion graphics media is based on the content criteria 
of picture, sound and special effects media to 
determine the quality of the media. 3 )  From the 
evaluation of the quality of the media by 5 experts, it 
was found that the quality of the media was at a high 
level at an average score of 4 .42 The content and 
format were suitable for the target audience. Can be 
used in the study of the sample from the satisfaction 
study, it was found that the samples were satisfied 
with the 2 D motion graphics media at the highest 
level. At 4.64 average score. 
 
Keywords – Motion Graphic, Animation 2D, Bullying in 
school 
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1. บทนำ 
การกลั่นแกล้งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม โดย

พฤติกรรมนั้นเป็นความตั้งใจกระทำให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์ความ
เจ็บปวด เพื่อให้ตนเองรู้สึกมีอำนาจ หรือมีพลังเหนือกว่าผู้อื่น อีก
ทั้งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นซ้ำๆ อย่างต่อเนื่องและมี
ระยะเวลายาวนาน ปัจจุบันระดับความรุนแรงของพฤติกรรมการ
กลั่นแกล้งได้ทวีคูณมากขึ้นกว่าในอดีต จากข้อมูลกรมสุขภาพจิต
ซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นปี 2561 ระบุว่าเด็กนักเรียนโดนกลั่นแกล้งใน
โรงเรียนถึง 600,000 คน เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนแล้วเท่ากับ
ประมาณ 40% ถือเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศญี่ปุ่น 
นอกจากระดับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นแล้ว วิธีการกลั่นแกล้งก็
เปลี่ยนไปจากในอดีตที่เคยใช้ เช่น การล้อเลียนช่ือพ่อแม่ การ
เรียกช่ือสมมติหรือปมด้อยของเพื่อน การไม่ให้เข้าร่วมกลุ่มเล่น
หรือทำกิจกรรม และการตบหัวหรือการชกต่อยเบาๆ พฤติกรรม
ดังกล่าวเหล่านี้เป็นวิธีดั้งเดิมที่ใช้ในการกลั่นแกล้ง แต่สำหรับใน
ปัจจุบัน สื่อ (media) และเทคโนโลยี (Technology) มีบทบาท
สำคัญและเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งของคนในยุค
ปัจจุบัน สำหรับในประเทศไทย พบว่า กลุ่มเยาวชนมากกว่าร้อย
ละ 50 มีพฤติกกรมกลั่นแกล้งผ่านโลกไซเบอร์และคุกคามผู้อื่น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่เกิดขึ้นและมีความสนใจ
จะศึกษาเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน จึงจัดทำสื่อโมช่ัน
กราฟิก 2 มิติ แนะนำข้อมูลและวิธีป้องกันการถูกกลั่นแกล้งใน
โรงเรียน เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ เรื่องการกลั่นแกล้งกันใน
โรงเรียน ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงวิธีป้องกันอันตรายจาก
การกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนและบนโลกออนไลน์ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อพัฒนาสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ เรื่อง School Bullying 
กลั่นแกล้งไม่ใช่เรื่องเล่น 

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน 
3) เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนมา

นำเสนอผ่านสื่อโมช่ัน 2 มิติ 
4) เพื่อเผยแพร่วิธีการป้องกันตัวเองจากการถูกผู้อื่นกลั่น

แกล้ง 
 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการดำเนินวิจัยสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ  เรื่อง School 
Bullying กลั่นแกล้งไม่ใช่เรื่องเล่น กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีเลือก
แบบสุ่ ม  รวมทั้ งข้อมูล เอกสารประวัติ  ความเป็นมาจาก
อินเตอร์เน็ต โดยใช้วิธีการสังเคราะห์เอกสารและรายงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ 
กลุ่มประชาชนอายุ 13-18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 30 คน 

 
4. วิธีการดำเนินงาน  

 การดำเนินงานศึกษาผู้จัดทำการศึกษากระบวนการผลิตสื่อ
โมช่ันกราฟิก 2 มิติ เรื่อง Stop Bullying กลั่นแกล้งไม่ใช่เรื่อง
เล่น นำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตช้ินงาน โดยผู้วิจัยได้สรุป
กระบวนการทำงานดังน้ี 

 
รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

จัดทำ storyboard 
 

ออกแบบcharacter 
 

การทำ animatic 
 

ใส่ Effect เสียง 
 

 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและ 
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

 
ผู้เชี่ยวชาญและกลุม่เป้าหมาย  
ทำแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

ภาพ 1 แสดงภาพสรุปกระบวนการทำงาน 
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4.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะนำมาจัดทำโครงงาน 

โดยศึกษาข้อมูลให้มากที่สุด แล้วนำมาคัดกรองส่วนที่ต้องการ
นำมาจัดทำเป็นโครงงานจนได้ข้อสรุปของโครงงาน 

 
4.2 จัดทำ Story Board 

ในการออกแบบท่าทางตัวละครและออกแบบฉาก รวมถึงการ
วางมุมกล้องของแต่ละ shot ได้นำตัวอย่างจากวิดีโอหลายๆเรื่อง
มาผสมผสานกัน แล้วดึงเอาฉากที่ตรงกับความต้องการของภาพ
ที่วางไว้มาทำเป็น storyboard 
 

 
ภาพ 2 แสดงภาพการจัดทำ Story Board 

 
4.3 ออกแบบ character 

โดยสร้างตัวละครขึ้นมาตามแบบท่ีร่างไว้ จากน้ันสแกนเข้ามา
ในคอมพิวเตอร์ หรือวางลงในโปรแกรม  Illustrator โดยใช้
เครื่องมือตัดเส้นลงสีต่อในโปรแกรม Illustrator โดยการสร้าง 
layer ขึ้นมาใหม่และแยก layer แต่ละสีออกทุกสี รวมทั้งพื้น
หลัง และ Texture หากมีในผลงาน โดยขั้นตอนนี้จะเลือกใช้สี
และโทนสีต่างๆเป็น Tone and shade ไม่ให้มาผสมกันเพราะ
จะง่ายต่อการใส่ Effect ในภาพหลัง 

 

 
ภาพ 3  แสดงภาพการออกแบบในโปรแกรม Illustrator 

 
ภาพ 4  แสดงภาพการออกแบบ character 

 

4.4 ทำการ Animatic 
ทำการ Animatic โดยนำไฟล์ที่ได้ทำการออกแบบไว้แล้วใน

โปรแกรม Illustrator มาทำให้ภาพเกิดการเคลื่อนไหวโดยใช้
โปรแกรม After effect เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวท่ี Smooth 
โดยใช้คำสั่ง Easy ease 

 

 
ภาพ 5  แสดงภาพการทำแอนิเมชัน 

 

 
ภาพ 6  แสดงภาพการมาร์คจุด 
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ภาพ 7  แสดงภาพการเคลื่อนไหว 

 

4.5 ใส่ Effect เสียง 
ใส่ เอฟ เฟกต์ เสี ย ง Background / Sound after / เสี ย ง

บรรยาย เพื่อ ให้ เกิดความกระตุ้นในการรับชมเพราะเป็น
จุดสำคัญของเรื่อง 

 
4.6 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อหาข้อบกพร่องของตัวช้ินงานและ
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาช้ินงานให้ดียิ่งขึ้น 

 
4.7 ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายทำแบบประเมินความพึง
พอใจ 

ประเมิ นความพึ งพอใจจากผู้ เ ช่ียวชาญ  5 ท่ าน และ
กลุ่มเป้าหมายทำแบบประเมินความพึงพอใจในขั้นการประเมิน
ความพึงพอใจสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ เรื่อง Stop Bullying กลั่น
แกล้งไม่ใช่เรื่องเล่น โดยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม 
จำนวน 30 คน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ สื่อ
โมช่ันกราฟิก 2 มิติ เรื่อง Stop Bullying กลั่นแกล้งไม่ใช่เรื่อง
เล่น 
 

 
ภาพ 8  แสดงภาพผลงานอินโฟกราฟิก 

 
ภาพ 9  แสดงภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้จำแนกการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีการ
ด้านสถิติที่ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย และแบบประเมินคุณภาพสื่อโดย
ผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญสองหัวข้อได้แก่ ด้าน
เนื้อหา และด้านการนำเสนอสื่อ ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามนั้นผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินเป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีวิธีการนำข้อมูลที่ได้จากแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อโมช่ัน 2 มิติของกลุ่มเป้าหมาย 

มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( �̅� ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และนำค่าเฉลี่ย ( �̅� ) และนำ
ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ดังนี ้
  ค่าเฉลี่ย ระดับการประเมินคุณภาพ 
  4.51 – 5.00   หมายถึง พอใจมากที่สุด 

  3.51 – 4.50   หมายถึง พอใจมาก 

  2.51 – 3.50   หมายถึง พอใจปานกลาง 

  1.51 – 2.50   หมายถึง พอใจน้อย 

  1.00 – 1.50   หมายถึง พอใจน้อยท่ีสุด 

 
6. สรุปผลการวิจัย 

 ประเด็นสำคัญของผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ โดยเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามความต้องการ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ อัน
ได้แก่ผู้ที่มีอายุ 13 – 15 ปี 16 – 18 ปี 20 ปีขึ้นไปทั้ง 30 คน 
และผลที่ได้ คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีความต้องการสื่อโมช่ันกราฟิก 
2 มิติ เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโรงเรียน โดยรูปแบบของตัวสื่อ
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นั้ นควรเป็ นสื่ อ โม ช่ันกราฟิ ก  2 มิ ติ  เพ ราะจะทำให้ การ
ประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพ และน่าสนใจ
มากกว่าสื่อทั่วไปที่เป็นการประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูล ที่
เป็นแผ่นกระดาษ หรือการประกาศเพียงอย่างเดียว 
    ผลของการเก็บข้อมูลหลังผลิตสื่อโม ช่ันกราฟิก 2 มิติ  
ประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน 
และผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยใช้

หลักการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( �̅� ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยลำดับขั้นตอนในการดำเนินการเก็บข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้
เริ่มต้นทำการเก็บข้อมูลจากผู้ เช่ียวชาญก่อน พบว่าผลการ
ประเมินคุณภาพสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมีคุณภาพมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.42 ผู้วิจัยได้นำกระบวนการการทำงานนี้
สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดพัฒนาผลงาน หรือ
เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติให้กับผู้
ที่สนใจในสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ ได้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
มาปรับแก้ไขตามคำแนะนำทั้งด้านเนื้อหา ด้านภาพ ด้านภาษา/
เสียง และด้านเทคนิคพิเศษเพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม สมบูรณ์ 
ตัวสื่อน่าสนใจ และมีการใช้งานสื่องานมากยิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่
พัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ต้นแบบให้เป็นช้ินงานที่สมบูรณ์ก่อนจะ
นำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในขณะที่ผลการประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อนั้น พบว่าในด้านเนื้อหา กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.64 ด้าน
การนำเสนอสื่อ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
เช่นกัน ค่าเฉลี่ย 4.65  ซึ่งโดยภาพรวมทั้งหมดของงานภาพ
รวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.64 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 
ตาราง 1 สรุปแบบประเมินคุณภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 

1.ด้านเนื้อหา    
1.1 เนื้อหากระชับเข้าใจได้ง่าย 4.40 0.55 มาก 
1.2 ข้อมูลมีความสมบูรณ์และชัดเจน 4.40 0.55 มาก 
1.3 เนื้อหาความรู้จากสื่อสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา 

4.60 0.55 มากที่สุด 

1.4 สื่อกระตุ้นให้มีการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกบัพฤติกรรมการกลั่นแกล้งกันใน
โรงเรียนเพิ่มเติม 

3.80 0.45 มาก 

1.5 มีความเข้าใจในเนื้อหาของสื่อโมชั่น 4.60 0.55 มากที่สุด 

รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 

กราฟิกที่นำมาเสนอ 
2.ด้านการนำเสนอสื่อ    
2.1 สื่อสามารถนำเสนอให้รู้ถึงภยัของ
การกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน 

4.60 0.55 มากที่สุด 

2.2 สื่อสามารถนำเสนอให้เข้าใจ
เกี่ยวกบัการปอ้งกันตนเองเมื่อถูกกลั่น
แกล้ง 

4.40 0.55 มาก 

2.3 สื่อสามารถนำเสนอให้เข้าใจ
เกี่ยวกบัประเภทของการกลั่นแกล้ง 

4.60 0.55 มากที่สุด 

2.4 สื่อโมชั่นกราฟกิมีความนา่สนใจ 4.40 0.55 มาก 

2.5 การเคลื่อนไหวสื่อโมชั่นกราฟิกมี
ความเข้ากันกับเนื้อหา 

4.40 0.55 มาก 

ภาพรวม 4.42 0.54 มาก 
 

ตาราง 2 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ความพึง
พอใจ 

1.ด้านเนื้อหา    
1.1 เนื้อหากระชับเข้าใจได้ง่าย 4.63 0.56 มากที่สุด 
1.2 ข้อมูลมีความสมบูรณ์และชัดเจน 4.53 0.63 มากที่สุด 
1.3 เนื้อหาความรู้จากสื่อสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษา 

4.63 0.56 มากที่สุด 

1.4 สื่อกระตุ้นให้มีการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกบัพฤติกรรมการกลั่นแกล้งกันใน
โรงเรียนเพิ่มเติม 

4.73 0.58 มากที่สุด 

1.5 มีความเข้าใจในเนื้อหาของสื่อโมชั่น
กราฟิกที่นำมาเสนอ 

4.67 0.61 มากที่สุด 

สรุปดา้นเนื้อหา 4.64 0.58 มากที่สุด 

2.ด้านการนำเสนอสื่อ    
2.1 สื่อสามารถนำเสนอให้รู้ถึงภยัของการ
กลั่นแกล้งกันในโรงเรียน 

4.63 0.56 มากที่สุด 

2.2 สื่อสามารถนำเสนอให้เข้าใจเกี่ยวกบั
การป้องกันตนเองเมื่อถูกกลั่นแกล้ง 

4.57 0.57 มากที่สุด 

2.3 สื่อสามารถนำเสนอให้เข้าใจเกี่ยวกบั
ประเภทของการกลั่นแกล้ง 

4.57 0.68 มากที่สุด 

2.4 สื่อโมชั่นกราฟกิมีความนา่สนใจ 4.7 0.65 มากที่สุด 

2.5 การเคลื่อนไหวสื่อโมชั่นกราฟิกมี
ความเข้ากันกับเนื้อหา 

4.77 0.50 มากที่สุด 

สรุปดา้นการนำเสนอสื่อ 4.65 0.59 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.64 0.59 มากที่สุด 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
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 ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญ ซึ่งวิเคราะห์ได้
จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม และสังเคราะห์ออกมาเป็นผล
นำไปสู่แนวคิดในการออกแบบจนได้รูปแบบสื่อที่เหมาะสม ที่จะ
นำไปพัฒนาเป็นสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ เกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง
กันในโรงเรียน โดยสามารถอภิปลายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1) การสังเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเพื่อให้ได้ข้อมูล
สำคัญ เพื่อที่จะนำมาพัฒนาสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ จากการเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
โดยแนวประเด็นคำถามมีประเด็นเกี่ยวกับความต้องการใช่สื่อ
โมช่ันกราฟิก 2 มิติ เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโรงเรียน ทำให้
ผู้วิจัยพบว่าการทำสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง
ในโรงเรียน สามารถให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชน
ทั่วไปได้ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการสร้างสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ 
เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโรงเรียนเพื่อให้ความรู้และพัฒนาสื่อ
โมช่ันกราฟิก 2 มิติ เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโรงเรียนให้มี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 2) ผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เช่ียวชาญและผล
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อ จาก
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญมี
ความคิดเห็นว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
สื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโรงเรียนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
กลั่นแกล้งในโรงเรียนเป็นอย่างมาก และผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้สื่ออยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ และมีความสนใจ
ต่อสื่อที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นอีกทั้งยังเป็นการกระจายข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนท่ัวไปในเรื่องวิธีการป้องกันตัวเองจากการ
ถูกกลั่นแกล้งอีกด้วย 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบของสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ
เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพในการ
นำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ใช้สื่อ
มากขึ้นนั้น ผู้วิจัยได้พบปัญหา ข้อจำกัดและแนวทางที่จะ
สามารถนำไปพัฒนาสื่อโมช่ันกราฟิก 2 มิติ เกี่ยวกับการกลั่น

แกล้งในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการสืบค้นข้อมูล 
หรือการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ เช่น ข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต จะทำให้การจัดทำสื่อโมช่ันกราฟิก 2 
มิติ เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างเกมหลบโควิด

19  2) เพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้เล่นเกมหลบโควดิ19 
เครื่องมือท่ีใช้ในการสร้างเกมหลบโควิด19  คือ โปรแกรม MIT 
App Inventor2 ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้เขียนโปรแกรมแบบ 
Block-based programming  สำหรับวิธีการพัฒนาเกมมี
ขั้นตอน  5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกำหนดความต้องการของเกม  
2) การวิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ 4) การพัฒนาระบบ  
5) ทดสอบและติดตั้ง  และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึง
พอใจจากผู้เล่นเกม คือ แบบสอบถาม กลุ่มทดลองเป็นผู้เล่นเกมที่
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 
20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบว่า สามารถสรา้งเกมหลบโควิด19ได ้ 
และ  ผู้เล่นเกมมีความพึงพอใจในภาพรวมของเกมหลบโควดิ19 
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.30)  

คำสำคัญ – การ์ด, จับคู่, ความจำ 
 

ABSTRACT 

 The Objective of this research is 1)  to create a 
COVID 19 game 2)  to assess the satisfaction of the 
COVID 19 game players. The tool used to create COVID 
19 games is MIT App Inventor2, a Block- based 
programming tool for game development methods.  It 
has a five- step process:  1)  determining the game's 
requirements, 2) .  System analysis 3)  System design 4) 
System development 5) Test and installation. The tool 
used to assess the satisfaction of gamers was a 

questionnaire of 20 game players from Dhonburi 
Samutprakarn Rajabhat University.  The statistics used 
to analyze the data were mean and standard deviation. 
 The research found that the COVID-19 dodging 
game was able to be created and the gamers were 
satisfied with the overall satisfaction of the COVID 19 
game. Good level (mean = 4.30) 
Keywords -- game  

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันเกิดสถานการณ์ระบาดโรคไวรัสโคโรนา หรือโรคโค
วิด-19 ทั่วโลก ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวัน ต้องมีการป้องกัน
ตัวเอง ด้วยหลายวิธี เช่น ใช้วิธีเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการเข้าไป
ในพื้นที่แออัด มีผู้คนรวมตัวกันจำนวนมาก สวมหน้ากากอนามัย 
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู ่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาด
ร่างกายทุกครั้งท่ีกลับจากนอกบ้าน หรือกักตัวดูอาการเมื่อเข้าไป
ในพื้นที่เสี่ยง สัมผัสผู้มีภาวะเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ เป็นต้น 

วิธีสร้างความปลอดภัยสูงสุด คือ การเก็บตัวอยู่ในบ้าน เพราะ
จะได้ห่างไกลจากการรับเชื้อ และไม่แพร่ระบาดเชื้อต่อผู้อื่น หาก
เมื่อต้องอยู่กับบ้านเป็นเวลานานๆ ก็สร้างความเบื่อหน่ายให้กับ
ทุกคน เนื่องจากไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมตามปกติได้ 

เกมเป็นสิ่งสำคัญของเด็กๆ และเยาวชนในปัจจุบัน หน้าที่
หลักของเกมก็คือการสร้างความบันเทิงให้กับผู้เล่น แต่ในบางครั้ง
ก็อาจสอดแทรกความรู้เรื่องราว ข้อคิด วัฒนธรรม และความรู้ 
ในการเล่นเกมนั้น ผู้เล่นจำเป็นต้องแก้ปัญหา เพื่อผ่านอุปสรรค
ในเกม ผู้เล่นจะต้องใช้ความรู้ ทักษะต่างๆ รวมไปถึงความอดทน 
และความพยายามเพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือเอาชนะอุปสรรคต่างๆ 
ให้ได้ 
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เพื่อประยุกต์ใช้เกมมาช่วยให้มีกิจกรรมในช่วงสถานการณ์
ระบาดโรคโควิด-19 โดยเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน อีกทั้งให้ทุก
คนตระหนักถึงภัยจากโรคโควิด-19  ผู้วิจัยจึงคิดสร้างเกมหลบโค
วิด19 ขึ้นมา ซึ่งเป็นเกมที่เน้นความสนุกสนานแฝงด้วยความรู้
โรคโควิด-19 นอกจากเกมนี้สร้างความเพลิดเพลินในการเล่นแล้ว 
ยังทำให้ผู้เล่นได้ฝึกทักษะการแยกแยะสิ่งของอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อพัฒนาเกมหลบโควิด19 
2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกม 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
2.1 ความรู้เกี่ยวกับเกม 
 เกม และ การละเล่น เป็นลักษณะของกิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อความบันเทิง เพื่อฝึกทักษะ 
และ เพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น อาจมีผู้เล่นคนเดียวหรือหลายคนก็
ได้ ซึ่งเกมจะต้องประกอบด้วย 
            • ผู้เล่น ตามจำนวนที่กำหนด บางเกมหากผู้เล่นไม่
ครบตามจำนวนก็ไม่สามารถเล่นได้ 
            • อุปกรณ์ในการเล่นเกม 
            • เป้าหมายของเกม ซึ ่งอาจมีเป้าหมายเดียว หรือ
หลายเป้าหมาย 
            • กฎ กติกา ที่ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตาม 
 
2.2 เกมคอมพิวเตอร์ 
 เกมคอมพิวเตอร์ (Computer game) หมายถึงเกมที่
เล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์นั้น ต้อง
ใช้ทักษะทั้งทางศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และทักษะ
ทางศิลป์ท่ีต้องออกแบบให้สามารถสร้างความสนใจแก่ผู้เล่น ต้อง
ใช้ทั ้งสองทักษะร่วมกับประสบการณ์และจินตนาการในการ
พัฒนาเกม  
 สำหรับการออกแบบและพัฒนา มีองค์ประกอบ คือ  
 1) จุดหมายของเกม (Goal) เป็นจุดสิ้นสุดของการเล่น
เกม เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นต้องไปให้ถึงจุดหมายของเกม  
 2) ความท้าทาย (Challenges) เป็นสิ ่งที ่ทำให้เกม
น่าสนใจชวนติดตามและสนุกเพลิดเพลิน ทำผู้เล่นได้ใช้ความคิด
ความรู้การบูรณาการทั้งความรู้และความคิดพร้อมท้ังทักษะอื่น ๆ 
ในการแก้ปัญหาที่กำลังเจอในเกม  

 3) Balance (ความสมดุล) เป็นการให้ความสำคัญถึง
ความเหมาะระหว่างองค์ประกอบของเกม ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนนุ
ให้เกมที่สร้างนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยมีสิ่งที่ต้องพิจารณา 
ได้แก่ ความสมดุลระหว่างผู้เล่น ความสมดุลระหว่างผู้เล่นกับเกม  
และ ความสมดุลของรูปแบบของเกม  
 4) การตัดสินใจในเกม (Decisions) เป็นกระบวนการที่
ผู้เล่นได้ ใช้ความคิดวิเคราะห์ทางเลือกสำหรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการเล่น ซึ่งผู้เล่นจะสนุกสนานเพลิดเพลินและรู้สกึได้
ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของเกม  
 5) รางวัลในเกม (Reward) จัดทำขึ้นเพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ในการเล่นเกม เมื่อผู้เล่นประสบความสำเร็จในการเล่นผ่านด่าน
ต่างๆ รางวัลอาจมีหลายรูปแบบ เช่นคะแนน (Score) ไอเทม 
(Items) พลัง (Power) เป็นต้น 
 
2.3 ประเภทของเกม 
 เกมมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้หลักเกณฑ์อะไร
ในการแบ่งประเภท สำหร ับบทความนี ้  สามารถแบ่งตาม
ประโยชน์ท่ีผู้เล่นจะได้รับเป็นส่วนใหญ่ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 
 1. เกมเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นเกมที่มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นเหมือนกับเกมประเภทอื ่นๆแต่เน้น
วัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินเป็นส่วนใหญ่ 
 2. เกมเสริมทักษะเคลื่อนไหว เป็นเกมที่มีวัตถุประสงค์
ในการเล่นวิธีการเล่น กติกาการเล่น และสื่อประกอบการเล่น 
เหมือนกับเกมประเภทอื่น แต่เน้นวัตถุประสงค์ด้านเสริมทักษะ
การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใหญ่เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว
ว่องไว 
 3. เกมเสริมทักษะทางการเรียน เป็นเกมทีม่ีจุดมุ่งหมาย 
จำนวนผู้เล่น มีกติกาการเล่น และมีสื่อประกอบการเล่นเหมือน
เกมประเภทอื่นๆ แต่เกมเสริมทักษะบทเรียน ส่วนมากจะเป็น
เกมเล่นในร่ม และมีจุดมุ่งหมายจะเน้นการแข่งขัน หรือเสริมการ
เรียนรู้มากกว่าการออกกำลังกาย เช่น เกมเสริมทักษะทางภาษา 
คณิตศาสตร์ และเกมฝึกประสาท 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 

 ในการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเกมหลบโควิด19 แบ่งเป็น 
2 ส่วนคือเจ้าของเนื้อหาเกมและส่วนของการเล่นเกมพอจะสรุป
ขอบเขตของแต่ละส่วนได้ดังนี้  
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4.1 การรู้ความเป็นมาของโควิด19  
4.2 บรรยากาศภายในเกม 
4.3 ผู้เล่นสามารถเรียกเก็บได้ระหว่างหน้ากาก เจล ล้างมือ 

สบู่ และ ไวรัส 
4.4 ระบบจะแสดงผลคะแนนหลังเล่นจบทุกครั้ง  
4.5 ระบบจะแสดงฉากแล้วให้เรียกว่ากลับไปหน้าเมนูหลัก 
 

4. วิธีการวิจัย 
4.1 ขั้นตอนการวิจัย 
 ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
4.1.1 การกำหนดปัญหาและความต้องการของระบบ  

ผู้พัฒนาได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบ , การ
สร้างเกมและ เนื้อหาเกม เรื ่อง การตกร่วงของวัตถุ จัดลำดับ
เนื้อหาและรายละเอียดของเกม  
 สำหรับรูปภาพที่นำมาใช้ในเกม แสดงในตารางที่ 1 
ดังนี ้

 
ตารางที่ 1 ตวัอย่างภาพวัตถุที่ใช้ในเกม   

ภาพวัตถุที่ใช้ในเกม ความหมายของภาพ 

 

มือจับวัตถ ุ

 

พื้นหลังเกม 1 

 

พื้นหลังเกม 2 

ภาพวัตถุที่ใช้ในเกม ความหมายของภาพ 

 

โควิด 19 

 

เจล 

 

หน้ากากอนามัย 

 

ไวรัสอื่น1 

 

ไวรัสอ่ืน2 

 

สบู่ 

 
 

แอลกอฮอล์ 
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ภาพวัตถุที่ใช้ในเกม ความหมายของภาพ 

 

 

 
 

 

 
4.1.2 การวิเคราะห์ระบบงาน 
 เป็นการวิเคราะห์ระบบงานเพื่อค้นหาปัญหา และนำไป
กำหนดความต้องการของระบบงาน เพื ่อนำมาวิเคราะห์
กระบวนการทำงานของเกม และทำการสร้างแบบจำลองเพื่อ
แสดงขั้นตอนการทางานของระบบ เพื่อได้มองเห็นภาพรวมของ
การทำงาน และง่ายต่อการเขียนโปรแกรม สำหรับขั้นตอนนี้ 
ผู ้วิจัยใช้แผนภาพระบบ Use Case (Use case Diagram) ผล
การวิเคราะห์แสดงดังภาพท่ี 1    

Covid 19 Game

Game Player

Play

See Score

Exit

 

 

 

 
ภาพที่ 1 Use case ของเกมหลบโควิด19 

  
4.1.3 การออกแบบระบบงาน 
 เป็นส่วนท่ีผู้พัฒนาออกแบบโดยการจัดทำผังงาน 
(Flowchart) แล้วออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู้ใช้ โดย
ผู้พัฒนาได้ทำการออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู้ใช้ใน
ลักษณะทีเ่รียกว่า Graphical User Interface เพื่อให้ง่ายต่อ
การใช้งานของผู้ใช้ แล้วเสนอผู้เชีย่วชาญพิจารณา  ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

  แผนผัง แสดงดังภาพท่ี 2 

Start

Menu

Ramdom image

Object fall

Choose object

Game

End time?

Calculate Score 

Show score

End
 

ภาพที่ 2 Flowchart ของเกมหลบโควดิ19 
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4.1.4 การพัฒนาระบบงาน 
 ผ ู ้ พ ั ฒนา ใช ้  MIT App Inventor ในกา รพ ั ฒน า
โปรแกรมเกม  สำหรับการพัฒนาในขั ้นตอนนี้ เป็นสร้างเกม
ตามที่ออกแบบไว้   
 MIT App Inventor เป็นการเขียนโปรแกรมด้วยการ
ต่อบล็อก (Block programming) เป็นโปรแกรมที่ประมวลผล
บนระบบคลาวด์ (Cloud computing)   
 
4.1.5 การติดต้ังและทดสอบ 
 การทดสอบเกมหลบโควิด19นี้ ผู้พัฒนาระบบใช้วิธีการ
ทดสอบ แบบ Black-Box Testing เป็นการทดสอบการทำงาน
ของระบบโดยรวมทั้งหมดว่ามีกระบวนการทำงานถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ที ่ต้องการหรือไม่ ส่วนระหว่างพัฒนาโปรแกรม 
ผู ้พัฒนาระบบได้ทดสอบแบบ Unit Testing เพื ่อทดสอบว่า
ระบบทำงานได้หรือไม่ และให้ผลตามที่ผู้ใช้ต้องการหรือไม่  
 เมื่อโปรแกรมพัฒนาเสร็จแล้ว ผู้พัฒนาให้ นักศึกษา 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จานวน 20 คน ทำแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจการใช้งาน 5 เรื ่อง ได้แก่ ความง่ายในการเล่น 
ความน่าสนใจ ความสนุกสนาน การเรียนรู้ และ ความพึงพอใจ
โดยรวม 
 
4.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย 
 4.2.1 เกมหลบโควิด 19 
 4.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อเกมหลบโควิด19  
 
4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

 
5. ผลการวิจัย 

5.1 ผลการพัฒนาเกม  
  ผลการพัฒนาเกมหลบโควดิ19 ไดโ้ปรแกรมเกมซึ่ง 
สามารถแสดงหน้าจอต่างๆ  ดังแสดงในภาพที ่4 ถึงภาพที่ 7 
ดังนี ้

 

 
 

ภาพที่ 4 หนา้แรกเข้าเกม 
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ภาพที่ 5 หนา้เล่นเกม 2.1 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 หนา้สรุปคะแนน 

 

 
 

ภาพที่ 7 game over 
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5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกม 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินเพื่อทดสอบความพึงพอใจ
ของผู้เล่นเกมใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความง่ายในการเล่น ความ
น่าสนใจ ความสนุกสนาน และ ความพึงพอใจโดยรวม   แบบ
ประเมินความพึงพอใจมี 5 ระดับ ตามเทคนิคของลิเคิร์ท ซึ่งมี
เกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนดัง
ตารางที ่2  

 
ตารางที่ 2 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลีย่ 

ระดับเกณฑ์ ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ดีมาก 4.51–5.00   ความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี
มาก 

ด ี 3.51 – 4.50  ความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับด ี

ปานกลาง 2.51 – 3.50  ความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

น้อย 1.51 – 2.50  ความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ
น้อย 

น้อยมาก 1.00 – 1.50  ความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ
น้อยมาก 

 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกมใน  4 ด้าน ที่
ได้จากการให้นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
ว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  มหาว ิทยาล ัยราชภัฏธนบุรี  
สมุทรปราการ ที่เป็นผู้เล่นเกม 20 คน ทดลองเล่นแล้วทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจ   ได้ผลดังตารางที่ 3 

ตารางที ่3  ผลการประเมินความพึงพอใจจากการประเมินผลการใช้งาน 

เร่ืองท่ีใช้ประเมินการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 
ความง่ายในการเล่น 4.50 
ความน่าสนใจ 4.00 
ความสนกสนาน 4.50 
ความพึงพอใโดยรวม 4.30 

ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนน 4.30  ถือว่า อยู่ในระดับ ด ี
 

6. อภิปรายผล 
 ผลจากการพัฒนาเกมหลบโควิด19  พบว่าระบบสามารถ
ใช้ได้กับเครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่ไม่ได้เชื ่อมต่ออยู ่กับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผู ้ใช้งานทั ่วไปสามารถเข้าใช้งานเกมเพื ่อความ
สนุกสนาน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด19 และฝึกทักษะแยกแยะ
วัตถไุด้  
 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการประเมินผลการเล่น 

พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนน 4.30 ถือว่า อยู่ในระดับ 
ดี  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 เกมหลบโควดิ19 ควรพัฒนาให้มีหลายระดับ 
7.2 ควรมีจำนวนของวัตถมุากขึ้น 
7.3 ควรพัฒนาให้ใช้งานได้หลายแพลทฟอร์ม 
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พฤศจิกายน 2563, จาก 
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เกมคณิตคิดเร็วบนมือถือ 

Mobile Speed Math game 
 

คมกริช อุดชุมพิสัย และ ณภัทรกฤต   จนัทวงศ์ 
 

โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 Email: 6241470006@dru.ac.th and napattarakrit.c@dru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเกคณติ

คิดเร็วบนมือถือ 2) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เล่นเกม เกมคณิตคดิเร็วบนมือถือนี้เหมาะ
สำหรับนักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาและถึงช้ัน
มัธยมศึกษา สำหรับวิธีการพัฒนาเกมมีขั้นตอน 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) หาโจทย์ 2) การวิเคราะหร์ะบบ 3) 
การออกแบบระบบ 4) การพฒันาระบบ 5) ทดสอบ
ละตดิตั้ง :ซึง่เกมนี้พัฒนาขึน้ด้วยโปรแกรม MIT App 
Inventor 2 สำหรับการศึกษาความพึงพอใจของผู้
เล่นเกม ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความพึง
พอใจของผู้เล่นเกม จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี จำนวน 30 คน และ ทำ
การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการพัฒนาไดเ้กมคณิตคดิเร็วบนมือถือเมื่อมี
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เล่นเกม พบว่าผล
ความพึงพอใจของผู้เล่นเกมโดยรวมอยู่ในระดับท่ีดี 

(x ̄ =  4.20, SD.= 0.21) 
 

คำสำคญั: เกม,เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์,MIT 
App Inventor 

Abstract. 
 The objective of this research is 1) 
To develop a fat-thinking math game on 
mobile 2) To assess the satisfaction of game 

players This fast-thinking math game on 
mobile is  
perfect for students from primary school to 
high school. For the game development 
method, there are 5 steps: 1) Find problems 
2) System analysis 3) System design 4) 
System development 5) Test and 
installation. 
The game was developed with MIT App 
Inventor 2. For the study of the satisfaction 
of game Carry out a collection of 
information on players’ satisfaction. From a 
sample of 30 students from Dhonburi 
Rajabhat University, the data were analyzed 
by means and standard deviation. 

 The result of the fast math game 
on mobile development, When analyzing 
the satisfaction of game, it was found that 
the overall game player satisfaction was 
good.  

(x ̄ = 4.20, SD.= 0.21) 
 
Keywords: game, Mobile Speed Math 
game, MIT App Inventor 
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1. บทนำ  
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญอยา่งยิ่งต่อ 

การพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มคีวามคิด 
สร้างสรรค์ คดิอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ 
วิเคราะหป์ัญหาสถานการณไ์ด้อยา่งถี่ถ้วน รอบคอบ 
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และ 
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครือ่งมือในการศึกษา 
ทางวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชนต์่อการดำเนินชีวิต ช่วย 
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกัน 
กับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข คณติศาสตรเ์ป็นเครื่องมือ 
สำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางสมองในด้าน 
ความคิด การใหเ้หตผุลและการแก้ปัญหาอย่างเป็น 
ระบบ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นความรู้พื้นฐาน 
ของวิทยาการแขนงต่างๆ คุณภาพของผู้เรียนที่จบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปีจะต้องมีความรู้ความ 
เข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ มีทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดตี่อวิชา 
คณิตศาสตร์มีความตระหนักในคณุค่าของ 
คณิตศาสตร์และสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  

การจัดการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ 
ทางการ เรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก 
สาเหตุและปัจจัยหลายประการ เช่น เทคนิควิธีการ 
จัดการเรียนรู้ ที่ยังส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
ค่อนข้างน้อย ครูไม่ค่อยเข้าใจในการนำหลักสูตรไป 
ใช้ การจัดทำสื่อการเรียนรู้และการประเมินผล 
ผู้เรยีน ยังไมส่ามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 

ผู้วิจัยคิดว่า คงจะดไีม่น้อยถ้าสามารถ 
พัฒนาเกมที่ สามารถนำมาใช้ฝึกการเรยีนรูไ้ด้ โดย 
เกมที่พัฒนาขึ้น มาจะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กได้ 
ฝึกทักษะการคดิเลขใน ยามว่างได ้นอกจากนั้นยัง 
ช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้เด็ก เกดิความสนใจอยากรู้ 
โดยเฉพาะกระบนการคิดทางคณติศาสตร์อีกท้ังมี 

การนำเสนอ โหมดการเล่นท่ีหลากหลายและสร้าง 
วิธีการเล่นให้มคีวามท้าทายในตัวเอง ทำให้รู้สึกสนุก 
ต่อการเล่น เกมที่ผู้วิจยัพัฒนาขึ้น จะทำให้ผู้เล่นได้รับ 
ทั้ง ความรู้และความสนุกสนานไมน่่าเบื่อ 
ผู้วิจัยพัฒนา โครงงาน นี้ข้ึนมาเพื่อใช้เป็น เกมที่เป็น 
สื่อในการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ลักษณะของเกม 
จะ เป็นเกมประเภทเกมศึกษาและท้าทาย ท่ี 
น่าสนใจและเล่นได้ง่ายแต่ไม่ง่ายจนเกินไป ช่วยให้ผู้ 
เล่นฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ในรปูแบบของ mit 
app inventor  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
1) เพื่อพัฒนาเกมคณิตคดิเลขเร็วบนมือถือ ( Mobile 
Speed Math game)  
2) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้เล่นเกม  

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
3.1 เกม  

“เกม (Game)” คือ การแข่งขันที่มี กติกา
กำหนด มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม หลายอย่าง 
เช่น เล่นเพื่อความสนุก เล่นเพื่อ เอาชนะ เล่นเพื่อ
บรรลเุป้าหมาย อาจจะเป็น เกมกฬีาการ เกม
คอมพิวเตอร์ หรือ เกมการ บริหาร การแข่งขันอาจมี
หลายรูปแบบ เช่น แข่งขันระหว่างบุคคล ระหว่าง
กลุ่ม หรือ ระหว่างบุคคลกับมาตรฐานของเกม และมี
การ ตัดสินผลแพ้ชนะเมื่อเกมจบลง  

ส่วนเกมคอมพิวเตอร์ หมายถึง โปรแกรม
สำเรจ็รูปท่ีสร้างขึ้น และเวลาเล่น เกมต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 3.2 กรสร้างเกมคอมพิวเตอร์  

ในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์นั้น ตอ้ง ใช้
ทักษะการเขียนโปรแกรม และทักษะการ ออกแบบ 
โดยต้องสร้างความสนใจแก่ผูเ้ล่น สิ่งที่ผู้พัฒนาเกม
ควรคำนึงถึงเพื่อเป็น ประโยชน์ในการออกแบบและ
พัฒนาคือ 1.) จุดหมายของเกม(Goal) เป็นสิ่งที่ท้า
ทายให้ผู้ เล่นต้องไปให้ถึงจุดหมายของเกม ซึ่งเป็น 
จุดสิ้นสุดของการเล่นเกมและคอยกระตุ้นใหผู้้ เล่น
ต้องการเล่น 2.) ความท้าทาย (Challenges) เป็นสิ่ง
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ที่ทำให้เกมน่าสนใจชวน ติดตามและสนุกเพลิดเพลิน
เพราะผู้เล่นได้ใช้ ความคดิ  
พร้อมท้ังทักษะอื่น ๆในการแก้ไขปัญหาที่อยู่ ในเกม 
เมื่อสามารถแก้ปัญหาได้ จะทำใหผู้้เล่น เกิดความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง 3.) ความสมดลุ (Balance) ใน
เกมนั้น 4.) การตัดสินใจ (Decisions) ในเกม เป็น
กระบวนการทีผู่้เล่น ได้ใช้ความคดิวิเคราะห์ทางเลือก
สาหรับ แก้ปญัหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเล่น ซึ่งผู้
เล่น จะสนุกสนานเพลิดเพลินและรู้สึกได้ว่าตนเอง 
เป็นส่วนหน่ึงของเกม 5.) รางวัล (Reward)ใน เกม
เป็นการประสบความสาเร็จในเล่นเกม เป็นความ
อยากท่ีต้องการเจอในด่านต่อไป รางวัลอาจมีหลาย
รูปแบบ เช่น คะแนน (Score) ไอเทม (Items) พลัง 
(Power) 3.3 MIT App Inventor 2 MIT App 
Inventor 2 เป็น Mobile Application ที่ถูก
พัฒนาขึ้นโดย ความร่วมมือ กันระหว่างบริษัท 
Google กับสถาบัน Massachusetts Institute of 
Technology ประเทศสหรัฐอเมรกิา มีวัตถุประสงค์
เพือ่ให้ ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถพัฒนาแอปพลิเค
ชัน บนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบตัิการ Android ซึ่ง 
เป็นของ Google เองได้ง่าย ถือเป็นเครื่องมือ สำคญั
ที่มุ่งเน้นไปทางด้านการเรียนการสอน เป็นหลัก โดย
ลักษณะการทำงานเป็นการเขียน คำสั่งด้วยการต่อ
บล็อก (Block programming) ลกัษณะคำสั่ง แสดง
ดงัภาพที ่1  

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่าง Block programming  

4. ขอบเขตการวิจัย  
ในการพัฒนาเกมฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว

บนมือ ถือ( mobile speed Math game) มีฟังก์ชัน
ในการ ทำงานท่ีสำคัญดังนี้  

4.1 ระบบสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ แอน
ดรอยดไ์ด้ โดยการศึกษาจากเอกสารอ้างอิงหัวข้อท่ี 
[9]: แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบตัิการ) และ
เอกสารอ้างอิงต่างๆเกีย่วกับการสร้างเกมด้วย
โปรแกรม MIT App Inventor [2],[3][4][6],[7] และ 
[8] 
4..2 ระบบช่วยฝึกทักษะการคดิเลขเร็ว ท่ีประกอบ 
ด้วยการบวก ลบ คณู และ หาร เลขไมเ่กิน 3 หลัก 
4.3 ระบบสามารถนับเวลาได้  
4.4 ระบบสามารถคำนวณผลคะแนนได้  
4.5 ผู้ใช้สามารถเลือกเล่นโหมดที่ต้องการ 3 โหมด 
ได้ประกอบด้วย โหมดง่าย ปานกลาง และยาก  
4.6 ผู้ใช้สามารถดผูลคะแนนได้  
4.7 ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกคำตอบใหม่เมื่อตอบผิด  
4.8 ประชากรหรือกลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่เป็นผู้ 
เล่นเกม 30 คน และ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

5. วิธีการวิจัย  
การพัฒนาเกมฝึกทักษะการคดิเลขเร็ว ได้

แบ่ง วิธีการดำเนินการพัฒนาตาม ขัน้ตอน 
ดังต่อไปนี้  

5.1 หาโจทย์ผู้วิจัยได้ทำการหาโจทย์และ
เลือก โจทย์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย โดยจัดทำ
โจทย์ เป็น 3 ระดับ  

ระดับง่าย เลข 1 – 2 หลัก  
ระดับปานกลาง เลข 3 หลักและตวั 

ดำเนินการ 2 ตัว  
ระดับยาก เลข 3 หลักและตัวดำเนินการ  

3 ตัว  

5.2 วิเคราะห์ระบบเกม ได้แก่การ ศึกษา
ทฤษฎี เกม, การศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ ที่จะ
นำมาใช้ในการเขียน โปรแกรมและเอกสารใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบ อ้างอิงจากเอกสารอ้างอิงหัวข้อท่ี 
[4]: การสรา้งเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถ
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วิเคราะหร์ะบบด้วย Use Case diagram, Activity 
diagram แ ล ะ Sequence diagram แสดงผลการ

วิเคราะหด์ังภาพท่ี 2, 3 และ 4 
 

Mobile Speed Math game

Play Game

Exit

Easy

Normal

Hard

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

ถาพที่ 2 Use Case diagram 

 

 
 
ภาพที่ 4 Sequence diagram การเล่นเกม

ภาพที่ 3 Activity diagram 
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5.3 ออกแบบเกม  
5.3.1 เกณฑ์การให้คะแนน 

 มีโจทย์มาทั้งหมด 10 ข้อในแต่ละโหมด 
และที่คำตอบใหผู้้เล่นเลือก 4 คำตอบโดยผูเ้ล่น 
จะต้องเลือกคำตอบท่ีถูกต้องภาคในเวลาที่กำหนด 
(ในที่น่ีนั้นให้เวลาทั้งสิ้น 10 วินาที) 
5.3.2 โหมดการเล่น  

การแบ่งโหมดการเล่นเกมมีอยู่ 3 โหมด 
แบ่งเป็น โหมด Easy, Normal และ Hard โดยมสีี 
เพื่อให้ช่วยใหผู้้เล่นเข้าใจได้ง่ายขึน้  
5.3.3 ออกแบบหน้าจอ  

หน้าจอท่ีออกแบบ ประกอบด้วย ปุ่มแสดง 
เมนูให้เลือก และ คำตอบ และแผน่ป้าย แสดงโจทย์ 
มีข้อความบอกเวลา และจำนวนข้อท่ีทำ และหน้า 
สุดท้ายจะแสดงคะแนนท่ีทำได้  

5.4 การพัฒนาระบบงาน ผู้พัฒนาได้ใช้เครื่องมือ 
MIT App Inventor 2 ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรม
ด้วยการต่อบล็อก (Block programming) เป็น
โปรแกรมที่ประมวลผล บนระบบคลาวด์ (Cloud 
computing)  

5.5 การติดตั้งและทดสอบ การทดสอบเกมฝึก 
ทักษะการคิดเลขเร็ว ผู้พัฒนาระบบใช้วิธีการทดสอบ 
แบบ Black-Box Testing ซึ่งเป็นการทดสอบการ 
ทำงาน ของระบบโดยรวมทั้งหมดว่ามีกระบวนการ 
ทำงาน ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ 
โดย ผู้พัฒนาระบบเอง เป็นการทดสอบในระหว่าง 
การเขียนโปรแกรม  
 

6. ผลการพัฒนา  

การพัฒนาระบบ เกมฝึกทักษะการคิดเลข
เร็ว ผู้พัฒนาได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ท่ี
กำหนด แล้วประเมินความพึงพอใจผู้เล่นเกม  

6.1 ผลการพัฒนาเกม สามารถแสดงผล
การ พัฒนาเกม ได้ดังต่อไปนี้  

1) หน้าจอเริ่มโปรแกรม แสดงในภาพที่ 5  
 
2) หน้าจอการเรียนรู้คณติศาสตรพ์ื้นฐาน 
แสดงในภาพที่ 6 
3) หน้าจอเล่นโหมด Easy, Normal และ 
Hard แสดงในภาพที่ 7, 8 และ 9 
ตามลำดับโดยมสีี เพื่อให้ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น 
4) หน้าจอแสดงคะแนน แสดงในภาพท่ี 10 
 

 
ภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งาน 
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ภาพที่ 6 หน้าจอการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน  

 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอเล่นโหมด Easy 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอเล่นโหมด Normal 

 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอเล่นโหมด Hard 
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ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงคะแนน 

 
6.2 ตัวอย่างโปรแกรม แสดงในภาพที่ 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11 ตวัอย่างโปรแกรม 

 



The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2021 

 

 

 
 
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เล่น
เกม 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินเพื่อทดสอบ
ความพึงพอใจของผู้เล่นเกมใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 
ความถูกตอ้งและความแม่นยำ ของระบบ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
การออกแบบให ้ใช้งานง่ายต่อผู้ใช้งาน และ คะแนน
เฉลี่ย โดยรวม แบบประเมินความพึงพอใจมี 5 ระดับ 
ตามเทคนิคของลเิคิร์ท ซึ่งมีเกณฑก์าร แปล
ความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วง คะแนนดัง
ตารางที ่1  
ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัด ระดับ
คะแนนเฉลีย่ 
 
คะแนนเฉลีย่ การแปรผล 
4.21 – 5.00 มากที่สุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 น้อย 
1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 

 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกม 

ใน 5 ด้าน ท่ีได้จากการให้นักศึกษา สาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่เป็นผูเ้ล่น 
เกม 30 คน ทดลองเล่นแลว้ทำแบบประเมินความ  
พึงพอใจ ได้ผลดังตารางที่ 3 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 

 
 
รายการ
ประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.ความ
ถูกต้องและ
ความ
แม่นยำของ
ระบบ 

5.00 2.40 มากที่สุด 

2.ตรงตาม
วัตถุประสงค์
ที่ต้องการ 

4.10 2.10 มาก 

3.ความเป็น
ปัจจุบันของ
ข้อมูล 

4.40 2.30 มาก 

4.การ
ออกแบบให้
ใช้งานง่าย
ต่อผู้ใช้งาน 

3.90 2.10 มาก 

รวม 4.20 2.20 มาก 

 
7. สรุปผลการพัฒนา  

ผลจากการพัฒนาเกมฝึกทักษะการคิดเลข
เร็ว พบว่าระบบสามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ที ่ไม่ไดเ้ชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตผ่าน 
โปรแกรมเว็บบราวเซอร์และสามารถเรียกใช้ผ่านเว็บ 
บราวเซอรไ์ด้ครอบคลมุผู้ใช้ 2 ส่วนดังน้ี  

7.1 ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ที่สามารถจดัการกับ 
ระบบงานท้ังหมดที่อยู่ในส่วนบริหารจัดการเกมฝึก 
ทักษะการคิดเลขเร็วได้  

7.2 ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าใช้งานระบบ
เกม ฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว เพื่อทดสอบความเร็วใน
การ คำนวณและความแม่นยำได้  
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8. ข้อเสนอแนะ  
ในการวิจัยครั้งต่อไป  
1) ควรพัฒนาเป็นเกมมือถือในระบบ IOS  
2) ควรเพิ่มฟังก์ชัน Setting เพื่อให้ admin สามารถ 
เพิ่มโจทยไ์ด้  
3) ควรเพิ่มฟังก์ชันการวิเคราะห์ความยากง่ายจาก 
สถิติการเล่น  
4) ควรเพื่อการเพิ่มเพือ่นและแสดงคะแนนและเวลา
เฉลี่ยในโหมดนั้นๆ เพื่อให้แสดงถึงพัฒนาการและเกิด
การแข่งขนัได ้
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เกมวัฒนธรรมไทย 4 ภาค 
4 regional Thai culture game 

 
ธีรพงษ์ บุบผาราม1 และ ณภัทรกฤต  จันทวงศ์2 

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี 

6241470003@dru.ac.th1, Napattarakrit.c@dru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อวิเคราะห์และออกแบบ
เกม วัฒนธรรมไทย 4 ภาค .2) เพื่อพัฒนาเกมวัฒนธรรมไทย 4 
ภาค 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเพื่อ พัฒนาเกม
วัฒนธรรมไทย 4 ภาค โดยระบบนี้ประกอบด้วย 2 ระบบย่อย 
ได้แก่ ระบบเรียนรู้ฒนธรรมไทย 4 ภาค และ ระบบการเล่นของ
ผู้เล่น สำหรับวิธีการพัฒนาเกม มี 6 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การศึกษา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนา ระบบ 2) รวบรวมข้อมูลและสร้าง
โจทย์สำหรับเกม 3) การ วิเคราะห์ระบบงาน 4) การออกแบบ
ระบบงาน 5) การ พัฒนา 6) ทดสอบและการติดตั้ง โปรแกรม
เกมนี้ถูกพัฒนา โดยใช้กรอบการทำงานของ Thunkable  จาก
การทดลอง การใช้งานและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัด 4 
เรื่อง ได้แก่ ความง่ายในการจำ  ความน่าสนใจ ความสนุกสนาน 
และ การรู้วัฒนธรรม   

ผลการพัฒนาได้ระบบเกมวัฒนธรรมไทย 4 ภาค เมื่อ 
มีการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้โดยรวมพบว่า ผู้เล่น พึง

พอใจในระดับที่มาก ( �̅� = 4.17, SD= 0.42)   
คำสำคัญ : เกม ,  เกมวัฒนธรรมไทย 4 ภาค , การเรียนรู้ , 
Thunkable  

  
ABSTRACT 

This research has the objective 1) To analyze 
and design the 4  regional Thai culture game. 2 )  To 
develop the 4 regional Thai culture game 3) To assess 
the satisfaction of the usage to develop the 4 regional 
Thai culture game. This system consists of 2  sub-
systems: learning 4  regional Thai cultures and player 
systems There are 6 steps for the game development 

method: 1) feasibility study in system development 2) 
collecting data and creating problems for games 3 ) 
system analysis 4 ) system design 5 ) development 6 ) 
testing and installation This game program was 
developed using the Thunkable framework for 
experimental use and data collection using four 
questionnaires: Ease of Memory, Interest, Fun, and 
Recognition of Cultures.  The development results 
were Thai cultural 4  regions game systems. When 
analyzing overall user satisfaction, it was found that 
the overall players satisfaction was at a very high 
level.  
Keywords: game, 4  regional Thai culture game, 
learning, Thunkable 

 
1. บทนำ 

การเรยีนรู้วัฒนธรรมไทยนั้น ทำให้เราเข้าใจ 
ประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับวิถีชีวิต การดำรงชีพของคน สมัย
โบราณที่แฝงกุศโลบายและความพอเพียง สามารถอยู่ ด้วยการที่
รู้จักพอและรู้จักท่ีจะให้ การศึกษาประเพณีไทย นั้นจะทำให้
ประเทศไทยยังสามารถรักษาวัฒนธรรมต่อไป ในอนาคตอีกด้วย 
ทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำ วันได้ เพราะหลัก
คำสอนและแนวคิดของคน  
 สมัยโบราณนั้นมีความเฉียบแหลมและสามารถใช้ได้กับ
ทุก ยุคทุกสมัย  การใช้สื่อประเภทมัลติมเีดียในการเรยีนการ 
สอน ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้และการจดจำไดด้ี ขึ้น 
สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่สำคัญคือ เกม ในอดีต เกมที่เด็ก 
ๆ นิยมเล่นส่วนใหญ่ไมไ่ด้ช่วยพัฒนาความรู้ เพราะเป็นเกมที่เน้น

mailto:6241470003@dru.ac.th
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ความสนุกสนานอย่างเดยีว และบาง เกมก็ยังมีภาพและการเล่น
ที่รุนแรงไมเ่หมาะสมกับเด็ก ทั่วไป ปัจจุบันเกมมีความสามารถ
หลากหลาย และมีการ พัฒนาใหท้ันสมัยและก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
บริษัทผู้ผลิตเกม ต่างๆ มีการแข่งขันกันมากข้ึนทุกปี อีกทั้ง
คอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือพ้ืนฐานในการดำเนินธุรกจิต่างๆ 
รวมถึง เป็นสื่อ ในการให้ความบันเทิงได้ด้วย ผู้วิจัยจึงคิดว่าการ
พัฒนาเกม ท่ีสามารถนำมาใช้ฝึกการเรยีนรูไ้ด้ โดยเกมที่
พัฒนาขึ้นมา จะเป็นสื่อการเรียนรูท้ี่ทำให้เด็กไดฝ้ึกการเรียนรู้ใน
ยามว่าง ได้ นอกจากนั้นเกมยังเปน็ตัวกระตุ้นช่วยใหเ้ด็กเกดิ
ความ สนใจอยากเรียนรู้ ผู้วิจัยจะพัฒนาเกมที่ใช้เรียนรู้ ฝึกฝน 
ความรู้ด้านวัฒนธรรม พร้อมทั้งนำเสนอเกมใหส้วยงาม ด้วยการ
ใช้รูปภาพกราฟิก และสร้างวิธีการเล่นให้ไม่ยาก เพราะหากยาก
แล้วจะทำให้รูส้ึกไม่สนุกต่อการเลน่ เกมที่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจะทำ
ให้ผู้เล่นไดร้ับทั้งความรู้และความ สนุกสนานไม่น่าเบื่อและมี
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพิ่ม มากข้ึน นอกจากน้ี ผู้วิจัยพัฒนา
โครงงานนี้ข้ึนมาเพื่อใช้ เป็นสื่อในการเรยีนรู้วัฒนธรรมไทยทั้ง 4 
ภาค เป็นเกม ประเภทเกมการศึกษา (Education game) โดย
เน้นความ น่าสนใจและความง่ายการเล่น ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้การ 
เรียนรู้และเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมทำได้ง่ายและดีขึ้น  เกมนี้ พัฒนา
ในรูปแบบของ Mobile Application  
  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบเกมวัฒนธรรมไทย 4 

ภาค  
2.2 เพื่อพัฒนาเกมวัฒนธรรมไทย 4 ภาค  
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน  

 
3. ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาเกมเกมวัฒนธรรม ไทย 4 
ภาค ขอบเขตของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  

ส่วนของการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย 4 ภาค  และ ส่วน
ของ ระบบการเล่นเกมวัฒนธรรมไทย 4 ภาคของผู้เล่น  พอจะ 
สรุปขอบเขตของแตล่ะส่วนได้ดังนี ้ 
3.1 ขอบเขตของการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย 4 ภาค   

3.1.1 ผู้เล่นสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมไทย 4 ภาคได้ 
โดยเรียนรูจ้ากภาพซึ่งมีข้อมลูดังนี ้ 

 1) ช่ือพิธี หรือเทศกาลต่างๆ    

2) บรรยากาศภายในพิธี หรือเทศกาลต่างๆ   
3.1.2 ผู้เล่นสามารถเลือกศึกษาวฒันธรรมแตล่ะ ภาค

ได้   
3.2 ขอบเขตของระบบการเล่นเกมของผู้เล่น   

3.2.1 ระบบสามารถแสดงคำตอบที่เลือกได้ว่า ถูกหรือ
ผิด    

3.2.2 ระบบสามารถแสดงผลการเล่นในแต่ละ ครั้ง    
 

4. วิธีการวิจัย 
การพัฒนาเกมฝึกจดจำวัฒนธรรม ได้แบ่งวิธีการ ดำเนินการ
พัฒนาตามขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้    
4.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ  

การพัฒนาระบบงานใหม่ การศึกษาถึงความเป็นไป ได้
ของระบบงานใหม่ พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางเทคนิค โดยมี
เหตุผลสนับสนุนหลายประการดังนี้   

4.1.1 การพัฒนาระบบงานใหม่ใช้เทคโนโลยีบน 
คอมพิวเตอรไ์ม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น   

4.1.2 การใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาบนสมาร์ทโฟนช่ือ
ว่า Thunkable ซึ่งเป็นซอฟต์แวรป์ระเภท Cloud Based 
Service โดยใช้ Block Based Programming Language และ
ฐานข้อมูล TinyDB ซึ่งไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ดังนั้น 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ใน การพฒันาซอฟต์แวร์เกมนี้  

4.2 รวบรวมข้อมูลและสร้างโจทย์สำหรับเกม  
ผู้พัฒนาได้ ศึกษาข้ันตอนการทำงานของระบบงาน 

โดยสังเกตจาก การเล่นเกมจริง การสนทนากับผู้ที่เกี่ยวข้อง การ
สืบค้น จากอินเทอร์เนต็ เพื่อเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการ 
สร้างเกมวัฒนธรรมไทย 4 ภาค   

4.3 การวิเคราะห์ระบบงาน    
ผู้วิจัย ได้วิเคราะหร์ะบบงาน ตามขั้นตอนดังน้ี  
4.3.1 ผู้พัฒนาได้เตรียมเนื้อหาวัฒนธรรมของแต่ ละ

ภาคไว้ในบทเรียน แล้วเลือกมาใสแ่บบทดสอบไว้ 10 ประเพณี   
 4.3.2 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของเกม โดยสร้าง

แบบจำลองการทำงานของเกมในเชิงตรรกะ ของระบบ (Logical 
Modeling) โดยนำ ขั้นตอนการทำงานท่ีรวบรวมได้มาสร้าง
แผนผังกิจกรรม (Activity Diagram) เพื่อแสดงข้ันตอนการ
ทำงานดังแสดงใน ภาพท่ี 1  ต่อมาสร้างแผนผังยสูเคส (use 
case diagram) เพื่อแสดงให้เห็นผู้เล่นเกมกับฟังก์ช้ันการ 



2823 

 

 

ทำงานของเกม  ดังแสดงในภาพที่ 2 และ แผนผังลำดับการ
ทำงาน (Sequence Diagram) เพื่อแสดงลำดับการส่งข้อมูลของ
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง  ดังแสดงใน ภาพท่ี 3   

 

 
ภาพที่ 1 Activity diagram การเล่นเกม 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  User case diagram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพที่ 3 Sequence diagram การเล่นเกม 
 

4.4 การออกแบบระบบงาน  
  เป็นส่วนท่ีผู้พัฒนาออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อ กับผู้ใช้ 
ผู้พัฒนาได้ทำการออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อ กับผู้ใช้ใน
ลักษณะทีเ่รียกว่า Graphical User Interface เพื่อให้ง่ายต่อการ
ใช้งานของผู้ใช้ โดยแบ่งการออกแบบ ออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
ออกแบบข้อมูลนำเข้า (Input Design) และการออกแบบผลลัพธ์ 
(Output Design)    
 4.4.1 การออกแบบข้อมูลนำเข้า (Input Design) 
ประกอบด้วย 4 หน้าจอหลัก ได้แก่หน้าจอเมนู หน้าจอสารบญั 
หน้าจอเนื้อหา และน้าจอเล่นเกม หน้าจอการนำเข้าข้อมลู 
หน้าจอเตรยีมความพร้อมก่อน เริม่เกม     
 4.4.2  การออกแบบผลลัพธ์ (Output Design) 

ประกอบด้วย 4 หน้าจอสำคัญ ไดแ้ก่ หน้าจอการเล่นเกม 
หน้าจอเมื่อตอบถูก หน้าจอเมื่อตอบผิด  และ หน้าจอจบ
เกม 
 4.5 การพัฒนาระบบงาน   
 ผู้พัฒนาใช้ Thunkable ในการพฒันาโปรแกรมเกม 
 4.6 การติดต้ังและทดสอบ 
 การทดสอบเกมฝึกจดจำวัฒนธรรมนี้ ผู้พัฒนา ระบบใช้
วิธีการทดสอบ แบบ Black-Box Testing เป็น การทดสอบการ
ทำงานของระบบโดยรวมทั้งหมดวา่มี กระบวนการทำงานถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หรือไม่ โดยระหว่างพัฒนา ผู้พัฒนา
ระบบได้ทดสอบแบบ Unit Testing เพื่อทดสอบว่าระบบทำงาน
ได้หรือไม่ และ ให้ผลตามที่ผู้ใช้ต้องการหรือไม่   เมื่อโปรแกรม
พัฒนาเสร็จแล้ว ผู้พัฒนาให้ นักศกึษา ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี จำนวน 10 คน ทดสอบระบบแบบ Integrated 
Testing พร้อมท้ังให้ทำ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจการใช้
งาน 4 เรื่อง ได้แก่ ความง่ายในการจำ ความน่าสนใจ ความ
สนุกสนาน และ การรู้วัฒนธรรม 
 

5. ผลการพัฒนา 
 ผลการพัฒนาระบบเกมสำหรับฝึกจดจำวัฒนธรรม แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ได้โปรแกรมเกม และได้ผลการ ประเมิน
ความพึงพอใจในการเล่นเกม  ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้   
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 5.1 โปรแกรมการใช้งาน  สามารถแสดงหน้าจอหลัก 5 
หน้าจอ ดังแสดงในรูปท่ี 1 ถึงรูปที่ 10 

 

 
รูปท่ี 1 หน้าแรกสำหรับเข้าสู่เกม 

 
รูปที ่2 หน้าจอสารบญั 

 
รูปที่ 3 หน้าจอเนื้อหาของภาคเหนือ 

 

 
รูปที่ 4 หน้าจอเนื้อหาของภาคกลาง 
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รูปที ่5 หน้าจอเนื้อหาของภาคอีสาน 

 

 
รูปที ่6 หน้าจอเนื้อหาของภาคใต ้

 

 
รูปที ่7 หน้าเล่นเกม 

 

 
รูปที ่8 หน้าจอตอนตอบถูก 
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รูปที ่9 หน้าจอตอนตอบผิด 

 

 
รูปที ่10 หน้าจอตอนจบเกม 

 
    5.2 ผลการประเมินควมพึงพอใจการเล่นเกม 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินเพื่อทดสอบความพึงพอใจ
ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เวลาทำงานสามารถเรียกใช้งาน ผู้เล่น

เกมใน 5 ด้าน ประกอบด้วยความง่ายในการจำ ความน่าสนใจ 
ความสนุกสนาน การรูป้ระเพณีใหม่ ๆ และความ พึงพอใจ
โดยรวมแบบประเมินความพึงพอใจมี 5 ระดับ ตามเทคนิคของลิ
เคิร์ท ซึ่งมีเกณฑ์การแปล 
ความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนดัง ตารางที1่ 
 
ตาราง 1 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับ 
คะแนนเฉลีย่ 

คะแนนเฉลีย่ การแปรผล 
4.21 – 5.00 มากที่สุด 
3.41 –4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 น้อย 
1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 

  
 จากการประเมินผลการใช้งาน ไดผ้ลดังตารางที่ 2 นี้  
  
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของการเล่น 

 
หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมินความพึง พอใจของการ
เล่น 

𝑥  SD แปรผล 
ความง่ายในการจำ 4.50 0.45 มากที่สุด 
ความน่าสนใจ 4.40 0.36 มากที่สุด 
ความสนุกสนาน 4.50 0.46 มากที่สุด 
การรู้ประเพณี
ใหม่ๆ 

4.10 0.74 มากที่สุด 

ความพึงพอใจ
โดยรวม 

4.30 0.49 มากที่สุด 

 ความพึงพอใจในการเล่นโดยรวม ได้คะแนนเฉลีย่ 4.30 
ถือว่า อยู่ในระดับ มากที่สดุ   
  

6. สรุปผลการพัฒนา 
 ผลจากการพัฒนาเกมฝึกจดจำวัฒนธรรม พบว่าระบบ 
สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไมไ่ด้เช่ือมต่ออยู่กับ 
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เวลาทำงานสามารถเรียกใช้งาน ผ่านเว็บ
บราวเซอร์  ครอบคลุมผู้ใช้ 2 ประเภทดังนี้   
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 6.1 ผู้ดูแลระบบ  
 เป็นผู้ที่สามารถจดัการกับระบบงาน ทั้งหมดที่อยู่ในส่วน
บริหารจดัการเนื้อหาวัฒนธรรม ได้ สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมลู        
 6.2 ผู้ใช้งานทั่วไป 
 สามารถเข้าใช้งานเกมเพื่อเรยีนรู้ และฝึกจดจำวัฒนธรรม 
และบอกผลลัพธ์การเล่นเกมได้  
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เกมกริฟฟินบิน 
Flying Griffin Game 
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1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเกมกริฟฟนิบิน
สำหรับนักเรียนชั้นเด็กประถมศึกษา เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้นิ้ว
ในการกดเพื่อให้ตัวนกบินขึ้นเพื่อหลบสิ่งกีดขวาง 2) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจจากผู้เล่นเกมกริฟฟินบิน  สำหรับวิธีการพัฒนา
เกมมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกำหนดปัญหาและ ความต้องการ
ของระบบ 2) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ  3) 
การวิเคราะห์ระบบงาน 4) การออกแบบระบบงาน 5) การพัฒนา 
6) การติดตั้งและทดสอบ โปรแกรมเกมนี้ถูกพัฒนาโดยใช้กรอบ
การทำงานของ Construct 2 คือ Engine สำหรับสร้างเกม 2 มิต ิ
ด้วยภาษา HTML5 โดยลดขั้นตอนการเขียน Codeให้น้อยที่สุด 
ซึ่งเกมที่ใช้ภาษา HTML5 จะสามารถ Run บนอุปกรณ์ได้หลาย
ประเภท ไม่ว่าจะเป็น PC แท็บเล็ต หรือ Smart Phone ซึ่งนั่น
ทำ ให้เกมที่สร้างด้วย Construct 2 มีช่องทางการเผยแพร่ได้
หลากหลายช่องทาง จากการทดลองการใช้งานโดยให้ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 
สมุทรปราการทยาศาสตร์ จำนวน 20 คน ทดลองเล่นเกม แล้ว
ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งแบบสอบถามวัด 4 เรื่อง ได้แก่ 
ความง่ายในการเล่น  ความน่าสนใจ ความสนุกสนานและ การ
ฝึกฝนสมอง  
 ผลการวิจัย พบว่า สามารถสร้างเกมกริฟฟินบินได้  
และ  ผู ้เล่นเกมมีความพึงพอใจโดยรวมคะแนนเฉลี ่ย 4.30 
(ระดับดี ) 
 
คำสำคัญ - เกม, เกมกริฟฟินบิน, โปรแกรม Construct 2, 
สมาร์ทโฟน , เอชทีเอ็มไอ 5 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to 1) develop 

a flying griffin game for elementary school students. To 
practice the skill of finger press to make the bird fly to 
avoid obstacles 2) To study the satisfaction of the 
players of the flying griffin. For the game development 
method, there are 6 steps: 1) problem determination 
and System requirements 2) feasibility study of system 
development 3) work system analysis 4) system design 
5) development 6) installation and testing. This game 
program was developed using the framework of 
Construct 2, the Engine for creating 2D games in HTML5, 
reducing the writing process. Minimum code HTML5 
games can be run on many devices, it’s a PC, tablet, or 
smart phone, which created with Construct 2 there are  
various channels to distribute or organize. From the trial 
use by giving Primary school grade 3, Demonstration 
School of Dhonburi Rajabhat University Samut Prakan, 
amount of 20 people tried the game and took a 
satisfaction assessment. The questionnaires were 
measured in four subjects: Ease of Play, Interest, Fun 
and Brain Training. 
 The results of the research showed that the 
flying griffin games were able to be created and the 
gamers had overall satisfaction with an average score 
of 4.30 (good level). 
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Keywords - Game, Griffin Fly Game, Construct 2, Smart 
Phone, HTML5. 
 

1. บทนำ 
  ปัจจุบันการเรียนรู้จากหนังสือเรียนหรือ แบบเรียนเดิม
นั้น ยังไม่ดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร การใช้สื่อประเภทมัลติมีเดีย
ในการเรียนการสอน ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้และ การ
จดจำได้ดีขึ้นสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่สำคัญคือ เกม  เกม
ถือเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตเด็กอย่างมาก  

ในอดีตเกมที่เด็กนิยมเล่นส่วนใหญ่ไม่ได้ช่วยพัฒนา
ความรู้ เพราะเป็นเกมที่เน้นความสนุกสนานอย่างเดียวและบาง
เกมก็ยังมีภาพและการเล่นที่รุนแรงไม่เหมาะสมกับเด็กทั่วไป 
ปัจจุบันเกมมีความสามารถหลากหลายและ มีการพัฒนาให้
ทันสมัยและก้าวหน้ายิ่งขึ้น บริษัทผู้ผลิตเกมต่าง ๆ มีการแข่งขัน
กันมากขึ้นทุกปี อีกทั้งคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการ
ดำเนินธุรกิจรวมถึง เป็นสื่อในการให้ความบันเทิงได้ด้วย ผู้วิจัยจึง
คิดว่าพัฒนาเกมที่สามารถนำมาใช้ฝึกการเรียนรู้ได้ โดยเกมที่
พัฒนาขึ้นมาจะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กได้ฝึกการเรียนรู้ใน
ยามว่างได้ นอกจากน้ันเกมยังเป็นตัวกระตุ้นช่วยให้เด็กเกิดความ
สนใจอยากเรียนรู้ ผู้วิจัยจะพัฒนาเกมที่ใช้เรียนรู้ ฝึกฝน การคิด
และฝึกฝนสมอง พร้อมทั้งนำเสนอเกมให้สวยงามด้วยการใช้รูป
ภาพกราฟิก และสร้างวิธีการเล่นให้ไม่ยากเพราะหากยากแล้วจะ
ทำให้รู้สึกไม่สนุกต่อการเล่น เกมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจะทำให้ผู้เล่น
ได้รับความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ 

ผู้วิจัยพัฒนาโครงงานเกมกริฟฟินบินนี้ข้ึนมาเพื่อใช้เป็น
ส ื ่ อ ในการฝ ึกฝนสมอง เป ็น เกมประเภทเกมการศ ึกษา 
(Education game) โดยเน้นความน่าสนใจและความง่ายการ
เล่น ซึ ่งคาดว่าจะช่วยให้เรียนรู ้และสำหรับนักเรียนชั ้นเด็ก
ประถมศึกษา เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้นิ้วในการกดเพื่อให้ตัวนก
บินขึ้นเพื่อหลบสิ่งกีดขวาง เกมนี้พัฒนาในรูปแบบของ Web 
Application 

  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพื ่อพัฒนาเกมกร ิฟฟินบิน (Griffin Fly Game) 
สำหรับฝึกฝนทักษะการใช้นิ้วในการกดเพื่อให้ตัวนกบินขึ้นเพื่อ
หลบสิ่งกีดขวาง และฝึกฝนสมองในการคิดเพื่อที่จะเอาชนะเกม
ได้  

 2)เพื ่อศึกษาความพึงพอใจจากผู้เล่นเกมกริฟฟินบิน 
(Griffin Fly Game) 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 

 ในการว ิจ ัยน ี ้ เป ็นการพ ัฒนาเกมสำหร ับน ักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาเพราะความง่ายในระดับนี้เพียงพอที่จะใช้เพื่อฝึก
ทักษะการใช้นิ ้วต่าง ๆให้คล่องขึ ้น  ขอบเขตของระบบแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการออกแบบระบบ ส่วนของระบบ
การเล่นของผู้เล่น  พอจะสรุปขอบเขตของแต่ละส่วนได้ดังนี้ 
3.1 ขอบเขตของการออกแบบระบบ 
 3.1.1 ผู้วิจัยต้องทำการคิดวิเคราะห์และออกแบบแต่ละ
ส่วนในเกมประกอบไปด้วยดังนี้  
  1) ทฤษฎีของเกมหรือแนวคิดของเกม 
  2) รูปภาพภายในเกมตัวอย่างเช่น ฉากหลัง วัตถุ และ
ตัวละคร 
  3) กติกาการเล่นเกม 
  4) ระดับความยากง่าย 
  5) คำศัพท์ภายในเกม 
3.2 ขอบเขตของระบบการเล่นของผู้เล่น 
 3.2.1 ผู้เล่นสามารถคลิกท่ีเมาส์เพื่อให้ตัวนกบินขึ้นได้ 
 3.2.2 ระบบสามารถแสดงผลการเล่นในแต่ละครั้งได้ 
 3.2.3 ระบบสามารถแสดงคะแนนการเล่นท่ีสูงสุดได้ 
 3.2.4 ระบบสามารถแสดงองค์ประกอบของเกมแต่ละส่วน
ได้ 
 

4. วิธีการวิจัย 
การพัฒนาเกมกริฟฟินบิน ได้แบ่งวิธีการดำเนินการพัฒนาตาม
ขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
4.1 การกำหนดปัญหาและความต้องการของระบบ  
 ผู้พัฒนาทำได้ศึกษาขั้นตอนการทำงานของระบบงาน โดย
สังเกตจากการเล่นเกมจริง การสนทนากับผู้ที ่เกี ่ยวข้อง การ
สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสร้าง
เกมกริฟฟินบิน  
4.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ  
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 การพัฒนาระบบงานใหม่ การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของ
ระบบงานใหม่ พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคโดยมีเหตุผล
สนับสนุนหลายประการดังนี้ 
 4.2.1 การพัฒนาระบบงานใหม่ใช ้ เทคโนโลยีบน
คอมพิวเตอร์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 4.2.2 การใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาบนสมาร์ทโฟนช่ือ
ว่า Construct 2 ซึ ่งเป ็นซอฟต์แวร ์ประเภท  Cloud Based 
Service โ ด ย ใ ช ้  Drag and Drop Programming Language  
และฐานข้อมูล TinyDB ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ 
ดังนั้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมนี้ 
4.3 การวิเคราะห์ระบบงาน 
ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์ระบบงาน ตามขั้นตอนดังน้ี 
  4.3.1 ผู ้พัฒนาได้เตรียมองค์ประกอบของเกมไว้ 3 
อย่าง ประกอบด้วย ฉากหลัง ตัวละคร ไอเท็ม โดยให้ผู้เช่ียวชาญ 
ด้านเกมและคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ท่าน ช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความชัดเจน และความยากง่าย ของเกม ทั้งในแง่ ตัวของ
สีที ่ใช้ ความหมาย และรูปภาพที่ใช้ แล้วคำนวณหาค่าความ
สอดคล ้องของผ ู ้ เ ช ี ่ ยวชาญ (Index of Item – Objective 
Congruence หรือ IOC)  ได้ค่า IOC เฉลี่ย 0.67 
  4.3.2 การออกแบบระบบงานเป็นส่วนที ่ผ ู ้พ ัฒนา
ออกแบบโดยการจัดทำผังงาน (Flowchart)  แล้วออกแบบ
หน้าจอสำหรับติดต่อกับผู้ใช้ โดยผู้พัฒนาได้ทำการออกแบบ
หน้าจอสาหรับติดต่อกับผู้ใช้ในลักษณะที่เรียกว่า Graphical 
User Interface เพื ่อให้ง่ายต่อการใช้งานของผู ้ใช้ แล้วเสนอ
ผู ้เชี ่ยวชาญพิจารณา  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
         ภาพ 1แผนภาพแสดงข้ันตอนการทำงานของโปรแกรม 
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4 .3.3 สร ้างแบบจำลองเช ิงตรรกะของระบบ  (create 
Logical Modeling) โดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาสร้างแผนผัง
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพื ่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการทำงาน สร้างเป็นแผนผังบริบท 
(Context Diagram) ซึ่งแสดงขั้นตอนทำงานของระบบในระดับ
ที่ 0 (Level 0) ดังแสดงในภาพที่ 2 และสร้างแผนผังกระแส
ข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 3 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        ภาพ 3 แผนผังกระแสข้อมลู ระดับที่ 1

4.4 การออกแบบระบบงาน  เป็นส่วนที่ผู้พัฒนาออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกบัผู้ใช้ 
ผู ้พัฒนาได้ทำการออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู ้ใช ้ใน

                                        
ภาพ 2 แผนผังบริบท 
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ลักษณะที่เรียกว่า Graphical User Interface เพื่อให้ง่ายต่อการ
ใช้งานของผู้ใช้ โดยแบ่งการออกแบบออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
ออกแบบข้อมูลนำเข้า (Input Design) และการออกแบบผลลัพธ์ 
(Output Design) 
 4.4.1 การออกแบบข้อมูลนำเข้า (Input Design) 
ประกอบด้วย 1 หน้าจอหลัก ได้แก่หน้าจอเตรยีมความพร้อม
ก่อนเริ่มเกม 
 4.4.2  การออกแบบผลลัพธ์ (Output Design) 
ประกอบด้วย หน้าจอสำคญั ได้แก ่หน้าจอเล่นเกม หน้าจอจบ
เกม  
 4.4.3 รูปภาพท่ีใช้เกมรูปภาพท่ีใช้เกมจะแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตาราง 1 รูปภาพท่ีใช้ในเกม 

รูปภาพที่ใช้เกม ชื่อภาพ 

 

กริฟฟิน (Griffin) 

 

ไอเท็มรูปหัวใจ (Heart) 

 

ไอเท็มรูปเหรยีญ (Coin) 

 

ไอเท็มรูปเพชร 
(Diamond) 

 

อุปสรรคหินขึ้น (Rock 
Up) 

 

อุปสรรคหินลง (Rock 
Down) 

 
 
4.5 การพัฒนาระบบงาน 
 ผู ้พัฒนาใช้ Construct 2 ซึ ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท 
Cloud Based Service โดยใช้ Drag and Drop Programming 
Language  และฐานข้อมูล TinyDB ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การจัดซ ื ้อ ด ังน ั ้น ไม ่ต ้องเสียค่าใช้จ ่ายเพิ ่มในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เกมนี ้ในการพัฒนาโปรแกรมเกม  

 
4.6 การติดต้ังและทดสอบ 
  การทดสอบเกมกริฟฟินบิน นี้ ผู้พัฒนาระบบใช้วิธีการ
ทดสอบ แบบ Black-Box Testing เป็นการทดสอบการทำงาน
ของระบบโดยรวมทั้งหมดว่ามีกระบวนการทำงานถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่โดยระหว่างพัฒนา ผู้พัฒนาระบบ
ได้ทดสอบแบบ Unit Testing เพื ่อทดสอบว่าระบบทำงานได้
หรือไม่ และให้ผลตามที่ผู้ใช้ต้องการหรือไม่  
 เมื ่อโปรแกรมพัฒนาเสร็จแล้ว ผู ้พัฒนาให้ นักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการทยาศาสตร์ จำนวน 20 คน ทดสอบระบบแบบ 
Integrated Testing พร้อมทั้งให้ทำแบบสอบถามวัดความพึง
พอใจการใช้งาน 4 เรื ่อง ได้แก่ ความง่ายในการเล่น  ความ
น่าสนใจ ความสนุกสนานและ การฝึกฝนสมอง  

 
5. ผลการพัฒนา 

ผลการพัฒนาระบบเกมกริฟฟินบนิ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ได้
โปรแกรมเกม และได้ผลการทดลองการใช้งาน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี ้
5.1 โปรแกรมการใช้งาน  
 สามารถแสดงหน้าจอหลัก  6 หน้าจอ ดังแสดงในภาพที ่4  
ถึงภาพที ่8 
 

 
ภาพ 4 ภาพหน้าจอเริ่มเล่นเกม 
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ภาพ 5 ภาพหน้าจอเริ่มเล่นเกมโดยฉากของเกมและวตัถุจะเลื่อน
จากขวาไปซ้ายโดยไมม่ีที่สิ้นสดุ 

 

 
ภาพ 6 ภาพหน้าจอเริ่มเล่นเกมโดยจะแสดงคะแนนลา่สดุที่ผู้เล่น
เก็บได ้

 
ภาพที่ 7 ภาพหน้าจอเริ่มเล่นบังคบัตัวกริฟฟินโดนสิ่งกีดขวาง 

 
               ภาพที่ 8 ภาพหน้าจอจบเกม 

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกม 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินเพื่อทดสอบความพึงพอใจของ
ผู้เล่นเกมใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความง่ายในการเล่น ความ
น่าสนใจ ความสนุกสนาน และ การฝึกฝนสมอง แบบประเมิน
ความพึงพอใจมี 5 ระดับ ตามเทคนิคของลิเคิร์ท ซึ่งมีเกณฑ์การ
แปลความหมายระดับคะแนนเฉลีย่ในช่วงคะแนนดังตารางที่ 2  
 
ตาราง 2 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย 
ระดับเกณฑ์ ความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ดีมาก 4.51–5.00   ความพึงพอใจต่อเกม

คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี
มาก 

ด ี 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับด ี

ปานกลาง 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

น้อย 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ
น้อย 

น้อยมาก 1.00 – 1.50 ความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ
น้อยมาก 
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 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกมใน 4 ด้าน ท่ีได้
จากการใหน้ักศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการทยาศาสตร์ จำนวน 20 
คนทดลองเล่นแล้วทำแบบประเมนิความพึงพอใจ   ได้ผลดัง
ตารางที่ 3 ดังนี ้

ตาราง 3 ผลการประเมินการใช้งาน 
 

เร่ืองท่ีใช้ประเมินการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 
ความง่ายในการเล่น  4.50 
ความน่าสนใจ  4.40 
ความสนุกสนาน  4.50 
การฝึกฝนสมอง 4.10 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.30 

ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30 ถือว่า อยู่ในระดับ 
ด ี
 

6. สรุปผลการพัฒนา 
ผลจากการพัฒนาเกมกริฟฟินบินพบว่าระบบสามารถใช้ได้กับ
สมาร์ทโฟนทั่วไปที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งครอบคลุมผู้ใช้ 2 
ประเภทดังนี้ 
6.1 ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับระบบงานทั้งหมดที่
อยู่ในส่วนบริหารจัดการข้อมูลเกมทั้งหมดได้ สามารถเพิ่มลบ
แก้ไขข้อมูล ตัวละคร ฉากหลัง หรือไอเท็มและการจัดการต่าง 
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
 6.2 ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเข้าใช้งานเกมเพื่อเรียนรู้และฝึก
ทักษะเกมกริฟฟินบินได้ และบอกผลลัพธ์การเล่นเกมได้ผ่าน
สมาร์ทโฟน 
 ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.3 ถือว่า อยู่
ในระดับ ดี 
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บทคัดย่อ 
เกมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป 

โดยมุ่งเน้นให้ความสนุกสนานในการเล่นและให้ความรู้
เกี่ยวกับการแยกขยะ ผู้ เล่นสามารถเล่นผ่านมือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  จะมีหน้าให้ความรู้โดย
สามารถกดที่รูปขยะหรือถังขยะจะเข้าไปในหน้าให้ข้อมูล 
วิธีการเล่นเกม จะมีรูปของขยะอยู่ด้านบนตกร่วงลง
ด้านล่างแบบสุ่ม ผู้เล่นต้องเก็บรูปของขยะให้ทันเวลาและ
ถูกชนิด หากเก็บได้ถูกจะมีคะแนนให้และเริ่มนับเวลาใหม่ 
และมีการสรุปคะแนน เกมจะจบเมื่อหมดเวลา เกมนี้
พัฒนาโดยใช้โปรแกรม  MIT app inventor ซึ่ งเป็ น
เค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ เขี ย น โป รแก รม แ บ บ  Block-based 
programming   

สำหรับวิธีการพัฒนาเกมมีขั้นตอน  5 ขั้นตอน 
ได้แก่  

1) การกำหนดความต้องการของเกม   
2) การวิเคราะห์ระบบ  
3) การออกแบบระบบ  
4) การพัฒนาระบบ   
5) ทดสอบและติดตั้ง 
ซึ่งเกมนี้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม  MIT App 

Inventor 2 สำหรับการศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกม 
ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้เล่น
เกม จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
จำนวน 30 คน และ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการพัฒนาได้เกมการแยกขยะ ที่สามารถให้
ความรู้และความสนุกสนานได้ เมื่อวิเคราะห์ความพึง
พอใจของผู้ใช้ ซึ่งวัดความรู้เกี่ยวกับการเก็บขยะที่ถูกต้อง  
ความง่ายในการเล่น และความสนุกสนาน พบว่า ความพึง
พอใจโดยรวม อยู่ในระดับดีทีสุ่ด   

 คำสำคัญ: เกม, เกมคัดแยกขยะ เอ็มไอที แอพ 
อินเวนเทอร์  

 
Abstract 

 This game is suitable for students or the 
general public. They focus on fun playing and 
educating about waste separation. Players can 
play through the mobile with Android operating 
system. game present the knowledge of waste 
separation; gamer can press the waste or trash 
image. How to play, waste will randomly fall 
from top to bottle of screen. If Users collect 
waste successfully, they receive score and start 
counting new times and the score is 
summarized. Game will be over if the time is up. 
How to play the game There will be a picture of 
garbage on top, falling randomly on the bottom. 
Players must collect the picture of garbage in 
time and in the right kind. If you collect it 
correctly, points will be given and the time will 
be counted again. And the score is summarized. 

mailto:diskza.jtz@gmail.com1
mailto:Napattarakrit.c@dru.ac.th2
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The game will be over when the timer expires. 
This game was developed with MIT App Inventor 
2, a Block-based programming tool. 

For the game development method, 
there are 5 steps: 

1) determination of game requirements  
2) system analysis  
3) system design  
4) system development  
5) testing and installation.  
This research use MIT App Inventor for 

implementation. MIT App Inventor use for Block-
based programming.  For the study of the 
satisfaction of gamers Carry out a collection of 
information on players' satisfaction. From a 
sample of 30 students from Dhonburi Rajabhat 
University and analyzed the data by means and 
standard deviation.  
 The development result was a waste 
separation game. That can provide knowledge 
and fun When analyzing user satisfaction Which 
measures the knowledge of correct garbage 
collection Ease of play And fun found overall 
satisfaction at the best level.   

 keywords: game, Waste separation 
game, MIT App Inventor 

 

1. บทนำ 

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปญัหาสำคญัที่นับวันยิ่งมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ปจัจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
นั้นมีหลายสาเหตุ เช่น การเพิม่ขึ้นของจำนวนประชากร 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีทำให้มีการประดิษฐ์ท่ีสิง่อำนวยความสะดวก
ของมนุษย์ให้มากขึ้น ทำให้การใช้ชีวิตประจำวัน
เปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกดิปริมาณของเหลือท้ิงกลายเป็น
ขยะจำนวนมาก โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่  ปัญหาจาก
ของขยะมูลฝอยยังเป็นต้นเหตสุำคญั ก่อให้เกิดปัญหาด้าน

ต่าง ๆ ตามมา เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ เป็น
แหล่งพาหะนำโรค และทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม เป็น
ต้น  

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรไีด้มีมตเิห็นชอบแผน
แม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 
2559-2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ โดยใช้แนวทางการลดการเกดิขยะมูล
ฝอยท่ีแหล่งกำเนดิ ด้วยการคัดแยกและนำกลับไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและการกำจดัขยะ
มูลฝอยที่ปลายทาง ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น จะมี 4 ประเภท 
ได้แก่ ขยะอินทรยี์ ขยะรไีซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

1) ขยะอินทรีย์ หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย
ตามธรรมชาติ เช่น เศษอาหาร เศษพืช ผักผลไม้ ฯลฯ 

2) ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะที่สามารถนำไป
แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ 
พลาสติก โลหะ ฯลฯ 

3) ขยะอันตราย หมายถึง ขยะที่มคีวามเป็น
อันตรายหรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่มีอันตราย เช่น ซาก
ผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถ่านไฟฉาย 
กระป๋องสเปรย์บรรจสุารเคมี ตลับหมึก หลอดไฟ น้ำยา
ล้างห้องนำ้ ฯลฯ ขยะประเภทน้ีตอ้งมีการแยกท้ิงจากขยะ
ประเภทอื่น ๆ อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องนำไปกำจดัหรือ
บำบัดด้วยวิธีเฉพาะเพื่อป้องกันความเป็นพิษปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม 

 4) ขยะทั่วไป หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายตาม
ธรรมชาตไิด้ยาก หรือนำไปรีไซเคลิไมไ่ด้ หรือ นำไปรี
ไซเคลิแล้วไม่คุม้ทุน เช่น ถุงขนมขบเคี้ยว ซองบะหมี่กึ่ง
สำเรจ็รูป กระดาษห่ออาหาร ถุงพลาสติก กล่องโฟม 
หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ซองครีมเทียม และซองน้ำตาล 
ฯลฯ 

ปัจจุบันมีการทิ้งขยะอยา่งผิดวิธีและมีการเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับขยะบางประเภท ทำให้เกิดความเสียหายและ
เสียประโยชน์ไปจำนวนมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคิดพัฒนาเกม
ที่สามารถนำมาใช้ฝึกแยกแยะและความจำได้ โดยเกมที่
พัฒนาขึ้นมาจะเป็นการฝึกท่ีทำใหไ้ด้ฝึกการแยกขยะ 
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นอกจากน้ันเกมยังเป็นตัวกระตุ้นช่วยให้เกิดความสนใจ
อยากเรียนรู้ ผู้วิจัยจะพัฒนาเกมทีใ่ช้เรียนรู้ ฝึกฝน การ
แยกแยะ พร้อมทั้งนำเสนอเกมใหส้วยงามด้วยการใช้รูป
ภาพกราฟิก และสรา้งวิธีการเล่นให้เข้าถึงง่ายเพราะหาก
ยากแล้วจะทำใหรู้้สึกไมส่นุกต่อการเล่น เกมที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นจะทำให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานและให้ความรู้ นั่น
คือ เกมการแยกขยะ(Waste separation) 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนาเกมการแยกขยะ 

2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกม 

2.3 เพื่อสงเสริมใหรู้้จักการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 ในการวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาเกม สำหรับ
นักเรียนระดับประถม มัธยมศึกษาจนถึงบุคคลทั่วไป 
เพราะเก็บนีเ้ป็นการฝึกการแยกแยะและความจำ  
ขอบเขตของระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของระบบ
จัดการรูป  ส่วนของระบบการเล่นของผู้เล่น และส่วนของ
ระบบรายงานการเล่น พอจะสรุปขอบเขตของแต่ละส่วน
ได้ดังนี ้

3.1 ขอบเขตของระบบรูปภาพ 

 3.1.1 ผู้ดูแลระบบสามารถนำข้อมลูเข้าระบบ
ประกอบด้วยข้อมลู 2 เรื่อง ได้แก ่ 

1) รูปภาพขยะและถังขยะ 

2) ข้อมูลขยะและถังขยะประเภทต่าง ๆ 

 3.1.2 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิม่ ลบ แก้ไขข้อมูล
และรูปภาพในระบบได ้

 3.1.3 ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลและ
รูปภาพ 

3.2 ขอบเขตของระบบการเล่นของผู้เล่น 

 3.2.1 ระบบสามารถรายงานผลการเล่นในแต่ละ
ครั้ง โดยสรุปคะแนนเมื่อเล่นจบ 

 3.2.2 ผู้เล่นต้องเก็บขยะภายในเวลาที่กำหนด 
โดยเก็บให้ถูกมากท่ีสุด เพื่อใหไ้ด้คะแนนให้มากที่สุด 

 

4. วิธีการวิจัย 

การพัฒนาเกมการแยกขยะ ได้แบง่วิธีการ
ดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

4.1 การกำหนดความต้องการของเกม ผู้พัฒนาทำได้
ศึกษาขั้นตอนการทำงานของระบบงาน โดยสืบค้นจาก
อินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมลูเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสร้างเกม
เก็บของ แล้วกำหนดความต้องการของระบบ  

4.2 การวิเคราะหร์ะบบเกม 

ผู้พัฒนาระบบ ได้วิเคราะห์ระบบงาน ตาม
ขั้นตอนดังน้ี 

 4.2.1 การใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาบนสมาร์ท
โฟน ช่ือว่า MIT App Inventor 2 ซึ่ งเป็ นซอฟต์ แวร์
ประเภท Cloud Based Service โดยใช้ Block Based 
Programming Language ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อ ดังนั้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เกมนี้  
 

 
  ภาพที่ 1  ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม Block Based 

 

4.2.2 ผู้พัฒนาได้เตรียมรูปภาพไว ้ 54 รูป
ประกอบด้วยรูปขยะแบ่งเป็น 48 รูป รูปถังขยะ 5 รูป 
และรูปพื้นหลัง 1 รูป ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างรูปภาพถังขยะที่ใช้ในเกม 

รายการ รูปภาพ 

ถังขยะอันตราย 

 
ถังขยะเปียก 

 
ถังขยะรีไซเคิล 

 
ถังขยะทั่วไป 

 
 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างรูปภาพขยะที่ใช้ในเกม 

รายการ ประเภท รูปภาพ 

ยาฆ่าแมลง ขยะ
อันตราย 

 
แบตเตอรี ่ ขยะ

อันตราย 
 

ใบไม ้ ขยะเปียก 

 
เศษขนมปัง ขยะเปียก 

 
ขวดแก้ว ขยะรีไซเคลิ 

 
ถุง ขยะรีไซเคลิ 

 
กระดาษ ขยะทั่วไป 

 
แปรงสีฟัน ขยะทั่วไป 

 

4.2.3 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของเกม โดย
สร้างแบบจำลองการทำงานของเกมในเชิงตรรกะของ
ระบบ (Logical Modeling) โดยนำผู้ที่เกี่ยวข้องมาสร้าง
แผนผังยสูเคส (use case diagram) เพื่อแสดงให้เห็นผู้
เล่นเกมกบัฟังก์ชันการทำงานของเกม   

1) สามารถเล่นเกมได ้
2) สามารถเรียนรู้ถังขยะและขยะได้ 
3) สามารถออกเกมจากในแอปได ้

ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

Waste separation Game

Play Game

Exit

Game Over<<include>>

Learn

 
ภาพที ่2 User case diagram 
 
จากนั้นนำขั้นตอนการทำงานท่ีรวบรวมได้มา

สร้างแผนผังกิจกรรม (Activity Diagram) เพื่อแสดง
ขั้นตอนการทำงาน  

โดยเมื่อผู้เล่นเข้าเกมมาจะพบกับหน้าหลัก ผู้
เล่นจะสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าเลน่เกม เข้าเรียนรู้ หรือ
ออกเกมไดโ้ดย 

ถ้าเลือกเรยีนรู้ก็จะสามารถเข้าไปหน้าเรียนรู้
หลักและสามารถกดทีรู่ปภาพจะสามารถไปหน้ารายระ
เอียดเรียนรูไ้ด ้

ถ้าเลือกเล่นเกมก็จะได้เข้าสูร่ะบบเกมโดยเมื่อ
เกมจบจะมีการแจ้งว่าได้คะแนนเท่าไร และสามารถเลือก
ได้ว่าจะเล่นใหม่หรือกลับไปยังหน้าหลัก 

ถ้าเลือกออกเกมก็จะแจ้งเตือนว่าจะออกเกม
หรือไม่ ถ้าเลือกไม่ก็จะกลับมาหนา้เมนูหลัก ถ้าเลือกใช่ก็
จะออกจากเกม ดังแสดงในภาพท่ี 3   
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Activity diagram: Play 

Player System 

  

  

ภาพที ่3 Activity diagram การเล่นเกม 
 

ต่อมา และ แผนผังลำดับการทำงาน 
(Sequence Diagram) เพื่อแสดงลำดับการส่งข้อมลูของ
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง  ดังแสดงในภาพที่ 4 
 

 

ภาพที ่4 Sequence diagram การเล่นเกม 

4.3 การออกแบบระบบเกม 

 เป็นส่วนท่ีผู้พัฒนาออกแบบหน้าจอสำหรับ
ติดต่อกับผู้ใช้ ผู้พัฒนาได้ทำการออกแบบหน้าจอสำหรับ
ติดต่อกับผู้ใช้ในลักษณะที่เรียกว่า Graphical User 
Interface เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ 

4.3.1 การออกแบบข้อมูลนำเข้า (Input 
Design) ประกอบด้วย 2 หน้าจอหลัก ได้แก ่

 1) หน้าจอแรกของการเข้าใช้งาน และหน้าจอ
การเรยีนรู ้

 2) หน้าจอการเรียนรู้สามารถกดที่รูปภาพเพื่อ
แสดงข้อมูล 

4.4 การพัฒนาระบบงาน 

ผู้ พั ฒ น า ใช้  MIT App Invertor 2  ใน ก า ร
พั ฒ น า โป ร แ ก ร ม เก ม  MIT App Invertor 2 เป็ น
ซอฟต์แวร์ประเภท Cloud Based Service โดยใช้ Block 
Based Programming Language  แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล 
TinyDB ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ดังนั้น ไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมนี้  

4.5 การทดสอบและติดตั้ง 

การทดสอบเกมเด็กน้อยพาเพลินนี้ ผู้พัฒนา
ระบบใช้วิธีการทดสอบ แบบ Black-Box Testing เป็น
การทดสอบการทำงานของระบบโดยรวมทั้งหมดว่ามี
กระบวนการทำงานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
หรือไม่ โดยระหว่างพัฒนา ผู้พัฒนาระบบได้ทดสอบแบบ 
Unit Testing เพื่อทดสอบว่าระบบทำงานได้หรือไม่ และ
ให้ผลตามที่ผู้ใช้ต้องการหรือไม่ 

 

5. ผลการพัฒนา 

ผลการพัฒนาเกมเด็กน้อยพาเพลนิ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ได้โปรแกรมเกม และได้ผลการ
ทดลองการใช้งาน ซึ่งพอสรุปไดด้ังนี้ 

 

 

 

แสดงหนา้หลกั 
 

 

 

 

เลือกปุ่ ม “Learn” 

เลือกปุ่ ม  
“Start Quiz” 

เลือกปุ่ ม “Exit” 

 
แสดงเนือ้หาเกี่ยวกบั

การแยกขยะ 

 
เลือกกดที่รูปภาพ 
“LEARN” 

 
แสดงรายละเอียดของขยะ

แต่ละประเภท 

 
เล่นเกม 

 
สรุปคะแนน 
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5.1 โปรแกรมการใช้งาน  

 สามารถแสดงหน้าจอ 7 หน้าจอ ดงันี ้

 

 
ภาพที ่5 หน้าจอแรกของเกม 

 
ภาพที ่7 การเรียนรู้ขยะและถังขยะทัว่ไป 

 
ภาพที ่6 การเรียนรู้หลัก 

 
ภาพที ่8 การเรียนรู้ขยะย่อยสลายและถังขยะเปียก 
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ภาพที ่9 การเรียนรู้ขยะและถังขยะรีไซเคิล 

 

 
ภาพที ่11 เร่ิมเล่นเกมถังขยะทั่วไป 

 

 

 
ภาพที ่10 การเรียนรู้ขยะและถังขยะอนัตราย 

 

 
ภาพที ่12 เล่นเกมถังขยะเปียก 
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ภาพที ่13 เล่นเกมรีไซเคิล 

 

 
ภาพที ่15 ภาพการรวมคะแนน 

 

 

 
ภาพที ่14 เล่นเกมถังขยะอันตราย 
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5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกม  

 ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินเพื่อทดสอบความพึง
พอใจของผู้ เล่นเกมใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความรู้
เกี่ยวกับการเก็บขยะที่ถูกต้อง  ความง่ายในการเล่น ความ
สนุกสนาน  และ ความพึงพอใจโดยรวม  แบบประเมิน
ความพึงพอใจมี 5 ระดับ ตามเทคนิคของลิเคิร์ท ซึ่งมี
เกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วง
คะแนนดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลีย่ 

คะแนนเฉลีย่ การแปรผล 
4.21 – 5.00 ดทีี่สุด 
3.41 –4.20 ด ี
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 น้อย 
1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 
  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกมใน 4 
ด้าน ที่ ได้จากการให้นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร์  คณ ะวิทยาศ าสตร์แล ะ เทค โน โลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ที่ เป็นผู้ เล่นเกม 20 คน 
ทดลองเล่นแล้วทำแบบประเมินความพึงพอใจ 

  จากการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งาน 
ได้ผลดังตารางที่ 4 นี ้

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน 
เร่ืองท่ีใช้ประเมินการใช้งาน  คะแนนเฉลี่ย 
ความรู้ เกี่ยวกับการเก็บขยะที่
ถูกต้อง  

4.80 

ความง่ายในการเล่น 4.60 
ความสนุกสนาน 4.50 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.70 
 ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย  4.70 ถือ
ว่า อยู่ในระดับ ดีที่สดุ 
 

 
 
 

6. สรุปผลการพัฒนา 
ผลจากการพัฒนาเกมการแยกขยะ พบว่าระบบ

จะต้องใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเช่ือมต่อ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เวลาทำงานสามารถเรียกใช้งาน
ผ่านเว็บ MIT App Invertor 2  
6.1 ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับระบบงาน
ทั้งหมดที่อยู่ในส่วนบริหารจัดการรูปภาพและข้อมูลได้ 
สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลได้ 
6.2 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเกมเพื่อเรียนรู้และฝึก
ทักษะ และบอกผลลัพธ์การเล่นเกมได้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาและออกแบบการพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 
องศา แนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้
นักศึกษาช้ันปีที่  1 ซึ่ งเข้ามาใหม่ยังไม่รู้จักสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สื่อนี้จะสามารถแนะนำสถานที่
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ และเพื่อประเมิน
ความพึ งพอใจผู้ ใช้สื่อ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา คือ 
นักศึกษาช้ันปีที่  1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมี เดี ย  คณ ะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 30 คน 
และ แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ เช่ียวชาญ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของการพัฒนาสื่อ 
จากแหล่งข้อมุลทั้งบทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
นำมาออกแบบและทดสอบสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 
องศา แนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประเมินและแก้ไขปัญหา พร้อมท้ังดำเนินการจัดทำรูปเล่ม 

ผลการวิจัย  พบว่า สื่ อที่ พัฒนาขึ้ นมี ผลการประเมิ น
ประสิทธิภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.59 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน คือนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
จำนวน 30 คน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.59  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.57 ซึ่งสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา 
แนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถ

แนะนำอาคารสถานที่แบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของ 360 องศา 
ได้จริง สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง มีการพัฒนาและดำเนินการ
ตามหลักการ และกระบวนการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่ง
เหมาะกับการนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบ 
คำสำคัญ  -- มหาวิทยาลัยราชภัฏจั นทรเกษม สื่ อแบบ
ปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา 

ABSTRACT 
 This research is a research and development with 
the objective of studying and designing the 
development of interactive media in 360-degree 
format, introducing a place inside Chandrakasem 
Rajabhat University. Our research develop interactive 
media in the form of 360 degrees to introduce places 
within Chandrakasem Rajabhat University and to 
assess the satisfaction of users of interactive media in 
a 360-degree format, introducing a place within 
Chandrakasem Rajabhat University. The sample used 
for this study was the first-year students in the field of 
multimedia technology, faculty of Science 
Chandrakasem Rajabhat University, 30 students, using 
a simple sampling method. The research tool was a 
360-degree interactive media, introducing a place 
within Chandrakasem Rajabhat University. The 
performance appraisal by experts And the satisfaction 
assessment of media users Study and collect 
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information In order to acquire knowledge 
understanding of the content of media development 
from sources including articles, related research 
collecting information about buildings within 
Chandrakasem Rajabhat University. The design and 
test interactive media in a 360-degree format, 
introducing a place inside Chandrakasem Rajabhat 
University. Evaluate and solve problems and prepare 
a booklet. 
 The research results showed that the developed 
media had a good level of expert evaluation of media 
performance with a mean of 4.59, a standard 
deviation of 0.46, the results of user satisfaction 
assessment. The number of 30 students in the first 
year of multimedia technology is very good with a 
mean of 4.59, standard deviation 0.57, which is a 360-
degree interactive medium, introducing a place within 
Chandrakasem Rajabhat University. It is able to 
introduce a building in an interactive 360-degree 
format. It is convenient, fast and accurate, and is 
developed and implemented according to the 
principle. And the process of developing modern 
technology media which is suitable for many 
applications. 
Keywords -Chandrakasem Rajabhat University, 
Interactive media in 360 degrees 

 
1. บทนำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่กว่า 90 ไร่ แวดล้อมด้วยภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามมีอาคารเรียนขนาดใหญ่ที่ทันสมัยมากมายและมี
การศึกษาทั้งหมด 5 คณะ ดังนี้ คณะเกษตรและชีวภาพ  คณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิต
บัณฑิต ออกมาได้อย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม จึงเป็นมหาวิทยาลัยในความต้องการของใครหลายๆคน ที่
อยากเข้ามาศึกษาในสถานที่แห่งนี้ ปัจจุบันมีผู้ต้องการศึกษาใน

ระดับปริญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมแต่ยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอาคารสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม นักศึกษาใหม่ที่สอบเข้าศึกษาต่อมักจะมี
ปัญหาในเรื่องของการหาอาคารสถานที่สอบไม่พบ เป็นเหตุให้
เสียเวลาในการสอบไปมากพอสมควร  

 ดังนั้นคณะผู้ วิจัยจึ งมีแนวคิดในการพัฒนาและ
ออกแบบสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา แนะนำ
สถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท่ีสามารถแนะนำ
อาคารสถานท่ีต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1)  เพื่อศึกษาและออกแบบสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 
องศา แนะนำสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
2)  เพื่อพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา แนะนำ
สถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
3)  เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้สื่อแบบปฏิสมัพันธ์ในรูปแบบ 
360 องศา แนะนำสถานท่ีภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
จันทรเกษม 

 
3. หลักการ ทฤษฎี เหตุผล 

 หลักการในปัจจุบันการแนะนำหรือให้ความรู้หรือข้อมูล
ในด้านต่างๆนั้น ไม่จำกัดอยู่แค่เพียงการบอกเล่าหรือการปรากฎ
อยู่ในตัวหนังสือ เนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่า
รวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นยังคงถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ส่งผลให้เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในการให้คำแนะนำหรือการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการ
ให้ข้อมูลในลักษณะของตัวหนังสือหรือรูปภาพแบบเดิมๆนั้นไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทันท่วงที  
 จากทฤษฎีพื้นฐานของกลไกร่างกายมนุษย์ บอกกับเราว่า
ตาของมนุษย์ มี สมรรถนะในการมองเห็ น  การมองเห็ น
ความสามารถของตาคนปกติขณะอยู่กับที่จะมองเห็นภาพใน
ลักษณะกรวยจอกว้างมีขอบเขตทำมุม 120-160 องศา มุมสอง
มุมที่มีผลรวมของขนาดเท่ากับหนึ่งมุมฉาก 90 องศา จะเรียกทั้ง
สองว่าเป็น มุมประกอบมุมฉาก มุมสองมุมที่มีผลรวมของขนาด
เท่ากับสองมุมฉาก 180  องศา จะเรียกทั้ งสองว่าเป็น มุม
ประกอบสองมุมฉาก มุมสองมุมที่มีผลรวมของขนาดเท่ากับหนึ่ง
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รอบรูปวงกลม 360 องศา  [3] จะเรียกทั้ งสองว่าเป็น มุม
ประกอบสี่มุมฉาก ถ้าเรายืนอยู่กับที่และหมุนรอบตัวเราจะ
สามารถเห็นมุมได้ทั้งหมด 360 องศา เพื่อที่จะสามารถมองเห็น
พื้นที่ได้ครบทุกมุม 360 องศา 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 
องศา ช่วยให้คนได้สามารถเห็นถึงพื้นที่ได้ ทำให้รู้และเข้าใจใน
สถานที่น้ันๆ โดยครบทุกมุทมอง 360 องศา ทางคณะผู้วิจัย จึงมี
แนวคิดในการพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา 
แนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ข้ึนเพื่อให้ในการ
ประชาสั มพั น ธ์และและทราบข้ อมู ลสถานที่ ต่ างๆของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ได้สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา    แนะนำสถานท่ี
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
2)  ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม    
3)  ผู้ใช้สื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 
 

5. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยเรื่องสื่อนำเสนอในรูปแบบ 360 องศา เพื่อแนะนำ
สถานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ใช้สำหรับแนะนำ
สถานท่ีภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม สำหรบันักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 ซึ่งเข้ามาใหม่ยังไม่รู้จักสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม สื่อนี้จะสามารถแนะนำสถานท่ีต่างๆภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษมได้ เช่น อาคารต่างๆ ท่ีใช้สำหรับ
การสอบ หรือห้องต่างๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของนักศึกษาท่ี
จะหาสถานท่ีนั้นๆ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ธนัชพร โล่ห์สุวรรณ, ธิติ
วุฒิ อักษรดิษฐ. (2560) [1]. การพัฒนาแอพพลิเคชันแผนที่ 3 
มิติ แบบปฏสิัมพันธ์แนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 
 
 
 
 

 แผนทีภ่ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 

ภาพ 1 แผนที่ภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
 

อุปกรณ์ที่ใช้พัฒนา 
 

 กล้อง GOPROMAX

 
ภาพ 2 กล้อง GOPROMAX 

 
โปรแกรมที่ใช้พัฒนา Panotour Pro 

  
 

ภาพ 3 Panotour Pro 
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6. วิธีดำเนินงาน 
1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม โดยนำข้อมูลมาจากหนังสือรายงานประจำปี 
2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีเนื่อหาเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา ข้อมูลอาคาร สถานที่ และแผนที่ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นต้น 
2) รวบรวมข้อมูล โดยการเดินสำรวจอาคารสถานที่ต่างๆ และ
เส้นทางการเดิน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อ
วางแผนตั้งจุดถ่ายภาพ 
3) การวิเคราะห์และออกแบบ คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด นำมาสรุปเพื่อทำการออกแบบตาม
กระบวนการที่ได้ศึกษามาโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
4) รวบรวมข้อมูลและออกแบบแผนที่ นำข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม
และทำการศึกษาทั้งหมดมาวางแผนโครงร่าง วางแผนการ
นำเสนอข้อมูล และจัดทำวางแบบแผนท่ีเพื่อท่ีจะถ่ายภาพ 
5) การสร้างเช่ือมโยงลิงค์รูปภาพและออกแบบสื่อ นำเข้าภาพ 
360 องศา ในโปรแกรม Panotour Pro 2.5 ทำการสร้าง
เชื่อมโยงลิงค์ต่อภาพเพื่อเป็นตัวควบคุมการใช้งาน ให้กับสื่อแบบ
ปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา [2] แนะนำสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เช่น การเปลี่ยน Scene  ไป
สถานที่ต่อไป เมื่อกดคลิกเมาส์ไปตามปุ่มที่กำหนดไว้ เพื่อแสดง  
Scene พื้นที่ต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
6) ทดสอบสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา แนะนำ
สถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

7. ผลการดำเนินงาน 
 การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาและออกแบบสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ใน
รูปแบบ 360 องศา แนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมี เดีย คณะวิทยาศาสตร์  จำนวน 30 คน 
ประเมินประสิทธิภาพของสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 
องศา แนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
โดยมี ขั้นตอนการพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์และเครื่องมือต่าง ๆ 
ที่ใช้ โดยมีผลการดำเนินงานดังน้ี 
1) ตัวอย่างภาพจากการพัฒนาและออกแบบสื่อแบบปฏิสัมพันธ์
ในรูปแบบ 360 องศา แนะนำสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภฏั
จันทรเกษม 

หน้าจอเริ่มต้น 

 
 

ภาพ 4 หน้าจอเริ่มต้น 
 

2)  ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 

360 องศา แนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน โดยมีคำตอบที่กำหนดไว้
คือ มากที่สุด , มาก , ปานกลาง , น้อย และน้อยที่สุด โดยมีการ
วัดระดับคะแนนแสดงออกมาดังนี้ 

1) แบบประเมินประสิทธิภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) จำนวน 2 ข้อ เพื่อ
สอบถามเกี่ยวกับ เพศ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของผู้ทำ
แบบสอบถาม 

ส่วนที่  2 เป็นการถามแบบมาตรส่วนการประมาณค่า 
(Rating-Scale) แบบ 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับที่ 1 จนถึงระดับที่ 5 
จำนวน 3 ด้านแบ่งออกเป็น ด้านภาพ จำนวน 3 ข้อ ด้านความ
เหมาะสม จำนวน 3 ข้อ ด้านภาพรวม จำนวน 3 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงพัฒนาหลังจาก
ทดลองใช้งานสื่ อ เรื่ อ งการพัฒนาและออกแบบสื่ อแบบ
ปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา แนะนำสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 
2) แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) จำนวน 4 ข้อ เพื่อ
สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานะ และสาขาวิชา 
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ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ เรื่องการ
พัฒนาและออกแบบสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา 
แนะนำสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 3 
ด้าน แบ่งออกเป็นด้านภาพ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านภาพรวม 
จำนวน 3 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ หลังจากทดลองใช้งานสื่อ เรื่อง
การพัฒนาและออกแบบสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 
องศา แนะนำสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

เพศ จำนวน ร้อยละ 

 ชาย 20 66.67 

 หญิง 10 33.33 

รวม 30 100.00 

 
ความพึงพอใจการใช้สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา แนะนำ
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 
 
ข้อที่ 

 
ประเด็นดา้นภาพ      ระดับความคิดเห็น 

(x) (S.D.) แปลผล 

1 
2 
3 

ความคมชัดของภาพ 
การควบคุมภาพ 
การเปลี่ยนจุดของภาพ 

4.50 
4.40 
4.30 

0.51 
0.67 
0.70 

ดีมาก 
ดี 
ดี 

รวม 4.40 0.63 ดี 

 
 
 
ข้อที่ 

ประเด็นดา้นประโยชน์ 

ที่ได้รับ 

 ระดับความคิดเห็น 

(x) (S.D.) แปลผล 

1 
2 
3 

สามารถนำไปใช้งานได้ 
สามารถแนะนำสถานที่ได ้
มีความสะดวกในการใช้งาน 

4.80 
4.73 
4.60 

0.41 
0.52 
0.62 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 

รวม 4.71 0.52 ดีมาก 

  ประเด็นดา้นภาพรวม  

1 
2 
 
3 

ความน่าสนใจและทันสมยั 
ความถูกต้อง เหมาะสมของภาพ 
และเนื้อหา 
การออกแบบให้ใช้งานง่ายของ
สื่อ 

4.67 
4.70 

 
4.60 

0.55 
0.47 

 
0.67 

ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

รวม 4.66 0.54 ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
1. ชาย 4 100.0 
2. หญิง - - 

รวม 4 100.00 
 
 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวน ร้อยละ 
สื่อมัลติเมีเดีย 2 50.00 
สื่อการประชาสัมพันธ ์ 0 0 
สื่อสิ่งพิมพ์ 1 25.00 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 1 25.00 

รวม 4 100.00 
 
ประสิทธิภาพการพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา แนะนำ
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจากผู้เชี่ยวชาญ  
ข้อที่ ประเด็นดา้นภาพ 

  ระดบัความคดิเห็น 

(x) (S.D.) แปลผล 

1 
2 
3 

ความคมชัดของภาพ 
การควบคุมภาพ 
การเปลี่ยนจุดของภาพ 

4.75 
4.50 
3.75 

0.50 
0.58 
0.96 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 

รวม 4.33 0.68 ดี 

ประเด็นดา้นความเหมาะสม   

1 
 
2 
 
 
3 

มีความเหมาะสมกับการ
นำไปใช้งานจริง 
มีความเหมาะสมด้าน
เทคโนโลยี 
มีความเหมาะสมของ
สถานที่ 

5.00 
 

4.50 
 

4.75 

0.00 
 

0.58 
 

0.50 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 

รวม 4.75 0.36 ดีมาก 
ประเด็นดา้นภาพรวม  
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1 
 
2 
 
3 
 
4 

ความสะดวกในการใช้งาน
ของสื่อ 
ความถูกต้องเหมาะสมของ
ภาพ และเนื้อหา 
สื่อมีการปฏิสัมพันธก์ับ
ผู้ใช้งาน 
การออกแบบของสื่อ 

4.25 
 

4.75 
 

5.00 
 

4.25 

0.50 
 

0.50 
 

0.00 
 

0.50 

ดี 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 
ดี 

รวม 4.67 0.33 ด ี

 

8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้เป้นการพัฒนาสื่อเรื่องการพัฒนาสื่อแบบ

ปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา แนะนำสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่าสื่อที่พัฒนาขึ้นมามีผลการ
ประเมินประสิทธิภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี  

ผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คือ นักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 30 คน อยู่ใน
ระดับ ดีมาก สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา แนะนำ
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถแนะนำ
อาคารสถานที่ ได้จริง สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง มีการพัฒนา
และดำเนินการตามหลักการ และกระบวนการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเหมาะกับการนำไปประยุกต์ใช้ได้หลาย
แบบ 

 ผลการวิจัยพบว่า สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา 
แนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถ
แนะนำอาคารสถานที่แบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของแผนที่ 360 
องศา ได้จริง สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบ และสนใจในสื่อ 
เนื่องจากแผนที่และภาพ 360 องศา มีความสมจริงและสวยงาม
มีภาพและเนื้อหาที่ถูกต้อง สามารถแนะนำอาคารสถานที่ได้จริง 
และสะดวกต่อการใช้งาน ด้านภาพ มีความพึงพอใจในค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด เนื่องจากการเปลี่ยนจุดของภาพจากจุดหนึ่งไปยังอีก
จุดหนึ่งยังกลับทิศทางกันอยู่ ซึ่งการพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ใน
รูปแบบ 360 องศา แนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนัชพร โล่ห์
สุวรรณ และ ธิติวุฒิ อักษรดิษฐ (2560) 

ข้อจำกัดของสื่อ สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา 
แนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต้องใช้
อินเตอร์เน็ตในการใช้สื่อ ข้อเสนอแนะสามารถถ่ายภาพและ

อัพเดทสถานที่ ที่พัฒนาหรือปรับปรุงใหม่อยู่ตลอด เพื่อความ
สมจริงและข้อมูลที่ถูกต้องของสื่อ สามารถนำสื่อไปพัฒนาใช้ได้
หลากหลายอุปกรณ์ เช่น VR 
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บทคัดย่อ 
     การพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเกม 
The Egg Game บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจจากผู ้เล่นแอปพลิเคชันเกม The Egg 
Game ซึ่งเป็นเกมที่เล่นผ่านแผนที่กูเกิลแมพ[1] รูปแบบของ
เกมแบ่งออกเป็น 2 โหมด โหมดแรก ผู้เล่นจำนวนหนึ่งคน
จะต้องเก็บไอเทมตามจุดพิกัดของระบบระบุตำแหน่งจีพีเอส
[2] บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เล่นเกมเอง ถ้าหากผู้เล่นเกม
เก็บไอเทมได้มาก จำนวนระดับเลเวล[3] ก็จะเพิ่มขึ ้น ส่วน
โหมดที่สอง ผู้เล่นเกมจะต้องเล่นเป็นทีม เพื่อแข่งขันกันเก็บ 
ไอเทมตามจุดพิกัดต่าง ๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เล่นเกม
เพื่อให้ครบ 5 ไอเทม ทีมไหนเก็บครบจำนวนก่อนถือว่าเป็น  
ผู้ชนะ ซึ่งเป้าหมายของเกมคือ จำนวนไอเทมท่ีเก็บได้มากทีส่ดุ 
ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเกม The Egg Game สามารถ
พัฒนาแอปพลิเคชันเกม The Egg Game บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ได้ และผู ้พัฒนาได้สร ้างแบบสอบถามความ      
พึงพอใจของผู้เล่นเกม เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
จำนวน 30 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษา
ความพึงพอใจจากผู้เล่นแอปพลิเคชันเกม The Egg Game 
โดยนักศึกษาที่เล่นเกม The Egg Game มีความพึงพอใจใน
ระดับมากเกือบทุกด้าน 
คำสำคัญ -- กูเกิลแมพ, จีพีเอส, เลเวล 
 
 
 

 ABSTRACT 
      This development has objectives to develop game 
application The Egg Game on Android operating system 
and to study the satisfaction of The Egg Game game 
application. Which is a game played through Google Map 
[1] the format of the game is divided into 2 modes. First 
mode, one player must collect items according to the 
coordinates of the GPS [2] positioning on the player's 
mobile phone. If a game player can collect a lot of items 
the number of levels [3] will also increase. Second mode, 
game players must play as a team to compete and 
collect items according to different coordinates on the 
mobile phone of the game player to complete 5 items. 
Which team collects the completely first is considered 
the winner, the goal of the game is maximum number of 
items stored. The result of the development of game 
applications The Egg Game can develop the game 
application of The Egg Game on Android operating 
system. And the developers have created a 
questionnaire Satisfaction of the game players for 
students in the field of business computer Faculty of 
Management Science, Dhonburi Rajabhat University, 30 
students. With a specific method of selecting. The results 
of the study of satisfaction from the players of The Egg 
Game application by the students who played The Egg 
Game were satisfied at a good level in all aspects. 

Keywords -- Google Map, GPS, Level 
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1. บทนำ 

     ในปัจจุบันการเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์ตั ้งโต๊ะได้รับ     
ความนิยมน้อยลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ เล่นเกมส่วนใหญ่  
เล่นเกมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน เป็นเครื่องมือ  
ที ่อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื ่อสาร การทำธุรกรรม
ทางการเงิน และยังพกพาได้สะดวก นักพัฒนาเกมส่วนใหญ่ 
ได้ให้ความสนใจพัฒนาแอปพลิเคชันเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่   
มากขึ้น โดยเกมที่เล่นบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจะมีรูปแบบที่
แตกต่างจากเกมที่เล่นบนโทรศัพท์เคลือ่นที่ คือการเล่นเกมบน
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจะควบคุมเกมโดยใช้คีย์บอร์ดและเม้าส์  
ซึ่งมีแตกต่างจากการเล่นเกม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะใช้การ
สัมผัสที่หน้าจอ เขย่า หรือ การเอียงโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม
รูปแบบของเกมนั้นๆ 
   จากข้อมูลข้างต้น ผู้พัฒนาจึงมีความสนใจในการพัฒนาเกม
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการ
พัฒนาเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู ้พัฒนาได้พัฒนาเกมที่มี    
ชื ่อว่า The Egg Game เป็นเกมที ่เล่นผ่านแผนที ่ Google 
Maps รูปแบบของเกมแบ่งออกเป็น 2 โหมด โหมดแรก ผู้เล่น
จำนวนหนึ่งคนจะต้องเก็บไอเทมตามจุดพิกัดของระบบระบุ
ตำแหน่งบนพื ้นโลก (Global Positioning System : GPS) 
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เล่นเกมเอง ถ้าหากผู้เล่นเกมเก็บ 
ไอเทมได้มาก จำนวนระดับ (Level) ก็จะเพิ่มขึ้น ส่วนโหมด  
ที่สอง ผู้เล่นเกมจะต้องเล่นเป็นทีม เพื่อแข่งขันกันเก็บไอเทม
ตามจุดพิกัดต่าง ๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เล่นเกมเอง 
เพื่อให้ครบทั้งหมด 5 ไอเทม ทีมไหนเก็บครบจำนวนก่อน   
ถือว่าเป็นผู้ชนะ ซึ่งเป้าหมายของเกมคือ จำนวนไอเทมที่เก็บ
ได้มากท่ีสุด 
 

2. วัตถุประสงค์การพัฒนา 
     ผู้พัฒนาได้กำหนดวัตถุประสงค์ของเกม The Egg Game 
ไว้ดังน้ี 
     2.1 เพื ่อพัฒนาแอปพลิเคชันเกม The Egg Game บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
     2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากผู้เล่นแอปพลิเคชันเกม 
The Egg Game 
 

 3. ขอบเขตการพัฒนา 
     ผู้พัฒนาได้กำหนดขอบเขตของการพัฒนาเกมที่มีชื ่อว่า 
The Egg Game ไว้ดังน้ี 
     3.1 เกมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 โหมด คือ ผู้เล่นคนเดียว 
และผู้เล่นเป็นทีม 
     3.2 ผู้เล่นคนเดียว คือ การเก็บไอเทมตามจุดพิกัดต่างๆ 
เพื่อเพ่ิมระดับ 
     3.3 ผู้เล่นเป็นทีม คือ ผู้เล่นเกมต้องสร้างห้องหรือเข้าร่วม
ห้องที่มีอยู่แล้ว เพื่อจัดทีมการแข่งขัน โดยการแบ่งออกเป็น   
2 ทีม เพื ่อแข่งขันกันในการเก็บไอเทมให้ครบ 5 ไอเทม 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 15 นาที 
     3.4 ถ้าหาก 2 ทีม อยู่ในจุดพิกัดที่ใกล้กัน จะต้องต่อสู้กัน
เพื่อแย่งชิงไอเทม หากทีมไหนแพ้จะต้องเสียไอเทมที ่เก็บ   
ก่อนหน้าให้กับทีมที่ชนะด้วย 
     3.5 ผู ้เล่นเกมที ่เป็นฝ่ายชนะจะได้รับโบนัสเพิ ่ม และ      
ได้เล่นเกมต่อไปเพื่อสุ่มแต้มเพิ่มระดับ 
     3.6 เกมถ ูกพ ัฒนาและทดสอบบนระบบปฏิบ ัต ิการ       
แอนดรอยด์ โดยใช้ภาษาคอทลิน (Kotlin) 
 

4. วิธีการพัฒนา 
     เพื ่อให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเกม The Egg Game 
เป็นไปตามที่กำหนด จึงได้ทำการออกแบบวิธีการดำเนินการ
ไว้ดังน้ี 
     4.1 ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
     4.2 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ออกแบบแนวทางในการสร้างเกม 
     4.3 ศึกษาการพัฒนาเกม โดยใช้ภาษาคอทลิน 
     4.4 กำหนดรูปแบบของเกมและขอบเขตของเกม 
     4.5 สร้างแผนภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนภาพคลาส 
แผนภาพยูสเคส แผนภาพลำดับ แผนภาพกิจกรรม และ
แบบจำลองข้อมูล เป็นต้น 
     4.6 เริ่มพัฒนา ทดสอบ และแก้ไขระบบ 
     4.7 ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขตามแบบประเมินผล 
     4.8 จัดทำคู่มือการติดตั้งและคู่มือการเล่นเกม 
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ภาพ 1 แผนภาพยูสเคสของระบบ 

 
     จากภาพ 1 แผนภาพยูสเคสของระบบ มีทั้งหมดดังนี้ 1) 
register() คือ ฟังก์ชันสมัครสมาชิก 2) verifyPlayer() คือ 
ฟังก์ชันการตรวจสอบข้อมูลผู ้เล่นเกมที ่เข้าสู ่ระบบล่าสุด      
3) keepItemSingle() คือ ฟังก์ชันเก็บไอเทมของผู้เล่นเกม 
คนเดียว 4) fetchRoom() คือ ฟังก์ชันการเรียกดูข้อมูลของ  
ผู้เล่นเกมที่สร้างห้องไว้ก่อนหน้า 5) joinRoom() คือ ฟังก์ชัน
เข้าร่วมเล่นกับผู้เล่นเกมคนอ่ืน 

 6) fetchRoomInfo() คือ ฟังก์ชันเรียกดูข้อมูลผู้เล่นเกมที่อยู่
ในห้องในปัจจุบัน 7) createRoom() คือ ฟังก์ชันสร้างห้อง
เล่นกับผู้เล่นเกมคนอ่ืน 8) keepItemMulti() คือ ฟังก์ชันเก็บ
ไอเทมของผู้เล่นเป็นทีม 9) fetchScore() คือ ฟังก์ชันเรียกดู
คะแนนเพื่อตรวจสอบการจบเกม 

 
ภาพ 2 แผนภาพคลาสของระบบ 
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     จากภาพ 2 แผนภาพคลาสของระบบ จะแสดงถึง
ความส ัมพ ันธ ์คลาสต ่ าง  ๆ ภายในระบบ โดยคลาส 
LoginActivity เป็นการเข้าสู่ระบบของผู้เล่นเกม ซึ่งมีคลาส 
RegisterDialog เพื ่อที ่จะใช้ในการสมัครสมาชิก โดยคลาส 
MainActivity เป็นส่วนหลักการใช้งาน ซึ ่งจะเป็นหน้าจอ    
ในการเลือกโหมดการเล่น (ผู้เล่นคนเดียวหรือ ผู้เล่นเป็นทีม) 
หากเป็นผู้เล่นคนเดียว ผู้เล่นเกมสามารถเข้าไปเล่นได้ทันที 
ส่วนเล่นเป็นทีมผู ้เล่นเกมต้องเข้าไปสร้างห้องจากคลาส 
CreateRoomDialog เพื่อให้ผู้เล่นเกมคนอื่น ๆ ได้เข้ามาร่วม
เล่นด้วย หรือผู้เล่นเกมสามารถเข้าร่วมเล่นกับผู้เล่นเกมคนอื่น
ได้ในคลาส RoomActivity ในส่วนคลาส RoomInfoActivity 
จะเป็นคลาสที่ใช้ในการเลือกทีมและตรวจสอบความพร้อม  
ในการเล่น หลังจากตรวจสอบความพร้อมภายในห้องเสร็จ   
ผู้เล่นเกมที่สร้างห้องครั้งแรกจะสามารถเริ่มเกมได้ โดยเรียก 
ใช้งานคลาส MultiActivity 
 

 ฟังก์ชัน loginSuccess() เพื่อส่งเข้าไปยังคลาส LoginActivity 
เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ และถ้าหากผู้เล่นเกมยังไม่มีรหัสผ่าน
สามารถที ่จะเรียกใช้งานฟังก์ชัน show() เพื ่อสั ่งให้คลาส 
RegisterDialog แสดงแบบฟอร์มในการสมัครสมาชิก พร้อม
ทั้งเรียกใช้ฟังก์ชัน register() เพื่อสมัครสมาชิกและกลับไปยัง
คลาส MainActivity เพื่อเรียกดูข้อมูลผู้เล่นเกม 

 
ภาพ 3 แผนภาพลำดับของฟังก์ชัน verifyPlayer() 

 
     จากภาพ 3 แผนภาพลำดับของฟังก์ชัน verifyPlayer() 
คือ แผนภาพแสดงลำดับช้ันตอนการยืนยันของผู้เล่นเกม และ
การเรียกดูข้อมูลของผู้เล่นเกม เพื่อแสดงถึงข้อมูลโดยเริ่มจาก
คลาส MainActivity จะตรวจสอบว่ารหัสผู้เล่นเกมมีค่าว่าง
หรือไม่ ถ้าหากตรวจสอบแล้วมีค่าว่าง ระบบจะทำการเรียกใช้  

  



2855 

 

 

 
ภาพ 4 แผนภาพกจิกรรมของฟังก์ชัน verifyPlayer() 

 
     จากภาพ 4 ซ ึ ่ ง เป ็นแผนภาพกิจกรรมของฟ ังก ์ ชัน 
verifyPlayer() คือ แผนภาพแสดงกิจกรรมการยืนยันของ    
ผู้เล่นเกม และการเรียกดูข้อมูลผู้เล่นเกมเพื่อแสดงข้อมูล เมื่อ
ผู ้เล่นเกมเข้าสู่เกม จะเป็นการเรียกดูข้อมูลผู ้เล่นเกม โดย
ระบบจะตรวจสอบว่ามีรหัสของผู้เล่นเกมอยู่ในระบบหรือไม่ 
ถ้าหากยังไม่มีระบบจะบังคับ ให้ไปหน้าจอเข้าสู่ระบบก่อน 
ด้วยการกรอกชื่อผู้เล่นเกมกับรหัสผ่าน ถ้าไม่มีบัญชีผู้เล่นเกม
สามารถเปิดจอสมัครสมาชิกเพื่อกรอกข้อมูลผู้เล่นเกมแลว้กด
สมัครสมาชิก โดยระบบจะทำการเพิ่มข้อมูลที่สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ แล้วเรียกดูข้อมูลนำมาแสดงที่หน้าจอหลัก และ
เมื่อมีการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป ผู้เล่นเกมไม่จำเป็นต้องกรอก
บัญชีผู้เล่นเกม โดยระบบจะเรียกดูข้อมูลผู้เล่นเกมเข้าเล่นเกม
ครั้งล่าสุด 
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ภาพ 5 แบบจำลองข้อมูลของระบบ 

 
     จากภาพ 5 แบบจำลองข้อมูลของระบบ คือ การแสดง
ความสัมพันธ์ในแต่ละเอ็นทิตี้ สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
     1) player กับ item_collection ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ 
คือ ผู ้เล่นเกมหนึ่งคนสามารถเก็บไอเทมได้หลายครั้ง หรือ   
ไอเทมหลายไอเทมถูกเก็บจากผู้เล่นเกมเพียงหน่ึงคน 
     2) player กับ logs ความสัมพันธ์คือ ผู้เล่นเกมหนึ่งคน
สามารถเข้าสู่ระบบได้หลายครั้ง หรือการเข้าสู่ระบบหลายครั้ง
จะมีผู้เล่นเกมเพียงหน่ึงคน 
     3) player กับ multi_collection ความสัมพันธ์ของทั้งคู่
คือ ผู ้เล่นเกมหนึ่งคนสามารถเก็บไอเทมได้หลายครั้ง หรือ   
ไอเทมหลายไอเทมถูกเก็บจากผู้เล่นเกมเพียงหน่ึงคน 
     4) player กับ room_info คือ ผู ้เล ่นหนึ ่งคนสามารถ  
เข้าร่วมห้องได้หลายครั้ง หรือการเข้าห้องหลายครั้งจะมีผู้เล่น
เพียงหน่ึงคน 

      5) room กับ room_info ความสัมพันธ์คือ ห้องหนึ่งห้อง 
มีข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของห้องอยู่จำนวนมาก หรือข้อมูล
รายละเอียดห้องที่มีจำนวนมากจะมีอยู่เพียงหนึ่งห้อง 
     6) room กับ multi ความสัมพันธ์ทั้งคู่คือ ห้องหนึ่งห้อง   
มีไอเทมอยู่จำนวนมาก หรือไอเทมที่มีอยู่จำนวนมากจะอยู่
เพียงหน่ึงห้อง 
     7) room กับ multi_collection ความสัมพันธ์คือ ห้อง
หนึ่งห้องมีการเก็บไอเทมได้หลายครัง้ หรือไอเทมที่เก็บจำนวน
มากจะมีอยู่เพียงหน่ึงห้อง 
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5. ผลการพัฒนา 
     ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเกม The Egg Game บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
ภาพ 6 หน้าจอหลกัของเกม 

 
     จากภาพ 6 หน้าจอหลักของเกม จะมีเมนูโหมดของผู้เล่น
เกมอยู่ทั ้งหมดด้วยกัน 2 โหมด และในเกมจะมีเมนูอื ่น ๆ 
เพิ่มเติม เช่น เมนูภารกิจ เมนูการจัดเรียงลำดับผู้เล่นเกม เมนู
เกี่ยวกับวิธีการเล่นเกม และเมนูการตั้งค่าต่าง ๆ ภายในเกม 
 

 
ภาพ 7 โหมดผู้เล่นคนเดียว 

 
 
 

      จากภาพ 7 โหมดผู้เล่นคนเดียว ผู้เล่นเกมจำนวน     หนึ่ง
คน จะต้องเก็บไอเทมตามระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เล่นเกมเอง 

 

 
ภาพ 8 โหมดผู้เล่นเป็นทีม 

 
     จากภาพที่ 8 โหมดผู้เล่นเป็นทีม แข่งขันกันเก็บไอเทม     
ให้ครบทั้งหมด 5 ไอเทม ทีมไหนเก็บครบจำนวนก่อน จะถือ
ว่าเป็นผู้ชนะ 
 

6. สรุปผลการพัฒนา 
     ผู้พัฒนาสรุปผลการพัฒนาเกม The Egg Game ได้ดังนี้ 
     6.1 สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันเกม The Egg Game 
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ 
     6.2 ผู้พัฒนาได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เลน่
เกม เพื ่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 30 คน 
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เพื ่อประเมินความพึงพอใจ
ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ ความน่าสนใจของเกม ความเข้าใจง่าย
ของเกม ความพึงพอใจโดยรวม ความสวยงามของเกม ความ
สนุกของเกม โดยเกณฑ์การให้คะแนนดังตาราง 1 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
4.21 – 5.00 มากที่สุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 น้อย 
1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 

 
     ผลการศึกษาความพึงพอใจจากผู้เล่นแอปพลิเคชันเกม 
The Egg Game โดยนักศึกษาได้ทดลองเล่นแอปพลิเคชันเกม 
The Egg Game มีความพึงพอใจในระดับมากเกือบทุกด้าน 
เรียงลำดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ ความน่าสนใจของ
เกม ความเข้าใจง่ายของเกม ความพึงพอใจโดยรวม ความ
สวยงามของเกม ความสนุกของเกม ดังตาราง 2 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจจากผู้เล่นแอปพลิเคชันเกม The Egg Game 

รายการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ความน่าสนใจของเกม 4.5 มากที่สุด 
ความเข้าใจง่ายของเกม 4.2 มาก 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.1 มาก 
ความสวยงามของเกม 4.1 มาก 
ความสนุกของเกม 4.1 มาก 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.2 มาก 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเทคโนโลยีความเป็น
จริงเสมือน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือน โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน และ 3) เพื่อ
หาความพึงพอใจของผู้รับชมเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนที่ได้
พัฒนาขึ้น โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
จำนวน 30 คน การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมข้อมูล 2) การประเมินความ
เหมาะสมของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 3) การออกแบบ
และสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน และ 4) ทดลองใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน โดยใช้โปรแกรม Unity และ 
VRChat ในการพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
 จากผลการพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน พบว่า
ความพึงพอใจของผู้ร ับชมเทคโนโลยีความเป็นจริงเสม ือน 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.34 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.85 
คำสำคัญ – เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน, สำนักหอสมุด, มหา
วิทยาศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) to create 
virtual reality technology of SPUC Library, 2) to assess 
the feasibility of virtual reality technology by 3 experts 
and, 3) to study the satisfaction who have learned the 
virtual reality technology by 30 students. The virtual 
reality technology processes consists of 4 steps : 1) 
Problem analysis and data collection, 2) Evaluating the 

suitability of virtual reality technology 3) Virtual reality 
media design and construction, and 4) Experiment with 
virtual reality media. The researchers have developed 
the virtual reality technology by using Unity and VRChat 
program. 
 The research results can be summarized as follows : 
the mean of satisfaction level of virtual reality 
technology was good level. Total mean was 4.34 and 
the Standard Deviation (S.D.) was 0.85. 
Keywords -- Virtual Reality Technology, SPUC Library, 
Sripatum University at Chonburi 

 
1. บทนำ 

 สำนักหอสมุดเดิมคือ "ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี" 
เมื่อแรกก่อตั้งมีลักษณะเป็นห้องขนาด 2 ห้องเรียน อยู่ที่ชั้น 3 
และชั้น 4 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม วิทยาเขตชลบุรี ตั้งอยู่ เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ 
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 สำนักหอสมุดเปิดทำการวัน
อ ังคาร - อาทิตย ์  หย ุดว ันจ ันทร ์และว ันหย ุดนักข ัตฤกษ์ 
สำนักหอสมุดให้บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค 
งานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสื่อไม่ตีพิมพ์ เช่น ซีดีรอม 
เป็นต้น รวมทั ้งบริการเครื ่องคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต และห้องศึกษาค้นคว้าอิสระ (Study Room) โดย
ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เดือน
ก ุมภาพ ันธ ์  พ.ศ. 2560 สำน ักหอสม ุดได ้ เปล ี ่ยนระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลห้องสมุด เป็นระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA และใช้มาจนถึงปัจจุบัน [1] 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)                                  ………………… 
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 ปัจจุบันมีการนำความสามารถเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน (Virtual Reality Technology) สร้างวัตถุให้เหมือนของ
จริงหรือใกล้เคียงกับของจริง ด้วยโปรแกรม 3 มิติ ทำให้ผู้ชมเกิด
ความรู้สึกร่วม เกิดการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับสถานที่จริง ผู้ชมจะ
สามารถรับรู ้ และจดจำข้อมูลได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เห็นความสำคัญในการสร้างเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสมือน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี เพื ่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของสำนักหอสมุดในรูปแบบ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ดึงดูด
นักศึกษาให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสำนักหอสมุด และโน้มน้าว
ใจนักศึกษาให้เข้าใช้บริการมากยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื ่อสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 2. เพื ่อประเมินความเหมาะสมของความเป็นไปได้ของ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน 
 3. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้รับชมเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือนที่ได้พัฒนาขึ้น โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
เขตชลบุรี จำนวน 30 คน 

 
3. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 เทคโนโลยีความจร ิงเสม ือน (Virtual Reality: VR) เป็น
ว ิว ัฒนาการของเทคโนโลยีท ี ่ เร ิ ่มจากการวิจ ัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสำหรับการทหารและจำลองการบินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี ค.ศ. 1960-1969 ปัจจุบันเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง และได้นำมา
ประย ุกต ์ใช ้ก ับงานด้านต่าง ๆ อาทิด ้านว ิศวกรรม ด ้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านบันเทิง เป็นต้น และมีการแบ่ง
ประเภทของระบบความจริงเสมือนตามพื้นฐานวิธีที่ติดต่อกับผู้ใช้
ดังนี ้
 3.1.1 DesktopVR หรือ Window on WorldSystems (WoW) 
เป็นระบบความจริงเสมือนที่ใช้จอภาพของคอมพิวเตอร์ในการ
แสดงผล 
 3.1.2 Video Mapping เป็นการนำวิดีโอมาเป็นอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือนำ เข้าข้อมูลของผู้ใช้และใช้กราฟิกคอมพิวเตอร์นำ 

เสนอการแสดงผลในโมเดลแบบสองมิติหรือสามมิติโดยผู้ใช้จะ
เห็นตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจอภาพ 
 3.1.3 Immersive Systems เป ็นระบบความจร ิงเสมือน
สำหรับผู้ใช้ส่วนบุคคล โดยผู้ใช้นำอุปกรณ์ประเภทจอภาพสวม
ศีรษะ (HMD) ได้แก่ หมวกเหล็กหรือหน้ากากมาใช้จำลองภาพ
และการได้ยิน 
 3.1.4 Telepresence เป ็นระบบเสม ือนจร ิงท ี ่ม ีการนำ 
อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณระยะไกลที ่อาจติดตั ้งกับหุ ่นยนต์
เชื่อมต่อการใช้งานกับผู้ใช้ 
 3.1.5 Augmented Reality เป็นประเภทหน่ึงของเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนที่มีการนำระบบความจริงเสมือนมาผนวกกับ
เทคโนโลยีภาพเพื ่อสร้างสิ ่งที ่เสมือนจริงให้กับผู ้ใช้และเป็น
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 จัดเป็นแขนง
หนึ่งของงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ว่าด้วยการเพิ่ม
ภาพเสมือนของโมเดลสามมิติ ที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ลงไปใน
ภาพที่ถ่ายมาจากกล้องวิดีโอเว็บแคมหรือกล้องในโทรศัพท์มือถือ
แบบเฟรมต่อเฟรม ด้วยเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
ปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจรงิถูกนำ มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม การแพทย์การตลาด การบันเทิง 
การสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมาผนวกเข้ากับ
เทคโนโลยีภาพผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ และ
แสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ 
ทำให้ผู้ใช้สามารถนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้กับการทำงาน
แบบออนไลน์ ที่สามารถโต้ตอบได้ทันทีระหว่างผู้ใช้กับสินค้าหรือ
อุปกรณ์ต่อเชื ่อมแบบเสมือนจริงของโมเดลแบบสามมิติ  ที ่มี
มุมมองถึง 360 องศา โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องไปสถานที่จริง [2, 3]  
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  การวิจัยสื่อสามมิติเสมือนจริงพระอารามหลวงในประเทศ
ไทย กรณีศึกษา วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริงพระอารามหลวงในประเทศไทย 
กรณีศึกษา วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร เพื่อศึกษาคุณภาพ
ของสื่อสามมิติเสมือน โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน เพื่อสร้าง
สื่อสามมิติเสมือนจริงให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 
เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของนักเร ียนระดับชั ้นมัธยมศึกษา 
จำนวน 50 คน ที่ได้รับชมสื่อสามมิติเสมือนจริง ขั้นตอนการทำ
สื่อสามมิติเสมือนจริง ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการผลิต คือการศึกษา
และวาดแผนที ่ กำหนดขอบเขตเส้นทางการเดินภายในวัด  
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ขั้นตอนการผลิต คือ ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมจริงภายในวัดทุก
ด้าน สร้างวัตถุสามมิติตามภาพของสถาปัตยกรรมใส่สีและ
ลวดลายให้กับวัตถุ คลี่วัตถุจากสามมิติเป็นภาพสองมติ สร้างสี
ให้กับวัตถุ สร้างวัตถุสามมิติ สร้างสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมตาม
ขอบเขตที ่กำหนด ใส่แสงและเงา ประมวลผลของภาพเพื่อ
ตรวจสอบความเสมือนจริง ขั้นตอนหลังการผลิต คือ ตรวจสอบ
ผลงานโดยผู ้เชี ่ยวชาญ นำไปสู ่การถ่ายทอดองค์ความรู ้แก่ 
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  
 สร ุปผลการวิจ ัยพบว่าได ้พ ัฒนาสื ่อสามมิต ิให ้เก ิดการ
ปฏิสัมพันธ์ โดยการประกอบภาพ 3 มิติ หลักการการเคลื่อนไหว 
หลักการเคลื่อนกล้อง การควบคุมการใช้สื่อด้วยคีย์บอร์ดและ
เมาส์ ประกอบข้อมูลบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และใส่
เสียงเพลงประกอบตลอดการรับชมสื่อ ส่งผลให้ผู้ชมสื่อสามารถ
เรียนรู ้ได้อย่างอิสระ ผลการประเมินคุณภาพของสื ่อสามมิติ
เสมือนจริง โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 4.29 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
สื่อสามมิติเสมือนจริงที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.79/80.64 
ซึ ่งส ูงกว่าเกณฑ์ที ่กำหนด และความพึงพอใจของนักเร ียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 50 คน ที่ใช้สื่อสามมิติเสมือนจริงมี
ค่าเฉลี่ย 4.20 ซึ่งอยู่ในระดับมาก [4] 
 การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื ่องประเพณี จังหวัดชลบุรี 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาช้ัน
ปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนวัดศรีพโลทัย จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 
2555 จำนวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อพิพิธภัณฑ์เสมอืน 
เรื่องประเพณี จังหวัดชลบุรี มีการพัฒนาและดำเนินการอย่างมี
คุณภาพตามหลักการและกระบวนการการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน ซึ่งเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายกิจกรรม ทั้งนี ้สื ่อดังกล่าวสามารถ
นำไปใช ้และแก ้ป ัญหาทางการเร ียนการสอนได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนมี
ความเห็นต่อภาพรวมต่อระบบได้ค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องประเพณี จังหวัด
ชลบุรี มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ [5] 
  
 
 
 

4. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
4.1 ประชากร 
 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 30 คน 
  

5. วิธีการดำเนินการวิจัย 
5.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5.1.1 อุปกรณ์ 
  5.1.1.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Intel Core i7 
  5.1.1.2 VR Headset 
 5.1.2 โปรแกรม 
 5.1.2.1 Blender  
 5.1.2.2 VRChat 
 5.1.2.3 Unity 
 5.1.2.4 Vroid 
 5.1.2.5 Adobe Photoshop 
5.2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การ
วิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมข้อมูล การประเมินความเหมาะสม
ของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน การออกแบบและสร้าง
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน และทดลองใช้เทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสมือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.2.1 วิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมข้อมูล  
 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
ห้องสมุด พบปัญหาหลัก ๆ คือ นักศึกษาบางส่วนไม่เคยเข้าใช้
งาน ไม่เข้าใจในกฎเกณฑ์ และระเบียบวิธีการใช้งานห้องสมุด 
เนื่องจากการเผยแพร่ข่าวสารอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจยาก และไม่
น่าดึงดูดความสนใจ ดังนั ้นเพื่อส่งเสริมนักศึกษาเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของสำนักหอสมุดมากยิ่งข้ึน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือน ประกอบด้วยภาพ 3 มิติ เสียง และการใช้
งานในรูปแบบเกมออนไลน์ ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของนักศึกษา  
 ผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ภายในห้องสมุดทั้ง 2 ช้ัน 
ประกอบด้วย ภาพถ่ายจากหลายมุมมอง รายละเอียดของวัตถุ 
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รายละเอียดพื้นผิววัตถุ ขนาดของห้องสมุด แสงสีในห้องสมุด 
เป็นต้น 
 5.2.2 ประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน 
 ขอความอนุเคราะห์ผ ู ้ เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ในการ
ประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ใน
ด้านต่าง ๆ และขอความคิดเห็นมาใช้ในการออกแบบและ
สร้างสรรค์ผลงาน 
 5.2.3 ออกแบบและสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
 ทำการออกแบบและสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Blender 
ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ ไม่ติด
ลิขสิทธิ์ ประกอบด้วยวัตถุต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ 
หนังสือ ดังภาพ 1 
 

 
ภาพ 1 สร้างวัตถุ 3 มิติ ภายในหอ้งสมุด 

 

 จำลองสภาพแวดล้องของห้องสมุด และนำวัตถุจัดวางตาม
สภาพแวดล้อมความเป็นจริง โดยใช้โปรแกรม Unity 3D ซึ่งใช้ใน
การพัฒนาเกม 3 มิติ ดังภาพ 2 และ 3 
 

 
ภาพ 2 การจัดสภาพแวดล้อมจำลองของห้องสมุด 

 

 
ภาพ 3 การจัดวางวัตถุ 3 มิติ ตามสภาพแวดล้อมหอ้งสมุด 

 
 ทำการส่งข้อมูลสภาพแวดล้อมที ่จำลองไว้จากโปรแกรม 
Unity 3D ไปยังโปรแกรม VRChat คือวิดีโอเกมจำลองความจริง
เสมือนแบบเล่นหลายคนที่เล่นได้ฟรี ถูกพัฒนาโดย Graham 
Gaylor และ Jesse Joudrey ดังภาพ 4 
 

 
ภาพ 4 การตั้งค่าในโปรแกรม VRChat 

 
 ทำการเพิ่มข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น กฎระเบียบ
การใช้ห้องสมุด ขั ้นตอนการใช้งานห้องสมุด การยืมและคืน
หนังสือ ค่าปรับในการคืนเกินเวลา และสร้างตัวละครให้ผู้เข้าชม
เลือก และบังคับตัวละครให้เดินชมสภาพแวดล้อมของห้องสมุด
ได้อย่างอิสระ  
 

 
ภาพ 5 ตัวละคร 3 มิติในโปรแกรม VRChat 
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 5.2.4 ทดลองใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
 ทำการทดลองโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน โดยให้
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
เขตชลบุรี จำนวน 30 คน เข้าใช้งานเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน และเก็บข้อมูลความพึงพอใจ  
  

6. ผลการดำเนินงาน 
6.1 ผลการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) 
ตาราง 1 ค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของความ
เป็นไปได้ของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 

ความเหมาะสมของ ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

หัวข้อวิจัย 0.67 
การวิเคราะห์ปญัหา 0.67 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.00 
กลุ่มเป้าหมาย 1.00 
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา 1.00 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 1.00 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.00 
ขอบเขตการดำเนินงาน 1.00 

 
6.2 ผลการพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
 

 
ภาพ 6 ตัวละคร 3 มิต ิ

 

 
ภาพ 7 ผู้เล่นทำภารกิจกบั NPC บรรณารักษ์ห้องสมุด 

 

 
ภาพ 8 สภาพแวดล้อมความจริงเสมือนห้องสมุดด้านหน้า 

  

 
ภาพ 9 สภาพแวดล้อมความจริงเสมือนห้องสมุดชั้น 1 

 
ภาพ 10 สภาพแวดล้อมความจริงเสมือนห้องสมุดชั้น 2 

 
6.3 ผลความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน 
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ตาราง 2 ผลความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 

รายการประเมิน ค่า 
เฉลี่ย  

 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

แปล
ผล 

1. ด้านเนื้อหา 4.13 0.96 ดี 
2. ด้านภาพเคลื่อนไหว  4.48 0.72 ดี 
3. ด้านเสียง 4.29 0.86 ดี 
4. ด้านปฏิสมัพันธ์  4.23 0.88 ดี 
5. ด้านการนำไปใช้
ประโยชน ์

4.55 0.81 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.34 0.85 ดี 
  
 จากตาราง 2 พบว่าผลความพึงพอใจของผ ู ้ชมที ่ม ีต่อ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.34 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 ภาพรวมอยู่ในระดับดี 

 
7. สรุปและอภิปรายผล 

7.1 สรุปผลการวิจัย 
 ค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของ
ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนทุกรายการ 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า เทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสมือน สามารถสร้างได้ตามแนวคิด ขั้นตอน และวิธีการ
ที่วางแผนไว้ มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 ผู ้ว ิจ ัยได้สร ้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน โดยใช้
โปรแกรม Blender เพื ่อออกแบบภาพ 3 มิติ เพื ่อนำไปจัด
สภาพแวดล้อมจำลองในโปรแกรม Unity และนำไปสร้างการ
ปฏิส ัมพันธ์กับผู ้ชมในโปรแกรม VRChat ผลจากการสร้าง
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน พบว่าได้ สภาพแวดล้อมจำลอง
ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 
2 ชั้น ประกอบด้วย ตัวละคร 3 มิติ ที่มีลักษณะแตกต่างกัน ให้ผู้
เล่นสามารถเลือกเล่นได้ตามอิสระ และวัตถุจำลอง 3 มิติ ตามที่
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ ชั ้นวางหนังสือ และ
เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ  
 ผลของความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือนโดยผู้รับชม 30 คน พบว่า ผู ้ชมซึ่งเป็นนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.34 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.85 ภาพรวมอยู่ในระดับดี ส่วนด้านการนำไปใช้
ประโยชน์อยู ่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี ่ยรวม 4.55 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 
 
7.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผ ู ้ชมเทคโนโลย ีความเป ็นจร ิงเสม ือน สำน ักหอสมุด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับดี เนื่องจากผู้ชมมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
เพิ ่มความสนุกสนานเพลิดเพลิน ให้กับนักศึกษาที่ต้องการใช้
บริการห้องสมุด เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ เพราะรูปแบบมี
ความน่าสนใจ ทั้งด้านภาพเคลื่อนไหวและด้านเสียงประกอบ  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี หากจะนำไป
ต่อยอดควรคำนึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ควรสร้างตัวละครให้มีลักษณะตามความโดดเด่นของ
สถาบันหรือองค์กร 
 2. การสร้างตัวละครและวัตถุต่าง ๆ แบบ 3 มิติ ควรสร้างให้
มีความละเอียดและขนาดไฟล์น้อยที่สุด เพื่อการดาวน์โหลดที่
รวดเร็ว 
 3. ศึกษาข้อจำกัดในการใช้งาน VR Headset ในแต่ละยี่ห้อ
และแต่ละรุ่น  
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เกมเก็บดวงดาว  
Star collecting game 

 
กรกช บุตรโยจันโท1 และ ณภัทรกฤต  จันทวงศ์2 

 
สาขาวิชา วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภฎัธนบุรี สมุทรปราการ 

Emails: korakot0970822142@gmail.com1 , Napattarakrit.c@dru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจ ัยนี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์ 1) เพื ่อพัฒนาเกมเก็บ
ดวงดาว  2) เพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู ้เล่นเกม เกมนี้
เหมาะ สำหรับนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้ความ
สนุกสนานในการเล่นและให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกดวงดาวและ
อุกกาบาต ผู้เล่นสามารถเล่นผ่านมือถือระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เกมนี้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม MIT App Inventor 2 ซึ่ง
เป ็น เคร ื ่ อ งม ื อท ี ่ ใ ช ้ เ ข ี ยนโปรแกรมแบบ Block-based 
programming  สำหรับวิธีการพัฒนาเกมมีขั้นตอน  5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การกำหนดความต้องการของเกม  2) การวิเคราะห์
ระบบ 3) การออกแบบระบบ 4) การพัฒนาระบบ  5) ทดสอบ
และติดตั ้ง  :สำหรับการศึกษาความพึงพอใจของผู ้เล่นเ กม 
ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้เล่นเกม จาก
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จำนวน 20 คน 
และ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 ผลการพัฒนาได้เกมเก็บดวงดาว ที่สามารถให้ความรู้
และความสนุกสนานได้ เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ ซึ่ง
วัดความรู ้เกี ่ยวกับการแยกระหว่างอุกกาบาตและดวงดาวที่
ถูกต้อง  ความง่ายในการเล่น และความสนุกสนาน พบว่า ความ
พึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับดีที่สุด   
คำสำคัญ -- เกม,เกมเก็บดวงดาว 

 
ABSTRACT 

The Objective of this research is 1) to develop the Star 
collecting game 2) to assess the satisfaction of the 
game players. This game is suitable for students or the 
general public. Its focus is fun to play and educate 

about separating stars and meteors. Players can play 
through the mobile operating system Android. This 
game is developed using MIT App Inventor 2, a Block-
based programming tool for game development 
methods. There are 5 steps: 1) Game Requirements 2) 
System Analysis 3) System design 4) System 
development 5) Test and installation: For studying the 
satisfaction of game players. Carry out the collection of 
game player satisfaction data. From a sample of 20 
students from Dhonburi Rajabhat University and 
analyzed the data with statistical mean and standard 
deviation. 
 The result of the development was the Star 
collecting game. That can provide knowledge and fun 
When analyzing user satisfaction Which measures the 
knowledge of the correct separation between 
meteorites and stars Ease of play and fun found overall 
satisfaction at good level 
Keywords --game, the Star collecting game 
 

1. บทนำ 
เกมเป็นสิ่งที ่สร้างความน่าสนใจให้กับเด็กทุกวัย สามารถ

กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้ โดยธรรมชาติของเด็กชอบเล่น แต่
จริงๆแล้วการเล่นของเด็กเป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเอง ถ้า
ได้รับการกระตุ้นฝึกให้ใช้ความคิดในระหว่างการเล่นเกม เช่นฝึก
ทักษะสังเกต มีการเปรียบเทียบ การจำแนกแยกแยะ การจับคู่ 
ดังนั้น การเล่นเกมช่วยพัฒนาด้านสติปัญญาไดอ้ย่างรวดเรว็  เกม
ที่เหมาะต่อการช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฏกติกาง่ายๆ ช่วยให้ผู้
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เล่นเกมรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ และ
เกิดความคิดรวบยอด ซึ่งเกมลักษณะนี้ ได้แก่ เกมจับคู่ เกมแยก
ประเภท เกมเรียงลำดับ  เกมจับผิด 

การจำแนกและการจดักลุม่ เป็นทกัษะทางสติปัญญา การ
จำแนกประเภท คือ การใช้ประสาทสัมผสัส่วนใดส่วนหน่ึงของ
ร่างกายจัดสิ่งต่าง ๆ ให้เข้าอยู่ในประเภทเดียวกัน ซึ่งการจัด
ประเภทนี้อาจทำไดห้ลายวิธี เช่น แยกประเภทตามตัวอักษร 
ตามลักษณะ รปูร่าง แสง สี เสียง ขนาด ประโยชน์ในการใช้ เป็น
ต้นประโยชนที่สําคญัของการจําแนกประเภทสิ่งตางๆ ออกเป
นหมวดหม ูคือ ทําใหเกิดความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้  

เพื่อท่ีจะพัฒนาเกมจําแนกประเภทสิ่งตางๆ ให้ผู้เล่นเกมฝึก
ทักษะในการจำแนกสิ่งของ และสนุกเพลิดเพลินกับการเล่น 
ผู้วิจัยจึงคิดสร้างเกมเก็บดวงดาวนี้ข้ึนมา โดยมุ่งหวังให้ผูเ้ล่นฝึก
ทักษะการแยกแยะของระบบประสาทและสรา้งความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการเล่นอีกด้วย 

 
2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 2.1 เพื่อพัฒนาเกมเก็บดวงดาว 
 2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกม 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

3.1 ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภท 
การจำแนกประภท (Classifying)  หมายถึง ความสามารถ

ในการแบ่งประเภทสิ่งของโดยหาเกณฑ์ (Criteria) หรือสร้าง
เกณฑ์ในการแบ่งขึ้น เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภทของสิ่งของ
มีอยู่ 3 อย่าง คือ ความเหมือน (Similarities) ความแตกต่าง 
(Differences) และความสมัพันธ์ร่วม (Interrelationships) 
ซึ่งแล้วแต่จะเลือกใช้เกณฑ์อันไหน การจำแนกประเภทถือเป็น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานท่ีสำคัญอย่างยิ่งอย่าง
หนึ่ง นักวิทยาศาสตรไ์ด้ใช้หลักการจำแนกประเภทไปใช้
ประกอบการศึกษาค้นคว้าเป็นประจำ 

การจัดจำแนกสิ่งต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่นีไ้มไ่ด้ใช้เฉพาะใน
วงการวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน วิชาการสาขาอ่ืนๆ และใน
ชีวิตประจำวันก็ได้มีการจัดจำแนกประเภทอยู่เป็นประจำ เช่น 
เราจำแนกร้านขายของออกเป็นร้านขายของชำ ร้านขายยา ราน
ขายเสื้อผ้า 

การจัดจำแนกวัตถุหรือสิ่งใดๆ ออกเป็นหมวดหมู่นั้น เริม่ต้น
ด้วยการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาอย่างหน่ึงแล้วใช้เกณฑ์นั้นแบ่งวัตถุ
ออกเป็นกลุ่มย่อย โดยทั่วๆ ไปมักจะเลือกเกณฑ์ที่ทำให้แบ่งวัตถุ
เหล่านั้นออกเป็นสองกลุ่มย่อยก่อน แล้วจึงค่อยเลือกเกณฑ์อื่น
แบ่งกลุ่มย่อยนั้นออกเป็นกลุม่ย่อยๆ ต่อไปอีก  

 
3.2 เกมการศึกษา 

เกม หมายถึง กิจกรรมที ่สนุกสนาน มีกฎเกณฑ์ กติกา 
กิจกรรมที่เล่นมีทั้งเกมเงียบ (Quiet Games) และเกมที่ต้องใช้
ความว่องไว (Active Games) ซึ่งมีทั้งเกมที่เล่นคนเดียว สองคน
หรือเล่นเป็นกลุ่ม บางเกมก็เล่นเพื่อสนุกสนาน เพื่อผ่อนคลาย
ความตึงเครียด บางเกมก็กระตุ้นการทำงานของร่างกาย และ
สมองบางเกมก็ฝึกทักษะบางส่วนของร่างกาย และจิตใจเป็น
พิเศษ 

ส่วนเกมการศึกษา หมายถึง สื่อการเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้
เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ โดยมีกฎเกณฑ์และ
กติกา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเตรียมความพร้อมและมีกิจกรรมการ
เล่นตามแนวทฤษฎีการเล่นเชิงรู้คิด (The Cognition Theory of 
Play) ตามหลักของ เพียเจต์ (Piaget) การเล่นเป็นส่วนสำคัญ
ของพัฒนาการทางสติปัญญา เพราะการเล่นเป็นการกระทำที่ถือ
ว่า เป็นการแสดงของผลรวมในพฤติกรรมทั้งหมดที่เด็กกระทำ 
และแสดงออก ซึ่งตัวเด็กได้คิดแล้วกระทำด้วยความพึงพอใจ 

วัตถุประสงค์ของเกมการศึกษา 
1) ฝึกให้รู้จักการสังเกตและจำแนกด้วยสายตา 
2) ฝึกการคิดหาเหตผุล 
3) ฝึกการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
4) ฝึกประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
5) ฝึกให้มีคุณธรรมต่างๆ เช่น การรอคอย การมีน้ำใจ 
ประเภทของเกมการศึกษา 
1 ) เกมการแยกประเภท (Classification) เกมฝ ึกแยก

ประเภท หมายถึงการแยกกลุ่มจัดกลุ่ม จับกลุ่ม จับคู่ ซึ่งสามารถ
ฝึกทักษะเด็กได้หลายอย่าง โดยแยกเป็นของที่เหมือนกันและ
ต่างกัน ของที่มีลักษณะกลม สี่เหลี่ยม หรือแยกตามสี รูปทรง 
ขนาด 

2) เกมฝึกทำตามแบบ (Patterning) ในเกมชนิดนี้เด็กจะต้อง
สร้าง หรือวาด หรือลากตามแบบตามลำดับ ซึ่งเด็กจะใช้ลูกปัด 
หรือบล็อกที่มีสีหรือขนาดต่างๆ กับบัตร หรือแม้แต่แปรงสีฟันก็
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ได้มาวางไว้ตามลำดับ ตัวอย่างเช่น ถ้าตัวอย่างมี 3 สี เช่น ดำ 
ขาว แดง เด็กก็จะจัดสิ ่งของตามลำดับเรื่อยไป ซึ่งเด็กจะต้อง
ตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรก่อนหลัง เพื่อทำตามแบบ 

3) เกมฝึกลำดับหรืออนุกรม (Sequence, Serration) ในเกม
นี ้ จะฝึกความจำของเด็กโดยครูจะเล่าเหตุการณ์หรือลำดับ
เรื่องราว หรือนิทาน แล้วให้เด็กวางสิ่งต่างๆ หรือภาพตามลำดับ
ในเรื่อง 

สำหรับงานวิจัยเกมเก็บดวงดาวนี ้ ถือว่าเป็นเกมที่อยู ่ใน
ประเภทเกมการแยกประเภท เป็นการฝึกทักษะแยกสิ่งของที่
เหมือนกันและต่างกัน 

 
4. ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตในการวิจัยการพัฒนาเกมเก็บดวงดาว สรุป
ขอบเขตของแต่ละส่วนได้ดังนี้  

4.1 ให้ผู้เล่นเรียนรู้และจำแนกระหว่างดวงดาวและอุกกาบาต  
4.2 ผู้เล่นสามารถเรียกเก็บได้ระหว่างดวงดาวและอุกกาบาต 
4.3 ระบบจะแสดงผลคะแนนหลังเล่นจบทุกครั้ง 
4.4 ระบบจะแสดงฉากแล้วให้เรียกว่ากลับไปหน้าแรกหรือ

เล่นต่อ 
4.5 กติกาการเล่น หากเก็บดวงดาวจะได้คะเเนน 2 คะเเนน  

ถ้าเก็บอุกกาบาตจะลดคะเเนน 1 คะเเนน ถ้าเก็บวัตถุอื ่น จะ
ไม่ได้คะแนน และต้อง.เก็บภายเวลา 60 วินาที เท่าน้ัน 

4.5 สามารถเล่นได้บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระบบปฎบิัติการ
แอนดรอยด์ 

 
5 วิธีการวิจัย 

5.1 ขั้นตอนการวิจัย 
 ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
 5.1.1 การกำหนดปัญหาและความต้องการของระบบ 
ผู้พัฒนาไดศ้ึกษาเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบ, การสร้างเกม
และ เนื้อหาเกม เรื่อง การตกร่วงของวัตถุ จัดลำดับเนื้อหาและ
รายละเอียดของเกม  
 สำหรับรูปภาพท่ีนำมาใช้ในเกม แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตาราง 1 ตัวอย่างภาพวัตถุที่ใช้ในเกม  

ภาพวัตถุที่ใช้ในเกม ชื่อภาพ คะแนน 

 

ดาว1 +1 

 

ดาว2 +1 

 

ดาว3 +1 

 

อุกกาบาต1 -1 

 

อุกกาบาต2 -1 

 

อุกกาบาต3 -1 

 

จานบิน1 0 

 

จานบิน2 0 

 

 0 

 
 5.1.2 การวิเคราะห์ระบบงาน 
 เป็นการวิเคราะห์ระบบงานเพื่อค้นหาปัญหา และนำไป
กำหนดความต้องการของระบบงาน เพื ่อนำมาวิเคราะห์
กระบวนการทำงานของเกม และทำการสร้างแบบจำลองเพื่อ
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แสดงขั้นตอนการทางานของระบบ เพื่อได้มองเห็นภาพรวมของ
การทำงาน และง่ายต่อการเขียนโปรแกรม สำหรับขั้นตอนนี้ 
ผู ้ว ิจัยใช้แผนภาพระบบ Use Case (Use case Diagram) ผล
การวิเคราะห์แสดงดังภาพท่ี 1    

Star collecting game

Game Player

Play

See Score

Exit

 

 

 

 
ภาพ 1 Use case ของเกมเก็บดวงดาว 

  
 5.1.3 การออกแบบระบบงาน 
 เป ็นส ่วนที ่ผ ู ้พ ัฒนาออกแบบโดยการจ ัดทำผ ังงาน 
(Flowchart) แล้วออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู ้ใช้ โดย
ผู ้พัฒนาได้ทำการออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู ้ใช้ใน
ลักษณะที่เรียกว่า Graphical User Interface เพื่อให้ง่ายต่อการ
ใช้งานของผู้ใช้ แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา  ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แผนผัง แสดงดังภาพท่ี 2 

Start

Menu

Ramdom image

Object fall

Choose object

Game

End time?

Calculate Score 

Show score

End  
ภาพ 2 Flowchart ของเกมเก็บดวงดาว 

 
 5.1.4 การพัฒนาระบบงาน 
 ผู้พัฒนาใช้ MIT App Inventor ในการพัฒนาโปรแกรม
เกม  สำหรับการพัฒนาในข้ันตอนนี้ เป็นสร้างเกมตามที่
ออกแบบไว้   
 MIT App Inventor เป็นการเขียนโปรแกรมด้วยการต่อ
บล็อก (Block programming) เป็นโปรแกรมที่ประมวลผลบน
ระบบคลาวด์ (Cloud computing)   
 5.1.5 การติดต้ังและทดสอบ 
 การทดสอบเกมเก็บดวงดาวนี ้ผู้พฒันาระบบใช้วิธีการ
ทดสอบ แบบ Black-Box Testing เป็นการทดสอบการทำงาน
ของระบบโดยรวมทั้งหมดว่ามีกระบวนการทำงานถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ ส่วนระหว่างพัฒนาโปรแกรม 
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ผู้พัฒนาระบบได้ทดสอบแบบ Unit Testing เพื่อทดสอบว่า
ระบบทำงานได้หรือไม่ และให้ผลตามที่ผู้ใช้ต้องการหรือไม่  
 เมื่อโปรแกรมพัฒนาเสร็จแล้ว ผู้พฒันาให้ นักศึกษา 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี จานวน 20 คน ทำแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจการใช้งาน 4 เรื่อง ได้แก่ ความง่ายในการเล่น 
ความน่าสนใจ ความสนุกสนาน และ ความพึงพอใจโดยรวม 
5.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 4.2.1 เกมเกมเก็บดวงดาว 
 4.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อเกมเก็บดวงดาว 
5.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)    

 
6. ผลการพัฒนา 

6.1 ผลการพัฒนาเกม  
 ผลการพัฒนาเกมเก็บดวงดาวได้โปรแกรมเกมซึ่ง สามารถ
แสดงหน้าจอต่างๆ  ดังแสดงในภาพท่ี -3 ถึงภาพที่ 7 ดังนี้ 

 

 
ภาพ 3 หน้าแรกของตัวเกม 

 

 
ภาพ 4 หนา้เนื้อเร่ือง 

 

 
ภาพ 5 หนา้เล่นเกม 



2871 

 

  

 
ภาพ 6 จะเป็นข้อความการขอบคุณของแม่มดใจดีพร้อมกับปุ่มที่

สามารถกลับไปเล่นใหม่ได้ และปุ่มที่สามารถกลับไปหน้าแรก
ของเกมได้ 

 
ภาพ 7 เมื่อเล่นเกมจบจะมี กล่องข้อความ POP UP เด้งขึ้นมา

พร้อมกับหนา้สุดท้ายของเกม 
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6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกม 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินเพื่อทดสอบความพึงพอใจ
ของผู้เล่นเกมใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความง่ายในการเล่น ความ
น่าสนใจ ความสนุกสนาน และ ความพึงพอใจโดยรวม  แบบ
ประเมินความพึงพอใจมี 5 ระดับ ตามเทคนิคของลิเคิร์ท ซึ่งมี
เกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนดัง
ตาราง 2  
ตาราง 2 เกณฑ์การแปลความหมายเพือ่จัดระดับคะแนนเฉลี่ย 

ระดับเกณฑ์ ความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ดีมาก 4.51–5.00   ความพึงพอใจต่อเกม

คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดีมาก 
ดี 3.51 – 4.50  ความพึงพอใจต่อเกม

คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับด ี
ปานกลาง 2.51 – 3.50  ความพึงพอใจต่อเกม

คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปาน
กลาง 

น้อย 1.51 – 2.50  ความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับนอ้ย 

น้อยมาก 1.00 – 1.50  ความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับนอ้ย
มาก 

 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกมใน  4 ด้าน ที่
ได้จากการให้นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
ว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  มหาว ิทยาล ัยราชภัฏธนบุรี  
สมุทรปราการ ที่เป็นผู้เล่นเกม 20 คน ทดลองเล่นแล้วทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจ   ได้ผลดังตารางที่ 3 
 
ตาราง 3  ผลการประเมินความพึงพอใจจากการประเมินผลการใช้งาน 

เร่ืองที่ใช้ประเมินการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 
ความง่ายในการเล่น 4.30 
ความน่าสนใจ 4.20 
ความสนุกสนาน 4.20 
ความพึงพอใโดยรวม 4.23 

ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนน 4.23  ถือว่า อยู่ในระดับ ด ี
 

7. สรุปผลการพัฒนา 
 ผลจากการพัฒนาเกมเก็บดวงดาว  พบว่าระบบ
สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนทีไ่มไ่ด้เช่ือมต่ออยู่กับเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าใช้งานเกมเพื่อความ
สนุกสนาน ไดเ้รียนรู้ และฝึกทักษะแยกแยะวัตถไุด้  
 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการประเมินผลการ
เล่น พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนน 4.20 ถือว่า อยู่ใน
ระดับ ด ี
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 เกมเก็บดวงดาว ควรพัฒนาให้มีหลายระดับ 
 8.2 ควรมีจำนวนของวัตถุมากขึ้น 
 8.3 ควรพัฒนาให้ใช้งานได้หลายแพลทฟอร์ม 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์  "Jayng Music" 
The Development of Android Application, Jayng Music 

 
ยุทธนา โพธิ์สด,วุฒิชัย สิงห์ดี, นราธิป สนไชย, ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์ และยศภัทร  เรืองไพศาล 

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(วิทยาเขตบางพระ) 

Emails:Yuttana.pos@rmutto.ac.th, nuttaya_ru@rmutto.ac.th and yorsapat_ru@rmutto.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับฟังเพลงออนไลน์ที่
ท างานบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อ
ออกแบบและพัฒนาแอบพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์และวิทยุ
ออนไลน์ที่ใช้บนระบบประฎิบัติการแอนดรอยด์ 2.) เพื่อศึกษา
กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
โดยวิธีการท างานแบบโค้ดบล็อก ซึ ่งใช้แอปอินเวนเตอร์เป็น
เครื่องมือในพัฒนาแอปพลิเคชัน มีการทดสอบแอปพลิเคชันกับ
กลุ่มตัวที่เป็นนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(วิทยาเขตบางพระ) แบบวิธีการ
สุ่มจ านวนทั้งหมด 30 คน โดยแบ่งเป็นผู้ชาย 14 คน ผู้หญิง 16 
คน ซึ่งผลวิจัยพบว่าผู้ใช้งานผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยภาพรวมของคะแนนมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.211 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.805  
ค ำส ำคัญ -- แอปพลิเคชัน,ฟังเพลงออนไลน์,แอนดรอยด์ 

 
ABSTRACT 

 Study on the development of online music 
applications running on the Android operating system. 
Aim 1.) To design and develop online music and online 
radio applications used on the Android operating 
system 2.) To study the application development 
process on the operating system Android by way of 
code block Which uses the app innovator as a tool to 
develop. Applications tested with a group of students 
of the Faculty of Science and Technology. (Computer 

Science Program), Rajamangala University of 
Technology Eastern (Bang Phra Campus), a randomized 
method of a total of 30 people, divided into 14 men 
and 16 women. They had good satisfaction with their 
use. The score was a mean of 4.211, the standard 
deviation was 0.805.   
Keywords -- applications, music and online, Android 

 
1. บทน า 

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย
มากขึ้น มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกว่า 57 ล้านคนทั่ว
ประเทศ ตามข้อมูล Hootsuite มีการคาดการณ์ว่า ปี พ  .ศ  .
2561 ซึ ่งตัวเลขผู ้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนี ้มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆของทุกปีโดยอัตราเติบโตถึง 24% ในปี พ  .ศ  . 2561 มี ซึ่ง
สามารถแบ่งจ านวนผู้ใช้งานเป็นทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ใช้
อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อมากที่สุดคือ กลุ่มหรือผู้ที่มีอายุประมาณ 
18-32 ปี มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 7 ช่ัวโมง 16 นาทีต่อวัน 
ตามมา ด้วยกลุ่มหรือผู้ที ่มีอายุมากกว่า 18 ปี ใช้อินเทอร์เน็ต
เฉลี ่ย 5 ชั ่วโมง 48 นาทีต่อวันเช่นเดียวกับ กลุ ่มผู ้ท ี ่ม ีอายุ
ประมาณ 33-47 ปี ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 5 ช่ัวโมง 18 นาทีต่อวัน
และ สุดท้ายกลุ่ม Baby Boomer หรือผู้ที่มีอายุประมาณ 48 ปี
ขึ้นไป ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 4 ชั่วโมง 12 นาที โดยในปัจจุบันมี
แอปพลิเคชันเกิดขึ้นมามากมายอาทิเช่น “joox” เป็นแอปพลิเค
ชันที่เกี่ยวกับให้บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งที่เปิดบริการในไทย
แต่การบริการของแอปพลิเคชันนี ้ไม่มีรายวิทยุออนไลน์ของ
ต่างประเทศแต่แอปพลิเคชันที่ทางคณะผู้จัดมีการให้บริการฟัง
เพลงรายการวิทยุออนไลน์ของช่องต่างประเทศ  
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 จากงานว ิจ ัยของ นางสาวส ุก ัลยา คงประดิษฐ์”
โครงสร้างองค์กรของเว็บไซต์ที่ให้บริการฟังเพลงออนไลน์แบบ 
On-demand” [1] ได ้กล ่ าวว ่ า  การใช ้ประโยชน ์จากสื่ อ
อินเทอร์เน็ตมีอยู่ 2 ลักษณะใหญ่คือการใช้งานเพื่อการทำงาน
หรือการศึกษากับการใช้งานเพื่อความผ่อนคลายความบันเทิง
หรือใช้ในเวลาว่างโดยกิจกรรมหลักที ่ผ ู ้ใช้มักกระทำบนสื่อ
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ การติดต่อสื ่อสารการติดตามข่าวสารการ
ค ้นหาข ้อม ูลสารสนเทศการซ ื ้ อขายส ินค ้ าการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และการพักผ่อนหย่อนใจ และอินเทอร์เน็ต
กลายเป็นของเล่นชนิดใหม่ของคนบางกลุ่มในสังคมเพราะคนรุ่น
ใหม่ที่สนใจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นิยมทดลองสร้างเว็บไซต์ขึ้น
โดยใส่เนื ้อหาตามความสนใจของตนการพัฒนาเว็บไซต์จึง
กลายเป็นงานอดิเรกที่ท้าทายความรู้ความสามารถของคนเหล่านี้
และเมื่อมีการศึกษาค้นคว้าและทดลองปฏิบัติจนเกิดความรูค้วาม
ชำนาญเพิ ่มขึ ้นเว็บไซต์เหล่านี ้จึงได้ร ับการพัฒนาให้มีความ
น่าสนใจและสามารถดึงดูดใจผู้เยี่ยมชม (Visitor) ได้มาก 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบการใช้งานอินเทอร์เน็ตในแต่ละกลุ่มช่วงอายุปี 2561 

กลุ่มช่วงอายุ ค่าเฉลี่ยการใช้
อินเทอร์เน็ต 

18-32  7 ชม. 16นาที 
18ปีขึ้นไป 5 ชม. 48นาที 

33-47 5 ชม. 18นาที 
48ปีขึ้นไป 4 ชม. 12นาที 

 
โดยกิจกรรมที่คนทุกลุ่มใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือเล่น 

Social media เช่น Facebook หรือ Instagram ใช้อินเทอร์เน็ต
เฉล ี ่ยกว ่า 3 ชั ่วโมง 30 นาทีต ่อว ัน ตามมาด้วย ด ูท ีว ี ชม
ภาพยนตร์ หรือ ฟังเพลงออนไลน์ Instagram ใช้อินเทอร์เน็ต
เฉลี่ย 2 ช่ัวโมง 18 นาทีต่อวัน เล่นเกมส์ออนไลน์ ใช้อินเทอร์เน็ต
เฉลี่ย 2 ชั่วโมง ต่อวันและอ่านหนังสือออนไลน์ใช้อินเทอร์เน็ต
เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 54 นาทีต่อวันและยังมีแนวโน้ม ที่ใช้อินเทอร์เน็ต
มากขึ้นในทุกๆ ปี โดยข้อมูลจากบริษัท Nielsen พบว่าผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในไทย กลุ่มอายุ 16-44 ปีใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน 
98% และคอมพิวเตอร์ 27% รวมไปถึงการบริการฟรีไวไฟตาม
สถานที่ต่างๆ ท าให้มีคนใช้งาน อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ ้นประกอบ
พฤติกรรมคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงเป็นหลัก ทาง

ผู้จัดท าเลยสนใจในข้อเหล่านี้จึงได้เริ่มพัฒนาแอบพลิเคชันที่
สามารถฟังเพลงออนไลน์ได้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อ
ส าหรับฟังเพลงออนไลน์และวิทยุออนไลน์ที ่สามารถฟังเพลง
ออนไลน์และวิทย ุออนไลน์ของสถานีว ิทยุในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบฟังเพลงหรือท ากิจกรรม
ระหว่างทาง 

2. วัตถุประสงค ์
1.) เพื่อออกแบบและพัฒนาแอบพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์และ
วิทยุออนไลน์ท่ีใช้บนระบบประฎิบัติการแอนดรอยด์ 
2.) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติ
การแอนดรอยด์โดยวิธีการท างานแบบโค้ดบล็อก 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
3.1) แพลตฟอร์มที่น ามาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
  แอปอ ิน เวนเตอร์  (App inventor) [2]  เป ็น เว็ บ
แอปพลิเคชั่นท่ีให้บริการโดย Google และปัจจุบันได้รับการดูแล
โดยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นส าหรับ
สองระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ซึ่งในการใช้งานของแอ
ปอินเวนเตอร์ มีการใช้งานแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1.ส่วน
ออกแบบหน้าจอการท างาน (Designer) โดยมีเครื่องมือในการ
จัดการหน้าจอต่าง อาทิ เครื่องมือการจัดการส่วนต่อประสานกับ
ผู้ใช้ (user interface : UI) เช่น กล่องข้อความ ปุ่มการท างาน 
การแจ้งเตือน เป็นต้น เครื่องมือการจัดการเค้าโครง ( layout)  
เครื ่องมือการจัดการสื ่อ (Media) เป็นต้น 2.ส่วนการท างาน
โปรแกรม(Blocks) ในการท างานควบคุมการท างานของโมบาย
แอปพลิเคชันของ App inventor จะเป็นการใช้ค าสั่งการท างาน
แบบโค้ดบล็อก  มีลักษณะเสมือนการต่อจิ๊กซอว์ โดยจะมีการ
แบ่งหมวดหมู่ของโค้ดบล็อกตามประเภทการใช้งานเป็น 2 ส่วน 
คือ 1.ส่วนบิวท์อิน เป็นส่วนของโค้ดบล็อกที ่เป็นค าสั ่งแบบ
พื้นฐาน อาทิ การควบคุม(Control) ข้อความ(Text) คณิตศาสตร์
(Math) ตรรกะ(logic) ตัวแปร(Variables) ลิสต์(lists) เป็นต้น 2.
ส่วนคอมโพแนนซ์(Component) เป็นส่วนโค้ดบล็อกที่เป็นค าสั่ง
เฉพาะของเครื่องมือท่ีถูกเรียกใช้งานในหน้าออกแบบหน้าจอการ
ท างาน  
 



2875 

 

  

3.2) โปรแกรมที่ใช้ส าหรับทดสอบแอปพลิเคชัน 
     โปรแกรมส  าหร ับทดสอบแอปพล ิเคช ัน จ ัดอย ู ่ ใน
โปรแกรมจ าลองการท างานอุปกรณ์ (Emulator) ซึ ่งที ่ใช้คือ 
โปรแกรมบลูสแต็คส์ (Bluestacks) [3] มีความสามารถในจ าลอง
การท างานระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ให้ท างานภายใต้ระบบ
ปฎิบัติการ Windows และ Mac OSX ท าให้สามารถใช้ในการ
ทดสอบได้สะดวกและง่ายมากข้ึน 
3.3) งานจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พรค ิด อ ั ้นขาว ,วรรณพร ท ี เก ่ง (2561) ว ิจ ัยเร ื ่อง 
“การศึกษาและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการจัดการเส้นทางการ
ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี” [4] มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษา 
แนวทางการสร้างและอกแบบเว็บแอปพลิเคชันการจัดวาง
เส้นทางการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี 2.เพื่อพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันการจัดวางเส้นทางการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี บน
ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Thunkable ซ ึ ่งม ีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน
ทั้งหมด 110 คน เมื่อจ าแนกตามเพศ ชายและหญิง พบว่าความ
คิดเห็นท่ีมีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก  
 ชินวัจน์ งามวรรณากร (2562) วิจัย “การพัฒนาแอป
พลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เครื่องที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษ
ส  าหร ับน ักสารสนเทศ”  [5]  เป ็นการศ ึกษาการเร ียนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับการเร ียนรู ้บนอุปกรณ์เคลื ่อนที ่ โดยมี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เรื ่อง ภาษาอังกฤษส าหรับนัก สารสนเทศ 2. เพื่อ
ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู ้บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ท่ีพัฒนาขึ้น 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมี
กล ุ ่มต ัวอย่างเป ็น คร ูผ ู ้สอนรายว ิชา ภาษาไทยระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน 30 คน ซึ่งเป็น
ครูผู้สอนที่มีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลเป็นแบบสอบถาม
ความ พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา พบว่าแอปพลิเค
ชันสื่อการเรียนรู ้เรื ่องค าราชาศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดีมาก  
  

 เ ด ช า ว ั ต  อ ุ ช ื ่ น  แ ล ะ ค ณะ  (2562) “ก า ร พ ั ฒนา
แอปพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้กับความรู้ทั ่วไป ด้วยโปรแกรม App 
Inventor” [6] เป็นแอปพลิเคชันเพื่อความบันเทิงบนสมาร์ทโฟน
ในรูปแบบของเกมมีวัตถุประสงค์1) เพื ่อพัฒนา แอปพลิเคช่ัน
ฉลาดรอบรู ้กับความรู ้ทั ่วไปด้วยโปรแกรม App Inventor 2) 
เพ ื ่อประเม ินความพึงพอใจของน ักศ ึกษาที ่ม ีต ่อ  การใช้
แอปพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้กับความรู้ทั ่วไปด้วย โปรแกรม App 
Inventor ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 
การพัฒนาแอปพลิเคชั ่นฉลาดรอบรู ้ก ับความรู ้ท ั ่วไปด้วย 
โปรแกรม App Inventor โดยผู ้เชี ่ยวชาญ พบว่าผู ้เชี ่ยวชาญ 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อแอปพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้กับ ความรู้
ทั ่วไปด้วยโปรแกรม แอปอินเวนเตอร์ (App inventor) อยู่ใน
ระดับมาก ที่สุด 2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
มีต ่อ การใช้แอปพลิเคชั ่นฉลาดรอบรู ้ก ับความรู ้ท ั ่วไปด้วย 
โปรแกรม แอปอินเวนเตอร์ (App inventor)  โดยรวมอยู ่ใน
ระดับความพึง พอใจมากท่ีสุด 
 นัฏพล มงคลสมบัติศิริ (2560) “โมเดลธุรกิจที่มีต่อผล
การเลือกใช้แอปพลิเคชันฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง joox” [7]เป็น
การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบออนไลน์บนระบบแอนดรอยด์เพื่อ
ตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบการฟังเพลงและในด้านทางธุรกิจ 1. เพื่อ
ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Joox Music Thailand 
ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2. เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจที ่มีต่อการใช้งาน แอปพลิเคชัน Joox Music 
Thailand ของนักศึกษาคณะ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
โดย joox ได้มีการวิจัยกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ แบบสอบถามมากกว่า
ครึ่งเป็นเพศหญิงจ านวน 218 คน และเพศชายจ านวน 182 คน 
คิด จ านวน ทั้งหมด 372 คน พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อความพึง
พอใจส่วนใหญ่อยู่ในยู่ในระดับดีมาก 
 นายสัจจา ชัยนามล (2547) “พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อ
ความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในยู่ในระดับดีมาก”การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างองค์กรของเว็บไซต์กระบวนการ
ผลิตและการให้บริการฟังเพลงรวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับและ
ความคาดหวังจากการให้บริการฟังเพลงพบว่าความคิดเห็นที่มี
ต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่ให้การตอนรับที่ดีมาก 
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4.ผลการด าเนินงาน 
4.1) ศึกษาปัญหาและรวบรวมขอ้มูล  

ทางผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล ส าหรับ
การฟังเพลงทั้งหมด 8 เพลงและรายวิทยุทั้งหมด 16 สถานี รวม
ไปถึงการดึง ยูอาร์แอล(URL) ของสถานีว ิทยุมารวมไว้ในที่
เดียวกัน จึงท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับ
ฟังเพลงออนไลน์และวิทยุออนไลน์บนระบบปฎิบัติการแอน
ดรอยด์ เพื่อให้สะดวกต่อผู้ที่ช่ืนชอบฟังเพลง 
4.2) ขอบเขตของการท างาน 
 4.2.1 สามารถฟังเพลงได้จากสถานีวิทยุออนไลน์ของ
ในประเทศไทยได้ 

4.2.2 สามารถฟังเพลงได้จากสถานีวิทยุออนไลน์ของ
ต่างประเทศได้ 

4.2.3 สามารถเลือกเพลงตามหมวดหมู่ได้ 
4.2.4 สามารถเลือกเก็บข้อมูลรายการโปรดได้ 

4.3) สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) 

 
 

ภาพ 1 สถาปัตยกรรมของแอปพลเิคชัน Jayng Music 
 จากภาพท่ี 1 สามารถอธิบายการออกแบบรายละเอียด
โครงสร้างของแอปพลิเคชัน Jayng Music ม ีการออกแบบ
โครงสร ้างการทำงานและการเข ้าถ ึงข ้อม ูลของระบบซึ่ ง
ประกอบด้วยหน้าจอการทำงานต่างๆดังนี้ 

1. หน้าจอ HOME คือหน้าจอท่ีเป็นภาพรวมรายการ 
2. หน้าจอ playlist คือหน้าจอท่ีผู้ใช้งานสามารถเลือก

เลือกเล่นของรายการ playlist  
3. หน้าจอ รวมเพลงของเพลลิสต์ คือผู้เลือกพอถึงเวลา

ผู้ใช้เลือกเพลงที่ต้องการได้แล้วจะไปในหน้าเล่นเพลง 
4. หน้าจอ หน้าเลือกเล่นเพลงทั้งหมด คือจะมีรายการ

เพลงทั้งหมดของแอปพลิเคชัน 

5. หน้าจอ เล่นเพลงสถานีวิทยุ คือผู้ใช้งานสามารถเลือก
รายการเล่นสถานีวิทยุได้ตามที่ต้องการ 

4.4) ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
4.3.1หน้าจอหลัก ดังภาพที ่2 

 
ภาพ 2 หน้าจอหลัก 

4.4.2 หน้าจอหมวดหมู่เพลงที่รวบรวมไว้ท้ังหมด  
ดังภาพที ่3 

 
ภาพ 3 หน้าหมวดหมูเ่พลง 
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4.4.3 หน้าจอเมื่อคลิกเข้ามาในหมวดหมู่เพลง ดังภาพที ่4 

 
ภาพ 4 หน้าเพลงของแต่ละหมวดหมู ่

4.4.4 หน้าจอเล่นเพลง ดังภาพที ่5 

 
ภาพ 5 หน้าเล่นเพลง 

 
 
 

4.4.5 หน้าจอฟังคลื่นวิทยุต่างๆ ดงัภาพที ่6 

 
ภาพ 6 หน้าเลือกคลื่นวิทย ุ

4.5.6 หน้าจอท่ีเก็บเพลงทั้งหมดไว้ ดังภาพที ่7 

 
ภาพ 7 หน้าเลือกเพลงทั้งหมด 
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ในส่วนของ Code Block แอปอนิเวนเตอร์ (App inventor)  
4.6.7 ในส่วนของ Code Block แอปอินเวนเตอร์ (App 
inventor) การท าโค้ด ดังภาพที่ 8,9,10 และ 11 

ภาพ 8 Code Block ในส่วนการเริ่มต้นการเล่นเพลง 
 

ภาพ 9 Code Block ในส่วนการเลือกเพลงถัดไป 
 

ภาพ 10 Code Block ในส่วนหนา้เล่นของวิทยุ 

 
ภาพ 11 Code Block ในส่วนรายการเพลง 

4.4) ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ตาราง 2 การแปลความหมายของระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสม
ความพึงพอใจ 

ระดับความเหมาะสม 
ความพึงพอใจ 

4.50-5.00 มากที่สุด 

3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49 ปานกลาง 

1.50-2.49 น้อย 
1.00-1.49 น้อยที่สุด 

จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน ฟัง
เพลงออนไลน์และวิทยุออนไลน์ ในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน 
พบว่าผู ้ใช้งานแอปพลิเคชันมีความพึงพอใจต่อการใช้งานดัง

ตารางที่ 3 โดยอยู่ในขั้นที่พอใจ โดยภาพรวมคะแนนค่าเฉลี่ย (�̅�) 
อยู่ที ่ 4.211 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยู่ที ่ 0.805 โดย
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้งด้าน ความยากง่ายในการใช้งานโดย

ภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี ่ย (�̅�) อยู ่ท ี ่ 4.36 ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) อยู่ที่ 0.71 การจัดวางองค์ประกอบ มีคะแนน

ค่าเฉลี่ย (�̅�) อยู่ที ่ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยู่ที่ 
0.88 รูปแบบตัวอักษรที ่เลือกใช้มีความเหมาะสม มีคะแนน

ค่าเฉลี่ย (�̅�) อยู่ที ่ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 0.73 

ความสวยงามของแอปพลิเคชัน คะแนนค่าเฉลี่ย (�̅�) อยู่ที่ 4.10 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 0.84 ความหลากหลายของสถานี

วิทยุ คะแนนค่าเฉลี่ย (�̅�) อยู่ที่ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(S.D) 0.87 ความน่าใช้ของระบบโดยรวม คะแนนค่าเฉลี่ย (�̅�) 
อยู่ท่ี 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 0.88 ดังตารางดังนี ้
ตาราง 3 ผลการประเมินแบบความพึงพอใจ 

หัวข้อประเมิน �̅� S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

1..1 ความยากง่ายในการใช้
งาน 

4.36 0.71 มาก 

2.1 การจดัวางองค์ประกอบ 4.33 0.88 มาก 
2.2 รูปแบบตัวอกัษรที่
เลือกใช้มีความเหมาะสม 

4.26 0.73 มาก 

2.3 ความสวยงามของแอป
พลิเคชัน 

4.10 0.84 มาก 

3.1 ความหลากหลายของ
สถานีวทิย ุ

3.96 0.87 มาก 

3.2 ความน่าใช้ของระบบ
โดยรวม 

4.03 0.88 มาก 

เฉลีย่รวม 4.17 0.81 มาก 
5.สรุปผลการด าเนินการ 

5.1) ผลของการด าเนินงาน 
ผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับฟังเพลงออนไลน์

และวิทย ุออนไลน์บนระบบปฎิบ ัต ิการแอนดรอยด์ โดยใช้ 
โปรแกรมแอปอินเวนเตอร์ (App inventor) ในการพัฒนาของ
แอปพลิเคชันที่สามารถเลือกฟังเพลงจากเพลลิสต์และจากสถานี
วิทยุออนไลน์ได้ โดยสามารถเลือกฟังเพลงได้ทั ้งในสถานีใน
ประเทศไทยและสถานีต่างประเทศได้ ซึ่งในส่วนของแอปพลิเค
ชัน Jayng Music มีช่องสถานีทั ้งหมด 18 ช่อง แบ่งออกเป็น
สถานีวิทยุในประเทศไทย 12 ช่องและสถานีวิทยุต่างประเทศ 6 
ช่อง  

ผลการศึกษาในส่วนของการท าแบบประเมินความพึง
พอใจหรือแบบสอบถามที ่มีต่อแอปพลิเคชันส าหรับฟังเพลง
ออนไลน์และวิทยุออนไลน์บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ จาก
ผลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ผลสรุปว่า มีเกณฑ์ความ

พึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.17 และ S.D = 0.81)  
5.2) ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 1.) การออกแบบแอปพลิเคชันส าหรับฟังเพลงออนไลน์
และวิทยุออนไลน์บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ได้ท าการ
ออกแบบในลักษณะแนวตั้งเพียงเท่านั้น 

 2.) ข้อจ ากัดของแอปอินเวนเตอร์ (App inventor) คือ
มีข้อก าหนดอัพโหลดไฟล์ข้อมูลต่างๆ เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เพลง 
เป็นต้น ได้ไม่เกิน 30 MB จึงได้มีการแสดงในส่วนของตัวเพลง
น้อยเกินไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการน ายูอาร์แอล(URL)เพลงที่
ต้องการมาเพื่อทดแทนในส่วนนี้ 
5.3) ผลของการประเมินความพึงพอใจ 

ในส่วนของการท าแบบประเมินความพึงพอใจหรือ
แบบสอบถามที่มีต่อแอปพลิเคชันส าหรับฟังเพลงออนไลน์และ
วิทยุออนไลน์บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ จากผลส ารวจจา
กกลุม่ตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ผลสรุปว่า มีเกณฑ์ความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี 
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เกมทายภาพธงประจำชาติทวีปเอเชียบนสมาร์ทโฟน 
Asian National Flag Guessing Game on Smartphones 

 
ณฐกฤตย์ นาคทอง1  และ สุปราณี ห้อมา2* ณภัทรกฤต จันทวงศ์3 

 
1,2,3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

Email: supranee.horma@gmail.com* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเกมทายภาพธง
ประจำชาติของทวีปเอเชียที่ทำงานบนสมาร์ทโฟน และ 2) เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน การพัฒนาเกมครั้งนี้มี
จุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เล่นเกมได้รู้จักธงประจำชาติของประเทศ
ต่างๆ ในทวีปเอเชีย โดยเกมนี้เหมาะสมสำหรับนักเรียนและ
นักศึกษา ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาขึ้นไป การทำงานของเกมทาย
ภาพธงประจำชาติ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การศึกษารูปภาพ
ของธงประจำชาติในทวีปเอเชีย และเกมทายภาพธงประจำชาติ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเกม 
ได้แก่ โปรแกรม  MIT App Inventor ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้เขียน
โปรแกรมแบบ Block-based programming เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย เกมทายภาพธงประจำชาติ  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเกมที่พัฒนาขึ้น 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ได้เกมคอมพิวเตอร์ทายภาพธงประจำชาติของทวีปเอเชีย
ที่ทำงานได้จริงบนสมาร์ทโฟน 
 2. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทาย
ภาพธงประจำชาติของทวีปเอเชีย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.65, S.D. = 0.53) 
คำสำคญั--ทวีปเอเชีย, เกมทายภาพ, เอ็มไอที แอพ อินเวนเตอร์ 
 

ABSTRACT 
This research aims to 1) develop the Asian National 

Flag Guessing Game that works on smartphones and 2) 
assess the satisfaction of the users. The development 
of the game aims to provide gamers with the 

knowledge of the national flags of different countries 
of Asia. The game is suitable for students from 
elementary school up to college. The functionality of 
the Asian National Flag Guessing Game consists of 2 
parts: a study of pictures of the Asia national flags and 
the guessing game for Asian national flags. The 
samples used in the study are 30 computer science 
students. The game development tool is MIT App 
Inventor which is used in Block-based programming. 
The research instruments included the national flag 
guessing game and user satisfaction questionnaire 
towards the developed game. Analyze the data by 
finding the mean and standard deviation.  
 The results showed that  
 1. Gain the Asian National Flag Guessing Game that 
actually works on smartphones.  
 2. User satisfaction with playing Asian National Flag 
Guessing Game on Smartphones in overall was at a 
high level ( X = 3.65, S.D. = 0.53). 
Keywords --Asia, Guessing Game, MIT App Inventor 

 
1. บทนำ 

 เอเชีย (Asia) [1] เป็นทวีปที่ใหญ่และมีประชากรมากท่ีสุดใน
โลก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 44,579,000 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 30 ของผืนแผ่นดินทั่วโลก และจากความที่ทวีป
เอเชียมีพื้นมากประเทศที่อยู่ตั้งในทวีปเอเชียจึงมีมากตามไปด้วย 
มีการแบ่งทวีปเอเชียออกเป็น 6 ภูมิภาคได้แก่ เอเชียเหนือ เอเชีย
กลาง เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และ
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เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ จากจำนวนประเทศที่มากส่งผลให้เกิด
ความหลากหลายในวัฒนธรรมและการดำรงชีวิต แต่สิ่งหนึ่งที่ทุก
ประเทศในทวีปเอเชียมีเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่แสดงถึงความเป็น
ชาติหรือสัญลักษณ์ประจำชาติ นั่นคือ ธงประจำชาติของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งล้วนแล้วแต่แสดงถึงประวัติศาสตร์การสร้างชาติ การ
สื่อความหมายในสัญลักษณ์บนผืนธงชาติ ซึ่งทุกประเทศจะให้
ความสำคัญกับธงประจำชาติเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากในงาน
หรือพิธีการต่างๆ ทั้งในระดับประเทศหรือระดับโลก เช่น การ
จัดการแข่งขันกีฬา การประชุมผู้นำประเทศที่สำคัญๆ ธงประจำ
ชาติจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงสัญลักษณ์ของแต่ละ
ประเทศหรือใช้ในการประกอบพิธีด้วยเสมอ 
 จากจำนวนประเทศที่มีเป็นจำนวนมากในทวีปเอเชีย การที่
จะจดจำธงประจำชาติของแต่ละประเทศได้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย
นัก การนำเกมเข้ามาช่วยในการเรียนรู้จะช่วยให้การจดจำและ
การเรียนรู้เป็นสิ่งง่าย มีความน่าสนใจ สร้างแรงผลักดันในการที่
อยากจะเรียนรู้ อยากเอาชนะและไม่น่าเบื่อ สามารถเรียนรู้ได้ทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่ ในอดีตเกมที่เด็กๆ นิยมเล่นส่วนใหญ่ไม่ได้ช่วย
พัฒนาความรู้ เพราะเป็นเกมที่เน้นความสนุกสนานอย่างเดียว 
และบางเกมก็ยังมีภาพและการเล่นที่รุนแรงไม่เหมาะสมกับเด็ก
ทั่วไป ปัจจุบันเกมมีความสามารถหลากหลาย มีการพัฒนาให้
ทันสมัยและก้าวหน้ายิ่งขึ้น สามารถเล่นได้กับอุปกรณ์หลายๆ 
แบบ ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเลต หรือคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดในการพัฒนาเกมที่สามารถนำมาใช้ฝึกการเรียนรู้ โดยเกม
ที่พัฒนาขึ้นมาจะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กได้ฝึกการเรียนรู้ใน
ยามว่างได้ทุกที่และทุกเวลา นอกจากนั้นเกมยังเป็นตัวกระตุ้น
ช่วยให้เด็กเกิดความสนใจอยากท่ีจะเรียนรู้และสร้างความท้าทาย
ในการทำคะแนนให้อยู่ในระดับสูง หรือทำลายสถิติของผู้เล่นคน
อื่น อีกทั้งยังมีการนำเสนอเกมที่มีความสวยงามด้วยการใช้
รูปภาพประกอบ และสร้างวิธีการเล่นให้ไม่ยากเพราะหากยาก
แล้วจะทำให้รู้สึกไม่สนุกต่อการเล่น เกมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจะทำ
ให้ผู้เล่นได้รู้จักธงประจำชาติของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย 
 ผู้วิจัยพัฒนางานนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ภาพธง
ประจำชาติของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย เป็นเกมประเภทเกม
การศึกษา (Educational Game) โดยเน้นความน่าสนใจและ
ความง่ายในการเล่น ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้และ
จดจำธงประจำชาติของประเทศต่างๆ ได้ เป็นการพัฒนาสมองใน
ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับความจำและกระบวนการทางความคิด 

(Mental Process) เก ม นี้ พั ฒ น า ใน รู ป แ บ บ ข อ ง  Game 
Application 

 
2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อพัฒนาเกมเกมทายภาพธงประจำชาติทวีปเอเชียบน
สมาร์ทโฟน 
 2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกม 

 
3. ขอบเขตการพัฒนา 

 ในการวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาเกมทายภาพธงประจำชาติของ
ประเทศในทวีปเอเชีย สำหรับนักเรียนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาขึ้น
ไป ขอบเขตของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการ
เรียนรู้รูปธงประจำชาติของแต่ละประเทศ และส่วนของการเล่น
เกมทายชื่อธงประจำชาติ  สามารถสรุปขอบเขตของแต่ละส่วนได้ 
ดังนี ้
3.1 ขอบเขตของการเรียนรู้ภาพธงประจำชาติ 
 ส่วนของการเรียนรู้ภาพธงประจำชาติของประเทศในทวีป
เอเชีย ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ภาพธงประจำชาติก่อนที่จะทำการ
เล่นเกม ซึ่งจะประกอบไปด้วย  
 3.1.1 รูปภาพธงประจำชาติของประเทศในทวีปเอเชีย 
จำนวน 60 ประเทศ 
 3.1.2 ช่ือประเทศที่ เป็นภาษาไทยและอังกฤษของ 60 
ประเทศ 
3.2 ขอบเขตของระบบการเลน่เกมของผู้เล่น 
 3.2.1 ระบบสามารถแสดงผลคะแนนของการเล่นในแต่ละ
ครั้งได้ 
 3.2.2 ระบบสามารถบันทึกช่ือผูเ้ล่นและคะแนนได ้
 3.2.3 ระบบสามารถจัดอันดับการทำคะแนนสูงสุดไปถึงน้อย
ที่สุดได้ 

 
4. ขั้นตอนและวิธกีารดำเนินงาน 

 การพัฒนาเกมทายภาพธงประจำชาติของประเทศในทวีป
เอเชีย แบ่งวิธีการดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอน ออกเป็น  6 
ขั้นตอน [2] ได้แก่ การกำหนดปัญหาและความต้องการของ
ระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ การออกแบบ
ระบบ การพัฒนาระบบ และการติดตั้งและทดสอบระบบ 
ดังต่อไปนี้ 
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ภาพ 1 วงจรการพัฒนาเกม 
 

4.1 การกำหนดปัญหาและความต้องการของระบบ  
 ผู้วิจัยทำได้ศึกษาปัญหาของการวิจัยเรื่องของการเรียนรู้ของ
เด็ก ความสนใจ และการเล่นเกม จากนั้นทำการศึกษาขั้นตอน
การทำงานของระบบ โดยสังเกตจากการเล่นเกมของผู้เล่นจริง 
การสนทนากับผู้ที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสร้างเกมทายภาพธง
ประจำชาติของประเทศในทวีปเอเชีย 
4.2  การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ  
 การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเกมที่ใช้ในการทาย
ภาพธงประจำชาติ พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางเทคนิค โดยมี
เหตุผลที่รองรับและสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ ดังนี ้
 4.2.1 การพัฒนาเกมโดยการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาบน
คอมพิวเตอร์ที่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ ให้ ใช้งานได้โดยไม่ เสีย
ค่าใช้จ่าย 
 4.2.2 การใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาเพื่อให้สามารถทำงานได้
บนสมาร์ทโฟน ที่มีช่ือว่าโปรแกรม MIT App Inventor 2 [3] ซึ่ง
เป็นซอฟต์แวร์ประเภท Cloud Based Service โดยมีการ
ท ำงานแบ บ  Block Based Programming Language และ
ฐานข้อมู ล  TinyDB ซึ่ งไม่ ต้ องเสี ยค่ าใช้จ่ ายในการจัดซื้ อ
ซอฟต์แวร์ ดังนั้น จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกมนี้ 
4.3 การวิเคราะห์ระบบงาน 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ระบบงาน ตามขั้นตอนดังนี้ 

 4.3.1 ทำการวิเคราะห์ขั้นตอนการเล่นเกม ผู้เล่น การให้ค่า
คะแนน ฟังก์ชันการทำงานท่ีมีในเกม และการจัดเก็บข้อมูล 
 4.3.2 การจัดเตรียมภาพธงประจำชาติของประเทศในทวีป
เอเชีย ทั้งหมด 60 ประเทศ ที่ใช้เป็นตัวอย่างในเกม (ตาราง 1) 
 4.3.3 การสร้างแบบจำลองการทายภาพจากธงประจำชาติ
ของประเทศต่างๆ แบบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 
 4.3.4 เมื่อตอบคำถามจบเกมแล้วจะมีการแสดงผลคะแนนที่
ตอบคำถามได้ถูกต้อง และบันทึกช่ือผู้เล่นลงในฐานข้อมูล 
 4.3.5 ทำการจัดอันดับผู้เล่นโดยเรียงจากผู้เล่นที่ได้คะแนน
สูงสุดไปหาผู้เล่นท่ีได้คะแนนน้อย 
 

ตาราง 1 ภาพตัวอย่างช่ือประเทศและธงประจำชาติ 
ช่ือประเทศ รูปธงประจำชาต ิ

ประเทศไทย 
Thailand 
 

 
 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 
Kingdom of Cambodia 
 

 
 

จอร์เจีย 
Georgia 
 

 
 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
People's Republic of China 
 

 
 

อินเดีย 
India 
 

 
 

อิสราเอล 
State of Israel 
 

 
 

พม่า 
Myanmar 
 

 
 

ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ช่ือประเทศ รูปธงประจำชาต ิ
ซีเรีย 
Syrian Arab Republic 
 

 
 

อัฟกานิสถาน 
Afghanistan 
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ภูฏาน 
Bhutan 
 

 
 
4.4 การออกแบบระบบงาน 
 ผู้วิจัยทำการออกแบบหน้าจอที่ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้งาน 
โดยทำการออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู้ใช้ในลักษณะที่
เรียกว่า ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ ใช้  (Graphical User 
Interface: GUI) เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งมีการแบ่ง
การออกแบบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การออกแบบส่วนข้อมูล
นำเข้า (Input Design) และการออกแบบส่วนการแสดงผลลัพธ์ 
(Output Design) 
 4.4.1 การออกแบบส่วนข้อมูลนำเข้า ได้แก่ หน้าจอเมนูหลัก 
หน้าการเรียนรู้ก่อนการเล่นเกม และหน้าจอการเล่นเกม 

 4.4.2 การออกแบบส่วนการแสดงผลลัพธ์  ได้แก่  หน้ า
จอแสดงผลคะแนน และหน้าจอการจัดอันดับคะแนน 

4.5 การพัฒนาระบบงาน 
 ผู้พัฒนาใช้ MIT App Inventor ในการพัฒนาโปรแกรมเกม
ทายภาพธงประจำชาติของประเทศในทวีปเอเชีย ทำงานร่วมกับ
ฐานข้อมูล TinyDB 
4.6 การติดต้ังและทดสอบ 
 การทดสอบเกมทายภาพธงประจำชาติของประเทศในทวีป
เอเชีย ผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบการติดตั้งและการทำงานบน
โปรแกรมจำลองระบบ Android เช่น โปรแกรม Bluestacks 
โปรแกรม NoxPlayer หรือ สมาร์ทโฟนระบบ Android เป็น
การทดสอบการทำงานโดยรวมของระบบว่ามีกระบวนการทำงาน
ที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม ่โดยระหว่างพัฒนาผู้วิจัย
จะใช้การทดสอบแบบ Unit Testing เพื่อทดสอบว่าระบบ
ทำงานได้หรือไม่ และให้ผลตามที่ผู้พัฒนาต้องการหรือไม่  
 เมื่อโปรแกรมเกมพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะนำไปให้
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 30 คน ทำการ
ทดสอบเล่นเกมเพื่อทดสอบหาความพึงพอใจในการใช้ งาน
โปรแกรมเกมที่พัฒนาขึ้น  ซึ่ งเป็นการทดสอบระบบแบบ 
Integrated Testing 

5. สรุปผลการดำเนินการวิจัย 
 สรุปผลการพัฒนาเกมทายภาพธงประจำชาติของประเทศใน
ทวีปเอเชีย ได้ดังนี ้

5.1 ผลการวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ 
 ผู้วิจัยได้วางแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาเกมตามวงจรการ
พัฒนาระบบ โดยมีการศึกษาถึงปัญหา ความจำเป็น ความเป็นไป
ได้ของการพัฒนา ศึกษาเทคนิค วิธีการและเครื่องมือที่จะ
นำมาใช้ในการพัฒนาเกมจนนำมาสู่การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบมีรายละเอียด ดังนี้ 
การแสดงภาพรวมการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ ในระบบด้วย
แผนภาพ Use Case Diagram ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ Actor คือ ผู้
เล่นเกม (Player) และฟังก์ชันการทำงานในระบบ ได้แก่ การเล่น
เกม การแสดงอันดับการเล่น การออกจากระบบ และการเรียนรู้
ภาพธงประจำชาติ (ภาพ 2) ทำการวิเคราะห์การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เล่นเกมกับเกมผ่านแผนภาพ Sequence Diagram 
(ภาพ 3) ซึ่งจะแสดงให้เห็นคลาสที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้เล่นเกม 
(Player) หน้าจอของอุปกรณ์  และระบบของเกม และแสดง
กิจกรรมของการเล่นเกมด้วยแผนภาพ Activity Diagram (ภาพ 
4) ที่แสดงความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเล่นเกมระหว่างผู้เลน่กับ
เกม สามารถเขียนแผนภาพต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพ 2 Use Case Diagram เกมทายภาพธงประจำชาต ิ
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ภาพ 3 Sequence Diagram เกมทายภาพธงประจำชาติส่วนการเล่นเกม 

 
 

ภาพ 4 Activity Diagram กิจกรรมการเล่นเกมทายภาพธงประจำชาติ 
 

5.2 ผลการพัฒนาเกม 
 ผลการพัฒนาเกมทายภาพธงประจำชาติประเทศในทวีป
เอเชีย ส่วนของการทำงานของเกม สามารถแสดงหน้าจอหลัก
ของเกม ดังแสดงในภาพ 5 ถึงภาพ 10 

 
 

ภาพ 5 หน้าแรกสำหรับเขา้สู่เกม 
 

 จากภาพ 5 แสดงหน้าแรกของเกมที่เมื่อผู้เล่นคลิกเปิดเกม
ขึ้นมาจะพบกับหน้าจอดังข้างต้น เมื่อผู้เล่นต้องการเล่นเกมจะ
คลิกท่ีคำว่า START  

 

 
 

ภาพ 6 การแสดงเมนู และกติกาการเลน่เกม 
  

 จากภาพ 6 เป็นหน้าจอที่จะแสดงกติกาในการเล่นเกม และ
เมนูต่างๆ ในเกม เพื่อให้ผู้เล่นเกมเลือกใช้งานซึ่งได้แก่ STUDY 
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(ให้ผู้เล่นสามารถเข้าไปเรียนรู้ธงประจำชาติของแต่ละประเทศ
ก่อนการเล่นเกม) และ PLAY (ให้ผู้เล่นกดเพื่อเข้าสู่การเล่นเกม) 

 
 

ภาพ 7 การเรียนรูภ้าพธงประจำชาติของประเทศสาธารณรัฐจอร์เจีย 
 

 จากภาพ 7 การทำงานส่วนของการเรียนรู้ภาพธงประจำชาติ 
ของแต่ละประเทศ ที่ ให้ผู้ เล่นสามารถเข้าไป เรียนรู้  ซึ่ งจะ
ประกอบด้วยภาพธงประจำชาติและชื่อประเทศ  

 

 
 

ภาพ 8 การเรียนรูธ้งประจำชาติของประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

 จากภาพ 8 ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ภาพธงประจำชาติของแต่ละ
ประเทศทั้งหมดที่มีอยู่ในเกมได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อ
เรียนรู้ภาพธงประจำชาติถัดไป หรือคลิกปุ่ม Back เพื่อย้อนกลับ 
หรือคลิกปุ่ม Quit เพื่อออกจากการเรียนรู้ 

 
 

ภาพ 9 การเล่นเกมทายภาพธงประจำชาติ 
 

 จากภาพ 9 เป็นหน้าจอการเล่นเกมทายภาพธงประจำชาติ 
เกมจะทำการสุ่มภาพธงประจำชาติและแสดงตัวเลือกช่ือประเทศ
จำนวน 4 ตัวเลือก ให้ผู้เล่นเลือกคำตอบท่ีถูกจำนวน 1 ตัวเลือก 
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ภาพ 10 การแสดงคะแนนที่เล่นได้และการระบุชื่อผู้เล่นเกม 
 

 จากภาพ 10 ส่วนของการแสดงคะแนนที่ได้จากการเล่นเกม
ในแต่ละครั้งว่าผู้เล่นเกมมีการตอบคำถามถูกจำนวนกี่ข้อ โดย
ระบบจะตั้งไว้ว่าตอบถูก 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน แต่ละรอบของการ
เล่นเกมจะมีการแสดงข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ 
5.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาเกมเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ก่อนนำไปใช้
งานจริงได้มีการประเมินความถูกต้องในการทำงานและ
ประสิทธิภาพของระบบ ดังนี้ 
 1) ผลการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบโดยผู้วิจัย
เพื่อทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงาน จำนวน 3 
ฟังก์ชันผลการทดสอบการทำงานของฟังก์ชันของระบบ พบว่า
สามารถทำงานตามหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง ดังตาราง 2 
ตาราง 2 ผลการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบโดยผู้พัฒนา 

ฟังก์ชันการทำงาน ผลการ
ทดสอบ 

ส่วนการเรียนรู้ภาพธงประจำชาติ ✓ 

การเล่นเกม ✓ 

การแสดงการจัดอันดับคะแนนการเล่น ✓ 
 
* หมายเหตุ ✓ ทำงานได้ถูกต้อง   ทำงานไม่ถูกต้อง 
 

 2) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ เมื่อพัฒนาเกมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นำเกมทายภาพธงประจำชาติไปใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 30 คน ทดลองเล่นเกมและตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยทำการประเมินใน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเนื้อของเกม ด้านภาพ แสง และสี และด้านการเล่น
เกมและการโต้ตอบกับผู้ใช้ ผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างแสดงดังตาราง 3 
ตาราง 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD. การแปลผล 
ด้านเนื้อของเกม 3.62 0.50 ระดับด ี
ด้านภาพ แสง และสี 3.61 0.50 ระดับด ี
ด้านการเล่นเกมและการ
โต้ตอบกับผู้ใช้ 

3.73 0.59 ระดับด ี

ประสิทธิภาพโดยรวม 3.65 0.53 ระดับดี 
 

6. การอภิปรายผล 
 จากผลการพัฒนาเกมทายภาพธงประจำชาติประเทศในทวีป
เอเชียนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
6.1 การพัฒนาระบบ 
 การพัฒนาเกมทายภาพธงประจำชาติประเทศในทวีปเอเชีย 
ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาระบบตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เริ่มจากกระบวนการศึกษาปัญหา การศึกษาความ
เป็นไปได้ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาระบบ การ
ทดสอบและติดตั้งระบบ เมื่อดำเนินการตามทฤษฎีนี้แล้วผู้วิจัย
สามารถพัฒนาเกมได้ตามแผนที่วางไว้ จากนั้นจึงได้นำเกมที่
พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองเล่นเกม ซึ่ง
ผู้ใช้งานมีความเห็นว่าเกมที่พัฒนาขึ้นมานั้นเล่นง่าย ไม่ซับซ้อน 
สร้างความท้าทาย และยังช่วยในการฝึกความจำแต่ไม่สร้างความ
เคร่งเครียด ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ [4] ที่
พัฒนาเกมคอมพิ วเตอร์จํ าลองสถานการณ์ เพื่ อส่ งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ของนิสิตระดับอุดมศึกษา 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานของ กิตติพงศ์ ม่วงแก้ว [5] ที่
พัฒนาเกมเพื่อการศึกษา รายวิชาคอมพิวเตอร์ และงานของ 
เหงียนถิหญืออี๊ [6] ทีใ่ช้เกมคำศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ที่
แสดงให้เห็นว่าเกมมีส่วนช่วยในการฝึกฝนและการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี 
6.2 การประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่ได้ทดลองเล่นเกม 
ผลการประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.65 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 นั่นคือผู้เล่นมีความ
พึงพอใจในการเล่นเกมอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับ [4] ที่ได้รับ
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ทดลองเล่นเกมคอมพิวเตอร์
จําลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ 
ของนิสิตระดับอุดมศึกษาที่ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
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บทคัดย่อ 

           งานว ิ จ ั ยฉบ ับน ี ้ กล ่ าวถ ึ ง การพ ัฒนา เกม

คอมพิวเตอร์เพื ่อการศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู ้และ

ทักษะการจำ เร ื ่อง ตารางธาตุ สำหร ับนักเร ียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที ่ 4 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเพื ่อแก้ไข

ปัญหาสำหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถจำตารางธาตุได้เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน กลุ่มประชากรคือนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

และใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 จำนวน 30 คน สถิติทีใช้ในงานวิจัยค

รังนี้ได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี ( 𝑥̅ = 

4.05, S.D. =0.42)ซึ ่งสามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาเกม

คอมพิวเตอร์เพื ่อการศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู ้และ

ทักษะการจำ เร ื ่อง ตารางธาตุ สามารถนำไปใช้เพื่อ

ส่งเสริมความรู้ และทักษะความจำ ได้อย่างเหมาะสม 

คำสำคัญ----เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา,ทักษะการจำ 

ตารางธาตุ 

Abstract 
         This research discusses the development 

of educational computer games, enhancing 

learning and memory skills of the periodic table 

for students Grade 10 . This research is developed 

to solve problems for learners who cannot 

remember the periodic table. To study student 

satisfaction The population group is students 

Grade 10 at Bang Bua Thong School. Nonthaburi 

Province And using a method to select a specific 

sample This was 30 students in grade 10. The 

statistics used in this research were mean and 

standard deviation. And the evaluation of user 

satisfaction was at a good level (𝑥̅  = 4.05, SD = 

0.42). It can be concluded that the development 

of computer games for education enhances 

learning and memory skills of periodic table can 

be applied. To use to promote knowledge And 

memory skills Appropriatel

Keywords----Educational computer games, 

memory skills, Periodic Table 
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บทนำ 

    ในรายวิชาเคมี เรื่อง ตารางธาตุ เป็นสิ่งนักเรียนม.ปลาย 

แผน วิทย์-คณิต ส่วนใหญ่ต้องจำเป็นอันดับแรกแต่ในการสอน

ส่วนใหญ่จะเน้นการให้ผู้เรียนท่องจำ เพื่อที่จะนำไปสอบท่อง

ตารางธาตุ โดยการสอบท่องนั้นอาจทำให้ผู้เรียนจำได้เฉพาะ

ตอนที่สอบท่องกับครูผู ้สอนเท่านั้น จึงทำให้เกิดเป็นความ

ความจำระยะสั้น (Short-Term Memory : STM) ที่ใช้จำมา

เพื่อตอนสอบเท่านั้นและสุดท้ายผู้เรียนนำตารางธาตุมาใช้ได้

ไม่มากเท่าที ่ควร จึงทำให้เกิดปัญหาระหว่างผู ้เร ียนและ

ครูผู ้สอน ซึ ่งผู ้เรียนสามารถจำได้เพียงระยะสั ้นเนื ่องจาก

รูปแบบการท่องจำอาจทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน

การสอน และ และไม่เข้าใจไม่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดใน

เนื้อหาอื่นได้ เนื่องจากตารางธาตุเป็นเรื่องที่ผู้เรียนต้องเรียน

เป็นอันดับแรกในวิชาเคมีพื้นฐาน เนื่องจากถ้าหากผู้เรียนไม่

สามารถจำตารางธาตุได้จะไม่สามารถต่อไปบทอื่น ๆได้ อีกทั้ง

ยังกระทบกับครูผู ้สอนไม่สามารถสอนได้อย่างเต็มที่ตามที่

ต้องการ 

   ซึ่งในยุคปัจจุบันการสอนมีหลายร ูปแบบเนื่องจากเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เกม

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาที่ช่วยให้เกิดความสนุกกับผู้เล่น

และสอดแทรกความรู้เข้าไปได้ ดังนั้นควรเลือกสื่อการสอน

เพื่อให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

    จากเหตุการณ์และปัญหาที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น ผู้วิจัยจึง

สนใจที่จะต้องการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื ่อส่งเสริมการ

เรียนรู้เพิ่มทักษะความจำ เรื่อง ตารางธาตุ สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 และการเรียนรู้ด้วยเกม จะช่วยส่งเสริมให้

นักเรียน ศึกษาค้นค้าหาความรู้ ด้วยตนเอง อีกทั้งนักเรียน

สนุกสนานกับการเร ียนร ู ้ โดยการใช ้ ร ูปแบบเกม แบบ 

Platform เพื่อทำให้นักเรียนเกิดความสนใจการเรียนรู ้ผ่าน

เกม 

 

 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

     1.เพื่อพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้างการ

เ ร ี ย น ร ู ้ แ ล ะ ท ั ก ษ ะ ก า ร จ ำ  เ ร ื ่ อ ง  ต า ร า ง ธ า ตุ   

     2.เพื ่อประเมินความพึงพอใจของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะการจำ เรื่อง ตาราง

ธาตุ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

    ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและรวบรวมเอกสารงานวิจัย

ทีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

     ณัฐณิชา เร ืองจ ันทร ์และคณะ(2557) [1]ได ้นำเสนอ

งานวิจัยเพื ่อศึกษารูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ ที่

เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ใช้ในการฝึกทักษะความจำ และเสริม

ความก้าวหน้าการจำของผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป พบว่า รูปแบบ

เกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ ที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุมี

องค์ประกอบท่ีสำคัญอยู่ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ 

ประเภทของเกมและความสนุกสนาน และ การฝึกทักษะ

ความจำจากรูปแบบที่สร้างขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ผู้สูงอายุมีความก้าวหน้าการจำ หลังจากการเล่นเกม

คอมพิวเตอร์ 2 มิติ เพื่อฝึกทักษะความจำ อยู่ในระดับปาน

กลาง ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 2 

มิติ อยู่ในระดับมากที่สุด 

     คุณิตา เดชะโชต(2561)[2]ได้ทำวิจัยแบบผสานวิธีเพื่อ

ศึกษาผลของความจำด้านคำศัพท์ภาษาจีนสำหรับงานบริการ

ในธุรกิจโรงแรม หลังการใช้เกมการศึกษาร่วมกับการเสริมแรง

บวก เสริมแรงลบ พร้อมทั้งการฝึกกระทำซ้ำๆ ทำให้ผลการ

ทดสอบของกลุ่ม ตัวอย่างมีค่าอยู่ในเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

70 ขึ้นไปจริง นอกจากน้ีผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อการ

ใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาความจำด้านคำศัพท์ภาษาจีน 

โดยใช้แบบสอบถามอยู่ในระดับดี การใช้เกมการศึกษาเพื่อ

ดึงดูดและสร้างความสนใจอันส่งผลให้ผ ู ้เร ียนสามารถจำ

คำศัพท์ภาษาจีนได้ดีและนานยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 1 การสร้าง Storyboard 

     นุชรา พ่อชมภู(2562)[3]ได้พัฒนาเกมสำหรับการฝึกระบบ

ความจำมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาค้นคว้าการพัฒนาเกมฝึก

สมองที่สามารถช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านความจำ การคิด

วิเคราะห์ โดยยึดตามโครงสร้างการจำทั้งสามลักษณะ ได้แก่ 

การจำความรู้สึกสัมผัส (Sensory Memory) ความจำระยะ

ส ั ้น(Short-Term Memory:STM) และความจำระยะยาว 

(Long–Term Memory:LTM) ในบทความนี ้นำเสนอการ

พัฒนาเกมจำนวนห้าเกมที่สอดคล้องกับหลักการและรูปแบบ

โครงสร้างความจำพัฒนาเกมโดยใช้โปรแกรมคอนสทรัคทู 

(Contruct2) โดยเป็นการพัฒนาเกมบอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบ

ออฟไลน์ ในรูปแบบ 2 มิติการประเมินผลจะทำการแบ่งเป็น

การประเมินโดยผู้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 คน และอาสาสมัคร

จำนวน 10 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ การ

ทดสอบเกมจะให้อาสาสมัครเล่นเกมในแต่ละเกมจำนวน 5 

ครั้ง ต่อเนื่อง และเก็บผลของการเล่นเกมในแต่ละรอบ ในการ

นี้ผลการทดลองเล่นพบว่าผู ้เล่นมีพัฒนาด้านความจำดีขึ้น

ตามลำดับทั้งด้านความเร็วในการเล่นเกม และการทำคะแนน

ได้สูงขึ้น ในส่วนของประสิทธิภาพของเกมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 

อยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของเกมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.10 อยู่ในระดับมาก 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1. ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี  

    2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ห้อง

แผนการเรียนวิทย์-คณิต จำนวน 30 คน 

ประโยชน์ของการวิจัย 

    1.ได้พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื ่อการศึกษาเสริมสร้าง

ความรู้และทักษะการจำ เรื่อง ตารางธาตุ สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที ่ม ีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที ่กำหนด 

    2.ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาโดยใช้เกมการเรียนรู้และ

ส า ม า ร ถ น ำ ค ว า ม ร ู ้ ไ ป ใ ช ้ ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ห ม า ะ ส ม 

    3.เป็นแนวทางในการนําสื ่อการเรียนการสอนไปพัฒนา

คุณภาพของการเรียนการสอนต่อไป 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

6.1ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเกม 

        ผู ้วิจัยเลือกวิธีการพัฒนาเกมด้วย ADDIE MODEL มี

ทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังน้ี 

   1.ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) 

   วิเคราะห์ผู ้เรียน : โดยการใช้การเลือกแบบเจาะจงและ

ออกแบบให้เหมาะสม กับนักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที ่ 4 

แผนการเรียนวิทย์-คณิต จำนวน 30 คน เป็นนักเรียน ชาย 13 

คน นักเรียนหญิง 17 คน แผนการเรียนวิทย์-คณิต   

    วิเคราะห์เนื้อหา : ผู้วิจัยได้ใช้เนื้อหาของวิชาเคมี พื้นฐาน 

เรื่อง ตารางธาตุ ในการสร้างเครื่องมือโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน

เนื้อหาให้คำแนะนำ  

2. ขั้นการออกแบบ (Design) 

    ผู้วิจัยได้นำเนื้อหาที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำ

การออกแบบเกมหลังจากนั้นทำการสร้าง Storyboard 
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  ภาพที่ 1 การสร้าง Storyboard 

  ภาพที่ 2 การนำองค์ประกอบตา่ง ๆ มารวมกัน 

ภาพที่ 3 หนา้จอเลือกเมนู 

ภาพที่ 4 หนา้จอเล่นเกม 

ภาพที่ 5 หนา้แบบทดสอบทบทวนความจำ 

3. ข้ันการพัฒนา (Development) 

   ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาเกมโดยการใช้โปรแกรม Construct 

2 ในการพัฒนาเกม เมื่อทำการพัฒนาเสร็จให้ผู้เชี่ยวชาญทำ

การประเมินคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื ่อทำการมา

ปรับแก้ไข  

 

 

 

 

 

 

4. ข้ันการนำไปใช้ (Implementation) 

    ผู ้วิจัยได้นำเกมคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการเรียนรู ้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนบางบัวทองแผนการเรียนวิทย์-คณิต จำนวน 30 คน  

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) 

    ทำการประเมินผลเกมวิชาเคมีพื ้นฐานเรื ่อง ตารางธาตุ 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

โดยผู้วิจัยจะนำผลการทดลองจากเกมที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างมา

หาค่าความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ 

     1.การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเ์พื่อการศึกษาเสริมสร้างการ

เรียนรู้และทักษะการจำ เรื่อง ตารางธาตุ สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ใช้โปรแกรม Construct 2 

    2. แบบประเมินคุณภาพของโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ

จำนวน 3 ท่าน เพื่อหาความเหมาะสมลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่าของลเิคิร์ท (Likert rating scale) โดยใช้เกณฑ์

การประเมินดังน้ี 

    4.51 – 5.00 หมายถึง ระบบมปีระสิทธิภาพมากที่สดุ 

    3.51 – 4.50 หมายถึง ระบบมปีระสิทธิภาพมาก 

    2.51 – 3.50 หมายถึง ระบบมปีระสิทธิภาพปานกลาง 

    1.51 – 2.50 หมายถึง ระบบมปีระสิทธิภาพน้อย 

    1.0 – 1.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพน้อยที่ส 

  3. ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินพึงพอใจของผู้ใช้งานเกมการ

พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้

และทักษะการจำ เร ื ่อง ตารางธาตุ สำหรับนักเร ียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี โดยมี
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ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert rating 

scale) โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 

        4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 

        3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

        2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

        1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 

        1.0 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ขั้นตอนในเก็บรวบรวมข้อมูล 

   1. ผู้วิจัยสอบถามปัญหาในการเรียนวิชา เคมีพื้นฐาน กับ 

ครูผู้สอน พบว่าในเรื่องตารางธาตุเป็นเรื่องที่ผู้เรียนไม่ค่อยให้

ความสำคัญมากนักจึงทำให้เกิดปัญหาในการเรียนเนื้อหาวิชา

เคมีเนื่องจากผุ้เรียนไม่ทราบถึงธาตุต่าง ๆ 

  2. ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนรายวิชาเคมีพื ้นฐาน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 และกำหนดเนื้อหาโดยมี

ครูผู้สอนรายวิชาเคมีพื้นฐานเป็นผู้คอยให้คำแนะนำเพื่อเป็น

แ น ว ท า ง ก า ร ส ร ้ า ง แ ล ะ อ อ ก แ บ บ เ น ื ้ อ ห า ข อ ง เ ก ม 

  3. พัฒนาเกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการจำ โดยใช้

โปรแกรมConstruct2 

  4. ทดสอบการใช ้งานเกมท ี ่สร ้างข ึ ้นโดยน ักเร ียน ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที ่ 4 จำนวน 5 คน เพื ่อหาข้อผิดพลาดและ

ปรับปรุงแก้ไข 

   5. จ ัดทำแบบประเม ินประส ิทธ ิภาพของเกม โดยให้

ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมินหาประสิทธิภาพของเกม 

และแบบประเม ินความพ ึงพอใจผ ู ้ของใช ้งาน เพ ื ่อนำ

ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาเกมต่อไป โดยใช้สถิติ  1.) 

ค่าเฉลี่ย(mean)  

2.) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

    การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพของเกม

โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ 2 สถิติ ได้แก่ 1)ค่าเฉลี่ย (mean) 

2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) (ดร.สุทนิ 

ชนะบุญ., 2560) หาได้จากสูตรดังนี้ 

1)ค่าเฉลี่ย (mean) เป็นค่ากลางที่ได้จากการนำข้อมูลของสิ่ง

ที่วัดมารวมกัน แล้วนำผลรวมที่ได้มาหารด้วยจำนวนข้อมูล

ทั ้งหมด ใช้คำนวณหาค่าเฉลี ่ยว ่าของแบบประเมินว่ามี

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด 

x̅ =  
∑ 𝑥̅

𝑁
 

เมื่อ     X̅     หมายถึง     คะแนนเฉลี่ย 

        ∑𝑥̅   หมายถึง     ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

          N     หมายถึง     จำนวนประชากร  

 2)ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คือ 

การหาค่าการกระจายตัวของข้อมูลที่ออกหากจากค่าเฉลี่ย

กลางของข้อมูล ค่ายิ่งมากแสดงว่ามีการแปรปรวนหรือการ

กระจายของข้อมูลสูง  

                   S. D.=  √
N∑x2−(∑x)2

𝑁(𝑁−1)
 

เมื่อ   S.D.    หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       ∑x
2  ห ม า ย ถ ึ ง  ผ ล ร ว ม ข อ ง ค ะ แ น น แ ต ่ ล ะ                     

หัวข้อยกกำลังสอง 

       ∑ 𝑥̅    หมายถึง ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

        N        หมายถึง    จํานวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิจัย 

   จากผลการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้าง

การเรียนรู้และทักษะการจำ เรื่อง ตารางธาตุ  เป็นดังนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของเนื้อหาของการ

พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้

และทักษะการจำ เรื่อง ตารางธาตุ ด้านเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญ

จำนวน 3 คน 

 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของการ

พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้

และทักษะการจำ เรื่อง ตารางธาตุ โดยผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.46 และมี

คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก 

 

 

ตารางที ่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพของกราฟิกการ

พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้

และท ักษะการจำ เร ื ่อง ตารางธาตุ   ด ้านกราฟ ิกโดย

ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน 

 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของการ

พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้างความรู้และ

ทักษะการจำ เรื่อง ตารางธาตุ  โดยผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.53  และมี

ประเมินคุณภาพภาพด้านกราฟิกอยู่ในระดับมาก 

ตารางที่ 3 แสดงผลการหาความพึงพอใจของการพัฒนาเกม

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้างความรู้และทักษะการจำ 

เรื่อง ตารางธาตุ  ของกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง จํานวน 30 คน 

 

 

รายการประเมินคุณภาพ 𝐱 S.D. 
แปล

ความหมาย 
ด้านเนื้อหา 
เนื้อหามีความสนกุในการ
เล่น 

4.33 0.58 มีประสิทธิภาพ
ระดับมาก 

เนื้อหามีความเหมาะสม
และน่าสนเหมาสมกบัวยั
ของผู้เล่น 

4.33 0.58 มีประสิทธิภาพ
ระดับมาก 

ใช้ภาษาที่เขา้ใจง่าย 4.33 0.58 มีประสิทธิภาพ
ระดับมาก 

ระยะเวลาในการเล่นเกมมี
ความเหมาะสม 

4.33 0.58 มีประสิทธิภาพ
ระดับมาก 

การเรียงลำดับความยาก
ง่ายของเกมมีความ
เหมาะสม 

4.00 0 มีประสิทธิภาพ
ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.26 0.46 มีประสิทธิภาพ
ระดับมาก 

รายการประเมินคุณภาพ 𝐱 S.D. 
แปล

ความหมาย 
ด้านกราฟิก 
จัดตำแหน่งเนื้อหาข้อมูล
ต่าง ๆ บนหนา้จอได้อย่าง
เหมาะสมได้อย่าง
เหมาะสม 

4.34 0.55 มีประสิทธิภาพ
ระดับมาก 

รูปแบบตัวอกัษร ขนาด
และสีสันมีความชัดเจน
อ่านง่าย 

4.44 0.55 มีประสิทธิภาพ
ระดับมาก 

ปุ่มควบคุมเกมมีขนาด
และรูปแบบที่เหมาะสม 

4.27 0.52 มีประสิทธิภาพ
ระดับมาก 

ขั้นตอนการใช้เมนูมีความ
ถูกต้อง 

4.23 0.54 มีประสิทธิภาพ
ระดับมาก 

ภาพรวมของการทำงานมี
ความถูกต้อง 

4.15 0.51 มีประสิทธิภาพ
ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 0.53 มีประสิทธิภาพ
ระดับมาก 



2894 

 

 

 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้เล่นท่ี

มีต่อการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื ่อการศึกษาเสริมสร้าง

ความรู้และทักษะการจำ เรื่อง ตารางธาตุสำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน ปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.42 และมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก 

สรุปและอภิปรายผล 

    การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้างการ

เรียนรู้และทักษะการจำ เรื่อง ตารางธาตุ สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี มีโดย

มีหลักการออกแบบตามหลัก  ADDIE MODEL โดยการใช้

โปรแกรมที่ใช้ Construct 2 เพื่อเป็น เครื่องมือในการพัฒนา

เกมเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างเกมได้โดยง่าย  

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

เสริมสร้างการเรียนรู ้และทักษะการจำ เรื ่อง ตารางธาตุ 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนบางบัวทอง 

จังหวัด นนทบุรี พบวา่ 

     1.การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้างการ

เรียนรู ้และทักษะการจำเรื ่องตารางธาตุสำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คนในด้านกราฟิก

(Mean = 4.26, S.D.= 0.46 ) และด้านเนื้อหา (Mean = 4.28 

S.D = 0.53)  โดยเมื่อพิจารณาครบทั้งด้านเนื้อหาและด้าน

กราฟิกพบวา่ประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ส ่งเสร ิมทักษะความจำมีประส ิทธ ิภาพอยู ่ในระดับมาก  

สอดคล้องกับณัฐณิชา เรืองจันทร์และคณะ (2557) [1] ได้

นำเสนองานวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ 

ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุท่ีใช้ในการฝึกทักษะความจำ และเสริม

ความก้าวหน้าการจำของผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป พบว่า รูปแบบ

เกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ ที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุมี

องค์ประกอบท่ีสำคัญอยู่ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ 

ประเภทของเกมและความสนุกสนาน และ การฝึกทักษะ

ความจำจากรูปแบบที่สร้างขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก  และยังสอดคล้องกับ คุณิตา เดชะโชต (2561) [2] ได้ทำ

วิจ ัยแบบผสานวิธ ีเพื ่อศึกษาผลของความจำด้านคำศัพท์

ภาษาจีนสำหรับงานบริการในธุรกิจโรงแรมหลังการใช้เกม

การศึกษาร่วมกับการเสริมแรงบวก เสริมแรงลบ พร้อมทั้งการ

ฝึกกระทำซ้ำๆ นอกจากนี้ผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อ

การใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาความจำด้านคำศัพท์

ภาษาจีนโดยใช้แบบสอบถามอยู่ในระดับดี อีกทั้งยังสอดคล้อง

กับ นุชรา พ่อชมภู (2562) [3] ได้ทำการพัฒนาเกมสำหรบัการ

ฝึกระบบความจำในการพัฒนาเกมฝึกสมองซึ่งในส่วนในส่วน

ของประสิทธิภาพของเกมค่าเฉลี ่ย  เท่ากับ(Mean=4.15, 

S.D.=0.96) นัน้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  

    2.ศึกษาความพึงพอใจของต่อผู้เล่น เรื่อง การพัฒนาเกม

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะการ

จำ เรื ่อง ตารางธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  

โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี พบว่าผู้เรียนมีความพึง

พอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย(Mean = 4.05, S.D.= 0.42 ) 

สรุป ได้ว่าการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้าง

การเรียนรู้และทักษะการจำ เรื่อง ตารางธาตุ สำหรับนักเรียน

รายการประเมิน
คุณภาพ 𝐱 S.D. 

แปล
ความหมาย 

ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 4.10 0.48 พึงพอใจ
มาก 

ปุ่มควบุมเกมมีรูปแบบ
ที่เหมาะสม 

4.06 0.58 พึงพอใจ
มาก 

ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย
มีสีสรรค์ชัดเจน 

4.06 0.52 พึงพอใจ
มาก 

ความยากง่ายของเกม
มีความเหมาะสม 

4.13 0.50 พึงพอใจ
มาก 

ความสะดวกง่ายมี
ความชัดเจน 

3.90 0.58 พึงพอใจ
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.05 0.42 พึงพอใจ
มาก 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถนําไปใช้เพื่อส่งเสริมความรู้ได้

อย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

  1.ในการสร้างเกมควรอธิบายวิธีขั้นตอนในการเล่นเกมอย่าง

ละเอียด  

  2.ควรมีการพัฒนาให้สามารถเล่นในมือถือ,Tablet เพื่อเป็น

ทางเลือกให้หรือเล่นมีแนวทางการเล่นมากยิ่งข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

    งานวิจัยครั ้งนี ้สำเร็จลุล่วงได้ดวยความกรุณาจากผูชวย 

ศาสตราจารย  อังคาร ปร ิญญาชัยศักด ิ ์  อาจารยประจำ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ใหคำแนะนํา 

แนวคิด อีกทั้งยังช่วยแกปัญหาต่าง ๆ จนงานวิจัยสำเร็จลุล่วง

ไปได ้ด วยดี ขอกราบขอบพระคุณอาจารย เป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณเชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่านในด้านเนื้อหาและด้าน

กราฟิกที่ใหความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำแบบประเมิน

ประสิทธิภาพขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจปัญหาความต้องการ
ในการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมมัลติมีเดีย 2) ออกแบบ
และพัฒนาสื ่อการสอนสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชา
นวัตกรรมมัลติมีเดีย ชุดสร้างสรรค์อย่างเข้าใจ 3) ประเมินความ
พึงพอใจของผู ้ใช้ส ื ่อการสอนวิชานวัตกรรมมัลติม ีเด ีย ชุด
สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ ผลการวิจัยพบว่า สื่อประกอบการสอนที่
พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 คน และ
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 26 คน พบว่า 1) ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
ของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 4.22 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ย 4.55 2) ความพึงพอใจด้านรูปแบบและเทคนิคของสื่อมี
ค่าเฉลี่ย 4.78 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 4.56   
3) ความพึงพอใจด้านความสมบูรณ์ของสื่อมีค่าเฉลี่ย 4.11 ความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 4.51 ซึ่งผลการประเมิน
ความพึงพอใจท้ังหมดอยู่ในระดับทีม่าก 
คำสำคัญ – สื่อการสอน, มัลติมีเดีย, ความคิดสร้างสรรค์ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were to 1)  explore 
problems and needs in teaching and learning 
multimedia innovation course, 2)  Instructional Media 
for Multimedia Innovation Course:  Creative Literacy 
Series, and 3)  evaluate the satisfaction of expert and 
users.  The research results were found that the 

developed instructional media can be used respond to 
the research objectives.  The evaluation results of the 
expert satisfaction and the sample group found that    
1) Content of the media, the expert group's satisfaction 
was mean 4. 22, the sample group’ s satisfaction was 
mean 4. 55.  2)  Media form and technique, the expert 
group’s satisfaction was mean 4.78, the sample group’s 
satisfaction was mean 4. 56 3)  In terms of media 
integrity, the expert group's satisfaction was mean 4.11, 
the sample group’ s satisfaction was mean 4. 51.   The 
overall satisfaction assessments at a high level.  
Keywords –  Instructional Media, Multimedia, Creative 
Thinking 

 
1. บทนำ 

 การเรียนการสอนไม่ว่าในระดับใดก็ตาม สื่อการสอนนับเป็น
สิ่งที่มีความสำคัญ เพราะช่วยดึงดูดความสนใจ และทำให้ผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น ทั ้งนี ้ สื ่อการสอนมีรูปแบบที่
แตกต่างกันไปตามยุคสมัย เพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้และตามความสนใจของผู้เรียนแต่ละวัย ตัวอย่างของสื่อ
การสอน ได้แก่ หนังสือ กระดาน บัตรคำศัพท์ หรือแม้กระทั่งสื่อ
มัลติมีเดีย ซึ่งเป็นสื่อการสอนสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพัฒนา 
 ในปัจจุบันสาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีการเปิดสอนใน
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รายวิชานวัตกรรมมัลติมีเดีย (BIT 2256) โดยมีเนื ้อหาว่าด้วย
เรื่องการศึกษาและประเมินนวัตกรรมร่วมสมัยด้านการออกแบบ
และการผลิตสื ่อประสม รวมถึงการประยุกต์ใช้ ด้วยเนื ้อหา
รายวิชาที ่มีความละเอียด จึงยากต่อการทำความเข้าใจของ
นักศึกษา  
 จากประเด็นท่ีกล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยมีแนวคิดในการนำ
เนื้อหาในรายวิชานวัตกรรมมัลติมีเดีย ด้านความคิดสร้างสรรคม์า
สรุป กลั่นกรอง ให้กระชับ มีความน่าสนใจ และเหมาะสมกับ
ผู้เรียน จากนั้นจึงมาพัฒนาเป็นสื่อการสอนรายวิชานวัตกรรม
มัลติมีเดียในรูปแบบของสื่อ Motion Graphic จำนวน 3 ตอน 
ตอนละ 2 นาที โดยสื่อที่พัฒนาขึ้นจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมากยิ่งขึ้น  
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื ่อศึกษาปัญหาความต้องการในการเร ียนการสอน

รายวิชานวัตกรรมมัลติมีเดีย  
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับการเรียนการ

สอนในรายวิชานวัตกรรมมัลติมีเดีย ชุดสร้างสรรค์อย่างเข้าใจ 
3. เพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ส ื ่อการสอนวิชา

นวัตกรรมมัลติมีเดีย ชุดสร้างสรรค์อย่างเข้าใจ 
 

3. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สิทธิชัย ลายเสมา [1] กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ คือ 
กระบวนการคิดของสมองซึ ่งมีความสามารถในการคิดได้
หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์
ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จน 
นำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบ
ความคิดใหม่   
 Helloads [2] กล่าวว่า โดยทั ่วไปเทคนิคขั ้นตอนในการ
ออกแบบ Motion Graphic 1)  หา  Idea Concept :  ส ิ ่ งที่
ต้องการจะสื่อ หรือใจความของเนื้อเรื่องแบบชัดเจน ซึ่งก็จะมา
จากการทำความเข้าใจ ถอดรหัส แล้วนำมาคิด วิเคราะห์ด้วย
ความสร้างสรรค์ทั้งหมดที่มี สิ่งที่ภาพกราฟิกเคลื่อนไหวต้องการ
จะเล่า ใน 1 ภาพเคลื่อนไหวควรเล่าไอเดียแค่เรื่องเดียวเท่านั้น 
เพื่อไม่ให้คนดูสับสน 2) วาง Art Direction : มองมุมกลับ ปรับ
ภาพ และองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้ได้ไอเดียของการใช้ภาพเพื่อ

เล่าเรื่อง 3) วางโครงเรื่อง และ Mood Board : ก่อนจะลงงาน
จริงต้องมีการร่างก่อน หลังจากได้เนื้อเรื่อง และองค์ประกอบ
ภาพต่างๆ ที่จะใช้ในงานแล้ว ขั้นตอนก่อนจะเริ่มทำงานจริง คือ 
การทำ Mood Board เพื่อเรียบเรียง ลำดับการภาพคร่าวๆ ว่า
ในแต่ละตอนจะสื่ออารมณ์อย่างไร 
 การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ [3] เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้
สร้างสรรค์ และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆ 
ล้วนมีคุณค่าอยู่ 2 ประการ คือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และ 
คุณค่าทางด้านเรื่องราวคุณค่าทางด้านรูปทรง เกิดจากการนำเอา 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของ ศิลปะ อันได้แก่ เส้น สี แสงและเงา 
รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดความงาม 
ซึ่งแนวทางในการนำองค์ประกอบต่าง ๆ  
 หลักการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ [4] สื่อ
มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอที่ดีควรมีการออกแบบให้น่าสนใจ 
สามารถสื่อความให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจและรับทราบข้อมูลได้
ตามวัตถุประสงค์ มีการออกแบบดังนี้ 1) ชนิดตัวอักษรต้องเลือก
ให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอ่านง่ายเหมาะสมกับเนื้อหา ไม่
ควรใช้ตัวอักษรหลากหลายเกินไป 2) ขนาดตัวอักษรได้ใช้ต้อง
ระวังไม่ให้เล็กเกินไปควรเฉพาะงานนำเสนอที่ต้องการอ่านได้จาก
ระยะไกล 3) อารมณ์ของสี สีโทนร้อน เช่น เหลือง ส้ม แดง จะให้
ความรู้สึกร้อนแรงอบอุ่นร่าเริงตื่นเต้นเหมาะกับเนื้อหาที่ดึงดูด
ความสนใจหรือการเตือนภัย สีโทนเย็น เช่น เขียว ฟ้า น้ำเงิน ให้
ความรู้สึกสงบเยือกเย็นสบายตาเหมาะกับเนื้อหาที่ต้องการให้
ผ่อนคลาย 4) ออกแบบสัมพันธ์กับเนื้อหาที่นำเสนอ 5) การจัด
วางให้เนื ้อหาของสื่อทั้งสองข้างซ้ายขวาและบนล่างมีน้ำหนัก
เท่ากัน  
 

4. วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย 
 ในโครงการศึกษาเฉพาะเรื ่อง  สื ่อประกอบการสอน BIT 
2256 วิชานวัตกรรมัลติมีเดีย ชุด สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ เป็นการ
ศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนให้กับ BIT 2256 
วิชานวัตกรรมัลติมีเดีย ดังนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการตามขั้นตอนการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และมีการตรวจสอบผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 คน ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 แสดงรายชื่อ และสถานทีท่ำงานของผู้เชี่ยวชาญ 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ สถานที่ทำงาน 
1 อาจารย์อาภาพรรณ 

ปลั่งสิรสิุนทร         
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร์
ศาลายา        

2 อาจารย์กฤษฎา  รุ่ง
คูหา 

วิทยาลัยการอาชีพ
นครปฐม 

3 อาจารย์อภญิญา กุล
สุนทรธรรม 

วิทยาลัยบางแก้วฟ้า 

 
 จากนั ้นได้ทำการปรับปรุงและแก้ไขตามที ่ผ ู ้ เชี ่ยวชาญ
เสนอแนะ และกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง โดยมกีาร
ดำเนินการวิจัยตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 
 4.1 ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้สื่อ ในการวิจัย
พัฒนาออกแบบสื่อประกอบการสอน BIT 2256 วิชานวัตกรร
มัลติมีเดีย ชุด สร้างสรรค์อย่างเข้าใจครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเก็บ
ข้อมูลความต้องการและปัญหาของผู้ใช้สื ่อ ซึ ่งก็คืออาจารย์
ประจำวิชา วิชานวัตกรรมัลติมีเดีย  BIT 2256  จึงได้ทราบถึง
ปัญหาและความต้องการของอาจารย์ดังนี้ 
  4.1.1 ป ัญหาด ้านขาดสื ่อท ี ่ ใช ้ประกอบการสอนใน
รายวิชานวัตกรรมัลติมีเดีย จึงมีความต้องการสื่อการสอน 
  4.1.2 ปัญหาด้านการถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ในการทำงานจึงมีความต้องการให้ถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นสื่อการสอน 
 4.2 ศึกษากลุ่มเป้าหมายผู้รับสื่อ ในการวิจัยพัฒนาออกแบบ
สื ่อประกอบการสอน BIT 2256 วิชานวัตกรรมัลติมีเดีย ชุด 
สร้างสรรค์อย่างเข้าใจครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเก็บข้อมูลพฤติกรรม
และการใช้สื่อผ่านการสังเกต สัมภาษณ์และทำแบบสอบถามกลุม่
ตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายผู้รับสื่อ คือกลุ่มอาจารย์และนักศึกษา 
ได้ผลดังนี ้
  4.2.1 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการสื่อท่ีน่าสนใจ มีเนื้อหา
ที่เข้าใจได้ง่าย ชวนให้น่าติดตาม 
  4.2.2 กล ุ ่มต ัวอย่างต้องการให้ส ื ่อการเร ียนมีความ
แตกต่างจากแบบเดิมๆ มีเนื้อหาท่ีสั้นแต่ได้ใจความ  
 4.3 วิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาสื่อ การศึกษาค้นคว้าวิจัย
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาสื่อให้ออกมา
เป็น VDO Motion graphic จำนวน 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
  4.3.1 การสร้างวิธีการเล่าเรื่องเพื่อเขียนโครงเรื่องย่อสื่อ
ประกอบการสอน BIT 2256 ว ิชานว ัตกรรม ัลต ิม ี เด ีย ชุด 
สร้างสรรค์อย่างเข้าใจโดยมีโครงเรื่องย่อดังนี ้
  ความคิดสร้างสรรค์คือกระบวนการที ่เกิดจากสมอง
สามารถฝึกฝนได้มีแรงกระตุ ้นมาจากแรงบันดาลใจทั ้งทาง
ธรรมชาติ และจากท่ีเราได้สัมผัสด้วย ตา หู จมูก ลิ้น มือ ของเรา
เอง แต่หากไม่มีแรงบันดาลใจที่มาจากตัวเราก็สามารพถหาแรง
บันดาลใจจากชิ้นงานอื่นๆ แต่อาจจะกลายเป็นการคัดลอกหรือ
เลี่ยนแบบผลงานได้ ความร้ายแรงของการคัดลอกผลงานมีทั้ง 
การลอกความคิด คักลอกข้อความ การทำเลียนแบบ จนถึงการ
ขโมยผลงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนผิดกฎหมาย มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 
บาทถึง 200,000 บาท และหากทำเพื่อการค้าต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 
800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที ่ทำ
ให้เกิดการพัฒนา สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
  4.3.2 นำโครงเรื ่องย่อมาสร้างสตอรีบอร์ดสื ่อการสอน
สำหรับการเร ียนการสอนรายวิชานวัตกรรมมัลติมีเดีย ชุด 
“สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ” โดยใช้สีที่เป็นแม่สีทั้งสามเป็นหลักนั่นก็
คือ แดง เหลืองน้ำเงิน โดยเลือกใช้สีน้ำเงินเป็นพื้นหลัง เพื่อสื่อถึง
การเริ ่มต้น การเรียนรู ้ สีแดงสื่อถึงความกระตือรือร้น ความ
ตื ่นเต้น ความก้าวร้าวและสีเหลือง สื ่อถึงปัญญา ความคิด
สร้างสรรค์ ดังภาพที่ 1-4 

 

 
ภาพที่ 1  สตอรี่บอร์ดสื่อการสอน ชุด สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ(1) 
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ภาพที่ 2  สตอรี่บอร์ดสื่อการสอน ชุด สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ(2) 

 

 
ภาพที่ 3  สตอรี่บอร์ดสื่อการสอน ชุด สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ(3) 

  

 
ภาพที่ 4  สตอรี่บอร์ดสื่อการสอน ชุด สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ(4) 

 

 4.4 สร้างสรรค์ผลิตผลงานสื่อ หลังจากที่สร้างสตอรี่บอร์ด
เสร็จแล้วนั้น ทางผู้วิจัยได้ลงมือในการวาดภาพนิ่งในโปรแกรม 
Adobe illustrator CS6 ดงัภาพท่ี 5 เพื่อนำภาพนิ่งไปทำการ 
สร้างเป็นภาพเคลื ่อนไหวในโปรแกรม Adobe after effects 
CS6 ดังภาพท่ี 6 
 

 
ภาพที่ 5  วาดภาพตามสตอรี่บอร์ดในโปรแกรม Adobe illustrator cs6 

 

 
ภาพที่ 6  ทำให้ภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรม Adobe after effects cs6 

 
 4.5 ปรับปรุงและพัฒนาผลงานสื่อ หลังจากที่ทำการวาด 
และทำภาพเคลื่อนไหวเสร็จแล้วขั ้นตอนต่อไปคือการทำเสียง
บรรยายประกอบสื่อดังภาพท่ี 7 และนำเสียงท่ีเสร็จเรยีบร้อยแลว้
ใส่ประกอบกับสื่อดังภาพท่ี 8 เพื่อเกิดเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ และ
เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นดังภาพท่ี 9-11   
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ภาพที่ 7  การปรับแต่งเสียงบรรยายด้วยโปรแกรม Adobe Audition cs6 

 

 
ภาพที่ 8  การตัดต่อลำดับภาพผลงานและใส่เสียงประกอบด้วยโปรแกรม 

Adobe Premiere Pro cs6 
 

 
ภาพที่ 9  รวมภาพนิ่งจากสือ่ประการสอนชุด สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ  

ตอน ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร? 
 

 

 

 
ภาพที่ 10  รวมภาพนิ่งจากสื่อประการสอนชุด สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ  

ตอน เช้ือเพลิงของความคิดสร้างสรรค์ 

 

 
ภาพที่ 11  รวมภาพนิ่งจากสื่อประการสอนชุด สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ  

ตอน สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ 
 

5. การทดสอบและประเมินผล 
 การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับการเรียนการสอน รายวิชา
นวัตกรรมมัลติมีเดีย ชุด “สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ” เป็นการ
ศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อประกอบการสอนผู้สอน
วิชานวัตกรรมมัลติมีเดียโดยในขั้นศึกษาประเมินผล ผู้วิจัยได้นำ
ผลงานสื่อมาทำการประเมินความพึงพอใจกับผู้เชี ่ยวชาญและ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านต่างๆ ได้ผลดังนี ้
 5.1 ผลการหาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้สื่อ ผล
การหาความพึงพอใจของผู ้เชี ่ยวชาญและผู ้ใช้สื ่อที ่มีต ่อสื่อ
ประกอบการสอนวิชานวัตกรรมมัลติม ีเด ีย BIT 2256 ชุด 
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สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ 
  5.1.1 ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ใช้สื่อทั้งหมด จำนวน 26 คน รับชมสื่อประกอบการสอน
วิชานวัตกรรมมัลติมีเดีย BIT 2256 ชุด สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ 
สามารถแสดงได้ดังนี้ 
   1) ด้านเนื ้อหา (ความสอดคล้องของเนื ้อหากับ
บทเรียน, ความถูกต้องของเนื้อหาบทเรียน, ลำดับการนำเสนอ
เนื้อหาบทเรียน ) แสดงดังตารางที่ 5.1 
 
ตารางที่ 5.1 แสดงแบบสอบถามด้านเนื้อหาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

 
   2) ด้านรูปแบบและเทคนิค (ความสอดคล้องของ
รูปแบบงานและเทคนิคภาพกับเนื้อหา , ความคิดสร้างสรรค์ , 
ทักษะการเทคนิคผลิตผลงาน) แสดงดังตารางที่ 5.2 
 
ตารางท ี ่  5.2 แสดงแบบสอบถามด้านรูปแบบและเทคนิคของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

  3) ด้านความสมบูรณ์ของสื่อ (ความเหมาะสมของ
ระยะเวลา, มีความสวยงามน่าสนใจ, สื่อสร้างความเข้าใจและ
ผลกระทบในประเด็นเนื้อหา) แสดงดังตารางที่ 5.3 
 
ตารางที ่ 5.3 แสดงแบบสอบถามด้านความสมบูรณ์ของสื ่อของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ 

 5.2 ผลการหาความพึงพอใจของกลุ ่มตัวอย่าง ผลการหา
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประกอบการสอนวิชา
นวัตกรรมมัลติมีเดีย BIT 2256 ชุด สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ 
  5.2.1 ด้านข้อมูลทั ่วไปของกลุ ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทั ้งหมด จำนวน 26 คน ใช้ ประกอบการสอนวิชา
นวัตกรรมมัลติมีเดีย BIT 2256 ชุด สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ 
สามารถแสดงได้ดังนี้ 
  1) ด้านเนื ้อหา (ความสอดคล้องของเนื ้อหากับ
บทเรียน, ความถูกต้องของเนื้อหาบทเรียน, ลำดับการนำเสนอ
เนื้อหาบทเรียน ) แสดงดังตารางที่ 5.4 
 
 
ตารางที่ 5.4 แสดงแบบสอบถามด้านเนื้อหาของกลุ่มตัวอย่าง 

รายการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. ความสอดคล้องของเนื ้อหา
กับบทเรียน 

4.00 .000 มาก 

2. ความถ ูกต ้องของเน ื ้อหา
บทเรียน 

4.67 .577 มากที่สุด 

3. ลำด ับการนำเสนอเน ื ้อหา
บทเรียน 

4.00 .000 มาก 

รวม 4.22 .441 มาก 

รายการประเมิน 𝒙 𝑺.𝑫 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. ความสอดคล้องของรูปแบบ
งานและเทคนิคภาพกับเนื้อหา 

4.67 .577 มากที่สุด 

2. ความคิดสร้างสรรค์ 4.67 .577 มากที่สุด 
3. ทักษะการเทคนิคผลิตผลงาน 5.00 .000 มากที่สุด 

รวม 4.78 .441 มากที่สุด 

รายการประเมิน 𝒙 𝑺.𝑫 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
ระยะเวลา 

4.00 .000 มาก 

2. มีความสวยงามน่าสนใจ 4.33 .577 มาก 
3. สื่อสร้างความเข้าใจและ
ผลกระทบในประเด็นเนื้อหา 

4.00 .000 มาก 

รวม 4.11 .333 มาก 

รายการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความสอดคล้องของ
เนื้อหากับบทเรียน 

4.65 .562 มากที่สุด 

2. ความถ ู กต ้ อ งของ
เนื้อหาบทเรียน 

4.42 .703 มาก 

3. ลำด ับการนำเสนอ
เนื้อหาบทเรียน 

4.58 .643 มากที่สุด 

รวม 4.55 .638 มากที่สุด 
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  2) ด้านรูปแบบและเทคนิค (ความสอดคล้องของ
รูปแบบงานและเทคนิคภาพกับเนื้อหา , ความคิดสร้างสรรค์ , 
ทักษะการเทคนิคผลิตผลงาน) แสดงดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 5.5 แสดงแบบสอบถามด้านรูปแบบและเทคนิคของกลุ่มตัวอย่าง 

 
  3) ด้านความสมบูรณ์ของสื่อ (ความเหมาะสมของ
ระยะเวลา, มีความสวยงามน่าสนใจ, สื่อสร้างความเข้าใจและ
ผลกระทบในประเด็นเนื้อหา) แสดงดังตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 5.6 แสดงแบบสอบถามด้านความสมบูรณ์ของสื่อของกลุ่มตัวอย่าง 

 
6. สรุปผล 

 การวิจัยกระบวนการออกแบบและพัฒนา สื่อประกอบการ
สอนวิชานวัตกรรมัลติมีเดีย BIT 2256 ชุด สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ 
เพื่อ 1) เพื่อเผยแพร่เนื้อหาการสร้างสรรค์ผลงาน 2) เพื่อใช้ใน
ประกอบการสอนในวิชานวัตกรรมัลตมิีเดยี และ 3)เพื่อศึกษาการ
ทำMOTION GRAPHIC  กลุ ่มตัวอย่าง คือกลุ ่มนักศึกษาวิชา
นวัตกรรมมัลติมีเดีย จำนวน 26 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

1) สื่อประกอบการสอนวิชานวัตกรรมัลติมีเดีย BIT 2256 ชุด 
สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อประกอบการสอนวิชานวัตกรรมัลติมีเดีย 
BIT 2256 ชุด สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ 
 การดำเนินการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยทำการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานแล้วนำมาวิเคราะห์และออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรม และจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อประกอบการสอนวิชานวัตกรร
มัลติมีเดีย BIT 2256 ชุด สร้างสรรค์อย่างเข้าใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาใน จำนวน 3 คน ได้แก่  1.อาจารย์อาภาพรรณ ปลั่งสิริ
สุนทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายา        
, 2.อาจารย์กฤษฎา  รุ่งคูหา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม และ3.
อาจารย ์อภ ิญญา  ก ุลส ุนทรธรรม ว ิทยาล ัยบางแก ้วฟ้า      
จากนั้นได้ทำการปรับปรุงและแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 
และกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง 
 6.1 สรุปผลการวิจัยของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
  1. ) ด ้านเน ื ้อหา  พบว ่าความพ ึงพอใจของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามในด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย (MEAN) โดยรวมเท่ากับ 
4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STANDARD DEVIATION) 
เท่ากับ 0.441 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยแยกตามหัวข้ออยู่ในระดับมาก  
  2.) ด้านรูปแบบและเทคนิค พบว่าความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามในด้านรูปแบบและเทคนิคมีคา่เฉลีย่ (MEAN) 
โดยรวม เท่ากับ 4.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STANDARD 
DEVIATION) เท่ากับ 0.441 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยแยกตามหัวข้ออยู ่ใน
ระดับมากท่ีสุด  
  3.) ด้านความสมบูรณ์ของสื่อ พบว่าความพึงพอใจของ
ผู ้ตอบแบบสอบถามในด้านความสมบูรณ์ของสื ่อมีค่าเฉลี่ย 
(MEAN) โดยรวมเท่ากับ 4.11 และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(STANDARD DEVIATION) เท่ากับ 0.333 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยแยกตาม
หัวข้ออยู่ในระดับมาก 
 6.2 สรุปผลการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ) ด ้านเน ื ้อหา  พบว ่าความพ ึงพอใจของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามในด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย (MEAN) โดยรวม เท่ากับ 
4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STANDARD DEVIATION) 
เท่ากับ 0.638ซึ่งมีค่าเฉลี่ยแยกตามหัวข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 
  2.) ด้านรูปแบบและเทคนิค พบว่าความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามในด้านรูปแบบและเทคนิคมีคา่เฉลีย่ (MEAN) 

รายการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความสอดคล้องของ
รูปแบบงานและเทคนิค
ภาพกับเนื้อหา 

4.46 .761 มาก 

2. ความคิดสร้างสรรค์ 4.50 .648 มากที่สุด 
3. ทักษะการเทคนิค
ผลิตผลงาน 

4.73 .533 มากที่สุด 

รวม 4.56 .656 มากที่สุด 

รายการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
ระยะเวลา 

4.54 .582 มากที่สุด 

2. มีความสวยงามน่าสนใจ 4.38 .752 มาก 
3. สื ่อสร้างความเข้าใจและ
ผลกระทบในประเด็นเนื้อหา 

4.62 .637 มากที่สุด 

รวม 4.51 .659 มากที่สุด 
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โดยรวมเท่ากับ 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STANDARD 
DEVIATION) เท่ากับ 0.656 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยแยกตามหัวข้ออยู ่ใน
ระดับมากท่ีสุด  
  3.) ด้านความสมบูรณ์ของสื่อพบว่าความพึงพอใจของ
ผู ้ตอบแบบสอบถามในด้านความสมบูรณ์ของสื ่อมีค่าเฉลี่ย 
(MEAN) โดยรวม เท่ากับ 4.51 และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(STANDARD DEVIATION) เท่ากับ 0.659 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยแยกตาม
หัวข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 
 

7. อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สรุปไว้ข้างต้น สามารถอภิปราย
ผลได้ว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในด้านเนื้อหา ด้าน
รูปแบบและเทคนิค และด้านความสมบูรณ์ของสื่อ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งทางผู้สอนรายวิชาวิชานวัตกรรมัลติมีเดียได้
มีการนำสื่อชุดนี้ไปใช้ประกอบการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้ทำ
ความเข้าใจเพิ่มเติมจากเนื้อหาในบทเรียน  นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง
สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้ ไปต่อ
ยอดกบัการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรปรับการใช้สีให้สว่างขึ้น 
 2) ควรเพิ่มฉากให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาและหาคุณภาพ

ภาพของสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง “ทำความรู้จักโรคชิคุนกุนยา” 
ของประชาชนบ้านทุ่งตีนผา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ประชาชนในบ้านทุ่งตีนผา จำนวน 155 คน ซึ่งได้มาด้วย
วิธีการสุ่มแบบง่าย สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1)
สื ่ออินโฟกราฟิก เรื ่อง “ทำความรู้จักโรคชิคุนกุนยา” 2)แบบ
ประเมินคุณภาพของสื่อ 3)แบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้รับชม
สื่ออินโฟกราฟิก ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของ
สื่ออินโฟกราฟิกโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.37, 
S.D.= 0.45) และผลวัดการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่รับชมสื่อ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.52, S.D.= 0.53)   

 
คำสำคัญ -- โรคชิคุนกุนยา, อินโฟกราฟิก 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to develop and find 
the quality of the infographic on “Get to know 
Chikungunya” of the people of Ban Thungtin. The 
sample used for this research was 155 people in Ban 
Thung Teen Pha, obtained by a simple random 

sampling method. The statistics used in this research 
are mean and standard deviation. The tools used in this 
research are 1) the infographic “Get to know 
Chikungunya” 2) the media image quality assessment 
form. 3) The questionnaire measures the perception of 
audience of infographic media. The findings were as 
follows: 1. The expert evaluation of the quality of 
infographic media was at a high level (Mean = 4.37, SD 
= 0.45) and the perceived measurement of the media 
samples. At the highest level (Mean = 4.52, SD = 0.53). 
 
Keywords – Chikungunya, Infographic   
 

1. บทนำ 
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาในพื้นที่อำเภอ

เขาค้อ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค โรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้
ปวดข้อยุงลายเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา เป็น
เชื ้อไวรัสที ่อยู ่ในตระกูล Togaviridae โดยมียุงลายสวนและ
ยุงลายบ้าน เป็นพาหะนำโรค (ภัสสร บุณยะโหตระ) [1] ซึ่งคนใน
พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่รู้จักโรคชิคุนกุนยา และยังคงสับสนระหว่างโรค
ชิคุนกุนยากับโรคไข้เลือดออก เพราะทั้งสองโรคนี้มียุงลายเป็น
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พาหะนำโรคเหมือนกันแต่มีอาการและวิธีการรักษาท่ีแตกต่างกัน
[2] 

โดยการวิจัยครั้งนี้จะทำให้คนในพ้ืนท่ีได้รู้จักกับโรคชิคุนกุนยา
มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถรับมือและป้องกันโรคชิคุนกุนยาอย่าง
ถูกวิธีในอนาคต ผู้วิจัยจึงพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง “ทำความ
รู้จักโรคชิคุนกุนยา”  

ในการให้ความรู้ในครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยเลือกใช้สื ่ออินโฟกราฟิก 
เพราะสามารถสื่อถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้เห็นภาพได้ชัดเจน
และเข้าใจง่าย มีความสวยงามสามารถดึงดูดผู้ชมได้ดี ไม่น่าเบื่อ 

 
2.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การรับรู ้ (Perception) คือการรับรู ้ค ือกระบวนการของ
บุคคล ซึ่งข้ึนกับปัจจัยภายใน เช่นความเชื่อ ประสบการณ์ ความ
จ าเป็น อารมณ์และความคาดหวังนอกจากน้ี การรับรู้ยังมีผลจาก
สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ต่าง ๆ เช่น สี ขนาดและความเข้ม และ
ปริบทท่ีได้เห็นหรือได้ยิน (กมล ชัยวัฒน์,2551,น.85) [7] 

พัชนี เชยจรรยา และคณะ [9] กล่าวว่า กระบวนการรับรู้
หมายถึงการรับรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือตั้งใจ
และมักเกิดตามประสบการณ์และการสั่งสมทางสังคมโดยที่เราไม่
สามารถให้ความสนใจกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวต่างกันเมื่อได้รับสาร
เดียวกันผู้รับสารสองคนอาจให้ความสนใจและรับรู้สารเดียวกัน
ต่างกันโดยทั่วไปการรับรู้ที่แตกต่างกันเกิดจากอิทธิพลหรือตัว
กรอง (Filler) ดังนี้  

1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives) เรามักเห็นใน
สิ่งที่เราต้องการเห็นและได้ยินในสิ่งที่เราต้องการได้ยินเพื่อสนอง
ความต้องการของตนเอง  

2. ประสบการณ์เดิม (Past Experiences) คนเราต่าง
เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมต่างกันหรือถูกเลี้ยงดูด้วยวิธีต่างกัน
และคบหาสมาคมกับคนต่างกันจึงมีการรับรู้ที่แตกต่างกันตาม
ประสบการณ์เดิมที่ต่างกัน  

3. กรอบอ้างอิง (Frame of Reference) ซึ่งเกิดจาก
การสั่งสมอบรมทางครอบครัวและสังคมดังนั้นคนต่างศาสนากัน
จึงมีความเชื่อและทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ กันได้ 

4. สภาพแวดล้อม เช่น คนที ่อยู ่ในสภาพแวดล้อม
ต่างกันอุณหภูมิบรรยากาศสถานท่ี ฯลฯ จะตีความสารที่ไดร้ับนัน้
แตกต่างกัน  

5. สภาวะจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ ความโกรธความ
กลัว ฯลฯ คนเราที่มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่แตกต่างกันก็จะมี
มุมมองที่จะรับรู้สารแตกต่างกัน 

กล่าวโดยสรุปการรับรู้ของบุคคลเป็นผลมาจากสภาพร่างกาย
หรือความสามารถทางกายภาพของบุคคล (Individual Biology 
or Physical Ability) การเร ียนร ู ้ทางส ังคมและว ัฒนธรรม 
(Cultural Training) และล ักษณะทางจ ิตว ิทยาของบ ุคคล 
(Personal Psychology) ดังนั้นการรับรู้ของบุคคลจะแตกต่าง
กันไปตามลักษณะภูมิหลังของแต่ละบุคคล 

จงร ัก เทศนา [8] ได ้ให ้ความหมายของอินโฟกราฟิกส์  
(Infographics) ว่าเป็นการน าข้อมูลหรือความรู ้มาสรุปเป็น
สารสนเทศในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้น 
สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิไดอะแกรมแผนที่ ฯลฯ ที่ออกแบบเป็น
ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและ
ชัดเจน สามารถสื ่อสารให้ผู ้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูล
ทั้งหมดได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจ
อีก 

ภัสสร บุณยะโหตระ [1] กล่าวว่า ชิคุนกุนยา เป็นโรคที่เกิด
จากการติดเชื ้อไวรัสชิคุนกุนยา เป็นเชื ้อไวรัสที่อยู ่ในตระกูล 
Togaviridae โดยมียุงลายสวน (Aedes albopictus) และยุงลาย
บ้าน (Aedes aegypti) เป็นพาหะน าโรค   ซึ่งพบได้ทั่วไปทั้งใน
เมืองใหญ่และชนบท  มักระบาดในช่วงฤดูฝนหรือบริเวณที่มีน ้า
ขังทั้งนี้ยุงลายมักชุกชุมและออกหากินช่วงกลางวันท าให้เด็กๆ ที่
ชอบออกมาเล่นนอกบ้านหรืออยู่ในโรงเรียน เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรค 
นอกจากน้ีแม่ตั้งครรภ์ที่เป็นโรคชิคุนกุนยายังสามารถถ่ายทอดไป
ยังทารกได้ 

 
 

3.วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 1.เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิก ทำความ
รู้จักโรคชิคุนกุนยา ชุมชนบ้านทุ่งตีนผา  ตำบลแคมป์สน อำเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2.เพื ่อวัดการรับรู ้ของประชาชน ที่รับชมสื่ออินโฟกราฟิก 
เรื่อง ทำความรู้จักโรคชิคุนกุนยา 
 
 



2906 

 

  

4.ประโยชน์ของการวิจัย 
 1.ได้พัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ทำความรู้จักโรคชิคุนกุนยา 
เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักโรคชิคุนกุนยา 
 2.ได้ทราบถึงผลการรับรู้ของผู้รบัชมสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ทำ
ความรู้จักโรคชิคุนกุนยา 

 
5.ขอบเขตของการวิจัย 

 กลุ่มประชากร ประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งตีนผา  ตำบลแคมป์

สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท้ังหมด 260 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งตีนผา  ตำบลแคมป์
สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน  155 คน ในการ
กำหนดกลุ ่มตัวอย่างจะใช้ตารางของเครจซี ่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan) [3] การเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) 
 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง “ทำความรู้จักโรคชิคุนกุน
ยา” ชุมชนบ้านทุ่งตีนผา  ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์โดยนำรูปแบบของ ADDIE MODEL (สมจิต จันทร์ฉาย
, 2557)[4] มาเป็นหลักการในการประยุกต์ใช้ และแบ่งออกเป็น
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ชั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 2) ขั ้นการ
ออกแบบ (Design)   3) ขัน้การพัฒนา (Development) 
4)ขั้นการนำไปใช้ (Implementation) และ5)ขั้นการประเมนิผล 
(Evaluation) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 

  

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

6.ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาสือ่อินโฟกราฟิก 
 ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีของ ADDIE Model ในการพัฒนาสื่ออินโฟ
กราฟิก มีขั้นตอนดังนี้ 
 1.การวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมเนื้อหา
จากหลายแหล่งที่มา แล้วจึงนำมาวิเคราะห์เนื้อหา ตามด้วยให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทำการประเมินความถูกต้องของเนื้อหา 
และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ชมเพื่อนำมาประกอบการวางแผนออกแบบ 
โดยทำเป็น Mind Map 
 2.การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้ันตอนท่ีผ่านมา โดยมีการออกแบบดังนี้ 
เลือกรูปแบบอินโฟกราฟิกที ่เหมาะสมกับกลุ ่มตัวอย่างที่จะ
นำไปใช้ เป็นการวาดโครงร่างก่อนจะนำไปพัฒนาจริง  

 
ตัวแปรต้น สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง  
“ท าความรู้จักโรคชิคุนกุนยา” ของ
ประชาชนชุมชนบ้านทุ่งตีนผา ตำบล

แคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

 
ตัวแปรตาม คุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิก

และการรับรู้ของประชาชนท่ีรับชมสื่อ
อินโฟกราฟิก เรื่อง  

“ท าความรู้จักโรคชิคุนกุนยา”    
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ภาพที ่2 โครงร่างรูปแบบอินโฟกราฟกิ 

 

 3.ขั้นการพัฒนา (Development) ผู้วิจัยนำแนวคิดที่ร่างไว้
ในขั้นออกแบบ (Design)  มาพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกให้เป็นรูป
เป็นที่ได้ร่างไว้ ซึ่งรวมไปถึงเนื้อหา รูปภาพหรือไอคอนประกอบ 
มาพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกโดยคำนึงถึงความถูกต้องของเนื้อหา 
การเลือกใช้สีที่เหมาะสม และการจัดวางให้ตรงตามที่ออกแบบไว้ 
จากนั ้นนำแบบประเมินสื ่ออินโฟกราฟิก ให้ผู ้เชี ่ยวชาญด้ าน
เทคนิค จำนวน 3 ท่านประเมินก่อนนำไปใช้จริง  
 4.ขั ้นการนำไปใช้ ( Implementation) ผู ้วิจัยนำสื ่ออินโฟ
กราฟิกไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ในการทำวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง
คือ ประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งตีนผา  ตำบลแคมป์สน อำเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน  155 คน ผู้วิจัยได้นำสื่ออินโฟ
กราฟิก จำนวน 4 ชุด เผยแพร่ 2 ทาง คือ ติดภาพที่โรงพยาบาล
ส่งเสร ิมส ุขภาพตำบล  และอีกหนึ ่งช ่องทางค ือ Line ของ
หมููู่บ้าน ใช้เวลาในการติด 1 สัปดาห์ และจะเปลี่ยนชุดภาพ 1 
ครั้ง เพื่อให้เกิดการรับรู้ 
 5.ขั ้นการประเมินผล (Evaluation)  เมื ่อครบตามกำหนด
ผู้วิจัยเก็บผลโดยการให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามและนำผล
การทำแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ไปวิเคราะห์การรับรู้ของ
ผู้ชมสื่ออินโฟกราฟิกตามหลักสถิติและวิจัย 

7.เคร่ืองมือวิจัย 

 1.สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง เรื่อง “ทำความรู้จักโรคชิคนุกุนยา” 
ของประชาชนชุมชนบ้านทุ่งตีนผา ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.แบบประเมินคุณภาพสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง “ทำความรู้จัก
โรคชิคุนกุนยา” 

3.แบบสอบถามเพื่อวัดการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง เรื่อง “ทำ
ความรู้จักโรคชิคุนกุนยา” ของประชาชนชุมชนบ้านทุ่งตีนผา 
ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

8.ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
นำสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง “ทำความรู้จักโรคชิคุนกุนยา” ของ

ประชาชนชุมชนบ้านทุ่งตีนผา ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

หาคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิก หลังจากที่ให้ผู้เชี่ยวชาญทำ
การประเมินสื่อเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นผู้วิจัย ทำการวิเคราะห์
ผล ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามเพื่อวัดการรับรู้ หลังจากที่
กลุ่มตัวอย่างชมสื่ออินโฟกราฟิก 
 

9.การตรวจสอบคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิก 
 

9.1 การหาคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิก 
 การวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “ทำ
ความรู้จักโรคชิคุนกุนยา” ของประชาชนชุมชนบ้านทุ่งตีนผา 
ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยหาคาเฉลี่ย  

�̅�  และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนำมาเทียบกับ
เกณฑด์ังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด) [5]  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51- 5.00 หมายความว่า มากที่สดุ 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51- 4.50 หมายความว่า มาก 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51- 3.50 หมายความว่า ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51- 2.50 หมายความว่า น้อย 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00- 1.50 หมายความว่า น้อยที่สุด 

  
1) ค่าเฉลี่ย (mean) เป็นค่ากลางที่ได้จากการนำข้อมูลของ

สิ่งที่วัดมารวมกัน แล้วนำผลรวมที่ได้มาหารด้วยจำนวน
ข้อมูลทั้งหมด ใช้คำนวณหาค่าเฉลี่ยว่าของแบบประเมิน
ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด 
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�̅� = 
∑𝑥

𝑛
                        (1) 

เมื่อ     ∑x  แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถี่ คูณ คะแนน 
 n    แทน  จำนวนตัวอย่างข้อมูล  
 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าส่วน
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คือการหาค่าการ
กระจายตัวของข้อมูลที่ออกหากจากค่าเฉลี่ยกลางของข้อมูล ค่า
ยิ่งมากแสดงว่ามีการแปรปรวนหรือการกระจายของข้อมูลสูง 

S.D = √
𝑛∑𝑥2−(𝛴𝑥)

2

𝑛(𝑛−1)
              (2) 

 S.D          คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง               

 ∑𝑥        คือ ผลรวมของคะแนน 

 (∑𝑥2)  คือ ผลรวมกำลังสองของคะแนนแต่ละคน 
 n         คือ จำนวนของข้อมูลทั้งหมด 

 
9.2 การวัดการรับรู้ 
 แบบสอบถามในการวัดการรับรู้ของโรคชิคุนกุนยา กำหนดวัด
แบบสเกลอันตรภาคชั้น (Interval Scale) วัดจากการรับรู้ของ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเป้น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของเจนจิรา 
ใจทาน(2557). ดังนี ้
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 มีผลต่อการรับรู้มากท่ีสดุ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 มีผลต่อการรับรู้มาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 มีผลต่อการรับรู้ปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 มีผลต่อการรับรู้น้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 มีผลต่อการรับรู้น้อยที่สุด 

 
10.ผลการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่3 ออกแบบอินโฟกราฟกิโดย : นางสาวมนัสว ี ภูมิสวุรรณ 

 
ภาพที ่4 ออกแบบอินโฟกราฟกิโดย : นางสาวมนัสว ี ภูมิสวุรรณ 

 

 
ภาพที ่5 ออกแบบอินโฟกราฟกิโดย : นางสาวมนัสว ี ภูมิสวุรรณ 

 

 
ภาพที ่6 ออกแบบอินโฟกราฟกิโดย : นางสาวมนัสว ี ภูมิสวุรรณ 
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10.1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิก 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิก 

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า ภาพรวมของผลการหาคุณภาพของ
สื่ออินโฟกราฟิก ด้านเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน อยู่
ในระดับมาก (Mean= 4.37 , S.D.= 0.45) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของรูปแบบ
ตัวอักษร (Mean = 5.00 ,S.D. = 0) รองลงมา คือภาพประกอบ
หรือไอคอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหา  และขนาดของภาพที่ใช้
ประกอบสื่อมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 
4.67 ,S.D. = 0.58), ความสอดคล้องระหว่างปริมาณของภาพกับ
เนื้อหา ความเหมาะสมของภาษากับกลุม่ทดลอง, ความเหมาะสม
ของสีตัวอักษร และความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร ซึ่งอยู่ใน

ระดับมาก (Mean = 4.33 ,S.D. = 0.58) ความเหมาะสมของ
การใช้สีพื้นหลัง (Mean = 4.00 ,S.D. = 0.00) ภาพที่ใช้ประกอบ
สื่อมีความเหมาะสมกับกลุ่มทดลอง  (Mean = 3.60 ,S.D. = 
0.58) ซึ ่งอยู ่ในระดับมาก  รวมแล้ว สื ่ออินโฟกราฟิก เรื ่อง 
“เร ื ่องทำความรู ้จ ักโรคชิคุนกุนยา” มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ท ี ่ 4.37  
ซึง่คุณภาพของสื่ออยู่ในระดับมาก 
 

10.2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ 
ตารางที่ 2 ผลการรับรูข้องกลุ่มตวัอย่าง 

 
จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ของประชาชนบ้านทุ่งตีน
ผาที่ได้ชมสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “ทำความรู้จักโรคชิคุนกุนยา” 

 

การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

โรคชิคุนกุนยา 

ค่าเ ลี่ย (S.D.) แปล
ความหมาย 

สาเหตุของโรคชิคุนกุนยาหรือโรค
ไข้ปวดยุงลาย 
1.โรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อ
ยุงลาย คือ โรคติดต่อที่เกิดจาก
เช้ือไวรัส ซ่ึงถูกแพร่กระจายโดย
ยุงลายสวน ยุงลายบ้าน โรคชิคุน
กุนยา มักไม่เป็นอันตรายร้ายแรง
ต่อชีวิต แต่ผู้ป วยบางรายอาจมี
อาการปวดข้อเร้ือรังต่อเนื่องเป็น
เดือนหรืออาจเป็นป  

4.45 0.56 มากที่สุด 

อาการของโรคชิคุนกุนยาหรือโรค
ไข้ปวดยุงลาย 
2.อาการของโรคชิคุนกุนยา  
ไข้สูงเฉียบพลัน ,ปวดข้อและเมื่อย
กล้ามเน้ือ ,มีภาวะข้ออักเสบ ,ผื่น
แดงขึ้นตามร่างกายอาจมีอาการ
คันร่วมด้วย,ตาแดง,เบื่ออาหาร 
คลื่นไส้อาเจียน,ปวดศีรษะ, 
และอ่อนเพลียหรืออาจท้องเสีย 

4.48 0.54 มากที่สุด 

การดูแลผู้ป วยโรคชิคุนกุนยา 
1.แพทย์จะรักษาตามอาการ 
แพทย์อาจให้ยาแก้ปวดหรือยาแก้
อักเสบ ในผู้ป วยที่มีอาการปวดข้อ 

4.54 0.53 มากที่สุด 

2.ดื่มน้ าและพักผ่อนให้เพียงพอ 
 

4.48 0.54 มากที่สุด 

3.เช็ดตัวด้วยน้ าสะอาดเพื่อลดไข้ 4.48 0.54 มากที่สุด 
การป องกันโรคชิคุนกุนยา 
1.ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด 
      โดยยึดหลัก 3 ก คือ เก็บบ้าน
,เก็บขยะ,เก็บน้ า 

4.60 0.50 มากที่สุด 

2.ป้องกันไม่ให้ยุงกัด 
สวมใส่เส้ือผ้าที่มิดชิด ,นอนกางมุ้ง
ลวดและ ใช้สเปรย์ฉีดกันยุงที่ไม่
เป็นอันตราย 

4.59 0.52 มากที่สุด 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน 4.52 0.53 มากที่สุด 

รายการ ค่าเ ลี่ย (S.D.) แปล

ความหมาย 

ด้านภาพ และภาษา 

1. ภาพที่ใช้ประกอบสื่อมีความ

เหมาะสมกับกลุ่มทดลอง 

 

3.60 

 

0.58 

 

มาก 

2. ความสอดคล้องระหว่าง

ปริมาณของภาพกับเนื้อหา          

4.33 0.58 มาก 

3. ภาพประกอบหรือไอคอนมี

ความสอดคล้องกับเนื้อหา   

4.67 0.58 มากที่สุด 

4. ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบ

สื่อมีความเหมาะสม 

4.67 0.58 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมของภาษากับ

กลุ่มทดลอง 

4.33 0.58 มาก 

ด้านตัวอักษร และส ี

6. ความเหมาะสมของการใช้สี

พื้นหลัง                             

 

4.00 

 

0.00 

 

มาก 

7.ความเหมาะสมของรูปแบบ

ตัวอักษร                            

5.00 0.00 มากที่สุด 

8. ความเหมาะสมของขนาด

ตัวอักษร 

4.33 0.58 มาก 

9. ความเหมาะสมของสี

ตัวอักษร 

4.33 0.58 มาก 

รวมคะแนนเ ลี่ยทุกด้าน                       4.37 0.45 มาก 
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ของประชาชนชุมชนบ้านทุ่งตีนผา ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ 
จ ังหว ัดเพชรบ ูรณ์  ค ่า เฉล ี ่ยรวมท ุกด ้านอย ู ่ ในค ่า(Mean  
= 4.52, S.D. = 0.53 ) การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างมีอยู ่ในระดับ
มากที่สุด  

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง 
“ทำความรู้จักโรคชิคุนกุนยา” ของประชาชนชุมชนบ้านทุ่งตีนผา 
ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
 จากการหาคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง “ทำความรู้จัก
โรคชิคุนกุนยา” ของประชาชนชุมชนบ้านทุ่งตีนผา ตำบลแคมป์
สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.37 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ซึ่ง
สอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด[5] ผลการรับรู้ของผู้เรียนของ
กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ที่ระดับการรับรู้มากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.52 และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเจนจิรา ใจทาน [6]. 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรเพิ่มเวลาในการตดิภาพเพื่อเพิ่มการรับรู้ 
2.ควรเพิ่มจำนวนชุดภาพเพื่อความหลากหลาย 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 โครงงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือ
และคำแนะนำของ ผศ.อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์และให้คำปรึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการออกแบบสื่ออินโฟ
กราฟิกทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือให้คำแนะนำ และ
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้วิจัยมีความสมบูรณ์ทุก
ขั้นตอน ตลอดเวลาในการดำเนินการจัดทำการวิจัยซาบซึ ้งใน
พระคุณอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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เกมทายภาพกีฬา 
Sports Guessing Game 

 
วราเมธ ธนะชัยวิวัฒน์1*  สุปราณี ห้อมา2 และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์3 

 
1,2,3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

Email: warameth.thanachaiwiwat@gmail.com* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ให้เป็น
สื่อในการเรียนรู้ช่ือของกีฬาแต่ละประเภท โดยใช้โปรแกรม MIT 
App Inventor ซึ่งเป็นลักษณะการเขียนโปรแกรมแบบ Block-
based Programming เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ขั้นตอนการ
พัฒนา ประกอบด้วย 1) ค้นหารูปกีฬาและช่ือกีฬา 2) วิเคราะห์
ระบบ 3) ออกแบบระบบ 4) พัฒนาระบบ 5) ทดลองและติดตั้ง
ระบบ และการประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกมโดยกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 30 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประเมิน
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งการประเมินออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาของเกม ด้านภาพ แสง และสี และด้าน
การเล่นเกมและการโต้ตอบกับผู้ใช้ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย 1) ผลการพัฒนาเกม ได้ เกมทายภาพกีฬา 
ประกอบด้วยการทำงาน 2 ส่วน คือ ระบบการเรียนรู้ช่ือของ
รูปภาพกีฬา และเกมทายช่ือภาพกีฬา และ 2) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เล่นเกมที่มีต่อเกมที่พัฒนาขึ้น โดยรวมพบว่า 
ความพึงพอใจของผู้เล่นเกมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 
สรุปได้ว่าเกมที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้
ช่ือของกีฬาแต่ละประเภทได้ 
คำสำคัญ --เอ็มไอที แอพ อินเวนเตอร์, กีฬา, เกมทายภาพ 
 

ABSTRACT 
 This research aims to develop the computer game 
as a medium to learn the names of each sport using 
MIT App Inventor   that is a block-based programming 
as a development tool. The development process 
consists of 1) search for sports figure and sports name 
2) analyze the system 3) design the system 4) develop 

the system 5) test and install the system. Assess the 
satisfaction of gamers using the scale of  5 levels 
questionnaires with a sample of 3 0  people. The 
assessment is divided into 3 aspects: the content of 
the game; images, light and color vision; and aspects 
of gameplay and user interaction. Analyze the data by 
finding the mean and standard deviation. 
 Research results 1) Game development result 
offers the Sports Guessing Game consisting of 2 
working parts: a system for learning the names of 
sports from pictures, and the Sports Guessing Game; 
and 2) the results of assessing gamers' satisfaction with 
the developed game, in overall, it was found that the 
satisfaction of the game players was at a high level 
with a mean of 3.96 It can be concluded that the 
developed games can be used as a medium for 
learning the names of each sport. 
Keywords --MIT App Inventor, sport, guessing game 

 
1. บทนำ 

 ในยุคดิจิทัลที่หลายสิ่งหลายอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงไป มี
การตีพิมพ์หนังสือน้อยลง แต่เกิดการเพิ่มมากขึ้นของบทเรียน
ออนไลน์หรือสื่อการสอนแบบออนไลน์ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าใน
อนาคตการเรียนรู้ทุกอย่างอาจทำผ่านสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์
ดิจิทัลทั้งสิ้น ข้อมูลจากสำนักสถิติแห่งชาติ [1] รายงานว่าคนไทย
ใช้โทรศัพท์มือถือถึง 89.6% โดยเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟน 69.6% และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
มากที่สุด ได้แก่ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่นิยมใช้เพื่อเข้า
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อินเทอร์เน็ตสูงสุดถึง 94.7% ประกอบกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ของประเทศไทย ที่ต้องการให้มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในการศึกษา เพื่อให้เกิดการเพิ่มโอกาสในการได้รับ
การศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน กับคนทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกสถานทีแ่ละทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งในปัจจุบัน
จะเห็นได้ว่า [2] พ่อแม่หรือผู้ปกครองนิยมให้บุตรหลานของ
ตนเองเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการจดจำสิ่งต่างๆ ผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ส่งผลให้ เกิดการพัฒนา     
แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนอง
ตอ่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หนึ่งในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้
และการสร้างการจดจำสามารถทำได้โดยผ่านการเล่นเกม ซึ่งเกม
ถือเป็นเครื่องมือในการที่จะจูงใจให้เด็กๆ เกิดความสนใจที่จะ
เรียนรู้เกมนอกจากจะสร้างความสนุกให้กับผู้เล่นแล้วควรที่จะ
สร้างให้เกิดการเรียนรู้ด้วย นอกจากนี้ทางการแพทย์ยังมีการนำ
เกมเข้ามาใช้ในการกระตุ้นสมอง ฝึกความจำ ชะลอการเกิดภาวะ
สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ [3] ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ ได้ให้ข้อมูล
ว่า โรคสมองเสื่อมในปัจจุบันเป็นโรคที่ยังไม่มียาที่จะสามารถ
รักษาให้หายได้ วิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรือ
หากเกิดขึ้นแล้วจะต้องดูแลอย่างเข้าใจ หนึ่งในวิธีการดูแล
ผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมคือการทำกิจกรรมบำบัดด้วยเกม เพื่อ
เป็นการช่วยกระตุ้นและฝึกสมองให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงยังช่วย
เรื่องการฝึกสมาธิ ความจำ การวางแผน การตัดสิใจ การมองเห็น
และการตอบสนอง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้สูงอายุว่าสามารถที่จะทำได้และเอาชนะระดับความยากที่
เพิ่มขึ้นของเกมได้ ซึ่งการจัดให้มีกิจกรรมให้คนวัยผู้ใหญ่ หรือวัย
ชรา ได้ฝึกจำ ฝึกคิด เล่นเกมต่างๆ นอกจากทำให้ได้บริหารสมอง
แล้ว ยังช่วยฟ้ืนฟูความทรงจำได้อีกด้วย 
 ผู้พัฒนามีความสนใจในการพัฒนาเกมทายภาพกีฬา  
เนื่องจากกีฬาเป็นสิ่งที่เข้าถึงคนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเช้ือชาติ ทุก
ศาสนา และทุกประเทศก็มีการส่งเสริมให้เกิดการเล่นกีฬาเพื่อ
สร้างสุขภาพที่ดีและยังใช้ในการสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจ
ต่อกันอีกด้วย อีกทั้งกีฬามีความหลากหลายในประเภทของกีฬา 
เกมทายภาพกีฬาอาจเป็นได้ทั้งสื่อการเรียนรู้และกระตุ้นความ
สนใจให้กับผู้เล่นท่ีอยากจะเล่นกีฬาชนิดต่างๆ และเป็นเกมที่ช่วย
ฝึกทักษะความจำให้กับผู้สูงอายุได้ด้วย เกมที่พัฒนาขึ้นจะเป็น
เกมประเภทเกมการศึกษา (Educational Game) โดยเน้นการ
พัฒนาให้มีความน่าสนใจและความง่ายในการเล่น เน้นใหเ้กิดการ

เรียนรู้ ความเข้าใจได้ง่าย และฝึกทักษะการจดจำของสมอง เกม
นี้พัฒนาในรูปแบบของ Game Application จะทำให้ผู้เล่นได้
รู้จักกีฬาชนิดต่างๆ ในปัจจุบัน 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อพัฒนาเกมทายภาพกีฬา เสริมทักษะการเรียนรู้และฝึก
ความจำบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกมทายภาพกีฬา 
2.3 เพื่อให้ผู้เล่นไดฝ้ึกทักษะการจำภาพ 
  

3. ขอบเขตการพัฒนา 
 ในการวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาเกมทายภาพกีฬา เสริมทักษะ
การเรียนรู้และฝึกความจำบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มี
ขอบเขตการทำงานของเกม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของ
การเรียนรู้ภาพชนิดกีฬา และส่วนของการเล่นเกมทายช่ือภาพ
ชนิดกีฬา สรุปขอบเขตของแต่ละส่วนได้ ดังนี้ 
3.1 ขอบเขตของเกมการเรียนรู้ภาพชนิดกฬีาจากคลังภาพ 
 3.1.1 รูปภาพประเภทชนิดของกีฬาที่มใีนปัจจุบัน ที่นำมา
เป็นภาพที่ใช้เป็นภาพตัวอย่างในระบบ จำนวน 60 ภาพ แบ่ง
ระดับความยากง่ายออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับง่าย ระดับ
ปานกลาง และระดับยาก ระดับละ 20 ภาพตัวอย่าง 
 3.1.2 ช่ือของชนิดกีฬาแต่ละประเภท ที่สอดคล้องกับภาพ
ตัวอย่าง 
3.2 ขอบเขตของระบบในส่วนของการเล่นเกมของผู้เล่น 
 3.2.1 ระบบสามารถแสดงกฎ กติกาและวิธีการเล่นเกมให้ผู้
เล่นทราบได้ 
 3.2.2 ระบบสามารถให้ผู้เล่นได้ทำการเรียนรู้ชนิดภาพของ
กีฬาก่อนที่จะเล่นเกมได้ 
 3.2.3 ระบบสามารถให้ผู้เล่นเลือกระดับความยากง่ายใน
การเล่นเกมได้เอง 
 3.2.4 ระบบสามารถแสดงผลคะแนนของการเล่นเกมในแต่
ละครั้งที่ผู้เล่นเกมเล่นได้ 
 3.2.5 ระบบสามารถบันทึกช่ือผู้เล่นเกมและคะแนนเข้าสู่
ระบบได้ 
 3.2.6 ระบบสามารถจัดอันดับการทำคะแนนสูงสุดในการ
เล่นเกมไปถึงคะแนนน้อยที่สุดได้ 
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4. ขั้นตอนและวิธกีารดำเนินงาน 
 การพัฒนาเกมทายภาพกีฬา มีวิธีการดำเนินการพัฒนาระบบ 
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ 
การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการทดสอบ การติดตั้ง
และประเมินการใช้งานระบบ แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบได้
ดังภาพ 1 
 

 
 

ภาพ 1 ขั้นตอนการพัฒนาเกม 
 

4.1 การศึกษาข้อมูล ค้นหารูปภาพกีฬาและชื่อกีฬา 
 ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเกมซึ่ง
เป็นการศึกษาทางด้านเทคนิค เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ รวมถึง
การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของกีฬา ซึ่งจากการดำเนินการ
ได้ผลการดำเนินการ ดังน้ี 
 4.1.1 การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการพัฒนาเกมที่ใช้ใน
การทายภาพกีฬาพบว่ามีความเป็นไปได้ในทางเทคนิค เหตุผลที่
ใช้ในการสนับสนุนการศึกษาคือ [4] ในปัจจุบันการพัฒนาเกมจะ
มีเครื่องมือที่รองรับการพัฒนาเกมอยู่มากมายตั้งแต่ผู้พัฒนา
มือใหม่ไปจนถึงผู้พัฒนาในระดับสูง มีทั้ งที่ ใช้งานโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายและเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งในการพัฒนาเกมทายภาพกีฬา
ผู้พัฒนาเลือกใช้การพัฒนาเกมโดยการใช้เทคโนโลยีบน
คอมพิวเตอร์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากในปัจจุบันมีเครื่องมือ
และซอฟต์แวร์ที่ให้ใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 4.2.2 การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาเกม ผู้พัฒนา
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาที่สามารถทำงานบนสมาร์ทโฟน 
ที่มีช่ือว่า MIT App Inventor 2 [5] ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท 
Cloud Based Service โดยใช้การพัฒนาในรูปแบบของ Block 
Based Programming Language และฐานข้อมูล TinyDB ซึ่ง

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานซอฟต์แวร์ ดังนั้น ในการพัฒนาครั้ง
นี้จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้ในการพัฒนา 
โปรแกรม MIT App Inventor 2 เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างแอป
พลิเคชันที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  (Android) 
โดย MIT App Inventor 2 ใช้หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง
คอมโพเนนต์  (Component-based Software Development) 
คืออนุญาตให้ผู้ใช้นำคอมโพเนนต์หรือช้ินส่วนของซอฟต์แวร์มา
ประกอบกันเป็นแอปพลิเคชันทำให้ผู้ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันได้
ง่าย โดยทีไ่ม่ต้องเขียนรหัสคำสั่ง (Source code) ภาษาจาวา 
 4.3.2 การค้นหาและจัดเตรียมภาพกีฬาและช่ือชนิดของ
กีฬาที่จะนำมาเป็นภาพตัวอย่างในระบบจำนวน 60 ภาพ ที่ใช้
เป็นตัวอย่างในคลังภาพในเกม แสดงตัวอย่างรูปภาพ ดังตาราง 1 
ตาราง 1 ตัวอย่างช่ือของชนิดกีฬาและภาพที่นำมาใช้ในเกม 

ช่ือชนิดกีฬา ระดับความยาก รูปภาพ 
กีฬาแอโรบิก 
 

ระดับง่าย 
(Easy) 

 
กีฬาว่ิง 
 

ระดับง่าย 
(Easy) 

 
กีฬาเบสบอล 
 

ระดับปานกลาง 
(Normal) 

 
กีฬาพายเรือ ระดับปานกลาง 

(Normal) 
 

กีฬาเพาะกาย ระดับยาก  
(Hard) 

 
กีฬาแฮนด์บอล 
 

ระดับยาก  
(Hard) 

 
4.2 การวิเคราะห์ระบบงาน 
 ผู้พัฒนาได้วิเคราะห์ระบบงานการพัฒนาเกมทายภาพกีฬา  
ตามขั้นตอนดังน้ี 
 4.2.1 การวิเคราะห์ขั้นตอนการเล่นเกม ผู้เล่น การให้ค่า
คะแนน ฟังก์ชันการทำงานที่มีในเกม และการจัดเก็บค่าคะแนน 
แสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ระบบงานได้ ดังนี้ 
  1) การวิ เคราะห์ฟั งก์ ชันการทำงานที่ มี ในเกม 
ประกอบไปด้วย การแสดงกฎและกติกาการเล่น การเรียนรู้ภาพ
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กีฬา การเล่นเกม การออกจากเกม และการแสดงข้อมูลคะแนนท่ี
ได้ แสดงดังภาพ 2 

 
 

ภาพ 2 Use Case Diagram เกมทายภาพชนิดกีฬา 
 

  2) การวิเคราะห์การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นกับ
เกมด้วยแผนภาพ Sequence Diagram ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง Object ในระบบ ได้แก่ ผู้เล่น หน้าจอ
การรับข้อมูล และ Game Application แสดงดังภาพ 3 
 

 
 

ภาพ 3 Sequence Diagram เกมทายภาพกีฬา (การเล่นเกม) 
 

  3) การวิ เคราะห์ กิจกรรมของการเล่นเกมด้วย
แผนภาพ Activity Diagram ซึ่งเป็นแผนภาพที่แสดงกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในกระบวนการเล่นเกมทายภาพกีฬา อธิบายการทำงาน
ได้ดังนี้ เริ่มจากผู้เล่นเปิดเกมทายภาพกีฬา จากนั้นจะมีการค้น
คืนข้อคำถามที่เป็นภาพกีฬาพร้อมทั้งแสดงตัวเลือกตอบ จำนวน 
4 ตัวเลือก ที่หน้าจอของสมาร์ทโฟน เพื่อให้ผู้เล่นเลือกคำตอบ 

โดยคำตอบที่เลือกจะถูกส่งกลับมายังระบบเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเช็คกฎของการเล่นเกมว่า
เล่นครบตามจำนวนข้อที่ตั้งค่าไว้ในระบบแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่
ครบตามจำนวนข้อก็จะแสดงข้อคำถามไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ 
เมื่อครบแล้วจะแสดงค่าคะแนนทีต่อบคำถามถูกต้องให้ผู้เล่นเห็น 
แสดงการทำงานของแผนภาพ Activity Diagram ของกิจกรรม
การเล่นเกมทายภาพกีฬา ดังภาพ 4 
 

 
 

ภาพ 4 Activity Diagram กิจกรรมการเล่นเกมทายภาพกีฬา 
 

 4.2.2 การสร้างแบบทายภาพกีฬาในรูปแบบ 4 ตัวเลือก 1 
คำตอบ 
 4.2.3 วิเคราะห์การให้ค่าคะแนน และการแสดงคะแนนท่ีได้
เมื่อตอบคำถามทุกข้อแล้วจะมีการแสดงผลคะแนนที่ตอบคำถาม
ได้ถูกต้อง และบันทึกช่ือผู้เล่นลงในฐานข้อมูล 
 4.2.4 การจัดเรียงอันดับผู้เล่นเกมโดยเรียงจากผู้เล่นที่ได้
คะแนนมากที่สุดไปหาผู้เล่นท่ีได้คะแนนน้อยทีสุ่ด 
4.3 การออกแบบระบบงาน 
 เป็นส่วนท่ีผู้พัฒนาทำการออกแบบหน้าจอท่ีใช้ในการติดต่อ
ประสานงานกับผู้ใช้งาน จะทำการออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้
ในลักษณะที่เรียกว่า Graphical User Interface (GUI) เพื่อให้
สะดวกและง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ จะแบ่งการออกแบบส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้งานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การออกแบบส่วนข้อมูล
นำเข้า (Input Design) และการออกแบบส่วนการแสดงผลลัพธ์ 
(Output Design) 
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 4.3.1 การออกแบบส่วนข้อมูลนำเข้า ได้แก่ หน้าจอที่แสดง
เมนูหลักในแอปพลิเคชัน หน้าจอการเรียนรู้ภาพกีฬาก่อนการ
เล่นเกม และหน้าจอส่วนของการเล่นเกม 

 4.3.2 การออกแบบส่วนการแสดงผลลัพธ์ ได้แก่ หน้าจอ
แสดงกฎและกติกาการเล่นเกม หน้าจอแสดงผลคะแนนที่ได้จาก
การเล่นเกม และหน้าจอการจัดอันดับการทำคะแนนสูงสุด 

4.4 การพัฒนาระบบงาน 
 ผู้พัฒนาใช้ MIT App Inventor 2 ในการพัฒนาโปรแกรม
เกมทายภาพกีฬา เป็นการพัฒนาโดยนำส่วนของภาพที่ได้ค้นคว้า
มาทำงานร่วมกับการสร้างเกม เพื่อให้ทำงานตามที่ได้วิเคราะห์
และออกแบบไว้ การทำงานของ MIT App Inventor 2 จะมีการแบ่ง
คอมโพเนนต์พื้นฐานเป็นกลุ่มๆ [4] เช่น 
 4.4.1 User Interface components เ ป็ น ก ลุ่ ม ข อ ง
คอมโพเนนต์ที่ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้ เช่น ส่วนรับข้อความ หรือ
ปุ่มที่ใช้ในการกดเพื่อสั่งงาน เป็นต้น 
 4.4.2 Layout components เป็นกลุ่มของคอมโพเนนต์ที่
ควบคุมการวางตำแหน่งของคอมโพเนนต์ที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้บน
หน้าจอ 
 4.4.3 Media components เป็นกลุ่มของคอมโพเนนต์ที่
ใช้แสดงสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอ เสียง 
เป็นต้น 
4.5 การติดต้ังและทดสอบ 
 การทดสอบเกมทายภาพกีฬา ผู้พัฒนาใช้วิธีการทดสอบโดย
การติดตั้ งและการทำงานบนโปรแกรมที่ ใช้ในการจำลอง
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  เช่น โปรแกรม  Bluestacks 
โปรแกรม Nox Player หรือ สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ ซึ่ง
จะเป็นการทดสอบการทำงานในภาพรวมของระบบว่าในส่วน
ของกระบวนการทำงานในระบบถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หรือไม่ โดยระหว่างการพัฒนาผู้พัฒนาจะใช้การทดสอบแบบ 
Unit Testing ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ใน
แต่ละหน่วย ซึ่งคำว่าหน่วยในที่นี้หมายถึงส่วนของการทำงานที่
เล็กที่สุดที่สามารถทดสอบได้ เพื่อทดสอบว่าระบบทำงานได้
หรือไม่ และให้ผลตามที่ผู้พัฒนาต้องการหรือไม่  
 เมื่อโปรแกรมเกมทายภาพกีฬาพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ผู้พัฒนาจะนำไปให้นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 
30 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบ ซึ่งจะใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงให้มาทดลองเล่นเกมทาย
ภาพกีฬาที่พัฒนาขึ้น จากนั้นให้ผู้เล่นทำการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้งาน แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานท่ีมีต่อเกมทายภาพกีฬาที่เล่น ซึ่งการทดสอบในส่วน
นี้จะเป็นการทดสอบระบบแบบ Integrated Testing ซึ่งเป็น
ทดสอบการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ ของเกมที่พัฒนาขึ้นที่
สัมพันธ์กันภายในระบบงานย่อยของโปรแกรม ว่ามีการทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 
5. สรุปผลการดำเนินการวิจัย 

 สรุปผลการพัฒนาเกมทายภาพกีฬา บนระบบปฏิบัติการ  
แอนดรอยด์ ได้ดังนี ้
5.1 ผลการพัฒนาเกม 
 ผลการพัฒนาเกมทายภาพกีฬาเป็นการพัฒนาตามขอบเขต
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ ซึ่งผู้พัฒนา
ได้พัฒนาตามขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้วางแผนไว้ 
ส่งผลให้การพัฒนาเกมสามารถพัฒนาได้เสร็จสิ้นทันตามแผนงาน
ที่ ได้ กำหนดไว้  ซึ่ งผลของการพัฒนา Game Application 
ประกอบด้วยหน้าจอการทำงานในส่วนต่างๆ ของเกม แสดงดัง
ภาพ 5 - 10 
 

 
 

ภาพ 5 หน้าแรกสำหรับเขา้สู่เกม 
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 จากภาพ 5 แสดงหน้าแรกของเกมเมื่อผู้เล่นทำการเปิด 
Game Application ขึ้นมา ระบบจะให้ผู้เล่นทำการระบุช่ือผู้
เล่น และมีปุ่ม Start เพื่อกดเริ่มการเล่นเกมทายภาพกีฬา 
 

 
 

 

ภาพ 6 หน้าจอเมนู เลือกระดบัความยากง่ายในการเล่นเกม 
 

 จากภาพ 6 การแสดงหน้าจอเมนูให้ผู้เล่นเกมเลือกระดับ
ความยากง่ายในการเล่นเกมตามความต้องการของผู้เล่น ซึ่ง
ระดับที่มีให้เลือกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับง่าย (Easy) 
ระดับปานกลาง (Normal) และระดับยาก (Hard) 

 

 
 

ภาพ 7 หน้าจอการเล่นเกมโหมด Easy 

 

 จากภาพ 7 แสดงหน้าจอการเล่นเกมในโหมดการเล่นใน
ระดับที่ง่ายที่สุด ซึ่งจะมีรูปภาพกีฬาและแสดงตัวเลือกตอบแบบ 
4 ตัวเลือกให้เลือกตอบ 
 

 
 

ภาพ 8 หน้าจอการเล่นเกมโหมด Normal 
 

 จากภาพ 8 แสดงหน้าจอการเล่นเกมในโหมดการเล่นใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจะมีรูปภาพกีฬาและแสดงตัวเลือกตอบแบบ 
4 ตัวเลือกให้เลือกตอบ 
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ภาพ 9 หน้าจอ การเล่นเกมโหมด Hard 
 

 จากภาพ 9 แสดงหน้าจอการเล่นเกมในโหมดการเล่นใน
ระดับยาก ซึ่งจะมีรูปภาพกีฬาและแสดงตัวเลือกตอบแบบ 4 
ตัวเลือกให้เลือกตอบ 
 

 
 

ภาพ 10 หนา้จอการสรุปคะแนน 
 

 จากภาพ 10 หน้าจอการแสดงผลคะแนนการเล่นเกมที่ผู้เล่น
ตอบคำถามถูกต้องในแต่ละเกม 

 

5.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
 หลังจากที่ผู้พัฒนาได้พัฒนาเกมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อน
นำไปใช้งานจริงได้มีการประเมินความถูกต้องในการทำงานและ
ความพึงพอใจในการใช้งาน ดังนี ้
 1) ผลการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบโดยผู้พัฒนา
เพื่อทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงานในระดับ Unit 
Test จำนวน 5 ฟังก์ชัน ผลการทดสอบการทำงานของฟังก์ชัน
ของระบบ พบว่าสามารถทำงานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ดัง
ตาราง 2 
ตาราง 2 ผลการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบโดยผู้พัฒนา 

ฟังก์ชันการทำงาน ผลการ
ทดสอบ 

ส่วนการเรียนรู้ภาพกีฬา ✓ 

การเลือกระดับความยาก-ง่าย ✓ 

การเล่นเกม ✓ 

การแสดงอันดับการเล่น ✓ 

การออกจากเกม ✓ 
 

* หมายเหตุ ✓ ทำงานได้ถูกต้อง   ทำงานไม่ถูกต้อง 
 

 2) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ เมื่อพัฒนาเกมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผู้พัฒนาได้นำเกมทายภาพกีฬาไปให้กลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 30 คน เป็นผู้ทดลองเล่นเกมและให้ทำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้งานซึ่งจะประเมินใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เนื้อของเกม ด้านภาพ แสง และสี และด้านการเล่นเกมและการ
โต้ตอบกับผู้ใช้ ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงดังตาราง 3 
ตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน 

ด้านการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD. การแปลผล 
ด้านเนื้อของเกม 4.07 0.77 ระดับด ี
ด้านภาพ แสง และสี 3.93 0.68 ระดับด ี
ด้านการเล่นเกมและการ
โต้ตอบกับผู้ใช้ 

3.87 0.81 ระดับด ี

ประสิทธิภาพโดยรวม 3.96 0.76 ระดับดี 
 

 จากตาราง 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
โดยความพึงพอใจของผู้ทดลองเล่นเกมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากั บ  3.96 และส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ ากั บ  0 .76 
เรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านเนื้อของเกม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 
รองลงมาด้านภาพ แสง และสี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 และด้านการโต้ตอบกับผู้ใช้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 

 
6. การอภิปรายผล 

 จากผลการพัฒนาเกมทายภาพกีฬา เสริมทักษะการเรียนรู้
และฝึกความจำบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นำมาอภิปราย
ผลได้ ดังนี ้
6.1 การพัฒนาระบบ 
 การพัฒนาเกมทายภาพกีฬา ผู้พัฒนาดำเนินการพัฒนาระบบ
ตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เริ่มที่การศึกษา
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ปัญหา การหาความเป็นไปได้ในการพัฒนา การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบและติดตั้งระบบ เมื่อ
ดำเนินการตามทฤษฎีนี้แล้วผู้พัฒนาสามารถพัฒนาเกมได้ตามที่
วางแผนไว้ จากนั้นจึงนำเกมที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างทดลองเล่น เกม ซึ่ งผู้ เล่นเกมมีความเห็นว่าเกมที่
พัฒนาขึ้นมาใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีความง่ายในการเล่น และยัง
ช่วยในการฝึกความจำให้กับเด็ก ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคสมอง
เสื่อมได้ เป็นอย่างดี หรือจะเป็นบุคคลที่สนใจก็สามารถใช้
ประโยชน์จากเกมนี้ได้ ช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกไม่เครียด
เกินไป แต่เกมที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมกับเด็กที่มีอายุประมาณ 4-8 
ปี  หรือผู้สู งอายุมากกว่าที่ จะนำมาใช้งานกับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากเนื้อหามีความง่ายเกินไปและในส่วนของ
กราฟิกน้อยเกินไปไม่น่าสนใจ แต่ถ้านำมาใช้เป็นสื่อในการเรียน
ให้กับเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุที่ต้องการฝึกทักษะความจำ ฝึกสมาธิ 
การมองเห็น การแยกแยะและการตัดสินใจจะเหมาะสมมากกว่า 
เนื่องจากเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมควรได้รับการ
กระตุ้นและฝึกสมอง ซึ่งความคิดเห็นนี้จะสอดคล้องกับงานของ
อภินันท์ สมบูรณ์กุล [2] ที่พัฒนาระบบสัตว์โลกแอปพลิเคช่ัน 
เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้สำหรับเด็กวัย 4-5 ปี และผู้ที่สนใจเรื่อง
ของสัตว์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกมมีส่วนช่วยในการเรียนรู้และฝึกฝน
ทั กษ ะท างปั ญ ญ าได้ เป็ น อย่ า งดี  ห รื อ งาน ของที ม วิ จั ย
ห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงนพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) [3] ได้มีการคิดค้น
และออกแบบแอปพลิเคชันเกมฝึกสมองโมนิกา (MONICA) เพื่อ
นำมาให้ผู้สูงอายุในการฝึกการใช้งานสมองผ่านรูปภาพและ
ไอคอนต่างๆ ท่ีมีสีสันสวยงามเหมาะสมกับผู้สูงอายุท่ีจะใช้ในการ
ฝึกความจำเพื่อชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อม  
6.2 การประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่ทดลองเล่นเกม ผล
การประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.96 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.76 นั่นคือผู้เล่นมีความพึง
พอใจในการเล่นเกมอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเกม
ของ ภัทรวิท สรรพคุณ [6] ที่ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ทดลองเล่นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุสมผลที่ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เป็นวิธีการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง  
ทำให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้จากการเล่น 
7.2 ช่วยฝึกทักษะการจำของสมองให้กับเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ที่เป็นโรคสมองเสื่อม 
7.3 ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจและกระตุ้นความ
ต้องการในการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันพบว่าสินค้าแบรนด์ท้องถิ ่นและแบรนด์ไทย

หลายๆ แบรนด์เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกและสร้างยอดขาย
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง โดยข้อมูลจากกรมพัฒนาชุมชนพบว่า 
สินค้าในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์    (โอทอป) ในปี 
2561 มียอดจ าหน่ายสูงถึง 1.9 แสนล้านบาท มูลค่าดังกล่าว
กลับคิดเป็น 1.2% ของ GDP ประเทศไทยเท่าน้ัน ขณะที่ปัจจุบนั
ไทยมีสินค้าโอทอปอยู ่กว่า 18,000 ผลิตภัณฑ์ กลับมีสินค้า
มากกว่า 40% ที่ไม่สามารถก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลหรือ
แข่งขันในตลาดโลกได้ ผู ้วิจัยจึงได้มีความสนใจน าเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนมาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการ
ซื้อขายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ซึ่งได้มีการน ารูปแบบของสินค้า
โอทอปที่เป็นเครื่องประดับ เช่น ก าไลข้อมือ สร้อยข้อมือ แหวน 
สร้อยคอ มาสร้างเป็นโมเดล  3 มิติ ด้วยโปรแกรม Blender และ
ใช้ Vuforia เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บมาร์กเกอร์ ใช้โปรแกรม 
Unity 3D  เพื่อสร้างแอปพลิเคชันเทคโลโลยีความจริงเสมือน 
โดยมีการใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื ่อท าให้
ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปนั้นมีความน่าสนใจ เพิ่มมูลค่า ให้กับ
ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ผลการศึกษาแอปพลิเคชันท างานได้
ตามที่ก าหนดไว้ 

 
ค ำส ำคัญ: เทคโนโลยคีวามจริงเสมือน สินค้าโอทอป แอป 
พลิเคชันมือถือ 
 
 

Abstract 
Currently, many local and Thai brand 

products are gaining popularity and increasing sales in 
the global market. From the community development 
committee's data, it is found that the sales volume of 
an OTOP product, namely, OTOP 41, was as high as 
19000 yuan in 2561. Brown rice is considered to be only 
1.2% of GDP in Thailand. Currently, Thailand has a 
target of more than 18.000, and the product returns 
more than 40% s. Unable to meet international 
standards or compete in the world market. Therefore, 
the researcher is interested in using virtual reality 
technology to develop applications that promote the 
purchase of OTOP products that are jewelry such as 
bracelets, bracelets, rings, necklaces to create a 3D 
model with the Blender program. Vuforia is used as a 
database to store markers and use Unity 3D to build 
virtual reality technology applications. It is used on 
Android to make OTOP products more attractive, add 
value to OTOP products. The results of the study, the 
application works as intended. 

 
Keywords: Augmented Reality, OTOP Product, Mobile 
Application 

แอปพลิเคชันซื้อขายสนิค้าหน่ึงตำบลหนึ่งผลติภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมอืน 
Application for Product selling OTOP by Augment Reality Technology 
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1.บทนำ 
ปัจจุบันสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นและแบรนด์ไทยหลายแบ

รนด์เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกและสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากกรมพัฒนาชุมชนพบว่า สินค้าในโครงการ
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ในปี 2561 มียอดจำหน่ายสูง
ถึง 1.9 แสนล้านบาท มูลค่าดังกล่าวกลับคิดเป็น 1.2% ของ 
GDP ประเทศไทยเท่านั้น ขณะที่ปัจจุบันไทยมีสินค้าโอทอปอยู่
กว่า 18,000 ผลิตภัณฑ์ กลับมีสินค้ามากกว่า 40% ที่ไม่สามารถ
ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลหรือแข่งขันในตลาดโลกได้แต่มี
บางแบรนด์พัฒนามานานแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จอาจเป็น
เพราะยังทำการตลาดไม่ดี ทำให้ผู้บริโภคไม่รู้จักแบรนด์และไม่
สามารถเข้าถึงสินค้าได้  
 ในยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นจึงจําเป็นท่ีจะต้องปรับตัว
และผลักดันธุรกิจของตนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ในระดับประเทศด้วย 
การตลาดออนไลน์ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างการแข่งขัน
ให้ธุรกิจก้าวสู่เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล การใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
ทางการตลาดแบบสมัยใหม่จึงถือว่ามีส่วนสําคัญในการขับเคลือ่น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการผลักดัน
ธุรกิจสินค้าโอทอปให้สามารถเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายได้มาก
ขึ้นเพื่อชุมชนสามารถเลี้ยงตนเองได้นําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 จากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการ
ทำแอปพลิเคชันที่สามารถเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อ และ ผู้ขาย 
จะช่วยส่งเสริมการขายสินค้าโอทอป (OTOP) โดยมุ่งเน้นไปที่
เคร ื ่องประดับ  ด้วยการผสานเทคโนโลยีความจร ิงเสมือน
(Augment Reality) เพื ่อแก้ปัญหาการที่ลูกค้านั ้นไม่สามารถ
เลือกดูตัวอย่างสินค้าและทดลองสวมใส่ได้จริงๆ ก่อนที ่จะ
ตัดสินใจซื้อสินค้าได้และไม่ต้องเดินทาไกลเพื่อไปหาซื้อสินค้า
และทดลองสินค้าด้วยตัวเอง 

เทคโนโลยีความจริงเสมือนเป็นวิธีการผสมผสานโลก
เสมือน (Virtual world) เข้ากับโลกจริง (Real world) โดยให้วิธี
ซ้อนรูปภาพหรือภาพ 3 มิติที่อยู่ในโลกเสมือนไปบนภาพท่ีเหน็ได้ 
ในโลกของความจริง ทำให้ผู ้ใช้สามารถมองเห็นลักษณะของ

สินค้า และทดลองสินค้าก่อนที ่จะตัดสินใจสั ่งซื ้อสินค้าจาก
สมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มความสะดวกและความน่าสนใจให้กับแอป
พลิเคชัน 

1.1.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.เพื ่อศึกษาเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augment 
Reality)  
 2.เพื ่อพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีความน่าสนใจในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล 
 
1.2.  ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเทคโนโลยี 
   - Microsoft Word สำหรับทำงานเกี่ยวกับเอกสาร
ต่าง ๆ 

   - Blender ใช้สำหรับสร้างโมเดล 3D 
   - Unity 3D ใช้สำหรับสร้างแอปพลิเคชัน 

   - Vuforia ใช้สำหรับสร้างฐานข้อมูลรูปภาพ 
  2. ขอบเขตด้านข้อมูล 
       - รูปแบบโมเดลของผลิตภัณฑ์ 
       - ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ 

 3. ขอบเขตด้านระบบ 
       -  ภายในแอปพล ิ เคช ันจะม ีการรวบรวม
ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปที่สร้างด้วยเทคโนโลยีความจรงิ
เสมือนบนระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์ ผ ู ้ใช้งาน
สามารถเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปที่มีอยู่เพื่อที่จะ
ลองนำมาสวมใส่บนร่างกาย โดยจะใช้มาร์กเกอร์ที่
เตรียมไว้ให้เป็นสื่อการในการทดลองสวมใส่ผลิตภัณฑ์
สินค้าโอทอปนั้น ซึ ่งจะใช้ งานกับระบบปฏิบัติการ 
Android version 5.0 ขึ้นไป 
  4. ขอบเขตด้านการใช้งาน 
      -  ผู้ใช้งานโทรศัพท์ด้วยระบบปฏิบัติ 
   การแอนดรอยด์ 
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2.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
 เป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในระดับฐานราก โดยให้แค่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าด้วยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นให้เป็นสินค้าคุณภาพ มีจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นสามารถจำหนา่ย
สินค้าชุมชนสู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศด้วยระบบร้านค้า
เครือข่าย และอินเทอร์เน็ต โดยรัฐจะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้
สมัยใหม่และการบริหารจัดการที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชน  
 2.1.2 เทคโนโลย ีความจร ิงเสม ือน (Augment 
Reality)   
 เทคโนโลยีความจริงเสมือน หรือเรียกว่า “เทคโนโลยี 
AR” (Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยีที่ผสานโลกในความ
เป็นจริงและโลกเสมือนที ่สร้างขึ ้นมาผสานเข้าด้วยกันผ่าน
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลอีก
ข ้อม ูลหน ึ ่งท ี ่ เป ็นส ่วนประกอบบนโลกเสมือน  เช ่น ภาพ
คอมพิวเตอร์กราฟิก สื ่อวิดีโอ รูปทรงโมเดล3 มิติ ข้อความ 
ตัวหนังสือ ผนวกซ้อนทับกับภาพในโลกจริงที่ปรากฏจากกล้อง
ของอุปกรณ์เคลื่อนที่เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบที่ใช้ภาพ
สัญลักษณ์และแบบที่ใช้ระบบพิกัดในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
สร้างข้อมูลบนโลกความจริงเสมือน ซึ่งในทางเทคนิคแล้วภาพ
สัญลักษณ์ที่ใช้ จะนิยมเรียกว่า Marker หรือ AR Code โดยใช้
กล้องในการรับภาพ เมื่อโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ประมวลผลรปูภาพ
เจอสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ก็จะแสดงภาพ 3 มิติที่ถูกระบุไว้ใน
โปรแกรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพ 1 หลักการทำงานการแสดงภาพเสมือนจริง 
 อุปกรณ์และเครื ่องมือที ่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน จำเป็นต้องใช้ อุปกรณ์ทางด้านซอฟต์แวร์ และ
ฮาร์ดแวร์ ซึ ่งสามารถใช้ได้ดังนี้ เครื ่องมือด้านฮาร์ดแวร์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) เลเซอร์ปริ้น
เตอร์ (Laser Printer) สำหรับการพิมพ์มาร์กเกอร์ (Marker) 
เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์  
 2.1.3 Blender  
 โปรแกรม Open source สำหรับงาน 3 มิติ เหมาะ
สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล หรือในบริษัทออกแบบขนาดเล็กไป
ถึงขนาดกลาง รองรับการเขียนสคริปช่วยเหลือภาษา Python 
และสามารถใช ้งานได ้บนระบบปฎิบัต ิการหลักท ั ้ ง 3 คือ 
Windows, MAC และ Linux 
 การสร้างภาพ 3 มิติสามารถสร้างหรือพัฒนาจาก
โปรแกรม เช่น แบนเดอร์ (blender) จากตัวอย่างผู้วิจัยได้นำ
โปรแกรมแบนเดอร์ มาใช้ในการพัฒนาภาพ 3 มิติ โดยเริ่มจาก
การขึ้นรูปทรงวัตถุ (modeling object) เมื่อขึ้นรูปทรงเสร็จจะ
ทำการกำหนดวัสดุ (using material) ที่จะใช้กับรูปทรงวัตถุท่ีขึ้น
รูป เช่น สีของ วัตถุ ความมันวาวของวัตถุ เป็นต้น หลังจากที่
กำหนดวัสดุที่ต้องการก็ทำการจัดแสงและกล้อง เพื่อที่จะทำให้
วัตถุแสดงภาพออกมาได้อย่างสมจริงและมีมิติมากยิ่งขึ้น 
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ภาพ 2 โปรแกรม Blender 

 
2.1.4 Unity 

 Unity คือ Game Engine ซึ่งใช้สร้างเกม 3 มิติ และ 2 
มิติ สามารถพัฒนางานได้ ง่าย หลากหลายรูปแบบ และเป็น
โปรแกรมที่สามารถสร้างชิ้นงานหรือโปรเจคเพียงครั้งเดียว แต่ 
สามารถพอร ์ทลงได ้ในหลายระบบปฏิบ ัต ิการ  เช ่น IOS, 
ANDROID, PC และ MacOs เป็นต้น โดย โปรแกรมสามารถใช้
สคริปต์ ที ่เป็นภาษา JavaScript หรือ C# นอกจากนี้ Unity 
สามารถ Export ช้ินงานเพื่อนำไปใช้ 
งานได้หลายแพลตฟอร์ม เช่น Windows, OSX, Androids, iOS 
และ WEB 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      2.2.1 พัฒนาเว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ความเป็นจริงเสริม  

สิทธิพร พรอุดมทรัพย์ พัฒนาเว็บไซต์การพาณิชย์
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ (e-Commerce) ด ้วยความเป ็นจร ิ งเสริม 
(Augmented reality technology, AR) ศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานต่อการซื้อสินค้า และบริการผ่าน e-Commerce ศึกษา
ความพึงพอใจและความคิดเห็นด้านการใช้งานเว็บไซต์และ 
ความพึงพอใจของผู ้ใช้งาน AR เปรียบเทียบกับเว็บไซต์e-
Commerce ทั ่วไป กรณีศึกษากลุ ่มทอผ้าซิ ่นตีนจกบ้านคุ้ม 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านเว็บไซต์ 

 

 
      2.2.2 โครงการจัดตั ้งเว็บไซต์ E-Commerce โดยใช้
ระบบ AR 
 ช ุ มพล  ส ิ งห ร า  ไ ด ้ น ำ เทค โน โลย ี เ สม ื อนจริ ง 
(Augmented Reality) เข้ามาปิดจุดด้อยของการขายสินค้า
แฟช่ันออนไลน์ท่ีลูกค้าไม่สามารถ ทดลองสินค้าก่อนซื้อได้ อีกทั้ง
ยังมีส่วนช่วยให้สินค้าจากดีไซเนอร์คนไทย ได้มีช่องทางในการนำ
จำหน่าย สินค้าได้มากขึ้นอีกด้วย โดยนำเอาเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่พัฒนาขึ้นมากในปัจจุบันมาเป็นช่องทางใน การขาย
สินค้า เพื ่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาให้กับผู ้ซื้อ 
สร้างรายได้ให้กับธุรกิจและ พัฒนาธุรกิจในส่วนของแฟชั่นของ
ผู้ประกอบการในประเทศไทยให้สูงขึ้น 
 

3. วิธีดำเนินงานวิจัย 
     3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware)  และ ซอฟต์แวร์ (Software) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบด้วย 
      1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 

     - ระบบปฏิบัติการ คือ Microsoft Windows 
10 64 bit 
     - CPU หน่วยประมวลผล (Intel® Core™ i7) 
2.30GHz – 3.30GHz 
    - GPU การ ์ดจอแสดงผล NVidia GeForce 
840M 

- ฮาร์ดดิสก์ 1000 GB หน่วยความจำ 8GB 
2) โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A6+ 

ซอฟต์แวร์ (Software) ประกอบด้วย 
      - Blender 
      - Unity 3D 

       - Photoshop CC 2018 
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3.2 ศึกษาและรวบรวมทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

         1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องประดับใน

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลติภณัฑ ์ 

          2) ศึกษาข้อมูลงานวิจัยกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 

3.3 การวิเคราะห์ออกแบบการทำงานของแอปพลิเคชัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3: Flowchart การทำงานของระบบ 
 

 จากภาพการทำงานเมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน จะเป็นการ
เปิดกล้อง AR เพื่อให้ผู้ใช้นำไปสแกน (Scan) มาร์กเกอร์ เพื่อทำ
การทดลองสินค้าต่าง ๆ เมื่อผู้ใช้ไม่ต้องการสแกน (Scan) มาร์ก
เกอร์ ให้ทำการออกจากหน้า แสกน (Scan) เพื่อสั่งซื้อและสิ้นสดุ
การทำงานของระบบ  
 
 
 

3.4 พัฒนาระบบและจัดทำมาร์กเกอร์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5: ออกแบบมาร์กเกอร์ 
 

 
ภาพที่ 

6: 

ออกแบบโมเดล 
 

จากภาพเป็นการออกแบบโมเดลสนิค้าเพื่อนำไปสร้างเป็น AR ใน
โปรแกรม Unity 3D ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7: นำโมเดลกำไลข้อมือมาเทียบกับโมเดลแขน 
เมื่อใส่สีเสร็จแล้ว นำโมเดลกำไลข้อมือ มาเทียบกับ

โมเดลมือของมนุษย์พร้อมมาร์กเกอร์ เพื่อทำให้โมเดลกำไลนั้น
สามารถขยับตามการเคลื ่อนไหวของแขนมนุษย์ได้ จากนั้น 
Export ไฟล์ เป็น apk เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน 
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3.5 วิธีการทดสอบและวิเคราะห์ผล  
 การทดสอบและวิเคราะห์ผลผู้วิจัยจะทำการสร้างแบบ
ประเมินด้านความพึ่งพอใจของผู้ใช้ระบบเพื่อวิเคราะห์ผลว่า
เว็บไซต์มีการทำงานและการแสดงภาพสามมิติได้ตามที่ออกแบบ
ไว้โดยมีรายการการประเมินดังน้ี 

1. รูปแบบ และสีของโมเดลมีความน่าสนใจ 
2. รูปแบบของโมเดลทำความเข้าใจได้ง่าย 
3. ความสวยงามและความละเอียดของโมเดล 
4. สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 
5. ความรวดเร็วในการแสดงโมเดล 
6. ความถูกต้องของการแสดงโมเดล 
7. ความสวยงามของUI 
8. การนำเทคโนโลยี AR มาใช้ 
9. ผู้ใช้สารมารถ ใช้งานแอปพลิเคชันซื้อสินค้าได้ 
 

3.6 สรุปและจัดทำรูปเล่ม 
 รวบรวมข้อมูลจากการสรุปผลการดำเนินการที่ได้ และ
นำมาจัดทำเอกสารสำหรับงานวิจัยนี้ 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
 4.1 ผลการพัฒนางานวิจัย 

       เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการศึกษามี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยี ความจริงเสมือน หรือ 
AR (Augmented Reality) ที่เป็นวิธีการผสมผสานโลกเสมือน
(Virtual world) เข้ากับโลกความเป็นจริง (Real world) โดยใช้
วิธีซ้อนรูปภาพหรือภาพ 3 มิติที่อยู่ในโลกเสมือนไปบน ภาพที่
เห็นได้จริงในโลกของความเป็นจริงในระบบการศึกษายุคใหม่จะ
เน้นไปที่การมีส่วนร่วมของผู้เรียนจึงได้นำเทคโนโลยีความจริง
เสมือนประยุกต์ใช้กับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สิ้น
ค้ามีความน่าสนใจและสามารถเพิ่มมูลค่าได้ 
 จากการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้า
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีความจรงิเสมอืน ได้ผล
จากการออกแบบแอปพลิเคชัน รายละเอียดของวัตถุ 3 มิติ และ 
รายละเอียดของมาร์กเกอร์ได้ดังนี้ 

 
 ภาพ
ที่ 8: 

หน้าต่าง UI ของแอปพลิเคชัน 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
      5.1 สรุปผลวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องแอปพลิเคชันซื้อขาย
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน
มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีความจริงเสมือน และการพัฒนาแอปพลิเค
ชันแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยใช้
เทคโนโลยีความจริงเสมือนซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ขาดความน่าสนใจและมีทางเลือก
ในการซื้อขายสินค้าค่อนข้างน้อย 

ผลการวิจัยพบว่าแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนนั้นทำให้สินค้า
หนึ่งตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีความน่าสนใจและอาจ
ส่งเสริมทางด้านรายได้ให้แก่ผู้ขายบางรายด้วยการนำสินค้าหนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มาเพิ่มมูลค่าให้สินค้าในทางด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และทำให้ผู้ใช้ได้รู้จักสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
มากขึ้น 
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     5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยแอปพลิเคชันซื ้อขายสินค้าหนึ่ง
ตำบลหนึ ่งผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนพบ
ข้อจำกัดในการใช้งาน ดังนี ้

    - โทรศัพท์มือถือที่ใช้จะต้องมีกล้องที่มีความละเอียดสูง
เพื่อความรวดเร็วในการอ่านมาร์กเกอร์ 

     5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัย  
   สามารถนำไปพัฒนาแอปพลเิคชันซื้อขายสินค้าหนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภณัฑ์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน มี
ข้อเสนอแนะดังนี ้ 
      1. เพิ่มโมเดลและความสวยงามของUI 
     2. เพิ่มระบบการค้นหาในแอปพลิเคชัน  
   3. เพิ่มความอัจฉริยะในการตรวจจับมาร์กเกอร ์
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บทคัดย่อ 
 เกม Trash Ranger นี ้ม ีจ ุดประสงค ์ท ี ่สร ้างข ึ ้นเพื่อ 
ความบ ันเท ิง และเพ ื ่อท ี ่ ให ้ เยาวชน ร ู ้ จ ักท ี ่จะเก ็บขยะ 
หรือทิ ้งขยะให้ถูกที ่ ซึ ่งเกมจะเกี ่ยวกับนักสู ้ที ่ต ่อสู ้กับเหล่า
แบคทีเรียที่เกิดจากขยะ โดยนำเสนอในรูปแบบเกมสองมิติ แนว 
Adventure  
 ผู้จัดทำได้เลือกพัฒนาเกมจากโปรแกรม Unity การเล่น
จะเป็นแบบ Survival ตัวละครแบคทีเรียจะมีคุณลักษณะที่
ต่างกันออกไปในแต่ละชนิด และ ในส่วนของตัวละครผู้เล่นจะมี
ความสามารถพิเศษ (Skill) และ จะมีการเก็บขยะตามพื้นเพื่อ
เพิ่มคะแนน เมื่อคะแนนถึงเป้าหมายจะผ่านด่านถัดไปได้ และ 
เมื่อตัวละครผู้เล่นแพ้ จะมีการเก็บคะแนนเป็นสถิติเพื่อให้เกิด
การแข่งขันคะแนน 
คำสำคัญ – เกมสองมิติ, ยูนิตี้  
 

ABSTRACT 
 Game Trash Ranger aimed to make enjoyment 
for kids and cultivate them keep cleaning by collecting 
trash. The game presents in 2D adventure style was 
developed using the Unity engine. The main character 
is the fighter who struggles with bacteria born from the 
garbage. He must collect trashes on the ground to 
increase the score. While the score reaches a certain 
point, the game will change to the next stage. However, 
the player who loses the game, their score will record 
for another player to challenge. 
Keywords – 2D game, Unity 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆหรือการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝัง

จิตสำนึกในการไม่ให้ทิ้งขยะลงบนพื้นหรือทิ้งในที่ห้ามทิ้งขยะซึ่ง
การจัดกิจกรรมหรือการใช้สื่อมีจุดประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึง
ผลเสียของการทิ้งขยะซึ่งมีประชากรบางกลุ่มที่มองว่าสื่อหรือ
กิจกรรมเหล่านั้นไม่น่าสนใจทำให้ไม่ตระหนักถึงผลเสียของการ
ทิ้งขยะและในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชากรบางกลุ่มจะไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมเพราะอาจจะไม่สนุกหรือไม่สะดวกที่จะไป ทาง
ผู้จัดทำจำได้ทำการสร้างเกมเพื่อใช้เป็นสื่อเนื่องจากเกมเป็นสิ่งที่
หาเล่นได้ไม่ยากจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องเลือกสรรเล่นเกม
ที่มีดีและให้ประโยชน์กับผู้เล่นเกมผู้จัดทำได้เห็นถึงความสำคัญ
ในจุดนี ้จ ึงมีความคิดที ่จะพัฒนาเกมที ่สร ้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์กับเยาวชน ทั ้งนี ้ผ ู ้จ ัดทำจึงเล็งเห็นโอกาสในการ
ประยุกต์ใช้เกมที่เป็นสื ่อบันเทิงมาผสมกับสื่อเพื่อให้เกิดการ
ปลูกฝังจิตสำนึกในการทิ้งขยะ 

ในการพัฒนาเกมผู้จัดทำได้ทำการวางแนวคิดโครงสร้างเกม
เป็นในรูปแบบของเกม 2D โดยแนวตัวเกมจะเป็นประเภท 
Survival มีตัวละครผู้เล่นที่สามารถเคลื่อนที่ในแนวของแกน x y 
โดยผู้เล่นจะสามารถเดินเก็บขยะเพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นคะแนน
และจะมีการจัดลำดับคะแนนของผู้เล่นที่มีคะแนน 5 อันดับสูง
ที่สุดและมีตัวละครฝั่งศัตรูที่จะค่อยเดินตามและโจมตีผู้เล่น 

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนานและ
สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนได้ร่วมทั้งได้รับประโยชน์ในเรื่องการ
ปลูกฝังให้ตระหนักถึงผลเสียของขยะ 

 
2.วัตถุประสงค ์

 เพื่อพัฒนาเกม 2D ที่ปลูกฝังการไม่ทิ้งขยะลงบนพ้ืน 
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3.เคร่ืองมือและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื ่องมือและทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับการทำโครงานอัน
ได้แก่Unity, Visual Studio 2019, PhotoShop CS6, C# และ
การเคลื่อนที่แบบ vector 
3.1 Unity 
 คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาเกม โดยรองรับการพัฒนา
เกมบน Windows , OS X และ เว็บไซต์ รวมถึงบนอุปกรณ์
พกพาต่าง หรือ จะเป็นบนเครื่อง Console ก็รองรับ 
Unity นั้นโดดเด่นในเรื่องของความสะดวกและการใช้งานง่ายมี 
Component ต่าง ๆ มาให้ใช้ค่อนข้างเยอะ และ Unityมีทั้งแบบ
ฟรีและเสียค่าใช้จ่ายให้เลือกใช้ส่วนภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเกม
หลัก ๆ นั้นมีอยู่ 2 ภาษา คือ ภาษา C# และ ภาษา JavaScript 
ผู้จัดทำเลือกใช้ภาษา C# ในการพัฒนาลงระบบ Windows [1]

 
ภาพ 1 โปรแกรม Unity 

3.2 Visual Studio 2019  
 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา ระบบต่าง ๆ บนฝั่ง 
window หร ือ mobile โดยเน ้นภาษา VB หร ือ VB.NET ใน
เวอร์ชันก่อนๆ แต่ปัจจุบัน Visual Studio ได้กลายเป็น IDE 
ตัวนึงที่รองรับ Project ที่สร้างด้วยหลายๆภาษา เช่น C C++ 
C# python GO โดยมีส ่วนเสริมหรือ Extension ที ่สามารถ
ดาวน์โหลดเพิ่มเติมภายหลังได้ [2] 
 

 
ภาพ 2 โปรแกรม Visual Studio 2019 

 

3.3 PhotoShop CS6  
 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6ค ือ โปรแกรมที่
สามารถสร้างออกแบบกราฟฟิกแก้ไขภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งการ
ออกแบบหน้าเว็บเพจซึ่งโปรแกรม Adobe PhotoShop CS6 มี
เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการสร้างชิ้นงานประเภทต่าง ๆ ได้แก่
ประเภทสิ่งพิมพ์งานนำเสนอตลอดจนการออกแบบเว็บเพจ [3] 
 

 
ภาพ 3 โปรแกรม PhotoShop CS6 [4] 

 

3.4 ภาษา C#  
  เป็นภาษาเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งที่ถูกใช้ในโปรแกรม 
Unity เพื ่อการพัฒนาเกมเพราะภาษา C# นั ้นใช้หลัก OOP 
(Object-oriented programming) ในการทำงานจึงง่ายต่อการ
พัฒนาเกมเพราะสิ่งต่าง ๆ ในเกมล้วนเป็นวัตถุ เช่น ตัวละครหลกั 
ตัวละครศัตรู ขยะแต่ละชิ้น พลังชีวิต เป็นต้น และถือเป็นภาษาที่
ได้รับความนิยมสูงเพราะได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Microsoft 
ภายใต้ของ .NET framework [5] 
3.5 การเคลื่อนที่แบบ vector  
 คือการเคลื่อนที่ตามทิศทางหากเกมเป็นรูปแบบ 3 มิติ 
จะเคลื่อนที่โดยมีแกน x , y และ z แต่เกมที่ผู้จัดทำเลือกคือเกม
แนว 2 มิติจึงใช้แกน x และ y ก็เพียงพอสำหรับการพัฒนาเกมที่
มีการเดินซ้ายขวาและขึ้นลง [6] 
 

4.วิธีการดำเนินงานวิจัย 
4.1 วิเคราะห์ปัญหา 

เนื่องจากปัจจุบันมีการทิ้งขยะบนพื้นเป็นจำนวนมากทั้งใน
เม ืองและแถวชนบททำให้เก ิดการทำลายระบบนิเวศของ
ธรรมชาติดังนั้นผู้จัดทำจึงต้องการสร้างเกมนี้ข้ึนมาเพื่อปลูกฝังใน
การลดการทิ้งขยะลงพื้นและสร้างความสัมพันธ์ให้แก่ผู้เล่นกับ
เพื่อน 
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4.2 ออกแบบเกม 
การออกแบบเกมหลักจะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ ตัว

ละครผู้เล่น ตัวละครฝั่งศัตรู และการสร้างขยะให้ผู้ใช้เก็บมาเป็น
คะแนน ในส่วนของตัวละครผู ้เล่นจะต้องออกแบบให้มีการ
เคลื่อนที่ของตัวละครและมีระบบต่อสู้กำจัดศัตรูเพื่อเพิ่มความ
สนุกให้กับเกมและทำให้เกมน่าสนใจรวมทั้งมีระบบสกิล 4 สกิล
ให้ผู้เล่นได้เลือกใช้ดังภาพท่ี 4 

 

 
ภาพ 4 ฟังก์ชันการทำงานของ Player 

 

ด้านของสกิลจะมี 4 สกิลใหต้ัวละครผู้เล่นสามารถใช้ในการโจมตี
ตัวละครศัตรูจะมีรายละเอียดสกิลดังภาพท่ี 5 
 

 
ภาพ 5 รายละเอียดสกิล 

 

ด้านของตัวละครศัตรูจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครผู้เล่นโดย
การโจมตีใส่ผู้เล่นและเดินตามผู้เล่นโดยจะมีฟังก์ชันดังภาพท่ี 5 
 

 
ภาพ 6 ฟังก์ชันการทำงานของ Enemy 

การสร้างขยะจะต้องออกแบบระบบให้ผู้เล่นทำการเก็บและนำไป
เพิ่มเป็นคะแนนให้กับผู้เล่นเพื่อนำมาจัดทำลำดับ 5 คะแนน
สูงสุดของผู้เล่นฟังก์ชันการทำงานดังภาพท่ี 7 
 

 
ภาพ 7 ฟังก์ชันการทำงานของขยะ 

 

4.3 การพัฒนาโปรแกรม 
ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบ ตัวละคร

ภายในเกมรวมถึงฉากและศัตรูในลักษณะของภาพวาด 2 มิติ 
โดยการออกแบบตัวละครและศัตรูโดยการวาดการเคลื่อนไหว
ต่าง ๆ ใช้ Unity ในการออกแบบ Game Object เช่น ฉาก การ
จัดวางตัวละคร ตำแหน่งศัตรูรวมถึงการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ 
ภายในเกมใช้ Visual Studio 2019 ทำการเขียนคำสั่งให้ Game 
Object ใน Unity ทำงานตามคำสั่งที่เราต้องการ 
4.4 ทดสอบโปรแกรม 
หลังจากการสร้างเกมจะต้องนำมาทดสอบว่าตรงตามผลที่
คาดหวังหรือไม่โดยจะแบ่งการทดสอบออกเป็น3 ส่วนคือ ในส่วน
ของตัวละครหลักจะต้องทำการเดินเก็บขยะและทำการโจมตีศัตรู
ได้ ว่าศตัรูจะต้องทำการโจมตีและติดตามตวัละครหลกัตลอดและ
ส่วนสุดท้ายคือการเก็บขยะจะต้องทำการเก็บคะแนนและนำ
คะแนนไปจัดลำดับผู้เล่นท่ีมีคะแนนสูงสุด 
 

5. วิธีการเล่น 
5.1 การควบคุมทิศทาง 
 ใช้ลูกศรบนแป้นพิมพ์ในการควบคุมทิศทางของตัวละครให้
เคลื่อนที่ไปตามที่ผู้เล่นกดดังภาพท่ี 8 
 

 
ภาพ 8 การวิ่ง 
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5.2 การต่อสู้ 
 ใช้ปุ่ม A บนแป้นพิมพ์ในการโจทตีใส่ศัตรูและจะได้รับค่าพลัง
สะสมไว้เพื่อใช้งานสกิลต่างๆดังภาพที่ 9 
 

 
ภาพ 9 การโจมต ี

 
 

5.2 การใช้สกิล 
 ใช้ปุ่ม Q, W, E และ R ในการใช้สกิลแต่ละสกิลจะมีค่าพลังที่
แตกต่างกันดังภาพท่ี 9 
 

 
ภาพ 10 กล่องสกิล 

 
 

5.3 การทำคะแนน 
 ผู้เล่นจะต้องกำจัดศัตรูหรือเก็บขยะภายในเกมเพื่อที่จะได้รับ
คะแนนเมื่อผู้เล่นแพ้หากคะแนนติดอันดับจะนำคะแนนมาแสดง
ขึ้นในหน้า Leader ในเกม 
 

6. ผลการทดลอง 
 การพัฒนาเกมที่ช่วยในการฝึกจิตสำนึกให้เก็บขยะจึงต้องมี
การเก็บขยะภายในเกมโดยจะมีหน้าเริ่มเกมดังภาพที่ 11 
 

 
ภาพ 11 หนา้หลักของเกม 

 
 

และเพื ่อให้เกมนั้นไม่น่าเบื ่อเกินไปจึงต้องมีฟังก์ชันของการ
จัดเก็บคะแนนที่ได้เพื่อเป็นการแข่งขันดังภาพท่ี 12  

 
ภาพ 12 หนา้การจัดลำดับคะแนน 

 

และใส่ระบบที่มีการต่อสู้กับแบคทีเรียเชื้อโรคเป็นการได้คะแนน
เสริมนอกจากขยะเพื่อให้เกิดความสนุกในการเพื่อให้มีอะไรที่
มากกว่าการเดินเก็บขยะเมื่อจบเกมก็จะมีระบบเล่นอีกครั้งและ
บันทึกคะแนนลงคอมพิวเตอร์ดังภาพท่ี 13 
 

 
ภาพ 13 ภายในเกม 

 

เมื่อผู้เล่นพลังชีวิตเหลือ 0 จะทำการแสดงหน้าผลคะแนนท่ีผูเ้ล่น
ทำได้ ดังภาพที่ 14 
 

 
ภาพ 14 หนา้แสดงหลังผู้เล่นพลังชีวิตเหลือ 0 
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7. สรุปผลการพัฒนา 
 จากการพัฒนาและการทดสอบทดลองเล่นจริงพบว่ามีผลการ
ทำงานตรงตามที่ผู้พัฒนาได้คาดหวังไว้คือ ตัวละครผู้เล่นสามารถ
เคลื่อนที่ไปในแนวแกน x y โดยการกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ การที่ตัว
ละครผู้เล่นสามารถทำการโจมตีตัวละครฝัง่ศัตรูได้ การที่ตัวละคร
ผู้เล่นทำการเก็บขยะและได้รับแต้มจากขยะและการกำจัดศัตรูใน
ฝังของตัวละครศัตรู สามารถโจมตีผู ้ เล่นและคำนวณความ
เสียหายได้รวมทั้งตัวละครศัตรูสามารถเคลื่อนที่ตามผู้เล่นในแกน 
x y ได้ในส่วนของขยะตัวละครผู ้เล ่นสามารถเก็บขยะและ
เปลี่ยนเป็นแต้มคะแนนเพื่อนำไปบันทึกลงในป้ายแสดงคะแนน 5 
คนที่ทำคะแนนสูงสุดได้และในส่วนสุดท้ายเสียงของเกมจะต้อง
ตรงกับบริบทของเกมที่กำลังทำงานอยู่ 
 

8. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรทำให้การเล่นมีความสนุกและมีการแข่งขันคะแนนเพื่อ
ช่วยให้ไม่น่าเบื่อและจะได้สนุกกับการเล่นกับเพื่อน 
2. ภาพตัวการ์ตูนท่ีสวยและแอนิเมชันที่ดีทำให้เกมน่าเล่นมากขึน้
ได้ 
3. การมีเนื้อหาที่หลากหลายหรือมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลาย
ทำให้เกมน่าเล่นมากขึ้น 

 
9.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

9.1 ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เยาวชน และ ผู้ที่ทำงานเกี่ยว

ช้องกับสิ่งแวดล้อมจำนวน 100 คน 
9.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ .  ข้าราชการ / 

พนักงานส่วนท้องถิ่น , ข้าราชการครู / พนักงาน/ครูอัตราจ้าง / 
ครูเอกชน ,อาจารย์มหาวิทยาลัย, นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ผู้ที่
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย , นักเรียนระดับประถม
ศึกษา, นักเรียนระดับมัธยมศึกษา , นักศึกษามหาวิทยาลัย , 
นักศึกษาอาชีวศึกษา, อาชีพอิสระ เช่น โปรแกรมเมอร์ ติวเตอร์ 
ฯลฯ  โดยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีจำนวนมากและ
มีความแตกต่างกันระหว่างหน่วยสุ่มที่สามารถจำแนกออกเป็น
ชั ้นภ ูม ิ (Stratum) เพื ่อให ้ข ้อม ูลที ่ ได ้ม ีความครบถ้วนและ

ครอบคลุม จะต้องดำเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากชั้นภูมิจะต้อง
ดำเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากช้ันภูมิ ดังนี้ 
  ประชากร---->อาชีพ---->กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  
- เลือก กลุ่มประชากรเป็นเยาวชน และ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวช้อง

กับสิ่งแวดล้อม 
อาชีพ  
 1. ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 2. ข้าราชการครู / พนักงาน/ครูอัตราจ้าง / ครูเอกชน  
 3. อาจารย์มหาวิทยาลัย 
 4. นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5. ผู้ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวค้าขาย 
 6. นักเรียนระดับประถมศึกษา 
 7. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 8. นักศึกษามหาวิทยาลัย 
 9. นักศึกษาอาชีวศึกษา 
 10. อาชีพอิสระ  
กลุ่มตัวอย่าง 
1. ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 

นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา หัวหน้าสำนักปลัด 
นายช่าง พนักงานจัดเก็บรายได้ นักวิชาการบัญชี 
นักวิชาการการเงิน พนักงานเก็บขยะ เจ้าหน้าที่
บรรเทาสาธารณภัย แม่บ้าน 

2. ข้าราชการครู / พนักงาน/ครูอัตราจ้าง / ครูเอกชน 
ได้แก่ ครูในตำแหน่งต่างๆ 

3. อาจารย์มหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ในภาควิชาต่างๆ 
4. นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. ผู้ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เช่น ค้าขาย  
6. นักเรียนระดับประถมศึกษา เช่น นักเรียนชั้น ป.4,    

ป.5, ป.6 
7. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เช่น นักเรียนชั้น ม.1, ม.2, 

ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 
8. นักศึกษามหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษาช้ันปีท่ี 1, 2, 3, 4  
9. นักศึกษาอาชีวศึกษา เช่น นักศึกษา ช้ัน ปวช. ปวส 
10. อาชีพอิสระ โปรแกรมเมอร์ ติวเตอร์ ฯลฯ   
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 โดยทำการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ  
เครซี่ และมอร์แกน[7]  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือมีความ
คลาดเคลื่อนเกิดขึ้น 5 % ประชากรตัวอย่าง 100 คน ใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 80 คน 
 

10.ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
10.1 ตัวแปรอิสระ  
คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย 
    1.เพศ 
    2.อาย ุ
    3.การศึกษา 
    4.อาชีพ 
10.2 ตัวแปรตาม  

 คือ ความพึงพอใจด้านต่างๆในการเล่นเกมผู้พิทักษ์ขยะ 
 

11. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิจัยดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ระดับลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
เพศ, อาย,ุ ระดับการศึกษา, อาชีพ 
2. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการเล่นเกมผู้พิทักษ์ขยะ 
ประกอบด้วย ความสนุกเพลิดเพลินในการเล่นเกมผู้พิทักษ์ขยะ, 
ความสะดวกในการเล่นเกมผู้พิทักษ์ขยะ, ความน่าสนใจของเกมผู้
พิทักษ์ขยะ, การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเก็บขยะ, ทำให้ผู้เล่นมี
ความตระหนักในผลเสียของขยะ, ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้อื่น, มีวิธีการเล่นท่ีเข้าใจง่าย, มีการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ  และใช้การทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (one way ANOVA) และ ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์  มี
นักวิจัยได้นำมาประยุกต์โดยใช้ทศนิยมเพียงสองตำแหน่ง[8] ดังนี้  
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 0.50 – 1.50 หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
 
 

12.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 
ภาพ 15 กราฟแสดงเพศที่มีความสนใจในการเล่นเกม 

 

 จากการทำแบบสอบถามพบว่าเพศชายมีความสนใจในการ
เล่นเกมมากกว่าเพศหญิง 25.00% 

 
ภาพ 16 กราฟแสดงอายุที่มีความสนใจในการเล่นเกม 

 

 จากแบบสอบถามพบว่าช่วงอายุ 19-22 ปี มีความสนใจใน
การเล่นเกมมากท่ีสุดเท่ากับ 25.00%และอายุ 61 ปีขึ้นไปไม่
สนใจในการเล่นเกม 

 
ภาพ 17 กราฟแสดงระดับการศึกษาทีม่ีความสนใจในการเล่นเกม 
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 จากแบบสอบถามพบว่าผู้ที่สนใจเล่นเกมส่วนใหญ่กำลังศึกษา
ในระดับปรญิญาตรีและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรมีาก
ที่สุด 25.00% และน้อยที่สุดคือสงูกว่าปริญญาโทคิดเป็น 2.50% 
 

 
ภาพ 18 กราฟแสดงชีพที่มีความสนใจในการเล่นเกม 

 

 จากแบบสอบถามพบว่าผู้ที่สนใจเล่นเกมส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยคดิเปน็ 25.00% และน้อยที่สุดคือ 
อาจารย์มหาวิทยาลยัคิดเป็น 2.50% 
 ส่วนท่ี 2 การสำรวจความพึงพอใจในการเล่นเกมผู้พิทักษ์ขยะ 
และนำผลมาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การแปลผลระดับความพึงพอใจได้ดังนี้ 
 

ตาราง 1 แบบสำรวจความพึงพอใจในการเล่นเกมผู้พิทักษ์ขยะ 

รายละเอียด 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสำคญั 

1. ความสนุก
เพลิดเพลินในการเล่น
เกมผู้พิทักษ์ขยะ 

3.60 1.06 มาก 

2. ความสะดวกในการ
เล่นเกมผู้พิทักษ์ขยะ 

3.73 1.09 มาก 

3. ความน่าสนใจของ
เกมผู้พิทักษ์ขยะ 

3.89 1.08 มาก 

4. การสร้างจติสำนึกท่ี
ดีในการเก็บขยะ 

3.80 1.17 มาก 

รายละเอียด 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสำคญั 

5. ทำให้ผู้เล่นมีความ
ตระหนักในผลเสียของ
ขยะ 

3.81 1.19 มาก 

6. ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้อื่น 

3.68 1.28 มาก 

7. มีวิธีการเล่นท่ีเข้าใจ
ง่าย 

3.80 1.22 มาก 

8. มีการใช้ความคิด
ริเริม่สรา้งสรรค ์

4.00 1.15 มาก 

รวม 3.79 1.15 มาก 
  

 จากตารางค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและความ  
พึงพอใจที่มีผลต่อการเล่นเกมผู้พิทักษ์ขยะโดยรวมอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 เมื ่อพิจารณารายข้อพบว่า การใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.00 รองลงมาคือ ความน่าสนใจของเกมผู้พิทักษ์ขยะ มี
ความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.89 และ . ความสนุก
เพลิดเพลินในการเล่นเกมผู้พิทักษ์ขยะมีความพึงพอใจมาก มี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.60 

 
13.สรุปผลการวิจัย 

 จากแนวคิดการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความตระหนักถึง
การรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการทำเกมผู้พิทักษ์ขยะขึ้น โดย
พัฒนาเกมจากโปรแกรม Unity และใช้ภาษา C# จากนั้นนำไป
ทดลองกับประชากรบางกลุ่ม เช่น เยาวชน และ ผู้ที่ทำงานเกี่ยว
ช้องกับสิ่งแวดล้อมโดยเจาะจงกลุ่มตัวอย่างตามอาชีพ 10 อาชีพ 
จำนวน 80 คน แล้วทำแบบสอบถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ 
พบว่า เพศชาย ช่วงอายุ 19-22 ปี กำลังศึกษาในระดับปริญญา
ตรีและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีความสนใจในการเล่น
เกมมากที่สุด และความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้เล่น
เกมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในส่วนของการใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์นการทำเกม 
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14. ประโยน์ที่ได้รับ 
14.1 สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้เล่นเกม 
14.2 ปลูกฝังจิตสำนึกในการทิ้งขยะโดยการใช้สื่อท่ีแปลกใหม่ 
14.3 ได้รับความสนุกสนานจาการเล่น 
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 ย้อนอดีตเมืองโคราชผา่นเทคโนโลยโีลกเสมือนจริง (Virtual Reality) 
Retracing Korat History via Virtual Reality 

 
กวินท์ ปิ่นทองคำ1*, ธวัชชัย บุญรินทร์2, ธวัชชัย ผาดไธสง3 และสายสุนีย์ จับโจร4 

 
1,2,3สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
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Emails: 6040208118@nrru.ac.th, 6040208113@nrru.ac.th, 6040208121@nrru.ac.th, saisunee.j@nrru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 360 องศา มีจุด

มุ่งเน้นในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูล
เกี ่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองโคราช และเป็นทางเลือกใหม่ใน
การศึกษาข้อมูลโดยการจำลองภาพ 3มิติ เสมือนว่าเราได้เข้าไป
อยู่ในสถานที่นั้นจริงๆ ทางผู้วิจัยได้พัฒนาเกี่ยวกับระบบความ
เป็นจริงเสมือนโดยศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทั ้งจากทาง
อินเทอร์เน็ตและลงพื ้นที ่สำรวจข้อมูลและนำข้อมูลที ่ได ้มา
วิเคราะห์และออกแบบให้ผู้ใช้งานได้รับชมผา่นแว่น VR Box ผ่าน
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและงานวิจัยนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ลดการติดโรคระบาดโควิด-19 และยังช่วยเป็น
แนวทางในการตัดสินใจแก่นักท่องเที ่ยว โดยการจำลองเป็น
พิพิธภัณฑ์มีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถานที่ต่างๆในเมือง
โคราช 

จากปัญหาและการต้องการให้นักท่องเที ่ยวหร ือผู้
ค้นคว้าข้อมูลได้สะดวกในการศึกษาทางผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบ 
ความเป็นจริงเสมือน ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางในการช่วย
ตัดสินใจและผู้ใช้งานจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเมืองโคราชได้อยา่ง
สะดวกสบาย 
คำสำคัญ  – เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน,โลกเสมือนจริง,   
                แว่นVR Box 

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The development of 360-degree virtual 

reality technology is focused on helping visitors or 
those of people who want to study about the 
history of Korat and It is a new technique to study 
about data by 3D simulation, as if we were actually 
in that place. The researcher has developed about 
virtual reality systems by studying, collecting data 
both from searching the Internet and prudently 
survey the field, exploring the data, and using the 
data that have been analyzed and designed for 
users to view through VR Box glasses that is high-
technology. Virtual reality research also help reduce 
travel expenses and reducing their new outbreak of 
Covid-19 infection. By means of the museum has a 
lot of information about the history of Korat. From 
the problem that arise, our researcher wants visitors 
or people who want to study about the history of 
Korat have more comfortable in their research. 
Virtual reality was created to intermediate and help 
our users make decisions easier and they can get 
more knowledge about the history of Korat with 
easily. 

 
Keywords –Virtual Reality, VR Box, VR glasses 
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1. บทนำ 
การท่องเที ่ยวโคราชมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ โดยสถานการณ์ของการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับหลายๆ
ปัจจัย เช่นวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 ปัญหาเศรษฐกิจ
ทางการท่องเที่ยว สถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ที่
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและโคราชเป็นอีกเมืองหนึ่งที ่มี
ประวัต ิศาสตร์ทางด้านโบราณคดีและโบราณวัตถุมาอย่าง
ยาวนาน ณ ปัจจุบันคงหลงเหลือไว้เพียงร่องรอยเป็นที่จาลึกให้
นักท่องเที่ยว หรือ ผู้ที่อยากศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ได้เข้า
มาเยี่ยมชมหรือศึกษาข้อมูล ทั้งนี้ผู้จัดทำวิจัยจึงเสอแนวคิดใน
การพัฒนาประว ัต ิศาสตร ์ เม ืองโคราชแบบเสม ือนจร ิ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้ามาศึกษาได้รับ
ความรู ้และช่วยเพิ ่มแนวทางการตัดสินใจในการท่องเที ่ยว
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แบบความเป็นจริงเสมือนในการนำเสนอ
ข้อมูลของประวัต ิศาสตร์  โดยเป็นทางเลือกใหม่ในการนำ
เทคโนโลยี ความเป็นจริงเสมือน(ความเป็นจริงเสมือน) เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการนำเสนอข้อมูลและช่วยฟื้นฟูมรดก ทรัพย์สิน
วัฒนธรรมของโคราชเพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ  สร้าง
ความหลากหลายของการท่องเที่ยว 
ในโคราชโดยนำข้อมูลของสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างมาตรฐานให้สถานที่ท่องเที่ยว
นั้นได้มีความปลอดภัยในโรคระบาดโควิด-19  ป้องกันการเกิด
อ ันตรายในสถานการณ์ความไม่สงบ และการเอาเปร ียบ
นักท่องเที่ยว 
[1] พรพิมล อุดมเกษมทรัพย์  

ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านความเป็นจริงเสมือน (ความ
เป็นจริงเสมือน) ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น 
ทางการแพทย์การเล่นเกม หรือ การจำลองสถานการณ์ในการขบั
เครื่องบินในปีทศวรรษ  1970 ห้องปฏิบัติการวิจัยอวกาศ”อาร์ม
สตรอง” ได้พัฒนาเทคโนโลยีการจำลองการบินโดยให้นักบินใช้
จอภาพสวมศีรษะร่วมกับคอมพิวเตอร์ภาพจำลอง 3 มิติแล้วผล
ปรากฏว ่าเสม ือนม ีเคร ื ่องบ ินลำอ ื ่นได ้ปรากฏอย ู ่ภายใต้
สิ่งแวดล้อมนั้น 

[2] สาววราภรณ์ ถนอมเชียง ในรายงานพวกเราจึงได้นำความ
เป็นจริงเสมือน เข้ามาประยุกต์ในการนำเสนอข้อมูล และ
เพื่อที่จะได้ทำให้เกิดข้อมูลแปลกใหม่การนำเสนอข้อมูลแบบ 
360 องศา 

ดังนั ้นผู้วิจัยจึงมองเห็นถึงความบกพร่องในด้านการ
ท่องเที่ยวหรือการศึกษาทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากปัจจุบันไม่
ค่อยมีมัคคุเทศก์ หรือไกด์ มาคอยแนะนำนักท่องเที่ยวและสื่อนี้
จะเป็นตัวเลือกที่ช่วยใรการตัดสินใจให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้
ศึกษาประวัติศาสตร์ ทางผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจการนำ ความ
เป็นจร ิงเสมือน เข ้ามาเป็นสื ่อตัวกลางในการคอยแนะนำ
ประวัติศาสตร์เมืองโคราช นอกจากน้ียังทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้ถึง 
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ ภาษา อาหาร ผ่านเทคโนโลยีความเป็น
จริงเสมือน 

 
2. วัตถุประสงค ์

1.เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันย้อนรอยเมืองโคราช โดยใช้เทคโนโลยี 

ความเป็นจริงเสมือน (Virtual reality) 

2.เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน 

 
3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

3.1 VR Box 2.0 VR glasses 
เป็นเทคโนโลยีที่จำลองสภาพแวดล้อมเสมือนข้ึนโดยส่วนมาก

จะเกี่ยวข้องกับการมองเห็นสามารถใช้จอคอมพิวเตอร์และจอ
โทรศัพท์โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมเสมือนจริงได้ 
ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แป้นพิมพ์หรือเมาส์ โลกเสมือนจริงยัง
สามารถทำให้คล้ายกับโลกจริง ๆได้เช่น การจำลองสำหรับการ
ฝึกบิน และยังรวมไปถึงเกมต่าง ๆ ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องยากที่
จะสร้างให้โลกเสมือนจริงจะเหมือนโลกที่เป็นจริง เนื ่องจาก
ข้อจำกัดทางเทคนิคหรือกำลังของการประมวลผล ความละเอียด
ของภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขและพัฒนา
จุดบกพร่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 [3] ธัชชัย ตระกูลเลิศยศ 

     3.2 การสร้างแบบจำลองด้วย blender 2.8 
โมเดลที ่ถ ูกสร ้างด ้วยโปรแกรมblender2.8 เพื่อ

แสดงผลบนพื ้นผิว 3 มิติ ทั ้ง แนวนอน นอนตั ้ง แนวลึก ซึ่ง
แตกต่างจากภาพ 2 มิติ ที่แสดงผลเพียงแค่ 2 แนวแบบจำลอง 3 
มิติจึงมีมิติและมุมมองที่มากกว่า สามารถมองเห็นได้ทั ้ง 360 
องศา และสามารถปรับแต่งแก้ไขรูปทรงต่าง ๆ ในลักษณะที่
เหมือนงานปั้นได้ เรียกว่า3D Modeling หรือการปั้นวัตถุ 3D  
[4] KruJumJaiboon  
3.3 การพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนด้วย artsteps 
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    การทำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนออกแบบด้วย 
artsteps โดยการนำข้อมูลภาพ,วิดิโอ,เสียง,และแบบจำลอง 
ออกแบบพิพิธภัณฑ์โดยการออกแบบนั้นจะในผู้ใช้เดินเข้ามายัง
ในพิพิธภัณฑ์และบังคับทางเดินเป็นวนกลับมายังจุดเริ่มต้นจาก
จุดแรกเข้ามายังประตูพบกับห้องที่ 1 ต้นกำเนิดอารยธรรม ห้อง
ที่ 2 สมัยทวารวดี ห้องที่ 3 สมัยลพบุรี ห้องที่ 4 สมัยอยุธยา ห้อง
ที่ 5 สมัยรัตนโกสินทร์ ห้องที่ 6 มหานครแห่งอีสาน ห้องที่ 7 
ของดีเมืองโคราช ห้องที่ 8 เรือนโคราช ตามลำดับโดยการจัดหอ้ง
นิทรรศการนั้นได้แรงบารดาลใจจากพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
โดยการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมพิพิธภัณฑ์นั้นได้รับผล
ตอบรับในการใช้ได้อย่างเข้าใจพอสังเขปและการใช้ Artsteps 
จะมีการใช้เสียงตามห้องต่างเป็นการสร้างบรรยากาศได้อย่าง
เหมาะสม 
3.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

INPUT 
 
 
 
 
 
 
 

Process 
 
 
 
 
 
 
 
App Retrace of Korat History

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 

4.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ นักท่องเที ่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีกลุ ่มตัวอย่าง คือ การสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญของนักท่องเที่ยวจำนวน 400 คน  

[5] Taro Tayamane 
4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.2.1 Hardware 
หน่วยประมวลผล CPU Core i7 6700k  
หน่วยประมวลผลภาพ graphics gtx1070 8 gb 
หน่วยความจำหลัก (RAM) ความจุ 16 กิ๊กกะไบต์  
หน่วยความจำสำรอง Hard disk SSD m.2 500 gb 
VR Box 2.0 VR glasses 
4.2.2 Software 
โปรแกรม Blender version 2.81  
artsteps.com ใช้พัฒนาการวางแผนผังพิพิธภัณฑ์ 
4.2.3 Platform  
Android 10 
Windows 10 
4.3 กระบวนการดำเนินงานวิจัย 

ขึ ้นตอนการดำเนิดงานวิจ ัยได้ดำเนินการวิจ ัยตามแบบ 
Software Development Life Cycle (SDLC) ดังต่อไปนี ้  
4.3.1 การศึกษาและรวบรวมความต้องการของระบบ 
  ศึกษารวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงจากช่องทาง 
Teachandlearn1, Blender จากช่องทาง Nont Ch และข้อมูล
อื่น ๆ จาก Google ที่ใช้ในการวิจัย  
4.3.2 การวิเคราะห์ระบบ 
วิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยว 
วิเคราะห์การจัดวางโครงสร้างของห้องในพิพิธภัณฑ์ 
วิเคราะห์การนำเสนอ 
เนื่องจากปัจจุบันมีในการท่องเที่ยวด้วยมีการระบาดของโรคโค
วิด-19  สื่อจำลองพิพิธภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกในการท่องเที่ยว
ศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และสามารถลดภาระในการ
เดินทางซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่ไม่มีมีเวลาหรือไม่สามารถ
เดินทางไปยังท่ีต่างๆได้โดยจำลองโดยสื่อจำลองพิพิธภัณฑ์ 
 
 
 

- เน้ือหาประวติัศาสตร์ 
- รูปภาพในอดีต 
- โมเดล 3 มิติ 
- เสียงเน้ือหา 
- วิดิโอต่าง ๆ 

- สร้างผงับน Artsteps 
- น าเน้ือหามาอธิบายรูปภาะและวิดิโอต่าง ๆ 
- สร้างโมเดลผา่นโปรแกรม Blender 2.8 
- น าโมเดลมาจดัเรียงแสดงให้สวยงาม 
- ใส่เสียงเพื่ออธิบายรูปภาพประวติัศาสตร์ 
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4.3.2.1 use case diagram 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
    
 

ภาพ 2 use case diagram 

   
4.3.3 การออกแบบระบบ 
4.3.3.1 การออกแบบพิพิธภัณฑ์ 

 ห้องที ่ 1 ต้นกำเนิดอารยธรรม จัดพื ้นที ่โดยการจัดเรียง
รูปภาพและโมเดลตามห้องโดยให้ผู ้ใช่มีส่วนร่วมในการเลือก
รูปภาพหรือแบบจำลองที่ต้องการข้อมูลและแสดงแหล่งข้อมูล
ที่มาของสิ่งของนั้น 

 ห้องที ่ 2 สมัยทวารวดี จัดพื ้นที ่ในการวางแบบจำลอง
พระพุทธรูปหินทรายปางไสยาสน์แกะสลักและรูปภาพของผัง
เมืองเสมาซึ่งเชื่อว่าเป็นเมืองเก่าของจังหวัดนครราชสีมาผู้ใช่มี
ส่วนร่วมในการเลือกรูปภาพหรือโมเดลที่ต้องการข้อมูลและแสดง
แหล่งข้อมูลที่มาของสิ่งของนั้น 

 ห้องที่ 3 สมัยลพบุรี เป็นยุคที่มีการสร้างปราสาทหิน ภายใน
เมืองโคราช จัดห้องและบรรยากาศให้เหมือนอยู่ในปราสาทหิน มี
ข้อมูลและรูปภาพ เพื่อประกอบการอธิบายปราสาทต่าง ๆ 

 ห้องที่ 4 สมัยอยุธยา เป็นยุคที่มีการสร้างบ้านและแปลงเมือง
จังหวัดนครราชสีมา มีการกำเนิดประตูเมืองต่าง ๆ มีแบบจำลอง
ผังของเมืองและรูปภาพเพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ 

 ห้องที่ 5 สมัยรัตนโกสินทร์ จะมีวิดิโอเกี่ยววีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ 
มีข้อมูลรูปภาพเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ เศรษฐกิจการค้าในสมัยนั้น 

 ห้องที่ 6 มหานครแห่งอีสาน เป็นห้องที่มีประวัติเกี่ยวกับการ
เริ่มวิวัฒนาการครั้งแรก เช่น ทางรถไฟสายแรกของประเทศไทย 
การไปรษณีย์โทรเลข กำเหนิดถนนมิตรภาพครั้งแรก และการจัด
แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 24 และครั้งแรกของประเทศไทย 

 ห้องที่ 7 ของดีเมืองโคราช เป็นห้องที่แนะนำ การละเล่น 
ภาษา เอกลักษณ์ ท้องถิ่นของเมืองโคราช 

 ห้องที่ 8 เรือนโคราช เป็นห้องที่แนะนำเรือนโคราชของพ่อ 
คงซึ่งเป็นเรือนที่แสดงถึงความแข็งแรง มั ่นคง สวยงาม และ
สะท้อนภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรม ของอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2448 หรือ 
115 ปี ท่ีแล้ว 
4.3.3.2 การออกแบบแผนที ่
 การออกแบบแผนที่จะมีการให้ผู้ใช้งานเดินตามทางบังคับเดิน
เดินเป็นวงกลมตามห้องจัดแสดงและออกทางเข้า 

 
ภาพ 3 การออกแบบแผนผัง 

 
4.3.4 การพัฒนาระบบ 
 พัฒนารูปแบบแบบจำลองต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Blender 
โดยนำมาจัดเรียงและรันผ่านApp artsteps และใช้โทรศัพทบ์วก
กับแว่น VR Box เพื่อใช้ในการมองดูโลกเสมือนจริง 
4.3.5 การทดสอบระบบ 
 การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

1. ทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน 
- ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาการท่องเที่ยว 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ 

 - ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        2. ทดสอบผ่านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจำนวน 

400 คน  
 

 

Retrace of Korat History using 
Virtual Reality Technology 

 

ควบคุมการใชง้าน 
 

สร้างโปรเจค 
 

ติดตาม,ไลก,์แชร์ 
 

แกไ้ขโปรเจค 
 

ดูแลระบบ 
 

user customer 

Superadmin 

produce 
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4.3.6 การนำไปใช้  
User สามารถดาวน์โหลดแอพจาก Play store ลงโทรศัพท ์
ใช้ประกอบกับแว่น VR Box 2.0 VR glasses เพื ่อเข ้าส ู ่ โลก
เสมือนจริง 
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

4.4.1 ค่าเฉลี่ย �̅� 
คือผลบวกของสมาชิกทุกจำนวน หารด้วยจำนวนสมาชิกใน

รายการนั้น ถ้ารายการของจำนวนเกี่ยวข้องกับประชากรทางสถติิ
จะเรียกว่า ค่าเฉลี่ยประชากรและถ้าเกี่ยวข้องกับตัวอย่างทาง
สถิติจะเรียกว่า ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 
[6] Nullzerobot 

�̅�  =  
∑ 𝒙

𝒏
 

 
  4.4.2 การหาค่าเฉลี่ย s.d.  

เป็นการวัดการกระจายแบบหนึ่งของกลุ่มข้อมูล สามารถ
นำไปใช้กับการแจกแจงความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ประชากร 
หรือมัลติเซต  
[7] Psaipetc 

𝒔. 𝒅. = √
𝒏 ∑ 𝒙𝟐  − (∑ 𝒙)𝟐

𝒏(𝒏 − 𝟏)
 

 
 

การให้คะแนนความพึงพอใจ 
มีอยู่ 5 ระดับความพึงพอใจ 
  5  หมายถึง มากท่ีสุด 
  4  หมายถึง มาก 
  3  หมายถึง ปานกลาง 
  2  หมายถึง  น้อย 
  1 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 4.2.3.1.2 ค่าเฉลี่ย  ความพึงพอใจ 
 4.50-5.00  หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.50-4.49 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
2.50-3.49 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย 

 0.50-1.49 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

5. ผลการดำเนินการวิจัย 
 

5.1 ผลการพัฒนาสื่อสามมิตเิพ่ือย้อนอดีตเมืองโคราช 
  

 
ภาพ 4 หน้าเขา้เร่ิมต้นใช้งาน 

 

 
ภาพ 5 ภาพจำลองบริเวณห้องที่ 1 หอ้งต้นกำเนิดอารยธรรม 

 

 
ภาพ 6 ภาพจำลองบริเวณห้องที่ 1 หอ้งต้นกำเนิดอารยธรรม 

 

 
ภาพ 6 ภาพจำลองบริเวณห้องที่ 2 หอ้งสมัยทวารวดี 

 

 
ภาพ 7 ภาพจำลองบริเวณห้องที่ 2 หอ้งสมัยทวารวดี 
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ภาพ 8 ภาพจำลองบริเวณห้องที่ 3 หอ้งสมัยลพบุร ี

 

 
ภาพ 9 ภาพจำลองบริเวณห้องที่ 4 หอ้งสมัยอยธุยา 

 

 
ภาพ 10 ภาพจำลองบริเวณห้องที่ 4 หอ้งสมัยอยธุยา 

 

 
ภาพ 11 ภาพจำลองบริเวณห้องที่ 5 หอ้งสมัยรัตนโกสินทร์ 

 
ภาพ 12 ภาพจำลองบริเวณห้องที่ 5 หอ้งสมัยรัตนโกสินทร์ 

 

 
ภาพ 13 ภาพจำลองบริเวณห้องที่ 6 หอ้งมหานครแห่งอีสาน 

  

 
ภาพ 14 ภาพจำลองบริเวณห้องที่ 6 หอ้งมหานครแห่งอีสาน 

 

 
ภาพ 15 ภาพจำลองบริเวณห้องที่ 7 หอ้งของดีโคราช 

 

 
ภาพ 16 ภาพจำลองบริเวณห้องที่ 7 หอ้งของดีโคราช 

 

 
ภาพ 17 ภาพจำลองบริเวณห้องที่ 8 เรือนโคราช 

 
ภาพ 18 ภาพจำลองบริเวณห้องที่ 8 เรือนโคราช 
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5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ใช้งาน 

6.สรุปและอภิปายผล 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานจำนวน 

300 คน ชาย 170 คน หญิง 130 คน ที่มีต่อระบบภาพเสมือน
จร ิง กรณ ีศ ึกษาประว ัต ิศาสตร ์ความเป ็นมาของจ ังหวั ด
นครราชสีมาการจำลองห้องต่าง ๆ ในรูปแบบ 3มิติ มีความ
เสมือนจริง และมีความน่าสนใจ ทำให้ผู้ที่ไม่เคยใช้งานแว่นVR 
เข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งไปกับแว่นสรุปผลการประเมินรูปภาพมี
ความน่าสนใจดังนี้ ช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.6 อายุ 20-30 ปีมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.3 อายุ 31-40 ปี มี
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.6 อายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจเฉลีย่ 
4.5  ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการมีคา่เฉลีย่ดงันี ้
ช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความพึงพอใจเฉลี่ย 5 อายุ 20-30 ปี มี
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.7 อายุ 31-40 ปี มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.4 
อายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 

 
7.ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอด
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 360 องศา 

1.ควรมีการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้งานเพื่อที่จะ
สามารถนำไปใช้ในการท่องเที่ยวหรือการศึกษาข้อมลู 

2.ถ้าผู้ศึกษามีความสามารถในการปั้นแบบจำลอง ท่าน
สามารถนำแบบจำลองมา ADD OBJECT ได ้

3.หากมีความสงค์ในการนำเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง
ไปพัฒนาต่อ ควรศึกษาข้อมลูและเนื้อหาท่ีสำคญัเพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ประสิทธิภาพ 

 
หัวข้อการประเมิน 

 

�̅� 

 
S.D. 

เกณฑ์
ประเมิน 

 ด้านข้อมูล/เนื้อหา 
1. ภาษาเข้าใจง่าย 

กระชับ อธิบาย
ข้อมูลชัดเจน 

4.93 0.25 มากที่สุด 

2. ข้อมูลทีน่ำเสนอ
ครบถ้วนตรงกับ
ความต้องการ 

4.57 0.50 มากที่สุด 

3. สามารถเลือกดู
ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง 

5 0 มากที่สุด 

4. รูปภาพมีความ
น่าสนใจ 

4.73 0.45 มากที่สุด 

ด้านUsability Test 

1. ความสะดวกและ
การใช้งานแว่นVR 

4.87 0.34 มากที่สุด 

2. ขนาดตัวอักษร
ชัดเจน 

4.93 0.25 มากที่สุด 

3. กราฟฟิกมีความ
น่าสนใจ 

4.87 0.34 มากที่สุด 

4. เมนูมีความเข้าใจ
ง่าย 

5.00 0 มากที่สุด 

ด้านFunction Test 

1. สามารถเดินทางได้
อย่างถูกต้อง 

4.93 0.25 มากที่สุด 

2. เลือกหน้าต่างอย่าง
เข้าใจง่าย 

4.57 0.5 มากที่สุด 

3. แผนผังมีความ
เข้าใจง่าย 

4.73 0.45 มากที่สุด 

4. ควบคุมการเดินได้
ง่าย 

5 0 มากที่สุด 
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แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
Nature tourism Application using Virtual Reality Technology  

 
รติพร คลังบุตร1  และสุธาสินี จติต์อนันต์1* 
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บทคัดย่อ 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติทำให้สุขภาพของประชากรที่ดีขึ้น 

ซึ่งในปัจจุบันการเข้าถึงธรรมชาติอาจเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว และชุมชน
เมืองที่ห่างไกลจากธรรมชาติ ดังนั ้นผู ้วิจัยจึงได้นำเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจำลองธรรมชาติ โดย
แสดงถึงบรรยากาศธรรมชาติแต่ละฤดูกาล ในงานวิจัยนี้ได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจพบว่าด้านการออกแบบฉาก โมเดล และ
แอนิเมชันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
ประสิทธิภาพในการใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับ
มากที่สุด และด้านความรู้ และประโยชน์ท่ีได้รับ มีค่าเฉลี่ยเทา่กบั 
4.50 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงธรรมชาติ
ได้และคลายความเครียด เป็นการส่งเสริมทางด้านอารมณ์และ
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 
คำสำคัญ -- ความจริงเสมือน,  ภาพ 3 มิติ,  ธรรมชาติจำลอง 
 

ABSTRACT 
 The natural environment has the effect of improving 
the health of the population. However, people access 
to nature is sometimes difficult, especially for people 
with limited movement and urban communities that 
are far from natural. Therefore, the research has 
applied virtual reality technology to simulate nature of 
each season. The application was evaluated 
performance using user satisfaction. The results of the 
satisfaction assessment showed that the satisfaction of 
--------------------------------------------------------------------------- 
* Corresponding Author 

screen, model and animation design was 4.18 at the 
highest level. The average efficiency satisfaction of 
implementation was 3.96, which was the highest. The 
satisfaction of knowledge and usefulness was the 
average level of 4.50, which was the highest. The results 
showed that the application of virtual reality 
technology that users can access nature and increase 
promote emotional and mental health. 
Keywords -- Virtual Reality, 3D model, Nature tourism 

 
1. บทนำ 

ธรรมชาติเป็นสิ ่งที ่มีความสำคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมาก 
เพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง และมีอยู่อย่างจำกัด [1] ซึ่ง
ธรรมชาติมีประโยชน์สามารถสนองความต้องการของมนุษย์ได้ 
ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ 
[2] ซึ่งปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตขาดไม่ได้ 
ได้แก่ อากาศ น้ำอีกทั้งยังมีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ ซึ่งมีประโยชน์ต่อองค์ประกอบของผู้ผลิตที่ต้องสรา้ง
อาหารเลี้ยงสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ 

จากงานวิจัยชีวิตของคนเมือง [3]  ทำให้พบว่าว่าชุมชนเมอืง
ม ีประชากรหนาแน่นมากตามความเจริญของเม ือง ทำให้
สิ ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น อากาศ น้ำ ดิน แสง เสียง สิ่ง
ปฏิกูล เปลี่ยนแปลงไป ขาดความสมดุลตามธรรมชาติเนื่องจาก 
ทำให้มนุษย์ต้องสูญเสียสิ่งที่ช่วยสร้างสุขภาพและอนามัย มีพิษ
และอันตรายต่อชีวิต  

ปัจจุบันมีหลักฐานมากมายที่ชี้ให้เห็นว่าแม้แต่การสัมผัสกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในระยะสั้น เช่นป่าไม้สวนสาธารณะ
และชายหาดก็สามารถมีผลลัพธ์ที่ดีหลายประการต่อสุขภาพและ
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ความเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ประชากรในเมือง อย่างไรก็
ตามการเข้าถึงธรรมชาติในบางสถานการณ์อาจใช้เวลานานและ
ยากโดยเฉพาะอย่างยิ ่งสำหรับบุคคลที ่ม ีข ้อจำกัด ในการ
เคลื่อนไหวเช่นความพิการทางร่างกายหรือในสถานการณ์การ
ดูแล ดังนั้นการทำงานที่เพิ ่มมากขึ้นจึงกำลังตรวจสอบวิธีการ
แทนที ่ประสบการณ์ในร ่างกายด้วยร ูปแบบของการสัมผัส 
"เสมือน" เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้รับประโยชน์อย่างมากที่สุดจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  

ดังนั้นในปัจจุบันได้มีความพยายามสร้างป่าในเมือง พื้นที่สี
เขียวท่ามกลางป่าคอนกรีต คนเมืองต่างโหยหาอากาศที่ดี และ
พลังชีวิตจากต้นไม้ใหญ่ ที่หาได้น้อยมากในเมืองใหญ่ องค์การ
อนามัยโลก (WHO) กำหนดว่าเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีควรมีพื้นที่
สีเขียวอยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน แต่ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีพื้นที่สี
เขียวทั้งหมดรวมแล้วที่ 6.43 ตารางเมตรต่อคนเท่านั้น ซึ่งถือว่า
ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และต่ำกว่าพื้นที่สีเขียวในประเทศพัฒนา
แล้วอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา (23.1 ตารางเมตรต่อคน) แคนาดา 
(12.6 ตารางเมตรต ่อคน) และจำนวนต ้นไม้ ย ืนต ้นกว่า 
3,000,000 ต้นในกรุงเทพฯ [4]  

ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างภาพเสมือนจริงทำให้
สามารถสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ ได้แก่ เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน หรือ VR (Virtual Reality)  เป็นเทคโนโลยีที ่กำลัง
เข ้ามามีบทบาทในชีว ิตประจำวันของคนในยุคด ิจ ิท ัล [5] 
เทคโนโลยีความจริงเสมือน หรือ VR (Virtual Reality) เป็น
เทคโนโลย ีท ี ่ ใ ช ้ จำลองสภาพแวดล ้อมจร ิ งข ึ ้ นมาจาก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ ทำให้ผู้ใช้งาน
รู้สึกเหมือนว่าตัวเองได้เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นจริง ๆ โดย
ผ่านอุปกรณ์แสดงผลภาพและเสียงต่าง ๆ เช่น แว่นตาสวมศีรษะ 
(Head-mounted Display) หรือห้องจำลองสภาพแวดล้อม 
(Cave Automatic Virtual Environment: CAVE) และผู้ใช้งาน
ยังสามารถโต้ตอบ ควบคุมกับระบบได้ ด้วยตนเองในสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกจำลองขึ้น [6] 

ดังนั ้นผ ู ้ศ ึกษาจึงได ้นำเทคโนโลยีความจร ิงเสมือนมา
ประยุกต์ใช้ในการจำลองสภาพแวดล้อมธรรมชาติออกมาเป็น 
360 องศา และเป็นภาพสามมิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้
สามารถเข้าถึงและสัมผัสกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การ
จำลองบรรยากาศของธรรมชาติ เช่น ป่าเขา, ต้นไม้ทุ่งหญ้า, 
น้ำตก, สายน้ำ,เสียงนกร้อง และอีกหลายๆบรรยากาศเพื่อเป็น

การผ่อนคลายความเครียดของผู้ใช้  ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มี
เวลาออกไปพักผ่อนตามธรรมชาติและวิถีชีวิตคนเมืองที่ไม่มีเวลา
ออกไปเที่ยวต่างจังหวัด  และในอนาคตเมืองไทยจะเป็นสังคมคน
สูงอายุ วัยทำงานจะต้องทำงานหนักกว่าเดิมเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่
ทำให้ได้ผ่อนคลาย  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1) เทคโนโลยีความจริงเสมือน หรือ VR (Virtual Reality) 
เป็น ระบบเสมือนจริงที่มีอุปกรณ์เพื่อใช้ในการมอง การได้ยิน 
การสัมผัสจากโลกท่ีจำลองขึ้น และอุปกรณ์ที่สามารถบันทึก และ
ส่งเสียงพูด หรือเคลื่อนไหวได้ในโปรแกรมที่ทำให้เกิดการจำลอง 
[7] ทำให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง ระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถตรวจรับความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ นำไป
ประมวลผลและแสดงผลให้ผู้ใช้ตอบสนองการเคลื่อนไหวนั้นโดย
เหมือนภาพจริง และอาจเพิ่มความรู้สึกอื่น เช่น แรงตอบสนอง 
หรือความเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อม ประกอบให้เหมือนจริงมาก
ขึ้นได้อีก 

2) การสร้างและออกแบบโมเดล 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม 
Blender ซึ่ง Blender เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการพัฒนาภาพ
สามมิติ โดยสามารถสร้างโมเดล รูปทรงต่าง ๆ สามารถกำหนด
พื้นผิวหรือลวดลายให้กับวัตถุ สามารถจัดแสงกำหนดมุมมอง 
และสามารถ สร้างชิ ้นงานให้เป็นแอนิเมชัน เป็นต้น หลักการ
ทำงานของโปรแกรม Blender จะเป็นการทำงานที่ต้องใช้ทกัษะ
ในด้านการออกแบบ [8] 

3) การสร้างฉาก VR โดยใช้โปรแกรม Unity โปรแกรม Unity 
3D คือ Game Engine ที ่ช่วยสร้างเกม 3 มิติ และปัจจุบันก็
สามารถเกมส์ 2 มิติได้ด้วยซึ่งสามารถทำงานหลายแพลตฟอร์ม 
เช่น Windows, Androids, iOS, WEB โดยวิธีการทำงานของ 
Unity3D จะแปลงเป็นภาษา C# หรือ JavaScript ทำให้สามารถ
พัฒนางานได้หลายรูปแบบ [9] 

4) การเขียนโปรแกรมควบคู่กับการใช้งานใน Unity 3D โดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio เป็นภาษาคอมพิวเตอร์
ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทไมโครซอฟท์ และเป็นโปรแกรมตัวหนึ่ง
ที่เป็นเครื่องมือท่ีช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่าง ๆ และเป็น
โปรแกรมที ่  ใช้ทำงานในระบบปฏิบ ัต ิการ Windows เช่น 
โปรแกรมสำหรับการคำนวณเลข โปรแกรมฐานข้อมูล เช่น 
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Microsoft Access, Microsoft SQL Server เป็นต้น นอกจากน้ี
ม ีส ่วนประกอบของ ActiveX เพ ื ่อรองร ับ การใช ้งานบน
อินเตอร์เน็ตให้สามารถทำงานและโต้ตอบกันได้ [10] 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุรพงษ์ วิริยะและคณะ [11]  พัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครสวรรค์ งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้เชิง
วัฒนธรรมแก่สถานที่ท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเสมอืน
จริงในรูปแบบ Augmented Reality (AR) โดยมีโปรแกรมใน
การพัฒนาดังนี ้ 1) โปรแกรม Unity สำหรับสร้างระบบ AR 
Code 2) โปรแกรม Cinema 4D ในการสร้างโมเดล 3 มิติ 3) 
โปรแกรม Adobe Audition สำหรับ ตัดต่อเสียง และอัดเสียง 4) 
โปรแกรม Adobe illustrator CC สำหร ับวาดร ่างสถานที่
ท่องเที่ยวด้วย 5) โปรแกรม Sketch UP Pro สำหรับปั้นโมเดล 3 
มิติ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานอยู่ใน
ระดับดี 
 สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ และคณะ [12]  พัฒนาบทเรียนเพื่อ
ความบันเทิงแบบโต้ตอบด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนการ
สำรวจระบบสุริยะ ซึ่งเป็นการสำรวจระบบสุริยะ 2 รูปแบบ คือ 
การสำรวจแบบเข้าไปศึกษาดวงดาว และการสำรวจแบบท่อง
อวกาศ ทำให้ผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบกับแอปพลิเคชัน 
โดยงานวิจัยนี ้พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ทำงานร่วมกับแว่นการ์ดบอดวีอาร์ (Cardboard VR) 
และผลการประเมินจากผู้ใช้งานนั้น พบว่ามีค่าเท่ากับ 4.35 คือ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก และผู้งานมีความเข้าใจกับระบบ
สุริยะมากข้ึน 
 วร ัตน์ แซ ่โค ้ว และสุรชัย ประเสริฐสรวย [13] พัฒนา
แบบจำลองโลกเสมือนจริง สำหรับบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
เรื่องการท่องโลกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการนำรูปแบบมา
พ ัฒนาบทเร ียนม ัลต ิม ี เด ียปฏ ิส ัมพ ันธ ์ ให ้ม ีค ุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน รวมทั ้งเพื ่อเปรียบเทียบ 
คะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียน โดยผลการวิจัย
แอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ช่วยทำให้ คะแนนสอบหลังเรียน ผ่าน
บทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์โลกเสมือนจริง สูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และพบว่า

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานนั้น อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย รวม
เท่ากับ 4.40 
 วรเมธ ผ่องสุวรรณ และ ระชานนท์ ทวีผล [14]  ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีภาพจำลองเสมือนจริงสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยใน
เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อนำมา
ประยุกต์และค้นหาแนวทางการนำไปใช้พัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุ 
ช่วยให้ผู้สูงอายุพบกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ทำให้ข้อจำกัดทาง
กายภาพของผู้สูงอายุยากต่อการเข้าถึง เช่น ระบบภาพจำลอง
สามารถจำลองสภาพแวดล้อมของยอดเขาได้โดยที่ผู้สูงอายุไม่
ต้องออกไปผจญกับความลำบากของการปีนเขา โดยนำผู้สูงอายุ
จำนวน 9 รายมาทำแบบสอบถามในเชิงลึกนำมาสร้างโลกเสมือน
จริงขึ้นมาแล้วนำมาให้ผู้ทดลองใช้ ผู้ทดลองใช้ให้ความสนใจและ
ประทับใจในรูปแบบสื่อที่ได้มีการนำเสนอโดยที่ผู้ใช้มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก  
 จากการศ ึกษาข ้อม ูลเบื ้องต ้นทำให ้งานวิจ ัยน ี ้ เห ็นถึง
ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติให้กับบุคคลที่
ไม่มีเวลาออกไปพักผ่อนตามธรรมชาติ ด้วยการนำเทคโนโลยี
เสมือนจริงเข้ามานำเสนอการท่องเที่ยวธรรมชาติ เนื่องจากพบว่า
เทคโนโลยีเสมือนจริงสามารถนำมาประยุกต์กับงานได้หลายด้าน 
รวมถึงด้านการท่องเที่ยวที่นำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีเสมือน
จร ิง เปล ี ่ยนสถานที ่ท ่องเที ่ยวร ูปแบบเดิมเป็นการจำลอง
ธรรมชาติให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และสามารถให้ประโยชน์
ด้านอารมณ์ความเป็นอยู่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงธรรมชาติได้ 
ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย โดยงานวิจัยนี้ได้พัฒนาแอปพิเคชันจำลอง
ในรูปแบบ Virtual Reality เพื ่อเป็นการศึกษาถึงการใช้ 3D 
Model และนำเสนอ VR ใน รูปแบบวิดีโอ 360 องศาที ่ผ ู ้ใช้
สามารถสัมผัสธรรมชาติในรูปแบบเสมือนจริง อีกทั้งซอฟต์แวร์
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ 

 
3. วิธีการดำเนินการวิจัย 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
1) ขอบเขตด้านการศึกษาข้อมูล  
เนื้อเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจนำมาใช้ในการสร้างโลกเสมือนจริง VR 

คือ เร ื ่อง “การท่องเที ่ยวธรรมชาติ” แบ่งออกเป็น 4 ฉาก 
ประกอบด้วย   

- ฉากท่ี 1 ฤดูฝน 
- ฉากท่ี 2 ฤดูหนาว 
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- ฉากท่ี 3 ฤดูร้อน 
- ฉากท่ี 4 ทะเล 

2) ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน คือ บุคคลทั่วไป 
3) ขอบเขตด้านเทคโนโลยี 

- โปรแกรม Unity3D ใช ้สำหร ับสร ้ าง  Virtual 
Reality 

- โปรแกรม Blender ใช้สำหรับสร้างโมเดล 3 มิติ 
- โปรแกรม Visual Studio 2017 ใช้สำหรับเขียน

โค้ดภาษา C 
- โปรแกรม Andiron  Studio 4.0.1 ใช้ในการ Build 

โปรเจ็กต์ใน Unity 3D เข้าสู่ VR บน Android 
- โทรศัพท์มือถือ (ที่มี Gyroscope Sensor) 
- แว่นตา VR 

4) ขอบเขตด้านระบบ  
- เลือกฉากธรรมชาติได้ 4 ฉาก  
- แสดงฉากท ี ่ประกอบด ้วยภาพ 3D และ 3D 

animation  
 

3.2 ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย 
 1) ศึกษารวบรวมข้อมูล ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องศึกษา
ข้อมูลความเป็นมาเกี ่ยวกับธรรมชาติ  ศึกษาการทำงานของ
เทคโนโลยีความเป็นความจริงเสมือน (Virtual Reality)ศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจัยเกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
(Virtual Reality) 
 2) ศึกษาโปรแกรมที่ใช้งาน ศึกษาโปรแกรม Blender เพื่อใช้
ในการสร้างและออกแบบโมเดล 3 มิติ และ แอนิเมชันศึกษา
โปรแกรม Unity 3D เพื ่อพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
(Virtual Reality) ในการสร้างฉากธรรมชาติทั้ง 4 ฉาก 
 3) ออกแบบ User Interface และ Storyboard ทำการ
ออกแบบ User Interface และออกแบบ Storyboard ของฉาก
แต่ละฉากที่นำไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 4) พัฒนาแอปพลิเคชันทำการพัฒนาโมเดล (Model) และ
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ซึ่งจะใช้โปรแกรม Blender ใน
การจัดทำ และสร้างสถาพแวดล้อมธรรมชาติ โดยใช้โปรแกรม 
Unity3D รวมทั ้งม ีการนำ Google VR SDK เข ้ามาช่วยปรับ
มุมมองเพื่อใช้สร้างแอปพลิเคชันให้เป็นมุมมองความเป็นจริง
เสมือน (Virtual Reality) 

 5) ติดตั้งและทดสอบแอปพลิเคชัน การติดตั้งและทดสอบ
แอปพลิเคชัน โดยให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งานจริง เพื่อตรวจสอบ หา
ข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องจากแอปพลิเคชัน                                         
 6) ปรับปรุงและแก้ไขแอปพลิเคชันเมื่อพบข้อผิดพลาดของ
แอปพลิเคชันจัดทำการปรับปรุงและแก้ไขให้เกิดความ ถูกต้อง
และตรงต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 7) ประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการทำงานทดสอบ
และประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการทำงานของแอป
พลิเคชันจากผู้ใช้งาน เพื่อทำการคำนวณและสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
 8) สรุปผลการดำเนินนำข้อมูลจากการประเมินมาสรุปผล 

 
ภาพ 1 ขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชัน 

 
3.3 ขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชัน 

ในขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชันแสดงดังภาพ 1 มี
ขั้นตอนดังน้ี 
 1) หน้าจอเมนูหลักท่ีจะประกอบไปด้วยฉาก 4 ฉาก ได้แก่ ฤดู
ฝน, ฤดูหนาว, ฤดูร้อน, ทะเล 

2) หากต้องการเข้าชมสภาพแวดล้อมธรรมชาติเลือกเมนู 
ภายในแต่ละฉากสามารถ และสามารถกลับไปยังเมนูหลักได้จาก
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ปุ่ม back ภายในฉาก  ซึ่งมีหลายจุดเพื่อความสะดวกในการ
กลับไปยังหน้าเมนู  

3) ถ้าหากผู้ใช้ต้องการออกจากแอปพลิเคชันสามารถกดออก
ที่หน้าเมนูหลัก 
 
3.4 การออกแบบ Storyboard   
 แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสมือนได้ออกแบบ Storyboard สำหรับการแสดงผลที่กำหนด
ดังต่อไปนี้ 
 1) หน้าหลักของแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวธรรมชาติด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือนประกอบด้วยเมนู 5 เมนูได้แก่ ฤดูฝน, 
ฤดูหนาว, ฤดูร้อน, ทะเล และเมนูออก เพื่อออกจากแอปพลิเค
ชัน แสดงดังภาพ 2 
 

 
ภาพ 2 เมนูหลักของแอปพลิเคชัน 

 
 2) ฉากธรรมชาติทั้ง 4 ฉาก ได้แก่ ฉากฤดูฝน แสดงดังภาพ 3
ฉากฤดูหนาว แสดงดังภาพ 4 ฉากฤดูร้อน แสดงดังภาพ  5 และ
ฉากทะเล แสดงดังภาพ 6 ทั้ง 4 ฉากนั้นจะสร้างโมเดลโดยใช้
โปรแกรม Blender ซึ่งในแต่ละฉากจะเป็นจะนำเสนอบรรยาย
กาศสภาพแวดล้องธรรมชาติออกมาในรูปแบบของโมเดล 3 มิติ 
และแอนิเมชันโมเดลและสภาพแวดล้อมประกอบภายในฉาก    

 
ภาพ 3 ฉากฤดูฝน 

 
ภาพ 4 ฉากฤดูหนาว 

 

 
ภาพ 5 ฉากฤดูร้อน 

 

 
ภาพ 6 ฉากทะเล 

 

3.5 การออกแบบโมเดล 3 มิติ 
 1) การสร้างโมเดลนั้นจะต้องทำการออกแบบตัวโมเดลหรือมี
รูปภาพตัวอย่างจริงที่จะใช้ในการปั้นโมเดลเพื่อให้มีความสมจริง 
ซึ่งในข้ันตอนแรกจะเป็นการ Import รูปภาพตัวอย่างโมเดลที่จะ
ปั้น เข้ามาในโปรแกรม เพื่อเป็นแบบในการปั้นโมเดล  แสดงดัง
ภาพ 7  
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ภาพ 7 การสร้างโมเดล 

 

 2) เมื่อได้โมเดลหมีแล้ว จะเป็นการทำ Rig หรือการใส่กระดูก
ให้กับหมี เลือก Armature ในแถบเครื่องมือด้านข้าง จากนั้นว่าง
ตำแหน่งกระดูกให้ได้ตามรูปทรงของหมี แสดงดังภาพ 8  

 
ภาพ 8 การทำแอนิเมชัน 

  
 3) เมื่อสร้างโมเดลแอนิเมชันเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็น
การ Export เป็นไฟล์ .fbx เพื ่อนำไปใช้ในโปรแกรม Unity3D 
แสดงดังภาพ 9 

 
ภาพ 9 การ Export ไฟล์โมเดล 

 
3.6 การสร้างฉากในโปรแกรม Unity3D 
 1) เมื่อทำโมเดลและแอนิเมชันเรียบร้อยแล้ว จะเป็นขั้นตอน
การสร้างฉากและการทำ Virtual Reality โดยหน้าเมนูหลักจะ
เป็นการสร้างฉากของหน้าเมนูหลัก ประกอบด้วย ฉากฤดูฝน ฤดู
ร้อน ฤดูหนาวและทะเล แสดงดังภาพ 10  

 
ภาพ 10 การสร้างหน้าเมนูหลัก 

 2) การสร ้างฟังก ์ช ันต่าง ๆ เช่น Main Camera ซึ ่งเป็น
ตัวกำหนดทิศทางของกล้องเพื่อให้แสดงในครั้งแรกของการเล่น
แอปพลิเคชัน แสดงดังภาพ 11 

 
ภาพ 11 มุมกล้องของ Main Camera 

 

 3) การสร้าง Terrain เล ือก Object Terrain ในหน้าต่าง 
Hierarchy และไปท่ี หน้าต่าง Inspector เลือกเครื่องมืออันแรก 
เลือก Brush แล้วคลิกไปที่ Object Terrain ในหน้าต่าง Scene 
มันจะเกิดเนินสูงขึ้น ถ้าคลิกซ้ำที่เดิมก็จะสูงเรื่อย ๆเป็นภูเขา 
จากนั้นทำการใส่ Texture ให้กับ Terrain จะได้พื้นผิวหญ้าและ
พื้นผิวภูเขา แสดงดังภาพ 12 

 
ภาพ 12 การสร้าง Terrain 

 

 4) เมื่อสร้าง Terrain แล้ว นำโมเดลที่มีแอนิเมชันเข้ามาใส่ใน
โปรแกรม Unity3D นอกจากนี้ยังมีการนำ Asset Store ที่มีอยู่
ใน Unity3D มาช่วยในการประกอบฉาก เช่น ก้อนหิน น้ำ ต้นไม้ 
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เป็นต้น มีการนำเสียงฝนตกมาใส่เพื่อความสมจริง แสดงดังภาพ 
13 

 
ภาพ 13 การใส่เสียงประกอบภายในฉาก 

 5) การสร้าง Effects ในโปรแกรม Unity3D โดยจะสร้าง 
Texture ของน้ำตกด้วยการนำภาพที ่เหมือนสายน้ำมาทำใน
โปรแกรม Photoshop แล้วนำมาใส ่ใน unity ทำการสร ้าง 
Effects -> Particle System แล ้วลากร ูปท ี ่ทำในโปรแกรม 
Photoshop ลงไปและทำการปรับแต่ง นอกจากนั้นการสร้าง 
Effects ฝนตก แสดงดังภาพ 14 ส่วน Effect น้ำตก หิมะ ใบไม้
ร่วง และนก มีการทำเทคนิคแบบเดียวกัน  

 

 
ภาพ 14 การสร้าง Effects 

 

 6) การใส่ Script ให้กับ Player จะเป็น Script สำหรับการ
กำหนด Player ก้มหน้าแล้วเดิน แสดงดังภาพ 15 เมื่อได้ Script 
มาแล ้วนำมาใส ่ใน Object Player โดยการคลิกท ี ่  Object 
Player แถบ Inspector ด้านขวาจะขึ ้นข้อมูล Component 
ต่าง ๆ ของ Object ให้คลิก Add Component พิมพ์ค้นหาไฟล์
ชื ่อ Script ที ่เขียนไว้ และตั ้งค่าการก้มหน้าว่าก้มหน้าองศา
เท่าไหร่จะเป็นการเดิน แสดงดังภาพ 16 

 
ภาพ 15 การเขียนโปรแกรมสำหรับก้มหน้าแล้วเดิน 

 
ภาพ 16 ค่า Script ให้ก้มหนา้ประมาณ 20 องศาจะเป็นการเดิน 

 

 7) การเปลี่ยนฉากในแต่ละ 4 ฉาก จะมีปุ่มให้เลือกภายใน
ฉาก คือ Back/กลับ เมื่อกดปุ่ม Back จะกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
มีเมนูให้เลือกเพื่อเปลี่ยนไปยังฉากอื่นหรือออกจากแอปพิเคชัน 
โดยการสร้างวัตถุ Button ขึ้นมา แล้วเปลี่ยนช่ือให้ตรงตามฉากที่
กำหนด ซึ่งในวัตถุจะมี Component คือ GVR Button (Script) 
จะเป็นตัวกำหนดเวลาสำหรับคลิกให้ Pointer แสดงดังภาพ 17 
และ Event Trigger (Script) จะเป็นตัวสำหรับการ Interaction 
ในการเปลี่ยนฉาก แสดงดังภาพ  18 

 
ภาพ 17 Pointer 



2949 

 

  

 
ภาพ 18 Event Trigger(Script) สำหรบัการทำ Interaction 

 
4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลการพัฒนางานวิจัย 
จากการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที ่ยว

ธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ได้ผลจากการออกแบบ
แสดงดังภาพ  19 – 23 

 
ภาพ 19 หนา้แรกของแอปพลิเคชัน 

 

 
ภาพที่ 20 ฉากฤดูฝน 

 

 
ภาพ 21 ฉากฤดูหนาว 

 

 
ภาพ 22 ฉากฤดูร้อน 

 
ภาพ 23 ฉากทะเล 

 
4.2 การประเมินผลการวิจัย 

การประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน โดยผู้
ทดสอบทั้งหมด 10 คน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ซึ่งในตอนท่ีหนึ่งคือ
การประเมินประสิทธิภาพเกี่ยวกับการออกแบบฉาก โมเดล และ
แอนิเมชันดังตาราง 1 ตอนที่สองคือการประเมินประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับการใช้งานดังตาราง 2 และตอนที่สามคือการประเมิน
ความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับดังตาราง 3 

ผลการประเมินประสิทธิภาพเกี่ยวกับการออกแบบฉาก 
โมเดล และแอนิเมชัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

โดยเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.18, S.D = 0.59) โดย
หัวข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ รูปแบบโมเดล 3 มิติ มีความสวยงาม 

โดยมีระดับผลประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.50, 
S.D = 0.71) และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รูปแบบฉาก
สามารถสื่อความหมายได้ถูกต้อง และเข้าใจได้ง่าย โดยมีโดยมี

ระดับผลประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.40, S.D = 0.52) 
ผลการประเมินประสิทธิภาพเกี่ยวกับการใช้งาน พบว่า 

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ในใน

ระดับมาก (𝑥̅  = 3.96, S.D = 0.74) 
ผลการประเมินความรู้และประโยชน์ที ่ได้รับ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ในระดับ

มาก (𝑥̅  = 4.50, S.D = 0.52) 
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5. สรุปผลการวิจยั 

    ในการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยว
ธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อนำมาใช้ในการ
แก้ปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงธรรมชาติให้มีความน่าสนใจมาก
ขึ้น และสามารถจำลองธรรมชาติใช้แทนธรรมชาติจริง ผลที่ได้ 
สามารถทำให้ทุกคนเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้ง่าย มี
ความน่าสนใจมากขึ ้นและเป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์ทาง
อารมณ์ในการเยี่ยมชมธรรมชาติภายใต้โลกเสมือนจริง  โดยมี
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู๋ในระดับมากถึงมากที่สุด 

 
ตาราง 1 การประเมินประสิทธิภาพเกี่ยวกับการออกแบบฉาก โมเดล และ
แอนิเมชัน 

 
 

ตาราง 2 การประเมินประสิทธิภาพเกี่ยวกับการใช้งาน 

 
 

 

ตาราง 3 การประเมินความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับ 
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ฉบับท่ี 1 (2558). หน้า 36-45.  

[14] วรเมธ ผ่องสุวรรณ และระชานนท์ ทวีผล., “การพัฒนาแนว
ทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพจำลองเสมือนจริงสำหรับ
กลุ่มผู ้สูงอายุชาวไทยในเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร ,” 
การประชุมว ิชาการระดับชาติ ด ้านการบร ิหารกิจการ
สาธารณะ ครั้งท่ี 4, จังหวัดขอนแก่น, 4 สิงหาคม 2560 หน้า 
469-476. 
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บทคัดย่อ 
เกมผจญภัยในปริศนา ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อพัฒนาเกม 

Puzzles Adventure เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการผสมของสี
และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันหรือสามารถนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นได้ เกมนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างเกมแนว ผจญภัย
กับเกมแนวปริศนา ซึ ่งเครื ่องมือที ่ใช้ในการพัฒนาเกมนี้ คือ 
โปรแกรม Unity โดยมีผู้ใช้งานคือเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปที่อยู่ในวัย
เรียนและเริ่มที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในส่วน
ของการพัฒนาโครงงานเกมผจญภัยในปริศนานั้นผลของการ
พัฒนาเกมนั้นได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานไปในทางที่ดีและตรง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน 

กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบ ได้แก่ เด็กที่มีอายุ 6 ปีขึ ้นไป 
และสนใจเกี่ยวกับเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมจำนวน 10 คน 
ซึ่งผลการทดสอบความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  
คำสำคัญ – การผสมสี, เด็กอายุ 6 ปีข้ึนไป, เกม, 
 

ABSTRACT 
 Puzzles Adventure Game aims to develop Puzzles 
Adventure game. Fostering individual knowledge with 
color combinations and problem solving so that 
children can apply them to practice in daily life or to 
apply their knowledge to a higher level of education. 
This game is a blend of adventure games and puzzle 
games. The game development tool is Unity, which is 
used by children aged 6  and over who are in school 
age and are starting to use computers to learn things. 
As for the development of puzzle adventure game 

projects, the results of the game development are well 
received by users and meet the objectives of the 
project. 
 The sample subjects were 10 children aged 6 years 
and over and were interested in computer games, 
where satisfaction test was the highest with a mean of 
4.51 and a standard deviation of 0.50. 
Keywords -- Color combination, children aged 6, game, 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีผลต่อชีวิตประจำวัน
มากยิ่งข้ึน เทคโนโลยีเกมเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท
ที่สำคัญในปัจจุบัน โดยจะสังเกตเห็นได้จากผูค้นในสังคม เช่นเด็ก
เล็ก เด็กวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ต่างมีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง คนใน
สังคม ทุกเพศ ทุกวัย ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับเกมในยุคปัจจุบัน
เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการเล่นเกมนั้นช่วยในเรื่องของการ
ผ ่อนคลายและช่วยในเร ื ่องการฝ ึกสมาธิและฝึกท ักษะใน 
ด้านต่าง ๆ ตามที่ผู้เล่นมีความสนใจ เช่น การฝึกทักษะด้านการ
วางแผน และเด็กที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปเด็กวัยนี้มีการรับรู้ มองเห็น
ความแตกต่างของสิ่งของ  

มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง สนใจ
ธรรมชาติรอบตัว มีความสนใจระยะสั ้น มีความรับผิดชอบ  
ช่างสังเกต พยายามทำสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จ มีความคิดสร้างสรรค์ 
สนใจสิ่งแปลกใหม่ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้พัฒนาโครงงานจึงเกิดแนวคิดและมี
ความตั้งใจในการพัฒนาเกมที่มีชื่อว่า “Puzzles Adventure” 
โดยให้เรทเกมอยู่ในระดับ E (สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ ้นไป) ที่มี
เน ื ้อหาด ้านความร ุนแรงต ่ำ  [4] และกราฟิกของเกมที ่มี
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รายละเอียดไม่เยอะจนเกินไปเพื่อให้เด็กสามารถมองวัตถุต่าง ๆ 
ภายในเกมได้ง่าย สุดท้ายนี้ผู้พัฒนาโครงงานมีความตั้งใจเป็น
อย ่างย ิ ่ งและม ีความพยายามในการดำเน ินโครงงานเกม 
“Puzzles Adventure” นี้ขึ้นมา ทั้งนี้ผู้พัฒนาโครงงานหวังว่า  
ผู้ที่ได้ทดสอบเกมนี้จะได้รับความสนุกเพลินเพลิน รวมถึงความรู้
และแง่คิดดี ๆ จากเกม 

 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีการผสมส ี
 

 
ภาพ 1 วงล้อสี จาก Arthouse School 

 
แม่สีที่เป็นต้นกำเนิดของการผสมสีเพื่อให้เกิดเป็นสีอื่น ๆ เพื่อ

นำไปใช้ในงานศิลปะ หรืองานแขนงอื ่น ๆ โดยแม่สีนั ้นจะมี
ทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน  

การผสมของแม่สีนั ้นจะทำให้เกิดวงล้อสี (Color Wheels)  
แต่การผสมของแม่สีแบบธรรมดาที่เห็นได้ทั่วไป คือ วงล้อสีแบบ 
12 สี พื ้นฐานจากสี RYB (แดงเหลืองน้ำเงิน) และสีถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

สีปฐมภูมิ (Primary Color) ได้แก่ แดง เหลือง น้ำเงิน คือ  
สีหลัก เป็นสีที่ไม่สามารถผสมด้วยสี  ใด ๆ ได้หรือเรียกว่าแม่สี 

สีทุติยภูมิ (Secondary Color) ได้แก่ 3 สีที่เกิดจากการนำ 
สีปฐมภูมิมาผสมกันได้เป็น ส้ม (แดงผสมเหลือง) เขียว (เหลือง
ผสมน้ำเงิน) ม่วง (แดงผสมน้ำเงิน) 

สีตติยภูมิ (Tertiary Color) ได้แก่ 6 สี เกิดจากการนำสีปฐม
ภูมิกับสีทุติยภูมิมาผสมกันได้เป็น ส้มเหลือง (เหลืองผสมส้ม) ส้ม
แดง (แดงผสมส้ม) เขียวเหลือง(เขียวผสมเหลือง) เขียวน้ำเงิน 
(เขียวผสมน้ำเงิน) ม่วงแดง (ม่วงผสมแดง) ม่วงน้ำเงิน (สีม่วงผสม
น้ำเงิน) [1] 

 
ภาพ 2 สีแต่ละประเภท จาก Arthouse School 

 
2.2 ทฤษฎีการออกแบบเกม 

การออกแบบเกมมีปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของ
ผู้เล่น ดังนั้นการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ที่ดีเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เล่นจึงเป็นการนำสิ่งที่แตกต่างกัน ได้แก่ งานด้าน
ศิลปะและงานด้านเทคนิคการเขียนโปรแกรม มารวมไว้ด้วยกัน
โดยให้เกิดความกลมกลืน ดังนั้นงานด้านการออกแบบจึงถือเป็น
ส่วนท่ีสำคัญ  

หลักการออกแบบเกมควรมีการกำหนดเนื้อเรื่องที่ดีซึ่งเป็น
การกำหนดขององค์ประกอบทั ้งหมดเพื ่อทำให้เกมมีความ
น่าสนใจมีการออกแบบระบบควบคุมในเกม มีอินเตอร์เฟซ 
กราฟิกสวยงามเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้เล่น วิธีการเล่น การออกแบบ
ระดับการเล่น และการใส่เสียงประกอบ  

จุดหมาย คือ สิ่งที่ผู้เล่นต้องเล่นไปให้ถึง และบอกถึงจุดสิ้นสุด
ของการเล่น เป็นสิ่งที่กระตุ้นและท้าทายให้ผู้เล่นรู้สึกอยากเล่น
เพื่อจะได้ผ่านไปเล่นด่านต่อไป การออกแบบจุดหมายที่ดีของเกม
ควรเริ่มต้นจากง่ายไปยาก ในช่วงเริ่มต้นของการเล่นเกมจะเป็น
ช่วงที่ให้ผู้เล่นได้ทำความรู้จักหรือทำความคุ้นเคย เรียนรู้วิธีการ
เล่น วิธีการควบคุมต่าง ๆ ภายในเกม เพื่อให้เกิดการคุ้นเคยและ
สนุก จะทำให้อยากเล่นในด่านต่อไป หลังจากมีการเปลี่ยนด่าน
ในเกม ด่านแต่ละด่านจะเพิ่มความยากขึ้นเป็นลำดับ ผู้เล่นจะ
รู้สึกมีความท้าทาย ทำใหอ้ยากเล่นจนจบเกม 

การตัดสินใจ คือ การที่ทำให้ผู้เล่นต้องใช้ความคิด พิจารณา
และว ิ เคราะห์ในการแก ้ไขป ัญหาขณะเล ่นเกม การสร ้าง
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้เล่นได้เกิดการเรียนรู้และตัดสินใจ 
ผู้ออกแบบเกมต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดกับผู้เล่นเมื่อผู้เล่นได้
ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ในบางเกมเมื่อตัดสินใจ
พลาดผู้เล่นจะต้องกลับไปเล่นใหม่ หรือการไปถึงจุดหมายของ
เกมจะอาจจะทำได้ยากขึ้น  

รางวัล คือ เมื่อผู้เล่นได้เล่นเกมผ่านอุปสรรคต่างๆ ผลของ
การเล่น คือ การได้รางวัลซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะทำให้ผู้เล่น
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รู้สึกว่าคุ้มค่ากับความพยายาม เกิดประสบการณ์ที่ดี และอยากที่
จะเผชิญกับด่านต่อไปที่มีความท้าทายอื่น ๆ รางวัลที่ผู้เล่นจะได้ 
เช่น ไอเทมต่างๆ  คะแนน  หรือพลัง เป็นต้น 

 ความท้าทาย เกมจะเกิดความน่าสนใจ เมื ่อมีความ 
ท้าทาย มีความยากในแต่ละระดับ มีความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ 
และน่าติดตาม ผู้เล่นได้ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความคิด หรือ
ทักษะอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญในเกม ทำให้ผู้เล่น
รู้สึกภูมิใจเมื่อสามารถเอาชนะความท้าทายได ้ในขณะที่ผู้เลน่เลน่
เกม ทักษะของผู้เล่นจะได้รับการพัฒนาจากความยากของเกมที ่
ผู้เล่นได้เผชิญ [2] 

 
2.3 พัฒนาการของเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป 

 เด็กวัยนี้เรียกว่า วัยเรียน เพราะเป็นวัยที่เด็กเข้าโรงเรียน  
เด็กจึงต้องปรับตัวมากข้ึนสังคมของเด็กจะกว้างขึ้น หากเด็กได้รบั
การฝึกฝนทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญามาก่อน
จะช่วยให้เด็กปรับตัวได้ง่ายขึ้น เด็กในวัยนี้จะเริ่มมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง และมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งพัฒนาการของเด็กวัย
นี้มีผลกับบุคลิกภาพโดยตรง ดังนั้น เด็กควรได้รับการพัฒนาใน
ทุก ๆ ด้าน เพื่อช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
ใหม ่

เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป เริ่มที่จะอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ เช่น 
ความดี ความชั่ว สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
ความสามรถทางสมองเพิ่มขึ้น เช่น การใช้เหตุผล ความจำ สมาธิ 
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เป็นต้น มีความอยากรู้อยาก
เห็น ชอบแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง สนใจหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อค้นหาความสามารถ และประสบการณ์ใหม่ ๆ สนใจ
ปัญหาสังคม ชอบอภิปราย แสดงความคิดเห็น มีความคิดริเริ่ม 
เข้าใจเรื่องเวลา แต่ความสนใจของเด็กวัยนี้ตอนต้นยังเป็นระยะ
สั้นอยู่ ดังนั้นควรกำหนดงานให้ทำทีละขั้นตอน ไม่รวมกันเป็น
ครั้งเดียวทั้งหมด ควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือกระทำ ปฏิบัติ
กิจกรรมให้เด็กได้จับต้อง สัมผัส ค้นคว้า เรียนรู้จากประสบการณ์
โดยตรง และควรส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกให้เด็กได้
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งเสริมการอ่าน ค้นคว้าจากการศึกษานอก
ห้องเร ียนหร ือแหล่งความรู ้ต ่าง ๆ ซ ึ ่งจะเป็นการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็ก [9] 

 

2.4 การออกแบบโมเดลโดยใช้รูปทรงเรขาคณิต 
 การเตรียมโมเดลเพื่อใช้ในงานแอนิเมชันหรืองานออกแบบ
ต่าง ๆ นั้นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบจากการสร้างรูปลักษณ์ หรือ
ชิ้นส่วนบางอย่างที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการใส่สีให้กับวัตถุที่  
ผู้สร้างสรรค์งานจะต้องศึกษาลักษะของการใช้สีในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ ื ่อให ้ เข ้าก ับสภาพแวดล ้อมภายในเกมเป ็นต ้น ด ังนั้น 
การออกแบบวัตถุต่าง ๆ จึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรคำนึงถึง
หลักการพื้นฐาน คือ ขนาด รูปทรง และสัดส่วน เพื่อสื่อถึงวัตถุ
ชิ ้นนั ้น โดยผู้ออกแบบจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมาย หรือผู ้ชมให้
ชัดเจน เพราะจะส่งผลต่อการออกแบบตัวละคร 
 โมเดลแบบความละเอียดน้อย (low polygon) คือ โมเดลที่มี
จำนวน Polygon น้อย เพื่อให้เวลาเล่นเกมจะได้ไม่กระตุกและ
จะประหยัดเวลาในการประมวลผล โมเดลแบบความละเอียด
น้อยจะมีการเดินเส้นที่น้อยและเบา เน้นการลงสีบนเนื้อโมเดล
เป็นหลักช่วยให้งานสมบูรณ์และสวยงามมากกว่าที่จะใช้โมเดลที่
มีเส้นจำนวนมาก เหมาะกับงานที่ไม่ต้องการความละเอียดของ
โมเดลมาก ส่วนมากจะนิยมใช้ทั้งงานเกมและแอนิเมชัน [6] 
 

      
ภาพ 3 โมเดลแบบ low polygon 

 
3. วิธีการดำเนินงาน 

 
3.1 การดำเนินการพัฒนา 
 วิธีการดำเนินงานพัฒนาเกม Puzzles Adventure ผู้พัฒนา
โครงงานได้มีการวางแผนในการพัฒนางานคือการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเกม การสร้างสตอรีบอร์ด 
และการพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Unity ขั้นตอนในการพัฒนามี
ดังนี ้
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ภาพ 4  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน 
  1.  ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 
 2.  วางแผนและจัดทำสตอรีบอร์ด 
 3.  สร้างโมเดลบางส่วนท่ีใช้ในการพัฒนา 
 4.  เริ่มการพัฒนาตัวเกม 
 5.  ทดสอบตัวเกมเวอร์ชันทดลอง 
 6.  ปรับปรุงและแกไ้ข 

  7.  จัดทำเอกสารโครงงาน 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 
 Unity3D คือ Game Engine ที่ช่วยสร้างเกม 3 มิติ และใน
ปัจจุบันสามารถสร้างเกม 2 มิติได้ เกม 3 มิติ และ 2 มิติ จะแต่
แตกต่างกันที่แกน z ซึ่งสามารถทำงานได้บน 2 แพลตฟอร์ม คือ 
Windows และ OS X และสามารถ Export งานเพื่อนำไปใช้งาน
ได้หลายแพลตฟอร์ม เช่น Windows OS X Android IOS Web 

และในต ัว Unity ได ้ม ี  Asset Store ท ี ่สามารถค ้นหาแล้ว 
ดาวน์โหลดโมเดลต่าง ๆ มาใช้งาน [10] 
 
3.3 การออกแบบโครงสร้างภายในเกม 
 เกม Puzzles Adventure เป็นเกมแนวผจญภัยผสมกับเกม
แนวปริศนาที่ผู้เล่นจะต้องควบคุมตัวละครให้เดินไปตามเส้นทาง
ที่เกมได้กำหนดและแก้ไขปริศนาเกี่ยวกับเรื่องของการผสมสีของ
เกมเพื่อให้เส้นทางที่ถูกปิดไว้ได้เปิดออกก่อนที่เวลาจะหมดซึ่ง
เวลาในเกมแต่ละด่านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากในแต่ละ
ดา่นเพื่อทำเกิดความท้าทายภายในเกมกับผู้เล่นและอยากชนะ 
 

 
ภาพ 5 ขั้นตอนการทำงานภายในเกม 

 
 จากภาพ 5 เมื่อเกมเริ่มผู้เล่นต้องทำการเลือกด่าน ซึ่งแต่ละ
ด่านนั้นระดับความยากจะไม่เท่ากัน ความยากนั้นจะเรียงความ
ยากของเกมตามด่านนั้น ๆ จากน้อยไปมาก และเมื่อทำการเลือก
ด่านเสร็จสิ ้นเกมจะนำผู้เล่นไปยังด่านที่เลือก จากนั้นด่านจะ
เริ ่มทำการจับเวลา ผู ้เล่นจะต้องเดินไปตามเส้นทางที ่เกมได้
กำหนดและแก้ไขปริศนาของการผสมสีเพื่อให้เส้นทางที่ถูกปิดไว้
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ได้เปิดออกหากผู้เล่นไม่สามารถแก้ไขปริศนาภายในระยะเวลาที่
กำหนดได้ผู้เล่นจะถูกนำไปที่หน้าจบเกมเพื่อให้ผู้เล่นได้กดเริ่ม
เกมใหม่หรือเลือกด่านใหม่ 
 วาร์ป คือ จุดหมายในแต่ละด่าน เมื่อผู้เล่นแก้ไขปริศนาตา่ง ๆ 
ในด่านเสร็จสิ้นก่อนที่เวลาจะหมดและทำการแตะวาร์ป เกมจะ
นำผู้เล่นไปยังด่านถัดไปท่ีผู้เล่นอยู่ 
 
3.4 สตอรีบอร์ด (Storyboard) 

  สตอรีบอร์ด คือ การสร้างภาพให้เห็นลำดับขั้นตอน
ตามเนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยมีการแสดงรายละเอียดที่จะปรากฏ
ในแต่ละฉากหรือแต่ละหน้าจอ ขั้นตอนการทำสตอรีบอร์ด มีดังนี้ 
การวางโครงเรื่องหลัก แนวเรื่อง ฉาก เนื้อเรื่องย่อ สิ่งที่ต้องการ
จะสื่อ และตัวละคร เกม Puzzles Adventure มีการออกแบบ
สตอรีบอร์ด ดังนี้ 
 

 
ภาพ 6 เมื่อเร่ิมเกม 

 

 
ภาพ 7 เมื่อผู้เล่นเจอปริศนาภายในเกม และทำการแตะปุ่ม 

 
ภาพ 8 ทางที่ถูกปิดไวถู้กเปิดออกเมื่อผู้เล่นเลือกคำตอบจากการกดปุ่มถูก 

 

 
ภาพ 9 เมื่อผู้เล่นเจอวาร์ปและแตะวารป์ 

 

 
ภาพ 10 เมื่อผู้เล่นตกลาวาจาการกดปุม่ผิดหรือจากการควบคุมตัวละคร 

 

 
ภาพ 11 เมื่อเวลาภายในเกมหมด 

 
 



2957 

 

4. ผลการพัฒนาโครงงาน 
 

4.1  การเร่ิมใช้งานของตัวเกม 
  เมื่อเข้าสู่เกมจะแสดงหน้าต่างหลักของตัวเกมมี 2 เมนูให้
ผู้ใช้เลือก ได้แก่ เลือกด่านและออกเกม  
 

 
ภาพ 12 หนา้จอหลกั 

 
 หลังจากเข้าสู ่เมนูเลือกด่าน จะมีด่านให้ผู ้ใช้ได้เลือกเล่น
ทั้งหมด 5 ด่าน ซึ่งจะเรียงระดับความยากของเกมตามด่านนั้น ๆ 
จากน้อยไปมาก 
 

 
ภาพ 13 หนา้จอเลือกดา่นของเกม 

 
 เมื่อผู้เล่นคลิกเลือกด่านเสร็จสิ้น เกมจะนำผู้เล่นไปยังด่านท่ี 
ผู้เล่นเลือก  

 
ภาพ 14 หนา้จอของด่านภายในเกม 

 
 ภายในเกมจะมีปุ่มใหผู้้เล่นกดเพื่อเปิดเส้นทางให้สามารถเดิน
ไปท่ีจุดวารป์ก่อนท่ีเวลาจะหมด 

 

 
ภาพ 15 การเล่นของเกม Puzzles Adventure 

 
 เมื่อผู้เล่นทำการกดปุ่มจะเปิดเส้นทางให้ผู้เล่นได้เดินไปต่อ 
 

 
ภาพ 16 การเปิดเส้นทางเมื่อผู้เล่นกดปุ่ม 
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 ภายในด่านจะมีปริศนาต่าง ๆ ให้ผ ู ้ เล่นได้แก้ไขปริศนา 
ถ้าผู ้เล่นตอบถูกเส้นทางจะถูกเปิดเพื ่อให้เล่นด่านต่อไปและ 
ถ้าตอบผิดเกมจะนำผู้เล่นไปที่หน้าจอ Game Over ทันท ี

 

 
ภาพ 17 ภาพแสดงการแก้ไขปัญหาภายในเกม 

 
 เมื ่อผู ้เล่นแตะวาร์ปจะหมายความว่าผู ้เล่นได้ทำการแก้
ปริศนาในด่านนั้นเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเกมจะพาผู้เล่นไปยังด่าน
ต่อไปของด่านที่ผู้เล่นอยู่ปัจจุบัน 
 

 
ภาพ 18 แสดงวาร์ปภายในเกม 

 
 หากผู้เล่นไม่สามารถแตะวาร์ป ตกบ่อลาวาหรือแก้ไขปริศนา
ภายในด่านไม่ผ่านเกมจะนำผู้เล่นไปท่ีหน้าจอ Game Over ทันท ี
 

 
ภาพ 19 หนา้จอ Game Over 

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
  เมื ่อพัฒนาเกม Puzzles Adventure เสร็จ ผู ้พัฒนาได้นำ
เกมไปทดสอบกับเด็กๆ ที ่อยู ่ในหมู ่บ้านธารพูด ต.บ้านซ่อง  
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 10 คน  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ มีดังนี้ 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 

ความคิดเห็น 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. 
ความพึง
พอใจ 

1. ด้านการออกแบบตัวเกม 4.54 0.50 มากที่สุด 

1.1 การจดัวางหน้าจอเหมาะสมกับ
การใช้งาน 

 

4.50 
 

0.53 
 

มากที่สุด 

1.2 การออกแบบสวยงามขนาด
ตัวอกัษรและภาพมีความเหมาะสม 

 

4.60 
 

0.52 
 

มากที่สุด 

1.3 ง่ายต่อการใชง้าน 4.60 0.52 มากที่สุด 

2. ด้านประสิทธิภาพของตัวเกม 4.37 0.49 มาก 

2.1 ความถกูต้องและรวดเร็วในการ
ประมวลผล 

 

4.70 
 

0.48 
 

มากที่สุด 

2.2 เนื้อหาภายในเกมมีความชัดเจน 4.10 0..32 มาก 

2.3 ความมีเสถียรภาพในการใช้งาน 4.30 0.48 มาก 

3. ความพึงพอใจและความต้องการ
ของผู้ใช้ 

4.65 0.49 มากที่สุด 

3.1 ต้องการให้มีการพัฒนาเกม
รูปแบบนี ้

 

4.80 
 

0.42 
 

มากที่สุด 

3.2 ช่วยพัฒนาทกัษะการแก้ปัญหา 
การช่างสังเกต 

 

4.5 
 

0.53 
 

มากที่สุด 

ผลเฉลีย่ทกุด้านของความพึงพอใจ 4.51 0.50 มากที่สุด 

  
  จากตาราง 1 ผู้ที่เข้าร่วมทดสอบเกม Puzzles Adventure 
มีการทดสอบกับเด็กจำนวน 10 คน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระด ับมากที ่ส ุด เร ียงลำด ับค่าเฉล ี ่ยจากมากไปน้อย คือ  
ด้านความพึงพอใจและความต้องการของผู ้ใช้  รองลงมา คือ  
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ด้านการออกแบบตัวเกม และด้านประสิทธิภาพของตัวเกม  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  
  ด้านความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระด ับมากที ่ส ุด เร ียงลำด ับค่าเฉล ี ่ยจากมากไปน้อย คือ  
การออกแบบสวยงามขนาดตัวอักษรและภาพมีความเหมาะสม 
รองลงมา คือ ง่ายต่อการใช้งาน และการจัดวางหน้าจอเหมาะสม
กับการใช้งาน 
  ด้านการออกแบบตัวเกมมีค่าเฉลี ่ยอยู่ ในระดับมากที ่สุด 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ความถูกต้องและรวดเร็ว
ในการประมวลผล รองลงมา คือ ความมีเสถียรภาพในการใช้งาน 
และเนื้อหาภายในเกมมีความชัดเจน 
  ด้านประสิทธิภาพของตัวเกมมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ต้องการให้มีการพัฒนา
เกมรูปแบบนี้ รองลงมาคือ ช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การ
ช่างสังเกต 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
 การพัฒนาเกม Puzzles Adventure มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาเกม Puzzles Adventure เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
ผสมของสีและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เด็กสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือสามารถนำความรู้ที่ได้ไปศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นได้    
  ผลการพัฒนา คือ ได้เกม Puzzles Adventure และช่วย
เสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับการผสมของสี การแก้ไขปริศนาการ
ผสมสีต่าง ๆ ภายในเกม ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดทักษะการสังเกต 
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สามารถนำความรู้
เรื่องสีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปประยุกต์ใช้ได้ อัน
จะก่อให้เกิดการพัฒนาการความรู้ เร ื ่องการเลือกใช้สีในงาน
ออกแบบ การใช้สีชีวิตประจำวัน  
  จากผลการประเม ินความพึงพอใจพบว่าเกม Puzzles 
Adventure ได้รับผลตอบรับไปในทางที่ดี เด็กต่างให้ความสนใจ
และได้ร ับความร ู ้จากการเล ่นเกมเกมนี ้ซ ึ ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ (2561 : 49) ที่ได้ทำการ
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อเรียนรู้ประเภทเกม เพื่อให้ความรู้ใน
เรื ่องกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน ผลการวิจัยปรากฏว่า การพัฒนาเกมที่ต้องสร้างความรู้
ไปพร้อมกับความสนุกนั้น การพัฒนาต้องสนใจผู้เล่นเป็นหลักว่า 

ควรจะนำความรู้ใดมาสอดแทรกเข้ามาเป็นบริบทในเกม การ
พัฒนาต้นแบบนี้ต้องนำข้อมูลเบื้องต้นของช่วงอายุผู้เล่น ความรู้
พื้นฐาน และเทคโนโลยีต่างๆ ในการพัฒนาเกม มาผสมผสานการ
สร้างเกมเพื่อการเรียนรู้ 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากเกม Puzzles Adventure เป็นเกมที่เน้นเรื่องการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผสมสีเป็นหลัก ผู้พัฒนาจึงต้องคิดค้นหา
วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสีของผู้เล่นภายในเกมเพื่อไม่ให้เกิด
การซ้ำจนทำให้ผู้เล่นเกิดความน่าเบื่อ 
 เกม Puzzles Adventure สามารถเพิ่มด่านได้อีกหลายด่าน
แต่ยังมีข้อจำกัดเรื ่องปัญหาหรือคำถามเกี่ยวกับสีภายในเกม 
ผู้พัฒนาจึงคิดคำถามหรือปัญหาต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการผสม
สีเพื่อให้ผู้เล่นไม่เกิดความน่าเบื่อและผู้พัฒนาสามารถเพิ่มด่าน
ภายในเกมได้มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาชุดสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 -6 
โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 2) พัฒนาและออกแบบสื่อการเรียนการ
สอนในรูปแบบวิด ีโอเกม เสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5-6 โรงเรียนวัดหนองเอี ่ยน 3) 
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน จังหวัดราชบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความ
พึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ ในระด ับมาก  3 )  ความพ ึ งพอใจของผู้ ตอบ
แบบสอบถามในด้านรูปแบบและเทคนิค มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 4) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน
ความสมบูรณ์ของสื่อ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คำสำคัญ -- วิดีโอเกม, ภาษาอังกฤษ, การเรียนรู้, การออกแบบ
เกม 
 

ABSTRACT 
 This study aimed to 1)  study problems and needs 
of English class grade 5 and grade 6 Watnongeian 
School 2)  develop and design educational multimedia 
in the form of video game to teach English vocabulary. 
3) evaluate the satisfaction of users. 

 The research results were found that 1) Content of 
the media, the expert group's satisfaction.  The overall 
average was at the highest level. 2) Design aspects, the 
expert group’ s satisfaction The overall average was at 
the high level. 3) Media form and technique, the expert 
group’ s satisfaction.  The overall average was at the 
highest level. 4) In terms of media integrity, the expert 
group's satisfaction.  The overall average was at the 
highest level. 
Keywords -- Video Game, English, Learning, Game 
Design 

 
1. บทนำ 

     โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลวัดแก้ว อำเภอ
บางแพ จังหวัดราชบุรี  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังขาดแคลนสื่อ
การเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถศึกษาเพิ ่มเติมด้วยตนเองนอก
ห้องเรียนได้ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษที่เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงคิดมีแนวคิดในการ
พัฒนาสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู ้ศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับ
โรงเรียนวัดหนองเอี ่ยน จังหวัดราชบุรี โดยสื่อดังกล่าวอยู่ใน
รูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์ที ่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนเกิดการจดจำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดหมู่ต่างๆ พร้อมภาพประกอบที่จะ
ทำให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคย จนสามารถจดจำคำศัพท์ต่างๆ ใน
เกมได้ ทั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยเล็งเห็นว่าการออกแบบสื ่อการเรียนรู ้ใน
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รูปแบบของเกมจะช่วยให้ผู้เรียนที่อยู่ในระดับประถมศึกษาไม่
รู้สึกเบื่อหน่าย เนื่องด้วยสื่อการเรียนรู้นั้นจะสามารถกระตุ้นการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ด้วยระบบการเล่น ภาพ และเสียงท่ีน่าสนใจ 
เข้าใจง่าย ผู้เรียนจะได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงไปพร้อมๆ 
กัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จนสามารถจดจำ 
นำไปใช้ รวมถึงต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้ในอนาคต  
           

2 วัตถุประสงค ์
     2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการชั้นการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 โรงเรียนวัดหนอง
เอี่ยน จังหวัดราชบุรี 
     2.2 เพื ่อพัฒนาชุดสื ่อการสอนเพื ่อการเร ียนรู ้คำศ ัพท์
ภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน จังหวัดราชบุรี 
     2.3 เพื ่อประเมินความพึงพอใจของสื่อการสอนเพื ่อการ
เรียนรู ้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนวัดหนองเอี ่ยน 
จังหวัดราชบุรี 
 

3.เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     งานวิจัยเรื่องผลของการใช้เกมและการสอนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
สังคมพหุวัฒนธรรมที ่มีต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติด้านพหุวัฒนธรรม 
เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [1] 
มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้เกมและการสอนแบบวัฏ
จ ักรการเร ียนร ู ้  5 ข ั ้น (5Es) ประกอบการเร ียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติในด้านพหุ
วัฒนธรรมของนักเรียน จากการเรียนเรื่องระบบร่างกายมนุษย์ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่ง
เกราะ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการเรียนเรื่องระบบร่างกาย
มนุษย์โดยใช้เกมและการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) 
ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที ่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 2) 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดการ
เรียนรู ้โดยใช้เกม และการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู ้ 5 ขั้น 

(5Es) ประกอบการเร ียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 3) เจตคติในด้านพหุวัฒนธรรม
ของนักเรียนหลังจากการเรียนเรื่องระบบร่างกายมนุษย์โดยใช้
เกมและการสอนแบบว ัฏจ ั กรการเร ี ยนร ู ้  5 ข ั ้ น  (5Es) 
ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
สูงกว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้และจัดอยู่ในระดับมาก 
     อรทัย พรหมอุตม์ [2] อรทัย พรหมอุตม์ ได้พัฒนาชุดเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนสะกดคำยาก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมี
ว ัตถุประสงค์ 1) เพื ่อพัฒนาชุดเกมคอมพิวเตอร์ เพื ่อ เสริม
ความสามารถในการเขียนสะกดคำ กล ุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้ประสิทธิภาพ ตมเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียนด้วยชุดเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เข ียนสะกดคำยาก กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ภาษาไทย  ช้ัน
ม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  1 3) เพ ื ่อศ ึกษาเจตคต ิของน ักเร ียนช้ัน
มัธยมศึกษาที่ 1 ที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยชุดเกมคอมพิวเตอร์ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสะกดคำยาก กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตาลโกน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
     เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ [3] กล่าวว่าในการจัดการเรียนรู้นั้น 
ผู้สอนจำเป็นที่จะต้องศึกษา และทำความเข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้ 
และการสอนต่างๆ ในส่วนของกฎหรือหลักการที ่สำคัญของ
ทฤษฎีเหล่านั้นเพื่อนำไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ราชบัณฑิตยสถาน (2555) ให้
ความหมายของการเรียนรู้ไว้ว่า เป็นกระบวนการ หรือวิธีการที่
บุคคลใช้ในการสร้างความหมายของข้อมูลและสิ่งเร้าต่างๆ ที่
ร ับเข้ามาทางประสาทสัมผัสให้เกิดเป็นความรู ้ ความเข้าใจ 
ทักษะ เจตคติ ความรู้สึก และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งการ
เรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่จากประสบการณ์ และการ
ฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  
      ไพฑูรย ์ มะณู  [4] กล่าวว ่าส ื ่อการสอน ( Instructional 
Media) หมายถึงสิ ่งต่าง ๆ ที ่ใช้เป็นเครื ่องมือ หรือช่องทาง
สำหรับทำให้การสอนของครูไปถึงผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนเรียนรู้
ตามจุดประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี สื่อที่ใช้ใน
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การสอนนี้ อาจจะเป็นวัตถุสิ่งของที่มีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ 
เช่น วัตถุสิ่งของตามธรรมชาติ ปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ วัตถุ
สิ่งของที่คิดประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นสำหรับการสอน คำพูดท่าทาง
วัสดุ และเครื่องมือสื่อสาร กิจกรรมหรือกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ต่าง ๆ ความหมาย ความสำคัญของสื่อการสอน และ
ประเภทของสื่อการสอน นักวิชาการในวงการเทคโนโลยีทาง
การศึกษา โสตทัศนศึกษา และวงการการศึกษา ได้ให้คำจำกัด
ความของ “สื่อการสอน” ไว้อย่างหลากหลาย 
     จ ิตพ ิส ุทธ ิ ์  จ ันตะค ุต  [5] กล ่าวว ่ าความสำค ัญของ
ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย 
และคนทั ่วโลกไปแล้ว มนุษยชาติท ุกว ันนี ้ส ื ่อส ารกันด้วย
ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง การใช้
อินเตอร์เน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หนังสือคู่มือทางด้านวิชาการต่างๆ ฯลฯ บัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษาออกมาในปัจจุบัน ถ้ามีความรู้ภาษาอังกฤษทั้ง
พูดและเขียนเสริมเข้าไปด้วยอีก โอกาสที่จะหางานก็จะไม่จำกัด
แค่ในประเทศไทย  
     ภัทรวิทย์ ธระเสนา [6] กล่าวว่า 5 ขั้นตอนสำหรับเริ่มต้น
พัฒนาเกมมีดังนี ้ 1) Scope วางแผนขนาดของเกมให้มีความ
พอดีกับความสามารถของตัวเอง 2) Skill ประเมินความสามารถ
ของตัวเราหรือทีมงาน ว่ามีความสามารถด้านไหนและขาด
ความสามารถด้านไหนเพื่อวางแผนออกแบบเกมให้เหมาะสม 3) 
Design หล ั งจากเราเร ิ ่มประเม ิน Scope งานก ับ ระดับ
ความสามารถเราได้ ถึงตอนนี้เราน่าจะพอมีแนวเกมที่เราต้องการ
พัฒนาแล้ว ให้เราเริ ่มออกแบบเกมคร่าวๆ 4) Tool (Game 
Engine) ถ ึงข ั ้นตอนนี ้  เราร ู ้แล ้วว ่าเกมเราต้องม ี  feature 
อะไรบ้างและลง platform อะไรบ้าง ดั้งนั้นเราจะสามารถเลือก
ได้แล้วว่าเราอยากใช้ Tool อะไรในการพัฒนาเกมของเรา ซึ่ง
ปัจจุบันการมี Tool มากมายให้เราเลือกใช้ 5) Just Do It ถึงตรง
นี้ก็ถึงขั้นลงมือเริ่มทำเกม “สิ่งที่ยากที่สุดของการทำเกมคือ การ
ทำเกมให้เสร็จ” ดั้งนั้นสำคัญมากท่ีจะต้องทำเกมให้เสร็จให้ได้ 
 

4. วิธดํีาเนินการศึกษาวิจัย 
4.1 ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้สื่อ 
     ในการวิจัยพัฒนาออกแบบสื ่อวิด ีโอเกมเพื ่อการเร ียนรู้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยได้ศึกษาเก็บข้อมูลความ
ต้องการและปัญหาของกลุ ่มเป้าหมายในการใช้สื ่อ ซึ ่งก็คือ

นักเรียนโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน จังหวัดราชบุรี โดยการสำรวจ
และพูดคุยสัมภาษณ์ จึงได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการดังนี้ 
     4.1.1 ปัญหาด้านการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน  
สื่อการเรียนการสอนที่มาจากหนังสือเพียงอย่างเดียว อาจทำให้
การเรียนรู้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
จึงมีความต้องการที่จะเพิ่มสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น 
     4.1.2 ปัญหาด้านการเบื่อหน่ายกับการเรียน 
ในการเรียนในห้องเรียนปกตินั้น บางครั้งนักเรียนอาจรู้สึกเบื่อ
หน่ายกับการเรียน จึงมีความต้องการสื่อที่สามารถสร้างความ
บันเทิงควบคู่กับการการเรียนรู้ได้ 
 
4.2 ศึกษากลุ่มเป้าหมายผู้รับสื่อ 
     ในการพัฒนาชุดส ื ่อการสอนเพ ื ่อการเร ียนร ู ้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนวัดหนองเอี ่ยน จังหวัดราชบุรี  
ผ ู ้ ว ิจ ัยได ้ศ ึกษาเก ็บข ้อม ูลพฤต ิกรรมและกา รใช ้ส ื ่อของ
กลุ่มเป้าหมายผ่านการสังเกต สัมภาษณ์และทำแบบสอบถาม 
ได้ผลดังนี ้
     4.2.1 กลุ่มตัวอย่างมักใช้เวลาว่างในการเล่นวิดีโอเกม 
     4.2.2 กลุ่มตัวอย่างมีความชอบวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ทีม่าก 
 
4.3 การวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาสื่อ 
        การศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาวิดีโอเกม เพื่อนำมาวิเคราะห์และ
ออกแบบเนื้อหาของสื่อการสอน ดังต่อไปนี้ 
     4.3.1 การร่างโครงการ เป็นการวางแนวคิดของเกม และ
จุดเด่นของเกมว่าจะนำเสนออะไร ซึ่งแนวคิดที่ออกแบบไว้ คือ     
ตัวละครตัวหนึ่งถูกจับไปโดยเหล่าร้าย และตัวผู้เล่นมีหน้าที่ใน
การเข้าไปช่วยเหลือตัวละครนั ้น โดยการยิงตัวอักษรที ่เป็น
คำสะกดภาษาอังกฤษ เช่น สิงโต ผู้เล่นต้องยิงตัวอักษรตามลำดบั 
L I O N เป็นต้น จึงจะสามารถช่วยตัวละครนั้นได้ ก่อนจะเข้าสู่
ฉากถัดไป ทั้งนี้ ตัวเกมจะถูกสร้างขึ้นมา 2 เกม กล่าวคือ หมวด
ครอบคร ัว (Rescue Vocab My Family)  สำหร ับน ักเร ียน
ระด ับช ั ้นประถมปีที่  5 และหมวดอาช ีพ (Rescue Vocab 
Occupation) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมปีท่ี 6 
     4.3.2 สร้างสตอรี่บอร์ด  
     ร ่างลำดับขั ้นตอนแต่ละหน้าเมื ่อเข้าสู ่เกม เพื ่อกำหนด
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องค์ประกอบต่างๆ คร่าวๆ ลงในสตอรี่บอร์ด ดังภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 สร้างสรรค์ผลิตผลงานสื่อ 
     หลังจากทำการวิเคราะห์และออแบบเนื้อหาสื่อการสอนเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างสรรค์ผลิตผลงานสื่อ
การสอน ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาออกแบบเกม ดังนี ้
     4.4.1 การออกแบบอาร์ตเวิรก์ 
     เป็นการออกแบบส่วนประกอบต่างๆ และตัวละครต่างๆ 
ได้แก่ ผู้เล่น (Player) ตัวละครที่ไม่สามารถบังคับได้ (NPC) ศัตรู 
(Enemy) และฉากหลัง (BG) ดังภาพท่ี 2 ถึง ภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2 ออกแบบอินเตอร์เฟส 
     เป็นการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ภายในเกมให้เกิดความลง
ตัวและสวยงาม ดังภาพท่ี 6 และ ภาพท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การออกแบบตวัละครผู้เล่น (Player) ตัวที่ 2 
 

ภาพที่ 1 สตอรี่บอร์ดการพัฒนาชุดสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ภาพที่ 2 การออกแบบตวัละครผู้เล่น (Player) ตัวที่ 1 
 

ภาพที่ 4 การออกแบบตวัละครที่ไม่สามารถบังคับได้ 
(NPC) ตัวที ่1 

ภาพที่ 5 การออกแบบตวัละครที่ไม่สามารถบังคับได้ 
(NPC) ตัวที ่2 

ภาพที่ 6 อินเตอร์เฟสหน้าแรก 
 

ภาพที่ 7 อินเตอร์เฟสภายในเกม 
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     4.4.3 การกำหนดวิธีการเล่นเกม 
     เป็นการกำหนดวิธีการเล่น ปุม่บังคับต่างๆ รวมถึงจุดมุ่งหมาย
ในการเล่น และระดับความยากในแต่ละด่าน ดังภาพท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     4.4.4 ใส่เสียงประกอบ 
     ใส่เสียงประกอบต่างๆ เช่น เสียงการออกเสียงและสะกด
คำศัพท์ เสียงเอฟเฟคยิงปืน เสียงเอฟเฟคเมื่อผ่านด่าน เป็นต้น 
 
     4.4.5 วิดีโอเกมฉบับสมบรูณ ์
     เกมฉบับสมบูรณ์ท ี ่พ ัฒนาโดยโปรแกรม Construct 2 
แบ่งเป็น 2 เกม ดังนี ้
     1) เกมสำหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 Rescue Vocab My 
Family ดังตัวอย่างในภาพท่ี 9 ถึงภาพที่ 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
     2) เกมสำหร ับช ั ้นประถมศ ึกษาป ีที่  6 Rescue Vocab 
Occupation ดังตัวอย่างในภาพท่ี 13 ถึงภาพที่ 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      

. 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 หนา้ Lesson Rescue Vocab My Family 

 

ภาพที่ 13 หนา้แรก Rescue Vocab Occupation 

 

ภาพที่ 8 วธิีการเล่นเกม 
 

ภาพที่ 11 หนา้เลือกตัวละคร Rescue Vocab My Family 

 

ภาพที่ 12 หนา้เล่นเกม Rescue Vocab My Family 

 

ภาพที่ 14 หนา้ Lesson Rescue Vocab Occupation 
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5. การทดสอบและประเมินผล 
 การพัฒนาชุดสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
สำหรับโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน จังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยได้นำผลงาน
สื่อมาทำการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนโรงเรยีน
วัดหนองเอี่ยนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 และผู้ที่สนใจ จำนวน 
30 คน แล้วทำการคำนวณหาความถึงพอใจใน 4 ด้านคือ ด้าน
เนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านรูปแบบและเทคนิค  และด้าน
ความสมบูรณ์ของสื่อ ได้ผลดังนี ้
 

5.1.  ด ้ าน เนื้ อหา  พบว่ า  ความพ ึ งพอใจของผู้ ต อบ
แบบสอบถามในด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กับ 0.467 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ทุกด้านมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด ซึ ่งมีค่าเฉลี่ยแยกตามหัวข้อ แสดงดัง
ตารางที่ 1 

 
 
 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลความพึงพอใจดา้นเน้ือหา 

รายการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ความถ ูกต ้องของเน ื ้อหา
บทเรียน 

4.63 .556 มากที่สุด 

ลำดับการนำเสนอเนื ้อหา
บทเรียน 

4.60 .563 มากที่สุด 

รวม 4.61 .467 มากที่สุด 
 
 5.2 ด ้านการออกแบบ พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามในด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.431 เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจัดวาง
องค์ประกอบของภาพ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และ
การออกแบบภาพและข้อความประกอบในสื่อมีความเหมาะสม
และความเหมาะสมของเสียงประกอบ มีความพึงพอใจในระดับ
มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยแยกตามหัวข้อ แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลความพึงพอใจดา้นการออกแบบ 

รายการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫 
ระดับความ
พึงพอใจ 

การออกแบบภาพ และ
ข้อความประกอบในสื่อมี
ความเหมาะสม 

4.37 .556 มาก 

ความเหมาะสมของเสียง
ประกอบ 

4.40 .675 มาก 

การจัดวางองค์ประกอบของ
ภาพ 

4.57 .568 มากที่สุด 

รวม 4.44 .431 มาก 
 

 5.3 ด้านรูปแบบและเทคนิค พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามในด้านรูปแบบและเทคนิค มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.386 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ทุกด้าน
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยแยกตามหัวข้อ 
แสดงดังตารางที ่3 
 

ภาพที่ 15 หนา้เลือกตัวละคร Rescue Vocab 
Occupation  

ภาพที่ 16 หนา้เล่นเกม Rescue Vocab Occupation 
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ตารางที่ 3 แสดงผลความพึงพอใจดา้นรูปแบบและเทคนิค 

รายการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ระบบการเล่นเกม 4.60 .563 มากที่สุด 
ความคิดสร้างสรรค ์ 4.73 .521 มากที่สุด 
ทักษะการใช้เทคนิคผลิต
ผลงาน 

4.63 .556 มากที่สุด 

รวม 4.65 .386 มากที่สุด 
 
 5.4 ด้านความสมบูรณ์ของสื่อ พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามในด้านรูปแบบและเทคนิค มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมากที ่ส ุด โดยมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.65 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.415 เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านมีความสวยงามน่าสนใจและสื่อสร้างความเข้าใจใน
การเรียนรู้คำศัพท์มากขึ้น มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด และ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเล่นเกมมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยแยกตามหัวข้อ แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลความพึงพอใจดา้นความสมบูรณ์ของสื่อ 

รายการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการเล่นเกม 

4.47 .571 มาก 

มีความสวยงามน่าสนใจ 4.67 .547 มากที่สุด 
สื่อสรา้งความเข้าใจในการ
เรียนรูค้ าศัพท์มากขึ้น 

4.83 .461 มากที่สุด 

รวม 4.65 .415 มากที่สุด 
 

6. สรุปผล 
     การพ ัฒนาช ุดส ื ่ อการสอนเพ ื ่ อการ เร ียนร ู ้ คำศ ัพท์
ภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน จังหวัดราชบุรี เพื่อ 
1) ศึกษาปัญหาและความต้องการชั ้นการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 
2) พัฒนาและออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอเกม 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการ
สอนเพื่อการเรียนรู ้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนวัด

หนองเอี่ยน จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างคือเด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดหนองเอี ่ยน จังหวัดราชบุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
และผู้ที่สนใจ รวมจำนวน 30 คน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
1) ด้านเนื้อหา 
     พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเนื้อหา มี
ค่าเฉลี ่ย (Mean) โดยรวมเท่ากับ 4.61 และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 0.467 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
แยกตามหัวข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 
     2) ด้านการออกแบบ 
     พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการ
ออกแบบ มีค่าเฉลี่ย (Mean) โดยรวมเท่ากับ 4.44 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 0.431 ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยแยกตามหัวข้ออยู่ในระดับมาก 
     3) ด้านรูปแบบและเทคนิค 
     พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านรูปแบบ
และเทคนิค มีค่าเฉลี่ย (Mean) โดยรวมเท่ากับ 4.65 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 0.386 ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยแยกตามหัวข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 
     4) ด้านความสมบูรณ์ของสื่อ 
     พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านความ
สมบูรณ์ของสื่อ มีค่าเฉลี่ย (Mean) โดยรวมเท่ากับ 4.65 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 0.415 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยแยกตามหัวข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 
 

7. อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สรุปไว้ข้างต้น สามารถอภปิราย
ผลได้ว่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในด้านเนื้อหา ด้านการ
ออกแบบ ด้านรูปแบบและเทคนิค และด้านความสมบูรณ์ของสื่อ 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการออกแบบมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งทางโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนสามารถเอา
วิดีโอเกมนี้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนได้จริง 
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนนอกเหนือจากการเรียน
ในห้องเรียน โดยวิดีโอเกมนี้ช่วยสามารถสร้างความเพลดิเพลินใน
ระหว่างการเรียนรู ้ไปด้วย นอกจากนี้ผ ู ้ว ิจัยเองก็สามารถนำ
ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากงานวิจัยครั้งนี้ ไปต่อยอด
กับการทำงานในอนาคตได้ด้วย 
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8. ข้อเสนอแนะ 
1) ควรทำด่านในเกมเพิ่มขึ ้นเพื่อให้การเรียนรู้คำศัพท์นั้น

สามารถเรียนรู้ได้มากข้ึน 
 2) ควรทำให้เล่นในแพลตฟอร์มอื ่นๆ ได้ เช่น  แท็บเล็ต 
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ เป็นต้น 
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สำหรับกีฬาอีสปอรต์ เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง  

Learning material for E-sport first-person shooter:  
FPS Aim Reaction  
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยเรื่องนี้ “สื่อการเรียนรู้ปฏิกิริยาการเล็งสำหรับ
กีฬาอิสปอร์ตเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง” มีวัตถุประสงค์ ศึกษา
วิเคราะห์และออกแบบสื่อวิดีโอเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วงการอสีปอร์
ตอย่างจริงจัง เพื ่อวิเคราะห์ออกแบบและสร้างสื ่อการเรียนรู้
ปฏิกิริยาการเล็งสำหรับกีฬาอิสปอร์ตเกมยิงมุมมองบุคคลให้
สามารถใช้งานได้จริง ประกอบไปด้วยเนื้อหาการฝึกซ้อมเล็ง
ตั้งแต่พื้นฐาน การซ้อม จนถึงระดับมืออาชีพ ในการพัฒนาสื่อใน
ครั้งนี้ใช้หลักการทางมัลติมีเดียในการพัฒนาสื่อวีดีโอการเรียนรู้ 
กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษา คือ บุคคลทั ่วไปที่เล่นเกมยิง
มุมมองบุคคลที่หนึ่งจำนวน 35 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จาก
กลุ่มประชากรจำนวน 40 คน พบว่า  ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ชม อยู่ในระดับดีและ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51  
คำสำคัญ : มัลติมีเดีย การออกแบบและการพัฒนาสื่อการสอน
ด้าน อีสปอร์ต 

 

ABSTRACT 
  This research "Aiming reaction learning material 
for the first person shooter game" has a purpose, study 
analyze and design the video media to prepare to enter 
the field of esports seriously,  analyze design and create 
learning materials for aiming reactions for esports, 
Personnel Shooter games, to be able to be used in 
practical ways. The training content aimed from the 

basics of training up to a professional level. For this 
media development used the multimedia theory to 
develop video learning materials. The sample used in 
the study was 3 5  people who played a first person 
shooter, obtained using a simple random method from 
a sample size of 35 people from population 40 people. 
Our results of audience satisfaction assessment are 
good and has a mean is 4.32 with a standard deviation 
is 0.51. 
Keywords : Multimedia, design and development of e-
sports teaching materials 

 

1. บทนำ 
ป ั จ จ ุ บ ั นก ี ฬาอ ี สปอร ์ ตแนว  FPS (first-person 

shooter) [1] ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และกำลังเป็นที่
ยอมรับในระดับสากลมากขึ ้น หลายประเทศ  เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศจีน หรือประเทศ
รัสเซีย อาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นอาชีพที่มั่นคง มีการแข่งขัน
และคัดเลือกจากนักกีฬาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้เข้าแข่งขันมี
รายได้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากน้ียังมีรายได้จาก
การโฆษณาต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งส่งผลต่อตลาดอุปกรณ์เกมมิ่ง
เกียร์ตัวอย่างเช่น หูฟังเกมมิ่ง เมาส์ รวมไปถึงคีย์บอร์ดเล่นเกม 
เป็นต้น อุตสาหกรรมอีสปอร์ตในประเทศไทยในปัจจุบัน มีการ
ผลักดันจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  มีการพัฒนา
จนเข้าสู่ระดับสากล ผลงานของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยมี

https://www.mercular.com/gaming-gear/
https://www.mercular.com/gaming-gear/
https://www.mercular.com/gaming-gear/gaming-keyboard/
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การพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เกมยอดนิยมในการแข่งขันอีสปอร์
ตระด ับสากลท ี ่ ม ี เ ง ินรางว ัลส ู งส ุดประจำปี  ค .ศ .  2017  
เกม FPS ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี คือ เกม Counter-Strike มี
การพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ ตัวละคร แผนที่ อาวุธ ที่จะ
ทำให้มีประสบการณ์ที่แปลกไปจากเดิมด้วยกราฟฟิคที่สวยขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด แต่เกมยังคงให้อารมณ์คลาสสิกอย่างเดิมที่มัน
เคยให้ผู้เล่นได้สัมผัสในภาคก่อนๆเหมือนเดิมอย่างแน่นอน โดยมี
จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 4,758 คน จากจำนวนรายการแข่งขัน 894 
รายการ 
  ด ังน ั ้นผ ู ้ว ิจ ัยทำจ ึงม ีแนวคิดในการพัฒนาสื ่อให้
ความรู้[2] เกี่ยวกับการฝึกซ้อม FPS Aim Reaction เพื่อส่งเสริม
นักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถฝึกซ้อมอย่างถูกต้องและ
เข้าใจการเตรียมพร้อมฝึกซ้อมของนักกีฬา FPS E-sports [3] 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพื ่อศึกษาวิเคราะห์และออกแบบสื ่อวีดีโอเพื ่อการเตรียมและ
ฝึกซ้อมสำหรับกีฬา FPS อีสปอร์ต 
2) เพื ่อพัฒนาสื ่อวีดีโอ เพื ่อส่งเสริมการเรียนรู้การฝึกซ้อมที่
ถูกต้องของกีฬา FPS อีสปอร์ต  
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสื่อวีดีโอ อีสปอร์ตเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจในการเล่นเกม FPS 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) การพัฒนาสื่อเกี่ยวกับการฝึกซ้อม FPS อีสปอร์ต ให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้น 
2) การเรียนรู้การผลิตสื่อ ขั้นตอนการผลิตสื่อ การศึกษาข้อมูล
การผลิตสื่อและการเรียบเรียงให้เป็นที่น่าสนใจ 
3) การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกซ้อมเกมแนว FPS ที่ถูกต้อง  
4) การใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์และการสอนเกี่ยวกับสาขาวิชา
มัลติมีเดียและอีสปอร์ต                    

 

2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
พงศ์ศักดิ์ บัวจะมะ (2555) เรื่องการพัฒนาวีดีทัศน์บน

อินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อวีดีทัศน์

บนอินเตอร์เน็ตให้มีจิตสาธารณะ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขา
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 
จำนวน 30 คน ที่ได้รับเลือก ผลวิจัยพบว่า สื่อนั้นทำให้ผู้ใช้มีจิต
สาธารณะ มีคุณภาพมากขึ้นกว่าตอนก่อนเรียน มีนัยสำคัญถึง 
.05 และด้านเนื้อหา การดำเนินเรื ่อง มีค่าเฉลี่ยถึง 4.07 ซึ่ง
จัดเป็นความคิดเห็นท่ีมากที่สุด ส่วนด้านภาพและเสียงได้ค่าเฉลี่ย
ถึง 4.11 ซึ่งก็เป็นค่าเฉลี่ยที่อยู่ในจุดสูงสุดเช่นกัน ส่วนในด้าน
ตัวอักษรนั้นมีค่าเฉลี่ยถึง 4.06 เป็นค่าเฉลี่ยที ่อยู ่ในจุดสูงสุด
เช่นกัน ในส่วนของแบบสอบถาม และส่วนของด้านการจัดการ
เรียนนั้นได้ค่าเฉลี่ยไปถึง 4.19 และ 4.21 ตามลำดับ ซึ ่งเป็น
ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในจุดสูงสุดเช่นกัน 
 สุรพงษ์ วินิยะ (2558) ทำการวิจัยเรื ่อง  การสร้าง
บทเรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชัน เรื่องเล่าขาน
ตำนานกรุงศรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ
ของแอนิเมชันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ
ของสื่อมัลติมีเดียอินโฟกราฟิก เพื่อพัฒนาให้มีความน่าสนใจและ
ง่ายต่อการศึกษา โดยกระบวนการพัฒนานั้นได้นำหลักของการ
สร้างแอนิเมชันในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการ
ส ร ้ า ง ต ั ว ล ะ ค ร  ก า ร ส ร ้ า ง ฉ า ก แ ล ะ อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ 
ต่าง ๆ    มาใช้เอฟเฟคต่าง ๆ ใน Adobe After Effects และมา
ใช้โปรแกรม Audacity ในการบันทึกเสียงและปรับแต่งเสียง
บรรยายและใช้ Adobe Premiere Pro ในการตัดต่อและนำ
ส่วนประกอบต่าง ๆ มารวมกันทั้งภาพและเสียง รวมถึงดนตรี
ประกอบ ผลการวิจัยนั้นพบว่าจากการที่ได้นำสื่อไปใช้ในการ
เร ียนการสอนประกอบรายว ิชาส ังคมศ ึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียนเพิ่มขึ้น 
และได้ทำการประเมินการใช้บทเรียนแอนิเมชันโดยการได้ทำการ
สำรวจจากนักเรียนได้ทำการเรียนการสอนสื่อนี้จำนวน 20 คน 
พบว่ามีผลการประเมินทั้งสองส่วนดังนี ้ คือ ส่วนที่หนึ่ง ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและการนำเสนอ พบว่าการออกแบบ
เนื้อหาและการนำเสนอ อยู่ในระดับดีที ่มีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.529 และส่วนท่ีสองนั้นคือระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพและเสียงและตัวอักษรอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 
4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.643 
 พนมพร ดอกประโคน (2559) ทำวิจัยเรื ่องเกมส์บน
โปรแกรมเชิงจินตภาพ และ แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเป็น



2971 

 

  

ระบบงานวิจัยนี้มุ่งเป้าไปที่การนำรูปแบบของโปรแกรมเชิงจินต
ภาพมาใช้งานร่วมกับปัญหาที่กำหนดขึ้น สำหรับทดสอบแนวคิด
เชิงคำนวณอย่างเป็นระบบให้เกิดทักษะการเขียนโปรแกรมที่ดขีึน้
ในกลุ่มของผู้เรียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับโครงงานการพัฒนา
เกมในระยะเวลาที่จำกัด 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการศึกษาว่าการ
ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู ้ผ่านสื ่อการเรียนรู ้ที ่พัฒนาขึ้น
สามารถสร้างความสนใจของผู้เรียนให้รู้จักการแก้ปัญหา และคิด
รูปแบบการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผ่านผลลัพธ์ของ
โครงงาน การพัฒนาเกมทักษะการเขียนโปรแกรมในปัจจุบัน
กลายเป็นทักษะสำคัญที่ต้องมีการเพิ่มระดับการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 
เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องตามนโยบาย 
ประเทศไทย 4.0 ที่ว่าด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย
ด้วยนวัตกรรม โดยนวัตกรรมหนึ่งที ่ปรากฏอยู่นั้นคือส่วนของ 
ดิจิตอลคอนเท็นต์ หรือสื่อดิจิตอล ที่มีทั้งสื่อการเรียนรู้พื้นฐาน
อย่างแอพพลิเคชันการเรียนการสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
ความบันเทิง เช่น ภาพยนตร์ แอนิเมชัน สารคดี เกม หรือ สื่อ
ผสมผสานท้ังสองอย่างรวมกันคือ เกมเพื่อการเรียนรู้ ในส่วนของ
เกมสำหรับการเรียนรู้ ได้กลายเป็นรูปแบบการเรียนรู้รูปแบบ
หนึ่งที่เป็นได้ทั้งเครื่องมือเสริมสร้างความรู้ และเป็นเครื่องมือใน
การเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาด้านตรรกะศาสตร์ด้านการออกแบบ 
และการเขียนโปรแกรม ซึ่งแนวคิดหลักสำคัญสำหรับการพัฒนา
โปรแกรมประเภทเกมเพื่อการเรียนรู้นั้น คือแนวคิดเชิงคำนวณ
อย่างเป็นระบบ Computational Thinking (CT) เป็นทักษะ
ประเภทหนึ่งที่จำเป็นต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องของการ
วิเคราะห์ปัญหาหลัก โดยมีการสังเกตรูปแบบของปัญหา และ
สถานการณ์ เพื่อนำไปออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา และใช้
การออกแบบดังกล่าวที่วิเคราะห์ออกมาได้ปรับใช้ในลักษณะที่
เป็นรูปแบบ (Pattern) อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีสำหรับพัฒนา
เกม หร ือเกมส์เอ ็นจ ิ ้นนั ้นก็ม ีให้เล ือกใช้อยู ่หลายรูปแบบ  
และภาษาโปรแกรมสำหรับการพัฒนาเองนั ้นก ็เป ็นภาษา
โปรแกรมพ ื ้นฐานท ี ่ผ ู ้ เ ร ียนสามารถเร ียนร ู ้ด ้วยตนเอง  
และมีการทำวิจัยเกี ่ยวกับการออกแบบเกมส์เอ็นจิ ้นให้อยู ่ใน
รูปแบบสื่อการเรียนรู ้อัตโนมัติที ่สามารถเพิ่มทักษะการเขียน
โปรแกรมที่สูงขึ้นโดยไม่อยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม
ในตำราที่ไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีจากการเขียนโปรแกรมอีกทั้งมี
รูปแบบการเรียนภาษาโปรแกรมด้วยรูปแบบโปรแกรมเชิงจินต
ภาพ (Visual Programming) ท ี ่ ส ามารถทำ ให ้ผู้ เ ร ี ยนใ ช้

ประกอบการเรียนรู้ผ่านการลากวางวัตถุที่ปรากฏในเครื่องมือ
ตามเงื่อนไข เพื่อแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมได้เทียบเท่าการเขยีน
โปรแกรม และยังสามารถแปลงรูปแบบเชิงจินตภาพให้ออกมา
เป็นโครงสร้างลำดับขั้นตอนของภาษาโปรแกรมได้อีกด้วยแนวคดิ
เชิงคำนวณอย่างเป็นระบบเป็นแนวทางที่น่าสนใจในการนำมา
ทบทวนแก่ผู ้เรียนภาษาโปรแกรมที่ยังไม่เข้าใจการแก้ปัญหา
โปรแกรมตั ้งแต่ระดับพื ้นฐานไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานที่
ซับซ้อน ซึ่งหากนำแนวคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบมานำเสนอ
ร ่วมก ับการเข ียนโปรแกรมเช ิ งจ ินตภาพในร ูปแบบสื่อ 
การเรียนรู้หรือเครื่องมือช่วยเหลือแก่ผู้เรียนจะสามารถเพิ่มระดับ
การพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สามารถเข้าใจคำสั่ง การทำงานไป
จนฟังก์ชันที ่ซ ับซ้อนของภาษาโปรแกรม วิเคราะห์ปัญหา 
ตรวจทานรูปแบบการทำงาน และลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ใน
ระยะเวลาที่สั้นลงกว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม 
 มุนินทร์ โรจน์บุญถึง (2560) ทำวิจัยการพัฒนาสื่อวิดิทัศน์
ประสมโมชันกราฟิก เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อุทยาน
ประวัติศาสตร์ วัดมหาธาตุ ในจังหวัดชัยนาจ กลุ่มตัวอย่างที่ได้รบั
ชม คือ นักศึกษามหาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 30 คน ใช้วิธี
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ สื่อว ิดิทัศน์โม
ชันกราฟิก การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์วัด
มหาธาตุ แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบ
ประเมินประเมินความพึงพอใจของผู้รับชม ผลวิจัยพบว่า สื่อ
พัฒนาสื่อวิดิทัศน์ประสมโมชันกราฟิก เรื่อง การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์ วัดมหาธาตุ ในจังหวัดชัยนาท 
มีผลประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาสื ่ออยู ่ในระดับดีมาก  
มีค่าเฉลี่ย 4.51 ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ชม คือ นักศึกษามหาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
จำนวน 30 คนอยู่ในระดับดีและมีค่าเฉลี่ยถึง 4.32 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.04 ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลสถานท่ีที่น่าสนใจของอุทยาน
ประวัติศาสตร์วัดมหาธาตุ 

 

3. วิธีการทดลอง 
3.1 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการเล็ง แบบนักกีฬาอีสปอร์ตอย่างถูก
วิธี โดยเลือกวิธีการฝึกสอนให้ผู้ชมเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน 
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3.2 เขียนบทพากย์เสียง และเขียน Storyboard โครงร่างที่
วางแผนเอาไว้ โดยทั ้งหมดอ้างอิงจากการศึกษาและค้นคว้า
เพื่อให้สารคดีออกมาเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน 
3.3 ดำเนินการหาข้อมูลต่าง ๆ มารวบรวม ตามเรื่องราวตามใน 
Storyboard ที่ได้เขียนกำหนดไว้ โดยแบ่งการสอนทั้งหมดเป็น 3 
ระดับ 
3.4 ดำเนินการตัดต่อ นำไฟล์สื่อที่ได้เตรียมไว้ มาทำการตัดต่อ
และเพิ่มเอฟเฟกต์ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
เข้าไป เช่น การเปลี่ยนฉาก ตัวอักษร หรือการใส่เสียง Effects 
เพิ่ม และการใส่ลูกเล่นต่าง ๆ ของสารคดีให้เป็นไปตามเนื้อหาท่ี
วางไว ้ด ้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro, Adobe After 
Effects [15] และ Adobe Audition [4] [5] ในการปรับเสียง
พากย์ 
3.5 ทำการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด นำไฟล์สารคดีที่ทำการตัด
ต่อเสร็จแล้ว มาตรวจเช็คความเรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีขอ้ผิดพลาด 
และอัพโหลดเพื่อนำไปเผยแพร่ทดลองให้ผู้สนใจต่อไป 
3.6 ประเม ินผลการทำว ิจ ัยและสร ุปผล  เก ็บผลประเมิน 
ที่ให้ผู ้ชมหรือกลุ่มตัวอย่างประเมิน เช่น บุคคลทั่วไปที่สนใจ
จากนั้นทำการหาค่าเฉลี่ยและสรุปผล 
3.7 จัดทำรูปเล่มงานวิจัย และนำเสนอชิ้นงาน จัดทำรูปเล่มและ
รายงานผลสรุปที่ได้ทำการประเมินทั้งหมดและจัดทำรายงาน 

 
4. ผลการทดลอง 

 

 
ภาพ 1 พื้นฐานที่ต้องอยู่ลำดับผู้เริ่มต้น [7]-[13] 

 

 
ภาพ 2 การฝกึซ้อมอยา่งถูกวธิีทั้งหมด [7]-[13] 

 

 
ภาพ 3 การฝกึระดับนักกีฬาอีสปอร์ต [7]-[13] 

 
      ตาราง 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป ที่ได้ชมสื่อการ
เรียนรู้ปฏิกิริยาการเล็งสำหรับกีฬาอีสปอร์ตเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง 

ข้อ
ที ่

ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
(�̅�) (S.D.) แปล

ผล 
ด้านภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
1 ขนาดและความเหมาะสม 4.32 0.62 ดมีาก 
2 ความชัดเจนในการ

อธิบายเนื้อหา 
4.40 0.50 ดีมาก 

3 ภาพสื่อความหมาย
ชัดเจน 

4.36 0.48 ดมีาก 

4 ภาพและเสียงมคีวาม
สอดคล้องกัน 

4.24 0.58 ดีมาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 0.54 ดี 
ด้านเสียงประกอบ 
1 การเว้นจังหวะคำบรรยาย 4.36 0.52 ดมีาก 
2 ระดับความดังของเสียง 4.32 0.47 ดมีาก 
3 ระดับความดังของดนตรี

ประกอบ 
4.32 0.47 ดีมาก 
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4 เสียงและคำบรรยาย
สอดคล้องกับเนื้อหา 

4.28 0.45 ดีมาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.32 0.48 ดี 
     
ข้อ
ที ่

ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
(�̅�) (S.D.) แปล

ผล 
ด้านตัวอักษรและสี 
1 สีของตัวอักษรเข้าใจง่าย 4.36 0.56 ดีมาก 
2 รูปแบบตัวอักษรมคีวาม

เข้าใจง่าย 
4.32 0.47 ดีมาก 

3 ความเหมาะสมของ
ตัวอักษร 

4.32 0.47 ดีมาก 

4 ขนาดของตัวอักษรชัดเจน 4.28 0.45 ดีมาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 0.49 ดี 
ด้านเนื้อหา 
1 มีการนำเสนอเนื้อหา

อย่างเป็นขั้นตอน 
4.48 0.57 ดีมาก 

2 ผู้ศึกษาได้รับความรู้อย่าง
ครบถ้วน 

4.40 0.50 ดีมาก 

3 ระยะเวลามีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

4.28 0.61 ดีมาก 

4 สื่อมีความร่วมสมัยและ
เข้าใจง่าย 

4.32 0.47 ดีมาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.37 0.54 ดี 
สรุปภาพรวมได้ว่าค่า (�̅�) = 4.32  (S.D.) = 0.51 

 
5. สรุปผล  

สื่อการเรียนรู้ปฏิกิริยาการเล็งสำหรับกีฬาอีสปอร์ตเกม
ยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ภายหลังการทดลองพบข้อสรุปที่เป็นไป
ตามสมมติฐาน คือ 

ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ปฏิกิริยาการเล็งสำหรับ
กีฬาอิสปอร์ตเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ผู้วิจัยได้พัฒนาเทคนิค
และวิธีการถ่ายทอดสื่อการเรียนรู้อย่างเป็นข้ันตอน ทำให้ผู้สนใจ
ศึกษาสามารถเรียนรู้และปฎิบัติตามได้จริงและพัฒนาทักษะแนว
ทางการฝึกฝนได้ตรงตามวัตถุปะสงค์ 

การประเมินคุณภาพของการพัฒนาสื ่อการเรียนรู้
ปฏิกิริยาการเล็งสำหรับกีฬาอิสปอร์ตเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง 
พบว่าตามความคิดเห็นของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหามี
ความเห็นว่าของการพัฒนาสื่อ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (�̅�) = 4.51 และ (S.D.) = 0.57 จึงมีความ
พึงพอใจระดับ ดีมาก และมีข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านอี
สปอร์ตดังนี ้ เนื ้อหามีความน่าสนใจและมีข้อมูลแบบเจาะลึก 
เสนอแนะให้นำสื่อไปลงในช่องยูทูปเป็นสาธารณะ น่าจะได้รับ
ความสนใจเพิ่มมากขึ้น 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป ที่ได้ชมสื่อ
การเรียนรู้ปฏิกิริยาการเล็งสำหรับกีฬาอ ีสปอร์ตเกมยิงมุมมอง
บุคคลที่หน่ึงที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅�) = 4.32 
และ (S.D) = 0.04 จึงมีความพึงพอใจระดับดี 
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บทคัดย่อ 
ในสังคมไทยสิ่งหนึ่งที่เรามักกระทำจนเป็นนิสัยโดยไม่

รู้ตัวก็คือ การพูดล้อเล่น ล้อเลียน หลายครั้งการพูดล้อเล่นในหมู่
เพื่อนได้สร้างเสียงหัวเราะความสนุกสนานให้ทั้งฝ่ายล้อและฝ่าย
ถูกล้อ เพราะต่างรู้กันว่า สิ่งที่ผู้พูดพูดนั้นเป็นเพียงคำพูดหยิกแกม
หยอก แต่ก็มีหลายครั้งเช่นเดียวกันท่ีคำพูดเหล่านั้นไม่ใช่แค่การ
ล้อเล่นท่ีทำให้อีกฝ่ายยิ้มรับ แต่เป็นการกลั่นแกล้งที่สร้างแผล
ให้กับฝ่ายที่ถูกล้อจนเกดิเป็นปมภายในใจ หรือท่ีเรียกว่า 
“bully”หลายคนป่วยเป็นโรคซมึเศร้าเพราะถูกล้อเลียนจาก
รูปร่างหน้าตาไปจนถึงเรื่องเพศ นานวันเข้าสิ่งเหล่านี้ขยายวง
กว้างไปตามยคุสมยั กลายเป็นการล้อเล่นล้อเลียน กลั่นแกล้ง ทำ
ร้ายกันผ่านโซเชียลมีเดีย หรือท่ีเรยีกว่า ไซเบอร์ บูลลีอิง (cyber 
bullying) 
คำสำคัญ : สื่อแอนิเมชัน ลดปัญหาการโดนรังแกท่ีอาจก่อให้เกิด
โรคซึมเศร้า 
 

ABSTRACT 
 In Thai society, one of the things that we tend to do 
to become a habit without knowing it is Many times 
joking around, joking among friends has created 
laughter and fun for both the teased and the teased. 
Because they all know that What the speakers say are 
just flirty words. But there are also times when those 
words are not just jokes that make the other person 
smile. Rather, it is a bullying that inflicts a wound on 
the wheeled party until it becomes an inner knot Also 
known as Many "bully" suffer from depression because 
they have been mocked from their appearance to their 
sexuality. Over time, these things spread throughout 

the ages. Became a joke, mocking, bullying and abusing 
each other through social media Also known as cyber 
bullying 
Keywords : Animation media Reduce the problem of 
being bullied that may cause depression. 
 

1.บทนำ 
 พฤติกรรมการกลั่นแกล้งหรือการบูลลี่ผู้อื่น มักเริ่มขึ้น
ตั้งแต่วัยเด็ก โดยเกิดขึ้นท่ีโรงเรียนเป็นส่วนมาก ส่วนเหตุผล ที่มา 
สาเหตุของการบูลลี่ผู้อื่นเกิดจากอะไร ? ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิก
พันธ์ (2561) นักวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อนอการพัฒนาเด็ก
และครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายในงานเสวนาเกี่ยวกับ
การบูลลี่ ณ มิวเซียมสยาม ว่า เด็กท่ีมีพฤติกรรมชอบแกล้งคนอื่น
มีอยู่หลายประเภท หลายคนรู้สึกว่าการแกล้งคนอ่ืนทำให้ตัวเองมี
อำนาจเหนือกว่า หลายคนทำเพราะต้องการปกปิดความอ่อนแอ
ภายในใจ แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือ ทำเพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติ 
และทำเพราะตัวเองขาดสิ่งที่เด็กไทยขาด คือ เซลฟ์ (self) หรือ
ความมั่นใจ เด็กที่มีนิสัยชอบบูลลี่คนอื่นถูกลดทอนเซลฟ์ไปจาก
สถาบันสำคัญสองแห่งได้แก่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
ครอบครัวคือสถาบันแรกสุดที่คอยอบรมและขัดเกลาเด็กคนหนึ่ง
รายละเอียดเล็กๆ น้อย ๆ ที่หลายคนมองข้าม อาจทำให้เซลฟ์ใน
ตัวเด็กลดลงเรื่อย ๆ อย่างการกอด การอุ้ม หรือคำชมเชย ซึ่งเด็ก
บางคนไม่เคยได้รับสิ่งเหล่านี้ ยกตัวอย่าง เด็กที่เรียนไม่เก่งเมื่อผล
การเรียนไม่ดี หากพ่อแม่พูดกับลูกว่า“ไม่เป็นไร เอาใหม่” เด็กจะ
รู ้สึกรักตัวเอง มากกว่าการที่พ่อแม่ด่าทอ เพราะเขาจะจดจำ
คำพูดและรายละเอียดเหล่านี้เข้าสู่คลังในสมอง ฉะนั้น เด็กคน
หนึ่งจะเป็นอย่างไร ครอบครัวมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่ม-ลด
เซลฟ์ของเด็กส่วนสถาบันการศึกษาได้สลายเซลฟ์ของเด็กไป
ตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าสู่รั ้วโรงเรียนด้วยระบบการศึกษาไทยที่วางอยู่
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บนพื้นฐานของความเหมือนกันโรงเรียนไทยมีความพยายามทำ
ให้คนที่มีความแตกต่างหลากหลาย รวมเป็นหนึ่งเข้าสู่ศูนย์กลาง 
ทั้งวิธีการประเมินวัดผลเด็กด้วยบรรทัดฐานเดยีวกัน ไปจนถึงการ
แต่งกายและทรงผม ซึ่งความจริงแล้ว พื้นที่บนเนื้อตัวร่างกาย
เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเมื่อใดก็ตามที่เด็กออกจากบ้านด้วยเสื้อผ้า
หน้าผมที่ไม่ได้เลือกเอง สิ่งเหล่านี้จะค่อย ๆ กัดกร่อนความมั่นใจ
ของเด็กไปเรื่อย ๆ นี่คือพื้นฐานท่ีทุกคนควรได้รับการยอมรับ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อรับมือและป้องกันตัวเองจากผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการ
โดนกลั่นแกล้งจนนำไปสู่ภาวะโรคซึมเศร้า  
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียในการรับมือกับ
สังคมBullyและโรคซึมเศร้าในปัจจุบัน โดยใช้แอนิเมชัน 2 มิติ 
3. เพื่อให้ผู้ที่รับชมสื่อแอนิเมชั่นตัวนี้ได้ตรวจสอบตัวเองไปในตัว
ว่ามีอาการโรคซึมเศร้าหรือไม่ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ความรู้เรื่องการทำแอนิเมชัน 2 มิติ และการตัดต่อและทำ
เสียง 
2. ได้เข้าใจเรื่องการรับมือและทำความเข้าใจกับคนที่ชอบBully
และได้ตรวจสอบตัวเองว่ามีอาการเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ 
3. ได้ช่วยกระตุ ้นการแก้ปัญหาและรับมือกับอาการของโรค
ซึมเศร้าพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่โดนกลั่นแกล้ง 
 

2.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 พรชนก ดาวประดับ , กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย (2561) ได้ทำ
การวิจัยเรื ่อง รูปแบบและลักษณะการมีส่วนร่วมในการกลั่น
แกล้งบนพื้นที่สาธารณะออนไลน โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1)มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากร รูปแบบ เนื้อหา และ
ลักษณะการมีส่วนร่วมใน การกลั ่นแกล้งบนพื ้นที่สาธารณะ
ออนไลน์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพจเฟซบุ๊กจำนวน 4 เพจ 
ได้แก่ เพจแหม่มโพธิ์ดา, เพจอีเจี๊ยบ เลียบด่วน, เพจอีจัน และ
เพจสัตว์โลกอมตีน เป็นการวิจัยเชิง ปริมาณ (Quantitative) 
โดยใช้ตารางลงรหัส (Coding Sheets) ก่อนท าการวิเคราะห์
เน ื ้อหา (Content Analysis) ผลการว ิจ ัย พบว ่า  ล ักษณะ
ประชากรที่ถูกกลั่นแกล้งบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์ โดยส่วน 
ใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งไม่ระบุช่วงอายุ ส่วนรูปแบบการกลั่นแกล้ง

บนพื้นที่สาธารณะออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการ
ล่อลวงหรือหยอกล้อ (Outing and Trickery) ส่วนเนื้อหาการ
กลั่นแกล้งบน พื้นที่สาธารณะออนไลน์ที่ไม่ใช่คำพูด พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นภาพนิ่ง และเนื้อหาที่ใช่คำพูด พบว่า ส่วน ใหญ่เป็น
ข้อความแสดงความคิดเห็น ส่วนลักษณะการมีส่วนร่วมในการ
กลั่นแกล้งบนพื ้นที่สาธารณะ ออนไลน์ พบว่ามีการกดถูกใจ 
(Likes) ในช่วง 10,001 เป็นไปมากที่สุด มีการแบ่งปัน (Shares) 
ในช่วง 1 – 500 มากที ่ส ุด และมีการแสดงความคิดเห็น 
(Comments) ในช่วง 501 – 1,000 มาก ท่ีสุด  
 วรพงษ์ วิไล  เสริมศิริ นิลดำ (2561) ได้ทำการวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในจังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6
นครเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) กรณีศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 6 นครเชียงราย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ รูปแบบการ
วิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยด้าน
ครอบครัวพฤติกรรมการเปิดรับสื่อทัศนคติต่อพฤติกรรมการ
รังแกกันผ่านโลกไซเบอร์พฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
และแนวโน้มพฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเยาวชน 
ในจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาความสัมพันธ์ของตัว
แปรทัศนคต ิ พฤต ิกรรม และ แนวโน ้มพฤต ิกรรม โดยมี
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 2,012 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทาง
สถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิง
อนุมาน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกน
ของนักเรียนจะมีระดับพฤติกรรมการรังแกกนผ่านโลกไซเบอร์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้
ทัศนคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเล่นอินเทอร์เน็ตกับพฤติกรรมการ
รังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ระดับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อการ
รังแกกันผ่านโลกไซเบอร์  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 สุทธานันท์ ชุนแจ่ม , โสภิณ แสงอ่อน , ทัศนา ทวีคูณ 
(2554)ได้ทำการวิจัยเรื่อง การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะ
ซึมเศร้าในประเทศไทย โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษา
คุณลักษณะของงานวิจัยและวิเคราะห์รายละเอียดผลวิจัยที่
เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย
สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ สืบค้นด้วยตนเองและความร่วมมอื
จากเครือข่าย พบงานวิจัยท้ังหมดจำนวน 183 เรื่อง แบ่งเป็นการ
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วิจัยเชิงปริมาณจำนวน177 เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพจำนวน 5 
เรื ่อง และการวิจัยผสมผสานจำนวน 1 เรื ่อง ผลการวิจัยมี 2 
ประเด็นหลักคือ 1) คุณลักษณะของงานวิจัยพบว่า ชนิดงานวิจัย
ส่วนใหญ่เป็นงานวิจ ัยที ่เป็นส่วนหนึ ่งของการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์งานวิจัยมากท่ีสุดคือ ปี พ.ศ. 2547-
2550แหล่งผลิตส่วนใหญ่มาจากทบวงมหาวิทยาลัย ประเภทการ
วิจัยเป็นการวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยทั้งหมดมีการระบุวัตถุประสงค์
การวิจัย กรอบแนวคิดส่วนใหญ่สร้างจากการทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้ทฤษฎีทางจิตสังคม แบบการ
วิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบไม่ทดลองประชากร
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยทางกายโรคเรื้อรัง มีการใช้ Center for 
Epidemiologic StudiesDepression Scale ( CES- D) , Beck 
Depression Inventory ( BDI) , Thai Geriatric Depression 
Scale(TGDS) เป็นแบบสอบถามในการประเมินและคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้าเป็นส่วนมาก 2) รายละเอียดผลการวิจัยวิเคราะห์
ตามการวิจัยเชิงปริมาณแบบไม่ทดลองจำนวน 120 เรื่อง และ
แบบทดลอง/แบบกึ่งทดลองจำนวน 57 เรื ่อง พบว่า การวิจัย
แบบไม่ทดลองเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความชุกและอุบัติการณ์
ของภาวะซึมเศร้าจำนวน 40 เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และ
ทำนายภาวะซึมเศร้าจำนวน 58 เรื ่อง และการพัฒนาแบบวัด
ภาวะซึมเศร้าจำนวน 15 เรื่อง ส่วนการวิจัยแบบทดลอง/แบบกึ่ง
ทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาผลของการบำบัดทางด้าน
จิตสังคมที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การให้คำปรึกษาทั้งราย
กลุ่มและรายบุคคลตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆ เช่น Gestalt และ 
Roger เป็นต้น การบำบัดทางความคิด การบำบัดทางความคิด
และพฤติกรรมการทำสมาธิ และการผ่อนคลาย เป็นต้น จากการ
สำรวจงานวิจัยในครั้งนี ้ชี ้ให้เห็นว่า งานวิจัยที่เกี ่ยวกับภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นการศึกษาใน
ผู ้ป ่วยทางกายเป็นส่วนใหญ่ ดังนั ้น จึงควรสนับสนุนให้มี
การศึกษาในผู้ป่วยทางจิตหรือในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
ซึมเศร้า เช่น กลุ่มผู้ดูแล กลุ่มคนทำงาน เป็นต้น ให้เพิ่มมากขึ้น
และสนับสนุนให้มีการวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในด้านการ
ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูให้มากขึ้น 
 

3. วิธีการดำเนินงาน 
ศึกษาเอกสารวิจยัและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. เรียบเรยีงเนื้อหา เขียนบทดำเนนิเรื่อง  

2. ทำการวาดรูปประกอบฉากและตัวละครที่ใช้ในงาน 
    3.  นำตัวละครไปทำให้ขยับไดด้้วยการใช่โปรแกรมและ
อัดเสียงพากย ์

4. นำเสียงและคลิปเนื้อเรื่องที่เราทำไว้มารวมกันละปรับแต่ง
เสียงด้วยโปรแกรม 

5. ตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาด 
6. นำเสนอและประเมินความพึงพอใจ 
7. จัดทำรูปเล่มสรุปโครงงานวิจัย  
 

4. ภาพผลงาน 

 
ภาพที่ 1 กลา่วทักทายแนะนำตวั 

 
ภาพที่ 2 โดนเพื่อนรังแกในโรงเรียน 

 

 
ภาพที ่3 คุณหมอแนะนำวธิีตรวจเช็คอาการโรคซึมเศร้า 

 
ภาพที ่4 เพื่อนที่ชอบรังแกกล่าวคำขอโทษ 

 

5.ผลการทดลอง 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดีย 
รายการที่ประเมิน �̅� S.D ระดับของ

คุณภาพ 
1. ด้านภาพและเสียง 
1. 1 เนื้อหาชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

4.18 0.8 ด ี

1. 2 สื่อมีความเหมาะสม  4.28 0.8 ด ี
1.3 เสียงและดนตรี
ประกอบมีความเหมาะสม 

4.00 0.84 ด ี

1.4 ระยะเวลาของสื่อมี
ความเหมาะสม 

4.26 0.8 ด ี

2. ด้านประโยชน์ของเนื้อหา 
2.1 ผู้ชมจะได้แนว
ทางการแก้ปัญหาการโดน
รังแกและโรคซึมเศรา้
ภายในสื่อท่ีนำเสนอ 

4.27 0.8 ด ี

2. 2  ผู้ชมสามารถ
ตรวจสอบอาการของโรค
ซึมเศรา้ที่มาจากการโดน
รังแกได้ด้วยตัวเอง 

4.29 0.9 ด ี

3. ด้านภาพรวม 
3.1 ความน่าสนใจของสื่อ 4.28 0.8 ด ี
3.2  ความพึงพอใจใน
ภาพรวม 

4.40 0.8 ด ี

 
เมื่อจำแนกรายการประเมินด้านภาพและเสียง 

 ค่าเฉลี่ย (x ̅)    
 = 4.18 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.8 

 
รายการประเมินด้านประโยชน์ของเนื้อหา 

 ค่าเฉลี่ย (x ̅)    
 = 4.28 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.82 
 
รายการประเมินด้านภาพรวม 

 ค่าเฉลี่ย (x ̅)    
 = 4.34 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.73 
 
และผลการหาค่าความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมทั้งหมด 

 ค่าเฉลี่ย (x ̅)    
 = 4.24 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.8  
 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า ผู้ใช้สื่อลดปัญหาการโดนรังแกท่ีอาจ
ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า ในด้านเนื้อหา มีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจใน
สื่อแอนิเมชัน ลดปัญหาการโดนรงัแกท่ีอาจก่อให้เกิดโรคซมึเศรา้  

(x ̅) = 4.24 จึงมีความพึงพอใจในระดับ ดี ตามเกณฑ์ประเมิน
  

6. สรุปผล 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อแอนิเมชัน ลดปัญหาการโดนรังแกท่ี
อาจก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า โดยใช้โปรแกรมในการพัฒนาสื่อ
แอนิเมชันดังกล่าวคือโปรแกรม  Adobe premiere Pro ใช้ใน
การพัฒนาและตัดต่อและทำแอนิเมชันเคลื่อนไหว โปรแกรม 
Adobe Illustrator ใช้ในการออกแบบและวาดตัวละคร ฉาก 
ต่างๆ และโปรแกรม Adobe Audition ใช้ในการปรับแต่งเสียง
พากย์ต่างๆ 

ผลสรุปผลการวิเคราะห์จำแนกออกเป็น 2 ส่วนคือส่วน
ของผู้ใช้สื่อและผู้เชี่ยวชาญ 
 6.1 ผลสรุปการประเมินแบบสอบถามผูใ้ช้สื่อแอนิเมชัน 
ลดปัญหาการโดนรังแกที่อาจก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า จากกลุ่ม
ตัวอย่างบุคคลทั่วไปจำนวน 50 คนโดยประมาณ แนะนำข้อมูล
มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐานโดยสรุปคือ
คุณภาพของการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน ลดปัญหาการโดนรังแกที่
อาจก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า อยู่ในระดับดีโดยแบบประเมินความพึง
พอใจแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ 
1. ด้านภาพและเสยีงโดยม ี

ค่าเฉลี่ย 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7 
2. ด้านประโยชน์ของเนื้อหาโดยม ี

ค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 
3. ด้านภาพรวมโดยม ี

ค่าเฉลี่ย 4.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51  
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6.2 ในการทดลองใช้สื่อแอนิเมชัน ลดปัญหาการโดน
รังแกท่ีอาจก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการใช้สื่อ
และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการใช้สื่อโดยนำมา
วิเคราะหผ์ลและสามารถสรุปผลได้ว่าผลรวมค่าเฉลีย่ทั้ง 3 ด้านมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.7 สรุปได้
ว่าอยู่ในระดับด ี
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] กรมสุขภาพจิต (2562) แบบทดสอบเบื้องต้น "โรคซึมเศร้า"        
     เช็กง่ายๆ 9 ข้อ ได้ด้วยตนเอง [เว็บ]  
     [วันท่ีสืบค้น 19 เมษายน 2563] จาก : 
     https://is.gd/nTdJwh 
[2] ไทยทีวีบีซี ช่องที่ 49 จานดำ ไม่ระบุปีที่โพสต์ การเขียน    
     Storyboard [เว็บ] 
     [วันท่ีสืบค้น 19 เมษายน 2563] จาก :   
     https://is.gd/oPQJuV 
[3] แพรว (2562) แนะนำแนวคิดและวิธีรับมือ เมื่อ "โดนบลูลี่" 
     [วันท่ีสืบค้น 19 เมษา 2563][เว็บ] จาก :   
     https://bit.ly/2GZzRAI 
[4] พิราภรณ์ วิทูรัตน์ (2561) Social Bullying ปัญหาสังคม      
    คล้ายจะตลก แต่ไม่ตลก [เว็บ] 
    [วันท่ีสืบค้น 20 เมษายน 2563] จาก : 
    https://is.gd/snw4WM  
[5] พรชนก ดาวประดับ , กัลยกร วรกุลลฎัฐานีย (2561) รูปแบบ 
    และลักษณะการมสี่วนร่วมในการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที         
    สาธารณะออนไลน์ [เว็บ] 
    [วันท่ีสืบค้น 20 เมษายน 2563] จาก :  
    https://is.gd/FjGLEg  
[6] สมภพ (2561) “นักจิตวิทยา” เผย Cyberbullying นำพาสู่  
     โรคซึมเศร้า [เว็บ] 
     [วันท่ีสืบค้น 18 เมษายน 2563] จาก :  
     https://bit.ly/3aNRgFF  
[7] ไม่ระบุช่ือผู้โพสต์ (2562) ทำความรู้จัก "โรคซึมเศร้า" และ 
     วิธีการดูแล ฟื้นฟู จิตใจ [เว็บบล็อก] 
     [วันท่ีสืบค้น 19 เมษายน 2563] จาก :  
     https://is.gd/GVytEM  
[8] ไม่ระบุช่ือผู้โพสต์ ไมร่ะบุปีท่ีโพสต์ Bully วงจรการกลั่นแกล้ง 

     ที่ผู้ใหญ่ควรตระหนัก [เว็บบลอ็ก] 
     [วันท่ีสืบค้น 19 เมษายน 2563] จาก :  
     https://is.gd/dFdwUf 
[9] ไม่ระบุชื่อผูโพสต์ (2561) ทำไมต้องบูลลี่? แท้จริงแล้วผู้ชอบ
กลั่นแกล้งคือคนอ่อนแอ [เว็บบล็อก] 
      [วันท่ีสืบค้น 19 เมษายน 2563] จาก : 
      https://is.gd/Zpg3xP 
[10] ไม่ระบุชื่อผูโ้พสต์ ไมร่ะบุปีท่ีโพสต์ การกลั่นแกล้ง (Bullying)   
      ความรุนแรงในสังคม [เว็บ] 
      [วันท่ีสืบค้น 20 เมษายน 2563] จาก :  
      https://is.gd/IvRBBn  
[11] ไม่ระบุชื่อผูโ้พสต์ ไมร่ะบุปีท่ีโพสต์ แนวคิดเกีย่วกับสื่อ 
       มัลติมีเดียเพื่อการเรยีนรู้ [เวบ็]  
       [วันที่สืบค้น 20 เมษายน 2563] จาก :  
       https://is.gd/oTFPeB 
[12] โรงพยาบาลกรุงเทพ ไม่ระบปุีท่ีโพสต์ ประเภทโรคซมึเศร้า   
      (DEPRESSION) [เว็บ]  
      [วันท่ีสืบค้น 22 เมษายน 2563] จาก :  
      https://is.gd/QF240C 



2980 

 

 

การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี 3 มิต ิเพื่อการเรียนรู้หลักสูตรเบเกอรีเ่บื้องตน้ 
3D Multimedia Development for Learning an Introductory 

Bakery Course 
 

อำพล ด้วงคำจันทร์ ชลิต กังวาราวุฒิ 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
Email: ampol.du@chandra.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
  งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
การเรียนรู ้หลักสูตรการทําเบเกอรี่เบื ้องต้นด้วยตัวเองโดยใช้
แอนิเมชัน 3 มิต ิ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการ
เรียนรู้การทําเบเกอรี่เบื้องต้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
สื่อ เพื่อการเรียนรู้หลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้นทางเลือก และเพื่อ
ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้การ
ทําเบเกอรี่เบื้องต้นด้วยตัวเองโดยใช้แอนิเมชัน 3 มิต ิ และปัจจุบัน
มี ผู้คนท่ีมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำเบเกอรี่ขนมรไม่มากนัก 
หรือมีการใช้ที ่ไม่เหมาะสม ซึ ่งอาจก่อให้เกิด ความเสี ่ยงต่อ
สุขภาพได้  ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเบเก
อรี่นำมาเป็นการทำขนมในเวลาว่างและฝึกทักษะการทำเค้กขนม
ปังให้มีความสามารถในการไปประกอบอาชีพได้ ให้เข้าถึงกับ
ผู ้ใช้งานทั ่วไปและมีความสนใจเรื ่องเบเกอรี ่ได้งาน ซึ ่งเป็น
งานวิจัยประเภทสื่อ แอนิเมชันสามมิติ 
คำสำคัญ   :  สื่อมัลติมีเดีย แอนิเมชันสามมิติ  การทําเบเกอรี่
ขนมปังเค้ก 
 

ABSTRACT 

 Research outline Development of Multimedia for 
Self- taught Baking Course Using 3D Animation, the 
objective of multimedia development.  To learn the 
basics of baking to study the satisfaction of media users. 
For learning an alternate introductory bakery course 
And to study Analyze and design multimedia media. For 
learning how to make basic baking by yourself using 3D 
animation and now there are People with not much 

knowledge and understanding about baking.  Or has 
been used improperly Which may cause Possible 
health risks The researcher therefore came up with the 
idea to gather knowledge about bakery and use it to 
make desserts in their spare time and practice their 
skills in making cakes and bread to be able to go into a 
career. Make it accessible to general users and have an 
interest in baking.  Which is a type of media research 
Three-dimensional animation 
Keywords :  Multimedia Three- dimensional animation 
Baking bread, cake 

 
1.บทนำ 

 วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของสังคมยุคปัจจุบันความเร่งรีบใน
การประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันและความเครียดส่งผลให้
เกิดผลเสียต่อร่างกายที่ปรากฏมาในรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งต่อ
สุขภาพ และสุขภาพจิต ส่งผลในระยะสั้นและระยะยาว ทำให้
ผู ้บริโภคทั้งหลายเริ ่มตระหนัก และใส่ใจสุขภาพของตน และ
คุณภาพของสินค้ามากขึ ้น ผู ้ประกอบการทั ้งหลายจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนไป ดังนั้นสินค้า และบริการหลายชนิดเพื่อสุขภาพจึง
เกิดขึ้น และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ความรู้เกี่ยวกับการทำขนมปังได้แพร่หลายจากอียิปต์
ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ แถบเมดิเตอเรเนียนในกลุ่มเยรูซาเล็มโบราณ 
รวมทั ้งเมืองเล็กเมืองน้อยที ่อยู ่บนเส้นทางค้าขายของพวก
ตะวันออกกลางการผลิตภัณฑ์เบเกอรีได้เป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งในยุคนั้นขนมปังที่ผลิตออกมาจะมีขนาดเล็ก ซึ่ง
ละม้ายคล้ายกับขนมปังโรคของเราในปัจจุบัน คนโบราณ
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ส่วนมากนิยมใช้ขนมปังแบน  ๆ    ที่ไม่ทิ้งให้ข้ึนฟูในโอกาศพิเศษ  
เช่น พิธีทางศาสนา และพวกชาวจูดีน ซึ่งมีอาชีพเลี้ยงสัตว์กน็ยิม
ขนมปังประเภทนี้อยู่ เนื่องจากไม่คุ้นกับอารยธรรมแผนท่ีใหม่ 

 เช ียนอค้าชาวโพนิพวกกลุ ่มพ่  เป ็นพวกแรกที่
เผยแพร่การทำขนมปังในขณะที ่พวกเขามุ ่งไปค้าขายทาง
ตะวันออก ไปยังเปอร์เชียและไกลกว่านั้น และดูเหมือนว่าพวก
กรีกยุคแรกได้เรียนรู้การทำขนมปังที่ขึ้นฟูมาจากกลุ่มโพนิเชียน
ในปี  1, 000 ปี  ก่อนคริสตกาลในศตวรรษต่อมา วีวัฒนาการใน

ำขนมปังก้าวหน้ามากศิลปะการท  พวกกลุ่มก้าวหน้ากรีกได้คิด
ประดิษฐ์หินโม่แป้งข้าวสาลี และผลิตแป้งออกมาถึงสี่ชนิด  ซึง
ชนิดหนึ่งนั้นเป็นแป้งขาว ( White Flour ) ได้ดัดแปลงเตาอบ
แบบอียิปต์โบราณมาเป็นเตาอบแบบใช้อิฐก่อเป็นรูปโดม ซึ่งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พวกกรีกนั้นใช่แต่จะเป็นผู้ผลขนมปังขาวที่มี
คุณภาพดีเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังได้ผลิตขนมเค้ก และขนมนานาชนิด 
โดยใช้ส่วนผสมของนม น้ำมัน เหล้าไวน์ เนยแข็ง แลน้ำผึ้งผสม
เข้าไปด้วย 

 
2.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 อภิชญา ว่องวัฒนาศิลป์ (2563) ได้ทำโครงงานวิจัย
เรื่อง ขนมเบเกอรี่ ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยนั้น ได้มี
การนำเอาอาหาร ขนมของชาวตะวันตกเข้ามาในประเทศอย่าง
แพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นขนม อาหารว่าง เช่น ขนมเค้ก วาฟเฟิล 
เป็นต้น ทำให้คนส่วนมากหันไปบริโภคอาหารและขนมของ
ชาวต่างชาติกันมาก ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้า กลางวันหรืออาหาร
เย็น และเป็นที่นิยมตั้งแต่วัยรุ่น และวันทำงา จากจุดเริ่มนี้คณะ
ผู้จัดทำได้พยายามศึกษาดูในเรื่องของขนมเค้ก ไม่ว่าจะเป็นเค้ก
เนย เค้กช็อกโกแล็ต เค้กบราวนี่ เป็นขนมที่สามารถรับประทาน
เป็นของว่าและมีโภชนาการครบถ้วนและหาซื้อง่าย และครั้งนี้
คณะผู้จัดทำได้คำนวณต้นทุนในการทำเค้กบราวนี่ และทำให้
เค้กบราวนี ่มีคุณภาพมากขึ ้น และเป็นประสบการณ์ที ่คณะ
ผู้จัดทำได้ศึกษาขั้นตอนการทำบราวนี่ สามารถนำไปเป็นอาชีพ
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษา
และได้มีความรู้ขั้นตอนการทำบราวนี่ เป็นการเผยแพร่วิธีการทำ
บราวนี่ให้ประชาชนที่สนใจได้มีความรู้ และเข้ามาศึกษาขั้นตอน
การทำ สามารถค้นคว้าเกี่ยวกับสูตรการทำขนมได้อย่างมากมาย 
เพื่อฝึกทักษะในการทำเค้กบราวนี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมี
ประสบการณ์และนำมาประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมในราว

ศตวรรษที่ 13 มีการค้นพบหลักฐานการอบขนมเค้กขั้นแอดวานซ์
ที ่เก่าแก่ที่สุดจากอียิปต์โบราณ โดยมักจะเป็นรสชาติของเค้ก
ผลไม้ และ Ginger bread รูปแบบเค้กทรงกลมที่เราเห็นกันทุก
วันนี ้ เร ิ ่มราวกลางศตวรรษที ่ 17 ในยุโรป ซึ ่งเป็นช่วงที ่มี
พัฒนาการของเตาอบ แบบพิมพ์ขนมและน้ำตาลทราย รสชาติที่
นิยมก็ยังเป็นรสผลไม้ต่อมาคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ เริ่ม
รู ้จ ักขนมอบมากขึ ้นเมื ่อหลังสงครามโลกครั ้งที ่ 2 สิ ้นสุดลง
ประเทศไทยเริ่มเป็นที่รู้จักของประเทศต่างๆ มีการติดต่อค้าขาย
กับต่างประเทศมากขึ้น มีชาวต่างประเทศเข้ามาเมืองไทยทั้งนัก
ธุรกิจและนักท่องเที่ยว ทำให้ธุรกิจโรงแรมขยายตัว จึงต้องผลิต
อาหารประเภทขนมอบชนิดต่าง ๆ ขึ้น เช่น ขนมปัง เค้ก เพื่อ
บริการลูกค้าชาวต่างประเทศที ่ไม ่ค ุ ้นเคยอาหารไทย และ
นอกจากจะผลิตเพื่อบริการลูกค้าแล้ว โรงแรมยังมีบริการรับจัด
เลี้ยงให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน โดยมีการจัด
ประชุมสัมมนา งานพิธีมงคลสมรส งานวันเกิด และการจัดเลี้ยง
สังสรรค์ ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์ขนมอบจึงเป็นที่รู้จักและแพร่หลาย
มากขึ้น ย้อนหลังจากวันนี้ไปประมาณ 60 ปี ธุรกิจขนมอบใน
เมืองไทยไม่ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเหมือนในปัจจุบัน จนไม่อาจ
เรียกว่าเป็นธุรกิจได้ ขนมปัง ขนมเค้ก คุกกี้ ก็ไม่ได้เป็นที่คุ้นเคย
ของคนท่ัวไป จะมีก็เพียงคนกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับอารยธรรมตะวันตก
มาก่อน และผู้ที่มีความใกล้ชิดกับชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำ
ธุรกิจในเมืองไทยที่รู้จักขนมอบ และมีร้านขนมอบเพียงไม่กี่ร้าน 
เพราะธุรกิจขนมอบในสมัยนั้นแคบมากไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
 ณัฐวุธ พะสุโร (2558) ได้ทำโครงงานเรื่อง สื่อวีดีทัศน์
ในจังหวัดสงขลา ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย
ต ่อการดำรงช ีว ิตเป ็นอ ันมาก   เทคโนโลย ีได ้ เข ้ามาเสริม
ปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี  เทคโนโลยีทำให้การ
สร้างที ่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลิตสินค้าและ
ให้บริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น 
เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวน
มาก  มีราคาถูกลง  สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
ให้บริการด้านข้อมูล  ข่าวสารด้วยกลไกอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มี
การติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก  รวดเร็วตลอดเวลา  เทคโนโลยี
ช่วยในด้านการศึกษาข้อมูลต่างๆทำให้เราสามารถค้นหาข้อมูล
ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะ
เห็นว่าชีวิตปัจจุบันเกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีเป็นอันมาก  ซึ่งส่วน
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ใหญ่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงาน ปัจจุบันประเทศไทยของ
เรานั้นมีทั้งหมด 77 จังหวัด   โดยแบ่งแยกเป็นภาคกลางมี 22 
จังหวัด    ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 20 จังหวัด 
ภาคเหนือมี 9 จังหวัด ภาคใต้ มี 14 จังหวัด ภาคตะวันตกมี 5 
จังหวัด ภาคตะวันออกมี 7 จังหวัด โดยแต่ละภาคแต่ละจังหวัด
นั้นล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดนั้นๆ   มีความ
โดดเด่นที่แตกต่างกัน  มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่  สถานท่ีท่องเที่ยวที่
หลากหลายแตกต่างกันไปตามภูมิภาค รวมถึงท่ีตั้งบรรยากาศภูมิ
ประเทศสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปตามพื้นที่  ปัจจุบันนี้
ประชาชนหรือเยาวชนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ข้อมูล ความสำคัญ
ของจังหวัดต่างๆทั้ง จังหวัดทั่วประเทศไทย นอกจากท้องถิ่น 77
ของตนเอง เราเป็นคนไทย ประชาชนชาวไทยควรที่จะรู้ข้อมูล
ต่างๆภายในประเทศของตนเอง เพื่อท่ีจะได้นำความรู้ไปใช้ศึกษา
ในชีวิตประจำวัน หรือเป็นทางออกที่ดีในการท่องเที่ยวไปตาม
จังหวัดต่างๆ คณะจึงจัดทำโครงงานสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
สงขลาเพื ่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ต่างๆ  โดยทางคณะผู ้จ ัดทำจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์  

   
 
 
 

3. วิธีการดำเนินงาน 
ศึกษาเอกสารวิจัยและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. เรียบเรียงเนื้อหา เขียนบทดำเนินเรื่อง  
2. ทำการวาดรูปประกอบฉากและตัวละครที่ใช้ในงาน 

    3. นำตัวละครไปทำให้ขยับได้ด ้วยการใช่โปรแกรมและ
อัดเสียงพากย์ 

4. นำเสียงและคลิปเนื้อเรื่องที่เราทำไว้มารวมกันละปรับแต่ง
เสียงด้วยโปรแกรม 

5. ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด 
6. นำเสนอและประเมินความพึงพอใจ 
7. จัดทำรูปเล่มสรุปโครงงานวิจัย  

 
 
 

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ความรู้เรื่องการทำแอนิเมชัน 3 มิติ และการตดัต่อสื่อวดีี

ทัศน์เพื่อศึกษาการทำเบเกอรี่เบื้องต้น 
2. ได้เข้าใจเรื่องศึกษาการทำเบเกอรไีด้ดีขึ้น 
3. ได้ช่วยกระตุ้นความสนใจในการอยากทำเบเกอรไีปด้วย 
4. ได้พัฒนาสื่อมัลตมิีเดยีในรูปแบบสือ่วิดีทัศน์ไปในตัว 

 
5.วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์และออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อศึกษา
การทำเบเกอรี่เบื้องต้นโดยใช้แอนิเมชัน 3 ติมิ  

2. เพื่อพัฒนาสื่อแอนิเมชั  3 มิติ เพื่อศึกษาการทำเบเกอรี่เบื้องต้น
3 .เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อ

ศึกษาการทำเบเกอรี่เบื้องต้นโดยใช้แอนิเมชัน 3 มิ ต ิ
 

6. ภาพผลงาน 

 
 

ภาพท่ี 1 การนำเสนอ Character 

 

 
 

ภาพที่ 2 การนำเสนอวัตถุเค้กกล้วยหอมข้าวโอ๊ต 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนรู้ไวก้่อนทำเบเกอรี่ 

 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนหลักสูตรการทำเบเกอรี่ 

7.ผลการทดลอง 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดีย 

 
รายการที่ประเมิน �̅� S.D ระดับของ

คุณภาพ 
1.ด้านภาพและเสียง 
1. 1 เนื้อหาชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

4.26 0.7 ด ี

1. 2 สื่อมีความเหมาะสม  4.17 0.7 ด ี
1.3 เสียงและดนตรี
ประกอบมีความเหมาะสม 

3.98 0.9 ด ี

1.4 ระยะเวลาของสื่อมี
ความเหมาะสม 

4.18 0.7 ด ี

1.5 สื่อมีสีสันสวยงาม 4.18 0.6 ด ี
2. ด้านประโยชน์ของเนื้อหา 
2.1 ผู้ชมได้ความรู้เรื่อง
ประเภทของเบเกอรี ่

4.26 0.7 ด ี

2. 2 ผู้ชมมีความเข้าใจ
เรื่องวิธีการทำเบเกอรี ่

4.21 0.7 ด ี

2. 3 ผู้ชมสามารถนำ
ความรู้เรื่องการทำเบเกอรี่
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

4.17 0.7 ด ี

3. ด้านภาพรวม 
3.1 ความน่าสนใจของสื่อ 4.23 0.6 ด ี
3. 2 ความพึงพอใจใน
ภาพรวม 

4.17 0.7 ด ี

3. 3 ได้รับความรู้หลังชม
สื่อ 

4.21 0.7 ด ี

 
 
เมื่อจำแนกรายการประเมินด้านภาพและเสียง 

 ค่าเฉลี่ย (�̅�)    
 = 4.16 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   = 
0.76 
 
รายการประเมินด้านประโยชน์ของเนื้อหา 

 ค่าเฉลี่ย (�̅�)    
 = 4.27 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   = 
0.76 
รายการประเมินด้านภาพรวม 

 ค่าเฉลี่ย (�̅�)    
 = 4.21 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   = 
0.75 
และผลการหาค่าความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมทั้งหมด 

 ค่าเฉลี่ย (�̅�)    
 = 4.19 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   = 
0.74  
 ดังนั้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดีย 
และประสิทธิภาพมีความเห็นว่าคุณภาพด้านประสิทธิภาพเนื้อหา
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ของสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เพี่อการเรียนรู้หลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้น
ในด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อมัลติมีเดีย  3 มิติ 

กสูตรเบเกอรี่เบื้องต้นเพี่อการเรียนรู้หลั (�̅�) = 4.27 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.76  จึงมีความพึงพอใจในระดับ ดี ตาม
เกณฑ์ประเมิน ดังนี ้
  

8. สรุปผล 
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เพื่อการ
เรียนรู้หลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้น ผู้วิจัยได้ทำในรูปแบบโปรแกรม

สร้างตัวละคร  3 มิติ และใช้ส่วนผสมในการตัดต่อขั้นตอนการ
สาขาวิชาษาทำงาน โดยได้กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกนักศึก

อาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่  1 - 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมประชากรคือนักศึกษาจำนวน 100 คน โดยสุ่มแบบบังเอิญ

จำนวน  50 คน อ้างอิงขนาดกลุ ่มต ัวอย่างจากตารางตาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยการดูสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ  
เพื่อการเรียนรู้หลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้นผ่านทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
สามารถสรุปผล และให้ข้อเสนอแนะแนะการวิจัยดังนี้ 
สื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เพื ่อการเรียนรู ้หลักสูตรเบเกอรี่เบื ้องต้น  
ประกอบด้วยภาพงานต่างๆ ภายหลังการทดสอบพบข้อสรุปที่
เป็นไปตามสมมติฐาน คือ 
 5 .1 .1 ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เพื่อการ
เรียนรู้หลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้น ผู้วิจัยได้พัฒนาเทคนิคและวิธี
ถ่ายทอดองค์ความรู้ประกอบอาหารเบเกอรี่ผ่านทางสื่อมัลตมิเีดยี 

3 ทำให้ผู้ใจศึกษา มิติ อย่างขั้นตอนตามรูปแบบการนำเสนองาน
สามารถรู้และปฎิบัติตามได้จริง 
 5 .1 .2 การประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เพื่อ
การเรียนรู้หลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้น พบว่าตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความเห็นว่าคุณภาพด้านเนื้อหาของสื่อ
มัลติมีเดีย 3 มิติ เพื่อการเรียนรู้หลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้นในดา้น

ของสื่อ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อมัลติมีเดีย  3 มิติ (�̅�) 4. 51 
และ  (S.D.) = 0.57 จึงมีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพอว่าข้อที่ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนมากที่สุดมี
ท ั ้ งหมด 3 เหต ุผลได ้แก ่  การนำเข ้าส ู ่ เน ื ้อหา ม ีการใช้

อหา การจัดแบ่งและเรียงลำดับภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้
เนื้อหามีความเหมาะสม สื่อมัลติมีเดีย  3 นและมิติมีความชัดเจ

ถูกต้องตามเหตุผลทั้งหมด 

 5.1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไดช้มสื่อมลัติมีเดีย 
3 มิติ  เพื่อการเรียนรู้หลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้น มีความพึงพอใจ

ต่อสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ  เพื่อการเรียนรู้หลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้นที่

ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยรวมระดับดีมาก (�̅�) =4.27 และ (S.D.) = 
0.76 เมื ่อพิจารณารายข้อพบว่าที ่น ักเร ียนพอใจและความ
น่าสนใจสุด คือ ความชัดของภาพและการนำเสนอรูปแบบ 3 มิติ  
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ABSTRACT 

 

In the traditional study, the use of books in a classroom 

is common and can be found in every part of Thailand. In 

the best case, the students may get colorized photos along 

with the text contents. In some cases, the photos are in black 

and white. As a result, this affects how the Thai young 

students learn and understand the course materials, 

especially the difficult ones. 
In Biology, learning animal cells is hard for most of the 

students because they often cannot imagine what an animal 

cell structure is really like. The pictures from a book are 

two-dimensional images, and it is difficult to recognize the 

depth of the cell. To fulfill imagination and to create 

suitable learning material that is more understandable, we 

introduced a didactic learning material based on augmented 

reality (AR) technology. This material was developed under 

ADDIE model concept. The results show that this concept 

works very well for young students. It runs on Android 

smartphones with AR-enabled features. The age of the 

largest group of participants is between 15 – 17 years old. 
The benefit indicator of using this AR learning material is 

4.54 out of 5. 
 

Keywords – Augment Reality, 3D Model, Animal Cell, 

ADDIE Model 

 

 

I. INTRODUCTION 

 

 Rapid change in technology drives the today 

technology to the technology disruptive era. Information 

Technology has become an important role in society and 

business operation. They are engaged in various business 

and daily activities such as playing games, searching for 

tourist attractions, manage the meeting and appointments, 

learning in an online system or MOOC, including the 

teaching and learning aspects of Education Technology. 
Augmented Reality has an ability to enhance the perception 

of human’s senses from 2D to 3D. This technology is 

suitable for compliment of the widely used printed books 

and booklets. Thanks to the advantages of this technology, 

we can now construct the infrastructure for providing this 

technology into the knowledge transferring field. 
Visualization of something really tiny and not visible to the 

unaided eye, is one of the strong points of this kind of 

technology. However, the use of this technology alone may 

not bring us to the goal where we want to be. The concept 

of pedagogical learning material construction has to be 

found and adapted. In this case, it was ADDIE model [1], 
which is widely used and proofed as one of the most 

effective concepts to construct and promote cognitive 

learning for the students. We then implement the concept of 

Augmented Reality (AR) technology to assist in teaching 

and learning for helping and attracting students' attention. It 
should help students, especially the younger ones, to learn 

more easily and to understand difficult content such as 

biology content and alike. Special content in Biology, such 

as tiny cell or cell components may not be easy to imagine. 
The AR technology help us to enlarge this, and make it 

interactive and intuitive to learn [2]. The students will 

benefit from both visualization and interaction that affects 

the senses of learning. 
 Augmented Reality (AR) is one of the emerging 

technologies that relies on virtual 3D images and a Game 

Engine. The implemented 3D models is appearing to the 

real world through the simulation blended with the real 

image, which is received through the camera of a 

smartphone. After the process, the 3D objects is visible 

overlapping into the live image of the camera. The users can 

then observe this effect directly through the camera of a 

smartphone. 
 The aim of this project is to bring the Augmented 

Reality (AR) technology into the Animal Cell Learning in 

Biology under the pedagogical concept of ADDIE model. 
We designed and developed the learning materials based on 

3D models and Game Engine. The really tiny animal cell 

components are visualized thanks to the 3D modeling. The 

Interaction was done by using the Game Engine called 

Unity. The students can control the 3D model by using their 

fingers to rotate, turn around, or get necessary information 

form the dropdown menu. The old 2D picture of animal 

cells becomes now the 3D model of them, which can be 

interacted effectively. The almost invisible cell structure 

can be now observed in a large scale. The student have to 

have just a smartphone with supported libraries and our 
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developed AR application. The learning is more intuitive 

with our interactive Animal Cell AR Learning Tool. 
 

II. THEORETICAL BACKGROUND AND 

RELATED WORKS 

 

A. Augmented Reality Technology 

 Augmented Reality (AR) can be seen as an interactive 

experience of a real world environment, where the objects 

of the real world are enhanced by computer-generated 

visual information. Sometimes this perceptual information 

is activated across multiple sensory modalities, including 

visual, auditory, haptic, and others. The AR technology can 

be defined as a system that consists of these 3 basic 

features; 1) a blending effect of real and virtual worlds, 2) 
real-time interaction, and 3) 3D model of virtual objects. To 

make the system work properly, the 3D model of virtual 

objects has to be implemented and processed according to 

suitable software library. The virtual objects are displaying 

overlaid on the real-world objects. This gives the new 

experience to the users receiving immersive aspect of the 

real environment. In contrast to Virtual Reality (VR), the 

Augmented Reality maintain the real-world objects in the 

output. A user may get more real experience from the real 

objects enhanced by the virtual ones. In a VR environment, 

a user will be embraced with the virtual objects and virtual 

environment completely. The experience is then simulated 

using a high-performance computer. 
 In the entertainment industry, the Augmented Reality 

technology is mostly used to enhance the natural 

environments with enriched experiences. The use of AR 

such as overlaying 3D objects into the real-world 

environments, applying AR camera into smartphone 

applications, applying object recognition and interaction, 

etc., enables the users to get more information for the real-
world objects. Therefore, the real-world objects become 

more interactive and they can be manipulated digitally. One 

of interesting example is visualizing the invisible real-
world objects to be visible, e.g. the visualization of the 

measured electromagnetic radio wave information that is 

overlaid in the exact alignment with where they are in space 

[3, 4]. With this, the Augmented Reality is one of the most 

promising possibilities for gathering and sharing of tacit 

knowledge [5]. 
 In the didactical and pedagogical learning theory, most 

of the researchers believe that the students, who are 

motivated for learning, tend to do more in a task for 

completion of the learning courses. Motivation is a personal 

interest and it can be described as an empowering property 

of a person to start and control his/her own behavior for 

completing a particular tasks [6]. Many research works 

reported that the utilization of Augmented Reality in a 

learning process is effective. It is used for enhancing student 

motivation by improving the visualization of learning 

materials for better interaction and understanding [7, 8]. 

 

B. ADDIE Model 

 The ADDIE Model is one of the most common and 

effective didactical models for course creation. It stands for 

Analysis, Design, Development, Implementation, and 

Evaluation [9]. The ADDIE model describes the process of 

producing high quality and learner-centered learning 

materials for a course. It begins by gathering learners’ 
requirements and doing analysis accordingly. Then the 

course construction is designed and developed according to 

the findings previously. After that, the materials will be 

distributed to the learners for knowledge transferring. The 

feedback is then collected in the phase of evaluation, which 

can be done throughout the Design, Development, and 

Implementation phases. Figure 1 depicts the overview of 

the ADDIE model. 
 

 
 

Figure 1. The overview of the ADDIE model. 

 

In the ADDIE model, the evaluation can be done not 

only at the end of the process. It can be performed also 

during the process, e.g. in the phase of design, the 

evaluation of designed material can be done. The educators 

can then adjust the learning materials in the more suitable 

way for the target group. Likewise, the development and 

implementation phases can also be evaluated and adjusted 

during the process. These iterative steps are necessary for 

the high quality of learning materials. 
 

 

III. METHODOLOGY 

 

A. System Overview 

The proposed system consists of three logical part, 

namely 1) the Input part, 2) the Processing part, and 3) the 

Visualization part. Figure 2 depict the overview of the 

proposed system. In the system process, the marker image 

acquired from the smartphone camera will be captured and 

recognized with the framework called Vuforia. The Vuforia 

framework runs on top of the ARCore framework, which is 

the special AR framework provided by Android operating 

system. After marker image recognition, the suitable 3D 
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model will be acquired and represented through the camera 

of a smartphone. The 3D model will be displayed overlaid 

the real environment. The users can then interact with this 

virtual object by using different gestures such as rotating 

the virtual object using one fingertip, zooming in the virtual 

object using two fingertips, etc.  
 

 
 

Figure 2. The system overview. 
 

B. ADDIE Model Adoption 

 In our work, the ADDIE Instructional Design (ID) 
approach has been implemented as a framework for 

designing and developing educational and training 

programs. Many educators, instructional designers, and 

training developers find this approach very useful because 

it has clearly defined stages facilitating the implementation 

of effective training tools. As an instructional design model, 

the ADDIE model has found broad acceptance and use. 
 

 The five components of the ADDIE model is 

implemented as follows: 
 1) Analysis 

 In this step, the learning of Biology material, in this 

case the Animal Cell, is analyzed. The problem of using 2D 

images in the textbooks is the imagination how the cells 

would look like in the real world. What could happen on the 

other sides of the cell where the 2D images cannot give the 

information? Because the cells are too tiny to visible with 

unaided eye, the Augmented Reality (AR) technology will 

help to fulfill students’ imagination. 
 

 2) Design 

 After getting the requirements, the collected data has 

been analyzed. The related instruction and 3D model are 

designed and developed.  The 3D model should have the 

real proportion of the real cell. Therefore, the 2D images 

and related information are studied. The design is done 

preliminary on the paper. Thanks to the field expert’s help, 

the sketch is refined and ready for the development with a 

3D modeling program. 
 

 3) Development  

 In this step, the 3D model is created using software 

called “Autodesk Maya” that is one of the powerful 3D 

design software. After that, the 3D model is exported and 

implemented in a Game Engine called “Unity”. In Unity, 

the interaction and programming for AR is implemented. 
The programming in Unity is done with C# programming 

language.  
 

 4) Implementation 

 In this step, the developed AR application for Animal 

Cell representation is distributed to the target group. The 

experiment is setup 2 phases so that the participants have 

30 minutes time to use the AR Animal Cell application and 

30 minutes time to learn with traditional textbooks.  
 5) Evaluation 

 In this step, the ability of acquiring knowledge of the 

participants is evaluated after the experiment. This 

evaluation is conducted using a questionnaire with Likert 

rating of 5 (with 1 being strong disagreement and 5 being 

strong agreement). 
 

 

IV. IMPLEMENTATION 

 

The implementation of the methodology described above is 

first to use the ADDIE model concept as instructional 

design concept. In this ADDIE working process, several 

tools and techniques are implemented. In the Analysis 

phase, the data of learning materials and students’ behavior 

is collected and analyzed. With the insight of the collected 

data, the 3D model is developed using “Autodesk Maya”. 
The Game Engine “Unity” is used to implement the 

interaction of the AR Animal Cell Application. Thanks to 

the Vuforia and ARCore framework, the 3D model can be 

then accessed interactively. Figure 3 depicts the work flow 

of the implementation. 
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Figure 3. Workflow 

 

 As stated, this work process relies on the ADDIE 

concept to ensure the effectiveness of the learning method. 
This kind of interactive 3D model overlaid on real world 

represented in a smartphone camera view brings students to 

the next level of imagination. This enhancement and its 

benefits are evaluated underlying the didactical and 

pedagogical approach. 
 

A. 3D Model Creation 

 For creating 3D models for the proposed animal cell, 

every cell component has to be studied and analyzed, in 

terms of visualization. The important elements’ properties 

e.g. their structure, texture, position, etc. have to be found 

and documented. Then the rough sketches have been 

created. The figure 4 shows the sketch of the proposed 

animal cell overview and the figure 5 shows the sketch of 

the Golgi, which is one of the components of the proposed 

animal cell. 

 

 
Figure 4. The sketch of the proposed animal cell overview. 

 

 
Figure 5. The sketch of Golgi, which is one of the components of the 

proposed animal cell. 

 

 The next step is to implement these sketches using 3D 

modelling software. For this purpose, the Autodesk Maya is 

used as a tool for creating 3D models. The sketches are 

imported into the Autodesk Maya and function as a 

template for creating 3D models. Figure 6 depicts this 

scenario. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 6 (a-b). The sketch functions as a template for 3D model creation. 
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 Then, the 3D model should have the right color and 

texture. This is shown in the figure 7 below. 
 

 
(a) 
 

 
(b) 
 

 
(c) 

Figure 7 (a-b-c). Colorizing and smoothing a 3D model. 

 

 After creation of all 3D model that are necessary for 

the proposed animal cell, they were exported from the 

Autodesk Maya in the format that can be implemented in 

the Unity Game Engine for creating interactive behavior for 

the proposed learning material. The interaction and menus 

are done using programming in C# that is included in the 

Unity Game Engine. 
 

B. Unity Project 

 In this step, the Unity, which is one of the most popular 

Game Engine software, is used. The benefit of this AR 

development tool is that the developers do not have to 

concern about mathematic calculation and physics in the 

real world. This software will take care almost everything 

that is needed in the development process. Furthermore, one 

can add plugins and assets into this software that can make 

the development easier and faster. The plugin that is needed 

for this project is the one called Vuforia. The Vuforia plugin 

takes care of the marker creation and running AR 

environment. The figure 8 depicts the screenshot of the 

Unity and imported 3D model of the proposed animal cell. 
 

 
 

Figure 8. The imported 3D model in Unity. 

 

 In terms of programming language in Unity, the C# 

script has been used. One of the most important benefits of 

C# is the object oriented programming concept. This allows 

the developers to reuse the created objects and codes. Figure 

9 shows a sample of C# code used in this work. 
 

 
Figure 9. A sample of C# code. 

 

 

V. RESULTS 

 

A. The 3D Models 

 The 3D models created using Autodesk Maya are 

successfully implemented. In the implementation process, 

the size of the models is calculated so that the composition 
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of the elements is in the correct proportion according to the 

referenced information. The figure 10 depicts the 3D model 

of the Nuclear envelope, Nucleoplasm and Nucleolus. In 

addition, the figure 11 shows the 3D model of the Rough 

Endoplasmic Reticulum (RER) of the proposed animal cell 

component. 
 

 
 

Figure 10. The 3D model of the Nuclear envelope, Nucleoplasm and 

Nucleolus. 
 

 
 

Figure 11. The 3D model of the Rough Endoplasmic Reticulum (RER). 

 

 

B. The AR Animal Cell  

 In terms of showing the AR of the proposed animal 

cell, the specific Marker for this AR learning material has 

been designed and created. One of the most important 

requirements for a Marker is that it has to be unique or at 

least easy to be distinguished from other images. The figure 

12 shows the Marker used for interpreting the AR learning 

material of the proposed animal cell.  
 

 
 

Figure 12. The Marker for the AR Learning material of the proposed 

animal cell. 

 

 By using the Marker, a learner can then point his/her 

device such as smartphone with our developed AR 

application installed to the Marker. After image recognition 

has been processed, the AR interactive 3D model and its 

functions will appear on top of the Marker. Seeing through 

the smartphone camera, a learner can interact with the 3D 

model by dragging the 3D model to rotate, or use his/her 

fingertips’ movement to zoom it in or zoom it out. The 

figure 13 shows the 3D model on top of the Marker. 
 

 
 

Figure 13. The 3D model on top of the Marker. 

 

 The AR Animal Cell application has been successfully 

designed and developed. Figure 14 depicts the overview of 

the AR Animal Cell application. 
 

 
 

Figure 14. The overview of the AR Animal Cell Application. 

  

 In the AR Animal Cell application, when the users 

points the AR camera to marker, the cell and its 

components will show up including the respective 

annotations.  The users have the options to hide or show 

these annotations for better zooming in or zooming out. 
Figure 15 shows the zoomed-in Animal Cell without the 

related annotations.  With the menu on the right-hand side, 

the users can then select the different components of the 

cell to be shown in the bigger view (indicated in Figure 16). 
Figure 17 shows the component of the Animal Cell with its 

information explicitly. 
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Figure 15. The zoomed-in Animal Cell without annotations. 

 

 

 
 

Figure 16. The menu for detail selection of the animal cell. 

 

 
 

Figure 17. The component of the Animal Cell with information. 

 

 On a classroom, during learning biology subject 

related to animal cell, a student can then use his/her own 

smartphone to get information about animal cells instantly 

and intuitive way. The 3D model is informative and 

interactive with the student’s gesture. It is also interesting 

and fun for students to learn by using this AR learning 

material. Figure 18 depicts how the AR Animal Cell 

learning application can be used in a classroom. 
  

 
 

Figure 18. The AR Animal Cell action in a classroom. 

 

C. The Evaluation 

 The number of participants are 28 totally. Their ages 

range between 13 – 27 years old. The participants with ages 

of 15 and 17 years old make the largest group in this 

experiment. Table 1 depicts the results of the survey 

questionnaire. 
 
Table 1. The results of the questionnaire. 

 
Questions 5 4 3 2 1 Likert 

Score 

(average) 

Design Part 

1. AR application is 

easy to use. 
10 16 2 0 0 4.29 

2. 3D model is easy 

to understand 

16 6 5 1 0 4.31 

3. Font style and font 

size are suitable 

11 12 3 2 0 4.14 

4. The placement of 

the buttons is easy to 

reach 

16 5 6 0 1 4.25 

5. The 3D model size 

is suitable 

17 8 3 0 0 4.50 

6. The content is 

concise and easy to 
understand 

16 10 1 1 0 4.47 

Utility Part 

7. AR technology can 

catch you attention 

on this topic 

15 10 3 0 0 4.43 

8. 3D model helps 

you to imagine and 
understand better 

13 11 3 1 0 4.29 

9. The visualization 

in this AR 

application helps you 
to understand the 

Animal Cell better 

16 11 1 0 0 4.54 

 

 From table 1, the questions are divided into two parts, 

namely the design part and the utility part. The question 

number 1 – 6 refer to the design part whereas the question 

number 7 – 9 refer to the utility part. As can be seen from 

the table, the design of the Animal Cell in 3D is acceptable 
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with the score ranging from 4.14 – 4.50 out of 5. The font 

style and font size gain the lowest score (4.14) in this 

category. This is because some of the testing smartphone 

devices have a small screen size and therefore, they might 

not display the 3D image properly.  
 In the utility part, the score is ranging from 4.29 – 4.54 

which is higher than the design part, especially the last 

question that is about the visualization of Animal Cell using 

AR technique can make the students understand the subject 

better. This question gain the score of 4.54 out of 5. 
 

 

VI. CONCLUSION AND FUTURE WORK 

 

 In our work, we demonstrate that the use of 

Augmented Reality technology can give the students, 

especially the younger ones, more confidence and 

understanding to learn and interact with virtual objects. In 

this way, they can learn the difficult content in a playful 

way. This playful activity encourages the students to 

explore and learn more about the proposed subjects, 

especially the one that need more imagination to 

understand. In the case of AR Animal Cell, the participated 

students were really excited using this new way of 

information approach. The new way of interaction with the 

not visible to unaided eye objects in the virtual way 

enhances the experience of the students. According to our 

evaluation, they are pleased with the AR Animal Cell 

application. The majority gave the feedback that the AR 

Animal Cell application makes them feel interesting to get 

to know more about the topic, with the score of 4.43 out of 

5. In addition, they admitted that the used AR technique let 

them understand the difficult learning material by 

visualizing them in the way that is easier to understand with 

the score of 4.54 out of 5. 
 Our research presented the design and development of 

a part of learning material of animal cells using Augmented 

Reality (AR) technology. While this technique gains more 

use and acceptance from the users, the programming 

technique and supporting devices are still the issues in 

some cases. In terms of smartphone performance and 

operating system, one may face the experience that the 

application would not run properly. If the used 3D model is 

very complex and has a big file size, it can affect the 

smartphone to take long time to load and run. Another 

downside of this technique is the operating system version. 
The minimum requirement of running AR is high. The may 

affect the students in the rural area or some who cannot 

afford the suitable smartphones. 
 Despite many challenges we have with AR technology 

in general, it does still worth to develop and improve the 

implementation technique for the AR technology. For the 

next, we are eager to try the technique that let us reduce the 

file size of the application but retain the quality experience 

in terms of image quality. Furthermore, we want to add 

more interactive activities into the application. The 

activities like 3D-related game or quiz would provide the 

learner more collaboration and engagement. Other 

components such as voice over, background music, sound 

effects, etc. may be considered to be added in the 

application if they are proofed to improve the learning 

experience. However, whether a new feature will be added 

to the AR Animal Cell application in the future or not, it 

depends on the learning outcomes that will be gained. 
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บทคัดย่อ 
 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบแจ้งพิกัดร้าน
ล ูกชิ ้น 2) หาประสิทธ ิภาพของระบบแจ้งพ ิก ัดร ้านล ูก ช้ิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Visual Studio Code, 
Xampp ใช้ภาษา PHP, HTML, CSS, JavaScript ใช้เฟรมเวิร์ก 
Bootstrap ในการออกแบบระบบให ้รองร ับ Platform ทุก
อุปกรณ์ ใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้ Longdo 
Map API ในการระบุพิกัด โดยวิธีดำเนินการวิจัยมี 5 ขั ้นตอน 
รูปแบบ SDLC ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ  
2) การออกแบบระบบ 3) การพัฒนาระบบ 4 )การทดสอบ
โปรแกรม 5) การบำรุงรักษา ประเมิน และปรับปรุง  

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบมีฟังก์ชันการทำงาน 4 
ส่วน คือ 1) ระบบแจ้งพิกัดรถขายลูกชิ้น 2) ระบบจัดการสินค้า 
3) ระบบสั ่งจองสินค้า 4) ระบบแจ้งเตือนคำสั ่งจอง ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ ประเมินประสิทธิภาพอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.56, S.D. = 0.63) 
 

คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, แจ้งพิกัด, รถขายลูกช้ิน 
 

ABSTRACT 

This project aims to 1) The development of web 
application notifying the location of the meatball food 
truck. 2) Evaluate the efficiency the web application 
notifying the location of the meatball food. The system 
development tools include visual studio code, Xampp, 

PHP, HTML, CSS, JavaScript, use the bootstrap framework 
to design the system to support all platform devices use 
MySQL to manage the database and use Longdo Map API 
to specify the coordinates. There are 5 steps to the 
research method of SDLC 1) Requirements analysis  
2) Design 3) Implementation 4) Testing 5) Evolution. 

The results of the research were as follows: 1) The 
development of the system has 4 Functions 1) Notifying the 
location of the meatball food truck 2) Product management 
3) Order system 4) Order status. Performance evaluated 
efficiency by experts at the highest level ( x̅ = 4.56, S.D. = 
0.63) 
 

Keywords: Web Application, Notifying the Location, 
Meatball Food Truck 
 

1. บทนำ 
ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต

ของมนุษย์ ยกตัวอย่าง เช่นการใช้เทคโนโลยีในการบอกตำแหน่ง
ที่ตั้งหรือที่เรียกกันว่า Location คือที่ตั้งปัจจุบันที่อยู่ ณ จุดนั้น
ของ สถานที่สำคัญต่าง ๆ รวมถึงโซเชียลมีเดียที่ใช้งานกันเป็น
จำนวนมาก เหตุเพราะเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้งาน
ง่ายให้ประโยชน์รอบด้านมากยิ่งข้ึน (กฤษณ์ และชุติพนธ์, 2560) 

การแชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์ หรือแจ้งพิกัดที่อยู่ของเรามี
ความนิยมในกลุ่มคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
หรือ การค้าขายสินค้า การแจ้งพิกัดให้ลูกค้าได้รู้ตำแหน่งที่อยู่ 
เป็นส่วนหน่ึงที่ทำให้ลูกค้ามีความสนใจในธุรกิจของผู้ขาย ด้วยใน

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการแสดงตำแหน่งหรือ
พิกัด มีราคาถูก ต้นทุนต่ำ หามาใช้ได้ง่ายแต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ 
ยกตัวอย่างเช่น การแชร์ตำแหน่งจาก Longdo Map API ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีแจ้งพิกัดฟรี เป็นต้น เพื่อให้การขายสินค้ามีช่องทาง
เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มยอดขายสินค้าให้กับผู้ขาย ดังนั้นการ
นำเอาเทคโนโลยีการแจ้งพิกัดมาใช้เพื ่อพัฒนาระบบการขาย
สินค้าจึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจ 

ตี๋ลูกชิ้นรูปแบบเดิมจะตระเวนขายตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขต
หมู่บ้าน เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ และเสาร์ - อาทิตย์ เปิดขาย ณ 
ที่ตั้งร้าน แต่การตระเวนขายลูกช้ินตามสถานท่ีตา่ง ๆ ทำให้ลูกค้า
ไม่ทราบจุดที่รถขายลูกชิ้นตั้งขาย และลูกค้าไม่สะดวกในการรอ
สินค้าเป็นเวลานาน 

ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะนำเอาระบบแจ้งพิกัด มาช่วย
ในการแจ้งพิกัดของรถขายลูกช้ิน เพื่อให้ลูกค้าทราบตำแหน่งของ
รถขายลูกชิ ้น ซึ ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตาม
ความต้องการ 

 
2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการแจ้งพิกัดรถขายลูกช้ิน 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันการแจ้งพิกัดรถขาย
ลูกช้ิน 
 

3. ทฤษฏีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับร้านลูกชิ้น ร้านตี๋ลูกชิ้น จะมีเวลาขาย
สินค้าเป็น 2 ช่วงวัน คือ วันจันทร์ - ศุกร์ จะใช้รถขายลูกชิ้นขาย
ตามสถานท่ีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน สถานีอนามัย ตลาดนัด
ตามหมู่บ้าน เป็นต้น เนื่องจาก นักเรียน พนักงานราชการ และ
บุคคลทั่วไปค่อนข้างพลุกพล่าน ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ จะ
ขาย ณ ที่ตั้งร้าน เพราะว่าวันหยุดจะไม่ค่อยมีคนไปตามสถานท่ี
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นมากนัก 

พิกัด คือ การบอกตำแหน่งที่ตั้ง ณ ปัจจุบัน หรือ ณ ช่วงเวลา
หนึ่ง เพื่อให้ผู้อื่นทราบ 

เทคโนโลยี Longdo Map API คือ บริการแผนที ่ออนไลน์
สำหรับใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชัน ผ่านการเรียกใช้ JavaScript API 
(Application Program Interface) หรือพัฒนาร่วมกับแอปพลิเคชัน

บนโทรศัพท์มือถือโดยใช้ Mobile SDK (Software Development 
Kit) (Longdo, 2020) 

Map Style สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลของแผนที่ได้
หลากหลาย เช่นการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง (Base Map) การซ้อน
ภาพชั ้นข ้อม ูล (Layer) ตั ้งค ่าการทำงานของแผนที ่  (Map 
Option) และอื่น ๆ 

Drawing on the map แผนที่รองรับการปักหมุดไอค่อน 
การสร้างรูปทรงต่าง ๆ ทั้งแบบเส้น (Polyline) รูปหลายเหลี่ยม 
(Polygon) วงกลม (Circle) และอื่น ๆ อีกมากมาย 

Framework Bootstrap 4 ถ ูกพ ัฒนาข ึ ้นโดย Mark Otto 
และ Jacob Thornton ทีมพัฒนาของ Twitter Inc. ก่อนหน้านี้ใช้
ชื่อว่า Twitter Blueprint และเปิดให้นักพัฒนาสามารถนําไปใช้
งานพัฒนาเว็บไซต์ได้แบบฟรี (Open Source) ในช่ือว่า Bootstrap 
Framework เป็ น  Frontend Framework ท ี ่ ประกอบด ้ วย
โครงสร้าง CSS, HTML และ JavaScript ที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง
หน้าจอ User Interface ได้ง่าย สวยงาม และรวดเร็ว ลดเวลาใน
การที่ออกแบบ Design หน้าจอ Layout หรือรายการ Element 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้า Form ทั้งหมด สามารถใช้ Bootstrap 
เข้ามาจัดการได้ทั้งหมด สำหรับ Bootstrap มี CSS Component, 
JavaScript Plugin ที่ทํางานร่วมกับ jQuery ที่สามารถเรียกใช้งาน
ได้มากมาย และที่สําคัญคือ Bootstrap มีการแสดงผลในรูปแบบ
ของ Responsive ซึ ่งจะแสดงสภาพแวดล้อมที ่ เหมาะสมกับ
อุปกรณ์ที่ทําการเปิดอยู่ในขณะนั้น เช่น PC Desktop, Tablets, 
Mobile หรืออุปกรณ์อื ่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ออกแบบเว็บและเขียน
คําสั่งต่าง ๆ  สามารถที่จะรองรับอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงงานนี้ไดใ้ช้ 
Bootstrap ในการออกแบบหน้าจอทั ้งหมดของโครงงาน เช่น 
ฟอร์มการส่งข้อมูล ปุ่มกดต่าง ๆ รวมไปถึงการกําหนดขนาดของ 
Element ต่าง ๆ ในหน้าจอ Interface ของตัวโครงงาน (Asmas 
Laemoh, 2019) 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สหรัฐ ชัยจันทร์ และ วีระกัญญา เดชผล (2563) การพัฒนา

แอปพล ิ เคช ัน GPS ต ิดตามรถต ู ้ประจำทางโดยใช ้  GPS 
โทรศัพท์เคลื่อนที ่วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้ GPS บนมือ
ถือให้เกิดประโยชน์ 2) ระบุตำแหน่งของรถตู้ว่าอยู่ที่ใดและดู
ข้อมูลเกี่ยวกับรถตู้ 3) ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ GPS 
การศึกษานี ้ได้แบ่งออกเป็น 5 ขั ้นตอนคือ (1) ขั ้นตอน การ
วิเคราะห์ (2) ขั้นตอนการออกแบบนำเสนอ และ ส่วนติดตอ่ผู้ใช้ 
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(3) ขัน้ตอนการพัฒนาได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาวิจัย คือ PHP, 
Java เป็นภาษาในการสร้าง Application ใช้ MySQL ในการ
จัดการฐานข้อมูล ใช้ Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ Postman ใช้
ในการตรวจสอบการเชื ่อมต่อฐานข้อมูล ใช้ Android Studio 
เป็นเครื ่องมือในการสร้าง Mobile Application และ Google 
Map API เป ็นชุดคำสั ่ง ของ Google สำหรับสื ่อสารระหว่าง 
Google Map กับ Mobile Application (4) ขั้นตอนการ นำไปใช้ 
(5) ขั้นตอนการประเมินผล 

ปวีณา วงศ์แสนสี และคณะ (2019) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
เว็บไซต์ศูนย์กลางการขายอาหารออนไลน์ (CRRUFOOD.COM) 
พบว่า ใช้กลยุทธ์ในการดึงดูดผู้สั่งซื้อ ด้วยการเพิ่มช่องทางการ
เข้าถ ึงข ้อม ูลร ้านค้าให ้ผ ู ้ส ั ่งซ ื ้อ ผ ่านเทคโนโลยีเคร ือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยผู้สั่งซื้อสามารถดูรายละเอียดการค้นหาข้อมูล
ร้านที่อยู่ใกล้กับบริเวณของผู้สั่งซื้อได้ สามารถเลือกร้านอาหาร
หรือรายการอาหารจากทางร้าน ดูสถานะการจัดส่งอาหาร ระบุ
สถานะท่ีต้องการชำระเงิน ส่วนของร้านอาหาร สามารถเพิ่มพิกัด
ร้าน ดูข้อมูลการสั่งอาหาร ในส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถดู
รายงานต่าง ๆ เช่น รายงานสรุปยอดการสั่งซื้ออาหารของทุกรา้น
ตามช่วงเวลา เว็บไซต์ ศูนย์กลางการขายอาหารออนไลน์ 
(CRRUFOOD.COM) ทำขึ ้นเพื ่อให้ลูกค้าหรือผู ้ที ่สนใจ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปสั่งซื ้อ และสามารถเลือกเมนูอาหารได้ตามที่ต้องการผ่าน
เว็บไซต์ ศูนย์กลางการขายอาหารออนไลน์ (CRRUFOOD.COM) 
พัฒนาเว ็บไซต ์ด ้วยภาษา HTML, PHP, AJAX, JavaScript, 
Bootstrap และ CSS โดยใช้ MYSQL เป็นฐานข้อมูล 

จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าในปัจจุบันธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ของไทยเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แค่เพียงปลายนิ้วสัมผสั 
ผู ้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ ก็มองว่าเวลานี้ E-commerce 
เป็นช่องทางการขายหลักในการเข้าถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่าง
ยิ ่งการทำ E-commerce ผ่านแอปพลิเคชัน เนื ่องจากความ
สะดวกในการใช้งาน มีระบบชำระเงินหลากหลายช่องทาง 
รวมถึงมีระบบจัดการสินค้าและขนส่งถึงปลายทางพร้อมเก็บเงิน 
ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบาย 

และมั่นใจในระบบการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์
มากขึ้นงาน 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ซื ้อส ินค้าผ ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผ ู ้บร ิโภคใน 
เขตกร ุงเทพมหานครและปร ิมณฑล ซ ึ ่ งได ้แก ่ป ัจจ ัยด ้า น
ประชากรศาสตร์ ในเรื่องของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวมถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การยอมรับ
เทคโนโลยี ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ และการให้บริการ
ส ่วนบ ุคคลว ่าส ่งผลต ่อการต ัดส ินใจซ ื ้อส ินค ้ าผ ่านทาง 
แอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลหรือไม่ อย่างไร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 
405 คนผ่านทางแบบสอบถามทางออนไลน์ และนำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ผลค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยด ้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 4 
ปัจจัย โดยเร ียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี ้ 1) ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย และการยอมรับเทคโนโลยี  
2) ปัจจัยด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ 3) ปัจจัยด้าน
ราคา คุณภาพและความหลากหลายของสินค้าในแอพพลิเคช่ัน 
และความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า 4) ปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับผู้บริโภค และความมีชื่อเสียงของ
แอปพลิเคชัน 

ในส ่วนของการศ ึกษาความแตกต ่างของป ัจจ ัยด ้ าน
ประชากรศาสตร์ ผลวิจัยพบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ ของกลุ่ม
ตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน โดย
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้ที่มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งจากผลการวิจัยผู้ประกอบการ
และนักพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถนำไปพัฒนาระบบปฏิบัติการ
ของแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นได้ 
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4. วิธีการดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

งานวิจัยในครั้งนีไ้ด้ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
ประชากร ค ือ ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด ้านการพัฒนาโปรแกรม  

ที่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 5 คน 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การสร้างเว็บแอปพลิเคชันการแจ้งพิกัดร้านลูกช้ินได้ใช้หลักการ
พัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle : SDLC) 5 ขั้นตอน (โอภาส, 2555) 

ข ั ้ นตอนท ี ่  1  การว ิ เคราะห์ ความต ้องการของระบบ 
(Requirement Analysis)  

วิเคราะห์ความต้องการของระบบผู้วิจัยได้แบ่งระบบมีฟังก์ชัน
การทำงาน 4 ส่วน คือ 1) ระบบแจ้งพิกัดรถขายลูกชิ ้น 2) ระบบ
จัดการสินค้า 3) ระบบสั่งจองสินค้า 4) ระบบแจ้งเตือนคำสั่งจอง 

 ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบระบบ (Design)  
ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการทำงาน และสร้างแบบจำลอง

เพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบด้วยแผนภาพระบบ 
(Use Case Diagram) ดังภาพท่ี 1  

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพระบบเว็บแอปพลิเคชันการแจ้งพิกัดรถขาย
ลูกช้ิน (Use Case Diagram) 

จากภาพที่ 1 ลูกค้าสามารถดูพิกัดรถขายลูกชิ้นได้ สั่งจอง
สินค้าได้ ผู ้จัดการร้านสสามารถจัดการระบบแจ้งพิกัดรถขาย
ลูกช้ิน จัดการสินค้า จัดการระบบเตือนคำสั่งจองได้ 

กระบวนการดำเนินงานของระบบ ผู้พัฒนาได้ออกแบบให้มี
การแจ้งพิกัดรถขายลูกช้ิน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง

ไปซื้อสินค้าของลูกค้า มีกระบวนการแจ้งพิกัดรถขายลูกชิ้นดัง
ภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพ Activity Diagram แจ้งพกิัดรถขายลูกช้ิน 
 

จากภาพที่ 2 เป็นการแจ้งพิกัดรถขายลูกชิ้น ผู้จัดการร้าน
สามารถเลือกหมุดเพื่อเปลี่ยนพิกัด และเพื่อเป็นการแจ้งตำแหน่ง
ของพิกัดรถขายลูกช้ินในแต่ละวัน 
 

Product
- p_id
- p_name
- p_detail

+ Add ()

- p_price

+ Show ()
+ Edit ()
+ Delete ()

- p_pic

order_head

- o_dttm
- o_name
- o_phone

+ Add ()
+ Show ()
+ Edit ()

- o_total

- o_id

orders_detail

- o_id
- p_id
- p_qty

+ Add ()
+ Show ()
+ Edit ()
+ Delete ()

- d_subtotal

- d_id

1-1

M-1

 
 

ภาพที่ 3 Class Diagram ระบบเว็บแอปพลิเคชันแจ้งพิกัดรถ
ขายลูกชิ้น 

จากภาพที่ 3 ไม่จำเป็นต้องมี Class Diagram แผนที่เพราะ
ใช้ Longdo Map API 

ขั้นตอนที่ 3  การพัฒนาระบบ (Implementation) 
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1. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันผู้พัฒนาได้ใช้ภาษา HTML5 
ในการแสดงผล ใช้ภาษา CSS เพื่อช่วยให้การแสดงผลเอกสาร 
HTML มีความสวยงาม ใช้ Framework Bootstrap 4 ช่วยให้
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้ง ่าย ใช้ภาษา PHP ในการติดต่อ
ฐานข้อมูล และใช้ Longdo Map API ในการระบุพิกัด การ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบ่งฟังก์ชันการทำงานออกเป็น 4 ส่วน 
คือ 1) ระบบแจ้งพิกัดรถขายลูกชิ ้น 2) ระบบจัดการสินค้า  
3) ระบบสั่งจองสินค้า 4) ระบบแจ้งเตือนสถานะสั่งจองสินค้า 

2. การประเมินประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างแบบสอบถามการ
ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านการ
ออกแบบ 2) ด้านการจัดการข้อมูลสินค้า 3) ด้านการจัดการ
ตำแหน่งรถขายลูกชิ ้น 4) ด้านการจัดการระบบสั่งจองสินค้า  
5) ด้านการแจ้งเตือน จำนวน 18 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ขั้นตอนที่ 4  การทดสอบโปรแกรม (Testing)  
ใช้วิธีการทดสอบ 2 แบบ คือ 1) White Box Testing และ 

2) Black Box Testing เพื่อให้มั่นใจว่าตัวระบบสามารถทำงาน
ได้ถ ูกต ้องตามขอบเขตระบบงานที ่กำหนดขึ ้น และหากมี
ข้อผิดพลาดในด้านฟังก์ชันการทำงานก็ทำการแก้ไขระบบเพื่อให้
ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และหากความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจก็ให้ทำการปรับปรุงระบบ 

ข ั ้นตอนที ่  5 การบำร ุงร ักษา ประเม ิน และปรับปรุง 
(Maintenance) นำแบบประเมินเสนอต่อผู ้ เช ี ่ยวชาญ เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบเว็บแอปพลิเคชันการแจ้งพิกัด
ร้านลูกชิ้น และดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์คุณภาพระบบเว็บแอปพลิเคชันการแจ้งพิกัดร้าน
ลูกชิ้น ที่ได้จากการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 
5 คน ด้วยการสร้างแบบสอบถามการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

โดยใช้ค่าเฉลี ่ย (x̅) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
กำหนดคุณภาพเฉลี่ยตามเกณฑ์ดังนี้ 
 4.50-5.00 หมายถึง ระดับคณุภาพ ดีมาก 
 3.50-4.49 หมายถึง ระดับคณุภาพ ดี 

2.50-3.49 หมายถึง ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
1.50-5.49 หมายถึง ระดับคณุภาพ พอใจ 
1.00-1.49 หมายถึง ระดับคณุภาพ ต้องปรับปรุง 

 

 
 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการพัฒนาระบบแจ้งพิกัดร้านลูกชิน้ มีรายละเอียด

ดังนี ้
.

 
 

ภาพที ่4 หน้าจอเว็บแอปพลิเคชันการแจ้งพิกัดรถขายลูกช้ิน 
 

 
 

ภาพที ่5 หน้าจอการจัดการระบบแจ้งพิกัด 
 

จากภาพที่ 5 การแจ้งพิกัดรถขายลูกชิ ้น สามารถกดที่ปุ่ม
เปลี่ยนพิกัดรถขายลูกชิ้น และสามารถเปลี่ยนหมุดเพื่อเปลี่ยน
พิกัดรถขายลูกช้ินได้ทันที  
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ภาพที ่6 หน้าจอการจัดการข้อมลูสินค้า 
 

จากภาพท่ี 6 เป็นการแสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลสินค้า
สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ขข้อมูลสินคา้ได้ 

 

 
 

ภาพที ่7 หน้าจอการสั่งจองสินค้า  
 

จากภาพที่ 7 เป็นการแสดงหน้าจอการสั่งจองสินค้า เมื่อกด
เพิ่มจำนวนสินค้าในช่องจำนวน ลูกค้าต้องกดปุ่มปรับปรุงก่อนที่
จะกดปุ่มสั่งจอง จากนั้นระบบจะทำการปรับปรุงราคารวมค่า
สินค้าล่าสุดให้ 

 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าจอการยืนยันคำสั่งจอง 
 

จากภาพท่ี 8 เป็นหน้าจอการยืนยันคำสั่งจองสินค้า ระบบจะ
แสดงรายการสินค้าราคา ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลของลูกค้าก่อนที่
จะทำการยืนยันสั่งจอง 

 
 

ภาพที ่9 หน้าจอการแจ้งเตือนสถานะการสั่งจองสินค้า 
 

จากภาพที ่  9 เป ็นการแจ้งเต ือนคำสั ่งจองส ินค้าไปยัง 
แอปพิเคชันไลน์ผู้จัดการร้าน เพื่อเตรียมสินค้าให้ลูกค้า 

 
5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบแจ้งพิกัดร้านลูกชิ้น  

การหาประสิทธิภาพของระบบแจ้งพิกัดร้านลูกชิ ้น  โดย
ผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 5 คน มีประเด็นการประเมิน 5 ด้าน คือ  
1) ด้านการออกแบบ 2) ด้านการจัดการข้อมูลสินค้า 3) ด้านการ
จัดการตำแหน่งรถขายลูกชิ้น 4) ด้านการจัดการระบบสั่งจอง
สินค้า 5) ด้านการแจ้งเตือน เพื ่อให้มีความมั ่นใจว่าระบบที่
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พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยผลการ
ประเมิน พบว่า ประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน
การแจ้งพิกัดรถขายลูกชิ ้น ในภาพรวมอยู่ที ่ระดับมากที ่สุด 
(x̅=4.56, S.D. = 0.63)  

 
 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

รายการประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 

x̅ S.D. 
1. ด้านการออกแบบและการใช้งานระบบเวบ็แอปพลิเคชันตี๋ลูกชิ้น 
1.1 คำแนะนำสำหรับการใช้งาน
ระบบเว็บแอปพลิเคชันตี๋ลูกชิ้น 

4.40 0.89 มาก 

1.2 ความสะดวกในการเข้าใช้งาน
ระบบเว็บแอปพลิเคชันตี๋ลูกชิ้น 

4.60 0.55 มากที่สุด 

1.3 ความง่ายและสะดวกในการสั่ง
จองสินค้า 

4.40 0.89 มาก 

1.4 ความเหมาะสมของสี และขนาด
ตัวอักษร ภาพ พื้นหลังในการเข้าใช้
งานระบบเว็บแอปพลิเคชันตี๋ลูกชิ้น 

4.80 0.45 มากที่สุด 

1.5 ความน่าสนใจเกี่ยวกับภาพนิ่งที่
ใชใ้นระบบเว็บแอปพลิเคชันตี๋ลูกชิ้น 

4.60 0.55 มากที่สุด 

1.6 เมนูง่ายต่อการใช้งานระบบเว็บ
แอปพลิเคชันตี๋ลูกชิ้น 

4.40 0.89 มาก 

1.7 ความเหมาะสมของการจัดวาง
และนำเสนอส่วนประกอบต่าง ๆ 

4.40 0.89 มาก 

1.8 ข้อความปุ่มแต่ละหน้าจอสื่อ
ความหมาย เข้าใจง่าย 

4.80 0.45 มากที่สุด 

1.9 ความเร็วในการเข้าสู่ระบบ 4.60 0.89 มากที่สุด 
1.10 ความแม่นยำในการแสดง
ตำแหน่งที่รถขายลูกชิ้น  

4.40 0.55 มาก 

รวม 4.54 0.70 มากที่สุด 
2.ด้านการจัดการข้อมูลสินค้า 
2.1 จัดการข้อมูลสินค้าพื้นฐาน (เพิ่ม 
ลบ แก้ไข ค้นหา) 

4.80 0.55 มากที่สุด 

2.2 การจัดการข้อมูลรายงานสินค้า 4.60 0.45 มากที่สุด 
รวม 4.70 0.50 มากที่สุด 

3. ด้านการจดัการตำแหน่งรถขายลูกชิ้น 
3.1 จัดการข้อมูลแผนที่พื้นฐาน (เพิ่ม 
ลบ แก้ไข ค้นหา) 

4.60 0.89 มากที่สุด 

3.1 การจัดการข้อมูลรายงานสินค้า 4.40 0.55 มาก 
รวม 4.50 0.72 มากที่สุด 

4.ด้านการจัดการระบบสั่งจองสินค้า 
4.1 จัดการข้อมูลการสั่งจองพื้นฐาน 
(เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา) 

4.60 0.55 มากที่สุด 

4.2 การจัดการขอ้มูลรายงานการส่ัง
จอง 

4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.55 มากที่สุด 
5.ด้านการแจง้เตือน 
5.1 จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบพื้นฐาน 
(เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา) 

4.60 0.55 มากที่สุด 

5.2 การเข้าสู่ระบบระบบ 4.40 0.89 มาก 
รวม 4.50 0.72 มากที่สุด 

รวมทั้งหมด 4.56 0.63 มากที่สุด 

6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
6.1 ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบ การพัฒนาเว็บแอป

พลิเคชันการแจ้งพิกัดรถขายลูกชิ้น 
 โดยมีฟังก์ชันการทำงาน 4 ส่วน คือ 1) ระบบแจ้งพิกัดรถขาย

ลูกชิ้น 2) ระบบจัดการสินค้า 3) ระบบสั่งจองสินค้า 4) ระบบแจ้ง
เตือนคำสั ่งจอง โดยฟังก์ชันเหล่านี ้พัฒนาขึ ้นด้วยภาษา PHP, 
HTML, CSS, JavaScript ใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดการข้อมูล 
และใช้ Longdo Map API ในการระบุพิกัดระบบถูกออกแบบให้
สามารถใช้งาน และรองรับหน้าจอทุกอุปกรณ์ (Web Response) 
เว็บแอปพลิเคชันการแจ้งพิกัดรถขายลูกชิ้น โดยสามารถใช้งานได้
จริง 

6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
การแจ้งพิกัดรถขายลูกชิ้น  

โดยผู้เชี ่ยวชาญให้ความเห็นว่าคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
(x̅=4.56, S.D. = 0.63) โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าระบบสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ออกแบบมีความน่าสนใจ  

 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
จากที่ได้ทดสอบการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันการแจ้งพิกัดรถ

ขายลูกชิ้น พบว่าในการใช้งานจริงระบบสามารถช่วยแก้ไขปัญหา
ทางด้านการหารถขายลูกชิ้นได้อย่างดี และเพิ่มความสะดวกใน
การสั่งจองสินค้า จึงอยากที่จะให้มีการสนับสนุนการใช้งานระบบ
นี้ในร้านตี๋ลูกช้ิน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับร้านตี๋ลูกช้ิน 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาปัจจัยและความต้องการใช้เว็บแอปพลิเคชัน

การแจ้งพิกัดรถขายลูกชิ้น ต่อความคุ้มค่าของการลงทุนสำหรับ
การจัดทำระบบ 
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ระบบการจัดการสิทธิ์การใชงาน Joget 
Joget License Management System (JLM) 
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บทคัดย่อ 
ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการ Digital Workflow ที่ได้รับความ

นิยมที่ช่ือว่า Joget ซึ่งหากผู้ใช้งานมีบัญชีผู้ใช้งาน Joget .หลาย
ระบบ ก็จะต้องทำการเข้าสู่ระบบทุกระบบก่อนเข้าใช้งาน  
เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ใช้ลงช่ือเข้าใช้เพียงครั้งเดียว แต่สามารถ
เข้าระบบอื่น ๆ รวมถึงเข้าถึงสิทธิ์ที่ต่างกันตามการใช้งานในแต่
ละระบบ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดการสิทธิ์
การใช้งาน Joget (Joget License Management: JLM) โดย
ใช้เครื่องมือโอเพนซอร์ส ได้แก่ ภาษา Node.js ทำงานบน 
Docker ใช้  Redis เก็บแคลชของการเข้าใช้งานในระบบ , 
MongoDB เป็นฐานข้อมูล และ JWT (JSON Web Token) เป็น
โทเค็นสำหรับการยืนยันตัวตน โดยซอฟต์แวร์จะช่วยจัดการ
ข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึง ทำให้ง่ายต่อการรักษาความ
ปลอดภัยแอปพลิเคชันและบริการสมัยใหม่  
คำสำคัญ  -- การจัดการสิทธิ์ , Joget, โอเพนซอร์ส , ความ
ปลอดภัย, mircroservice 
 

ABSTRACT 
 Joget is a well-known Rapid Application 
Development Software, its software functions are 
relatively simple to implement and achieve.However, 
to get access to Joget is not easy. Although one user 
had the privilege to get access to the many Joget 
systems and we found out that getting access was 
limited to only one Joget system per user account. 
So in order to get access to all Joget systems, this 
problem had to be solved. 
 

The researchers designed and developed e Joget 
License Management System (Joget License 
Management: JLM). The system adopted Node.js, 
running on Docker. In addition, the system used: Redis, 
MongoDB and JWT (JSON Web Token). The adopted 
tools were an open-source identity and an access-
management solution that makes it easy to secure 
applications and services. 
Keywords -- License Management, Joget, opensource, 
security, microservice 

 
1. บทนำ 

เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทและองค์กรส่วนใหญ่นิยมใช้
ซอฟต์แวร์สำหรับการทำ  Digital Workflow ที่ช่ือว่า Joget ซึ่ง
ในการใช้งานนั้น จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อ License สำหรับ
บัญชีผู้ใช้งานในระบบ ซึ่งก็ให้เกิดปัญหาเนื่องจากต้องซื้อ 1 
License ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน หมายความว่า ถ้ามีผู้ใช้งานระบบ 
Joget มากเท่าใด ก็จำเป็นที่จะต้องซื้อ License มากเท่านั้น ผู้
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจึงจัดทำระบบที่สามารถจัดการผู้ใช้งาน
โดยแชร์สิทธ์ิจากบัญชีผู้ใช้งาน Joget  

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา ออกแบบ พัฒนา รวมถึงทดสอบทั้ ง 
Frontend และ Backend ของระบบ JLM ตามรูปแบบ Micro 
services โดยที่ Backend จะมี Public Server ทำหน้าที่ในการ
จัดการสิทธิ์และการยืนยันตัวตนของผู้ ใช้งานและ Private 
Server จะทำหน้าที่เป็นส่วนจัดการข้อมูลที่ถูกร้องขอมาจาก
ผู้ใช้งานผ่าน Public Server โดยที่ต้องถูกตรวจสอบว่ามีสิทธ์ิเข้า
ใช้งานแล้วเท่านั้น  

โดยในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
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1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิทธิ์การใช้งาน Joget ในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องข้อจำกัดของจำนวนการใช้งานบัญชีผู้ใช้ใน
ระบบ Joget ให้สามารถสร้างบัญชีได้ใหม่ผ่านการแชร์สิทธิ์โดยที่
ไม่ต้องซื้อบัญชีเพิ่ม 

2) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการกำหนดสิทธิ์หรือตั้งค่า
สำหรับบัญชีผู้ใช้งานที่สร้างขึ้นมาจากระบบใหม่นี้ได้ง่าย และ
สะดวกยิ่งข้ึน  

 
2. หลักการ ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้นำองค์ความรู้มาใช้ในการออกแบบ และ
พัฒนาระบบ โดยผู้วิจัยจะเน้นการศึกษาเครื่องมือที่ช่วยลดเวลา
ในการทำงานและร่วม ซึ่งหลักการ ทฤษฏี เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

A JSON Token-Based Authentication and Access 
Management Schema for Cloud SaaS Applications 

งานวิจัยนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการพิสูจน์ตวัตนและการจัดการ
สิทธิ์การเข้าถึงด้วย Token ที่นำมาใช้กับ Cloud Computing 
ในระดับองค์กร ซึ่ งจะกล่ าวถึ งการนำเทคนิ ด  Stateless  
ที่นำมาใช้กับ JWT และการตรวจสอบผู้ใช้งาน และการจัดการ
การเข้าถึงสำหรับ Cloud Computing  

แม้  Cloud Computing จะมีประโยชน์  แต่ก็มีข้อกังวล
เกี่ ย วกับความน่ าเช่ือถื อ  (reliability) และประสิทธิภ าพ 
(efficiency) ของเทคโนโลยีนี้ 

การทำความเข้าใจทางเทคโนโลยีของ Cloud Computing 
เป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะหป์ัญหาด้านความปลอดภยัและความ
เป็นส่วนตัวต่าง ๆ ปัญหาดังกล่าวมีตั้งแต่การตรวจสอบผู้ใช้และ
การจัดการการเข้าถึงการใช้งาน 

ดังนั้นงานวิจัยจึงนำเสนอรูปแบบในการจัดการที่ช่วยอำนวย
ความสะดวกในการป้องกันการเข้าใช้งานทรัพทยากรในระบบ
ด้วย JWT ที่ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

โดยการเข้าถึง Cloud Computing จะได้รับการตรวจสอบ
และถูกจัดการด้วย Resource Access Policy (RAP) จากนั้น
เมื่อผู้ใช้งานทำการร้องขอการเรียกใช้ทรัพยากรจะต้องถูกจัดการ
ผ่านส่วน Policy Activity Monitor (PMG) ซึ่ งจะรับรองว่า
ผู้ใช้งานเข้าถึง 

JWT ที่ทำการเรียกร้องขอมีการทำงานผ่านส่วนของ RAP และ
ยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่หมดอายุนั้นเองโดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะ
โครงสร้างจะมีลักษณะตามภาพท่ี 1  

 
ภาพ 1 โครงสร้างการเข้าถึง Cloud Computing จากงาวิจัย 

ผู้วิจัยจึงนำงานวิจัยดังมาศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบโครงสร้างของระบบ ซึ่งจะอธิบายในบทที่ 4 
2.2 หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1 การยืนยันตัวตน (Authentication) 
กระบวนการระบุตัวตนผู้ใช้งานที่ร้องขอการเข้าถึงระบบ

เครือข่ายหรืออุปกรณ์  ที่ต้องมีการควบคุมการเข้าถึง ซึ่งถูก
กำหนดตามข้อมูลที่ใช้ระบุถึงตัวตนผู้ใช้งานงานได้ เช่น ช่ือผู้ใช้
รหัสผ่าน และไบโอเมตริก (Biometric) เป็นต้น โดยทั่วไปจะแบ่ง
ได้ 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ [2] 

1) Password-Based Authentication 
    รหัสผ่านเป็นวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่ พบบ่อยที่ สุด 

รหัสผ่านสามารถอยู่ในรูปแบบของตัวอักษรตัวเลขหรืออักขระ
พิเศษ เพื่อป้องกันตัวเองคุณต้องสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายากซึ่ง
รวมถึงตัวเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมด 
 2) Multi-Factor Authentication (MFA) 

    เป็นวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่ต้องใช้สองวิธีหรือมากกว่านั้น
ในการระบุตัวผู้ใช้ เช่น รหัสที่สร้างจากสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ การ
ทดสอบ Captcha และลายนิ้วมือหรือการจดจำใบหน้า 

3) Certificate-based Authentication 
    เทคโนโลยีการรับรองความถูกต้องตามใบรับรองระบุ

ผู้ใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์โดยใช้ใบรับรองดิจิทัล 
4) Biometric Authentication 
    การพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพเป็นกระบวนการรักษาความ

ปลอดภัยที่อาศัยลักษณะเฉพาะทางชีวภาพของแต่ละบุคคล 
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5) Token-Based authentication 
    เทคโนโลยีการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ Token ช่วย

ให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลประจำตัวได้เพียงครั้งเดียวและรับสตรงิ
อักขระสุ่มที่เข้ารหัสเฉพาะ จากนั้นสามารถใช้ Token เพื่อเข้าถึง
ระบบที่ได้รับการป้องกันแทนที่จะป้อนข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่ต้องใช้
งาน กรณีของการยืนยันตัวตนที่ใช้ Token มักพบใน RESTful 
API โดย Web Framework ทั่วไป 
   2.2.2 การบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึง  ( Identity 
and Access Management :IAM( 
 นโยบายและเครื่องมือที่แผนกไอทีใช้เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคล
และหน่วยงานมีระดับที่เหมาะสมในการเข้าถึงทรัพยากรทาง
เทคนิคขององค์กร  IAM เป็นโซลูชันเทคโนโลยีเพื่อจัดการข้อมูล

ประจำตัวดิจิทัลอย่างปลอดภัยและการเข้าถึงแอปพลิเคชันและ
ระบบต่าง ๆ IAM มีหน้าท่ีหลักดังนี้  [ 3[ 

1 ( Authenticating 
    การยืนยันตัวตนว่าบุคคลที่เข้าใช้งานนั้นเป็นใคร โดยใช้ช่ือ

ผู้ ใช้และรหัสผ่าน IAM จะรับรองความถูกต้องของโดยการ
ตรวจสอบฐานข้อมูลเพื่อดูว่าช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านของตรงกับสิ่งที่
อยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ 

2 ( Authorizing 
    การให้สิทธิ์เป็นกระบวนการตรวจสอบว่าผู้ใช้ที่ได้รับการ

พิสูจน์ตัวตนได้รับอนุญาตให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางเทคนิคใดและ
รับรองการเข้าถึงดังกล่าวเท่านั้น เช่น การเข้าสู่ระบบการจัดการ
เนื้อหาในฐานะผู้แก้ไขจะได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหา แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงในบัญชีผู้ใช้
หรือเพิ่มผู้ใช้ใหม่ 

2.2.3 Joget 
เครื่องมือ Open Source สำหรับพัฒนาระบบ Workflow 

ด้วยแนวคิดการพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ให้
สามารถพัฒนาระบบ Workflow Application ได้โดยลดการ
เขี ยน โป รแก รม คอม พิ ว เต อร์ ให้ น้ อ ยที่ สุ ด  (Low Code 
Application Platform) 

การพั ฒ น าระ บ บ  Workflow ใน อ งค์ ก รจะ ช่ วย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของงาน ลดขั้นตอนการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน 
ลดการใช้กระดาษ และช่วยให้ธุรกิจได้ก้าวสู่ธุรกิจดิจิทัลแบบเต็ม
รูปแบบ มีคุณสมบัติดังนี ้[4] 

 

1 ( Simply 
    สร้าง Workflow ได้ด้วยเครื่องมือที่ เป็น GUI ทั้งหมด 

โดยที่ไม่ต้องมีการเขียนโค้ดเพิ่มเติม  
2 (Flexible 
    ด้วยการออกแบบที่เป็นมิตรสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ทำให้มี

ความยืดหยุ่นสูง ไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก ใช้งานได้ง่ายและมีความ
ทันสมัย การปรับแกข้้อมูลอื่น ๆ จะไม่ส่งผลต่อการทำงานระบบ 

3) User Account 
    มีการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ ตั้งแต่ระดับองค์กร แผนก จนถึง
ผู้ใช้งาน และยังกำหนดบทบาท สำหรับสิทธิ์การเข้าถึงเพื่ออนุมัติ 
Workflow ได้อีกด้วย 

4 (Open Source 
        มีเวอร์ชันโอเพนซอร์ส Professional และ Enterprise 
โดยเวอร์ชันโอเพนซอร์ส จะจำกัดเครื่องมือแค่ขั้นพื้นฐาน ส่วน 
Professional และ Enterprise จะมีค่า License สำหรับการใช้
งาน ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องมืออำนวยความสะดวกเพิ่มเติม 

5 (Plug-In 
            นอกจากจะมี Web Knowledgebase ขนาดใหญ่แล้ว 

Joget ยั ง มี  Marketplace ส ำ ห รั บ ด า ว น์ โ ห ล ด  Joget 
Workflow Plug-In เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ หรือติดตั้ ง 
Workflow Template 

 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา 

ภาษา ซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่เลือกใช้ในการพัฒนา และ
ทดสอบระบบ มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 

1) Node.js เป็น Asynchronous JavaScript Runtime ใช้
เพื่อสร้างระบบเครือข่าย และแอปพลิเคชันที่รองรับการปรับ
ขยายขนาดได้อย่างดี [5] 

2) YAML เป็นภาษาที่มีไวยกรณ์เป็นมิตรกับมนุษย์และถูก
กำหนดเป็นมาตราฐานสำหรับภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมทั้งหมด 
ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลมีลักษณะ
คล้าย XML แต่มีไวยกรณ์ที่อ่านง่ายกว่าเหมือนภาษา Python 
และยังจัดเป็น Super Set ของภาษา JSON [6] 
3.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 

 1) Visual Studio Code เป็น Text Editor ที่มีขนาดเล็ก 
แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สู งท ำ งาน ใน ลั ก ษณ ะของ Desktop 
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Application รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows macOS 
และLinux รอ งรับ ก ารท ำงาน ร่ วม กั บ ภ าษ า JavaScript 
TypeScript และ Node.js มีระบบ Ecosystem สำหรับส่วน
ขยายภาษาอื่น ๆ เช่น C++ C# Java Python PHP และ Go 
รวมถึงถูกใช้กับ Runtimes เช่น .NET และ Unity [7] 

 2) Postman เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันภายในทีม 
สำหรับการพัฒนา API ทำให้แต่ละขั้นตอนของการสร้าง API 
(Mocks Docs Test History แ ล ะ  Monitor) ง่ า ย ขึ้ น แ ล ะ
ปรับปรุงการทำงานร่วมกันภายในทีม เพื่อสร้าง API ที่ดีขึ้นได้เร็ว
ขึ้น [8] 

 3) Docker เป็นเครื่องมือท่ีมาใช้จัดการกับ Container ซึ่งใช้
เป็นหน่วยมาตรฐานของซอฟต์แวร์ที่ทำ Package โค้ดและ 
Dependencies ทั้งหมด เพื่อให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่าง
รวดเร็วและเช่ือถือ ได้จากสภาพแวดล้อมการประมวลผลที่มี
ความแตกต่างกันได้ [9] 

 4) GitHub Desktop เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความยุ่งยากใน
ขั้นตอนการใช้งาน  Git ทำงานในลักษณ ะของ Desktop 
Application รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows macOS 
และ Linux [10] 

 
4. การวิเคราะห์ และออกแบบการทำงานของระบบ 

 ผู้ วิ จั ย ได้ น ำแ ผน ภ าพ ยู เอ็ ม แ อล  (Unified Modeling 
Language: UML) นำมาใช้ ใน การออกแบ บ  และพั ฒ น า
ระบบงาน การพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่าง ๆ ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้  
4.1 แผนภาพระบบ JLM 
ระบบ JLM เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาสำหรับใช้งานจริงช่วยในการ
จัดการสิทธิ์การเข้าถึงต่าง ๆ ซึ่งมีกระบวนการ หรือขั้นตอนการ
ดำเนินการ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

 
ภาพ 2 แผนภาพโครงสร้างระบบ JLM 

1) Client Side คือ Frontend ที่ ใช้ Vue.js ในการพัฒนา
สำหรับเรียกใช้งาน API จาก Public Server โดยจะมีการเก็บ 
Access Token ไ ว้ ที่  Local Stroage ด้ ว ย  Vuex ซึ่ ง เป็ น 
Library ในการจัดการ State ที่เกิดขึ้นใน Vue.js 

2) Public Server เป็น Server ที่ใช้ Node.js ในการพัฒนา
ด้วย Express.js Framework มีการทำAuthentication ด้วย 
JWT ทั้งยังมีการทำ Cache Memory ด้วย Redis มี Database 
คือ MongoDB หน้าที่หลักของ Server คือการจัดการผู้ใช้งาน
และเป็นทางผ่านไปสู่ Private Server เพื่อเรียกใช้ Resouce 
ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ 

3) Private Server เป็น Server ที่ต่างกับ Public Server 
ตรงที่ไม่สามารถเข้าผ่านจากสาธารณะได้ จะต้องเรียกใช้ผ่าน 
Public Server เท่านั้น และจะจัดการกับ Resource ได้โดยตรง
จึงทำให้มีความปลอดภัยสูง 

4) Database ใช้ MongoDB ในการจัดการกับข้อมูลทำให้มี
ความหยืดหยุ่น รองรับการแก้ไข Schema ของข้อมูล อีกทั้งยัง
เป็น Stack เดียวกันกับเครื่องมือที่เลือกใช้ในการพัฒนา ทำให้
พัฒนาได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5) Cache Memory ใช้ Redis ในการจัดการ ทำให้ Public 
Server เป็น Stateless เพราะจะทำการ Cache ไว้ที่  Redis  
ช่วยลดภาระการทำงานของ Server จึงทำให้ Client เรียกใช้
ข้อมูลได้ไวมากยิ่งขึ้น 
4.2 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram( 

การทำงานของผู้ใช้งานระบบ และผู้ดูแลระบบ ความสัมพันธ์
ของระบบย่อย และภายในระบบใหญ่ โดยระบบการจัดการสิทธิ์
การใช้งาน Joget ประกอบด้วย มอดูลการสมัครสมาชิก มอดูล
การเข้าใช้งานระบบ Joget มอดูลการลงทะเบียนระบบ Joget 
มอดูลการลงทะเบียนสิทธิ์การใช้งานระบบ Joget มอดูลการ
ลงทะเบียน License ของ Joget มอดูลการเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน
ให้สมาชิก และมอดูลการแสดงรายงานภาพรวมระบบ สามารถ
อธิบายลักษณะการทำงานดังภาพ 3 
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ภาพ 3 แผนภาพยูสเคสระบบ JLM 

4.3 แผนภาพอธิบาย MongoDB ของระบบ JLM 
 เนื่องจากผู้วิจัยได้มีการนำ MongoDB มาใช้งานซึ่งเป็น 
Database ที่ จั ด เป็ น  Non-Relation จึ ง มิ อ า จ เขี ย น  ER 
Diagram ได้  แต่จะเขียนอธิบายรายละเอียดแทน โดยจาก
รูปภาพที่  4 จะเป็นแผนภาพ Database ระบบ JLM โดยจะ
ประกอบด้วยทั้งหมด 5 Collection โดยมีรายละเอียดังน้ี 

 
ภาพ 4 แผนภาพ Database ระบบ JLM 

1) Accounts เป็ น  Collection ที่ เก็บข้ อมู ลของ บัญ ชี
ผู้ใช้งานในระบบ Joget โดยแต่ละ Document จะประกอบไป
ด้วย ช่ือผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (ผ่านการ EncodeBase64) สถานะ 
และสิทธ์ิการใช้งาน 

2) Auths เป็น Collection ที่เก็บข้อมูลของ บัญชีผู้ใช้งานใน
ระบบ AUTH โดยแต่ละ Document จะประกอบไปด้วย ช่ือ
ผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (ผ่านการ Bcrypt) สถานะ และสิทธ์ิการใช้งาน 

3) Enrolls เป็น Collection ที่เก็บข้อมูลของ สิทธ์ิการใช้งาน
ของผู้ใช้งานในระบบ AUTH โดยแต่ละ Document จะประกอบ
ไปด้วย ObjectId ของ Collection  Auths Roles และสถานะ 

4) Roles เป็น Collection ที่เก็บข้อมูลของ สิทธิ์การใช้งาน
ในระบบ AUTH ที่ลงทะเบียนกับระบบ Joget โดยแต่ละ 
Document จะประกอบไปด้วย ObjectId ของ Collection 
Accounts Services และสถานะ 

5) Services เป็น Collection ที่เก็บข้อมูลของ ระบบ Joget 
โดยแต่ละ Document จะประกอบไปด้วย ช่ือ Url สถานะ และ
รูปประจำระบบ 

 
5. ผลการปฏิบัติงาน 

 ระบบการจัดการสิทธิ์การใช้งาน Joget ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่
ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการ Service และสิทธ์ิต่าง ๆ ของ
บัญชีผู้ใช้งาน Joget ได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ได้โดยงานที่ได้รับ
หมอบหมาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
5.1 มอดูลเข้าใช้งานระบบ Joget 
 เป็นมอดูลแรกที่ผู้ใช้งานจะต้องทำการเข้ามาใช้งานก่อน
มอดูลอื่น ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วยช่องกรอก Username สำหรับ
กรอกช่ือผู้ใช้งานในระบบ ช่องกรอก Password สำหรับกรอก
รหัสผ่านของผู้ใช้งานในระบบ ปุ่ม Login สำหรับกดเข้าใช้งาน
ระบบ และปุ่ม Register สำหรับสมัครสมาชิก โดยจะต้องเป็น
ผู้ใช้งานที่ถูกอนุมัติเข้าใช้งานในระบบแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถ
ทำการเข้าใช้งานมอดูลนี้ได้ จะมีหน้าจอดังภาพ 5  

 
ภาพ 5 การเข้าใช้งานระบบ Joget 

โดยที่ผู้ใช้งานกรอก Username และ Password ซึ่งเมื่อกรอก
ข้อมูลเสร็จสิ้นกดปุ่ม Login จะทำการเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะ
แสดง Service ของ Joget ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ ดัง
ภาพที่ 6 แต่จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปจัดการระบบยกเว้นแต่ผู้ใช้งานจะ
เป็นผู้ดูแลระบบเท่านี้น จึงจะสามารถกดที่ปุ่ม Admin Tool 
เพื่อเข้าไปจัดการระบบได้ 

 
ภาพ 6 Service ของ Joget ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ 
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5.2 มอดูลลงทะเบียนระบบ Joget 
 ใช้งานได้เฉพาะผู้ดูแลระบบ หน้าจอจะประกอบไปด้วย  
ปุ่มเพิ่ม Service รายช่ือ Services ทั้งหมด URL ปุ่มสถานะ 
และปุ่มแก้ไข ดังภาพ 7 

 
ภาพ 7 หน้าลงทะเบยีนระบบ Joget 

โดยที่ผู้ดูแลระบบ จะทำการเพิ่ม Service เข้าไปในระบบแต่ยัง
ไม่มีการใส่สิทธิ์ในการใช้งาน ด้วยการกรอกข้อมูลลงในหน้าต่าง
แสดงผลซ้อนที่ ช่อง Service Name และช่อง Service Url  
ดังภาพ 8 

 
ภาพ 8 หน้าตา่งแสดงผลซ้อนเพิ่ม Service 

5.3 มอดูลลงทะเบียน License ของ Joget 
 ใช้งานได้เฉพาะผู้ดูแลระบบ ที่จะต้องมี License ของ Joget 
เพื่อนำไปลงทะเบียน โดยหน้าจอจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ 
ของ License ประกอบไปด้ วยปุ่ ม เพิ่ ม  Account ราย ช่ือ 
Account ทั้งหมด ช่ือสิทธ์ิ สถานะ และปุ่มแก้ไข ดังภาพ 9  

 
ภาพ 9 หน้าจอลงทะเบียน License ของ Joget 

โดยที่ผู้ดูแลระบบ จะทำการเพิ่มบัญชีของ License ที่ต้องการ
เข้าไปในระบบ ด้วยการกรอกข้อมูลลงในช่อง Username ช่อง 

Permission ช่ อ ง  Password และ ช่อ ง  Confirm Password  

ดังภาพ 10 

 
ภาพ 10 หน้าตา่งแสดงผลซ้อนเพิ่มบัญชี License ของ Joget 

5.4 มอดูลลงทะเบียนสิทธิ์การใช้งานระบบ Joget 
 ใช้งานได้เฉพาะผู้ดูแลระบบ หน้าจอแสดงรายละเอียดต่าง ๆ 
ของสิทธิ์ในแต่ละ Service ประกอบไปด้วย รายช่ือ Service  
ปุ่มเพิ่มสิทธิ์ ช่ือของสิทธิ์  ช่ือรหัสของสิทธิ์  และปุ่มสถานะ  
ดังภาพ 11 

 
ภาพ 11 หน้าจอลงทะเบียน License ของ Joget 

โดยทีผู่้ดูแลระบบเลือก Service ที่ต้องการจะเพิ่ม Role จากนั้น
กดปุ่มเพิ่ม Role โดยระบบจะแสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน  
ดังภาพ 12 จากนั้นทำการเลือกสิทธ์ิที่ต้องการจะเพิ่ม 

 
ภาพ 12 หน้าตา่งแสดงผลซ้อนเพิ่มบัญชี License ของ Joget 

5.5 มอดูลเพ่ิมสิทธิ์การใช้งานให้สมาชิก 
 สามารถใช้งานได้เฉพาะผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการเพิ่มสิทธิ์
การใช้งานให้สมาชิก หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของสมาชิกใน
แต่ละ Service ประกอบไปด้วยราย ช่ือ Service ให้ เลือก 
หลังจากเลือกแสดงช่ือ Service ที่ เลือก ปุ่มเพิ่มสมาชิก ช่ือ
สมาชิก ช่ือสิทธ์ิของสมาชิก และปุ่มสถานะ ดังภาพ 13 
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ภาพ 13 หน้าจอลงทะเบียน License ของ Joget 

โดยที่ผู้ดูแลระบบเลือก Service ที่ต้องการเพิ่มสมาชิก กดปุ่ม
เพิ่มสมาชิก จะแสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อนสำหรับการเพิ่ม
สมาชิกประกอบไปด้วย ผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบที่ไม่ใช่สมาชิก
ของ Service และสิทธิ์เฉพาะ Service ดังภาพ 14 เมื่อเลือก
เสร็จสิ้นกดปุ่มบันทึก  ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูล  

 
ภาพ 14 หน้าตา่งแสดงผลซ้อนเพิ่มบัญชี License ของ Joget 

5.6 มอดูลจัดการสมาชิก 
 ใช้งานได้เฉพาะผู้ดูแลระบบ หน้าจอประกอบไปด้วยปุ่มเพิ่ม 
ผู้ใช้งาน รายช่ือผู้ใช้งานทั้งหมด ช่ือสิทธิ์ สถานะ และปุ่มแก้ไข 
ดังภาพ 15  

 
ภาพ 15 หน้าจอจัดการสมาชิก 

โดยที่ผู้ดูแลระบบ จะทำการเพิ่มบัญชีของผู้ใช้งานเข้าไปในระบบ 
ด้วยการกรอกข้อมูลลงในช่อง Username ช่อง Permission 
ช่อง Password และช่อง Confirm Password ดังภาพ 16 

 
ภาพ 16 หน้าตา่งแสดงผลซ้อนเพิ่มบัญชี License ของ Joget 

5.7 มอดูลแสดงรายงานภาพรวมระบบ 
 เป็นมอดูลที่ผู้ใช้งานต้องการดูภาพรวมของระบบ ซึ่งใช้งานได้
เฉพาะ Admin เป็นการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของระบบ
ประกอบไปด้วย การ์ดแสดง Services ทั้งหมด การ์ดแสดง 
Services ที่ ใช้ งานได้  และคอลัมน์ แสดงราย ช่ือ Services 
ทั้งหมดจำนวนสมาชิกทั้งหมด จำนวนรหัสและสถานะ ดังภาพ 
17 

 
ภาพ 17 หน้าแสดงรายงานภาพรวมระบบ Joget 

5.8 มอดูลสมัครสมาชิก 
 เป็นมอดูลที่ ผู้ ใช้งานต้องการสมัครสมาชิก หน้าจอจะ
ประกอบไปด้วย ช่องกรอก Username ช่องกรอก Password 
ช่องกรอกยืนยัน Password ปุ่ม Back สำหรับกลับไปหน้าเข้าใช้
งานระบบ และปุ่ม Register สำหรับสมัครสมาชิก ดังภาพ 18 

 
ภาพ 18 หน้าแสดงรายงานภาพรวมระบบ Joget 
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6. สรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผล  
 ในการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ JLM เป็นการประยุกต์ความรู้
จากการศึกษาจาก Udemy และ ครอสเรียนออนไลน์ตา่ง ๆ ท่ีได้
ศึกษามาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์ในสถานประกอบการจริงและมีผูใช้
งานจริง ตลอดระยะเวลาในการวิจัยจะแบ่งการทำงานเป็น 2 
ช่วง ดังนี้  

1( ช่วงที่ 1 จะเป็นการพัฒนาระบบ  AUTH เพื่อทดลองและ
เรียนรู้เครื่องมือก่อนการพัฒนาระบบ JLM ซึ่งใช้ระยะเวลา 2 
เดือน  

    1 .1 (เดือนที่ 1 จะเป็นการศึกษาเครื่อง โดยการศึกษา 
Kong Gateway ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับจัดการ API Gateway 
และ Keycloak ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับจัดการสิทธิ์การเข้าถึง
และการใช้งาน เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกเครื่องมือ เหล่านี้เพราะ 
มี Community ที่ใหญ่เป็นสากล แต่เป็นเครื่องมือที่ต้องศึกษา
ใหม่และยาก จึงต้องทำการศึกษาอย่างหนัก เพื่อทำความเข้าใจ
เครื่องมือดังกล่าวจากนั้นจึงเริ่มทดลองทำตาม Document ของ
แ ต่ ล ะ เค รื่ อ งมื อ  โด ย อ าศั ย  Docker ใน ก ารจั ด เต รี ย ม
สภาพแวดล้อมสำหรับ Development  

    1 .2 (เดือนที่  2 ได้ศึกษาได้มีการนำองค์ความรู้จากที่
เครื่องมือดังกล่าวมาสร้างเป็นระบบ  AUTH ซึ่งจะเน้นไปที่การ

ประยุกต์ใช้กับ Node .js โดยท้ายที่สุดแล้วต้องการทราบว่า
เครื่องมือทั้ง 2 ที่ศึกษามาสามารถตอบโจทย์ในการใช้งานจริงได้
หรือไม่ ซึ่งจากการทดลองสร้างระบบทำให้ได้ข้อสรุปว่าเครื่องมือ
ทั้ง 2 สามารถจัดการสิทธิ์การใช้งานได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าหาก
ต้องการจัดการตามโจทย์การใช้งาน  License ของระบบ Joget 

จำเป็นต้องซื้อ Plugin ของ Kong เพิ่มเติ่ม ซึ่งมีราคาเริ่มต้นท่ี 7 
หลัก หรือทำการเขียน Plugin ขึ้นมาเองด้วยภาษา Lua ข้อสรุป
ดังกล่าวผ่านการวิเคราะห์มาจาก Partner ผู้เป็นตัวแทนขาย 
Kong Enterprise ในประเทศไทย ทำให้ผู้ วิจัยต้องเปลี่ยน
เค รื่ อ งมื อ ไป ใช้  Stack ของ Node .js เพ ราะมี  Library ที่
ครอบคลุมและง่ายกว่า 

2 (ช่วงที่ 2 จะเป็นการพัฒนาระบบ  JLM เป็นระยะเวลา 2 
เดือน  

    2.1 (เดือนที่ 1 จะทำการพัฒนาในส่วนของ  Backend ที่มี 
2 Server คือ Public และ Private ใช้ Node .js ในการพัฒนา

ทั้งคู่ โดยที่ Public Server จะจัดการเรื่องของ Authentication 
Authorization และ Cache ส่วน Private Server จะจัดการ 
Resource ทั้งหมดตามคำร้องข้อที่ผ่านการ Authentication 
และ Authorization จาก Public Sever แล้วเท่ านั้น  ซึ่ งใช้  
MongoDBเป็น Database 

    2 . 2 ( เดือนที่  2 ได้พัฒนาในส่วนของ  Frontend ด้วย 
Vue .js โดยใช้  Template ของ Vuexy ซึ่ งใช้  Vuesax เป็ น 
Core หลักอีกที  ซึ่งนำมาเขียนเรียกใช้งาน API จาก Public 
Server ด้วย Vuex และสุดท้ายคือการ Refactor Code ทั้ ง 
Frontend และ Backend ด้วยการใช้เทคนิค Async /Await 
แ ล ะ  Promise Object  
  จากการวิจัยสามารถสรุปเครื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในการ
นำมาศึกษาและใช้งานจริง โดยจะระบุคอลัมน์ช่ือของเครื่องมือ 
เหตุผลที่นำมาใช้ และการนำไปใช้งานจริง ดังตารางที่ 1 

 
 

ตาราง 1 สรุปเครื่องที่เกี่ยวข้องในการวจิัย 

ชื่อ เหตุผลที่เลือกใช้ ใช้จริง 

Docker 
จัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้กับ
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Redis 

ใช่ 

Node.js 
เป็นแกนหลักในการพัฒนาเว็บ
แอพลิเคชั่น มี Library มากและ 
Community ใหญ่ 

ใช่ 

Redis 
จัดเก็บ Cache เมื่อมีการยื่นยัน
ตัวตนสำเร็จ 

ใช่ 

MongoDB 
ฐานข้อมูลโดยใช้ Could ที่ ช่ือ
MongoDB Atlas ซึ่งใช้งานฟรี 

ใช่ 

Kong 
Gateway 

เป็นตัวจัดการ API Gateway มี 
Community ที่ ใ ห ญ่ แ ล ะ มี
เครื่องมืออำนวยความสะดวก 
(Plugin) ให้ใช้มาก 

ไม ่

Keycloak 
จัดการสิทธ์ิการเข้าถึงและการใช้
งานสามารกำหนสิทธิ์ต่างๆและ
นำมาเช่ือมต่อกับแอพลเิคชั่นได ้

ไม ่

Express.js 
ใช้เป็น Backend โดยการนำมา
สร้างเป็น REST Service 

ใช่ 

JWT ใช้สำหรับการยื่นยันตัวตนและ ใช่ 
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สิทธ์ิการเข้าถึงแบบปลอดภัย 

Postman 
ทดสอบ API โดยสามารจัดเก็บ
ผลการทดสอบลำเป็นรายงานได้ 

ใช่ 

Vue.js 
ใช้เป็น Frontend เพราะมี
ความง่ายและเรยีนรู้ได้ไว 

ใช่ 

VS Code 
ใช้ในการเขียนโปรแกรมและมี
ส่วนขยายให้เลือกใช้มากและฟร ี

ใช่ 

GitHub 
Desktop 

ใช้ในการจัดการเวอร์ชั่นของโค้ด 
โดยมี GUI ที่อำนวยความ
สะดวก ในการงาน 

ใช่ 

 
6.2 ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเครื่องมือเพื่อจัดทำระบบการจัดการสิทธิ์การใช้
งาน Joget ได้รับข้อเสนอแนะจากพี่ท่ีปรึกษา ซึ่งมีประสบการณ์
ในการพัฒนาระบบดังกล่าว แต่อาจจะมีเครื่องมืออื่นที่สามารถ
ทำงานได้ดีกว่า ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ยังไม่ได้ศึกษา ซึ่งหากได้ศึกษา
และทดลองใช้เครื่องมืออ่ืน การทำงานจริงอาจจะง่ายและสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ( ISERL) เป็น

หนึ่งในหน่วยงานภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ ใช้รูปแบบ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยแนวคิดในการทำงานแบบ Agile แต่ยัง
มีปัญหาในกระบวนการทดสอบ และส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับ
ลูกค้านั้นยังพบความล่าช้าอยู่ สืบเนื่องมาจากการทำงานของทีม 
Development และทีม Operations นั้นแยกจากกัน ทำให้เกิด
ความล่าช้าในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า ผู้ดำเนินโครงงานจึง
ได้รับมอบหมายให้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยในการปฏิบัติโครงงาน
ครั้งนี ้ ผู ้ดำเนินโครงงานได้นำหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย 
DevOps มาปรับใช้กับรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในโปรเจค 
Grading และ Gamification ของห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม
ระบบสารสนเทศ เพื ่อส่งเสริมให้การทำงานของทีมพัฒนา
ซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Continuous integration ซึ่งช่วยลดภาระ
งานของทีมพัฒนาลงได้ โดยเฉพาะระยะเวลาในการรวบรวม
ทรัพยากร และ Source code ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ภายใต้
สภาพแวดล้อมการทำงานเสมือนจริง โดยผู้ดำเนินโครงงานไดใ้ช้
เครื่องมือ คือ Jenkins มาช่วยรวบรวมทรัพยากร และ Source 
code ที่ใช้เครื่องมือ SonarQube มาใช้ในการวิเคราะห์ Source 
code ทั ้งหมด ก่อนการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้ าแบบ
อัตโนมัติด้วยวิธีการในรูปแบบ Continuous delivery ต่อไป  
หลังจากนำ DevOps มาใช้ทำให้การพัฒนาโปรเจค Grading 
และ ทGamification รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของ
การทดสอบที่จะทำแบบอัตโนมัติทำให้ใช้เวลาน้อยลง และลด
ปริมาณเอกสารที่ต้องทำลง เนื ่องจากเครื ่องที่นำมาทดสอบ
สามารถออกรายงานการทดสอบได้ 
คำสำคัญ -- DevOps, Continuous integration, Continuous 
delivery, Continuous deployment, Automation 

ABSTRACT 

 ISERL is a software development laboratory in the 
faculty of Informatics, Burapha University. In software 
development section adopted Agile technique calls 
Scrum model for development projects. Although, 
Scrum help development team to increased ability to 
manage changing product during the development 
phase and reduce time to code but in testing and 
deploy processes still slow. This experiment was 
adopted DevOps techniques to Grading and 
Gamification projects from ISERL laboratory. The aim of 
this research was to support reducing time coding in 
development team with Continuous integration 
concept from DevOps. Jenkins, open source 
automation server was adopted to enables developers 
to reliably build, test, and deploy software. SonarQube 
was selected to systematically track and improve code 
quality and security in applications before deployment 
in Continuous delivery process. The result show that 
DevOps assist development team from those two 
projects in reducing time development, especially in 
the testing phase. In addition, DevOps assist the team 
projects to reduce using paper from testing reports. 
Keywords - DevOps, Continuous integration, 
Continuous delivery, Continuous deployment, 
Automation 
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1. บทนำ 
เนื ่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  

และความต้องการในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ทำงานภายในองค์กรที่มีมากขึ้น จึงทำให้กระบวนการส่งมอบ
ซอฟต์แวร์ 

จำเป็นต ้องม ีความรวดเร ็วมากขึ ้น แต่การทำงานของ
นักพัฒนายังม ีกระบวนที ่ซ ้ำซ ้อนทำให้เก ิดความล่าช้าใน
กระบวนการพัฒนา และส่งมอบซอฟต์แวร์ทางผู้ดำเนินโครงงาน
จึงได้ศึกษากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที ่จะนำมาแก้ปัญหา
ดังกล่าวจึงได้ศึกษากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบใหม่ คือ 
DevOps เพื่อนำมาปรับใช้ร่วมกับกระบวนการพัฒนาซอฟตแ์วร์
เก่าที่เป็นแบบ Agile ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความรวดเร็วใน
การพัฒนา และส่งมอบได้รวดเร็วมากข้ึน  

 
2. หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในการพัฒนาระบบ ผ ู ้ปฏ ิบัต ิงานสหกิจศึกษาได้ศึกษา
หลักการจากบทความต่าง ๆ รวมไปถึงบทวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำงานเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบ เพื่อเสริมความ
เข้าใจในระบบให้มากขึ้น สามารถพัฒนาระบบได้อย่างถูกต้อง 
โดยในส่วนน้ีเป็นการกล่าวถึงงานวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้องใน
การดำเนินงานพัฒนา 
2.1 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ DevOps 

แนวคิด DevOps อยู ่บนพื ้นฐานระเบียบวิธ ีการพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ เป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้จัดการโครงการ (Project manager) และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
(Developer) โดยแนวคิด DevOps จะช่วยให้ทีมปฏิบัติการ 
(Operation team) สามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ไปยังผู้ใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง ทำให้การปรับปรุงหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ออกสู่
ตลาดทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ DevOps จะเริ่มตั้งแต่ฝั่ง
ซ้ายที่รวมกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แอจไจล์และช่วยให้
ความสำคัญต่อเนื่องไปถึงการเตรียมสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น 
UAT และ Production เพื่อนำไปสู่การใช้งานจริง การปรับแต่ง
ค่าที่เหมาะสมรวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน 

แนวความคิด และคุณค่าที่ได้จากการนำ DevOps มาใช้ใน
องค์กรประกอบด้วย 

ความเป็นอัตโนมัติ (Automation) เป็นหลักการที่สำคัญของ 
DevOps การสร้างความเป็นอัตโนมัติด้วยการปรับลดขั้นตอนที่
ไม่จำเป็น เพื่อให้เกิดซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ 

การประกันคุณภาพ (Quality assurance) คุณภาพที ่เกิด
จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์และทีม
ปฏิบัติการก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยการเชื่อมโยง
ความแตกต่างระหว่างทีม ด้วยกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและ
วิธีการที่น่าเช่ือถือ 

การปรับลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น (Leanness) เป็นวิธีปฏิบัติที่
อยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดแบบลีน (Lean thinking) โดยใช้
ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน การตัดสินใจ และการเลือก
เฉพาะกระบวนการที่ก่อให้เกิดประโยชน์เข้ามาใช้งาน ทำให้
กระบวนการเหล่านี้นำไปสู่การปรับปรุงทีละส่วนแบบมีคุณภาพ
จึงส่งผลให้เกิดข้อเสนอแนะกลับมาได้อย่างรวดเร็วการแบ่งปัน 
(Sharing) เป็นการแลกเปลี ่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กรเพื่อ  
เกิดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดภายในบริบทของ DevOps ส่งผลให้บุคคล
ภายในทีมนำความรู้ความสามารถมา ช่วยสนับสนุนการทำงานให้
ราบรื่น 

สำหรับเรื่องการวัดผล (Measurement) เป็นตัวประเมินผล
กระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ เช่น การวัดผลความสำเร็จในการ
ส่งมอบซอฟต์แวร์ อัตราการเกิดข้อผิดพลาด จำนวน ข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น  
2.2 Continuous integration (CI) 
 แนวคิดของ DevOps นั ้น ทุกครั ้งที่ Source code มีการ
เปลี ่ยนแปลงจะถูกนำไปเก็บที ่ระบบควบคุมเวอร ์ช ันของ
ซอฟต ์แวร์  (Version control system) หล ังจากเก ็บข ้อมูล
Continuous integration server (CI Server) จะมีกลไกในการ
ประสานการทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การ
คอมไพล์ (Compile) การสร้างคำสั่ง (Script) เพื่อนำซอฟต์แวร์ 
ไปทดสอบในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย การทดสอบระดับหน่วย
ฟังก ์ช ัน (Unit test) และการทดสอบระดับการทำงานของ
โปรแกรม (Integrate test) ซึ่งการทดสอบในขั้นตอนนี้จะเป็น
การทดสอบในมุมมองนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อทดสอบความเข้า
ก ันได ้ของซอฟต์แวร์ หากพบข้อผิดพลาดจะแจ้งเตือนแก่
นักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันที 
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2.3 Continuous delivery และ Continuous 
deployment (CD) 
 Continuous deployment คือ ในทุก ๆ ขั้นตอนจนถึงการ 
Deployment ขึ ้น Production จะทำแบบอัตโนมัต ิทั ้งหมด 
ส่วน Continuous delivery คือ ขั ้นตอนการทำงานต่าง ๆ ใน 
Deployment pipeline จะเริ่มต้นทำงานตั้งแต่การ Compile 
และ Build ไปจนถึงขั้นตอนการทดสอบต่าง ๆ  เช่น Acceptance 
test เป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมด 
 

3. การวิเคราะห์ และออกแบบการทำงานของระบบ 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยหลักการ DevOps : Continues 

integration ประกอบไปด้วย ขั ้นตอนการศึกษา ว ิเคราะห์ 
ออกแบบการทำงานของระบบสารสนเทศ ว ิ เคราะห์และ
ออกแบบโครงสร ้างของ Virtual machine ว ิ เคราะห ์และ
ออกแบบโครงสร้างของ CI Server วิเคราะห์และออกแบบ
โครงสร ้างของ Gitlab Server และวิเคราะห์และออกแบบ
โครงสร้างของ SonarQube Server เพื่อนำมาปรับใช้กลับการ
พัฒนาซอฟต์แวร์แบบเดิมที่มีอยู่ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น มีความ
รวดเร็วในการทำงานและแก้ปัญหาของการทำงานแบบเดิม  
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
3.1 การออกแบบกระบวนการทำงาน 
ในส ่วนของการกำหนดรูปแบบการทำงานของ Continues 
integration และได้เลือกใช้ Jenkins นั้นทางผู้ดำเนินโครงงาน
ได้ออกแบบให้เครื่องมือดังกล่าวทำงานร่วมกับเครื่องมืออ่ืน ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเพิ่มคุณภาพของ Code และ
ทดสอบการทำงานของมอดูลต่าง ๆ ในระบบโดยมีรูปแบบการ
ทำงานดังน้ี   

 
ภาพที่ 1 Workflow of DevOps Practice 

 

จากภาพท่ี 1 จะเห็นว่าผู้จัดทำโครงงานไดก้ำหนดรปูแบบการ
ทำงานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย DevOps ไว้ทั ้งหมด 6 
ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทำการพัฒนาโครงงานที่
ตนเองรับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากการพัฒนาโครงงานนักพัฒนาจะนำ 
Source code ทั้งหมดไปเก็บไว้ที่ Git Lab ซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การควบคุมเวอร์ชัน ที่จะช่วยให้สามารถรวบรวม Source code 
จากนักพัฒนาหลายคนมาไว้ท่ีเดียวกัน 

ขั้นตอนท่ี 3 เมื่อ Source code มีการเปลี่ยนแปลง Jenkins 
จะเริ่มทำงานตาม Pipeline ที่ได้กำหนดเอาไว้ 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการทดสอบ Source code ที่นักพัฒนา
เขียนด้วยเครื่องมือ SonarQube  

ขั้นตอนท่ี 5 ข้ันตอนการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า ซึ่งการ
ทำงานในข้ันตอนน้ีจะทำงานแบบอัตโนมัติ 

ขั ้นตอนที ่ 6 ในตอนนี ้จะเป็นการส่งผลลัพธ์ที ่ได้จากการ
ทดสอบ และส่งมอบให้กับนักพัฒนาเพื่อให้นักพัฒนาสามารถ
นำไปแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปในอนาคต 

3.2 การกำหนดโครงสร้าง CI Server 
 โครงสร้างของ CI Server จะประกอบไปด้วยเครื่องมือ
หลักท่ีใช้ในการทำ Continues Integration ทั้งหมด 3 เครื่องมือ
ด้วยกันคือ Docker, Jenkins และ PHPUnit 

โดยเครื่องมือทั้งหมดจะมีลายละเอียดการทำงานดังน้ี 
1) Jenkins จะเป็นเคร ื ่องม ือหลักในการทำ Continues 

Integration โดยเป็นตัวกลางในการเรียกใช้เครื่องมืออื่น ๆ ตาม 
Pipeline ที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้กำหนดเอาไว้ 

2) Docker จะเป็นเครื่องมือที่ใช้จำลองสภาพแวดล้อมขึ้นมา
บนเครื่อง CI server เพื่อใช้ในการ Run service ที่ต้องการ 

3) PHPUnit เป็นเครื ่องมืออย่างหนึ่งที ่ช่วยในการทดสอบ
โปรแกรมในส่วนเล็ก ๆ ซึ่งจะเป็นการทดสอบระดับ Method 
  

โ ดย ในส ่ วนของการกำหนดร ู ปแบบของ  CI Server 
ผู้ดำเนินโครงงานได้เลือกใช้ Jenkins ในการทำส่วนนี้ เนื่องจาก
เครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือ Open source และสามารถใช้
งานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน 
โดยผู้ดำเนินโครงงานได้เลือกใช้งาน Virtual machine ในการ
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สร้าง CI Server เนื่องจากทรัพยากรที่มีให้ใช้งานมีอยู่อย่างจำกัด 
โดยโครงสร้างของ CI Server มีดังภาพที่ 2  

 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างของ CI Server 

 
ถัดมาจะเป็นการเตรียม Pipeline สำหรับกำหนดการทำงาน

ของ CI Server โดยจะอ้างอิงจากหลักการของ Continuous 
integration แ ล ะ  Workflow of DevOps Practice โ ด ย ใ ช้
ทรัพยากรในการดำเนินงานในส่วนนี้จึงได้ใช้ Virtual machine 
เพื่อเพ่ือจัดการทรัพยากรในการดำเนินโครงงานท่ีมีอยู่อย่างจำกดั 
โดยการสร้าง Pipeline จะเขียนไว้ ใน Jenkinsfile ในลักษณะ
ของ Groovy script นักพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมลำดับการ
ทำงานได้ด้วยตัวเองเพื่อให้เข้ากับแต่ละโครงการ โดยจะถูกเก็บ
รวมไว้กับใน Git lab ซึ่ง Jenkins จะสร้าง Pipeline ขึ้นมาเพื่อ
ทำงานตามที่ได้กำหนดไว้ และผู้ดำเนินโครงงานยังเชื่อมส่วนของ 
Continuous integration ให้ เ ข ้ าก ับ  Continuous delivery 
เพื ่อให ้น ักพัฒนาซอฟต์แวร ์สามารถทดสอบ และส่งมอบ
ซอฟต์แวร์ได้พร้อมกัน โดยใช้หลักการในการพัฒนาส่วนนี้ดังภาพ
ที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 Continuous integration/Continuous delivery pipeline 

 
จะ เห ็ นว ่ า ในส ่ วนของ  Continuous integration และ 

Continuous delivery จะถูกเชื่อมเป็น Pipeline เดียวกันทำให้
นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าได้

ทันทีหลังจากส่ง Code ขึ ้น Gitlab ภาระงานของนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ลดลง และความซ้ำซ้อนในกระบวนการพัฒนาก็ลดลง 
เนื ่องจากการทำงานทั้งหมดจะถูกเรียงลำดับตามที่นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์กำหนดเอาไว้ 

3.3 ส ่วนของการใช ้  Jenkins ในการทำ Continues 
Integration 

ใ น ส ่ ว น ข อ ง ก า ร ใ ช้ Jenkins ใ น ก า ร ท ำ  Continues 
Integration ในส่วนนี้ผู ้ดำเนินโครงงานทำการสร้าง Pipeline 
ข ึ ้นมาเพ ื ่อกำหนดการทำงานให ้ก ับโครงการน ั ้น ๆ ตาม
กระบวนการทำงานที่ได้ทำการออกแบบไว้ก่อนหน้านี้ โดยจะมี
รายละเอียดขอบเขตการทำงานดังน้ี 

1) Jenkins จะเริ่มการทำงานหลังจากท่ีนักพัฒนาส่ง Source 
code ขึ้นมาบน git ซึ่งสามารถกำหนดให้เริ่มทำงานทันทีที ่ส่ง 
Source code 

2) Jenkins สามารทำงานตามวัน และเวลาที่ได้ถูกกำหนด
เอาไว้ โดยไม่ต้องเข้ามากด Build ด้วยตัวเอง 

ในส่วนของการ build production เป็นส่วนที่ระบบจะรวม
รวบรวมทรัพยากร และ Source code ที่จำเป็นสำหรับโครงการ 
และทำการ Compile ออกมากเป็นซอฟต์แวร์จะมีรายละเอียด 

ขอบเขตการทำงานดังน้ี 
1) Jenkins จะเริ่มการทำงานหลังจากท่ีนักพัฒนาส่ง Source 

code ขึ้นมาบน Git ซึ่งสามารถกำหนดให้เริ่มทำงานทันทีที่ส่ง 
Source code 

2) เมื่อการ Build production มีข้อผิดพลาดระบบจะหยุด
ทำงานและแจ้งข้อผิดพลาดที่พบให้กับผู้ใช้งานทราบในทันที 

ในส่วนของการ unit test เป็นส่วนท่ีระบบจะทำการทดสอบ
ซอฟต์แวร์ด้วย Unit test ที ่นักพัฒนาเขียนไว้ทดสอบ จะมี
รายละเอียดขอบเขตการทำงานดังน้ี 

 1) จะทำการ Test จาก Unit test ที่นักพัฒนาส่งขึ้นมาบน 
git พร้อมกับ Source code 

 2) เมื่อการทำ unit test มีข้อผิดพลาดระบบจะหยุดทำงาน
และแจ้งข้อผิดพลาดที่พบให้กับผู้ใช้งานทราบในทันที 

ในส่วนของการวิเคราะห์ Code เป็นส่วนที่ระบบจะสแกน 
Code ท ั ้ งหมดแล ้วทำการว ิ เคราะห ์ด ้วยซอฟต ์แวร ์ท ี ่ ช่ือ 
SonarQube พร้อมกับออกรายงาน จะมีรายละเอียดขอบเขต
การทำงานดังน้ี 

 1) จะต้องมีการทำ Unit test มาก่อนที่จะเริ่มการวิเคราะห์ 
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 2) เมื่อเกิดข้อผิดพลาดระบบจะไม่หยุดทำงานแต่จะแสดงผล
ใน SonarQube แทน 

3.4 ส่วนของการใช้ SonarQube 
ในส่วนของการใช้ SonarQube จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ 

Code ที่นักพัฒนาเขียนเพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพ รวมถึง
อธิบายจุดที่จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งอธิบายวิธีการ
แก้ไขไว้อย่างละเอียด โดยมีรายละเอียดขอบเขตการทำงานดังน้ี 

1) SonarQube จะเริ่มการทำงานหลังจากท่ีผ่านการทดสอบ
ทั้งหมดแล้ว 

2) SonarQube สามารถวิเคราะห์ Code ที่นักพัฒนาเขียน
ได้ 

3) นักพัฒนาสามารถนำข้อบกพร่องจาก SonarQube ไป
แก้ไขได้ในอนาคต 

4) SonarQube สามารถแสดงประวัติการ Commit code 
จาก Gitlab ได้ 

5) SonarQube มี API ช่วยให้นักพัฒนาสามารถนำผลจาก
การวิเคราะห์ไปใช้ได้ 

3.5 ส่วนของการใช้ PHPUnit 
ในส่วนของการใช้ PHPUnit ในส่วนนี ้จะเป็นการทดสอบ

มอดูลย่อยในคลาสนั ้น ๆ แบบ Unit test โดย PHPUnit จะ
ทำงานโดยใช้ PHP 7.3 ขึ ้นไปในการทำงานเขียนโดยใช้ภาษา 
PHP การเขียนจะอยู่ในรูปแบบของ OOP โดยจะมีรายละเอียด
ขอบเขตการทำงานดังน้ี 

1) PHPUnit จะเริ ่มการทำงานหลังจากนำ Code มาจาก 
Gitlab 

2) PHPUnit สามารถทดสอบการทำงานของฟังก ์ช ันที่
นักพัฒนาเขียนได้ 

3) PHPUnit ไม่สามารถทำงานบน Codeigniter ของ Lab 
ได้ 

4) PHPUnit ทำการทดสอบผิดพลาดจะทำให้ Pipeline หยุด
ทำงานในทันที 

3.6 ส่วนของการใช้ Robot framework 
ในส่วนของการใช้ Robot framework ที่เป็น Automated 

test framework ชนิดหนึ ่งท ี ่ออกแบบมาเพื ่อสำหรับใช้ทำ 
Acceptance Test Driven Development (ATDD) โ ด ย ใ ช้
ล ักษณะการเข ียน test case เป ็นแบบ Keyword Driven 
approach โดยจะมีรายละเอียดขอบเขตการทำงานดังน้ี 

1) Robot framework จะเริ่มการทำงานหลังจากที่ผ่านการ
ทดสอบด้วย Unit test แล้ว 

2) Robot framework จะทำงานบน Docker ทำให้ไม่ต้อง
ติดตั้งลงบนเครื่อง 

3) Robot framework จะสร้างผลลัพธ์การทดสอบออกมา
เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น 

4) Robot framework จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้ใน Jenkins ด้วย 
5) Robot framework ทำการทดสอบผิดพลาดจะทำให้ 

Pipeline หยุดทำงานในทันที 
6) Robot framework จะทำงานได้เครื ่องที่ใช้งานต้องต่อ

อินเทอร์เน็ตสู่ภายนอกได้ 
7) Robot framework จะใช้งาน Firefox ในการทดสอบ

เท่านั้น 
3.7 ขอบเขตส่วนของการใช้ Gitlab 

ในส่วนของการใช้ Gitlab ที ่เป็น Software ที ่จัดการ Git 
Repository และย ังสามารถบร ิหารจ ัดการก ับ Code ของ
นักพัฒนาหลายคนพร้อมกันได้ ทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ของ
ทีมพัฒนานั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีรายละเอียด
ขอบเขตการทำงานดังน้ี 

1) Gitlab จะจัดการ Project หรือ Repository ได้ 
2) Gitlab จะมี Graph และ Charts สำหรับ Project หรือ 

Repository 
3) Gitlab จะมีList และ Boards สำหรับ Issue 
4) Gitlab จะสามารถสร้าง Private Repository ได้ 
5) Gitlab สามารถติดตั้งที่เครื่อง Server ส่วนตัวได้ 
6) Gitlab มีระบบ Milestones ที ่สามารถทำเป็น Agile 

sprints ซึ่งก็คือการแบ่งกลุ่ม Issue ได้ 
7) Gitlab มี Private docker registry ให้ใช้ต่อโปรเจ็ค 

3.8 ขอบเขตส่วนของการใช้ Docker 
ในส่วนของการใช้ Docker ที่เป็น Engine ตัวหนึ่งที ่มีการ

ทำงานในลักษณะของการจำลองสภาพแวดล้อมขึ้นมาบนเครื่อง 
Server เพื ่อใช้ในการ Run service ที ่ต ้องการ มีการทำงาน
คล้ายคลึงกับ Virtual Machine โดยจะมีรายละเอียดขอบเขต
การทำงานดังน้ี 

1) Docker จะจัดการ Service ภายในเครื่องได้ 
2) Docker สามารถสร้าง Service ที่จำเป็นต้องใช้ได้ 
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3) Service ที่นำมาใช้ไม่ได้ถูกติดตั้งลงบน CI Server ทำให้
สามารถบริหารจัดการได้ง่าย 

4 )  Docker ส า ม า รถนำ  Images ม า จ า ก  Repository 
ภายนอกเพื ่อนำมาสร้าง Service ที ่จำเป็นต้องใช้ในการทำ 
Continues Integration 

5) Docker สามารถติดตั้งที่เครื่อง Server ส่วนตัวได้ 
 

4. ผลการปฏิบัติงาน 
ในการศึกษาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยหลักการ DevOps : 

Continues integration ซึ ่งเป ็นงานที ่ได ้ร ับมอบหมายจาก
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ( ISERL) ให้นำ
แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ด ังกล่าวมาใช้ก ับโครงการ 2 
โครงการค ือ Grading และ Gamification โดยให ้โครงการ
ดังกล่าวสามารถทำการทดสอบ และส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับ
ลูกค้าได้แบบอัตโนมัติเพื่อช่วยลดปริมาณงานให้กับทีมพัฒนาลง
โดยในบทนี้จะแสดงผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาแอปพลิเคชันใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดผลสัมฤทธ์ิด้านการสืบค้นข้อมูล
สำหรับการนำหลักการ DevOps : Continues integration มา
ใช้โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
4.1 Grading และ Gamification pipeline 

ส่วนของการกำหนดการทำงานของ CI Server ในโปรเจคนี้
จะถูกเขียนอยู่ใน Jenkinsfile ในรูปแบบ Declarative script 
โดยผู้ดำเนินโครงงานต้องการให้ Pipeline ที่สร้างมีความยืดหยุน่ 
โดยการกำหนดให้สามารถเลือกขั้นตอนในการทำงานได้โดยการ
กำหนดตัวแปรขึ้นมา หลังจากนั้นนำตัวแปรไปเขียนเงื่อนไขการ
ทำงาน ดังภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 ผลการนำตัวแปรใน Jenkinsfile ไปใช้ในโครงการ Grading 

 
ขั้นตอนการทำงานของ Pipeline นั้นสามารถเลือกที่จะทำ

หรือไม่ทำในขั้นตอนไหนก็ได้ โดย Jenkins จะข้ามการทำงาน
ของขั้นตอนดังกล่าวไปโดยอัตโนมัติ 

โดยการทำงานของ Pipeline จะแบ่งออกเป็นขั้นตอนท้ังหมด 
4 ข้ันตอน ดังนี ้

1) ส่วนของการทำ Unit test และ Integration test เป็น
ส่วนของการทดสอบ Code ของนักพัฒนาที ่ Clone มาจาก 
Gitlab โดยเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบคือ PHPUnit 

2) ในส่วน Acceptance Test Driven Development เป็น
ส่วนของการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ทำการพัฒนา โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการทดสอบคือ Robot framework โดยผู้ดำเนินโครงงานได้
ใช้งานเครื ่องมือดังกล่าวผ่านเครื ่องมือ Docker และจะสร้าง 
รายงานผลการทดสอบออกมาดังภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 ผลกการทดสอบด้วย Robot framework ในโครงการ Grading 
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3) ส่วนของการทำ Code analysis หลังจากระบบทำ unit 
test เสร ็จจะทำการว ิ เคราะห ์ code ด ้วย SonarQube ดัง
ปรากฏใน 

ภาพที่ 6 ได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลความผิดของ code ที่เขียนใน
ร ูปแบบต่าง ๆ เช่น bugs Code smell รวมถึงการคำนวณ 
Code coverage ก่อนนำผลการทดสอบกลับไปให้นักพัฒนา
แก้ไข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ช่ือโครงการที่ทำการวิเคราะห์ 
2) จำนวน Bugs ทั้งหมดที่พบ 
3) จำนวน Vulnerabilities ทั้งหมดที่พบ 
4) จำนวน Code smells ทั้งหมดที่พบ 
5) จำนวน Debt ทั้งหมดที่พบ 
6) จำนวน New bugs ทั้งหมดที่พบ 
7) จำนวน New vulnerabilities ทั้งหมดที่พบ 
8) จำนวน New code smells ทั้งหมดที่พบ 
9) จำนวน New debt ทั้งหมดที่พบ 
10) ปริมาณ Lines of code ทั้งหมด 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ code ด้วย SonarQube ในโครงการ 

Grading 
 

4) ส่วนของการเช่ือมกับ CD หลังจากดำเนินการทดสอบเสรจ็
สิ ้นจะเป็นการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าโดยวิธีการแบบ
อัตโนมัต ิโดยเร ียกใช้งาน CD Pipeline เพื ่อทำการส่งมอบ
ซอฟต ์แวร ์ให ้ก ับล ูกค ้าแบบอ ัตโนม ัติ ด ั งภาพท ี ่  4 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ช่ือข้ันตอนการทำงาน 
2) เวลาที่ใช้ในการทำงาน 
3) รายละเอียดการดำเนินงาน 
 

 
ภาพที่  6  ผลจากการ เร ี ยกใช ้ ง าน  CD Pipeline ใน โครงการ 

Gamification 

 
4.2 การว ัดประส ิทธ ิภาพของกระบวนการในโครงการ 
Grading และ Gamification 

จากการออกแบบวิธีการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการไว้ 
ผู้ดำเนินโครงงานได้วัดขนาดของโครงการ Grading ออกมาอยู่ที่
ขนาด Medium จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับโครงการ
ของห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ( ISERL) ที่มี
ขนาด Medium เหมือนกัน โดยการวัดประสิทธิภาพจะวัดจาก
การทำงานของห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ 

(ISERL) กับ Jenkins Pipeline โดยจะใช้เวลาเฉลี่ยของแต่
ละส่วนจากการทดลองทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งเลือกจากการทำงานใน
ส่วนท่ีเหมือนกันซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วนดังน้ี 

1) ส่วนของการรับ Code จากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ในส่วนนี้นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะส่ง Code ที่ตนเองพัฒนา

ให้กับผู้ที่ดูแลโครงการที่พัฒนาเพื่อนำไปทดสอบและทำการส่ง
มอบต่อไปในอนาคตโดยวิธีการที่ใช้คือการส่งมอบทาง Email ซึ่ง
ต่างจากการทำงานด้วยวิธีการแบบ Continues integration ที่
จะทำการส่งมอบด้วยการใช้ Gitlab ทำให้รวดเร็วกว่าเป็นอย่าง
มากผู้ดำเนินโครงงานจึงสรุปออกมาเป็นตารางได้ดังนี้ 
ตาราง 1 เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยในส่วนของการรับ Code จากนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 

รูปแบบการทำงาน Grading 
(วินาที)  

Gamification 
(วินาที) 

การรับ Code จาก Gitlab 0.02 0.82 
การรับ Code จาก Email 5 1.00 

 
จะเห็นว่าการทำงานในส่วนนี้หากใช้วิธีการแบบ Continues 

integration โดยการนำเข้า Code จากซอฟต์แวร์ Gitlab จะทำ
ให้ระยะเวลาที่ใช้นั้นน้อยลงเป็นอย่างมากเมื่อ เทียบกับวิธีการ
แบบเก่าท่ีใช้วิธีการส่งด้วย Email 

2) ส่วนของการทดสอบการทำงานของระบบ 
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ในส่วนน้ีผู้ดูแลโครงการจะนำ Code ที่ได้รับมาจากนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์นำไปทดสอบก่อนที่จะทำการส่งมอบต่อไปในอนาคต
โดยวิธีการที่ใช้คือการทดสอบด้วยการเข้าไปใช้งานระบบตาม
กรณีทดสอบที่ได้เตรียมไว้ซึ่งต่างจากการทำงานด้วยวิธีการแบบ 
Continues integration ที่จะทำการทดสอบด้วยการใช้ Robot 
framework ในการทดสอบแบบอัตโนมัติแทน ทำให้รวดเร็วกว่า
เป็นอย่างมาก โดยผู ้ดำเนินโครงงานได้ใช้กรณีทดสอบที ่ได้
กำหนดขึ้นมา และทำการทดสอบทั้งสองวิธี ซึ่งผลการทดลอง
สามารถสรุปออกมาเป็นตารางได้ดังนี้ 
ตาราง 2 เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยในส่วนของการทดสอบการทำงานของ
ระบบ 

รูปแบบการทำงาน Grading 
(วินาที)  

Gamification 
(วินาที) 

การทดสอบแบบ
Automation 

0.43 0.82 

การทดสอบแบบ Manual 0.83 1.00 
 

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าการทำงานในส่วนนี้หากใช้วิธีการ
แบบ Continues integration โดยการทดสอบด ้วย Robot 
framework จะทำให้ระยะเวลาที ่ใช้นั ้นน้อยลงมากกว่า เมื่อ
เทียบกับวิธีการแบบเก่าที ่ใช้วิธีการทดสอบด้วยวิธีการแบบ 
Manual แต่การทดสอบครั้งนี ้มีกรณีที ่ใช้ในการทดสอบไม่ได้
เยอะมากทำให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่แตกต่างกันมาก 

 
3) ส่วนของการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า 

 ในส่วนน้ีผู้ดูแลโครงการจะนำ Code ที่ได้รับมาจากนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการทดสอบแล้วไปส่งมอบให้กลับผู้ใช้งาน โดย
วิธีการที่ใช้คือการคัดลอกไฟล์ไปยังเครื่องปลายทาง ซึ่งต่างจาก
การทำงานด้วยวิธีการแบบ Continues integration ที่จะทำการ
ส ่งมอบไปย ังผ ู ้ ใช ้งานด ้วยการใช ้ Ansible ในการส ่งมอบ
ซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ ทำให้รวดเร็วกว่าเป็นอย่างมาก โดย
ผู้ดำเนินโครงงานได้ทำการทดสอบการส่งมอบทั้งสองวิธี ซึ่งผล
การทดลองสามารถสรุปออกมาเป็นตารางได้ดังนี้ 
ตาราง 3 เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยในส่วนของการทดสอบการทำงานของ
ระบบ 

รูปแบบการทำงาน Grading 
(วินาที)  

Gamification 
(วินาที) 

การทดสอบแบบ
Automation 

0.27 0.22 

การทดสอบแบบ Manual 360 300 
 
จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าการทำงานในส่วนนี้หากใช้วิธีการแบบ 
Continues integration โดยการส่งมอบซอฟต์แวร์ด้วย Ansible 
จะทำให้ระยะเวลาที่ใช้นั้นน้อยลงมาก เนื่องจากเป็นการทำงาน
แบบอัตโนมัติ เมื่อเทียบกับวิธีการแบบเก่าที่ใช้วิธีการคัดลอกไฟล์
ที่จำเป็นไปยังเครื่องที่ใช้ในการส่งมอบ เนื่องจากการคดัลอกไฟล์
จำนวนมากนั้น หากใช้วิธีการแบบ Manual จะใช้เวลามาก 

4) สร ุปผลการใช้ Continues integration ในโครงการ 
Grading 

ตาราง 4 เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของทั้งสองกระบวนการในระบบ Grading 

รูปแบบการ
ทำงาน 

Grading (วินาที)  
เวลาที่
ใช้ใน
ส่วนท่ี 

1 

เวลาที่
ใช้ใน
ส่วนท่ี 

2 

เวลาที่
ใช้ใน
ส่วนท่ี 

3 

เวลารวม 
ทั้งหมด 
(นาที) 

วิธีการทำงานแบบ 
Continues 
integration 

0.02 0.43  0.27  0.72 

วิธีการทำงานของ
ห้องปฏิบัติการ 
วิจัยวิศวกรรม
ระบบสารสนเทศ 
(ISERL) 

5 0.83 360 365.83 

 
ตาราง 5 เปรียบเทียบเวลาเฉลี ่ยของทั ้งสองกระบวนการในระบบ 
Gamification 

รูปแบบการ
ทำงาน 

Grading (วินาที)  
เวลาที่
ใช้ใน
ส่วนท่ี 

1 

เวลาที่
ใช้ใน
ส่วนท่ี 

2 

เวลาที่
ใช้ใน
ส่วนท่ี 

3 

เวลารวม 
ทั้งหมด 
(นาที) 

วิธีการทำงานแบบ 
Continues 
integration 

0.82 0.82 0.22 1.06 
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วิธีการทำงานของ
ห้องปฏิบัติการ 
วิจัยวิศวกรรม
ระบบสารสนเทศ 
(ISERL) 

1.00 1.00 300 306 

 
 จากข้อมูลในตารางที่ 4 และตารางที่ 5 จะเห็นว่าการทำงาน
ด้วยวิธีการแบบ Continues integration นั้นใช้ระยะเวลาน้อย
กว่าวิธ ีการทำงานของห้องปฏิบัต ิการวิจ ัยวิศวกรรมระบบ
สารสนเทศ (ISERL) ทำให้องค์กรที่นำวิธีการแบบ Continues 
integration ไปใช้จะช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาถึงส่งมอบลง 

5. สรุปผลการดำเนินโครงงาน 
หลังจากนำ DevOps มาใช้กลับห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม

ระบบสารสนเทศ (ISERL) การทำงานของทีม Development 
และทีม Operations มีความรวดเร็วเพิ ่มมากขึ ้น และยังลด
ปริมาณของงานเอกสารลงอย่างมาก ทางทีม Development 
สามารถจัดการกลับ Code ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจาก
การใช้งาน Gitlab ต่างจากเดิมที ่ใช้ Cloud storage ในการ
จัดเก็บทำให้ยากต่อการรวบรวม Code และควบคุมเวอร์ชันของ
นักพัฒนาแต่ละคน ในส่วนของการทดสอบนั้นก็มีความรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้นจากการทดสอบแบบ Automated test ซึ่งต่างจาก
เดิมที่เป็นการทดสอบแบบ Manual และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดสอบสามารถออกรายงานผลการทดสอบได้ ทำให้การจัดทำ
เอกสารนั ้นง ่ายข ึ ้นและรวดเร ็วอย่างมาก ในส่วนของทีม 
Operations นั้นจะทำการส่งมอบซอฟต์แวร์แบบ Automation 
ด้วยการใช้ Ansible ทำให้ระยะเวลาส่งมอบลดลงการเดิมที่ใช้
การรีโมทเข้าไปที่ Server เพื ่อทำการส่งมอบ จากการดำเนิน
โครงงานจะเห็นว่าการทำงานของทีม Development และทีม 
Operations มีความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น จากการใช้วิธีการทำงาน
แบบ DevOps  

  
5.1 ข้อดี และข้อเสียของการใช้วิธีการแบบ Continues 
integration 

ข้อดีของการใช้วิธีการแบบ Continues integration 
1) ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงาน 
2) เวลาที่ใช้ในการทำงานลดลง 

3) Code มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นจากการนำ SonarQube มา
ใช้งาน 

4) ลดปริมาณเอกสารที่ต้องทำลดลง เนื่องจากมเีครื่องมือท่ีใช้
ในการทดสอบสามารถออกรายงานได้ 

5) นักพัฒนาสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร็วกว่าจากการ
ใช้งาน Jenkins 

ข้อเสียของการใช้วิธีการแบบ Continues integration 
1) การทำงานด้วยวิธีการนี้จำเป็นต้องใช้ Git หรือซอฟต์แวร์ที่

คล้ายกันในการเก็บ Code ทำให้นักพัฒนาจำเป็นต้องมีทักษะ
การทำงานด้วย Git เป็นอย่างดีเพื ่อให้การจัดการ Code มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2) จำเป็นต้องใช้เครื่อง Server จำนวนมาก เนื่องจากมีการใช้
งานเครื่องมือจำนวนมาก และจำเป็นต้องมี CI Server และ CD 
Server ในการใช้งาน Jenkins และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง 

3) หากเกิดข้อผิดพลาดที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งการทำงาน
นั้นจะไม่สำเร็จดังภาพที่ 7 ซึ่งจะทำให้การทำงานในส่วนถัดไป
จากจุดที่ผิดพลาดหยุดทำงานไปด้วย ทำให้ต้องเริ่มการทำงาน
ใหม่ตั ้งแต่ขั ้นตอนแรกทำให้ใช้เวลามากเกินไปในการส่งมอบ
ซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า 

 
ภาพที่ 7 การดำเนินงานที่ผิดพลาดของ Pipeline 

 
5.2 การพัฒนาต่อยอดในอนาคต 
โครงงานการศึกษาการพัฒนาซอฟต์แวร ์ด ้วยหลักการ 

DevOps : Continues integration มีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนา
ในอนาคต เพราะเป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที ่ช่วยให้
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ ่งขึ้น 
รวมถึงเพิ่มคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่จะส่งมอบต่อไปในอนาคตทำ
ให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน โดยผู้ดำเนินโครงงานมีแนว
โน้วที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้มากขึ้นไปอีก และ
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จะนำผลการวิเคราะห์ Code ด้วยซอฟต์แวร์ SonarQube มาวัด
คุณภาพของซอฟต์แวร์ รวมถึงวัดประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทำงานตั้งแต่เริ่มโครงการไปจนถึงการส่งมอบซอฟต์แวร์ 
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บทคัดย่อ 
โครงงานนี้เป็นการประยุกต์ใช้แชทบอทเพื่อส่งเสริมการขาย

สินค้าออนไลน์ โดยใช้กรณีศึกษา ร้านวัสดุสมปองเคหะภัณฑ์ ซึ่ง
แต่เดิมมีเพียงแค่หน้าร้านจึงอยากขยายฐานลูกค้าและสร้างรายได้
ให้กับร้านมากขึ้นและช่วยลดความยุ่งยากในการซื้อสินค้า เพิ่ม
ช่องทางสื่อสารต่อลูกค้าที่อยู่ไกลหรือไม่ต้องการมาหน้าร้าน โดย
พัฒนาท้ังไลน์แชทบอทและเว็บไซต์เริ่มจากการทำเว็บไซต์มรีะบบ
ฐานข้อมูลของสินค้าผู้ดูแลระบบสามารถจัดการระบบหลังร้านได้
โดยสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาสินค้าได้ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถ
สั ่งซ ื ้อส ินค้าผ ่านทางร ้านได้อ ีกด ้วยและอยากให้ล ูกค้ าได้
ติดต่อสื่อสารกับทางร้านโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น
รวมถึงความถูกต้องของข้อมูล ทำให้ลูกค้าติดต่อได้หลายช่องทาง
มากขึ้น มีการนำเสนอรูปภาพสินค้า ราคารวมถึงเบอร์ติดต่อและ
แผนที่ร้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและสามารถสอบถาม
ได้ทันทีในเรื่องราคา สินค้า หรือเรื่องต่าง ๆ ผ่านการตอบแบบ
อัตโนมัติของแชทบอท อีกทั้งยังสามารถสั่งซื้อสินค้าของร้านได้
เลยผ่านแชทบอท 

 
คำสำคัญ : สินค้าออนไลน์, แชทบอท, ออนไลน์ ช้อปปิ้ง 
 

Abstract 
This project applied chatbot for helping online 

shopping by using Sompong Construction, which only 
had a retail shop, as a case study.  The project reduces 

difficulty and increases convenient for remote 
customers by providing both Line chatbot and website 
as communication channels.   Information such as 
picture, price, telephone number, and map is provided. 
The responsive website has database that system 
administration can add, edit, or remove goods while 
customers can view, search and order goods from the 
website.  In addition, the Line chatbot can reply 
customer’s question automatically, and customers can 
order goods via the chatbot as well. 

 
Keyword :  Online product, Chatbot , Online Shopping 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการใช้แชทบอทกันมากขึ้นรวมถึง

ผู้คนสามารถเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็น
กิจกรรมหลักในชีว ิตประจำวันของผู ้คนส่วนใหญ่ และจาก
เหตุการณ์ที่มีโรคระบาด (Covid-19) ในประเทศรวมไปถึงทั่วโลก
ทำให้ธุรกิจซบเซา ลูกค้าลดน้อยลง จึงตระหนึกถึงร้านค้าทั่วไป
เช่น ร้านวัสดุสมปองเคหะภัณฑ์ที่มีแต่เพียงหน้าร้าน จึงอยากให้
ลูกค้าสามารถเขา้ถึงได้อย่างกว้างขวางและทำให้ลดค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ ให้การเดินทาง อีกทั้งยังสามารถทำการค้าได้แบบอัตโนมัติหรือ
สามารถเปิดขายสินค้าได้อย่างท่ัวโลก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถ
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เข้าถึงสินค้าของเราได้ตลอดด 24 ชั่วโมงและช่วยเพิ่มยอดขาย
ให้กับร้านค้าและในส่วนของแชทบอทสามารถสอบถามราคาก่อน
ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปถามราคาที่หน้าร้านมีทั้งราคาปลีกและ
ราคาส่งและสามารถสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์รวมไปถึงการชำระ
เงินออนไลน์ มีการโต้ตอบแบบอัตโนมัติ  

โครงงานนี้จึงได้ถูกกำหนดขึ้นมาอันมีแนวคิดจะมีการพัฒนา
จากการขายสินค้าหน้าร้านให้เพิ่มการขายออนไลน์ ซึ่งได้เลือก
นำเอาแชทบอทมาใช้ โดยระบบที ่จะพัฒนาขึ ้นสามารถที่จะ
ตอบสนองกับความต้องการดังกล่าวข้างต้นได้ โดยมีวัตถุประสงค์
ได้แก่ 

- เพื่อศึกษาการการพัฒนาแชทบอทสำหรับการตอบแบบ
อัตโนมัติ  

- เพื่อศึกษาการใช้งานแชทบอทที่สามารถนำข้อมลูจาก
ภายนอกมาใช้ในการตอบ  

- เพื่อพัฒนาระบบการขายและนำเสนอสินค้า ที่มีการนำ
แชทบอทมาใช้เป็นช่องทางในการตอบสนองลูกค้า 

1.1 ลักษณะขอบเขต 
         โครงงานวิจัยนี้จะเป็นการพัฒนาแชทบอทและเว็บไซต์
แบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งแชทบอทจะมีการ 
โต้ตอบพูดคุยอัตโนมัติกับลูกค้า ทั้งยังสามารถเช็คราคาปลีกและ
ส่ง เช็คสินค้ากับทางแชทบอทได้เลย และในส่วนของหน้า 
เว็บไซต์จะทำเป็นหน้าเว็บที ่แสดงสินค้าของทางร้าน บอก
รายละเอียด บอกราคาสินค้า และยังมีช่องทางที่ติดต่อกับเรา
โดยตรง ได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
1.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
- สามารถการการพัฒนาแชทบอทสำหรับการตอบแบบอัตโนมัติ  

- สามารถใช้งานแชทบอทที่สามารถนำข้อมูลจากภายนอกมาใช้
ในการตอบ  

- ระบบการขายและนำเสนอสินคา้ ท่ีมีการนำแชทบอทมาใช้เป็น
ช่องทางในการตอบสนองลูกค้า  

 
2. ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1 website’s kiddi 
Kiddi.s  [1] เป็นเว็บไซต์ที่แสดงสินค้าต่าง ๆ ภายใน

ร้าน และยังบอกรายละเอียดของสินค้านั้น ๆ รวมทั้งหน้าเว็บมี  
ช่องทางการติดต่อ มีการตรวจเช็คสถานะของสินค้าที่ทำการ
สั่งซื้อแล้วหรือจะแจ้งชำระเงินก็ได้ รวมถึงความปลอดภัยและ

รวดเร็วแก่ลูกค้าด้วยระบบจ่ายเงินที่รัดกุม เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือ
ได้ 
เป็นผลติภณัฑ์ของ  บริษัท Kiddi.s  
ข้อเด่น   สินค้ามีความหลากหลายและมสี่วนลดในการซื้อสินค้า 
ข้อด้อย  สินค้าอาจไม่ตรงตามรูปที่ลงขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.2 ระบบ Line chatbot ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับพนักงาน 
            LINE Cafe [2]  เป ็นคาเฟ ่สำหร ับพน ักงาน LINE 
(LINERs) ที ่ตั ้งอยู ่ภายในบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) 
ภายในร้านมีการตกแต่งด้วยสีเอิร์ธโทนเพื่อให้ความรู้สกึอบอุ่น ซึ่ง
มี Feature ที่สบายขึ้นไปอีก คือการที่เราสามารถสั่งเครื่องดืม่จาก 
LINE cafe และจ่ายเงินโดยใช้ Rabbit LINE Pay ผ่าน LINERS 
TH Chatbot ได้ โดยเจ้าตวั Bot จะคอยแจ้งเตอืนว่า กำลังเตรยีม
เครื ่องดื ่ม หรือว่าเครื ่องดื ่มพร้อมแล้วให้ลงไปรับได้เลย เรา
สามารถที่จะสั่งเครื่องดื่มที่เราต้องการไว้ก่อน แล้วค่อยเดินลงไป
รับ ทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้น และสำหรับเมนูเครื่องดื่มของ LINE 
Cafe ที่น่ีมีหลากหลายมาก ๆ จะมีทั้งกาแฟมาครบ ชาพร้อม และ
เครื่องดื่มตา่ง ๆ  ผสมผสานกัน ทั้ง Coffee และ Non coffee เชน่ 
Espresso, Americano, Cappucino, Latte, Mocha, Green 
tea เป็นต้น  

เป็นผลติภณัฑข์อง   บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) 

ข้อเด่น :  สะดวกสบายแก่พนักงานในบริษัท Line Company 
เป็นอย่างมาก 
ข้อด้อย :  คนนอกไม่สามารถใช้บริการ Line Café ได้ 

ภาพ 1 website Kiddi 
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3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 

3.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ 
          โครงสร้างการทำงานของระบบของโครงงานนี้จะแบ่ง
สถาป ัตยกรรมออกเป ็น 2 ส ่วน ได ้แก ่  สถาป ัตยกรรม
ของ  Chatbot และ สถาปัตยกรรมของ Website 
 
 3.1.1 สถาปัตยกรรมของ Chatbot  
      เมื ่อผู ้ใช้ระบบเข้า Chatbot ระบบไลน์จะส่ง Webhook 
URL มายัง Server ของไลน์และทำการเรียกข้อมูลที่ได้ กำหนด
ไว้สำหรับการตอบกลับลูกค้าจาก Dialogflow และ Google 
Sheets ซึ ่งใน Dialogflow ทำการเก็บการทักทาย การติดต่อ 
แผนที่ และ Google Sheets จะทำการเก็บชื่อสินค้า ราคา และ
ลิงก์ท่ีไว้ทำการสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์ม  
 
     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
         
 

  3.1.2 สถาปัตยกรรมของ Website  
        เมื่อผู้ใช้ทำการเข้าเว็บไซต์จะต้องผ่าน Server ก่อนหลัง
จากนั้นจะทำการเรียกไฟล์ที่เป็น PHP ขึ้นมาประมวลผล และจะ
ส่งการแสดงผลเป็น HTML โดยสินค้าท้ังหมดรวมถึงรายละเอียด  
รูปภาพต่าง ๆ จะถูกเก็บด้วย SQL ใน PhpMyAdmin  สามารถ 
 
 
เข้าไปดูข้อมูลดาต้าเบสได้ต้องมีการกำหนดตารางและประเภท
ของการเก็บข้อมูล 

 
 
 
3.2 หลักการทำงานของระบบ  

ในส่วนน้ีจะกล่างถึงกระบวนการทำงาน และ 
ลักษณะโครงสร้างของ Web, Chatbot ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4  ประเภท ตามลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ดังนี้  

       3.2.1 ผู้ใช้งานระบบท่ัวไปของ Chatbot  

โครงสร้างของระบบในส่วนของผู้ใช้งานท่ัวไปของ Chatbot 
มีดังนี ้ 

- เพิ่มเพื่อน  

- ทักทายโต้ตอบกับ Bot และสนทนาแบบตอบกลับอัตโนมัติ  

- เลือกเมนู เช่น Product, Shop, Contact  

- ดูสินค้าท้ังหมดรวมถึงราคา รายละเอียดต่าง ๆ 

- ค้นหาสินค้า 

ภาพ 2 chatbot line cafe 

ภาพ 3 สถาปัตยกรรมแชทบอท 

ภาพ 4 สถาปัตยกรรมของเว็บไซต์ 
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    3.2.2 ผู้ใช้งานระบบท่ัวไปของ Website  

โครงสร้างของระบบในส่วนของผู้ใช้งานท่ัวไปของ Chatbot  

มีดังนี ้ 

- สั่งซื้อสินค้า  

- ดูสินค้าท้ังหมดรวมถึงราคา รายละเอียดต่าง ๆ  

- ค้นหาสินค้า  

        ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าดูหน้าเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเข้าสู่
ระบบเนื่องจาก หน้าเว็บไว้สำหรับดูสินค้าและ รายละเอียดต่าง ๆ 
เมื่อต้องการสั่งซื้อสินค้าจะเชื่อมไปยังแพลตฟอร์มช้อปปีเพื ่อทำ
การสั่งซื้อและชำระเงินเพราะปัจจุบันมี หลายแพลตฟอร์มที่มี
ความเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นการจัดการคลัง การขนส่งรวมถึงระบบ
ชำระเงินท่ีมีความปลอดภัยเพื่อสร้าง ความมั่นใจให้กับลูกค้าและ
ขยายฐานลูกค้าจากหน้าร้าน   

 
3.2.3 ผู้ดูแลระบบของ Website  

ในส่วนผู้ดูแลระบบ สามารถใช้งานระบบได้ดังนี้  

- ลงทะเบียนและเข้าสูร่ะบบ  

- เพิ่มรหัสสินค้า สินค้า ราคา รายละเอียด รูปภาพ ลิงก์การ
สั่งซื้อ  

- ลบรหัสสินค้า สินค้า ราคา รายละเอียด รูปภาพ ลิงก์การสั่งซื้อ  

- แก้ไขรหัสสินค้า สินคา้ ราคา รายละเอยีด ลิงก์การสั่งซื้อ  

- ค้นหาสินค้าจากช่ือสินค้า  

        การทำงานในฐานะผู้ดูแลระบบต้องเข้าสู่ระบบทุกครั้ง ผู้ดู

และระบบจะทราบหน้าเว็บของผู้ดูแลโดยผู้ใช้ทั่วไปจะ มองไม่
เห็นและไม่สามารถเข้าถึงได้หากกรอกอีเมลหรือรหัสผ่านผิดต้อง
กรอกใหม่ให้ถูกต้องอีเมลและรหัสจะถูกเก็บในดาต้าเบสเมื่อ
ผู้ดูแลระบบเข้าจะถูกตรวจสอบทุกครั้งก่อนเข้าสู้ระบบ เมื่อเข้าสู่
ระบบได้แล้วผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบ
ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นช่ือสินค้า รายละเอียด ราคา รูปภาพสินค้าและ
ลิงก์ท่ีทำการสั่งซื้อสินค้า 

 
4.สรุปการดำเนินการ 

4.1 การสร้างเว็บไซต์  
        การสร้างเว็บไซต์ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม server 

จำลองขึ้นมาในโครงงานนี้เลือกใช้ Xampp [3] จะต้องทำการ
เปิด Apache และ MySQL เพื่อเปิดเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  ส่วนของแสดงหน้าเว็บไซต์และ 
ส่วนของการจัดการสินค้า 
            ส่วนแสดงเว็บไซต์ เริ่มพัฒนาโค้ดโดยใช้โปรแกรม 
Visual Studio Code [4] พัฒนาด้วย PHP เป็นส่วนของ 
หน้าแสดงเว็บคือ หน้าแสดงสินค้า หน้ารายละเอียด หน้า
การติดต่อ และหน้าเกี่ยวกับเรา   

ภาพ 5 ผู้ใช้งานทั่วไปของแชทบอท 

ภาพ 6 ผู้ใช้งานทั่วไปของเว็บไซต์ 

ภาพ 7 ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ 
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ส่วนของการจัดการสินค้าใช้SQL ในการเก็บ Database 
สามารถเข้า localhost/Phpmyadmin เพื ่อเพิ ่มตารางใน
การจัดเก็บข้อมูล รหัสสินค้า ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา 
ลิงก์การสั่งซื้อ และ รูปภาพ 
4.2  การสร้างแชทบอท 
         การสร้างแชทบอทผู้ดูแลระบบต้องสร้าง บัญชีทางการใน 
Line developer และทำการเชื ่อมกับ Dialogflow [5] โดย
โครงงานนี้เลือกใช้ Google sheets ทำการดึงข้อมูลและ ราคา
ของสินค้า มาตอบโต้ในแชทบอทได้ตลอดเวลา สามารถเพิ่ม 
แก้ไขสินค้าและราคาใน Google sheets [6] ได้ทำการเขียนโค้ด
ใช้  Script editor  นำ Url ของ Google Sheets ไปใส่เป็น Web 
hook ใน Dialogflow เพื่อ เชื่อมต่อการตอบโต้ของบอทอีกท้ังใน 
Dialogflow สามารถสร้าง Intent เพื ่อทักทายและคาดเดาคำ
ของผู ้ใช้เพิ ่มเติม และ ใช้ Bot designer [7] เพื ่อสร้างความ
น่าสนใจ ความง่ายต่อการใช้งานต่อผู้ใช้งานทั่วไปในการเลือก
สินค้า การสั่งซื ้อสินค้า   โดยนำภาษา JSON มาใส่ใน Intent 
ของ Dialogflow 
4.3 การจัดการระบบ Shopee  
         ในโครงงานนี้ได้เลือกใช้ platform Shopee [8] ในการซื้อ
ขายสินค้าซึ่งสร้างความสะดวกในการจัดการหน้าร้านรวมถึง ลด   
ความซับซ้อนการจัดการสินค้าและคลังสินค้าอีกท้ังยังมีระบบการ
ชำระเงินท่ีปลอดภัยสำหรับลูกค้าทำให้สร้างความไว้วางใจ  ลูกค้า
ยังสามารถตรวจสอบสินค้าและสถานการณ์จัดส่งได้ผู้ดูแลระบบ
สามารถดูสถิติของหน้าร้าน จำนวนสินค้าที่ขายได้ทำให้ จัดการ
ด้านตลาดได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงควบคุมการขายของสินค้าได้เช่น 
เพิ่มสินค้า แก้ไขรายละเอียด การจัดส่งและ ราคา หากสินค้ามี
ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถจัดส่งได้ต้องทำการติดต่อหน้าร้านหรือ
ติดต่อผ่านทางไลน์เพื่อรับสินค้า ทางหน้าร้าน 
 

 
 

 

การมียอดดาวน์โหลดเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และไต้หวัน รวมถึงอันดับ 3 ของโลกในแอปพลิเคชั่นหมวดช้อป
ปิ้ง นอกจากนี้ยังมียอดผู ้ใช้งานต่อเดือน และการใช้เวลาบน
แอปพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉยีง
ใต้ และไต้หวันเช่นกัน 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
 โครงงานนี้เป็นการการประยุกต์แชทบอทกับสินค้าออนไลน์   

กรณีศึกษา   ร้านวัสดุสมปองเคหะภัณฑ์ในส่วนของแชทบอทได้
พัฒนาให้ตอบกลับอัตโนมัติเพื่อสร้างช่องทางใหม่ให้ลูกค้าจากที่มี
แค่เพียง Offline ทำให้ขยายฐานลูกค้าได้มากโดย   ใช้ Line  
developer เ ช่ือม Integrations กับ Line ใน Dialogflow ทำ
ก า ร ใ ส่ Channel ID, Channel Secret, Channel  Access 
Token และ Webhook URL   อ ีกท ั ้ งย ั งสามารถเช ื ่อมกับ
โปรแกรมอื่น ๆ ได้มากมาย ซึ่ง Dialogflow จะทำหน้าที่คอย 
เทียบคำที่ผู ้ใช้พิมพ์มาว่าตรงกับคำไหนที่ตั ้งไว้ใน Dialogflow 
บ า งค ร ั ้ ง ใ น  Dialogflow ม ี ก า ร ส ุ ่ ม ค ำ เ อ งท ำ ให ้ ม ี ก า ร
ใช้  Googlesheets เข้ามารวมด้วยโดยใช้เก็บชื่อสินค้าและราคา
โดยต้องตั้งเป็นสาธารณะและทำการเขียนโค้ดใน Script editor 
เพื่อให้วนลูปค้นหาสินค้าในตารางทำให้ง่ายต่อการดูสินค้าและ
เพิ่มสินค้าในร้านค้าหาก Dialogflow ไม่สามารถเปิด Webhook 
และ Inline พร้อมกันได้ทำให้ดึงข้อมูล API ไม่ได้เมื่อผู้ใช้ต้องการ

ภาพ 8 ยอดการดาวน์โหลดของช้อปปี ้

ติดต่อผ่านทางไลนต์้องท าการเพิ่มเพื่อนหรือสแกนคิวอารโ์ค้ดดังรูปที่ 
9 
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ติดต่อผ่านทางไลน์ต้องทำการเพิ่มเพื่อนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด
ดงัปท่ี 9  
 
  
 
         
 
 
 
 
   
 
 
                                                                                                 
จากรูปที่ 9 เป็นการเพิ่มเพื่อนเพื่อเข้าสู่หน้าร้านใน                                                                
ระบบแชทบอทของร้านเพื่อทำการติดต่อหรือพูดคุย            
                                              
 
 

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากภาพ 10 เป็นการทักทายของแชทบอทก่อนเริ่มต้นสนทนากับ
ลูกค้าทำให้ลูกค้าเข้าใจการติดต่อและการสั่งซื้อสินคา้ มากข้ึน 

 
 

ภาพ 9 การเพิ่มเพื่อนของไลน์ 

ภาพ 10 การทกัทายเร่ิมต้นของไลน์ 

ภาพ 11 การเลือกสินค้าเมนูของไลน์ 

ภาพ 12 ตัวอย่างการสอบถามสินค้าบนไลน์ 

 

จากภาพ 11 เป็นการเลือกสินค้าเมนูของไลน์ โดยจะมีสินค้าให้กด
เลือกได้เลย ไม่จำเป็นต้องพิมพ ์

จากภาพ 12 เป็นตัวอย่างในการสอบถามสินค้าบนไลน์  
โดยมรีายละเอียดของสินค้านั้นๆ แสดงอยู่ในช่องแชท 
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ในส่วนของเว็บไซต์สามารถเข้าถึงหน้าร้านเได้เช่นกัน 
จะมีหน้าแสดงสินค้าโดยใช้ภาษา PHP ทำการแก้ไขโค้ดด้วย 
โปรแกรม Visual studio code โปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลด 
Framework มาใช้ได้แต่เนื่องจากมีความซับซ้อนพอสมควร จึงใช้
เพียง PHP การเปิดหน้าเว็บต้องใช้ server จำลองคือต้องทำการ
ดาวน์โหลด Xampp เพื่อทำการเข้าสู่หน้าเว็บ หน้าเว็บ จะมีหน้า
สินค้าดังรูปที่ 12 หน้าติดต่อเราดังรูปที่ 15 และหน้า About us 
ดังรูปที่ 14 ซึ่งทั้ง 3 หน้านี้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ หากเป็น
ผู้ดูแลระบบเมื่อต้องการ เข้าไปท่ีหลังบ้านต้องรู้ Path ของร้านอยู่
แล้วและผู้ดูแลระบบหากมีเพิ่มในอนาคตสามารถลงทะเบยีนเพิ่ม
ได้เมื่อเข้าสู่หลังร้าน ผู้ดูแลระบบจะทำการดูหน้าสินค้าทั้งหมด 
เพิ่ม ลบ แก้ไขสินค้าได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อสินค้า ราคา รายละเอียด 
ลิงก์การสั่งซื้อ  รูปภาพ อีกทั้งยังมี Database เพื่อทำการจดัเก็บ
ข้อมูลสินค้า 
 

 
 

 
จากภาพ 13 เมื่อผู้ใช้งานเข้ามายังหน้าแรกของเว็บไซต์เพื่อดู
สินค้าท้ังหมดของทางร้านสามารถเข้าไปดรูายละเอียดตามรูป
ของสินค้าไดร้วมถึงลิงก์ในการสั่งซือ้สินค้า 

 

จากภาพ 14 ผู้ดูแลระบบเท่านั้นท่ีสามารถเข้าได้เนื่องจากต้องมี
การล๊อคอินเข้าไปจึงจะสามารถเพิม่ ลบ แก้ไข รายละเอียดต่างๆ
ได้สามารถกดในช่องค้นหาเพื่อพิมพ์ช่ือสินค้าที่ต้องการค้นหาได้
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการแก้ไขหลังบ้าน 

 

 
 

 
จากภาพ 15 สามารถกดได้จากหน้าแรกของเว็บไซตจ์ะเป็นหนา้ 
About us จะกล่าวถึงความเป็นมาของร้านทำให้ลูกค้ามความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น 

 
 

 
จากภาพ 16 เป็นหน้าติดต่อทางรา้นพร้อมทั้งมีแผนท่ีหากลูกค้า
อยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงสามารถเดินทางมาซื้อหน้าร้านหรือโทรศัพท์
เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆทางร้านได้ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลา
เดินทางมายังหน้าร้านหากสินค้าหมดอีกทั้งยังเพิ่มความน่าเช่ือถือ
เพราะมหีน้าร้านจริงและขายบนออนไลน์เป็นการการันตีไปด้วย 

 
 
 

ภาพ 13 หน้าแรกของเว็บไซต ์

รูปที่ 14 การแก้ไขสินค้าเฉพาะแอดมินของเว็บไซต ์

รูปที่ 15 หน้า About us ของเว็บไซต ์

ภาพ 16 หน้าContact ของเว็บไซต์ 
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จากภาพ 17 เม ื ่อกดจากร ูปส ินค ้าหน ้าแรกสามารถอ ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมได้มีระบุราคาและลงิก์สำหรับการสั่งซื้อสินคา้
ทำให้ลูกค้าสะดวกยิ่งขึ้น 

 
 
 

จากภาพ 18 มีการใช้แพลตฟอร์มโดยเลือกใช้แพลตฟอร์มของ 
ช้อปปี้เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มทีน่่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยสูง
ด้านการจดัการคลังสินค้าและการชำระเงินรวมถึงรองรับการ
ชำระเงินด้วยบตัรเครดติ ชำระเงินปลายทางและชำระเงินผ่าน
ทาง mobile banking ทำให้สร้างความเชื่อมั่นและความ
ปลอดภัยให้แก่ลูกค้า 
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ภาพ 17 หน้ารายละเอยีดสินค้าของเว็บไซต์ 

ภาพ 18 หน้าสั่งซ้ือสินค้าโดยผา่น Shopee 
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บทคัดย่อ 
 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยจิตเวช

เรื้อรังที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อสรุปสารสนเทศทางสถิติ
การให้บริการด้านสุขภาพจิต ส าหรับผู้บริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเชิง
ลึก ที่สามารถใช้สนับสนุนการประเมินคุณภาพของการรักษา 
และสามารถน าเสนอสารสนเทศผู้ป่วยในเชิงพื้นที่ตามภูมิล าเนา
ของผู้รับบริการกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
โดยน าเสนอสารสนเทศนั้นจะอยู ่ในรูปแบบกราฟ  ที่สามารถ
โต้ตอบกับผู้ใช้โดยสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดแบบเจาะลึกใน
ประเด็นที่ต้องการได้ (Drill Down) ได้ ซึ่งการศึกษานี้ได้น าเอา
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการพัฒนาระบบโดยใช้ 
Google Data Studio และ Google Sheets 
  ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าโดยรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก (x ̅=4.52 , S.D.=0.54) แสดงให้เห ็นว ่าระบบ
สารสนเทศผู้ป่วยจิตเวชเรื ้อรังที ่มีความเสี ่ยงต่อการก่อความ
รุนแรง มีความเหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานและน าเอาไปใช้งานได้จริง 
 
ค าส าคัญ : ผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรัง, โรงพยาบาลทางจิตเวช, ระบบ
สารสนเทศผู้ป่วยจิตเวช 

 
ABSTRACT 

Design and The Development of Decision 
Support System of Psychiatric Patients with Serious 
Mental Illness High Risk to Violent ,The objective is to 
analyze, design and develop the system. To summarize 

statistical information on mental health services For 
executives which are insights That can be used to 
support the assessment of the quality of treatment and 
able to present patient information in the spatial area 
according to the domicile of the client to Nakhon 
Ratchasima Psychiatric Hospital , It presents information 
in a graph that can be interacted with the user which 
can click to see details in depth on the desired issue 
(Drill Down), This study brings computer technology to 
help in system development using Google Data Studio 
and Google Sheets. 
 Satisfaction assessment results It was found 

that the overall level was very good (x ̅=4.52, S.D.=0.54) 
, It showed that the information system of chronic 
psychiatric patients at risk of violence. It is suitable, able 
to meet the needs of the user and put it into practice. 
 
Keywords: Chronic psychiatric patients ,Psychiatric 
hospital ,Psychiatric Information System  
 

1. บทน า 
จากการศึกษาข้อมูลจากแผนการปฏิบัติงาน ปี 2563 

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
จิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน ซึ ่งมีเป้าประสงค์ ข้อหนึ ่งที ่ว่า 
เคร ือข่ายสามารถจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชได้ตาม
มาตรฐาน โรงพยาบาลมีการบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยใน

mailto:wassana.mn@rmuti.ac.th
mailto:ponsawan.ai@rmuti.ac.th
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ระบบคอมพิวเตอร์ แต่เมื่อต้องการที่จะดูข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การ
รักษา สรุปเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหาร ก็จะต้องท าการเลือกดู
ข้อมูลทีละประเภท ท าให้ผู้ใช้ต้องเสียเวลานานในการเลือกดู
ข้อมูล และทุกครั้งที่ต้องเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารทุกหน่วยงาน
จะต้องท าการสรุปข้อม ูลผู ้ป ่วยน าเสนอเสนอต่อผู ้บร ิหาร        
เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล ว่าการท างานมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล           
มากน้อยเพียงใด 

ป ั จ จ ุ บ ั น โ ร งพย า บ า ล ฯ  ม ี ก า ร ใ ช ้ ง า น ร ะ บบ               
Care Transition ในการแสดงสถิติของผู้ป่วยในโรงพยาบาลใน
เครือข่าย โดยจะมีข้อมูลของโรงพยาบาลจิตเวชทั้งประเทศ ท าให้
การค้นหา เรียกดูข้อมูลเกิดความล่าช้า เนื่องจากระบบต้องใช้
เวลามากในค้นหาข้อมูล รวมถึงการแสดงรายงานสรุปผลข้อมูล
ผู้ป่วยที่ต้องการ ที่ได้จากระบบ Care Transition ยังมีข้อจ ากัด 
เช่น มีการสรุปข้อมูลในรูปแบบของตาราง แต่ไม่มีข้อมูลใน
รูปแบบกราฟ ยังไม่มีกราฟแสดงภาพรวมของผู ้ป่วยทั ้งหมด
ส าหรับการน าเสนอต่อผู้บริหาร ต้องท าการสรุปข้อมูลเป็นกราฟ
ทุกครั้งท่ีน าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร เพื่อที่จะน าเสนอต่อผู้บริหาร 

จากปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการ
สรุปข้อมูลสถิติของการรักษา ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึก ใช้สนับสนุนใน
การตัดสินใจ ประเมินคุณภาพการรักษา และสรุปผลผู้ป่วยใน
พื้นที่จังหวัดที่เข้าท าการรักษากับโรงพยาบาล ใช้ประเมินพื้นที่
เสี่ยงการเกิดโรค น าข้อมูลที่สรุปภาพรวมทั้งหมดในรูปแบบกราฟ 
ที่สามารถเลือกข้อมูลที่จะเสนอต่อผู้บริหารได้ ในกรณีที่ผู้บริหาร
ต ้องการทราบข ้อม ูลเฉพาะรายโรค ใช ้ ในการสนับสนุน          
การพิจารณาเพื่อหาแนวทางการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ท าให้โรงพยาบาลสามารถจัดบริการสุขภาพจิตและจิต
เวชได้ตามมาตรฐาน 

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสีย่ง

สูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) 
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจ และประเมินประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศของผู้ป่วยจติเวชที่มีความเสีย่งสูงต่อการก่อความ
รุนแรง (SMI-V) 

 
 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้พัฒนา 
3.1 Google Data Studio 
3.2 Google Sheet 
3.3 โปรแกรม Care Transition 
 โปรแกรม Care Transition เป็นโปรแกรมส าหรับสถาน
บริการในเครือข่าย ของแต่ละเขตสุขภาพ บันทึกข้อมูลผู้ป่วยจิต
เวชเรื้อรังที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ข้อมูล
ผ ู ้ป ่วยที ่ได ้จากการบันทึกลงในโปรแกรม Care Transition      
โดยสถานบริการได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
4.1 ผู ้ด ูแลระบบหรือเจ้าหน้าที ่โรงพยาบาลสามารถจัดการ     

เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลผู้ป่วย SMI-V ได้ 
4.2 ผู้ใช้หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในเครือข่ายจิตเวชสามารถ

จัดการค้นหาข้อมูลผู้ป่วย SMI-V ในรูปแบบของตาราง กราฟ 
แผนภูม ิ

4.3 ผู้ใช้หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในเครือข่ายจิตเวชสามารถ
เลือกข้อมูลผู้ป่วย SMI-V แสดงตามที่ต้องการได ้

4.4 ผู้ใช้หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในเครือข่ายจิตเวชสามารถ
ออกรายงานข้อมูลผูป้่วย SMI-V ได้ 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผน การวิเคราะห์ และ
ปฏิบัติงาน 

5.2 เปรียบเทียบข้อมลูและมุ่งเน้นการรักษาเฉพาะกลุ่มได้ง่ายขึ้น 
5.3 ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลที่ไดใ้นการสนับสนุนการตดัสินใจ 
5.4 สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาการเลือกดูข้อมูลทลีะกลุ่มโรค 
5.5 ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง แมน่ย า 
5.6 ข้อมูลมีการอัพเดทเป็นปัจจุบนัตลอดเวลา 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษางานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับพัฒนาระบบ
สารสนเทศผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่มีความเสี่ยง  ต่อการก่อความ
รุนแรง (SMI-V) พบงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี ้ 
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6.1 [1] ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารกรณีศึกษากลุ่มโรงพยาบาล พบว่า 
โดยมีจดุเด่นคือ  

เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และการวางแผนกล
ยุทธ์ขององค์กรได้และใช้อัลกอริทึมการพยากรณ์เทคนิคเอ็กซ์
โพเนนเชียลอย่างง่ายของโปรแกรม Microsoft Power BI ใน
การพยากรณ์แนวโน้มรายได้การรักษาพยาบาลและจ านวนผู้ป่วย
กลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ NCDs  

ยังมีข้อจ ากัดคือ   

ยังต ้องการร ูปแบบรายงานและอัลกอร ิท ึมการ
พยากรณ์ในระบบ Microsoft Power BI ในรูปแบบหรือวิธีการ
อื่นที่เหมาะสมกว่า เพื่อเพิ่มมุมมองในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มปริมาณการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง NCDs ในอนาคตทั้งนี ้ในงานวิจัยครั้ง
ต่อไปควรมีการน าประเด็นวิธีในการพยากรณ์มาศึกษาอย่าง
ละเอียดต่อไป เพิ่มประสิทธิภาพในการน ารายงานจากระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 

6.2 อภิยศ เหรียญวิพัฒน์(2563) ได้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง Dashboard แสดงสถิติ
ก า ร ใ ช ้ บ ร ิ ก า ร ก ึ ่ ง เ ร ี ย ล ไ ท ม ์ ข อ ง ส  า น ั ก ห อ ส มุ ด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า 
โดยมีจุดเด่นคือ  

ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และ
สามารถน าไปวิเคราะห์และบริหารจัดการการให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงข้อมูลการ
ด าเนินงาน แนวโน้มการใช้บริการในแต่ละวันที่มีการอัพเดต
ข้อมูลตลอดเวลาผ่านทางการแสดงผลด้วยภาพหรือแผนภูมิ ท า
ให้ดูทันสมัย มีความน่าสนใจยิ่งข้ึน 
ยังมีข้อจ ากัดคือ   

ข้อมูลที่น ามาใช้ไม่ครอบคุลมการบริการทั้งหมดใน
ส านักหอสมุด โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลของการให้บริการบาง
บริการ ท าให้การจัดท ารายงานไม่ครบทุกงานบริการ ควรน า
ข้อมูลการให้บริการอื่น ๆ เช่น บริการจองห้องศึกษา บริการ
คอมพิวเตอร์ Notebook, Tablet เป็นต้น เพิ่มเติมเข้ามา 

6.3 ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ (2555) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจดัการ
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล พบว่า 
โดยมีจดุเด่นคือ  

พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจให้ท างานผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านการจดัการเครื่องมือแพทย์
ใหม่ข้อมูลส าคัญ ครบถ้วนต่อการใช้งาน พัฒนาอลักอริธึมส าหรับ
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการ 
ยังมีข้อจ ากัดคือ  

ไม ่ท  า งานร ่ วมก ับระบบฐานข ้อม ู ล เด ิ มของ
โรงพยาบาลได้เพราะฐานข้อมูลค่อนข้างซับซ้อนและไม่เป็นระบบ 
จึงต้องท าการน าข้อมูลออกมาท าการกรองก่อนที่จะน ามาใช้งาน
สามารถ 

6.4 จตุรงค์ จิตติยพล  อธิษฐาน ทองเชื้อ  ขนิษฐา 
ทองเชื้อ และศรีสมพร โคตะค า (2563) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื ่อสนับสนุนการเฝ้าระวังโรค 
COVID-19 
โดยมีจุดเด่นคือ  

ประเด็นระบบสามารถจัดการข้อมูลของพื้นที่ติดเช้ือ
รวมทั้งจัดท าแผนที่และรายงานที่เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง
โรค COVID-19 มีผลคะแนนมาก แสดงให้เห็นถึงการใช้งาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื ่อสนับสนุนการเฝ้าระวังโรค 
COVID-19 ที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถน ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ว่า
เป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีการการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือไม่ 
ยังมีข้อจ ากัดคือ  
ข ้ อ ม ู ล ศ ู น ย ์ ก ล า ง ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ข ้ อ ม ู ล เ ป ิ ด ภ า ค รั ฐ 
(OpenGovernment Data) ต้องน ามา Clean data ให้มีความ
เหมาะสมในการน าไปวิเคราะห์และแสดงผลบนเคร ื ่องมือ 
Google Data Studio เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาบางส่วนไม่สามารถ
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 
 การด าเนินวิจัยเรื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยจิตเวช
เรื้อรังที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพื่อให้ได้ข้อมูลการ
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สรุปสถิติของการรักษา ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึก ใช้สนับสนุนในการ
ตัดสินใจ ประเมินคุณภาพการรักษา และสรุปผลผู้ป่วยในพื้นที่
จังหวัดที่เข้าท าการรักษากับโรงพยาบาล ใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยง
การเกิดโรค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของ
ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง และเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจ / ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของ
ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง โดยผู้วิจัยได้
ก าหนด ประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพก้างปลาแสดงความเป็นมาและความส าคัญ
ของปัญหา 
 

7. ประชากรและกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรและผู้บริหาร
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรภายในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีา
ราชนครินทร์ จ านวน  10  คน 
6.1 เจ้าพนักงานเวชสถิติ   จ านวน    1 คน 
6.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  จ านวน    2 คน 
6.3 พนักงานพิมพ์    จ านวน    2 คน 
6.4 พยาบาลวิชาชีพ   จ านวน    2     คน 
6.5 นักจิตเวชชุมชน   จ านวน    2     คน 
6.6 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  จ านวน    1     คน 
 

8. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 แบบสอบถามความพ ึ งพอใจม ี ท ั ้ งหมด  4 ด ้ าน             
แบ่งออกเป็น 1.ด้านเนื ้อหา 2.ด้านการใช้งาน 3.ด้านการ
ออกแบบ 4. ด้านความพึงพอใจโดยรวม  โดยมีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจมาก 4 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อย 2 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 1 คะแนน 
 

9. การทดสอบเคร่ืองมือ 
 1. โปรแกรม Care Transition เปน็โปรแกรม ติดตาม
ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่มีความเสี่ยงตอ่การก่อความรุนแรง (SMI-V) 
ระดับประเทศ ซึ่งมีการตรวจสอบโปรแกรมแล้วมคีวามน่าเชื่อถือ
และตรงตามทีผู่้บริหารและผู้ใช้งานต้องการ 
 2. ได้น าเสนอแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้นต่อ 
นางวิภา สุคนธพงศ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
ได้ตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องและสอดคล้องกับการวิจัย 

 
10. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด าเนินงานตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. ขอความช่วยเหลือจาก กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ในการขอ
ข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง 
จากโปรแกรม Care Transition  
 2. น าข้อมูลที่ได้มาคัดกรองข้อมูลและเตรียมข้อมูลในการ
สรุปผลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงใน
รูปแบบของ Data Visualization 
 

11. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เครื่องมือ 
Google Data Studio และด าเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้แสดงจ านวนผู้ป่วยจิตเวช
เรื้อรังกลุ่มเสี่ยง (SMI-V) จ าแนกตามเขตสุขภาพ และประเภท
กลุ่มเสี่ยงในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง 
 3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้แสดงจ านวนผู้ป่วยจิตเวช
เรื้อรังกลุ่มเสี่ยง (SMI-V) จ าแนกตามปีงบประมาณและประเภท
กลุ่มเสี่ยงในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง 
 3.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้แสดงร้อยละผู้ป่วยจิตเวช
เรื้อรังกลุ่มเสี่ยง (SMI-V) จ าแนกตามเขตสุขภาพ และประเภท



3034 
 

  

กลุ่มเสี่ยงในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง 
 3.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้แสดงร้อยละผู้ป่วยจิตเวช
เรื้อรังกลุ่มเสี่ยง จ าแนกตามเขตสุขภาพ และประเภท SMI-V ใน
รูปแบบของแผนภูมิแท่ง 
 3.5.5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้แสดงจ านวนผู้ป่วยจิตเวช
เรื้อรังกลุ่มเสี่ยงโดยจ าแนกตาม เขตสุขภาพ จังหวัด และประเภท 
SMI-V ในรูปแบบของตาราง 
 
 12. ความเข้าใจธุรกิจและข้อมูลของโรงพยาบาล 
11.1 กระบวนการทางธุรกิจ 
 โรงพยาบาลจ ิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร ์เป็น
โรงพยาบาลรักษาผู ้ป ่วยทางด้านจิตเวชขนาดใหญ่โดยทาง
โรงพยาบาลมีการใช้งานระบบ Care Transition ในการแสดง
สถิติของผู้ป่วยในโรงพยาบาลในเครือข่าย โดยจะมีข้อมูลของ
โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ทั้งประเทศ 
11.2 ระบุปัญหา 
 การเรียกดูข้อมูลเกิดความล่าช้าเพราะระบบต้องใช้เวลา
ในค้นหาจากข้อมูลจ านวนมาก และข้อมูลสรุปผลข้อมูลของ
ผู้ป่วยท่ีแสดงในระบบ Care Transition ยังมีข้อจ ากัด เช่น มีการ
สรุปข้อมูลในรูปแบบของตาราง แต่ไม่มีข้อมูลในรูปแบบกราฟ ยัง
ไม่มีกราฟแสดงภาพรวมของผู้ป่วยท้ังหมดส าหรับการน าเสนอต่อ
ผู้บริหาร ต้องท าการสรุปข้อมูลเป็นกราฟทุกครั้งที่น าเสนอต่อ
ผู้บริหาร เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร 
11.3 โอกาสทางธุรกิจ 
 ทางทีมผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสรุปข้อมูลสถิติของการ
รักษา ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึก ใช้สนับสนุนในการตัดสินใจ ประเมิน
คุณภาพการรักษา และสรุปผลผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดที่เข้าท าการ
รักษากับโรงพยาบาล ใช้ประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงการเกิดโรค น าข้อมูล
ที่สรุปภาพรวมทั้งหมดในรูปแบบกราฟ ที่สามารถเลือกข้อมูลที่
จะเสนอต่อผู้บริหารได้ ในกรณีที่ผู้บริหารต้องการทราบข้อมูล
เฉพาะบางโรค เพื่อหาแนวทางการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ท าให้โรงพยาบาลสามารถจัดบริการสุขภาพจิตและจิต
เวชได้ตามมาตรฐาน 
11.4 การรวบรวมข้อมูล 
 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์รวบรวม
ข้อมูลผู้ป่วยโดยใช้ระบบ Care Transition จากนั้นทางทีมผู้วิจัย

ได้ส่งออกข้อมูล (Export) ข้อมูลออกมาในลักษณะเป็นรายปีและ
น าข้อมูลมารวบรวมใน Microsoft Excel เพื่อให้มีข้อมูลของทุก
ปีตามความต้องการ 
11.5 การจัดเก็บข้อมูล 
 ทางโรงพยาบาลเก็บข้อมูลผ่านฐานข้อมูล SQLของ
โรงพยาบาล 
11.6 การตรวจสอบความถูกต้อง 
 ทางทีมผู้วิจัยตรวจสอบความซ ้าซ้อนของข้อมูลและแก้ไข
ข้อมูลที่ผิดพลาด โดยการตรวจสอบทีละเขตสุขภาพ 
  

13. การเตรียมข้อมูล 
12.1 การคัดเลือกข้อมูล 
 ทางทีมผู้วิจัยท าการคัดเลือกข้อมูลที่ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่
มีความเสี ่ยงต่อการก่อความรุนแรงทั ้งประเทศ จากข้อมูลที่
บันทึกเข้าระบบ Care Transition ที่ต้องการแสดงผลในรูปแบบ
ของ Data Visualization ซึ่งข้อมูลที่จะน าเสนอจะเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.
สุขภาพจิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
12.2 การท าความสะอาดข้อมูล 
 ข้อมูลมีการเข้ารหัสที่ไม่เหมือนกัน การจัดเก็บในแต่ละ
ฟิลด์ไม่เหมือนกัน ข้อมูลแต่ละปีงบประมาณจะต้องน ามารวมกัน
เป็นหนึ ่งไฟล ์ ทางทีมผ ู ้ว ิจ ัยจ ึงต ้องน ามาท าความสะอาด           
ให ้ข ้อม ูลท ี ่ จะน  ามาแสดงสร ุปผลในร ูปแบบของ Data 
Visualization มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีความ
น่าเชื่อถือในข้อมูล ท่ีจะน าไปใช้งาน  
12.3 การพัฒนาระบบ 
 น าข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ คัดเลือก และท าความ
สะอาดข้อมูล เข้าสู่ Google Sheet เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับ
การแสดงสรุปผลในรูปแบบของ Data Visualization จากนั้น
พัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่มีความเสี่ยงต่อการ
ก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเครื่องมือ Google Data Studio ใน
รูปแบบของกราฟสรุปผลผู้ป่วย และตารางแสดงจ านวนผู้ป่วย 

14. สรุปผลการศึกษา  
 ผู้จัดท าได้ออกแบบระบบสารสนเทศผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่มี

ความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) โดยมีหน้าจอส าหรับ
ผู้ใช้งาน ดังนี ้
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1) ระบบสารสนเทศผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่มีความเสี่ยงต่อการ
ก่อความรุนแรง (SMI-V) ทั้งระบบ 

 
ภาพ 2 ภาพแสดงระบบสารสนเทศผู้ป่วยจิตเวชทั้งระบบ 
13.1 แผนภูมิแสดงจ านวนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง จ าแนก
ตามเขตสุขภาพ และประเภทกลุ่มเสี่ยง ดังภาพ 2 (ก) 
13.2 แผนภูมิแสดงจ านวนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง จ าแนก
ตามปีงบประมาณและประเภทกลุ่มเสี่ยง ภาพ 2 (ข) 
13.3 แผนภูมูิแสดงร้อยละผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง จ าแนก 
ตามเขตสุขภาพ และประเภท กลุ่มเสี่ยง ดังภาพ 2 (ค) 
13.4 แผนภูมิแสดงร้อยละผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง จ าแนก
ตามเขตสุขภาพ และประเภท SMI-V ดังภาพ 2 (ง) 
 
2) แผนภูมิแสดงจ านวนผู ้ป่วยจิตเวชเรื ้อรังกลุ ่มเสี ่ยง (SMI-

V) จ าแนกตามเขตสุขภาพ และประเภทกลุ่มเสี่ยง 
 

 
ภาพ 3 ภาพแสดงแผนภมูิจ านวนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุม่

เสี่ยง (SMI-V) จ าแนกตามเขตสุขภาพ  และ
ประเภทกลุ่มเสี่ยง 

3) แผนภูมิแสดงจ านวนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง (SMI-V) 
จ าแนกตามปีงบประมาณและประเภทกลุ่มเสี่ยง 

 

 
ภาพ 4 ภาพแสดงแผนภมูิจ านวนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุม่

เสี่ยง (SMI-V) จ าแนกตามปีงบประมาณ และ
ประเภทกลุ่มเสี่ยง 

 
4) แผนภููม ิแสดงร ้อยละผ ู ้ป ่วยจ ิตเวชเร ื ้อร ังกล ุ ่มเส ี ่ยง             

(SMI-V)  จ าแนกตามเขตสุขภาพ และประเภท กลุ่มเสี่ยง  
 

 
ภาพ 5 แผนภูมิแสดงร้อยละผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง 

(SMI-V)  จ าแนกตามเขตสุขภาพ และ    
ประเภทกลุ่มเสี่ยง  

5) แผนภูมิแสดงร้อยละผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง จ าแนกตาม
เขตสุขภาพ และประเภท SMI-V 
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ภาพ 6 ภาพแผนภูมิร้อยละผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่ม

เสี่ยง จ าแนกตามเขตสุขภาพ และประเภท 
SMI-V 

6) ตารางแสดงจ านวนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงโดยจ าแนก
ตามเขตสุขภาพ จังหวัด และประเภทSMI-V 
 

 
 

 
 

 
 
ตาราง 1 ตารางแสดงจ านวนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงโดย

จ าแนกตาม เขตสุขภาพ จังหวัด  
และประเภท SMI-V 
 

7) ตัวเลือกการแสดงผลตามปีงบประมาณ 
เมื่อคลิกที่ตัวเลือกปีงบประมาณ จะมีปีงบประมาณให้

เลือกและเมื่อกดเลือกปีงบประมาณแล้วกราฟจะแสดงผลตาม
ปีงบประมาณที่เลือก 

 
 

ภาพ 7 แสดงตัวเลือกการแสดงตามปีงบประมาณ 
 

8) ตัวเลือกการแสดงผลตามเขตสขุภาพ 

เมื่อคลิกที่ตัวเลือกเขตสุขภาพ จะมีเขตสุขภาพให้เลือก
ทั้งหมด13 เขตสุขภาพ และเมื่อกดเลือกเขตสุขภาพแล้วกราฟจะ
แสดงตามเขตสุขภาพตามที่เลือก  

 

 
 
 
 

 
ภาพ 8 แสดงตัวเลือกการแสดงตามเขตสุขภาพ 

9) ตัวเลือกการแสดงผลตามจังหวัด 

เมื่อคลิกที่ตัวเลือกจังหวัด จะมีจังหวัดให้เลือกทั้งหมด 
77 จังหวัด และเมื่อกดเลือกจังหวัดแล้วกราฟจะแสดงตามจังหวดั
ตามที่เลือก 

 
 
 

ภาพ 9 แสดงตัวเลือกการแสดงผลตามจังหวัด 
 

10) ตัวเลือกการแสดงผลตามประเภท SMI-V 
 เมื่อคลิกที่ตัวเลือกประเภท SMI-V จะมีประเภท SMI-
Vให้เลือกดังรูป  และเมื่อกดเลือกประเภท SMI-Vแล้วกราฟจะ
แสดงตามประเภท SMI-V ตามที่เลือก 

 
 
 

ภาพ 10 แสดงตัวเลือกการแสดงผลตามประเภท SMI-
V 
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15. การประเมินผล 
การว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์ เพ ื ่อพ ัฒนาระบบ

สารสนเทศของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี ่ยงสูงต่อการก่อความ
รุนแรงและเพื่อประเมินความพึงพอใจ / ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี ่ยงสูงต่อการก่อความ
รุนแรง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยเจ้าพนักงาน
เวชสถิติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานพิมพ์ พยาบาลวิชาชีพ 
นักจิตเวชชุมชน และช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 คน 
ภายในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ทีมผู้วิจยัได้
จัดท าแบบสอบถามจ านวน 10 ฉบับ และได้รับการตอบรับมาทั้ง 
10 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมดเพื่อให้
ผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู ้ว ิจัยน าข้อมูลที ่ได้มา
วิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบค า
บรรยาย จ าแนกเป็น 2 ตอน ตามล าดับ ต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อของแบบประเมิน 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 10 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรเพศ (n = 10) 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 4 40 
หญิง 6 60 

รวม 10 100 
 
 จากตารางท ี ่  2 ผ ู ้ท  าแบบประเม ินส ่วนใหญ่เป็น       
เพศ หญิง คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนผู ้ท าแบบประเมิน
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อของแบบประเมิน  
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ข้อมลู
ตามหัวข้อของแบบประเมิน(n = 10) 

 
หัวข้อประเมิน 

ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การ
แปร
ผล 

ด้านเนื้อหา 

1. เนื้อหามีความชัดเจน 
ถูกต้อง 

4.61 0.52 ดี
มาก 

2. การใช้ภาษาเหมาะสม 
ครบถ้วน 

4.50 0.71 ดี
มาก 

3. การจัดล าดับเนื้อหา
เป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง 
อ่านแล้วเข้าใจง่าย 

4.50 0.53 ดี
มาก 

4. การจัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูล สะดวกต่อการ
ค้นหา 

4.40 0.52 ดี
มาก 

ด้านการใช้งาน 

1. ความสะดวกในการใช้
งานตัวเลือกต่าง ๆ ในเมน ู

4.40 0.52 ดี
มาก 

2. ความรวดเร็วในการ
ท างานของระบบ 

4.60 0.52 ดี
มาก 

 
ด้านการออกแบบ 

1. ออกแบบหน้าจอ 
สัดส่วนเหมาะสม ง่ายต่อ
การใช้งาน 

4.40 0.52 ดี
มาก 

2. ขนาด สี ตัวอักษร 
ชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย 

4.62 0.53 ดี
มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 
1.ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของระบบ 

4.63 0.52 ดี
มาก 
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จากตารางท ี ่  3 สร ุปผลการท างานของระบบใน        
แต่ละด้าน  
 - ด้านเนื้อหาค่าเฉลี่ย 4.5 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.57 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
 - ด้านการใช้งานค่าเฉลี่ย 4.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.52  ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
 - ด ้านการออกแบบค่าเฉล ี ่ย 4.5 ส ่วนเบ ี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.525  ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
 - ความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ย 4.6 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.52 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
 

16. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยจิต

เวชเร ื ้อร ังท ี ่ม ีความเส ี ่ยงต ่อการก ่อความร ุนแรง(SMI-V)              
มีประเด็นที่สามารถน ามา อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วย
จิตเวชเร ื ้อร ังที ่ม ีความเสี ่ยงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V)      
ช่วยให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สรุปรายงานน าเสนอต่อผู้บริหารได้
สะดวกและรวดเร ็วข ึ ้น ท  าให ้แนวทางการร ักษาผ ู ้ป ่วยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และท าให้โรงพยาบาลสามารถจัดบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชได้ตามมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ [2] ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง 
Dashboard แสดงสถ ิต ิ การ ใช ้บร ิ การก ึ ่ ง เ ร ี ยลไทม ์ของ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า 

ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และสามารถ
น าไปวิเคราะห์และบริหารจัดการการให้บริการได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงข้อมูลการ
ด าเนินงาน แนวโน้มการใช้บริการในแต่ละวันที่มีการอัพเดต
ข้อมูลตลอดเวลาผ่านทางการแสดงผลด้วยภาพหรือแผนภูมิ    
ท าให้ดูทันสมัย มีความน่าสนใจยิ่งข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง
ท ี ่ม ีความเส ี ่ยงต ่อการก่อความร ุนแรง  (SMI-V)  ในคร ั ้งนี้                
มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในครั้งต่อไป 

 1.1 น าเข้าฐานข้อมูลจาก My SQL โดยตรง 
  1.2 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศผูป้่วยจิตเวชเรื้อรงัที่
มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V) ในครั้งต่อไปอาจจะ
ต้องมีการเปลี่ยนเครื่องมือท่ีใช้ให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 

17. กิตติกรรมประกาศ 
 การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถาน

ประกอบการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์   
ตั้งแต่วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2563 ถึงวันที่ 30 เดือน 
ต ุลาคม พ.ศ 2563 ส ่งผลให ้ข ้าพเจ ้าได ้ร ับความร ู ้และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีคุณค่ามากมาย ส าหรับรายงานสหกิจ
ศึกษาฉบับนี ้ส  าเร ็จลงได ้ด ้วยดีจากความร่วมมือ และการ
สนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังน้ี 

1. นางวิภา สุคนธพงศ์ ท ี ่ ปร ึ กษาสถานประกอบการ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 

2. อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง    อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าวิชาสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 

3. อาจารย์กฤษณพล เกิดทองค า อาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
วิชาสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 

4. กล ุ ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร์ 

 นอกจากนี้ยังมีบุคคลท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ 
ซึ่งท่านเหล่านั้นได้กรุณาให้ค าแนะน า 

ในการจัดท ารายงานฉบับนี้ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ค าแนะน า และ 
วิธีของการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการจัดท ารายงาน
ฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 
 

18. เอกสารอ้างอิง 
[1] ปัทมา เที่ยงสมบุญ. การพัฒนาระบบธุรกจิอัจฉริยะเพื่อ
สนับสนุนการพยากรณ์และการตดัสินใจของผู้บรหิาร
กรณีศึกษากลุ่มโรงพยาบาล. [ออนไลน์] 2561. [สืบค้นวันท่ี 6 
ธันวาคม 2563]. จาก https://ph01.tci-
thaijo.org/index.php/VESTSU/article/view/148906/10
9443 



3039 
 

  

[2] อภิยศ เหรียญวิพัฒน์. การวิเคราะห์ข้อมลูและการน าเสนอ
ข้อมูลเชิงภาพ เพื่อประยุกต์ใช้กับการแสดงข้อมลูสถติิของ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. [ออนไลน์] 2562. 
[สืบค้นวันท่ี 6 ธันวาคม 2563]. จาก
https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/articl
e/view/381/381 
[3] จตุรงค์ จิตตยิพล. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการเฝ้าระวังโรค COVID-19. [ออนไลน์] 2563. 
[สืบค้นวันท่ี 6 ธันวาคม 2563]. จาก 
http://psneu.neu.ac.th/neunic/home/journal_file/369
.pdf 

 
 



3040 

 

  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR CODE เพื่อการจัดเก็บ 
และรวบรวมข้อมูลโคนม สำหรับพยุงเดชาฟาร์ม 

Utilization of QR Code Technology to keep collecting cow’s 
data for Payung Decha Farm. 

 
วัชระ  สุขศาลา1 และ ธนกร  มบขุนทด2* 

 
1,2สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงอีสาน 

Emails: watchara.su@rmuti.ac.th, thanakorn.mb@rmuti.ac.th* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 

และประเมินแบบการประยุกต์ใช้ QR Code เพื่อการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลโคนม สำหรับพยุงเดชาฟาร์ม การพัฒนาครั้งนี้
อาศัยแนวคิดการวิจัยและพัฒนาตามหลักการวงจรพัฒนาระบบ 
เครื ่องมือที ่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย  โปรแกรม Visual 
Studio 2019 และ SQL Server Management Studio 2008 
R2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา VB.NET ผลการศึกษาพบว่าต้นแบบ
การประยุกต์ใช้ QR Code เพื่อการจัดเก็บและรวบรวมข้อมลูโค
นม สำหรับพยุงเดชาฟาร์มได้ถูกต้องแม่นยำ และผลการประเมิน
พบว่า ด้านผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญระบบ
และผู้ใช้งานทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
(4.36) คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (0.52) ดังนั้นการ
พัฒนาต้นแบบครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
คำสำค ัญ --พยุงเดชาฟาร ์ม , เทคโนโลยีค ิวอาร ์โค ้ด , การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to analyze, design, 
develop and evaluate Utilization of QR Code 
Technology to keep collecting cow’s data for Payung 
Decha Farm. This study used Research and 
Development Methodology based on the principle 
of the System Development Life Cycle. The 
development tools were Visual Studio 2019 and SQl 

Server Management Studio 2008 R2 The computer 
language were VB.NET language. The result of study, 
the prototype was meets the needs of the user. The 
system was web application and interface with 
prototype accurately. The result of evaluation was 
Utilization of QR Code Technology to keep collecting 
cow’s data for Payung Decha Farm. The results of 
thesatisfaction assessment of system experts and 
general users The overall picture is very level. With the 
mean of (4.36) the score over the standard deviation is 
(0.52) The developed system actually works 
Keywords -- Payung Decha Farm, QR code technology, 
QR code technology application. 

 
1. บทนำ 

ในเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาการเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น มี
การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศ
ตลอดเวลาอีกทั้งช่วยให้การค้นหาข้อมูลทางด้านต่าง ๆ ดังนั้น
เทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานสารสนเทศให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ การผลิตการจัดเก็บการ ประมวลผล 
การสื่อสารสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนและการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที ่ เช่น ระบบ
อินเตอร์เน็ต และสารสนเทศถึงกันและกันได้   

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะสื่อสารมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว และมีการใช้งานเพิ ่มมากขึ ้นในปัจจุบันและมี

. 
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แนวโน้มที่จะมีอัตราการใช้งานสูงมากยิ่งขึ้นต่อไปอีกในอนาคต 
ซ ึ ่ งเทคโนโลย ีท ี ่ม ีความสำค ัญในปัจจ ุบ ันค ือ  เทคโนโลยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้น
ในชีวิตประจำวันของคนในยุคนี้เป็นอย่างมากและเป็นเสมือน
ปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นคือ โทรศัพท์มือถือ ซึ่ง
เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที 
(อินทรชัย 2019) 

ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า คิวอาร์โค้ด (Kambanlue, 
Meesuwan et al. 2017) ได้ให้เหตุผลที่เรียกว่า คิวอาร์โค้ด 
หรือ Quick Response Code เป็นเทคโนโลยีที ่มีรูปแบบการ
เข้ารหัสในการอ่านอย่างรวดเร็วและสามารถเก็บความจุได้
มากกว่าเมื ่อเทียบกับบาร์โค้ดที ่เป็นแบบมาตรฐาน 1 มิติ 
(Dimension Barcode) จึงกลายเป็นท่ีนิยมในท่ัวโลก 

ซึ่งในอนาคตคิวอาร์โค้ดจะช่วยให้คนได้รับข้อมูลข่าวสารได้
ง่ายขึ้น การนำเอาเทคโนโลยี QR code มาประยุกต์ใช้เป็นใน
กรมปศุสัตว์เพื่อรวบรวม จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ เพื่อนำข้อมูล
ไปแสดงผลให้กับผู้ที่สนใจข้อมูลของสัตว์ จึงได้มีการนำเอามา
เผยแพร่สู่ผู้ฟาร์มต่าง ๆ ท่ีมีการจัดเก็บข้อมูล  

พยุงเดชาฟาร์ม เป็นฟาร์มที่มีวัวหลากหลายชนิด ซึ่งวัวแต่ล่ะ
ชนิดมีชื่อในการเรียกแตกต่างกันซึ่งเป็นความยากท่ีจะจดจำ และ
เพื่อการประหยัดทรัพยากรการใช้กระดาษจัดแสดงข้อมูลของ
สัตว์แต่ละสายพันธ์ุ เพราะการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเข้ามาช่วย
ในการจัดทำข้อมูลจะแสดงให้เล็กลงและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
เพื่อบอกถึงการเก็บการฉีดวัคซีน ช่วยในการศึกษาค้นคว้าได้
อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้ผู้ใช้จำนวนมากสามารถรับรู้ถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และอย่างทั่วถึงด้วยตนเอง 
 การนำเทคโนโลยี QR Code มาใช้ในพยุงเดชาฟาร์มได้ข้อมูล
จัดเก็บง่ายมากขึ้นอย่างมีคุณภาพ มีการจัดเก็บข้อมูลมีการ
พัฒนามากขึ้น และได้พัฒนาการทำงานในส่วนของการจัดเก็บ
ข้อมูล และการแสดงผลของข้อมูลของพยุงเดชาฟาร์ม 
  

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
2.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลพยุงเดชาฟาร์มด้วยเทคโนโลยี QR 

Code 
2.2 เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี QR Code เพื่อการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลโคนม 
สำหรับพยุงเดชาฟาร์ม 

2.3 เพื ่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบการ
ประยุกต์ใช้ QR Code เพื่อการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลโคนม 
สำหรับพยุงเดชาฟาร์ม 

 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

3 .1  โปรแกรม  Visual Studio 2019  เป ็ น โปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งมีความสามารถในการทำงานที่คล้าย
กับภาษาคอมพิวเตอร์อื ่น ๆ เช่น C C # แต่แตกต่างกันตรงที่
ภาษาจาวาถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการใด 
ๆ ก็ได้ไม่ว ่าจะเป็น DOS, Windows95,WindowsXP, Linux 
หรือ UNIX และในปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ไรส้าย
ได้อีกด้วย 

3.2 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เป็นโปรแกรมที่ใช้
ในการสร้างภาพและการตกแต่งภาพที่กำลังเป็นที่นิยมอย่าง
สูงสุดในปัจจุบันเนื ่องจากเป็นโปรแกรมที ่ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและผลงานที ่ได้เหมาะที ่จะใช้กับงานสิ ่งพิมพ์
นิตยสารงานมัลติมีเดียและสร้างกราฟิกสำหรับเว็บไซต์  

3 . 3  โ ป ร แ ก รม  Microsoft SQL Server Management 
Studio 2008 R2 เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างของ
ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ่อนมีประสิทธิภาพการทํางานสูงสามารถ
ทำงานที่ซับซ้อนได้โดยใช้คำสั่งเพียงไม่กี่คำส่งโปรแกรม SCOT 
จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นภาษา
หนึ่ง 

4. วิธีการดำเนินการศึกษา 
 4.1 รวบรวมข้อมูล  
  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และเก็บ
ข้อมูลจากเอกสารงานจริง สถานที่ใช้ในการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูล ณ ฟาร์มพยุงเดชาฟาร์ม  
 4.2 วิเคราะห์ระบบงานเดิม  

  การบันทึกข้อมูลมีการบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษ 
และการจัดเก็บข้อมูลมีการจัดเก็บใส่แฟ้มข้อมูล ทำให้การจัดเก็บ
ข้อมูลทำให้ข้อมูลสูญหาย และยากต่อการค้นหา จึงได้มีการ
พัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ QR Code เพื ่อการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลโคนม สำหรับพยุงเดชาฟาร์ม 
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ภาพ 1 ผังงานระบบเดิม 
4.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่  

     ในส่วนการวิเคราะห์งานใหม่นี้ ทางผู้จัดทำจะนำรายละเอียด
ของการวิเคราะห์ระบบ ซึ่งได้นำเอาข้อเสนอ และแนวคิดต่างๆ 
จากที่ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการและกระบวนการของ
ระบบเดิมมาพัฒนาให้การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลไม่มีความ
ซับซ้อน อำนวยความสะดวกให้พนักงานและเจ้าของฟาร์มในการ
ใช้ระบบ และลดขั้นตอนการทำงานลง 

 
ภาพ 2 CONTEXT DIAGRAM ระบบงานใหม ่

    4.4 สถาปัตยกรรมระบบการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูลโคนมสำหรับพยุงเดชาฟาร์มผ่าน QR CODE 

 
ภาพที่ 3 สถาปัตยกรรมระบบ  

  4.4.1 WINDOWS APPLICATION ระบบการพัฒนา
เว็บแอพพลิเคชั่นจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลโคนม สำหรับพยุงเด
ชาฟาร์มผ่าน QR CODE 

  4.4.2 VB.NET เป็นโปรแกรม VISUAL STUDIO 2019 
ที่ใช้ในการเรียนระบบการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลโคนม สำหรับพยุงเดชาฟาร์มผ่าน QR CODE 

  4.4.3 SQL SERVER 2008 R2 เป็นโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานให้สามารถจัดการ
ข้อมูลฟาร์มโคนมได้ ดังนั้นจึงต้องสร้างตารางข้อมูลต่าง ๆ ของ
ระบบฟาร์มโคนม เชื ่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตารางตาม
หลักการออกแบบฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถประมวลผลการ
ประเมินเรียกใช้งานขอ้มูลได้ทันที 
  4.4.4 WINDOWS, ANDROID, IOS เป็นระบบปฏิบัติการ 
WINDOWS 10  
 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับระบบการพัฒนาเว็บ

แอพพลิเคช่ันจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลโคนม สำหรับพยุงเดชาฟาร์ม
ผ่าน QR Code มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้  
     เยาวภา เขื่อนคำ (2558) [4] ได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การใช้ QR 
Code สำหรับวิทยานิพนธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดย
การนำเอาเทคโนโลยี QR Code มาช่วยในการแสดงผลเอกสารฉบับ
เต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์อีกทางหนึ่ง เพียงแค่
สแกนรูปรหัส QR Code ที่ตัวเล่ม ก็สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้
ทันที สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้บริการให้แก่นักศึกษา ครู หรือบุคลากร
ทางการศึกษา ต่อไป     
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     จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา (2559) [1] ได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การ
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code ในพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ 
การนำเทคโนโลยี QR Code มาประยุกต์ใช้งานกับการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์1)เพื่อประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี QR Code กับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ 
2) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ 
โดยออกแบบให้สามารถใช้งานผ่านโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ด้วยการอ่านข้อมูลจากคิวอาร์โค้ด โดยผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถได้รับ
ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ผ่าน QR Code ตามความ
ต้องการและความสนใจของตนเองได้อย่างทั่วถึง และยังช่วยส่งเสริม
ให้มีการเข้าชมพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ผลการประเมินจากผู้ใช้ จำนวน 
100 คน พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านความสะดวกและใช้
งานง่ายอยู่ในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจด้านความครบถ้วน
ของข้อมูลในระดับดี    
     นฤเทพ สุวรรณธาดา (2560) [3] ได้ทำวิทยานิพนธ์เรื ่อง การ
ประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สำเร็จการศึกษา โดยนำเข้าข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ จา
กกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที ่เก ิดขึ ้นนั ้นถือเป็นอีกสิ ่งหนึ ่งที ่น ักวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และผู้เกี่ยวข้องไม่ควรมองข้าม สามารถลดปัญหาเรื่อง
ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลของนักศึกษาจำนวนมากได้ดี ซึ่งใช้
เพียงโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่มีทุกคน เพียงแค่นี้ก็
สามารถช่วยกันบันทึกข้อมูลไปสู่ระบบจัดการข้อมูลในรูปแบบ
ออนไลน์ได้แบบเรียวทาม ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง และยังมี
การบันทึกเวลาในการบันทึกข้อมูล ผู ้บันทึกข้อมูล และมีระบบ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถสรุปได้
ถึงแนวคิดต่าง ๆ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้แนวคิด
ไว้ ถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื ่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด     
 เจษฎา  เปาจีน (2561) [2] ได ้ทำว ิทยานิพนธ์เร ื ่อง การ
ประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดฝนการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการนำเอา
เทคโนโลยี QR Code มาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ช่วยในการ
ปฏิบัติงาน ช่วยลดขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล ลดระยะเวลาในการ
ทำงาน เพิ่มความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   
 
 

6. ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 
   ผลการศึกษาคุณภาพและประโยชน์ ในการจัดเก ็บและ
รวบรวมข้อมูลโคนม สำหรับพยุงเดชาฟาร์ม 
6.1 ด้านเชี่ยวชาญ 

 ผลการประเมินระบบโดยผู้ใช้งานระบบจริงจากผู้คนทั่วไป
โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายจ้านวนทั้งสิ้น 23 คนโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการฟาร์มโคนมได้ผลคือ 

6.1.1 ด้านประโยชน์ของระบบความสามารถของระบบใน
ด้านการแสดงข้อมูลต่าง ๆ มีประโยชน์ต ่อผู ้ใช้บริการเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมพบว่าผู้ใช้งานระบบจริงมีความพึงพอใจต่อ
ระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code เพื่อการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลโคนม สำหรับพยุงเดชาฟาร์มและมีความเหมาะสม
ทางด้านประโยชน์ของระบบคือส่วนใหญ่อยู ่ในระดับดีซ ึ ่งมี
ค่าเฉลี่ยรวม (X =4.27) 

6.1.2 ด้านส่วนติดต่อกับผู้ใช้หน้าโฮมเพจมีความน่าสนใจ
ทันสมัยและมีความสวยงามเมื ่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า
ผู้ใช้งานระบบจริงมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการฟาร์ม
โคนมได้มีคุณภาพทางด้านส่วนติดต่อกับผู้ใช้อยู่ในระดับดีซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยรวม (X = 3.53) 

6.1.3 ด้านคุณภาพของข้อมูลของระบบกับผู้ใช้หน้าโฮมเพจมี
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ข้อมูลที่ได้มีความสามารถนำไปใชง้านได้ 
และข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันเมื ่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า
ผู้ใช้งานระบบจริงมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการฟาร์ม
โคนมได้มีคุณภาพทางด้านส่วนติดต่อกับผู้ใช้อยู่ในระดับดีซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยรวม (X = 4.22) 
6.2 ด้านผู้ใช้งาน  

 ผลการประเมินระบบโดยผู้ใช้งานระบบจริงจากผู้คนทั่วไป
โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายจ้านวนทั้งสิ้น 23 คนโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการฟาร์มโคนมได้ผลคือ 

6.2.1 ด้านประโยชน์ของระบบความสามารถของระบบใน
ด้านการแสดงข้อมูลต่าง ๆ มีประโยชน์ต ่อผู ้ใช้บริการเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมพบว่าผู้ใช้งานระบบจริงมีความพึงพอใจต่อ
ระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code เพื่อการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลโคนม สำหรับพยุงเดชาฟาร์มและมีความเหมาะสม
ทางด้านประโยชน์ของระบบคือส่วนใหญ่อยู ่ในระดับดีซ ึ ่งมี
ค่าเฉลี่ยรวม (X =4.36) 
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6.2.2 ด้านส่วนติดต่อกับผู้ใช้หน้าโฮมเพจมีความน่าสนใจ
ทันสมัยและมีความสวยงามเมื ่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า
ผู้ใช้งานระบบจริงมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการฟาร์ม
โคนมได้มีคุณภาพทางด้านส่วนติดต่อกับผู้ใช้อยู่ในระดับดีซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยรวม CX = 4.08) 

6.2.3 ด้านคุณภาพของข้อมูลของระบบกับผู้ใช้หน้าโฮมเพจมี
ความน่าสนใจทันสมัยและมีความสวยงามเมื ่อพิจารณาใน
ภาพรวมพบว่าผ ู ้ ใช ้งานระบบจริงม ีความพึงพอใจต่อการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code เพื่อการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลโคนม สำหรับพยุงเดชาฟาร์มได้มีคุณภาพทางด้านส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้อยู่ในระดับดีซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม CX = 4.00) 

7.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบคร้ังต่อไป  
 7.1.1 ระบบสามารถนำมาใช้ในการจัดการใช้งานยังฟาร์มได้
จริง   
 7.1.2 ระบบสามารถบอกรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจน ง่ายต่อ
การค้นหา  
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บทคัดย่อ 
 การเขียนโปรแกรมเป็นทักษะที ่สำคัญที ่ส ุดสำหรับ
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากความต้องการ
โปรแกรมเมอร ์ท ี ่ส ูงข ึ ้นท ั ่วโลก ส ่งผลให ้สาขาว ิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องมี
ระบบเพื่อเสริมสร้างทักษะเขียนโปรแกรมให้นัก ศึกษา ทางทีม
นักพัฒนาจึงได้พัฒนา “ระบบฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาเครื ่องมือที ่ส ่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมสำหรับ
นักศึกษา ประกอบไปด้วย ระบบเขียนโปรแกรมออนไลน์ ทำให้
นักศึกษาสามารถศึกษาการเขียนโปรแกรมได้ผ่านเว็บไซต์, ระบบ
บทเรียนทบทวนการเขียนโปรแกรม  และมีระบบตรวจคำตอบ
แบบทดสอบแบบอัตโนมัติ และอาจารย์สามารถสร้างโจทย์ 
แบบทดสอบ และเนื้อหาสำหรับทบทวนบทเรียนให้แก่นักศึกษา
ได้ ทางทีมนักพัฒนาได้ใช้เครื่องมือสำหรับพัฒนา อย่าง PHP, 
MySQL, Docker และ Python เพื ่อให้นักศึกษาได้มีเครื ่องมือ
สำหรับเสริมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
คำสำคัญ –  เรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี, เขียนโปรแกรมออนไลน์, 
บริการด้านแพลตฟอร์ม 
 

ABSTRACT 
Programming is the most important skill for 

computer science students due to the higher demand 
for programmers around the world. As a result, 
Bachelor of Science Program in Computer and 
Information Science of Khon Kaen University will need 
to be systematically to strengthen programming skills 
for students. The online programming system enables 

students to study programming through the website, 
the programming review program, and an automated 
test response system and teachers can create 
challenges, quizzes, and program review content for 
students. The developers have used development 
tools such as PHP, MySQL, Docker, and Python to 
provide students with tools to enhance their computer 
programming skills. 
Keywords – e-learning, coding, online coding, platform 
as service 

 
1. บทนำ 

 การเขียนโปรแกรมถือเป็นทักษะที ่สำคัญอย่างยิ ่งสำหรับ
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และสาขาอื ่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันอาชีพโปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือ
ผู ้พัฒนาโปรแกรมเป็นที ่ต ้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน
ระดับประเทศ จากข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2560 โปรแกรมเมอร์ในไทย
มีราว 40,000 - 50,000 คน ขณะที่ความต้องการโปรแกรมเมอร์
ในประเทศไทยอยู่ประมาณหนี่งล้านคน [1] เป็นต้น จึงมีการ
จัดทำสื่อและเครื ่องมือที่ส่งเสริมการเขียนโปรแกรมและการ
แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เช่น การแข่งขันเขียน
โปรแกรมแบบแฮกกาธอน  (hackathon) เป ็นต ้น  ให ้ทุ ก
กลุ่ม โดยเฉพาะภาคการศึกษา เพราะทักษะการเขียนโปรแกรม
ถือเป็นสิ ่งสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
นวัตกรรม นอกจากนั้น การเขียนโปรแกรมเป็นตัวช่วยในการ
พัฒนาทักษะการคิดคำนวณและการแก้ปัญหา แต่ปัจจุบันทาง
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ได้มีระบบที่สามารถจัดการทดสอบ
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หรือโจทย์เขียนโปรแกรมให้กับนักศึกษา ตรวจคำตอบอัตโนมัติ
ได้ รวมถึงระบบที่สามารถให้นักศึกษาทบทวนบทเรียนจากใน
ห้องเรียนและฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมแบบออนไลน์ ระบบ
ดังกล่าวท่ีมีบริการอยู่ในปัจจุบัน มีค่าใช้บริการที่ค่อนข้างสูง 

ทางผู ้จัดทำจึงเห็นว่าควรจัดทำระบบฝึกเขียนโปรแกรม
สำหรับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อส่งเสริม
การเร ียนรู้การเขียนโปรแกรมของนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์และสารสนเทศ  นอกเหนือจากการเร ียนใน
ห้องเรียน  

วัตถุประสงค์โครงงานนี้คือ เพื่อพัฒนาระบบทดสอบเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในสาขาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้เสริมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรมกระบวนคิดทาง
คอมพิวเตอร์ภายในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
 ขอบเขตของโครงงานนี้คือ ระบบรองรับการตรวจคำตอบ
อัตโนมัติเฉพาะจากผลลัพธ์การรันโปรแกรมผ่านการแสดงผลทาง
หน้าจอ (stdout) เท่านั้น ไม่รองรับการตรวจผลลัพธ์รูปแบบอ่ืน 
ๆ เช่น รูปภาพ เสียง หรือ วิดีโอ เป็นต้น 

  ประโยชน์ที่ได้รับคือ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ ได้ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยมีระบบที่สามารถทดสอบเขียนโปรแกรมออนไลน์ โดยระบบ
จะมีการตรวจสอบความถูกต้อง  และมีระบบบทเรียนเสริม
เพิ่มเติมจากในห้องเรียน เพื่อให้ศึกษาศึกษาสิ่งท่ีไม่เข้าใจเพิ่มเติม
ด้วยตนเองได้ และ อาจารย์ได้มีระบบให้นักศึกษาได้ทบทวน
ความรู้ที่สอนในคาบเรียน 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
- เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบฝึกทักษะเขียนโปรแกรมสำหรับ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
- เพื่อพัฒนาระบบทดสอบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใน
สาขาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เขียนโปรแกรมภายใน
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
- เพื ่อเสริมสร้างทักษะเขียนโปรแกรมกับกระบวนคิดทาง
คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
 
 
 

3. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน 
3.1 เป้าหมายของโครงการ 

- รองรับการเขียนโปรแกรมผ่านหน้าเว็บและสามารถรนัดูผลลพัธ์
ได้ผ่านหน้าเว็บ 
- รองรับการใช้งานผ่านทางอุปกรณ์พกพา แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์
พกพา และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
- รองรับการทำโจทย์เขียนโปรแกรมสำหรับการทดสอบเขียน
โปรแกรมได้ 
- รองรับการสร้างหัวข้อบทเรียนเสริมการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

3.2 ขอบเขตของโครงการ 
- ฟังก์ชันในระบบทุกฟังก์ชันต้องการเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน 
- ระบบต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตในการส่งงาน 
- ระบบรองรับการเขียนโปรแกรมเฉพาะภาษา Python 
- ระบบรองรับการตรวจคำตอบอัตโนมัติเฉพาะจากผลลัพธ์การ
รันโปรแกรมผ่านการแสดงผลทางหน้าจอ (stdout) เท่านั้น ไม่
รองรับการตรวจผลลัพธ์รูปแบบอื่น ๆ เช่น รูปภาพ เสียง หรือ 
วิดีโอ เป็นต้น 

 
4. ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ผลงานเกี่ยวข้อง 
Stepik [2] เป็นระบบห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยสามารถตรวจงานโค้ดโปรแกรมที่ให้
ได้อัตโนมัติ รองรับตั้งแต่ภาษา C/C++, Java, C#, Python และ
ภาษาอื ่น ๆ โดยมีทั ้งรุ ่น Basic (ฟรี รองรับเฉพาะคอร์สแบบ
สาธารณะ), Pro ($99.99 ต่อ 1 คอร์ส/เดือน) และ Enterprise 

Repl.it classroom [3] เป็นระบบให้บริการ cloud coding 
environment สำหรับให้อาจารย์สามารถให้งานเขียนโปรแกรม
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กับนักเรียนและสามารถตรวจงานโค้ดโปรแกรมที่ให้ได้อัตโนมัติ 
มี IDE พร้อม  console สำหรับรันงานผ่านหน้าเว็บ โดยมี 2 รุ่น 
คือ Classroom K-12 (ฟรี) และ Classroom Pro 

DOMjudge [4] เป ็นระบบตัดสินโจทย์การแข่งข ันแบบ
อัตโนมัติเหมือนกับโปรแกรม ICPC โดยเน้นไปด้านการเขียน
โปรแกรมและเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส 

KKU E-learning [5] เป็นระบบห้องเรียนออนไลน์ของทาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาขึ ้นมาให้บริการอาจารย์และ
นักศึกษา เข้าสู่ระบบโดยใช้ KKU Mail และในการเข้าชั้นเรียน 
ต้องค้นหาวิชาและกรอกรหัสเข้าช้ันเรียน 

W3Schools [6] เป็นเว็บสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แบบออนไลน์ โดยมีบทเรียน แบบทดสอบ และสามารถรันโค้ด
บทเรียนแบบออนไลน์ได้ 
 
4.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

HTML (Hypertext markup Language) คือ ภาษาเอกสาร
คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเขียนเว็บเพจ ถูกคิดค้นขึ้นมา
โดย Tim  Berners-Lee ซึ่งสามารถกำหนดการแสดงผลข้อมูล
ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง และ ข้อความ ผ่านโปรแกรมเว็บเบรา
เซอร์ (Web Browser) เช่น Google Chrome , Safari , Mozilla 
Firefox และ internet explorer เป็นต้น ปัจจุบัน HTML รุ่น
ล่าสุดคือ HTML5 

JavaScript (จาวาสคริปต์  (เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งท่ีสามารถ
แทรกโค้ดรวมอยู่ในโค้ด HTML ได้ เพิ่มลูกเล่นให้กับหน้าเว็บได้ 
ลดภาวะการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์ 

CSS (Cascading Style Sheet) เป็นภาษาเอกสารสำหรับ
จัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML อาศัยการกำหนดรูปแบบ 
หรือ Style โดยไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการ
จัดรูปแบบ ปัจจุบัน CSS รุ่นปัจจุบันคือ CSS3 

PHP เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งสำหรับพัฒนาระบบเว็บไซต์ 
โดยประมวลผลที ่ฝ ั ่งเซิร ์ฟเวอร์ (server-side scripting) เป็น
ซอฟต ์แวร ์ เป ิด (Open Source) รองร ับการทำงานทั ้งบน 
Windows, Mac OS และ Linux 

MySQL (มายเอสคิวแอล  (เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ
เชิงสัมพันธ์ โดยใช้ภาษา Structured Query Language (SQL) 
ในการจัดการฐานข้อมูล เป็นซอฟต์แวร์เปิด (Open Source) 
รองรับการทำงานท้ังบน Windows, Mac OS และ Linux 
ทางผู้พัฒนาเลือกใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง 
ๆ ของระบบ 

Docker เป็นซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ที่ได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน พัฒนาโดยบริษัท Docker Inc. โดยสามารถนำแอป
พลิเคชันมาใส่ในคอนเทนเนอร์ เพื่อมารันบนโครงสร้างพื้นฐาน
ยุคใหม่ที่เป็นคลาวด์ได้อย่างราบรื่น ลดภาระของการคอนฟิกใหม่
ให้น้อยท่ีสุด รองรับทั้ง Linux, Windows และ Mac OS 

ภาษาไพทอน (Python) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่
ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในด้านปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงข้อมูล
ขนาดใหญ่และอื ่น ๆ เหมาะกับผ ู ้ เร ิ ่มต ้นเข ียนโปรแกรม
คอมพ ิ ว เ ตอร ์ และ เป ็ นภาษาแบบอ ิ น เตอร ์ พร ี เ ตอร์   
(Interpreter)  พัฒนาโดย Guido van Rossum 

5.การวิเคราะห์ระบบ 
5.1 ความต้องการของระบบ  

จากการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมความต้องการของระบ 
โดยกลุ่มผู้ใช้งาน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษา
มีความต้องการระบบดังกล่าว เพราะเป็นระบบที่ช่วยอำนวย
ความสะดวกสบายให ้ก ับผ ู ้ ใช ้งาน  ในด้านการศ ึกษา  การ
ทดสอบ และการเรียนรู้ เป็นต้น  ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนฝั่งของ
อาจารย์ อาจารย์สามารถเพิ่มวิชา เพิ่มเนื้อหาและแบบทดสอบได้ 
เพื ่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาและทำแบบทดสอบของ

ภาพ 1 Context Diagram ของระบบ 
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อาจารย์ท่านนั้นได้   ส่วนของนักเรียน  นักเรียนสามารถเลือก
วิชาศึกษาที ่สนใจและดูเน ื ้อหาภายในวิชา ย ังสามารถทำ
แบบทดสอบต่าง ๆ ภายในวิชาได้ สามารถจัดทำเป็น Context 
Diagram ของระบบ ได ้ตามภาพ 1 Context Diagram ของ
ระบบ 
 
สามารถสรุปความต้องการได้ดังนี้ 
1. ระบบสามารถเข้าสู่ระบบ และออกจากระบบได้ 
2. ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขแบบทดสอบได้ 
3. ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขโจทย์ในแบบทดสอบได้ 
4. ระบบสามารถตรวจสอบและให้ผลการตรวจอัตโนมัติได้ 
5. ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข บทเรียนสำหรับนักศึกษาได้ 
6. ระบบสามารถทำโจทย์จากแบบทดสอบได้ 
7. ระบบสามารถทบทวนบทเรยีนรันโค้ดโปรแกรมแบบออนไลน์
ได ้
 
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า 

5.2.1 สำหรับอาจารย์ 

    1. ข้อมูลผู้ใช้งาน 
1.1 อีเมล 
1.2 รหัสผ่าน 

    2. ข้อมูลแบบทดสอบ 
2.1 ช่ือหัวข้อแบบทดสอบ 
2.2 ข้อมูลรายละเอียดแบบทดสอบ 
2.3 ข้อมูลกำหนดเวลาส่ง 

    3.ข้อมูลโจทย์ 

3.1 ช่ือโจทย์ 
3.2 คำอธิบายโจทย ์
3.3 เฉลย  
3.4 ข้อมูลนำเข้าจากแป้นพิมพ์ 

     4.ข้อมูลบทเรียน 
 4.1 หมวดหมู่บทเรียน 
 4.2 หัวข้อบทเรียนและเนื้อหา 

5.2.2 สำหรับนักศึกษา 
       1. ข้อมูลผู้ใช้งาน 

1.1 อีเมล 
1.2 รหัสผ่าน 

       2. ข้อมูลการทำโจทย์ 
2.1 ข้อมูลโค้ด 
2.2 วันเดือนปีเวลาในการส่งโจทย ์

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลนำออก 

5.3.1 สำหรับอาจารย์ 

        1. ข้อมูลผู้ใช้งาน 
1.1 ข้อมูลการเข้าสูร่ะบบ 

    ข้อมูลแบบทดสอบ 
2.1 ข้อมูลหัวข้อโจทย์ 
2.2 รายละเอยีดหัวข้อโจทย ์
2.3 ข้อมูลรายการโจทย์ในแบบทดสอบ 

    3.ข้อมูลโจทย์ 

ภาพ 2 แสดงภาพรวมโครงสร้างของระบบ 
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3.1 รายละเอยีดของโจทย์และคำอธิบาย 
3.2 เวลากำหนดส่ง 
3.5 ผลเฉลย (output แบบทดสอบท่ีนักศึกษาต้องทำ) 
3.6 ข้อมูลรับค่าจากคียบ์อร์ดสำหรับรันโปรแกรม 

     4.ข้อมูลบทเรียน 
 4.1 หมวดหมู่บทเรียน 
 4.2 หัวข้อบทเรียนและเนื้อหา 

   5.3.2 สำหรับนักศึกษา 
       1. ข้อมูลผู้ใช้งาน 

1.1 ข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
       2. ข้อมูลการทำโจทย์  

2.1 ข้อมูลโจทย์และคำอธิบาย 
2.2 ข้อมูลเวลาจำกดัในการส่ง 
2.3 ข้อมูลผลลัพธ์การรัน 
2.4 ข้อมูลสถานะการส่ง 
2.5 ข้อมูลผลการตรวจ 

       3. ข้อมูลบทเรียน 
3.1 ข้อมูลช่ือวิชา 
3. 2 ข้อมูลบทและเนื้อหาของวิชา 

5.4 ความต้องการฟังก์ชัน 
5.4.1 ส่วนนักศึกษา 
- ฟังก์ชันเข้าสู่ระบบด้วย KKU MAIL 

เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบของ
ผู้ใช้ เพื่อตรวจสอบสิทธิการเข้าถึง 
- ฟังก์ชันทำโจทย ์

เป็นฟังก์ชันสำหรับให้นักศึกษาทำแบบทดสอบโค้ด ที่อาจารย์ให้
ผ่านหน้าเว็บไซต์ ตามโจทย์ที่อาจารย์เลือก โดยสามารถ พิมพ์
โค้ด รับค่าจากคีย์บอร์ด และรันผ่านเว็บไซต์ได้ จากนั้นนักศกึษา
สามารถส่งโค้ด และค่าจากคีย์บอร์ดให้อาจารย์ได้ ภายในเวลาที่

อาจารย์กำหนด จะมีสถานะบอกเมื่อส่งแล้ว สามารถดูผลการ
ตรวจได้ที่โจทย์ที่อาจารย์ให้ โดยแบบทดสอบมี 2 สถานะ คือ 
แบบทดสอบ เป็นแบบฝึกหัดโค้ด สำหรับฝึกฝน และ ข้อสอบ 
เป็นแบบทดสอบสำหรับใช้เก็บผลลัพธ์การทำในคาบเรียน 
- ฟังก์ชันศึกษาบทเรียน 

เป็นฟังก์ชันสำหรับให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนที่อาจารย์ให้ไว้
เป็นแนวทางในการโค้ด มีแบบฝึกหัดให้นักศึกษาได้ลองทำ 
สามารถพิมพ์โค้ด โดยมีลิงก์ไปแบบทดสอบ 
- ฟังก์ชันตรวจคำตอบ 

เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้รันโค้ดที่รับค่ามาจากฟังก์ชันทำโจทย์ของ
นักศึกษา แล้วได้ผลลัพธ์ โดยนำผลลัพธ์ไปตรวจกับผลเฉลยที่
อาจารย์กำหนด แล้วจัดเก็บผลการตรวจลงฐานข้อมูล 

5.4.2 ส่วนอาจารย์ 

- ฟังก์ชันเข้าสู่ระบบด้วย KKU MAIL 
เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบของ
ผู้ใช้ เพื่อตรวจสอบสิทธิการเข้าถึง 
- ฟังก์ชันจัดการแบบทดสอบ 

เป็นฟังก์ชันสำหรับให้อาจารย์เลือกหรือสร้างหัวข้อแบบทดสอบ 
ภายในแบบทดสอบแต่ละหัวข้อก็จะมีโจทย์หลาย ๆ ข้อ เพื่อ
ทดสอบท้ายบทเรียนหรือให้นักศึกษาทำการทดสอบ โดยสามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไขแบบทดสอบ โดยแบบทดสอบมี 2 สถานะ คือ 
แบบทดสอบ เป็นแบบฝึกหัดโค้ด สำหรับฝึกฝน และ ข้อสอบ 
เป็นแบบทดสอบสำหรับใช้เก็บผลลัพธ์การทำในคาบเรียน 

- ฟังก์ชันจัดการโจทย์ 
เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้ในการจัดการโจทย์ ให้นักศึกษาได้ทำ
แบบทดสอบต ่าง ๆ โดยจะให ้กรอกชื ่อโจทย ์ คำอธ ิบาย
รายละเอียดต่าง ๆ ข้อมูลสัดส่วนคะแนน ข้อมูลเฉลยสำหรับใช้ใน

ภาพ 3 แผนผังของระบบ (แบบย่อ) 
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การตรวจคำตอบ (ผลลัพธ์ของแบบทดสอบที่นักศึกษาต้องทำ( 
สามารถกำหนดเวลาในทำโจทย์ 
- ฟังก์ชันจัดการคะแนน 

 เป็นฟังก์ชันสำหรับให้คะแนนแบบทดสอบของนักศึกษา โดยเมื่อ
นักศึกษาทำแบบทดสอบเสร็จและส่งแบบทดสอบ ระบบจะทำ
การตรวจสอบความถูกต้อง อาจารย์สามารถดูโค้ดและผลลัพธ์ได้ 
และพิจารณาให้คะแนนตามความเหมาะสม 
- ฟังก์ชันจัดการวิชาเรียน 

เป็นฟังก์ชันสำหรับให้อาจารย์สามารถเพิ ่ม แก้ไข หรือลบ 
รายวิชาเรียนที่ตัวเองเป็นผู้สร้างได้ 
- ฟังก์ชันจัดการบทเรียน 

เป็นฟังก์ชันสำหรับเพิ่ม แก้ไข และจัดการ ข้อมูลหัวข้อเนื้อหา
ความรู้เสริมทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื ่อให้
นักศึกษา ศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้เองเพื่อเสริมความเข้าใจ  โดย
นักศึกษาสามารถเลือกเนื้อหาเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ อาจารย์
สามารถใส่ลิงก์ไปแบบทดสอบได้ 
5.5 การวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงาน 

จากความต้องการต้องการของระบบ เราสามารถแสดง
โครงสร้างของระบบได้ จากภาพ 2 แสดงภาพรวมโครงสร้างชอง
ระบบ อธิบายได้ดังนี้ อาจารย์ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ข้อมูลโจทย์
ของแบบทดสอบ ข้อมูลคะแนนของโจทย์ ข้อมูลบทเรียน ไป
เซิร์ฟเวอร์ จากนั้น เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลและจัดเก็บจัดการ
ข้อมูลลงในฐานข้อมูล จากนั้นส่งข้อมูลบัญชี ข้อมูลโจทย์ ข้อมูล
บทเรียน ข้อมูลคำตอบจากแบบทดสอบของนักศึกษากลับไปให้
อาจารย์ตามฟังก์ชันท่ีทำงาน   

นักศึกษาส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ข้อมูลคำตอบจากแบบทดสอบ
ซึ่งเป็นโค้ดโปรแกรม ไปเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเซิร์ฟเวอร์ทำการ
ประมวลผล ร ันโค้ดทดสอบ ร ับผลลัพธ์ และจัดการข้อมูล
ฐานข้อมูล จากนั้นเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลบัญชี ข้อมูลโจทย์ ข้อมูล
บทเรียน ตามฟังก์ชันท่ีทำงาน โดยสามารถจัดทำแผนผังระบบได้
ตามภาพ 3 แผนผังของระบบ (แบบย่อ( 
 

6. วิธีการดำเนินงาน 
6.1 แนวคิดการออกแบบระบบงาน 

ผู้ใช้งานที่ใช้อีเมลลงท้าย kku.ac.th จะได้สิทธิ์เป็นอาจารย์ 
โดยอาจารย์สามารถจัดการข้อมูลโจทย์ของแบบทดสอบ สามารถ
จัดการแบบทดสอบกับข้อมูลเนื้อหาในวิชา ที่ตัวเองดูแลได้ และ 
สามารถกำหนดสิทธิ ์การเข้าถึงแบบทดสอบกับโจทย์ได้ ส่วน
ผู้ใช้งานที่ใช้อีเมลลงท้าย kkumail.com จะได้สิทธิ์เป็นนักศึกษา 
โดยนักศึกษาสามารถเรียนเนื้อหาวิชา ทำแบบทดสอบของวิชา
นั้นได้โดยการเขียนโค้ดโปรแกรมตามที่โจทย์กำหนด ตามภาพ 4  
หน้าทำโจทย์ของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถดูผลการ
ทดสอบของตัวเองได้ ตามภาพ 5 หน้าผลการตรวจคำตอบของ
นักศึกษา 
6.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา  

ส่วนฮาร์ดแวร์ประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์โน้ตบุต Intel 
Core i5-7200U หน่วยความจำ 8 GB จำนวน 2 เครื่อง 

ภาพ 4 หน้าทำโจทย์ของนักศึกษา โดยสำหรับเขียนโค้ดบนหนา้เว็บ 
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ส่วนเว ็บแอพพลิเคชั ่นพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP โดยใช้ 
Laravel Framework ในพัฒนาระบบ ใช้ฐานข้อมูล MySQL 
และ Docker สำหรับตรวจคำตอบแบบทดสอบในภาษา Python 
 

7. การทดสอบการทำงาน 
 วิธีการตรวจสอบการทำงาน ทดสอบตามฟังก์  ชันของระบบ

ที่นักพัฒนาเสนอตามสิทธิ์การใช้งานทั้งส่วนของนักศึกษาและ

อาจารย์ โดยใช้ตารางการทดสอบ ตามตาราง 1 ดังนี ้

ตาราง 1 การทดสอบ 

สิทธิ์การใช้งาน ฟังก์ชัน ผลดำเนินการ 
อาจารย์ เข้าสู่ระบบด้วย KKU 

MAIL 
ผ่าน/ไมผ่่าน 

จัดการวิชาเรียน ผ่าน/ไมผ่่าน 
จัดการเนื้อหา ผ่าน/ไมผ่่าน 
จัดการแบบทดสอบ ผ่าน/ไมผ่่าน 
จัดการโจทย ์ ผ่าน/ไมผ่่าน 

นักศึกษา ทำโจทย ์ ผ่าน/ไมผ่่าน 
ตรวจคำตอบ ผ่าน/ไมผ่่าน 

 ศึกษาบทเรียน ผ่าน/ไมผ่่าน 
 

8. ผลการทดสอบ 

การทดสอบการทำงานของระบบ ใช้วิธีการวัดผลการทำงาน
ของฟังก์ขันระบบที่สามารถใช้งานได้ โดยทำการทดสอบตาม
ฟังก์ชันท่ีทีมนักพัฒนาเสนอมาตั้งแต่ต้น ตามตาราง 2 ดังนี้ 
 

 
ตาราง 2 ผลการทดสอบ 

สิทธิ์การใช้งาน  ฟังก์ชัน ผลดำเนินการ 
อาจารย์ เข ้ าส ู ่ ระบบด ้วย  KKU 

MAIL 
ผ่าน 

จัดการวิชาเรียน ผ่าน 
จัดการเนื้อหา ผ่าน 
จัดการแบบทดสอบ ผ่าน 
จัดการโจทย์ ผ่าน 

นักศึกษา ทำโจทย ์ ผ่าน 
ตรวจคำตอบ ผ่าน 

 ศึกษาบทเรียน ผ่าน 
 

 จากผลการทดสอบ สามารถพัฒนาระบบได้ตามความต้องการ
และฟังก์ชันที่เสนอ โดยระบบสามารถจัดการเนื้อหาวิชาเรียน 
และ ตรวจคำตอบแบบทดสอบของนักศึกษาแบบอัตโนมัติได้ 
 

9. สรุปผลการดำเนินทำงาน 
ระบบฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ เป็นระบบทำงานในรูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ัน 
สำหรับนักศึกษา กับอาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งระบบมี 
ฟังก์ชันเข้าสู ่ระบบด้วย KKU MAIL ฟังก์ชันจัดการบทเรียน 
ฟังก์ชันจัดการเนื้อหา ฟังก์ชันจัดการแบบทดสอบ ฟังชันจัดการ
โจทย์ ฟังก์ชันทำโจทย์ และฟังก์ชันตรวจคำตอบ โดยระบบ
สามารถตรวจสอบและให้ผลการตรวจอัตโนมัติได้  ซึ่งทางทีม
นักพัฒนาสามารถดำเนินงานได้ตรงตามที่ต้องการ ระบบดังกล่าว

ภาพ 5 หน้าผลการตรวจคำตอบของนักศึกษา 
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จะช่วยให้นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีระบบที่สามารถ
ทดสอบเขียนโปรแกรมออนไลน์ มีการตรวจสอบความถูกต้อง 
และมีระบบบทเรียนเสริมเพิ่มเติมจากในห้องเรียน เพื่อให้ศึกษา
ศึกษาสิ่งที่ไม่เข้าใจเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ 
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การนำแอปพลิเคชันขึ้นไปทำงานบน WebSphere Application Server 
แบบอัตโนมัติโดยใช้ Ansible  

Automated Application Deployment on WebSphere Application 
Server with Ansible 
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บทคัดย่อ 
โดยปกติกระบวนการทำงานเพื่อนำแอปพลิเคชันไปทำงาน

บน WebSphere Application Server ต ้องให ้ผ ู ้ด ูแลระบบ
จัดการทำเองผ่านคอนโซล ทำให้เสียเวลา และเกิดข้อผิดพลาดได้ 
จึงได้มีการปรับไปเป็นใช้เชลล์สคริปต์ แต่วิธีนี้ยังไม่สามารถช่วย
ประหยัดเวลาได้เท่าที่ควร เนื่องจากต้องเข้าไปรันสคริปต์ทีละ
เครื่อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสคริปต์สำหรับนำแอปพลิเคชันไป
ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติโดยใช้ Ansible เพื่อลดข้อผิดพลาด 
เพิ่มประสิทธิภาพ และลดเวลา โดยหลักการทำงานคือผู้ดูแล
ระบบจะใช้คำสั่งรัน Playbook จากเครื่องใดก็ได้ โดยกรอก var 
ที ่จำเป็นเพื ่อ config เข ้าก ับแต่ละระบบ จากนั ้น Ansible 
Automation Engine จะประมวลผลและ เช ื ่ อมต ่อ ไปยั ง
เซิร์ฟเวอร์ปลายทาง และสั่งให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานตามที่กำหนด ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานคือสามารถลดเวลาในการทำงาน
ได้จริง เพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดความยุ่งยากในการ
รีโมทเข้าไปทำงานที่เซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง นอกจากนี้สคริปต์
เดียวยังสามารถใช้งานได้กับทุกระบบ 
คำสำคัญ -- ไอทีออโตเมชัน, เว็บสเฟียร์, แอนซิเบิล, ไจธอน, 
การนำแอปพลิเคชันข้ึนไปทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ 
 

ABSTRACT 
 Typically, the process to deploy an application on 
WebSphere application server requires an administrator 
to do this manually through the console which waste 
time and an error can occur, then a shell script has 
been used. However, using this method, the 
administrators need to run scripts one by one for each 
machine. Therefore, we proposed the scripts for 
automated application deployment using Ansible to 

reduce human errors, increase efficiency, and reduce 
time. The operation is that the administrators can run 
the Playbook command from any machine. They can 
enter the var which requires configuring for each 
system. After that, Ansible Automation Engine will 
process and connect to the destination servers and it 
will send command to the servers for operation.  The 
experimental result shows that this method can reduce 
the working time, increase efficiency, and reduce the 
hassle of remote access to the server manually. In 
addition, only one script can be used on all systems. 
Keywords - -  IT Automation, WebSphere, Ansible, 
Deploying an application 
 

1. บทนำ 
WebSphere Application Server เป็นซอฟต์แวร์ที ่อยู ่ใน 

Middle tier หรือ Business logics tier ซ ึ ่งเป ็นส ่วนหนึ ่งใน
สถาปัตยกรรม แบบ 3-Tier ประกอบไปด้วย Presentation tier, 
Middle tier และ Data tier ในส่วนของ Middle tier เป็นส่วน
ที่เอาไว้ประมวลผลการทำงาน ประกอบไปด้วย Web Server 
แ ล ะ  Application Server โ ด ย  WebSphere Application 
Server ทำหน้าที่เป็น Application Server การนำแอปพลิเคชัน
ขึ้นไปทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ (Deploy) จะเกิดขึ้นที่ส่วนนี้ ซึ่งการ
นำแอปพลิเคชันขึ ้นไปทำงานบน WebSphere Application 
Server มีหลายกระบวนการ และเป็นกระบวนการ Deploy ที่
เหมือนกันทุกรอบ หากมีการอัพเดตเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน 
ผู้ดูแลระบบจะต้องทำกระบวนการเดิมซ้ำๆ ซึ่งในการ Deploy 

mailto:60050172@kmitl.ac.th
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แต่ละครั้ง ผู้ดูแลระบบจะเป็นคนเข้าไปจัดการเองผ่านคอนโซล 
บน WebSphere Application Server ทีละขั้นตอน เป็นวิธีการ
จัดการแบบแมนนวลส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย และใช้เวลา
ในการจัดการค่อนข้างนาน  

เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมี
การพัฒนาให้สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติโดยการแปลง
ขั้นตอนการจัดการ และเงื่อนไขต่าง ๆให้มาอยู่ในรูปแบบของ 
สคริปต์ในตอนแรกได้เลือกใช้ภาษาเชลล์สคริปต์ (Shell Script)
ในการพัฒนาระบบ แต่การใช้ เชลล์สคริปต์ย ังไม ่ส ่งผลให้
ประหยัดเวลาได้เท่าที ่ควร เพราะผู้ดูแลระบบจะต้องนำไฟล์
สคริปต์ไปอยู่ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ก่อน แล้วใช้คำสั่งเรียกให้ เชลล์
สคริปต์ทำงานผ่านทาง Command line ทำให้เสียเวลาที่ต้อง
เข้าไปรันทีละเครื่อง 

จากปัญหาข้างต้นจึงได้เลือกใช้ Ansible เข้ามาแก้ปัญหา
เหล่านี้ เนื่องจาก Ansible สามารถไปบริหารจัดการเซิร์ฟเวอรไ์ด้
เป็นจำนวนมากต่อการสั่งงานหนึ่งครั้ง สามารถรันชุดคำสั่งได้
หลายครั้งโดยไม่เกิดการทับซ้อน และผู้ดูแลระบบไม่จำเป็นต้อง
ไปติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ เพิ่มที่เซิร์ฟเวอร์โดยในการพัฒนาจะใช้
ชุดคำสั ่ง Playbook มาทำให้กระบวนการต่าง ๆที ่ใช้ในการ 
Deploy แอปพลิเคชัน สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติเพื่อลด
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความ
สะดวกรวดเร็วในการทำงาน 

 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 IT Automation 
IT Automation [1] เป็นเครื ่องมือที ่ใช้ในการสร้างคำสั่ง

ขึ้นมาให้ระบบทำงานได้เองโดยอัตโนมัตภิายใต้ขอบเขตของคำสัง่
เครื่องมือและกรอบการทำงาน เพื่อลดกระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ 
และสนับสนุนการทำงานของมนุษย์ หรือสามารถทำงานแทนที่
มนุษย์ได้ ยกตัวอย่างเช่น การ Provisioning VM ใหม่ หรือการ
ตั้งค่าระบบต่าง ๆ เป็นต้น 

งานวิจัยนี้ได้นำ IT Automation มาปรับใช้กับการ Deploy 
แอปพลิเคชันช่วยให้ผู้ดูแลระบบไม่ต้องทำทุกขั้นตอนด้วยตนเอง 
สามารถ Deploy พร้อมกันได้หลายตัว จากการรันสคริปต์เพียง
หนึ ่งครั ้ง และไม่จำเป็นต้อง config ใหม่ทุกครั ้ง สามารถใส่ 
config ไว้ในเครื่องแล้วให้สคริปต์ไปอ่านเองได้ 
2.2  WebSphere Application Server  

WebSphere Application Server (WAS) [2] เ ป็ น
ซอฟตแ์วร์หลักท่ีอยู่ในชุดเครื่องมือ WebSphere ของ IBM ที่ทำ
หน้าท่ีเป็น JavaEE Application Server ถูกพัฒนามาจากภาษา 
Java ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ใน Middle tier อยูต่รงกลางระหว่างหน้า
บ ้ าน  และหล ั งบ ้ าน  ซ ึ ่ ง  Middle tier เ ป ็ นส ่ วนหน ึ ่ ง ใน
สถาปัตยกรรม แบบ 3-Tier ประกอบไปด้วย Presentation tier, 
Middle tier และ Data tier ดังภาพ 1 

 
ภาพ 1 สถาปัตยกรรมแบบ 3-Tier 

 จากภาพ 1 จะเห็นว่าในส่วน Middle tier มีองค์ประกอบ 
ย่อย 2 ส่วนคือ Web Server และ Application Server ซึ่งการ
ที่มีท้ัง 2 แบบ เพราะหากมีการโจมตีจากภายนอก Web Server 
จะเป็นเหมือนกำแพงชั ้นแรกก่อนจะเข้าไปถึง  Application 
Server ทีม่แีอปพลิเคชันกำลังทำงาน ทำให้มีความปลอดภัยสูง 

การใช้งาน WebSphere Application Server [3] จะต้อง
สร้าง Profile ขึ้นมา ในการสร้าง Profile มีองค์ประกอบพื้นฐาน
ดังนี้ Server (JVM), Node และ Cell ซึ่ง Profile มีทั ้งหมด 5 
ประเภทคือ Application server, Node agent, Deployment 
manager (DMGR),  Administrative agent แ ล ะ  Job 
manager  

งานว ิจ ัยคร ั ้งนี้ ผ ู ้ ว ิจ ัยได้ใช ้  Profile แบบ Deployment 
manager (DMGR) และ Node agent เนื่องจากทั้งสองแบบต้อง
ทำงานร่วมกัน โดย DMGR ใช้ Node agent เพื ่อจัดการดูแล
โหนดแอปพลิเคชันเซ ิร ์ฟเวอร์หลายโหนด ผ ่านตัวจ ัดการ
ส่วนกลางเพียงตัวเดียว ซึ่งโหนดเหล่านั้นจะต้องถูกรวมเข้ากับ
เซลล์ของ DMGR และไฟล์สำหรับการ config และแอปพลิเคชัน
ทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ท่ีเดียว ซึ่งถูกดูแลโดย DMGR ด้วยเหตุนี้
จึงสามารถกระจายแอปพลิเคชันไปดำเนินการอยู่บนแอปพลิเค
ชันเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆได้อย่างเท่า ๆกัน ดังนั ้นหากมีเซิร์ฟเวอร์
เครื่องใดไม่สามารถทำงานได้ DMGR ก็จะจัดการกระจายงานไป
ยังเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ ให้แอปพลิเคชันยังสามารถทำงานได้ต่อไป  
2.3 Deploying an application 
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ซึ่งการวิจัยครั ้งนี ้ ได้ปรับปรุงกระบวนการ Deploy แอป
พลิเคชันให้กลายเป็นอัตโนมัติทั้งหมด 2 รูปแบบด้วยกัน คือ   
 1) Deploy edition  เป็นการ Deploy แอปพลิเคชันขึ้น
ไปบนแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ชื ่อแอปพลิเคชันเป็นช่ือ
เดียวกับแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วบนเซิร์ฟเวอร์ และแยกความ
แตกต่างโดยใช้หมายเลข edition เป็นการ Deploy แอปพลิเค
ชันที่ไม่ทำเกิดเวลา Downtime ซึ่งจะใช้การ Rollout เป็นการ
ค่อยๆเปลี่ยน version ทีละเซิร์ฟเวอร์ จนกว่าจะครบทุกเครื่อง 
โดยเครื่องท่ียังไม่ถูกเปลี่ยน version จะยังคงทำงานอยู่  

 2) Deploy non-edition เป็นการ Deploy แอปพลิเคชัน
ธรรมดาที่ต้อง Stop แอปพลิเคชันตัวเก่าก่อน แล้วถึงจะสามารถ 
Start แอปพลิเคชันตัวใหม่ได้ จากนั้นต้องไป Restart JVM ซึ่ง
การทำเป็นนี้จะทำให้เกิดเวลา Downtime 
2.4 Ansible 

ผู้วิจัยได้ใช้ Ansible ในการพัฒนากระบวนการการ Deploy 
แอปพล ิเคช ันให ้กลายเป ็นอ ัตโนม ัต ิ  ซ ึ ่ ง Ansible เป ็น IT 
Automation Tool ทำงานผ่านทาง SSH พัฒนาจากมา Python 
Ansible สามารถเข้าถึงและไปควบคุมอุปกรณ์ปลายทางต่าง ๆ 
ซึ่ง Ansible ถูกออกแบบการทำงานเป็นแบบ Agentless ทำให้
ไม่จำเป็นต้องต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ เพิ่มเติมที่ปลายทาง [4] 
โดยการทำงานจะประกอบด้วย file ที่เกี่ยวข้อง 2 file คือ  

1) Inventory ซึ ่งเป็น host file สำหรับเก็บรายชื ่อของ 
หรือ IP เซิร์ฟเวอร์ของเครื ่องปลายทางใดๆ ที่ต้องการเข้าถึง 
สามารถจัดเก็บรายชื่อของเซิร์ฟเวอร์ได้หลายเครื่อง และสามารถ
จัดกลุ่มเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้ได้ ยกตัวอย่างเช่น 
แบ่งกลุ่มวินโดว ์กับ ลีนุกซ ์ออกเป็นสองกลุ่ม  

2) Playbook เป็นไฟล์ YAML ที่ระบุว่าต้องการให้ Ansible 
ทำอะไรบ้างที ่เคร ื ่องปลายทาง การเขียนไฟล์จะใช้ YAML 
format ซ ึ ่ ง จ ะ ป ร ะ ก อบ ด ้ ว ย  Modules, Tasks แ ล ะ ช่ื อ 
Inventory สามารถเขียนได้ทั้งแบบ static และ dynamic 
2.5 Jython 

Jython [5] เป็นตัวดำเนินการของภาษา Python ที่ทำงาน
บน JVM ทำให้สามารถดึง library ต่าง ๆบน Java มาใช้บน 
syntax ของ Python ได้ ซึ่งผู้วิจัยใช้ Jython เพื่อให้สามารถคุย
กับ WebSphere Application Server ที่มีพื้นฐานมาจาก Java 
ได้ 

 

3. การดำเนินงานวิจัย 
การดำเนินงานวิจัยในครั้งนีผู้้วิจัยได้พัฒนาสคริปต์สำหรับการ 

Deploy แอปพลิเคชันอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทำงาน โดยผู้วิจัยได้ดำเนินงานวิจัยทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบและ
พัฒนา ทดสอบและแก้ไขการ และจัดทำเอกสาร และคู่มือ 
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนิน
งานวิจัยในครั้งนี้ โดยแบ่งการศึกษาและรวบรวมข้อมูลออกเป็น 
2 กลุ่มได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้จากการศึกษาขั้นตอนการทำงาน 
และปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการสอบถามผู้ปฏิบัติงาน และข้อมูล
ทุติยภูมิ ที่มากจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และแนวคิดทฤษฎ ี
3.2 การวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล โดย
วิเคราะห์กระบวนการทำงานของการ Deploy แต่ละแบบ
ออกมาได้ดังภาพ 2 

 

       
(ก)                                    (ข) 

ภาพ 2 กระบวนการ Deploy แอปพลิเคชัน 
 

 ภาพ 2 (ก) เป็นกระบวนการ Deploy แอปพลิเคชันแบบ 
edition และ ภาพ 2 (ข) เป็นกระบวนการ Deploy แอปพลิเค
ชันแบบ non-edition นอกเหนือจากกระบวนการดังในภาพ 2 
แล้วผู้วิจัยยังเล็งเห็นถึงกระบวนการอื่น ๆ ที่จำเป็นในการช่วยซัพ
พอร์ตการ Deploy เมื่อเกิดปัญหาที่คาดไม่ถึงได้แก่ การ Stop, 
Start และตรวจสอบสถานะของ Cluster, JVM, Nodeagent 
และ Deployment manager (DMGR) 
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นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้าคือ 
ต้องเข้าไปจัดการที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้ง ดังนั้นความต้องการ
ของผู้ใช้คือ สคริปต์เดียวสามารถใช้ได้กับหลายระบบ และหลาย 
environment สามารถกำหนดข้อมูลสำหรับการปรับใช้ในแต่ละ
ระบบเองได้ ไม่จำเป็นต้อง config ใหม่ทุกครั้ง และสามารถลด
ระยะเวลาในการทำงานได้ 
3.3 การออกแบบและพัฒนา 

การออกแบบสคริปต์สำหรับการ Deploy แอปพลิเคชัน
อัตโนมัติ ผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างของสคริปต์ ดังนีภ้าพ 3 

 

 
ภาพ 3 โครงสร้างของสคริปต์ 

 

 จากภาพ 3 Project จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Ansible 
และ Script ในส่วนโครงสร้างฝั่ง Ansible ผู้วิจัยได้ออกแบบให้
สามารถนำ Task ต่าง ๆ มาร ้อยเป็น Flow ได ้ เพื ่อให ้ไม่
จำเป็นต้องเขียน Task ที่ซ้ำกันหลายครั้ง โดย Playbook จะไป
เรียก Task ต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ Role มาใช้ ซึ่งภายใน Task จะมี 
Module และ Var กำหนดไว้ และในส่วนโครงสร้างของ Script 
จะประกอบไปด้วย Config, Shell Script และ Jython ส่วนนี้มี
ไว้เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ WAS ได้ซึ่งสคริปต์ในส่วนนี้จะ
ถูก Ansible ส่งไปอยู่ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้รัน 
 กระบวนการทำงานของสคริปต์จะเป็นไปตาม Sequence 
Diagram ภาพ 4 
 

 
ภาพ 4 Sequence Diagram แสดงกระบวนการทำงานของสคริปต ์

 จากภาพ 4 กระบวนการทำงานของสคริปต์เริ่มจากผู้ใช้ใช้
คำสั่งรัน Playbook ผ่าน Command line ที่เครื่องของผู้ใช้เอง 
หากมี Var ที ่ต้องกรอกจะแสดงบน Command line ให้ผู ้ใช้
กรอกเข ้ามา จากน ั ้นจะถ ูกส ่งมาประมวลผลท ี ่  Ansible 
Automation Engine เพ ื ่ อ  อ ่ าน  Inventory, Module และ 
Plugin ที่จะใช้เพื่อรีโมทไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์
แล้วจะสั่งให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำงานตาม Module ที่กำหนดไว้ 
ในที ่นี้ได ้กำหนดให้เซิร ์ฟเวอร์ร ัน Shell Script และจากนั้น 
Shell Script จะเรียกให้ Jython ทำงานผ่าน wsadmin ของ 
WAS เพื่อสั่งให้ WAS ทำงาน 
3.4 การทดสอบและแก้ไข 
 ผู้วิจัยได้ทดสอบสคริปต์โดยการลองใช้คำสั่งรัน Playbook 
ผ่าน Command line เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นอกจากนี้
ยังให้ผู ้ดูแลระบบได้ทดลองใช้งานสคริปต์จริง ๆ เพื่อให้ออก
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อการใช้งาน  และนำไปปรับ 
ปรุงระบบต่อไป 
3.5 การจัดทำเอกสาร และคู่มือ 
 ผู้วิจัยได้จัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งานสคริปต์ สำหรับผู้ที่
ต้องการใช้งานสคริปต์อัตโนมัติ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และเกิด
ความเข้าใจในการใช้งานระบบ ช่วยให้สามารถใช้งานสคริปต์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาการใช้งาน
ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการง่ายต่อการบำรุงรักษาสคริปต์
ในอนาคตอีกด้วย 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
  ผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสคริปต์คือ มี Playbook ให้ผู้ใช้
สามารถเรียกใช้งานได้ทั้งหมด 28 Playbook โดยแบ่งออกเป็น 
3 แบบ ได้แก่ 
 1) Playbook สำหรับ Deploy ทั้งหมด 2 Playbook ได้แก ่
Deploy edition และ Deploy non-edition, Playbook เป็น 
Playbook เพื่อใช้ Deploy แอปพลิเคชันทั้งกระบวนการภายใน
หนึ่ง Playbook 
 2) Playbook ส ำ ห ร ั บ  Upload Script ท ั ้ ง ห ม ด  3 
Playbook เป ็น Playbook ที ่ ใช ้ เพ ื ่อนำไฟล ์ Config, Shell 
Script และ Jython ไปวางไว้ที ่เครื ่องเซิร์ฟเวอร์ เพื ่อรอการ
เรียกใช้ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าไปจัดการวางไฟล์ด้วยตนเอง 
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 3) Playbook สำหรับกระบวนการทำงานย่อย ทั้งหมด 23 
เป็น Playbook ที่แยกกระบวนการทำงานออกมาเป็นฟังก์ชัน
ย่อย ร่วมถึงมีฟังก์ชันที่ใช้ซัพพอร์ตกระบวนการทำงาน ใช้เมื่อไม่
ต้องการรันทั้งกระบวนการ 
 การใช้งาน Playbook ทั้ง 3 แบบน้ีมีวิธีการใช้งานคำสั่งที่เปน็
รูปแบบเดียวกัน แตกต่างกันทีช่ื่อ Inventory และ Playbook ที่
ต้องการเรียกใช้ สามารถเรียกใช้งาน Playbook ได้โดยใช้คำสั่ง
ดังในภาพ 5 
 ภาพ 5 เป็นภาพแสดงตัวอย่างการรัน Playbook ซึ่งจากใน
ภาพผู้ว ิจ ัยได้เล ือก Playbook ที ่ช ื ่อ deploy-edition-flow-
playbook.yaml โดยวิธีการรันคือให้ผู้ใช้กรอกคำสั ่งเพื ่อรัน 
Playbook ผ่าน Command line จากนั้นจะแสดง Prompt ให้
ผู้ใช้กรอก var ที่จำเป็น เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว Playbook จะ
เริ ่มทำงานตาม Task ต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ โดยแสดงผลลัพธ์
ออกมาดังในภาพ 6 

 ภาพ 6 เป ็นภาพแสดงตัวอย่างผลลัพธ ์ท ี ่ได ้จากการรัน 
deploy-edition-flow-playbook.yaml ซึ่งผู้วิจัยได้ยกมาเพียง
ส่วนเดียวจาก flow การทำงานทั้งหมด โดยในภาพเป็นผลลัพธ์
เมื ่อ Ansible รัน install app role เสร็จสมบูรณ์แล้ว จากใน
ภาพจะเห็นได้ว่าขณะที่รัน Ansible จะแสดงผลลัพธ์ของการรัน 
ในแต่ละ Task ว่าทำงานได้เรียบร้อยหรือไม่ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ส่วนใด หรือมีข้อผิดพลาดอะไร โดยแยกประเภทผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นด้วยการใช้สีที่แตกต่างกัน เมื่อรันเสร็จสิ้นแล้ว Ansible 
จะสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นท้ังหมด มีวิธีการดูสีของผลลัพธ์ ดังนี ้
 ok (สีเขียว) คือ สำเร็จ และไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 changed (สีเหลือง) คือ สำเร็จ และมีการเปลี่ยนแปลง 
 unreachable (สีชมพ)ู คือ ไม่สามารถเช่ือมต่อกับ host ได้ 
 failed (สีแดง) คือ เกิดข้อผิดพลาด 
 skipped (สีฟ้า) คือ ข้ามการทำงาน 
 ignored (สีฟ้า) คือ ข้ามข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

 
ภาพ 5 การใช้คำสั่งเพื่อรัน Playbook 

 
ภาพ 6 ผลลัพธก์ารรัน Playbook 
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 เมื่อเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของการรัน Playbook บน 
console ของ WAS พบว่าสคริปต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
โดยเมื่อตอนก่อนรัน hello_war20201112 active อยู่ ดังภาพ 
7 (ก) หลังจากรันมี hello_war20201212 เข้ามา active แทน 
และ hello_war20201112 ได้ถ ูกปรับให้เป็น inactive และ 
uninstall ออกดังภาพ 7 (ข) 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพ 7 ผลลัพธ์บน console 

 
5. ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 

 จากกการดำเนินงานวิจ ัยเพื ่อพัฒนาสคริปต์สำหรับการ 
Deploy แอปพลิเคชันอัตโนมัติ ทางผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพของสคริปต์โดยการบันทึกเวลาที่ใช้ในการ Deploy 
แบบอ ัตโนม ัติ และการ  Deploy ด ้ วยม ือ  จำนวน 3 รอบ
กระบวนการที่นำมาทดสอบคือ Deploy edition และ Deploy 
non-edition ซึ ่งในการทดสอบ Deploy แอปพลิเคชันครั ้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้ไฟล์ war ขนาด 1.19 KB เหมือนกันทุกครั้ง เนื่องจาก
ขนาดของแอปพลิเคชันมผีลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการ Deploy จึง
จำเป็นต้องกำหนดให้เหมือนกันทุกรอบ และผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ทดสอบมีดังนี้ 
 ตาราง 1 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการ Deploy  แบบอัตโนมัติและการ 
Deploy ด้วยมือ 

 
ฟังก์ชัน 

 
ครั้งที่ 

เวลาที่ใช้ Deploy 
อัตโนมัติ 

นาที : วินาท ี

เวลาที่ใช้ Deploy 
ด้วยมือ 

นาที : วินาท ี
Deploy 
edition 

1 2.18 3.17 
2 2.07 3.29 
3 2.12 3.20 

Deploy 
non-edition 

1 2.56 4.42 
2 3.02 4.14 
3 2.59 4.09 

  ตาราง 1 ได้ทำการบันทึกเวลาที่ใช้ในการ Deploy แบบ
อัตโนมัติ และการ Deploy ด้วยมอื โดยมีฟังก์ชันท่ีนำมาทดสอบ
คือ Deploy edition และ Deploy non-edition เริม่จับเวลา
เมื่อเริม่พิมพ์คำสั่งแรกหลังจากเข้ามาที่ Command line แล้วท้ัง
สองแบบ ผลลัพธ์ออกมาว่า เวลาที่ใช้ในการ Deploy edition 
แบบอัตโนมัติ ครั้งท่ี 1, 2 และ 3 คือ 2.18, 2.07 และ 2.12 
ตามลำดับ เวลาที่ใช้ในการ Deploy edition ด้วยมือ ครั้งท่ี 1, 2 
และ 3 คือ 3.17, 3.29 และ 3.20 ตามลำดับ เวลาในการ Deploy 
non-edition แบบอัตโนมตัิ ครั้งที่ 1, 2 และ 3 คือ 2.56, 3.02 
และ 2.59 ตามลำดับ และเวลาในการ Deploy non-edition 
ด้วยมือ ครั้งท่ี 1, 2 และ 3 คือ 4.42, 4.14 และ 4.09 ตามลำดับ 
 จากผลลัพธ์ตามตารางการทดสอบประสิทธิภาพพบว่าการใช้
สคริปต์สามารถช่วยลดระยะเวลาการทำงานได้จริง แต่ระยะเวลา
ที ่ใช้ห่างกันไม่มาก เนื ่องจากการให้  Shell Script ไปเรียกใช้ 
Jython โดยการเชื ่อมต่อผ่าน wsadmin ของ WAS ใช้เวลา
ค่อนข้างนาน ต่างจากการที่เข้าไปทำงานโดยตรง 
 

6. สรุปผลการดำเนินงาน 
 จากการดำเนินงานวิจ ัยเพื ่อพัฒนาสคริปต์สำหรับการ 
Deploy แอปพล ิเคช ันอ ัตโนม ัติ  โดยใช ้  Ansible ในคร ั ้ งนี้  
สามารถช่วยให้ผู้ดูแลระบบประหยัดเวลาในการทำงานลงได้ และ
ลดความยุ่งยากในการรีโมทเข้าไปทำงานที่เซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง  
สามารถใช้คำสั่งรันสคริปต์ทิ้งไว้ และไปทำงานอื่นระหว่างที่รอ
สคริปต์ทำงานเสร็จได้ ทำให้สามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่าง
คุ ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการทำงาน นอกจากนี้สคริปต์เดียวยังสามารถใช้งานได้
กับทุกระบบ ไม่จำเป็นต้องเขียนสคริปต์ให้กับทุกระบบ เนื่องจาก
มีการเก็บตัวแปรที ่จำเป็นก่อนรันสคริปต์ ส่งผลให้ประหยัด
บุคลากร และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการเขียนสคริปต์  
 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ควรมีการ
นำสคริปต์ขึ้นไปไว้ที่ Ansible tower เนื่องจากช่วยให้สามารถ
จัดการกับสคริปต์และ inventory ต่างๆได้ง่ายและเป็นระบบ
มากกว่า ทั ้งย ังช ่วยให้ผ ู ้ท ี ่จะมาใช ้งานเข้าใจง ่ายมาก ขึ้น 
นอกจากนี้การใช้งานสคริปต์ครั ้งแรกค่อนข้างใช้เวลาในการ
เตรียม Config นาน จึงควรมีวิธีที่ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเขียน Config 
ด้วยตนแองเป็นจำนวนมาก 
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7. กิตติกรรมประกาศ 
 การดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความ
ช่วยเหลือทางด้านข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ   
จาก ผศ.ดร.วรางคณา กิ้มปาน และ ดร.รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ 
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงาน และยังได้รับการ
สนับสนุนให้เข้าไปศึกษาการทำงานต่าง ๆ ภายในบริษัท รวมถึง
สนับสนุนด้านเครื่องมือ และความรู้ต่าง ๆ ในการพัฒนา จาก
บริษัทไอบีเอ็ม โซลูช่ันส์ ดิลิเวอรี่ จำกัด  
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การติดตั้ง MSSQLแบบอัตโนมัติโดยใช้ Ansible 
Automate Installation MSSQL with Ansible 
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บทคัดย่อ 
โดยปกติแล้วการติดตั้ง MSSQL และการทำฮาร์ดเดนนิ่ง 

(hardening) เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำซ้ำ
ทุกครั้งและทำให้ เสียเวลาในการทำงานในแต่ละวัน เพื่ อ
แก้ปัญหาเหล่านี้สามารถทำได้โดยใช้เทคโนโลยีไอทีออโตเมช่ัน  
(IT Automation)  โดยหลักการของเทคโนโลยีนี้คือ จะลด
กระบวนการที่ทำงานซ้ำมาอยู่ในรูปแบบของการใช้สคริปต์ 
(script) จากนั้นผู้ดูแลระบบจึงทำการตั้งค่าสภาพแวดล้อม และ
เส้นทางของเครื่องที่ต้องการจะติดตั้ง  ในปัจุบันเทคโนโลยีนี้เริ่ม
แพร่หลายไปตามองค์กรหลายองค์กร และยังมีเครื่องมือในการ
ทำไอทีออโตเมช่ันอีกมากมาย ดังนั้น ในการพัฒนาระบบ
อัต โนมัติ นี้  ผู้ วิ จั ยจึ ง เลื อกใช้  Ansible ในการศึ กษาและ
พัฒนาการติดตั้ง MSSQL และ Hardening แบบอัตโนมัติ ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของผู้ดูแล
ระบบได้จริง 
คำสำคัญ – ไอทีออโตเมชัน, แอนซิเบิล, ไมโครซอฟท์ เอสคิว
แอล เซิร์ฟเวอร์, ฮาร์ดเดนนิ่ง 

 
 

ABSTRACT 
Typically, installing MSSQL and hardening are the 

administrative tasks of a system administrator which 
are repetitive routine tasks and take time. In order to 
solve these problems, IT automation technology can 
be used. This technology will reduce the repetitive 
processes in the form of using scripts, and then the 
system administrator can set the environments and 
path of the machine to be installed. Nowadays, this 
technology is widely used in many organizations and 

there are many IT Automation tools to be used. In this 
research Ansible is used to study and develop 
automated installations of MSSQL and hardening. The 
results of this study can actually increase the 
efficiency of the system administrators. 
Keywords -- IT Automation, Ansible, MSSQL, 
Hardening  
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันผู้ดูแลระบบจะคอยทำหน้าท่ีบริหารและจัดการระบบ

ภายในองค์กร โดยดูแลการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบปฏบิัติการ 
การติดตั้งฮาร์ดแวร์ การติดตั้งและการปรับปรุงซอฟต์แวร์ สร้าง 
ออกแบบและบำรุงรักษาบัญชีผู้ใช้ สำหรับองค์กรขนาดเล็ก
เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอาจต้องดูแลและบริหารระบบเครือข่าย
ด้วย การติดตั้งฐานข้อมูล (Database) ซึ่งผู้ดูแลระบจะต้องทำ
การติดตั้ ง Hardening และตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ฐานข้อมูลก่อนนำไปใช้งานจริง ซึ่งวิธี้นี้เป็นวิธีที่ทำเกิดขึ้นซ้ำๆ 
และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้  นอกจากนี้การติดตั้ง
ด้วยวิธีนี้อาจจะทำให้เสียเวลา และอาจจะไม่เหมาะสำหรับวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) ในช่วงปัญหาโควิค-19 อีกด้วย ปัญหา
เหล่านี้จะถูกแก้ไขโดยเทคโนโลยี IT Automation โดยหลักการ
ของเทคโนโลยีนี้คือ การถอดพฤติกรรมที่ทำซ้ำ ๆ นั้นให้อยู่ในรูบ
แบบของสคริปต์  ซึ่งภายในสคริปต์นั้นจะต้องมีกระบวนการแต่
ละขั้นตอน ตั้งแต่การเลือก Path ที่ต้องการติดตั้ง การตั้งค่าตัว
แปรของ database การเปิดเครื่อง database อื่นๆ  ในปัจุบัน
เทคโนโลยีนี้เริ่มแพร่หลายไม่ว่าจะเป็น IBM, Microsoft ฯลฯ 
ต่างนำไปใช้งาน  อีกทั้งยังมีเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยในเรื่อง
ก า ร ท ำ  Automation ได้ แ ก่  Ansible, Microsoft System 
Center, vRealize Orchestrator แ ล ะ  IBM Endpoint 
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Manager เป็นต้น ดั้งนั้น ในการพัฒนาระบบอัตโนมัตินี้  ทีม
ผู้พัฒนา จึงเลือกใช้เครื่องมือที่ช่ือว่า Ansible ในการศึกษาและ
พัฒนาการติดตั้ง MSSQL และ Hardening  เนื่องจาก Ansible 
เป็นเครื่องมือท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพมาก 
 

2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 IT Automation 
 ไอทีออโตเมช่ัน  (IT Automation)  หรือ infrastructure 
automation [1]   เป็นการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างคำสั่งและ
กระบวนการที่ทำซ้ำได้เพื่อแทนที่หรือลดการโต้ตอบของมนุษย์
กับระบบไอทีซอฟต์แวร์  ระบบอัตโนมัติทำงานภายในขอบเขต
ของคำสั่งเครื่องมือ และกรอบการทำงานเหล่านั้น  เพื่อการ
ดำเนินงานจากมนุษย์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ระบบอัตโนมัติ
เป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 
เนื่องจากช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน และลดข้อผิดพลาดที่
เกิดจากมนุษย์ ซึ่งระบบอัตโนมัติของไอทีที่ดีจะต้องมีความ
ยืดหยุ่น สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ ไม่
จำเป็นต้องเขียนระบบใหม่ทุกครั้ง ระบบอัตโนมัติสามารถผสาน
รวมและนำไปใช้กับอะไรก็ได้ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติของเครือข่าย
ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานการจัดเตรียมระบบคลาวด์และ
สภาพแวดล้อมการทำงานมาตรฐาน (SOE) และอื่น ๆ ไปจนถึง
การปรับใช้แอปพลิเคชันและการจัดการการกำหนดค่า 
2.2 Ansible   

แ อ น ซิ เบิ ล  (Ansible) [2] เป็ น ภ าษ าส าก ล ที่ เป ลี่ ย น
กระบวนการทำงานที่เกิดซ้ำๆ ซึ่งปกติแล้วทำโดยมนุษย์ ให้
กลายเป็นเพลย์บุ๊ค (playbook) ที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติ 
และมีประสิทธิภาพ  แอนซิเบิลเป็นเครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่
ใช้งานง่ายสามารถจัดการกระบวนการทำงานได้หลากหลาย เช่น 
การจัดเตรียมระบบคลาวด์ โดยอัตโนมัติ  การจัดการการ
กำหนดค่าการปรับใช้แอปพลิเคชัน การจัดเตรียมบริการภายใน
และความต้องการด้านไอทีอื่นๆ  เป้าหมายหลักของ แอนซิเบิล
คือความเรียบง่ายและใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับ
ความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือ การใช้ OpenSSH สำหรับ
การเข้าถึง และแลกเปลี่ยนข้อมูล นอกจากนี้ภาษาที่ออกแบบ
มายังเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย แม้กระทั่งผู้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมก็
สามารถอ่าน และตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมได้ 
2.3 Microsoft SQL Server (MSSQL) 

SQL เซิร์ฟเวอร์ [3]  เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
( Relational Database Management System : RDBMS) 
จาก Microsoft ที่ได้รับการออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อม
วิสาหกิจ SQL เซิร์ฟเวอร์ เรียกใช้บน T-SQL (Transact -SQL) 
ชุดของส่วนขยายโปรแกรมจาก Sybase และ Microsoft ที่เพิ่ม
หลายส่วน [4] การทำงานจาก SQL มาตรฐาน รวมถึงการ
ควบคุมทรานแซคชัน  exception และการควบคุมความ
ผิดพลาด รวมถึงการประมวลผลแถว และการประกาศตัวแปร 
ซึ่งจะเป็นการบริหารข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการต่าง ๆ รองรับการ
ทำงานได้จำนวนมาก และมีความสามารถมากมาย เทียบเท่ากับ
ระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น Oracle, DB2 และ Informix เป็นต้น  
2.4 Hardening 

Hardening [5] คือ เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบ โดยต้อง
มองว่าระบบไม่มีความปลอดภัยเลย จึงจะทำให้ เกิดความ
ปลอดภัยกับระบบได้ ตามจุดมุ่งหมาย 3 อย่าง ได้แก่ ความลับ 
(Confidentiality) ความสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้ 
(Availability) เกิ ด จากการค้ น ห าช่ องโห ว่  (Vulnerability 
Assessment) การทดสอบเพื่อหาช่องทางในการเข้าถึงระบบ
(Penetration Testing) แล ะการบ ริห ารความ เสี่ ย ง  (Risk 
Management) เพื่อหาช่องโหว่ หรือจุดอ่อนของระบบ จากนั้น
กระทำบางอย่าง เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดสอบ 
ได้แก่ 

1) แก้ไขการตั้งค่าต่าง ๆ ที่ เป็น Default ของระบบ เช่น 
User Password ของ Router 

2) ติดตั้ง Patch หรือ Hotfix ให้เป็น Version ล่าสุด 
3) ปิดการใช้งาน user account ที่ไม่จำเป็น และจัดการ

สิทธิให้เหมาะสมในแต่ละหน้าที่ 
4) ปิด Port หรือบริการต่างๆ ท่ีไม่จำเป็น เช่น FTP 

2.5 Windows PowerShell 
พาวเวอร์เชลล์ (PowerShell) [6] คือ ภาษาเชลล์สคริปต์ 

Shell Script ที่ไมโครซอฟท์สร้างขึ้นมาให้ผู้ดูแลระบบงานบน 
วินโดว์ใช้สั่งให้เครื่องทำงาน  สามารถใช้งานได้บน Windows 
และอีกหลายโปรแกรม ซึ่งดีกว่าการใช้คำสั่งใน DOS (Disk 
Operating System) โดยที่พาวเวอร์เชลล์นี้มากับ Windows 
ทำงานอยู่บน.Net Framework และต่อมาเมื่อมี .Net Core 
สำหรับลีนุกซ์ จึงมีพาวเวอร์เชลล์บนลีนุกซ์ด้วย ในตอนแรกพาว
เวอร์ เชลล์ ช่วยให้สั่ งงานผ่านคอมมานไลน์  และไฟล์แบต 
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(PowerShell Script File) ต่อมาการทำงานบนไมโครซอฟท์
สามารถรองรับการใช้พาวเวอร์เชลล์ได้เกือบทุกอย่าง  การที่ไม่
ต้องใช้ GUI ตลอดเวลา ช่วยให้สามารถทำงานเป็นอัตโนมัติได้
มากขึ้น ดังนั้น งานที่ต้องซ้ำ ๆ ควรเขียนเป็นพาวเวอร์เชลล์
สคริปต์เก็บไว้ เพื่อช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น เป็นมาตรฐาน และลด
ข้อผิดพลาด  
2.6 YAML Language 

YAML หรือ YML [7] เป็นภาษามาร์กอัป ชนิดหนึ่ง มาร์กอัป 
หรือ ภาษามาร์กอัป คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นภาษาที่แสดง
ข้อมูล โครงสร้าง รูปแบบ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้
ด้วยกัน ซึ่งส่วนนี้เรียกว่า มาร์กอัป ส่วนมากจะพบในรูปของ tag  
ตัวอย่างภาษามาร์กอัป เช่น GML, SGML, HTML, XML เป็นต้น 
ประโยชน์ ของ YAML ไว้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ระหว่าง
โปรแกรมมิ่งภาษาต่าง ๆ คล้ายกับ JSON หรือ XML แต่ YAML 
เป็นภาษาที่สั้นและเข้าใจง่ายกว่า ภาษามาร์กอัปอื่นๆ โดยตัว
ภาษาเองไม่มี tag เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่จะใช้การเว้นวรรคในการ
แยกข้อมูล 
2.7 D-TAF 
 D-TAF ย่ อ ม า จ า ก  Test Automation Framework 
Compatible with various DBMS ซึ่ ง  DBMS (Database 
Management System) เป็ น ระ บ บ ที่ ซั บ ซ้ อ น ดั งนั้ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแม้กระทั่งบรรทัดของโค้ดก็ส่งผล
กระทบต่อผู้อื่น ด้วยเหตุนี้เองจึงจําเป็นต้องทดสอบซ้ำ ๆ เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น การแก้ไขข้อบกพร่อง การอัปเดต 
การเปลี่ยนแปลงการกําหนดค่าและอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นงาน
ยากที่จะทําการทดสอบด้วยตนเองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากซอฟต์แวร์จําลองในกรณีของฟังก์ชันเฉพาะ เช่น การทํางาน
พร้อมกัน และการจําลองแบบตัวอย่าง เช่น การส่งคําขอไปยัง 
DBMS พร้อมกันด้วยตนเอง เนื่องจากความซับซ้อนของ DBMS 
จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะจําลองสถานการณ์ที่มีข้อบกพร่องเกิดขึ้น ซึ่ง
ต้องมีการบันทึกทุกขั้นตอนเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของ
ข้อบกพร่อง บริษัท DBMS หรือฐานรากโอเพนซอร์ส มีกรอบการ
ทดสอบของตัวเองเช่น MySQL Test Framework, Testgres 
เป็นต้น  [8]  ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงมีความจําเป็นในการใช้เฟรม
เวิร์กการทดสอบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ง่ายและเข้ากัน
ได้กับ DBMS ต่าง ๆ ได้ 
 

3 วิธกีารดำเนินงาน 
3.1 ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมลู 

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาการติดตั้ง MSSQL แบบอัตโนมัติโดย
ใช้ Ansible มีวิธีการและการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

 3.1.1 เก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 
  เนื่องจากการติดตั้ง MSSQL แบบ Automation  แต่เดิม
นั้นผู้ดูแลระบบได้ทำการติดตั้งด้วยตนเอง และไม่ได้เป็น
ระบบอัตโนมัติ  ในงานวิจัยนี้ ผู้จัดทำจึงต้องพัฒนาสคริปต์ให้
เป็นระบบอัตโนมัติ โดยจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ระบบก่อนหน้า โดยคิดคำถามที่สามารถทำให้เก็บข้อมูลได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ต่อมาจึงทำการสัมภาษณ์ผู้
ที่ทำงานในบริษัทที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ โดยใน
การสัมภาษณ์จะมุ่ งเน้นไปที่ผู้ดูแลโครงการ เพื่อให้ ได้
ภาพรวมของความจำเป็นของการมีระบบอัตโนมัติ ในการ
ติดตั้ง MSSQL โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาที่
จะทำให้งานวิจัยสำเร็จ และสภาพปัญหาปัจจุบัน หลังจาก
นั้นนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ 
3.1.2 เก็บรวบรวมและศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ 
  เป็นการสำรวจเอกสาร ศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัย 
หนังสือ และบทความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของงานวิจัยที่
จัดทำ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการติดตั้ง MSSQL 
แบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
บริษัท โดยเริ่มจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การติดตั้ง MSSQL ต่อมาเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
อัตโนมัติ และการเรียนรู้ของเครื่องจากหนังสือ หลังจากนั้น
หาตัวอย่างโปรแกรมที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติ  เมื่อทำทุก
อย่างเสร็จแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวม 

3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพ 1 Use Case Diagram ของระบบการติดตั้ง MSSQL แบบอัตโนมัต ิ
 

ภาพ 1 แสดงถึง Use case Diagram ของระบบการติดตั้ง
MSSQL แบบอัตโนมัติ โดยใช้ Ansible โดยเริม่จากผูดู้แลระบบ
มีหน้าที่ทำการตดิตั้ง MSSQL แบบอัตโนมัติ และทำ Hardening 
แบบอัตโนมัติ โดยจะทำงานอยู่บนระบบ Ansible 

3.3 การพัฒนาสคริปต์ 
การออกแบบสครปิต์นั้นจะต้องรู้โครงสร้างของ Ansible โดย

จะมีสถาปตัยกรรมดังภาพที่ 2  
 

 
จากภาพ 2  กระบวนการทำงานของ Ansible จะประกอบ

ไปด้วยข้อมูลของ User Public หรือ Private และ CMDBS โดย
การทำงานอัตโนมัติต่างๆ จะทำงานผ่านคำสั่งที่อยู่ใน Ansible 
playbook ซึ่งภายใน engine จะประกอบไปด้วย  

• Inventory มีหน้าทีเ่ก็บรายละเอียดของ Hosts นั้นๆ  

• Module คือสิ่งที่กำหนดไปยังปลายทางว่าต้องทำอะไร  

• Plugin เป็น access ที่เข้าไปในแต่ละ host เช่น  
   window จะต้องใช้ winrm ในการเช่ือมต่อ  

• API ทำหน้าที่ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ หรือการนำ 
   ข้อมูลต่าง ๆ ออกจาก Hosts  

หลักการทำงานของสคริปต์ เป็นไปตามสถาปัตยกรรมของ 
Ansible โดยเริ่มจากการที่ผู้ใช้ input ค่าที่จำเป็นเข้ามา เช่น
ระบุว่าต้องการให้ติดตั้ง MSSQL ที่ path ใด และหลังจากนั้นจะ
นำข้อมูลต่างๆ ที่กำหนดไว้  ไปประมวลผลที่  Automation 
Engine ของ Ansible เพื่อเช่ือมต่อไปยัง Host ปลายทาง แล้ว
สั่งให้ Host ทำงานตาม Module ที่ได้เขียนไว้ใน Playbook 

หลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงนำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และวิเคราะห์
กระบวนการการติดตั้ง MSSQL แบบอัตโนมัติ ดังในภาพ 3 

 

ภาพ 2 สถาปัตยกรรมของ Ansible 
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ภาพ 3 Flowchart ของกระบวนการติด MSSQL และ Hardening 

 
จากภาพ 3 แสดงถึง Flowchart ของกระบวนการติดตั้ง 

MSSQL และทำการ Hardening โดยมีขั้นตอนคือ 1) เริ่มจาก
เข้าสู่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการติดตั้ง และ Hardening 2) ทำ
การ FTP ไปหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บไฟล์ เพื่อดึงไฟล์ script
และตัวติดตั้ง MSSQL มาไว้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการ หลังจาก
นั้นแตกไฟล์ script และตัวติดตั้งสุดท้ายรัน script ของการ
ติดตั้ง MSSQL script ของการ Hardening 

 
4. ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการ Run script ติดตั้ง MSSQL และการทำ
Hardening กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบอัตโนมัต ิปรากฏว่าสามารถ

ติดตั้ง MSSQL และทำ Hardening ได้จริง ดังภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพ 4 ผลของการติดตั้ง MSSQL และการ Hardening 
 

 จากภาพ 4 จะแสดงขั้นตอนในการทำงานของการติดตั้ง
MSSQL และการทำ Hardening ภายในผลลัพธ์จะแสดงช่ือ
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการ ช่ือกระบวนการในแต่ละขั้นตอน 
ผลลัพธ์ของการทำงานนั้น โดยหากเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงและ
ทำสำเร็จ จะแจ้งเตือนกลับมาว่า “Ok”  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
และทำสำเร็จ จะขึ้นว่า “Changed” และนอกจากนั้นยังมีการ
แจ้งเตือนอื่น ๆ อีก ตัวอย่างเช่น unreachable คือไม่สามารถ
เช่ือมต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้  failed คือทำไม่สำเร็จ และจะ
แสดงถึงเหตุผลว่าทำไมถึงทำไม่สำเร็จ skipped คือ ข้าม
กระบวนการการทำงานนี้ไป เป็นต้น 
 

5. ผลทดสอบประสิทธภิาพ 
จากการดำเนินงานติดตั้ง และการ Hardening แล้ว ทาง

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน โดยการ
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บันทึกเวลา ทั้งแบบ Manual และ Automation โดยจะเก็บการ
ทำงานท้ังหมด 3 ครั้ง มีผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1  

 
ตาราง 1 เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการติดตั้ง MSSQL และการ

Hardening 
 

 เวลากระบวนการ
ติดต้ัง MSSQL 
และ Hardening 
แบบ manual 

เวลากระบวนการ
ติดต้ัง MSSQL และ 
Hardening แบบ 
Automation 

1 67 นาที         31 นาที 
2 59   นาที 22 นาที 

3 63  นาที 15 นาที 
 
 จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่าการทำกระบวนการแบบmanual 
นั้นใช้เวลานานกว่าการทำแบบ Automation โดยในครั้งแรก 
แบบ Automation จะทำเวลาได้เร็วกว่า 36 นาที ครั้งท่ีสอง เร็ว
กว่า 37 นาที และครั้งสุดท้ายเร็วกว่า 48 นาท ีซึ่งข้อมูลนี้เป็นตัว
บ่ ง ช้ี ให้ เห็ น ว่ า  การติ ดตั้ ง  MSSQL และ Hardening แบบ
อัตโนมัตินั้นเร็วกว่าการติดตั้ง MSSQL และ Hardening แบบ
ธรรมดา  
 

6. สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษานี้เป็นการพัฒนาระบบการติดตั้ง MSSQL และ 
Hardening อัตโนมัติ ซึ่งระบบนี้สามารถต่อยอดไปทำในส่วนต่าง 
ๆ ได้ เช่น การเตรียมแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ การติดตั้ง 
Database ตัวอื่นแบบอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งระบบนี้ภายในอนาคต
อาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัท และลดเวลาการทำงานในแต่
ละครั้งได้  ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบในแต่ละบริษัทที่แตกต่างกัน
ออกไป  
 

7. ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาระบบการติดตั้ง MSSQL และ Hardening นี้จะมี
ข้อจำกัดได้แก่ สามารถรองรับการทำงานผ่าน CLI  (Command 
Line Interface) เท่านั้น ยังไม่สามารถรองรับการทำงานผ่าน 
GUI (Graphic User Interface)  ได้  ใช้ได้บนระบบปฏิบัติการ 
Windows เท่านั้น และการพัฒนาครั้งนี้ยังสามารถใช้ได้แค่ 

MSSQL 2016 เท่านั้น สิ่งที่ควรเพิ่มเติมจากการพัฒนาครั้งนี้ก็คือ
การทำให้รองรับการติดตั้ง MSSQL ได้ทุกเวอร์ชัน และสามารถ
รองรับการติดตั้งได้ทุกระบบปฎิบัติการที่ MSSQL รองรับ 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 การดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความ
ช่วยเหลือทางด้านข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ   
จาก ผศ.ดร.วรางคณา ก้ิมปาน และ ดร.รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ 
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงาน และยังได้รับการ
สนับสนุนให้เข้าไปศึกษาการทำงานต่าง ๆภายในบริษัท รวมถึง
สนับสนุนด้านเครื่องมือ และความรู้ต่าง ๆ ในการพัฒนา จาก
บริษัทไอบีเอ็ม โซลูช่ันส์ ดิลิเวอรี่ จำกัด 
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บทคัดย่อ 
โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการจำแนกผลไม้ 4 

ประเภท คือ ส้มเขียวหวาน, ส้มโอ, ส้มจีน และส้มจี๊ด เทคนิคที่
ใช้ในการจำแนกประเภทของส้มคือวิธกีารโครงข่ายแบบคอนโวลู
ชัน(Convolutional Neural Network) โครงงานนี้ได้ข้อมูลเข้า
จากการถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์และดาวน์ โหลดจาก
อินเทอร์เน็ตจำนวน 400 ภาพ โดยส้มแต่ละชนิดมีจำนวนรูปภาพ
เท่ากัน เนื่องจากขนาดรปูท่ีเก็บมามีขนาดไม่เท่ากันจึงทำการปรับ
ขนาดรูปภาพเป็น  100x100 พิกเซล ผลการวิจัยพบว่าการ
ประมวลผลด้วยภาพสีให้ค่าความแม่นยำในการแยกประเภทของ
ส้มมากกว่าการประมวลผลด้วยภาพสีเทา โดยภาพสีให้ค่าความ
แม่นยำ 85.56% และ ภาพสีเทาให้ค่าความแม่นยำ 66.67% 
ตามลำดับ ประโยชน์ที่ ได้รับจากงานวิจัยนี้สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับคัดแยกประเภทของ
ส้มได้อย่างถูกต้อง  
คำสำคัญ  – การเรียนรู้ เชิงลึก , การจำแนกประเภทผลไม้ , 
โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน, ผลไม้เขตร้อน 
 
 
 

                         ABSTRACT 
The objective of this research project was to 

classify 4 types of fruit: Tangerine, Pomelo, Mandarin 
orange and Kumquat. The classification of the four 
types of fruits is the Convolutional Neural Network 
method. This project collected orange images by 
taking photo and download them from website about 
400 images equally. Since the inputs had unequally 
sizes, we need to resize them into 100x100 pixels. The 
results of the study showed that orange classification 
model by using color images can process more 
accuracy than orange classification model by using 
grayscale images. A classification accuracy of model 
using color images and grayscale images were 85.56% 
and 66.67% respectively. The benefits of this research 
could be applied to classification tool. 
Keywords -- Deep Learning, fruit classification, 
Convolutional Neural Network, tropical fruit 
 
 --------------------------------------------------------------------------- 

* Corresponding Author 



3068 

 

  

1. บทนำ 
  ส้มเป็นพืชไม้ยืนต้นประเภทพุ่มในเขตร้อน ผลส้มให้รสชาติ

อรอ่ยจึงเป็นผลไม้ที่คนนิยมบรโิภทในประเทศไทย จากข้อมูลการ
ขายผลผลิตในประเทศไทย [1] ในปี 2560 และ 2561 พบว่ามี
ปริมาณ การขายผลผลิต  164,875 ต้ น  และ 192,147 ตั น 
ตามลำดับ นอกจากนี้ส้มยังเป็นที่นิยมบริโภคของคนทั่วโลก 
ข้อมูลการค้าเกษตรต่างประเทศของประเทศไทย [2] รายงานว่า
มูลค่ารวมของผลไม้ประเภทส้มมีมูลค่าการส่งออกรวมเป็นเงิน 
724 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งมากกว่ามูลค่าการส่งออกรวมในปี 
2562 ถึง 120 ล้านบาท ข้อมูลการส่งออกส้มแต่ละชนิดของ
ประเทศไทยใน 3 ปีล่าสุดแสดงในตารางที่ 1 ดังนั้นส้มจึงเป็น
ผลไม้เศรษฐกิจที่สำคญัประเภทหน่ึง ซึ่งสาเหตุที่ผลไม้ประเภทสม้
ได้รับความนิยมเพราะมีรสชาติดี  มีผลผลิตตลอดปีจึงหา
รับประทานได้ง่าย อีกทั้งยังอุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ มี
สารต้านอนุมูลอิสระและสรรพคุณทางยา ปัจจัยเหล่านี้ส่งเสรมิให้
ส้มเป็นผลไม้ยอดนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตาราง 1 แสดงมูลค่าการส่งออกของส้มแต่ละชนิด (หน่วยบาท)  
 2561 2562 2563 
ส้มโอ 548,998,806 513,303,385 633,310,976 
ส้มเขียวหวาน 7,390,858 2,533,538 9,072,284 
ส้มแมนดาริน 26,053,563 60,134,571 61,486,391 
ส้มเปลือกบาง 22,309,872 27,715,556 20,195,645 
รวม 604,753,099 603,687,050 724,065,296 
 

ผลไม้ส้มนั้นมีหลายชนิดดังที่เห็นในตาราง 1 ส้มที่ส่งออกมี
ห ล าย ป ระ เภ ท  เช่ น  ส้ ม โอ  (Pomelo), ส้ ม เขี ย วห ว าน 
(Tangerine), ส้มจีน (Mandarin orange), ส้มจี๊ด (Kumquat) 
เป็นต้น คนไทยคุ้นเคยกับส้มมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่คน
ต่างชาติอาจยังไม่มีความคุ้นเคยกับประเภทของส้มจึงยังไม่
สามารถจำแนกประเภทชนิดของส้มได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้าง
ระบบแนะนำผลไม้ส้มให้ชาวต่างชาติรู้จักส้มแต่ละชนิดได้ดีขึ้น 
จึงคิดทำแบบจำลองที่สามารถแยกประเภทส้มจากภาพส้ม ดังนั้น
โครงงานวิจัยนี้นำเสนอขั้นตอนวิธีการจำแนกประเภทของส้ม 4 
ชนิด คือ ส้มโอ (Pomelo), ส้มเขียวหวาน (Tangerine), ส้มจีน 
(Mandarin orange), ส้มจี๊ด (Kumquat) โดยเทคนิคการเรียนรู้
ของเครื่อง (machine learning) ที่ใช้ในการจำแนกประเภท
สิ่งของ (classification)  

งานนี้ เลือกใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู ชัน 
(Convolutional Neural Network: CNN) ซึ่งเป็นเทคนิคการ
เรียนรู้ เชิงลึก (deep learning) มาทำการฝึกสอนเพื่อให้ได้
แบบจำลองที่สามารถจำแนกส้ม 4 ชนิดข้างต้น โดยการนำภาพ
ส้มจากการถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์และภาพส้มจากเว็บภาพ
แกลอรี่ 3 เว็บ การค้นหาภาพด้วยคำค้นช่ือชนิดของส้ม ภาพส้ม
ทั้งหมดที่นำมาใช้ทั้งหมด 400 ภาพ ทั้งนี้ภาพส้มแต่ละชนิดมี
จำนวน 100 ภาพเท่ากันเพื่อหลีกเลี่ยงปริมาณข้อมูลที่เอนเอียง 
 

2. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในปี 2552 นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ [3] นำเสนอวิธีการ

จำแนกความหมายของภาพ โดยใช้หลักการรับรู้ภาพของมนุษย์ท่ี
เรียกว่า โครงสร้งสเกตรีตรอน (Skeleton Structure) เชื่อมโยง
วัตถุบนภาพให้สอดคล้องกับความหมายในกระบวนการคิดการ
แปลความหมายของมนุษย์ คุณลักษณะของข้อมูลจะถูกคัดเลือก 
และสร้างแบบจำลองการจำแนกภาพจากเทคนิคการเรียนรู้ของ
เครื่อง (Machine Learning) 3 วิธี ได้แก่ ทฤษฎีความเช่ือเบย์ 
(Bayesian approach), โครงข่ ายประสาท เที ยม  (Artificial 
neural network), ซั พ พ อ ร์ ต เวก เต อ ร์ แ ม ช ชีน  (Support 
vector machines) จากงานวิจัยพบว่าการจำแนกภาพได้ผลดี
เมื่อใช้วิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้า
หลาย ช้ัน  (Multi-layer Backpropagation Artificial neural 
network) และสามารถจำแนกประเภทได้ด้วยความถูกต้อง 
94.80%  

ในปี 2553 พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล, เสาวลักษณ์ วรรธนาภา 
และ นเรศ ศิริเกษร  [4] ได้นำเสนอวิธีการจำแนกพืชไม้ดอกใน
วงศ์หรือสกุลเดียวกัน คือ กล้วยไม้สกุลรองเท้านารีที่ได้รับความ
นิยมในประเทศไทยจำนวน 5 สายพันธุ์ โดยใช้ภาพถ่ายหน้าตรง
ของกล้วยไม้รองเท้านารีของไทย จำนวน 200 รูป มาสกัด
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะท างกายภ าพ ที่ ม อ ง เห็ น  (Visual Feature), 
คุณลักษณะสำคัญเกี่ยวกับสี  (Color),  คุณลักษณะสำคัญ
เกี่ยวกับรูปร่าง (Shape) และคุณลักษณะสำคัญเกี่ยวกับพื้นผิว 
(Texture) มาฝึกสอนด้วยสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม
แบบเพอร์ เซปตรอนหลาย ช้ัน (Multi-layer Perceptron : 
MLP) ซึ่งโครงสร้างประกอบด้วย ช้ันข้อมูลเข้า 9 โหนด ช้ันซ่อน 
1 ช้ัน มี 7 โหนด และชั้นข้อมูลออก 5 โหนด ใช้อัตราการเรียนรู้ 
0.4 ค่าโมเมนตัม 0.2 ฝึกสอน 500 รอบ ทำการทดสอบความ

ปี 
ประเภทส้ม 
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ถูกต้องแบบข้ามห้าทบ (5-Fold Cross Validation) โดยแบ่ง
รูปภาพสำหรับฝึกสอนทั้งหมดจำนวน 800 ภาพ และชุดภาพ
ทดสอบจำนวน 200 ภาพ ซึ่งผลการทดลองได้ค่าความแม่นยำ
ร้อยละ 90.5 

ในปี 2561 โยษิตา คำบุญมี , สุขสวัสดี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ และ 
ปราลี มณีรัตน์ [5] ใช้โปรแกรม MatLab 2018 เขียนโปรแกรม
สร้างแบบจำลองเพื่ อจำแนกภาพถ่ายด้วยการวิ เคราะห์
ค่าพารามิเตอร์สีด้วยวิธีการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม 
โดยใช้สีของมะเขือเทศพันธ์โทมัสของโครงการหลวงเป็นข้อมูล
ทดสอบ ภาพมะเขือเทศถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามการจำแนก
ของสีผลมะเขือเทศ ได้แก่ สีเขียว สีแดงกุหลาบ และสีแดง 
ตามลำดับ ภาพมะเขือเทศถูกถ่ายด้วยกล้องควบคุมแสงสว่าง
จำนวน 450 ภาพ โดยภาพถ่ายจัดเก็บข้อมูลด้วยโมเดลสีอาจีบี 
(RGB Model) และตัดภาพและปรับขนาดภาพให้มีขนาด 
100x100 พิกเซลทุกรูป ค่าสีในรูปภาพจะถูกทำให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (Normalization) ก่อนนำไปใช้ฝึกสอนแบบจำลอง ซึ่ง
ผลการทดลองเพื่อการจำแนกประเภทสีจากภาพถ่ายผลมะเขือ
เทศมีค่าความถูกต้อง 94.07% ซึ่งค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
พบว่าเป็นภาพของมะเขือเทศกำลังเปลี่ยนสีจึงทำให้ทำนายผิด 

ในปี 2563 นพจรุจ พัฒนสาร และ ณัฐวุฒิ ศรีวิบูลย์ [6] ได้
เผยแพร่งานวิจัยเรื่องการประมวลผลภาพสําหรับการจําแนก
คุณภาพมะม่วงพันธ์โชคอนันต์ งานวิจัยนี้ทำการประมวลผล
รูปภาพมะม่วงพันธ์โชคอนันต์เพื่อการจำแนกคุณภาพมะม่วงโดย
การจำลองการมองเห็นของมนุษย์ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึกโดยใช้
หลักทฤษฎี โครงข่าย โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลู ชัน 
(Convolutional Neural Network : CNN) เพื่ อ ต รวจ ส อ บ
คุณภาพของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ โดยแบ่งระดับของคุณภาพ
มะม่วงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ คือ คุณภาพระดับ A เป็นมะม่วงที่
มีคุณภาพมากสุด, คุณภาพระดับ B แสดงถึงมะม่วงคุณภาพดี 
คุณภาพระดับ C แสดงถึงมะม่วงคุณภาพพอใช้ และคุณภาพ
ระดับ D คือมะม่วงเน่า จากผลการทดสอบพบว่าการสร้าง
แบบจำลองที่สามารถจำแนกประเภทคุณภาพของมะม่วงให้
ความถูกต้อง 99.79% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
จำแนกคุณภาพมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ จากนั้นนำแบบจำลองที่
พัฒนาเป็นระบบต้นแบบสำหรับจำแนกคุณภาพมะม่วงพันธุ์โชค
อนันต์พบว่าสามารถจำแนกเกรดของมะม่วงได้เทียบเท่ากับคน 
 

ตาราง 2 เปรียบเทียบผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อผู้วิจัย ปี เทคนิค วัตถุประสงค ์
นัศพ์ชาณัณ 
ชินปัญช์ธนะ 

2552 ทฤษฎีความเชื่อเบย์, 
โครงข่ายประสาท
เทียมแบบป้อนไป
ข้างหน้าหลายชั้น, ซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 

จำแนก
ความหมาย
ของภาพและ
แปล
ความหมาย
ของรูปภาพ 

พีราวิชญ์ 
ภาคนนท์กุล
และคณะ 

2553 โครงข่ายประสาท
เทียมแบบเพอรเ์ซปต
รอนหลายชั้น 

จำแนก
ดอกไม้ใน
สกุลเดียวกัน 
คือ กล้วยไม้
สกุลรองเท้า
นาร ี

โยษิตา คำ
บุญมี และ
คณะ 

2561 การเรยีนรู้เชิงลึกของ
โครงข่ายประสาท
เทียม 

วิเคราะห์
ค่าพารามิเตอ
ร์สีด้วยด้วยใช้
รูปภาพจากสี
ของมะเขือ
เทศพันธุ์
โทมัส 

นพจรุจ 
พัฒนสาร 
และ ณัฐวุฒิ 
ศรีวิบูลย ์

2563 โครงข่ายโครงข่าย
ประสาทแบบคอนโวลู
ชัน 

จำแนก
ประเภท
คุณภาพของ
มะม่วงพันธุ์
โชคอนันต ์

 

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าเทคนิควิธีการเรียนรู้โครงข่าย
ประสาทแบบคอนโวลูชันมีประสิทธิภาพมากสำหรับการจำแนก
ภาพของสิ่งของประเภทต่างๆ จากค่าความแม่นยำที่ได้จาก
งานวิจัยที่ได้ศึกษามา ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้วิธีการเรียนรู้
โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันมาใช้สำหรับการจำแนก
ประเภทรูปภาพผลส้มทั้ง 4 ชนิด คือ ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ส้มจีน 
และส้มจี๊ด 
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3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การเรียนรู้เชิงลึก )Deep Learning: DL) เป็นศาสตร์หนึ่งใน
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อยู่ในสาขาการเรียนรู้
ข อ ง เค รื่ อ ง  (Machine Learning) ซึ่ ง คิ ด ค้ น เพื่ อ ฝั ก ฝ น
คอมพิวเตอร์ให้สามารถคิดวิเคราะห์ได้เหมือนมนุษย์ เช่น การ
จดจำสิ่งของ การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากพื้นฐานของข้อมูล
ที่มีในปัจจุบัน เป็นต้น แนวคิดการเรียนรู้เชิงลึกใช้การเลียนแบบ
การทำงานของสมองมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ประสาท 
(Neuron) แต่ละชนิดเซลล์จะถูกเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่าย โดย
เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์จะส่งสัญญาณไฟฟ้าซึ่งเป็นข้อมูลหากัน
จนเกิดการประมวลผลเป็นข้อมูลผลลัพธ์  

โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน (Convolution Neural 
Network) จัดเป็นการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ซึ่งทำการ
แปลงเซลล์ประสาทเป็นโหนด (Node) โดยแบ่งการรับส่งข้อมูล
เป็นช้ัน (Layer) แต่ละช้ันจะประกอบด้วยหลายโหนด ค่าข้อมูล
จ าก ช้ัน ก่ อ น ห น้ าจ ะถู ก ส่ งผ่ าน ไป สู่ โห น ด ใน ช้ั น ถั ด ไป 
สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน ประกอบช้ันรับ
ข้อมูล (Input layer) จะมีจำนวนโหนดเท่ากับจำนวนข้อมูล
นำเข้า ช้ันซ่อน (Hidden layer) จะมีกี่ช้ันก็ได้ แต่ละช้ันจะมีกี่
โหนดก็ได้ และช้ันผลลัพธ์ (Output layer) จะเท่ากับจำนวน
ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

ช้ันซ่อน (Hidden Layer) ที่อยู่ในโครงข่ายประสาทแบบคอน
โวลูชันจะถูกนำมาใช้ในช่วงการสอนโมเดลให้เรียนรู้และทำงาน 
และทำการแยกคุณลักษณะของข้อมูล )Feature Extraction) 
การมองพื้นที่ย่อยของมนุษย์จะมีการแยกคุณลักษณะ (feature) 
ของพื้นที่ย่อยนั้น เช่น ลายเส้น และการตัดกันของสี ซึ่งการที่
มนุษย์รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเส้นตรงหรือสีตัดกัน เพราะมนุษย์ดูทั้ง
จุดที่สนใจและบริเวณรอบๆ ประกอบกัน ตัวอย่าง รูปภาพแสดง
การเปรียบเทียบว่ากรอบสีเหลี่ยมสีเหลืองนั้น คือ พื้นที่ที่มนุษย์
กำลังให้ความสนใจอยู่ แต่เราสามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งนี้คือหนู 
เนื่องจากเพราะสามารถกวาดสายตามองรอบดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
ภาพ 1 ตัวอย่างการแยกคุณลักษณะ )Feature( ของพื้นที่ย่อย 

 

พื้นที่ในกรอกสี่เหลี่ยมที่แสดงในภาพ 1 ถ้าเห็นแค่ส่วนเดียว
เราจะไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นภาพหนู แต่เพราะว่าเรามอง
ส่วนประกอบข้างเคียงด้วย จึงเห็นเป็นภาพหนู  ซึ่ งข้อมูล
ส่วนประกอบในกรอบสี่ เหลี่ยมสี เหลืองในการทำงานของ
โครงข่ายประสาทเทียมจะถือว่าเป็นคุณลักษณะ ซึ่งจะถู ก
พิจารณาร่วมกับคุณลักษณะข้างเคียงด้วย ดังนั้นภาพ 1 จึงแสดง
ตัวอย่างการแยกคุณลักษณะของพื้นที่ย่อยให้เข้าใจ  

การจำแนกประเภทข้อมูลโดยโครงข่ายประสาทแบบคอน
โวลู ช่ันจะมีประสิทธิภาพเมื่อมีข้อมูลนำเข้าในปริมาณมาก
เพียงพอ เพราะจะทำให้แบบจำลองสามารถเรียนรู้รูปแบบของ
ข้อมูลเข้าที่หลากหลาย จึงมีโอกาสที่จะจำแนกประเภทได้ค่า
ความแม่นยำสูงด้วย  
 

4. การดำเนินงานของระบบและวิธีการที่นำเสนอ 
4.1 การวางแผนและออกแบบระบบ 

ผู้วิจัยมีความตั้งใจให้แบบจำลองที่หาได้สามารถนำไปใช้งาน
ในระบบจำแนกพันธ์ส้มโดยระบบดังแสดงในภาพ 2 เริ่มจาก
นำเข้าถ่ายภาพส้มได้ทั้งจากการถ่ายภาพและเรียกภาพส้มที่มีอยู่
แล้ว นำไปประมวลผลจำแนกชนิดของส้มจากภาพถ่ายด้วย
แบบจำลองที่เราพัฒนา แสดงคำตอบชนิดของส้มที่เป็นผลลัพธ์
ให้ผู้ใช้ทราบ  

 
ภาพ 2 ระบบที่นำแบบจำลองไปใช้ 

 
4.2 การเตรียมข้อมูลนำเข้าภาพส้ม 

งาน วิ จั ย นี้ ต้ อ งการจ ำแน กส้ ม  4 ชนิ ด  ได้ แก่  ส้ ม โอ 
ส้มเขียวหวาน ส้มจีน และ ส้มจี๊ด ด้วยภาพส้ม จึงสนใจรวบรวม
ข้อมูลภาพส้มทั้ง 4 ชนิด ดงัตัวอย่างภาพส้มที่แสดงในภาพ 3 

จากภาพที่ 3 ช่ือของส้มชนิดต่างๆ แสดงบนรูป โดยส้มโอ ใช้
ช่ือว่า somOO อยู่ที่แถวล่าวด้านซ้ายสุด, ส้มเขียวหวานใช้ช่ือว่า 
greensweet อยู่ท่ีแถวแรกรูปซ้ายสุด, ส้มจีน ใช้ช่ือว่า somjean 
อยู่ท่ีแถวบนด้านขวาสุด และส้มจี๊ดใช้ช่ือว่า somjeed  อยู่แถวที่ 
2 ภาพกลาง 
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ภาพ 3 รูปภาพผลส้ม 4 ชนิด เพือ่ใช้ในการจำแนกชนิดของส้มทั้ง 4 ชนิด 
ได้แก่ ส้มโอ (Pomelo), ส้มเขียวหวาน (Tangerine), ส้มจีน (Mandarin 

orange), ส้มจี๊ด (Kumquat) 

 
เพื่อให้แบบจำลองสามารถจำแนกภาพส้มทั้งจากภาพถ่าย

และภาพที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต เราจึงสร้างชุดข้อมูล
สำหรับฝึกฝนและทดสอบให้มาจากภาพถ่ายและภาพจาก
อินเทอร์เน็ต เพราะความสามารถในการจำแนกสิ่งของด้วยวิธี
โครงข่ายประสาทเทียมขึ้นกับคุณภาพของข้อมูลนำเข้า กล่าวคือ
ข้อมูลนำเข้าต้องมีความหลากหลายครอบคลุมลักษณะข้อมูล
นำเข้าที่ เกิดขึ้นและจำนวนข้อมูลนำเข้าต้องมีปริมาณมาก
เพียงพอ ข้อมูลที่ ไม่หลากหลายและปริมาณน้อยจะทำให้
แบบจำลองเกิดปัญหา Overfitting ได้ คือแบบจำลองสามารถ
ทายข้อมูลฝึกสอนได้แม่นยำเกือบ 100% แต่ทายข้อมูลทดสอบ
ไม่แม่นยำ ซึ่งแบบจำลองแบบนี้ไม่เหมาะสมกับการนำไปใช้
จำแนกประเภทในแอปพลิเคชั่น 

การเตรียมข้อมูล (data) โดยนำข้อมูลภาพส้ม แหล่งข้อมูล
ของรูปภาพส้มทั้งสี่ชนิดได้มาจาก 2 แหล่ง คือ  
(1) รูปภาพผลส้มถ่ายจากกล้องโทรศัพท์ จำนวน 160 ภาพ ทำ
การถ่ายภาพโดยวางผลส้มบนกระดาษสีขาว 80 แกรม แล้วใช้
กล้องบนโทรศัพท์มือถือถ่ายรูป  
(2) รูปภาพผลส้มดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ จำนวน 240 ภาพ
รูปภาพผลส้มดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ทั้งหมด 4 เว็บไซต์ [9 -12] 
เริ่มเก็บตั้ งแต่  21 กันยายน 263 – 27 กันยายน 2563 โดย
บันทึกรูปภาพเป็นนามสกุล JPG 
 

รูปภาพทั้งสี่ชนิดของส้มจะถูกตัดส่วนผลส้มและนำมาปรับ
ขนาดของรูปภาพให้มีขนาดเท่ากัน คือ ขนาดกว้าง 1000 พิกเซล 
และยาว 1000 พิกเซล รายละเอียดของข้อมูลรูปภาพส้มทั้งสี่
ชนิด แสดงในตาราง 3 

 
  ตาราง 3 จำนวนของรูปภาพและแหล่งที่มาของผลส้มแต่ละชนิด 

ชนิด ชื่อส้ม รูปถ่าย อินเทอร์เน็ต รวม 

1 ส้มโอ 40 60 100 
2 ส้มเขียวหวาน 40 60 100 
3 ส้มจีน 40 60 100 
4 ส้มจี๊ด 40 60 100 

รวม 160 240 400 
 
4.3 การสร้างแบบจำลองเพ่ือใช้ในการจำแนกประเภทผลส้ม 
(Model construction)  

โครงงานวิจัยนี้ ใช้วิธีโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลู ชัน 
(Convolutional Neural Network: CNN) สำหรับการจำแนก
ประเภทรูปภาพผลส้มทั้ง 4 ชนิด แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ีใช้ในการสอนโมเดล จำนวน 240 รูปภาพ ส่วนที่ใช้สำหรับ
การทดสอบจำนวน 60 รูปภาพ และรูปภาพที่ใช้สำหรับการ
ทดสอบ (Validation set) จำนวน 90 รูปภาพ โดยรูปภาพทั้ง 3 
ชุดไม่มีข้อมูลที่ทับซ้อนกัน โครงสร้างโครงข่ายประสาทแบบคอน
โวลูชัน ที่ใช้สำหรับการจำแนกประเภทส้มทั้ง 4 ชนิด สามารถ
แสดงโครงสร้างดังภาพ 4  

เราได้ทำการฝึกสอนโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน
ทั้งหมด 1000 รอบ แต่ละรอบได้เก็บค่าน้ำหนักในการสร้าง
แบบจำลองไว้ เมื่อฝึกสอนเสร็จ จึงเลือกค่าน้ำหนักที่ทำให้
แบบจำลองมีค่า Loss validation น้อยที่สุด เพราะแบบจำลอง
นี้จะสามารถจำแนกประเภทส้มจากภาพได้ดีที่สุด 
 
 
 
 

ภาพ 4 สถาปัตยกรรมที่เป็นโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน 

5. ผลการทดลอง 
ผลการทดสอบการจำแนกประเภทรูปภาพส้มทั้ง 4 ชนิด ด้วย

ใช้โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน โดยทำการจำแนกประเภท
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รูปภาพส้มสองชนิดคือ รูปภาพส้มที่เป็นภาพสี และรูปภาพส้มที่
เป็นภาพสี ผลการจำแนกประเภทของรูปภาพส้ม แสดงผลการ
ทดลองในตาราง 4 
ตาราง 4 ผลการทดลองภาพสี และภาพแบบสีเทาของส้ม 

ชนิดของ
รูปภาพ 

Loss Accuracy 

Test Validation Test Validation 

รูปภาพส้ม
แบบสี 
(Color) 

1.2549 1.1376 1.0000 0.8556 

รูปภาพส้ม
แบบสีเทา 
(Grayscale) 
 

0.0095 1.7377 0.9952 0.6667 

 
จากตาราง 4 แสดงผลลัพธ์ของการจำแนกประเภทส้มทั้ง 4 

ชนิด โดยรูปภาพส้มทั้ง 4 ชนิด โดยทำการทดสอบกับชนิดของ
รูปภาพ 2 ชนิดคือ รูปภาพสี (Color image) และภาพแบบสีเทา 
(Grayscale image) จากผลการทดสอบทำให้สามารถสรุปผล
การทดลองได้ดังนี้ ภาพสีนั้นมีผลต่อการจำแนกประเภทส้ม โดย
ใช้วิธีการจำแนกโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial neural 
network) ได้สูงถึง 85.56% คือ ค่าสูงสุดที่ ได้ในการทำนาย 
(predict) รูปส้มทั้ ง 4 ชนิด  โดยนำชุดข้อมูลทดสอบ (test 
dataset) และข้อมู ลตรวจสอบ (validation dataset) เข้ า
แบบจำลองเพื่อจำแนกส้มทำให้ได้ค่าความแม่นยำที่แท้จริง  
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันได้มีการรณรงค์ให้มีการแยกขยะก่อนที่จะทิ้งมาก

ขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ
ประเภทขยะมากพอ จึงทำให้ไม่เกิดความร่วมมือเท่าที ่ควร 
งานวิจ ัยนี ้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ขึ้นเพื่อใช้ในการช่วยแยกขยะโดยได้
นำเทคโนโลยีเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ได้แก่โครงข่ายประสาท
แบบคอนโวลูชันเข้ามาช่วยประมวลผลรูปภาพขยะ เพื่อให้แอป
พลิเคชันสามารถจำแนกรูปขยะออกมาให้ถูกต้องตามประเภทท่ี
แท้จริง โดยมีตัวอย่างข้อมูลรูปภาพทั้งหมด 2 ,280 รูปภาพ ซึ่ง
จำแนกรูปภาพออกตามชื่อขยะได้ 38 คลาส โดยแบ่งเป็นข้อมูล
ฝึกสอนทั้งหมด 1,900 รูปภาพ และข้อมูลทดสอบ 380 รูปภาพ 
ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพของโมเดลที่ 97% 
คำสำคัญ – การแยกขยะ ปัญญาประดิษฐ์ โครงข่ายประสาท
แบบคอนโวลูชัน การจำแนกประเภทข้อมูลภาพ 
 

ABSTRACT 
 Currently, there has been a campaign to separate 
more garbage before it is disposed of, but most people 
do not have enough knowledge and understanding 
about the type of garbage. Therefore this research 
proposed an Android application development using 
Artificial Intelligence technique called, the 
Convolutional Neural Network (CNN) used to process 
the garbage images and classify the waste in the right 
type. Sample contains 2 ,280 images, divided into 38 
classes by the waste types. The 1,900 images are used 
for training and 380 images are used for testing. The 
efficiency of the model was found at 97%. 

Keywords – Waste Separation, Artificial Intelligence, 
Convolutional Neural Network, Image Classification 
 

1. บทนำ 
เนื่องจากในปัจจุบันมีการรณรงค์ให้มีการแยกขยะก่อนที่จะ

นำขยะไปทิ้งมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่มีความรู้เรื่องในการ
แยกขยะที ่มากนักหรือมีความรู ้ในการแยกขยะในแบบที ่ไม่
ถูกต้อง ทำให้ในบางครั้งผู้คนไม่ให้ความร่วมมือในการที่จะแยก
ขยะก่อนที่จะทิ้ง ถึงแม้จะมีถังขยะที่แยกตามประเภทตั้งเรียงกัน
อยู่ โดยที่ถังขยะแต่ละใบมีสัญลักษณ์บนตัวถังขยะหรืออาจมีสี
ตัวถังขยะที่แตกต่างกัน ได้แก่ถังขยะสีเขียวรองรับขยะที่เน่าเสีย
และย่อยสลายได้ ถังขยะสีฟ้ารองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็น
พิษ ถังขยะสีเหลืองรองรับขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ถังขยะ
สีแดง หรือ ถังขยะสีเทาฝาสีส้มรองรับขยะที ่ม ีอ ันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต แม้ว่าที่ถังขยะจะมีคำเขียนบอกประเภทที่ตัวถังขยะ แต่
ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถแยกออกว่าขยะที่ตัวเองมีอยู่นั้น
เป็นขยะประเภทใดและต้องทิ้งลงในถังขยะประเภทใด ทำให้เกิด
การทิ ้งไปตามใจที ่อยากจะทิ ้งหรือทิ ้งเพราะไม่รู ้ว ่าเป็นขยะ
ประเภทใดทำให้เกิดเป็นปัญหาการทิ้งขยะลงถังขยะผิดประเภท
ได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำเสนอแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์เพื่อช่วยในการแยกประเภทขยะก่อนที่จะนำขยะไปทิ้งลง
ตามถังต่าง ๆ ตามประเภทของขยะได้อย่างถูกต้อง โดยใช้เทคนิค
ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ในการ
แยกประเภทขยะให้ผู้ใช้งานสามารถนำขยะไปท้ิงได้ถูกต้อง 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ในการทำแอปพลิเคชันสำหรับแยกขยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ 

มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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2.1 โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน (Convolutional 
Neural network) 
โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน [1[]2[]3] (Convolutional 
Neural Network) จ ั ด เ ป ็ น ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ เ ช ิ ง ล ึ ก  (Deep 
Learning) ประเภทหนึ่ง เป็นโครงข่ายประสาทเทียมหนึ ่งใน
กลุ่ม bio-inspired โดยที ่CNN จะจำลองการมองเห็นของมนุษย์
ที่มองพื้นที่เป็นท่ีย่อยๆ จากการแยกแยะคุณลักษณะของรูปภาพ 
เช่น สี ลายเส้น ขอบ และอื่นๆ แล้วนำคุณลักษณะมารวมกันเพื่อ
ทายว่าภาพที่นำมาคือภาพของอะไร ในการทำงานของโครงข่าย
ป ร ะ ส า ท แ บ บ ค อ น โ ว ล ู ช ั น (Convolutional Neural 
Network) จะมีขั้นตอนกระบวนการทำงานอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี ้

1) คอนโวลูชัน (Convolution) ในการทำคอนโวลูชันเป็น
การทำเพื่อระบุคุณลักษณะสำคญัของรูปภาพ โดยจะทำการสรา้ง 
Feature Detector (เมทริกซ์ ขนาด 3*3) เป็นตัวกรองเพื่อใช้
แยกองค์ประกอบของรูปภาพ เช่น เส้นขอบ สี และอื่นๆ มาทำ
การคูณเมทริกซ์ทั ้งหมดแล้วจะได้ Feature Map จำนวนมาก
โดยจะเรียกทั้งหมดว่า Convolutional Layer ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพ 1 Convolutional Layer 

 

 2) ฟังก ์ช ันกระตุ ้น (Activation function)  เพื ่อทำการ
แปลงค่าเมทริกซ์ในฟีเจอร์แมพที่ได้ขั้นตอนคอนโวลูชันให้อยู่ใน
รูปของ nonlinear คือการไม่ให้มีลักษณะเป็นเชิงเส้น และช่วย
แก้ปัญหาการไล่ระดับสีที่หายไป ทำได้โดยเปลี่ยนค่าในเมทริกซ์ที่
มีค่าติดลบให้กลายเป็น 0 ส่วนค่าที่เป็นค่าบวกให้คงเดิมไว้ จะ
น ิยมใช ้ว ิธ ี  Softmax function ง ่ายต ่อการคำนวณและได้
ประสิทธิภาพที่ดี 

3) การพูลลิ่ง (Pooling) เป็นการลดมิติฟีเจอร์แมพให้มีขนาด
ที่เล็กลง แต่คงรักษารายละเอียดของรูปภาพ การพูลลิ่งจะมี
ประโยชน์ในเรื่องของความไวในการคำนวณเพราะขนาดที่เล็กลง 
และยังช่วยการแก้ปัญหาการที่โมเดลตอบสนองต่อการรบกวน
จำนวนมาก (Overfitting) การพูลลิ่งที่นิยมใช้ พูลลิ่งด้วยค่าสงูสดุ 

(Max Pooling) และค่าเฉลี่ย (Mean Pooling) ดังแสดงในภาพ
ที่ 2 ซึ่งแสดงถึงการพูลลิ่งด้วยค่าสูงสุด (Max Pooling) 

 

 
ภาพ 2 Max Pooling 

 

4) การเชื ่อมต่อกันของแต่ละชั ้นอย่างสมบูรณ์ (Fully 
Connected Layer) ขั้นตอนนี้จะทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนคอนโวลูชัน
จนถึงขั้นตอนการพูลลิ่ง จนกว่าจะเกิดการเชื่อมกันของแต่ละชั้น
ได้อย่างสมบูรณ์ ดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพ 3 Fully Connected Layer 

 
2.2 การแบ่งประเภทของขยะ 

ขยะมีหลายรูปแบบสามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ
ของขยะได้เป็น  4 ประเภท แสดงดังภาพที่ 4 ได้แก ่

 
ภาพ 4 ประเภทของขยะ 
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1) ขยะทั่วไป (General waste) คือ ขยะที่มีลักษณะที่ย่อย
สลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

2) ขยะอินทรีย์ (Compostable waste) คือ ขยะที่เน่าเสีย
และย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ 

3) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) คือ ขยะที่สามารถนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 

4) ข ย ะ อ ั น ต ร าย  ( Hazardous waste) ค ื อ  ข ย ะ ท ี ่ มี
องค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ  

 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในปีค.ศ. 2017 Carlos Affonso และคณะ ]4[ ได้นำเสนอ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจำแนกคุณภาพของไม้กระดานตามภาพ 
ซึ่งจะเปรียบเทียบการใช้การเรียนรู้เชิงลึก โดยเฉพาะโครงข่าย
ประสาทแบบคอนโวลูชันกับการผสมผสานของเทคนิคการแยก
คุณสมบัติตามพื้นผิวและเทคนิคดั้งเดิม ก็คือ  Decision Tree, 
Neural Networks, Nearest neighbors แ ล ะ  Support 
Vector Machinesโดยจะแสดงให้เห็นว่าเทคนิคการเรียนรู้เชิง
ลึกท่ีใช้กับงานการประมวลผลภาพมีประสิทธิภาพในการคาดเดา
ได้ดีกว่า เทคนิคการจำแนกแบบดั้งเดิมโดยส่วนใหญ่จะอยู่ใน
สถานการณ์ที ่มีความซับซ้อนสูง เทคนิคการเรียนรู ้เชิงลึกจะ
ระบุ และแยกคุณลักษณะโดยตรงโดยพิจารณาว่าม ีความ
เกี่ยวข้องใน ชุดข้อมูลรูปภาพท่ีกำหนด  

ในปีพ.ศ. 2562 พิมพา ]5[ ได้นำเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจำแนกภาพด้วยโครงข่ายประสาทแบบคอน
โวลูชันโดยใช้เทคนิคการเพิ่มภาพ และเปรียบเทียบค่าความ
แม่นยำของเทคนิคการสร้างภาพเทียมแบบต่าง ๆ ในรอบแรกจะ
ฝึกสอนด้วยการแบ่งข้อมูลเพื่อฝึกสอนทั้งหมด 50,000 ภาพ และ
อีก 10,000 ภาพไว้สำหรับทดสอบ ซึ่งรอบนี้ค่าความแม่นยำจะ
ได้ 84.79% ส่วนในรอบที่ 2 จะทำการสุ่มภาพจากทุกหมวดมา
เพื ่อสร้างภาพเทียมด้วยวิธ ีการต่าง  ๆ ไม่ว ่าจะเป็นปร ับสี
ภาพ หมุนภาพ ย่อ ขยาย หรือกลับด้านของภาพ อย่างใดอย่าง
หนึ่งในแต่ละภาพ จนได้ภาพใหม่มาอีก 10,000 ภาพ ซึ่งของเดิม
ม ี อ ี ก  50,000 ภ า พ  จ ึ ง ท ำ ใ ห ้ ม ี ข ้ อ ม ู ล ไ ว ้ ฝ ึ ก ส อ น
ทั ้งส ิ ้น 60,000 ภาพ ทำการฝึกสอนใหม่ 300 รอบ ค่าความ
แม่นยำจากการใช้เทคนิคการเพิ่มภาพด้วยการสร้างภาพเทียม
เพิ่มขึ้นเป็น 87.57%  
 

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองนี้ได้นำรูปภาพจำนวน 2,280 รูปภาพ 

ซึ่งจำแนกรูปภาพออกตามช่ือขยะได้ 38 คลาส เช่น กระดาษทิชชู่ 
กล่องโฟม ซองบะหมีกึ ่งสำเร็จรูป ใบไม้ เศษอาหาร มูลสัตว์ 
ขวดน้ำพลาสติก โลหะ กระดาษ แก้ว ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ 
ถังสี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หน้ากากอนามัย เป็นต้น 
โดยที่จะนำรูปภาพแต่ละคลาสมาทำการจัดกลุ่มโดยที่ได้เป็น 4 
กลุ่มตามประเภทของขยะ ได้แก่ ขยะประเภททั่วไป ขยะประเภท
อินทรีย์ ขยะประเภทรีไซเคิล และขยะอันตราย และเพิ่มขยะ
ประเภทติดเชื้อสำหรับหน้ากากอนามัย เข็มฉีดยา และถุงมือยาง
เข้าไปด้วย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ Tensorflow Keras และ แอน
ดรอยด์ สตูดิโอ (Android studio) โดยจะทำการสร้างโมเดล
โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันและทำการวิเคราะห์จำแนก
รูปภาพว่าเป็นขยะชนิดใด 
 วิธีการดำเนินงานของแอปพลิเคชันสำหรับแยกขยะด้วย
ปัญญาประดิษฐ์มีรายละเอียดต่อไปนี ้
 สถาป ัตยกรรมของระบบท ี ่ แสดงถ ึ ง โครงสร ้ างของ
ส่วนประกอบของโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการสร้างระบบ แสดง
ดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพ 5 สถาปัตยกรรมระบบของแอปพลิเคชัน 

 

จากภาพที่ 5 สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
1) ผู้ใช้ (User): ผู้ใช้ทำการเลือกฟังก์ชันท่ีต้องการ 
2) Android application: เป็นส่วนที่รับคำสั่งจากผู้ใช้และ

ส่วนของการแสดงผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ทำการป้อนคำสั่ง ซึ่งประกอบไป
ด้วยฟังก์ชันถ่ายภาพ (ผู้ใช้สามารถเลือกได้ระหว่างถ่ายภาพและ
เล ือกภาพจากแกลอร ี) ฟ ังก ์ช ันด ูประว ัต ิภาพที ่ผ ่านการ
ประมวลผลแล้วและฟังก์ชันข้อมูลเกี่ยวกับประเภทขยะ 

3) TensorFlow Lite:  เป็นส่วนการประมวลผลที่นำรปูภาพ
ที่ได้จากการถ่ายรูปภาพหรือการนำรูปภาพจากแกลอรี มาทำ
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การประมวลผล โดยการใช้วิธีการประมวลภาพและจำแนก
รูปภาพจัดกลุ่มได้ 

4) Database: เป็นส่วนของฐานข้อมูลที่จะเก็บข้อมูลที่ทำ
การประมวลผลไว้และสามารถดึงข้อมูลที่เก็บไว้ไปแสดงเมื่อ
ต้องการเลือกดูประวัติภาพท่ีทำการประมวลผลแล้ว 
 

แผนภาพยูสเคสของแอปพลิเคชันสำหรับแยกขยะด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ แสดงให้เห็นขั้นตอนการใช้งานดังภาพที่ 6 

 

   
ภาพ 6 Use Case Diagram ของแอปพลิเคชัน 

 

จากภาพที่ 6 หลักการทำงานของแอปพลิเคชันสำหรับแยก
ขยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ เริ ่มจากการที่ผู ้ใช้งานทำการเลือก
ฟังก์ชันเพื่อถ่ายภาพหรือทำการเลือกรูปภาพจากแกลอรีเพื่อ
นำไปประมวลผลว่าขยะที่ถ่ายไปเป็นขยะประเภทอะไร ผู้ใช้งาน
สามารถทำการเลือกฟังก์ชันดูประวัติภาพท่ีผ่านการประมวลแล้ว
เพื่อดูสิ่งที่เคยทำการประมวลผลไปแล้วได้ และผู้ใช้งานสามารถ
เลือกฟังก์ชันดูข้อมูลเกี่ยวกับประเภทขยะต่าง ๆ เพื่อรู้จักกับ
ประเภทของขยะได้ 
 

แผนภาพแสดงลำดับการทำงานการเลือกฟังก์ชันเพื่อ
ถ่ายภาพ แสดงภาพที่ 7 

 

 
ภาพ 7 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานการเลือกฟังก์ชันเพื่อถ่ายภาพ 

 
จากภาพที่ 7 เมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชันถ่ายภาพ บนหน้าจอ UI 

จะปรากฎหน้าจอให้ผู้ใช้ทำการถ่ายภาพหรือเลือกภาพจากแกลอ
รี สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

1) ผู ้ใช้ถ่ายภาพ: เปิดกล้องขึ ้นมาในหน้าจอ UI ทำการจับ
ภาพและส่งภาพที่จับไปเข้าสู่ขบวนการของ TensorFlow และ
ส่งภาพต่อไปที่ Image Classification เพื ่อทำการประมวลผล
แล้วนำไปเก็บลงบนฐานข้อมูล (Database) 

2) ผู้ใช้เลือกภาพจากแกลอรี: ทำการเลือกภาพจากแกลอรี 
แกลอรีรูปภาพปรากฏขึ้นมาบนจอ UI ผู้ใช้ทำการเลือกภาพและ
ส่งภาพที่จับไปเข้าสู่ขบวนการ TensorFlow และส่งภาพต่อไปท่ี 
Image Classification เพื่อทำการประมวลผลแล้วนำไปเก็บลง
บนฐานข้อมูล 

หลังจากทำการประมวลรูปภาพจากการเลือกของผู้ใช้งาน
แล้ว ข้อมูลที่ถูกประมวลจะถูกจัดลงบนฐานข้อมูล และจะถูกคืน
ค่าภาพที่ทำการประมวลผลแล้วไปแสดงบนหน้าจอให้กับผู้ใช้งาน 
 

แผนภาพแสดงลำดับการทำงานฟังก์ชันดูประวัติภาพท่ีผ่าน
การประมวลผลแล้ว แสดงภาพที่ 8 
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ภาพ 8 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานฟังก์ชันดูประวัติภาพที่ผ่านการ
ประมวลผลแล้ว 

 

จากภาพที่ 8 เมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชันดูประวัติภาพที่ผ่านการ
ประมวลผลแล้ว ระบบจะทำการส่งคำสั่งไปที่ฐานข้อมูล เพื่อให้
ฐานข้อมูลทำการคืนค่าประวัติภาพและนำค่าประวัติภาพที่ผ่าน
การประมวลผลแล้วปรากฏบนหน้าจอให้กับผู้ใช้งาน 

 
แผนภาพแสดงลำดับการทำงานฟังก์ชันดูข้อมูลเกี่ยวกับ

ประเภทขยะ แสดงภาพที่ 9 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 9 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานฟังก์ชันดูข้อมูลเกี่ยวกับประเภท
ขยะ 

จากภาพที่ 9 เมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชันดูข้อมูลเกี่ยวกับประเภท
ขยะ บนหน้าจอ UI จะปรากฎหน้าจอให้ผู้ใช้ทำการเลอืกประเภท
ของขยะที่ผู้ใช้ต้องการจะดู 

1) ขยะประเภททั่วไป: เมื่อผู้ใช้เลือกประเภทขยะทั่วไป ระบบ
จะทำการส่งคำสั่งไปที่ฐานข้อมูล เพื่อให้ฐานข้อมูลทำการคืนค่า
ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทขยะประเภทขยะทั่วไป ปรากฏบนหน้าจอ
ให้กับผู้ใช้งาน 

2) ขยะประเภทอินทรีย์: เมื่อผู้ใช้เลือกประเภทขยะอินทรีย์ 
ระบบจะทำการส่งคำสั่งไปที่ฐานข้อมูล เพื่อให้ฐานข้อมูลทำการ

คืนค่าข้อมูลเกี่ยวกับประเภทขยะประเภทขยะอินทรยี์ ปรากฏบน
หน้าจอให้กับผู้ใช้งาน 

3) ขยะประเภทรีไซเคิล: เมื่อผู้ใช้เลือกประเภทขยะรีไซเคิล 
ระบบจะทำการส่งคำสั่งไปที่ฐานข้อมูล เพื่อให้ฐานข้อมูลทำการ
คืนค่าข้อมูลเกี่ยวกับประเภทขยะประเภทขยะรีไซเคิล ปรากฏบน
หน้าจอให้กับผู้ใช้งาน 

4) ขยะประเภทอันตราย: เมื่อผู้ใช้เลือกประเภทขยะอันตราย 
ระบบจะทำการส่งคำสั่งไปที่ฐานข้อมูล เพื่อให้ฐานข้อมูลทำการ
คืนค่าข้อมูลเกี่ยวกับประเภทขยะประเภทขยะอันตราย ปรากฏ
บนหน้าจอให้กับผู้ใช้งาน 

ในส่วนของการสร้างโมเดลได้นำวิธี Transfer Learning มา
ช่วยในการปรับแต่งโมเดล MobileNetV2 เพื่อฝึกสอนต่อด้วยชุด
ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองนี้เพื่อให้จำแนกได้เป็น 38 คลาส โดย
กำหนด Activation Function ใน Dense Layer เป็น Softmax 
Function ใช้ Optimizer เป ็น RMSprop ค่า Learning Rate 
เ ท ่ า ก ั บ  0 . 0 0 0 1  ม ี  Loss Function เ ป ็ น  Categorical 
Crossentropy และว ัดประส ิทธ ิภาพของ โม เดลด ้ วยค่ า 
Accuracy โดยจะทำการฝึกสอนโมเดลทั ้งหมด 10 epochs 
แสดงดังภาพท่ี 10 

 

 
ภาพ 10 ขั้นตอนการสร้างโมเดล 

 จากภาพท่ี 10 เมื่อทำการฝึกสอนโมเดลครบทั้งหมด 10 
epochs แล้วจะเห็นได้ว่าโมเดลนีม้ีค่า Accuracy เท่ากับ 97% 

 

5. ผลการดำเนินงานวิจัย 
 ในการดำเนินงานวิจัยนี้ได้สร้างโมเดลสำหรับการจำแนกขยะ
แต่ละชนิดที่มีค่าประสิทธิภาพของโมเดลที่ 97% โดยที่เมื่อนำ
รูปภาพที่อยู่นอกเหนือจากข้อมูลที่ใช้ในการทดลองนี้ไปทดสอบก็
ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แสดงดังภาพท่ี 11 
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ภาพ 11 ผลลัพธจ์ากโมเดล 

 
 จากภาพท่ี 11 ผลลัพธ์ของโมเดลทีไ่ด้คือบอกว่ารูปภาพที่
นำมาทดสอบคือกระดาษ ซึ่งปรากฏว่าเมื่อให้แสดงผลรูปภาพที่
นำมาทดสอบ รปูภาพนั้นก็เป็นรูปภาพของกระดาษจริง ๆ 
 

ในส่วนของแอปพลิเคชันการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
(User Interface) ในส่วนของฟังก์ชันหลัก แสดงได้ดังภาพที่ 12 
ถึงภาพที่ 16 

 

 
ภาพ 12 หนา้จอหลกัของแอปพลิเคชัน 

 
 จากภาพท่ี 12 เป็นหน้าจอแรกของแอปพลิเคชันที่เป็นหน้าที่
รวมฟังก์ชันทุกฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน ดังนี ้ ฟังก์ชันเพื่อ
ถ่ายภาพ ฟังก์ชันดูประวัติภาพที่ผ่านการประมวลผลแล้ว และ
ฟังก์ชันดูข้อมูลเกี่ยวกับประเภทขยะ 

 

 
ภาพ 13 หนา้จอถา่ยภาพ 

 
 จากภาพที่ 13 เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ถ่ายภาพหลังจากที่ผู้ใช้ทำ
การเลือกฟังก์ชันเพื่อถ่ายภาพ ในหน้าจอนี้ผู้ใช้จะสามารถเลือก
ได้ว่าจะทำการถ่ายภาพหรือจะทำการเลือกภาพจากแกลอรี่โดย
การกดไอคอนท่ีมุมบนซ้าย 

  

 
ภาพ 14 หนา้จอแสดงผลลัพธ ์

 
 จากภาพที ่ 14 เป็นหน้าจอแสดงผลลัพธ์หลังจากผู ้ใช้นำ
รูปภาพที่เกิดจากการถ่ายภาพหรือเลือกภาพจากแกลอรี่มาให้
แอปพลิเคชันทำการประมวลผล 
 

  

 
ภาพ 15 หนา้จอแสดงประวัติภาพที่ผ่านการประมวลผลแลว้ 
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 จากภาพที ่ 15 เป็นหน้าจอแสดงประวัติภาพที ่ผ ่านการ
ประมวลผลแล้ว จากการใช้งานของผู้ใช้งานท้ังหมดที่เคยนำภาพ
มาประมวลผล 

 

 
ภาพ 16 หนา้จอแสดงข้อมูลเกีย่วกับประเภทขยะ 

 
 จากภาพท่ี 16 เป็นหน้าจอแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทขยะ

ให้กับผู้ใช้ที่ต้องการดูข้อมูลของประเภทของขยะต่าง ๆ 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับแยกขยะด้วยปัญญา 

ประดิษฐ์ทางผู้วิจัยได้ทำการเลือกการจำแนกรูปภาพด้วยวิธี  
ประมวลผลโดยใช้การประมวลผลการเร ียนรู้ เช ิงล ึกแบบ 
โ ค ร ง ข ่ า ย ป ร ะ ส า ท แ บ บ ค อ น โ ว ล ู ชั น 
เ ท ค น ิ ค ก า ร เ ร ี ย น รู้ แ บ บ เ ช ิ ง ล ึ ก จ ะ ส า ม า ร ถ ร ะ บุ  
และแยกคุณลักษณะโดยตรงโดยพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องใน 
ชุดข้อมูลรูปภาพท่ีกำหนดใด  

 
7. สรุปผลงานวิจัย 

จากการพ ัฒนาแอปพล ิ เคช ันสำหร ับแยกขยะด ้ วย
ปัญญาประดิษฐ์ จะช่วยทำให้เก ิดการแยกขยะได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ความแม่นยำในการแยกขยะได้ตรงตาม
ประเภทขึ้นอยู่กับข้อมูลชุดฝึกสอน ถ้ามีข้อมูลชุดฝึกสอนที่มาก
พอจะทำเกิดการรู้จำที่แม่นยำทำให้แอปพลิเคชันสามารถแยก
ขยะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
     ในปัจจุบัน สถานการณ์ของโรคโควิด-19 (Covid-19) มีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตเป็น
จำนวนมาก ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ยังคงรับมือกับจำนวนผู้
ต ิดเชื ้อจำนวนมากต่อว ัน ทำให้การรักษานั ้นเป็นไปอย ่าง
ยากลำบาก และต้องใช้เวลานานในการตรวจจับโรค รวมถึงเวลา
รอผลการตรวจต่อคนด้วย งานวิจัยนี้นำเสนอการนำเทคโนโลยี
ด ้านโครงข ่ายประสาทแบบคอนโวล ูช ัน  (Convolutional 
Neural Network) แบบเฉพาะที ่ช ื ่อ ResNet-50 เข ้ามาช่วย
ประมวลผลรูปภาพ CT Scan ของปอด ทำให้บุคลากรทางการ
แพทย์สามารถนำผลวินิจฉัยไปประกอบการตรวจจับโรคโควิด-19 
ได้รวดเร็วขึ ้น โดยมีตัวอย่างข้อมูลรูปภาพ 3 ,222 ตัวอย่าง 
ประกอบด้วย ภาพ CT Scan ปอดที่ติดเชื ้อโควิด-19 จำนวน 
1,596 ตัวอย่างและภาพ CT Scan ปอดที่หายจากการติดเชื้อโค
วิด-19 จำนวน 1,626 ตัวอย่าง ซึ่งจะมีการนำข้อมูลทั้งหมดไป
สร้างเป็นโมเดลโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน และทำการ
ประมวลผลรูปภาพต่าง ๆ ผ่านโมเดลดังกล่าว โดยมีอัตราส่วน
การแบ่งข้อมูลเรียนรู้และทดสอบข้อมูลเป็น 80:20 และนำเสนอ
ผลลัพธ์ที่ได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีและพร้อมใช้
งานในอนาคต  
คำสำคัญ -- โควิด-19 ซีทีสแกน การเพิ่มจำนวนรูปภาพ การ
เรียนรู้เชิงลึก โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน 
 

ABSTRACT 
 Currently, the severity of COVID-19 is steadily 
increasing and results in a large number of infections 
and deaths. Therefore, medical personnel have to deal 
with a large number of infected people per day. This 

makes the difficult treatment and a long time to detect 
the disease, including waiting time for detection results 
per person. This paper proposed an alternative method 
using the Convolutional Neural Network (CNN) named 
ResNet-50 technology for lung CT Scan images 
detection which will help the medical personnel to 
diagnose results in the detection of COVID-19 faster. 
The 3,222 samples, including 1,596 CT scan images of 
COVID-19 infected lungs and 1,626 samples of CT scan 
images of the lungs recovered from COVID-19 infection 
were used in these experiments. Then all data will be 
generated with the mathematical models and various 
images will be processed through these models with 
ratio of training data and testing data at 80:20. 
Moreover, the results of the diagnosis will be displayed 
via Web application which produce good results and be 
ready for further usage. 
Keywords - Covid-19, CT Scan, Image Augmentation, 
Deep Learning, Convolutional Neural Network 
 

1. บทนำ 
เนื่องจากปัจจุบัน ทุกประเทศต้องเผชิญกับโรคระบาดชนิด

ใหม่ที ่ไม่เคยมีมาก่อน และไม่สามารถหาวิธีการรักษาได้อย่าง
ทันท่วงที ซึ่งโรคระบาดนี้เกิดจากไวรัสที่ชื่อว่า “SARS-CoV-2” 
ต่อมา องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ตั้งชื่อโรคระบาดอย่างเป็น
ทางการว่า “Corona Virus Disease Starting in 2019 หรือ 
COVID-19” ซึ่งถือเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงอย่างมาก เนื่องจาก
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เช ื ้อโรคชนิดนี ้  เม ื ่อเข ้าสู ่ระบบอวัยวะภายใน เชื ้อโรคจะ
แพร่กระจายไปท่ัวปอด ทำให้ปอดทำงานได้ไม่เต็มที่ และเมื่อเช้ือ
โรคแพร่กระจายมากขึ้น ก็จะส่งผลให้การทำงานของอวัยวะ
ภายในล้มเหลวได้ และนำไปสู่การเสียชีวิตในท่ีสุด โดยโรคระบาด
นี้ได้เกิดขึ ้นภายในปี ค.ศ. 2019 และเริ ่มแพร่ระบาดสู่หลาย
ประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้ในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อดังกล่าวทั่วโลก
แล้วจำนวน 93,087,421 คน รักษาหายแล้วจำนวน 51,346,722 
คน และโรคระบาดนี ้ได ้คร ่าช ีว ิตผ ู ้ต ิดเช ื ้อไปแล้วจำนว น 
1,993,699 คน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก (ข้อมูลสถิติของวันที่ 
15 มกราคม 2564)  

นอกจากน้ีแล้ว บุคคลที่ต้องเผชิญหน้ากับโรคระบาดนี้อย่าง
ใกล้ชิดที่สุด นั่นก็คือ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งนอกจากบุคคล
เหล่านี้จะต้องทำการรักษาให้กับผู้ติดเชื้อแล้ว ยังต้องคิดค้น วิจัย 
และวางแผนการรับมือกับโรคระบาดนี้อย่างเร่งด่วนและหนัก
หน่วงในแต่ละวัน เพื่อรับมือกับโรคระบาดให้ได้เร็วที่สุดและมี
ประสิทธิภาพ และด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มจำนวนขึ้น ทำให้
การตรวจสอบหาโรคระบาดนี้เป็นไปได้ยากขึ้น เนื่องจากต้องใช้
ชุดอุปกรณ์การตรวจหาโรคโดยเฉพาะ และสามารถใช้ชุดอุปกรณ์
ดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง ทำให้ต้องเร่งผลิตชุดอุปกรณ์ให้
มากขึ้นและเพียงพอต่อแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ด้วยเหตุผล
สำคัญนี้ ทำให้การรับมือและป้องกันโรคระบาดดังกล่าวเกิดความ
ล่าช้าขึ้น และไม่สามารถรักษาผู้ติดเชื้อได้อย่างทันเวลาเนื่องจาก
ตรวจพบว่าติดเชื ้อช้าเกินไป ซึ ่งหากบุคลากรทางการแพทย์
สามารถตรวจหาโรคระบาดนี ้ได ้อย ่างรวดเร ็วโดยการนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย จะทำให้การตรวจหาโรคระบาด
ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายขึ้น 

งานวิจัยนี้จึงนำเสนอวิธีการตรวจจับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า “โครงข่ายประสาทแบบคอน
โวลูชัน (Convolutional Neural Network)” ซึ่งเป็นวิธีการที่
สามารถประมวลผลและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ
มาก โดยการให้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ประมวลผลแทนมนุษย์ ซึ่งช่วย
ลดเวลาในการตรวจหาเชื้อไวรัสได้อย่างดี และสามารถปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาระบบผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทันที ทำให้การตรวจจับ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถทำได้รวดเร็วขึ้น เหมาะกับการ
นำไปใช้ตรวจจับเช้ือได้จริงอีกด้วย 

 
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนาระบบตรวจจับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนี้ 
2.1 โควิด-19 (Covid-19) 

Covid-19 [1] เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Corona 
Virus) หรือชื ่อแบบทางการว่า SAR-CoV-2 จัดอยู ่ในวงศ์ของ 
Coronaviridae เป็นโรคในระบบทางเดินหายใจ ค้นพบที่แรกที่
เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 
โดยเพศชายจะมีอัตราการติดเชื ้อมากกว่าเพศหญิงถึง 56:44 
และมักพบผู้ติดเชื้อได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 35 ปีเป็นต้นไป โดยความ
ร้ายแรงของโรคนี้ทำให้มีผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั่ว
โลก ไม่เว้นแต่ในประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลวันที่ 15 มกราคม 
2564 [2] มีผู้ติดเชื้อ 93,087,421 ราย ผู้หายจากการติดเช้ือแล้ว 
51,346,722 และผู้เสียชีวิต 1,993,699 ราย ปัจจุบัน ประเทศที่
มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือประเทศสหรัฐอเมริกา  

นอกจากน้ี ยังมีข้อมูลการติดเช้ือจากภายในประเทศไทยเอง 
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 11,262 คน ผู้หายดีจากการติดเชื้อแล้ว 7,660 คน 
และผู้เสียชีวิต 69 คน จัดอยู่ในอันดับที่ 127 จาก 190 ประเทศ 
โดยแนวโน้มผู้ติดเชื้อในประเทศไทยถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แต่ปัจจุบันการเพิ่มจำนวนนั้นเป็นแนวเส้นตรงแล้ว โดยผู้ติดเช้ือ
ส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่มาจากต่างประเทศ แรงงานต่างด้าว และผู้ที่
สัมผัสใกล้ชิดกับแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น รวมถึงผู้ที่หายจากการติด
เชื ้อก็มีการเพิ่มขึ ้นช้า ๆ เช่นเดียวกัน ส่วนผู้เสียชีวิตยังอยู่ใน
ระดับที่น้อยมาก ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการรักษาของบุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง 
2.2 CT Scan (Computerized Tomography) 

CT Scan [3] เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะใน
ร่างกาย ด้วยการฉายรังสีเอ็กซ์ผ่านอวัยวะที่ต้องการจะตรวจใน
แนวตัดขวาง แล้วจึงใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลภาพด้วย
การประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถสร้างภาพใน
ระนาบต่าง ๆ ได้ หรือจะแสดงเป็นภาพประเภทอื่น ๆ ก็ได้ เช่น 
ภาพ 3 มติิ เป็นต้น 
 
2.3 โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูช ัน (Convolutional 
Neural Network) 

โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน [4] คือ การเรียนรู้เชิงลึก
ประเภทหนึ ่งที ่เป็นที ่นิยมสำหรับการนำมาใช้ในการจำแนก
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ประเภทของรูปภาพ โดยโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันจะ
ประกอบไปด้วย 4 ช้ัน หลัก ๆ แสดงดังภาพที่ 1 

 

 
 ภาพ 1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน 

 
โดยแต่ละชั้นสามารถอธิบายลักษณะและการทำงานได้ ดังนี้ 

1) Convolution layer – ชั้นที่ทำหน้าที่แยกองค์ประกอบ
ที่ได้จากภาพ เช่น รูปทรง ขอบ สี เป็นต้น โดยการใช้ค่าพิกเซล 
ซึ ่งค่าพิกเซลที ่ได้จากรูปภาพทั่วไปนั ้นจะประกอบไปด้วย 3 
แชนแนล (Channel) แบ่งเป็น สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ค่าใน
แต่ละจุดจะแสดงถึงความเข้มของสี ซึ่งจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255 
จากความเข้มน้อยไปหามาก โดยจะเริ่มจากการกำหนดขนาด
ของตัวกรอง (Filter) หรือ Kernel ในการตรวจสอบเพื่อแยก
องค์ประกอบของรูป ในกระบวนการนี้จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น
ผ ังค ุณลักษณะ (Feature map) โดยมีต ัวอย่างขั ้นตอนการ
คำนวณแสดงดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพ 2 วธิีการคำนวณหาผังคุณลักษณะในชั้นคอนโวลูชัน และผัง

คุณลักษณะที่ได้ 
 

2) Rectified Linear Unit layer (ReLU) – ห ล ั ง จ า ก
กระบวนการในชั ้นคอนโวลูชัน จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผัง
คุณลักษณะ ซึ่งยังคงเป็นลักษณะเชิงเส้นอยู่ โดยการที่จะให้
โมเดลเรียนรู ้จากรูปภาพนั้นจำเป็นต้องกำจัดลักษณะเชิงเส้น
ออกไป โดยในชั้นนี้จะทำการแทนค่าที่ติดลบให้เป็นค่า 0 เมื่อ
หลังจากแทนค่าติดลบให้เป็น 0 หมดแล้วในผังลักษณะจะได้เป็น
ค่าบวก ซึ่งในโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรม (Architecture) ของ 
Convolution Neural Network นั ้น บางโครงสร้างจะมีการ
ซ้อนกันของชั ้น Convolution กับชั ้น ReLU เพื ่อทำให ้ผัง

คุณลักษณะขจัดความเป็นลักษณะเชิงเส้นได้ดีขึ้น โดยมีตัวอย่าง
ขั้นตอนการคำนวณแสดงดังภาพที่ 3 
 

 
 ภาพ 3 วิธีคำนวณหาผังคุณลักษณะในชั้น ReLU และผังคุณลักษณะที่ได้ 

 
3) Pooling Layer – การพูลล ิ ่งค ือการลดขนาดของผัง

คุณลักษณะเพื่อให้การคำนวณเร็วขึ ้น แต่การลดขนาดของผัง
คุณลักษณะยังคงต้องคงไว้ซึ่งลักษณะสำคัญต่าง ๆ ของรูปภาพ 
โดยสามารถจำแนกการพูลลิ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น พูลลิ่ง
ด ้วยค่าสูงสุด (Max Pooling) พูลลิ ่งด ้วยค่าเฉลี ่ย(Average 
Pooling) เป็นต้น ในปัจจุบันมักนิยมใช้การพูลลิ่งค่าสูงสุด เพราะ
ค่าพิกเซลที่ได้จากพูลลิ่งนั้นเป็นค่าความเข้มสูงสุดของสีทำให้เห็น
ลักษณะเด่นชัด เช่น เส้นของรูป เป็นต้น โดยมีตัวอย่างขั้นตอน
การคำนวณแสดงดังภาพที่ 4  
 

 
ภาพ 4 วธิีคำนวณหาผังคุณลักษณะในชั้น pooling และผังคุณลักษณะที่ได้ 

 
4) Fully Connected Layer – ในชั ้นของ Convolution, 

ReLU และ Pooling จะมีการทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมาถึงช้ัน 
Fully Connected Layer ซึ ่งในชั ้นนี ้จะนำ Artificial Neural 
Network มาใช้ในการจำแนกประเภทของผลลัพธ์ โดยก่อนที่จะ
นำข้อมูลเข้ามาจะมีการลดมิติของเมทริกซ์ลงเรียกว่าการทำ 
Flatten เพื่อให้ขนาดของเมทริกซ์ก่อนๆเหลือเพียงมิติเดียว โดย
มีตัวอย่างของชั้น Fully Connected รวมถึงกระบวนการก่อน
หน้านี้แสดงดังภาพที่ 5 

= 
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ภาพ 5 ตัวอย่างในชั้น Fully Connected และกระบวนการก่อนหนา้นี้ จน

ไปสู่ label ที่ได้ 

 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากการใช้ทฤษฏีที ่เกี่ยวข้องมาช่วยในการดำเนินงาน
แล้ว ยังต้องใช้งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้วิธีการต่าง ๆ ให้การ
ตรวจจับโรคออกมาได้ด ีและคุ ้มค ่าทรัพยากรที ่ส ุด โดยมี
รายละเอียดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     ในปี พ.ศ. 2563 Kiran และคณะ [5] ได้ศึกษาและนำ Multi-
Image Representation มาใช้ในงานวิจัย ซึ่งเป็นการนำรูปภาพ
ที่ผ่านการ filter มารวบรวมและเพิ่มจำนวนเข้าไปในชุดข้อมูล
เก่า เพื่อให้โมเดล CNN ไม่ทำการรู้จำข้อมูลที่มีอยู่ชุด ๆ เดียว 
และเรียนรู้ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะทำให้โมเดลนั้นเกิด
โอกาส Overfitting น้อยลง หรือวิธีการนี้สามารถเรียกได้อีก
อย่างหนึ่งว่า Image Augmentation นั่นเอง โดยงานวิจัยนี้จะมี
ตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว แบ่งเป็นรูปภาพ CT 
Scan ปอดที่เป็นโควิด-19 และไม่เป็นโควิด-19 ดังตัวอย่างภาพที่ 
6 และภาพที่ 7 ตามลำดับ 
 

 
ภาพ 6 Multi-Image Representation ของผู้ที่ไม่ติดเชื้อโควิด-19 

 

 
ภาพ 7 Multi-Image Representation ของผู้ที่ติดเช้ือโควิด-19 

 

     นอกจากนี้ ในงานวิจัยของ Kiran และคณะ [5] ได้ออกแบบ
และทดลองนำโมเดลโครงข่ายประสาทเชิงลึก ขนาด 32 ชั้น 64 
ชั ้น และ 128 ชั ้นตามลำดับ รวมถึงโมเดล ResNet-50 และ 
VGG-16 มาทำการทดลองและเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพการประมวลผล มีการแบ่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้และ
ทดสอบโมเดลในอัตราส่วน 90:10 80:20 70:30 และ 60:40 
ตามลำดับ ซึ่งผลลัพธ์จากการทำ Image Augmentation ก็ทำ
ให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของโมเดลอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นมาก โดย
การแบ่งข ้อม ูลแบบ 70:30 และประมวลผลผ่านโครงข่าย
ประสาทเชิงลึก 32 layer ให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากที่สุด โดย
ได้ accuracy ไปท้ังหมด 98.97% นอกจากน้ียังมีค่า sensitivity 
หรือการที่โมเดลทำนายตรงกันว่าตรวจพบเชื้อโควิด-19 99.07% 
และค่า specificity หรือการที่โมเดลทำนายตรงกันว่าตรวจไม่
พบเชื้อโควิด-19 98.88%  ในส่วนของ ResNet-50 และ VGG-
16 มีผลลัพธ์ที่ดีเช่นกันในส่วนการแบ่งข้อมูลแบบ 80:20 โดย 
ResNet-50 ได้ accuracy ที่ดีกว่าถึง 96.18% ส่วน VGG-16 ได้ 
accuracy ไปเพียง 93.10% 

 
4. ขั้นตอนการสร้างโมเดล 

ในส่วนของการสร้างโมเดลรวมถึงการทดลองนี้จะใช้รูปภาพ 
CT Scan ปอด [6][7] จำนวน 3,222 รูป ประกอบด้วยรูปภาพ 
CT Scan ปอดที่เป็นโควิด-19 จำนวน 1,596 รูป และรูปภาพ 
CT Scan ปอดที่หายจากการเป็นโควิด-19 จำนวน 1,626 รูป 
และเนื่องจากจำนวนรูปภาพที่ค่อนข้างจะมีจำนวนมาก จึงต้องมี
การทำ Image Augmentation เพื่อลดปัญหา Overfitting ด้วย 
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โดยได้ทำการเพิ่ม noise ให้รูปภาพหรือหมุนปรับองศารูปภาพ 
เป็นต้น ซึ่งมีแผนภาพลำดับการทำงานดังภาพท่ี 8  

 
ภาพ 8 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของโมเดลโครงข่ายประสาทแบบคอน

โวลูชัน 
 

หลังจากนั้นจะทำการแบ่งข้อมูลเรียนรู ้และข้อมูลทดสอบ
ออกเป็น 2 ส่วน ในอัตราส่วน 80:20 จากนั ้นจึงนำไปผ่าน
กระบวนการทำงานของโมเดลโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน
ที่ช่ือว่า ResNet-50 โดยมีหลักการทำงาน ดังแผนภาพลำดับการ
ทำงานภาพที่ 9 

 

 
ภาพ 9 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของโมเดล ResNet-50 

 
 ในส่วนของการปรับปรุงค่า loss ของโมเดลให้โมเดลมีการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ัน จะใช้ Optimizer เป็น Adam 
โดยให ้ค ่ า  learning rate เท ่ าก ับ  0.0001 decay เท ่ ากับ 
0.000001 Loss Function จะใช้ Cross Entropy เพื่อเทียบกัน
ว่าคำตอบที่โมเดลทำนายได้กับคำตอบจริงนั้นมีค่าต่างกันมาก
เท่าไร แล้วนำค่านั้นมาเป็นตัวตัดสินใจในการปรับลด loss ให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของโมเดลขึ้น  
 เมื ่อทำการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที ่สำคัญแล้ว จึงเริ่มการ
ฝึกสอนโมเดล โดยกำหนดให้จำนวนรอบในการฝึกสอน (epoch) 
เท่ากับ 20 รอบ ปรับ weight 1 ครั้งเมื่อฝึกสอนครบทุกๆ 50 ชุด
ข้อมูล (batch_size) นอกจากนี้ยังมีการทำ callbacks เพื่อเก็บ 
epoch ที่ผลลัพธ์การฝึกสอนโมเดลออกมาดีที ่ส ุดด้วย โดยมี
ตัวอย่างการฝึกสอนข้อมูลจริงดังภาพท่ี 10 
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ภาพ 10 ตัวอย่างการฝึกสอนขอ้มูลจริงจำนวน 20 epoch 

 
 นอกจากน้ี มาตรวัดที่ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของโมเดลจะ
ประกอบด้วย Accuracy เพื่อดูประสิทธิภาพทั่วไป Sensitivity 
(หรือ Recall) เพื่อดูว่าโมเดลสามารถทำนายได้แม่นยำว่าเป็นโค
วิด-19 เท่าไร Specificity เพื ่อดูว ่าโมเดลสามารถทำนายได้
แม่นยำว่าไม่เป็นโควิด-19 เท่าไร Precision เพื ่อดูว่าโมเดล
สามารถตอบได้ตรงกับความจริงว่าเป็นโควิด -19 เท่าไร F1-
Score เ พ ื ่ อ ด ู ภ าพรวมของ  Recall และ  Precision ว ่ ามี
ประสิทธิภาพดีมากท้ังคู่หรือไม่ AUC (Area Under the Curve) 
เพื่อเสริมความมั่นใจกับโมเดลว่าโมเดลที่ได้จะมีประสิทธิภาพ
มากถ้าค่าเข้าใกล้ 1 และค่า Loss เพื่อดูว่าโมเดลนั้นประมวลผล
ผิดพลาดไปเท่าไร ซึ่งค่าดังกล่าวควรจะมีค่าน้อยท่ีสุด ซึ่งจากการ
ฝึกสอนโมเดลและทดสอบโมเดลจึงได้ค่าต่างๆ ดังภาพท่ี 11  
 

 
ภาพ 11 ประสิทธิภาพของโมเดลหลังจากทดสอบโมเดลด้วยข้อมูลทดสอบ 
 
 เมื่อแจกแจงประสิทธิภาพของโมเดลออกเป็นจำนวนรูปภาพ
ที ่ทำนายจากข้อมูลทดสอบทั ้งหมด 1,290 รูปภาพ สามารถ
จำแนกได้ตาม confusion matrix โดยโมเดลสามารถทำนายได้
ตรงกับคำตอบจริงว่าติดโควิด-19 จำนวน 554 รูป ไม่ติดโควิด 
574 รูป และโมเดลทำนายได้ไม่ตรงกับคำตอบจริงว่าติดโควิด 71 
รูป ไม่ติดโควิด 91 รูป ตัวอย่าง confusion matrix ดังภาพที่ 12  
 

 
ภาพ 12 confusion matrix จากการทดสอบโมเดล 

 
5. ฟังก์ชันภายในเว็บแอปพลิเคชัน 

 จากการสร้างโมเดลที่ได้ออกแบบและทดลองจากหัวข้อที่ 3 
สามารถนำมาเชื่อมต่อและพัฒนาออกมาเป็นระบบตรวจจับเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบ Web Application ได้ 3 ฟังก์ชัน
หลัก คือ ฟังก์ชันอัปโหลดรูปภาพ CT Scan ปอด ฟังก์ชัน
ประมวลผลรูปภาพ CT Scan ปอดด้วย CNN และฟังก์ชันดู
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภาพ
ยูสเคส (Use Case Diagram) ได้ดังภาพที่ 13 

 

 
ภาพ 13 แผนภาพยูสเคสของระบบตรวจจับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  
 นอกจากนี้ ยังมีแผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์   
(Sequence Diagram) เพื่อแสดงขั้นตอนลำดับการทำงานของ
แต่ละฟังก์ชัน ดังนี ้
 1) ฟังก์ชันอัปโหลดรูปภาพ CT Scan ปอด : เริ่มจากให้ผู้ใช้
ระบบอัปโหลดรูปภาพ CT Scan ปอดที่ต้องการ จากนั้นระบบ
จะแสดงผลรูปภาพให้ตรวจสอบก่อน หากผู้ใช้ระบบต้องการรูป
ดังกล่าวให้กดยอมรับ ระบบจะนำรูปไปเก็บไว้เพื่อรอประมวลผล 
หากไม่ต้องการให้กดยกเลิกแล้วอัปโหลดรูปภาพใหม่ที่ต้องการ 
ซึ่งมีแผนภาพกิจกรรมแสดงผลดังภาพท่ี 14 
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ภาพ 14 แผนภาพการทำงานแบบลำดบัปฏิสัมพันธ์ 

ของฟังก์ชันอัปโหลดรูปภาพ CT Scan ปอด 
 

 2) ฟังก์ชันประมวลผลรูปภาพ CT Scan ปอดด้วย CNN : 
ระบบจะนำร ูปภาพที ่ เก ็บไว ้ ส ่งไปให้ก ับโมเดล CNN เพื่อ
ประมวลผล ซึ่งมีแผนภาพกิจกรรมแสดงผลดังภาพท่ี 15 
 

 
ภาพ 15 แผนภาพการทำงานแบบลำดบัปฏิสัมพันธ์ 

ของฟังก์ชันประมวลผลรูปภาพ CT Scan ปอดด้วย CNN 
 
 3) ฟังก์ชันดูผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล : โมเดล CNN 
จะส่งผลลัพธ์มาให้ระบบ และระบบจะแสดงผลลัพธ์ผ่านหน้าจอ
ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งมีแผนภาพกิจกรรมแสดงผลดังภาพท่ี 16 
 

 
ภาพ 16 แผนภาพการทำงานแบบลำดบัปฏิสัมพันธ์ 

ของฟังก์ชันดูผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล 

6. ผลการดำเนินงานวิจัย 
 หลังจากที่ระบบได้ทำการประมวลผลเสร็จสิ ้นแล้ว จะได้
ผลล ัพธ ์การดำเนินงานในร ูปแบบ Web Application ซึ ่งมี
หน้าจอปฏิสัมพันธ์ (User Interface) เพื ่อแสดงผลการทำงาน
ของ Web Application และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ระบบ
ยิ่งข้ึน รวมไปถึงให้ผู้ใช้ระบบสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับระบบอย่าง
ง่ายดาย โดยประกอบไปด้วย 3 หน้าจอหลักคือ หน้าจออัปโหลด
รูปภาพ CT Scan หน้าจอแสดงตัวอย่างรูปภาพ CT Scan และ
หน้าจอแสดงผลลัพธ์การประมวลผล ดังภาพที่ 17 ภาพที่ 18 
และภาพที่ 19 ตามลำดับ 
 

 
ภาพ 17 หนา้จออปัโหลดรูปภาพ CT Scan ปอด 

 
 

 
ภาพ 18 หนา้จอแสดงผลตัวอย่างรูปภาพ CT Scan ปอด 
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ภาพ 19 หนา้จอแสดงผลลัพธก์ารประมวลผล 

 
7. สรุปผลงานวิจัย 

 จากการพัฒนาระบบในรูปแบบ Web Application สำหรับ
การตรวจจับเช้ือไวรัสโคโคนา 2019 ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 
ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที ่เกี่ยวข้องและบุคลากรทางการ
แพทย์ในตำแหน่งอื ่นสามารถนำผลลัพธ์ที ่ได้ไปวินิจฉัยโรคได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ได้รับการรักษาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งหากมีข้อมูลฝึกสอน
เพิ่มขึ้น มีการจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้งาน รวมถึงมีการควบคุม
ตัวแปรต่าง ๆ ของโมเดลให้เสถียรมากขึ้น ก็จะทำให้การเรียนรู้
ของโครงข่ายประสาทเทียมที่ได้เลือกใช้นั้นมีประสิทธิภาพและมี
ความแม่นยำถูกต้องมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ออกแบบเพื่อพัฒนาตู้ขาย

อัตโนมัติ ให้อำนวยความสะดวกแก่ผู ้ที ่ใช้งาน และศึกษาการ
เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ระบบแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของการทำงาน สามารถเลือกสินค้า
ใด้จากจอสัมผัสและชำระเงินผ่านการสแกน QR Code จาก 
PromptPay QR ได้ 2) ส่วนของการแสดงผลข้อมูล สามารถแจ้ง
เตือนว่าชำระเงินแล้วผ่านแอปพลิเคชันได้ เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบคือ ภาษา c โปรแกรม Arduino IDE อ ุปกรณ์ 
Arduino ESP8266 (Node MCU) ห น ้ า จ อส ั ม ผั ส  ( touch 
screen) มอเตอร์ (Servo) บอร์ดทดลอง (Protoboard) และ
แจ้งเตือนระบบชำระเงิน PromptPay QR 

 
คำสำคัญ: เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ระบบชำระเงิน ,พร้อม
เพย์,อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to develop 

Automation vending machines. Provide convenience to 
those who use it And study programming to control the 
operation of the device The system is divided into 2 
parts: 1) the working part. Users can select any product 
from the touch screen and pay via scanning QR Code 
from PromptPay QR. 2) Information display part Can 
notify you that payment has been made through the 
app. Development tools are C language , Arduino IDE 
language, Arduino ESP8266 device (Node MCU), touch 

screen (Motor) (Servo),Protoboard and Payment System 
By PromptPay QR. 

 
Keywords: Vending machine, Payment System 
,PromptPay QR, IOT 
 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยี “Internet of Things หรือ  IOT”ได้

มีการนำมาใช้กับอุปกรณ์และสิ่งต่างๆ จนทำให้มนุษย์สามารถ
ควบคุมอุปกรณ์ และสิ่งต่างๆ มากมายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ภายในบ้าน สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้
ในชีวิตประจำวัน และ อื่นๆ อีกมากมายที่เข้าช่วยทำให้การใช้
ชีวิตของคนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ ้น สะดวกสบายขึ้น และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังที่ปัจจุบันเราเรียกว่า ยุคดิจิทัล 4.0  ซึ่ง
เป็นยุคที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างครบครัน และมี
ระบบ AI เข้ามาเกี ่ยวข้องมากขึ้นและคาดว่าจะมากขึ้นอีกใน
อนาคตอันใกล้ รวมทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เป็นการ
เพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ เพื่อข้าม
ขีดจำกัดต่างๆ รวมถึงเป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ หรือ
จะเรียกยุคนี ้ว ่า ยุค Machine to Machine เช่น เราสามารถ
เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของตัวเองโดยผ่านแอปพลิเคช่ัน 
เป็นต้น  

จากความเป็นมาและปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้มี
แนวคิดที ่จะพัฒนาเครื ่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ขึ ้นมาให้
ตอบสนองความต้องการที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า
ให้เข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น และทำให้ลูกค้าสะดวกสบายในการซื้อ
สินค้าได้ตลอดเวลา 24 ชั ่วโมง  แบบไม่ต้องมีวันปิดร้านด้วย

mailto:621340003008-9@ksu.ac.th
mailto:suksun.pr@ksu.ac.th
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มนุษย์หรือต้องจ้างลูกจ้างมานั่งขายสินค้าให้กับทางร้านหรือ
ผู้ประกอบการ ซึ่งเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิทัล ที่ต้องการ
ความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ยิ ่งปัจจุบันได้มีการเพิ่ม
นวัตกรรมที่ปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น เช่น การ
จ่ายเงินผ่าระบบพร้อมเพย์ ก็ยิ่งหนุนให้มีการคิดค้นนวัตกรรม
การจำหน่ายสินค้าด้วยตู้อัตโนมัตินี้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาตู้ขายสินค้าอัตโนมตัิ ควบคุมผ่านเทคโนโลยี 

IOT 
2.2 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ควบคมุ

ผ่านเทคโนโลยี IOT 
3.ขอบเขตงานวิจัย 

3.1 การทำงานของบอร์ดอาดูโน่ (Arduino Uno WiFi) 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคมุการทำงานของตู้ขายสินค้า
อัตโนมัติ 3.2 การออกแบบวงจรการเชื่อมต่อบอรด์อาดูโน่กับ
เซนเซอร์ มอเตอร์ (Servo)  

3.3 เขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ (Servo) ให้ทำงานได้  
3.4 ทดสอบการทำงาน พร้อมท้ังแก้ไขปรับปรุงข้อผดิพลาด

ที่เกิดจากอุปกรณ ์
3.5 ประเมินข้อคำถามของแบบประเมินประสิทธิภาพ (IOC) 

โดยผู้เชีย่วชาญ 3 ท่าน 
3.6 ประเมินประสิทธิภาพตู้ขายสนิค้าอัตโนมตัิควบคุมผ่าน

เทคโนโลยี IOT โดยผู้เชีย่วชาญทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
จำนวน 3 ท่าน 

3.7 จัดทำรูปเลม่คู่มือการใช้งานตูข้ายสินค้าอัตโนมัติ
ควบคุมผ่าน IOT 

 
4. เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการค้นคว้า ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
4.1 ทฤษฎี Internet 0f Things (IOT) 
 แนวค ิด  Internet 0f Things [1] ถ ูกค ิดค ้นโดย Kevin 
Ashton ในป ี 1999 ภายใต ้โครงการที่ท ี ่ม ีช ื ่อว ่า “Auto-ID 
Center” ท ี ่ ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย  Massachusetts Institute of 

Technology จากเทคโนโลยี RFID ที ่จะทำให้เป็นมาตรฐาน
ระดับโลกสำหรับ RFID Sensors ต่างๆ ที่จะเชื่อมต่อกันได้ 
4.2 อุปกรณ์ 

4.2.1 Arduino ESP8266 (NodeMCU) 
NodeMCU [2] คือ บอร์ดคล้าย Arduino ที ่สามารถเชื ่อมต่อ 
WiFi สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Arduino IDE ได้เช่นเดียวกับ 
ESP8266 ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถเชื่อมต่อ WiFi พร้อม
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น พอร์ต micro USB 
สำหรับจ่ายไฟหรืออัพโหลดโปรแกรม ชิพสำหรับอัพโหลด
โปรแกรมผ่านสาย USB และชิพแปลงแรงดันไฟฟ้าและขา
สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก 

 
ภาพ 1. Arduino ESP8266 

4.2.2 จอสัมผัส (touch screen) 
จอสัมผ ัส [3] เป ็นคุณลักษณะหนึ ่งคล้ายกับแท็บเล็ต

คอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้สามารถสัมผัสบนจอของเครื่อง เพื่อท่ีจะสั่ง
การและทำงานต่าง ๆ ได้ เดิมทีจอสัมผัสสามารถรับคำสั่งจากผู้
ใช้ได้ทีละหนึ่งจุดคำสั่งแต่ต่อมามีการพัฒนาระบบจอสัมผัสให้
สามารถรับคำสั่งแบบลากถูได้ซึ่งคล้ายกับการคลิกเมาส์ค้างไว้
แล้วลากวาง และยังสามารถรับคำสั่งหรือการกดบนหน้าจอจากผู้
ใช้ได้หลายจุดพร้อมกัน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัลติทัช 
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ภาพ 2 จอสัมผัส (touch screen) 

 
4.2.3 มอเตอร์ (Servo) 
เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) [4] เป็นมอเตอร์ที ่มีการ

ควบคุมการเคลื่อนที่ของมัน (State) ไม่ว่าจะเป็นระยะ ความเร็ว 
มุมการหมุน โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback 
control) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมเครื่องจักรกล หรือระบบ
การทํางานนั ้นๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น ควบคุม
ความเร็ว (Speed) ควบคุมแรงบิด (Torque) และควบคุมแรง
ตําแหน่ง (Position) รวมทั ้งระยะทางในการเคลื ่อนที ่(หมุน) 
(Position Control) ของตัวมอเตอร์ได้ ซึ ่งมอเตอร์ทั ่ว ไปไม่
สามารถควบคุมในลักษณะงานเบื้องต้นได้ โดยให้ผลลัพธ์ตาม
ความต้องการที่มีความแม่นยําสูง 

 
ภาพ 3 มอเตอร์ (Servo) 

 
 

4.2.4 บอร์ดทดลอง (Breadboard) 
บอร์ดทดลองเรียกว่า เบรดบอร์ด เป็นแผงที่มีรูเป็นแถวๆ มี

หลายขนาดได้แก่ Mini Half Full ใช้สำหรับต่อวงจรทดลอง
ต้นแบบต่างๆ หรือที ่เรียกกว่าโพรโตไทพ์ (Prototype) รูบน
บอร์ดใช้สำหรับเสียบขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของวงจรลงไป 
โดยด้านใต้จะมีแผงคลิปเป็นโลหะตัวนำ แนวนอน กับแนวดิ่ง 
กล่าวคือในแต่ละแถวแนวนอนกับแถวแนวดิ่งจะมีโลหะตัวนำ
เชื่อมต่อกันอยู่ตามแนวเส้นที่แสดงไว้ หากต้องการต่ออุปกรณ์ใด
เข้าด้วยกัน ก็เสียบขาอุปกรณ์เข้าที่รูตรงช่องแถวเดียวกันและถูก
เชื่อมต่อวงจรกันโดยไม่ต้องบัดกรีวงจรซึ่งใช้วิธีการเสียบลงรูเพื่อ
ทำการต่อวงจร ทำให้สะดวกในการทดลองวงจรต่างๆ 

 
ภาพที่ 4. บอร์ดทดลอง (Breadboard) 

 

4.2.5 PromptPay QR 
Prompt Pay (พร ้อมต ์เพย์ )  [6] เป ็นความร ่วมม ือระหว่าง
ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ภายใต้
นโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล Prompt Pay คือ
ระบบการโอนเงินและรับเงินโอนแบบใหม่ ที่ทำให้ทุกคนได้โอน
เงินแบบเร็วมากยิ่งข้ึน เพราะไม่ต้องจำเลขบัญชีธนาคารอีกต่อไป 
เพียงแค่มีเบอร์โทรศัทพ์มือถือ หรือเลขบัตรประชาชนของผู้รับ
เงินที่เราต้องการจะโอนให้ ก็สามารถโอนเงินได้ทันที ทั้งผ่านเค้า
เตอร ์ธนาคาร ผ ่านต ู ้  ATM หร ือตาม Application Mobile 
Banking 
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ภาพ 5 PromptPay QR 

 
4.3 ภาษาและโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา 
 4.3.1 ภาษา c 

เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับพัฒนาโปรแกรมพัฒนา
โดยเดนนิส ริสซี ่ (Dennis Ritchie) เมื ่อประมาณ ต้นปี ค.ศ. 
1970 เพื่อใช้งานระบบปฏิบัติการยูนิกส์ แทน ภาษาแอสเซมบลี 
ซึ ่งเป็นภาษาระดับที่สามารถกระทําในระบบฮาร์ดแวร์ได้ด้วย
ความรวดเร็ว แต่จุดอ่อนของภาษาแอช เซมบลีคือความยุ่งยาก
ในการโปรแกรม ความเป็นเฉพาะตัว และความแตกต่างกันไปใน
แต่ละเครื่อง ต่อมาถูกนําไปใช้ใน ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ จนถูก
ใช้เป็นภาษาพื้นฐานสําหรับภาษา อื่น เช่น ภาษาจาวา Java 
ภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาซีชาร์ป C# ภาษาซีพลัสพลัส C++ 
ภาษาเพิร์ล (Perl) ภาษาไพทอล (Python) หรือภาษารูบี้ (Ruby) 
ภาษาซีเป ็นภาษาเขียนโปรแกรม ระบบเชิงคําสั ่งหรือเชิง
กระบวนงานถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้ แปลด้วยตัวแปลโปรแกรม
แบบการเชื่อมโยงท่ีตรงไปตรงมา สามารถเข้าถึงหน่วยความจําใน
ระดับล่าง ภาษา C แม้จะเป็น ภาษาระดับสูง แต่ก็สามารถใช้เปน็
ภาษาเครื่องได้ 

4.3.2 โปรแกรม Arduino IDE 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาสำหรับบออร์ด Arduino นั้นคือ

โปรแกรมที ่เรียกว่า Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมและ
คอมไพล์ลงบอร์ด 

IDE ย่ อ ม า จ า ก  (Integrated Development 
Environment) คือ ส่วนเสริมของระบบการพัฒนาหรือช่วยเหลอื
นักพัฒนาต่างๆ ที่จะคอยช่วยเหลือ Developer หรือช่วยเหลือ
นักพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อเสริมให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง 

แม่นยำตรวจสอบระบบท่ีพัฒนาขึ้นได้ ทำให้การพัฒนาโปรแกรม
มีความรวมเร็วมากข้ึน 
 

5. วิธกีารออกแบบระบบ 
ในการพัฒนาเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจา่ยผา่นพร้อม

เพย์ ผู้วิจัยได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีจำเป็นในการ
พัฒนาระบบ โดยงานวิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัยดังนี ้
5.1 ออกแบบระบบ 

1) ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบวงจร Arduino เชื่อมต่อกับ
มอเตอร์ Servo เพื่อท่ีจะส่งคำสั่งจากบอร์ด Arduino สั่งให้
มอเตอร์ servo ทำงานตามทีต่้องการได ้

 
ภาพ 6 ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบวงจร Arduino 

 
2) ขั้นตอนท่ี 2 นำบอร์ดทดลองมาเป็นตัวเช่ือมระหว่าง

บอร์ด Arduino กับมอเตอร์ Servo เพื่อท่ีจะทำการสั่งคำสั่งไป
ยังมอเตอร์ servo ทั้ง 6ตัว 
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ภาพ 7 ขั้นตอนที่ 2 นำบอร์ดทดลองมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างบอร์ด 
 

3) ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบวงจรของบอร์ด Arduino ให้เช่ือม
กับมอเตอร์ servo ทั้ง 6 ตัวโดยจะแยกสายไฟเป็นสีได้ดังนี ้

1.สีดำ คือ สายกราว 
 2.สีเหลือง คือ สายสญัญาณ 
 3.สีแดง คือ สายไฟ 

 
ภาพ 8 เช่ือมกับมอเตอร์ servo ทั้ง 6 ตัวโดยจะแยกสายไฟ 

 
 
 

 
5.2 Use Case Diagram 

ระบบงานของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ส่วนที่ 1 คือส่วนของการทำงานของ Aduino Esp 8266 
ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าเมื่อมีการจ่ายเงินเข้าหรือไม่เพื่อจะสั่งให้
มอเตอร์ทำการพลักสินค้าออกมา ส่วนที่ 2 คือส่วนของผู้ใช้งาน
เป็นการแสดงผลข้อมูลผ่านหน้าจอ 

 
 

ภาพ 9 Use Case Diagram ระบบงานใหม่ 
 

6. ผลการดำเนินการ 
6.1 ผลการออกแบบตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ 

1) ขั้นตอนท่ี 1 ทำการเสียบ Arduino ESP8266 เข้ากับ
บอร์ดทดลอง 

 
ภาพ 10 ขั้นตอนที ่1 ทำการเสียบ Arduino ESP8266 เข้ากับบอร์ด

ทดลอง 
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2) ขั้นตอนท่ี 2 ให้ทำการต่อเซ็นเซอร์เค้ากับบอรด์ 

 
ภาพ 11 ขั้นตอนที ่2 ให้ทำการต่ออินฟาเรตเข้ากับบอร์ด 

 

3) ขั้นตอนท่ี 3 เตรียมมอเตอร์ Servo และใส่ที่หัวหมุนแบบ
วงกลมเพื่อท่ีจะง่ายต่อการหมุนขดลวดดันสินค้า จากนั้นใด้ตัด
สายแล้วนำไปเชื่อมต่อกับอแดปเตอร์ 12v เพื่อเพ่ิมพลังงาน
ให้กับมอเตอร ์

 
ภาพ 12 ขั้นตอนที ่ขั้นตอนที่ 3 เตรียมมอเตอร์และใส่ที่หัวหมุนแบบวงกลม 

 
ภาพ 13  ขั้นตอนที่ 3 ตัดสายแลว้นำไปต่อกับอะแดปเตอร์ 12v 

 

4) ขั้นตอนท่ี 4 ต่อเข้าด้วยกันกับบอร์ดทำจนครบ 6 ตัว 

 
ภาพ 14   ต่อวงจรครบทุกตวั 

 
7. สรุป 

งานวิจัยนี้เป็นพัฒนาตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ที่จะอำนวยความ
สะดวกและเป็นอีกหนึ่งช่องทางซึ่งถูกพัฒนามาจากเทคโนโลยี 
เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending machine) เป็นเครื่อง
ที่มีจุดประสงค์เพื่อจำหน่ายสิ่งของเช่น อาหารว่าง , เครื่องดื่ม 
หรือแม้กระทั่งหน้ากากอนามัย ให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ หลังจาก
ลูกค้าได้ จ่ายผ่านพร้อมเพย์ได้ 

 
8.ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยต่อไปพัฒนาเครื่องให้มีขนาดที่สามารถใช้งานได้จริง
ในอนาคต รวมถึงความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์
ต ู ้ขายส ินค้าอ ัตโนมัต ิจ ่ายผ ่านพร้อมเพย์  เพื ่อให ้ระบบ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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Wireless remote control sumo robot development  

 
สารัส อุทัยเรือง1, ณัฐพงศ์  พลสยม2* และวินัย  โกหลำ3  

 
123สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

Emails: 603170040106@rmu.ac.th*  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหุ่นยนต์ซูโม่บังคับ

ด้วยรีโมทแบบไร้สาย 2) ประเมินคุณภาพหุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วย
รีโมทแบบไร้สาย  กลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาคือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาหุ่นยนต์ จำนวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพหุ่นยนต์ซูโม่
บังคับด้วยรีโมทแบบไร้สาย  เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) 
หุ ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมทแบบไร้สาย 2) แบบประเมินความ
เหมาะสมผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมทแบบไร้
สาย  สถิติที ่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบว่า 1) หุ ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมทแบบไร้สาย ที่
พัฒนาขึ้นสามารถใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อโดย
หุ่นยนต์สามารถเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ได้โดยการ
ควบคุมด้วยรีโมท ซึ่งมี receiver  เป็นตัวกลางในการรับส่งค่าไป
บอร์ด esp 32 สั่งการให้หุ่นยนต์ซูโม่ทำงานตามรีโมทบังคับได้  2) 
ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาหุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมทแบบ

ไร้สาย โดยรวมอยู่ในระดับ เหมาะสมมาก ( x=̅3.83, S.D.=0.26) 
คำสำคัญ – เว็บแอปพลิเคชัน, ข้อมูลโค, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 
ABSTRACT  

 The study of this work process is logical to 1) 
develop a sumo robot that must be operated 
wirelessly 2) a sumo robot subjected to forbidden 
wirelessly. Target audience In education is Three robot 
development experts to assess the quality of a 
wireless remote controlled sumo robot. Educational 
tools include a wireless remote control sumo robot. 
Development quality assessment form The statistics 

used for data analysis were mean (x ̅) and standard 
deviation (S.D.) determination. 
 The study results showed that 
1. A sumo robot with a wireless remote control. The 
developed robot can be used to control the robot 
moving with wheels. The robot can move forward, 
backward, turn left, turn right by controlling it with the 
remote control, which has a receiver as a medium for 
sending the bill to the esp 32 board to direct the 
sumo robot. Work according to the remote control 
2. Evaluation of the development of a wireless 
remote control sumo robot Overall, it was at a very 

reasonable level (x ̅= 3.83, S.D. = 0.26).  
Keywords – Web Application, Cattle data, Android  
 

1. บทนำ 
หุ่นยนต์ซูโม่ คือ หุ่นยนต์พยายามที่จะผลักดันซึ่งกันและกัน

ออกจากวงกลม ในลักษณะคล้ายกับการเล่นกีฬาของซูโม่ 
หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันนี้จะเรียกว่า sumobots ขนาดของ
หุ่นยนต์ 25 x 25 เซนติเมตร สูงไม่จำกัด และต้องใส่ลงในกล่อง
ขนาดภายใน 25 x 25 เซนติเมตรที่ทางกรรมการเตรียมไว้ได้กอ่น
การแข่งขัน มีน้ำหนักรวมก่อนลงสนามแข่งขันไม่เกิน 3 กิโลกรัม 
(รวมช้ินส่วน, แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหุ่นยนต์ทั้งหมด) 
ขนาดของสนามโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร มีเส้น
รอบวงเป็นแถบสีขาว กว้าง 2.5 เซนติเมตร โดยแถบสีขาวนั้น
จะต้องอยู่ภายในวงกลม ภายใน วงกลมเป็นพื้นสีดำสนิท เรียบ
แข็ง ไม่มันวาว สีที่ใช้ในสนามนั้นจะต้องไม่เป็นสีที่สะท้อนแสง

mailto:603170040106@rmu.ac.th*
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อินฟราเรดหรือ สะท้อนรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต ตลอดจนหมึก
จำพวก Durabite [1]    

สืบเนื่องจากทางสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ 
จึงพบปัญหาที่เกิดขึ ้น คือการควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ ่งมี
ตัวกลางเป็นสัญญาณ wifi ทำให้มีสัญญาณรบกวนในการบังคับ
หุ ่นยนต์ซูโม่มากพอสมควร ทางผู ้ว ิจัยมีความต้องการที ่จะ
พัฒนาการควบคุมหุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมทแบบไร้สาย ในการ
สั่งการเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานตามคำสั่ง 

จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาการ
ควบคุมหุ่นยนต์ซูโม่ด้วยรีโมทแบบไร้สาย เพื่อเป็นการต่อยอด
พัฒนาให้หุ ่นยนต์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น มีความเสถียรสูง  
เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง  เดินหน้า เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา และ
ถอยหลังได้อย่างอิสระ 

 
 

2. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุพศิน ลุนบง , ณัฐพงศ์ พลสยม[2]  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นการควบคุมหุ่นยนต์ซูโม่ บังคับด้วยสมาร์ทโฟนบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่า สามารถใช้ในการควบคุม
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อโดยหุ่นยนต์สามารถเดินหน้า ถอยหลัง 
เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ได้โดยควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท
โฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้ WIFI เป็นสื่อกลางใน
การรับส่งข้อมูล  
 ณัฐชัย กัดไธสง ,ณัฐพงศ์ พลสยม[3] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นควบคุมหุ่นยนต์เคลือ่นที่ด้วยล้อผ่านการสื่อสารไร้
สาย สามารถใช้ในการควบคมุหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อได้ ให้
เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวา โดยควบคุมผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้ WIFI เป็น
สื่อกลางในการรบัส่งข้อมูล 2. ผลการประเมินคณุภาพของการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อผ่านการ

สื่อสารไรส้าย รวมทั้งหมดทุกดา้นอยู่ในระดับ มากทีสุ่ด (x ̅= 
4.67, SD.= 0.48) 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ที่มีต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นควบคุมหุ่นยนตเ์คลื่อนที่ด้วยล้อ

ผ่านการสื่อสารไร้สาย อยู่ในระดับ มากท่ีสุด (x=̅ 4.65, SD. = 
0.50) 

 อรพดี จูฉิม[4] (2558) กล่าวถึง เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติว่าได้เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มากขึ้นในยุค
เศรษฐกิจแบบดิจิตอล ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างหุ่นยนต์
ทางด้านการแพทย์ เนื่องจากลักษณะโครงสร้างทางสังคมซึ่งใน
ปัจจุบันประชากรโลกได้เพิ ่มจำนวนมากขึ ้นเรื ่อย ๆ สำหรับ
ประเทศไทยนั้นกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
การเพิ่มขึ้นของประชากรช้าลงแต่ผู้สูงอายุกลับเพิ่มเร็วขึ้นให้มี
จำนวนประชากรที่ต้องการการดูแลมากขึ้น ซึ่งยุคดิจิตอลทำให้
กระแสสังคมมุ่งเน้นที่คุณภาพชีวิต คนเราไม่ยอมเจ็บ ยอมแก่ 
เพราะฉะนั้นกิจการหรือธุรกิจ บริการต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุจะกลายเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้ดีในอนาคต โดยหุ่นยนต์
ทางด้านการแพทย์จะเข้ามีบทบาทสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการรักษา 
การฟื้นฟู หรือการผ่าตัด 
 บัณฑิต  แก้วภูมิแห่ และธีรพงศ์ สุริโย [5] ได้วิจัยเรื่อง การ
พัฒนาระบบดูแลการเจริญเติบโตผักอัตโนมัติในแปลงเกษตรกาง
มุ้ง (กรณีศึกษาผักคะน้า) เป็นตัวควบคุมความชื้น ผลการวิจัย 
พบว่าระบบชุดเซนเซอร์วัดความช้ืน และแร่ธาตุ NPK ในดินแบบ

ไร้สาย มีคุณภาพเหมาะสมมาก ( x ̅=3.91, S.D. =0.52)  
 นคร สินคา และนายอรรถพล วงค์มาตย์ [6] ได้วิจัยเรื ่อง 
แบบจำลองลานจอดรถอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID  ผลการวจิยั 
พบว่า 1) ระบบควบคุมช่องทางและจัดการช่องจอดรถ ด้วย
เทคโนโลยี RFID (ลานจอดรถอัจฉริยะ) สามารถทางานได้ตามคา
สั่งที่กาหนดไว้ในโปรแกรม ซึ่งสามารถสั่งการ Buzzer ทาหน้าที่
ส่งเสียงเตือนผู้ใช้งาน แล้วเซอร์โวมอเตอร์ทางาน ส่งผลให้ไม้กั้น
เปิด-ปิดลงในเวลาที่กาหนด และในการจัดการช่องจอดรถ จะใช้ 
LED แสดงช่องจอดโดยมี Ultrasonic Sensor Module ควบคุม 
2)  ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบควบคุมช่องทางและ
จัดการช่องจอดรถ ด้วยเทคโนโลยี RFID (ลานจอดรถอัจฉริยะ) 

โดยรวมอยู่ในระดับ เหมาะสมมากท่ีสุด (x ̅= 4.50, S.D. = 0.51) 
และ 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการ
พัฒนาระบบควบคุมช่องทางและจัดการช่องจอดรถ ด ้วย
เทคโนโลยี RFID (ลานจอดรถอัจฉริยะ) โดยรวมอยู ่ในระดับ

เหมาะสมมาก (x ̅= 4.46, S.D.= 0.60) 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 
ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างเครื ่องมือต่าง ๆ ตลอดจนนำไป

ทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้รูปแบบ ADDIE 
Model 5 ข้ันตอน โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. ขั ้นตอนการการวิเคราะห์ (Analysis) ผู ้ศึกษาได้สำรวจ
ปัญหา และวางแผน จึงพบว่ามี การควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่ง
มีตัวกลางเป็นสัญญาณ wifi ทำให้มีสัญญาณรบกวนในการบังคับ
หุ่นยนต์ซูโม่มากพอสมควร ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ผู้ศึกษาจึง
รวบรวมปัญหา เพื่อนำไปวิเคราะห์ในข้ันตอนต่อไป 

2. ขั้นตอนการการออกแบบ (Design) ผู้ศึกษาได้ดำเนินการ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต์ซูโม่ โดยวิเคราะห์
รายละเอียด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้างตัวรถ
หุ่นยนต์ซูโม่ และ 2) ตัวรีโมทในการรับส่งค่าควบคุมหุ่นยนต์ซูโม่   

3. ขั้นตอนการการพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนการ
พัฒนาหุ ่นยนต์ซูโม่ ได้แก่  ส่วนที ่ 1 พัฒนาโครงสร้างตัวรถ
หุ ่นยนต์ซ ูโม่ตามที ่ได ้ออกแบบไว้ และการเชื ่อมต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ 1 การเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ซูโม่ให้
ทำงานตามการสั่งการของตัวรีโมท โดยการเขียนคำสั่งให้ตัว 
receiver รับคำสั่ง และบังคับหุ่นยนต์ซูโม่ 

4. ขั ้นตอนการนำไปใช้งาน (Implement) ผู ้ศึกษาได้นำ
หุ ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมทแบบไร้สายไปทดลองใช้งาน เพื่อ
ทดสอบโค๊ตคำสั่งว่าทำงานตามที่ได้ออกแบบไว้ในเบื้องต้น และ
ทดสอบการวิ่งของหุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมทแบบไร้สาย 

5. ข ั ้นตอนการประเมินผล (Evaluation) ผ ู ้ศ ึกษาได้นำ
หุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมทแบบไร้สายที่พัฒนาขึ้นไปประเมินเพื่อ
หาคุณภาพกับผู้เชี ่ยชาญ จำนวน 3 คน เพื่อเก็บค่าสถิติและ
สรุปผล แล้วนำผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาประเมินผลด้วย
ค่าสถิติพื้นฐาน 
 

4. ผลการวิจัย  
 4.1 ผลการพัฒนาหุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมทแบบไร้สาย                                
   4.1.1 การประกอบโครงหุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมท
แบบไร้สาย    

     
       

 

  
ภาพ 1 ภาพแสดงการประกอบโครงหุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมทแบบไร้สาย 
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ภาพ 2 ภาพแสดงการต่ออุปกรณ์และการเชื่อมต่อวงจรของหุ่นยนต ์

ส่วนแสดงวิธีควบคุมหุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมทแบบไร้สาย                        
หมายเลข 1 เลื่อนคันโยกขึ้นเป็นการส่งค่า PWM 
หมายเลข 2 เลื่อนคันโยกขึ้นเป็นการสั่งให้เดินหน้า 
หมายเลข 3 เลื่อนคันโยกลงเป็นการสั่งให้ถอยหลัง 
หมายเลข 4 เลื่อนคันโยกไปทางซา้ยเป็นการสั่งให้เลีย้วซ้าย 
หมายเลข 5 เลื่อนคันโยกไปทางขวาเป็นการสั่งให้เลี้ยวขวา 
หมายเลข 6 เลื่อนคันโยกไปทางซา้ยเป็นการสั่งให้หมุนซ้าย 
หมายเลข 7 เลื่อนคันโยกไปทางขวาเป็นการสั่งให้หมุนขวา 
หมายเลข 8 เลื่อนคันโยกลงเป็นการหยุดส่งค่า PWM 
 

 
ภาพ 3 ภาพแสดงวธิีควบคุมหุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมทแบบไร้สาย 

 

ภาพ 4 แสดงองค์ประกอบของหุ่นยนตซู์โม่ 

จากภาพที ่4 แสดงองค์ประกอบของหุ่นยนต์ซูโมด่้วยรโีมท
แบบไรส้ายภาพรวม โดยการบังคบัด้วยรีโมทแบบไร้สายการ
ควบคุมหุ่นยนตเ์คลื่อนที่ด้วยล้อ 2 มอเตอร์                         

 

 
ภาพ 5 แสดงการรับส่งคำสั่งผ่านรีโมทแบบไร้สายตามคำสั่ง 

 

 จากภาพที่ 5 แสดงการบังคับทิศทางของหุ่นยนต์ซูโม่
บังคับด้วยรีโมทแบบไร้สายซึ่งมี receiver  เป็นตัวกลางในการ
รับส่งค่าไปบอร์ด esp 32 สั่งการให้หุ่นยนต์ซูโม่ทำงานตามรีโมท
บังคับได้                 
 
4.2 ผลประเมินคุณภาพหุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมทแบบไร้
สาย  
 ผู้ศ ึกษาได้นำหุ ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมทแบบไร้สายที่
พัฒนาขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินหาคุณภาพ แสดงดัง
ตารางที่ 1  
 
ตาราง 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อหุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมท
แบบไร้สาย    
 

ที ่ รายการ 
ผลการประเมิน 

X̄ S.D . ระดับ 

1 
ด้านการทำงานได้ตาม
ฟังก์ชันการทำงาน 
)Functional Test) 

3.83 0.33 เหมาะสม
มาก 
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ที ่ รายการ 
ผลการประเมิน 

X̄ S.D . ระดับ 

2 

ด้านประสิทธิภาพการ
ทำงานของหุ่นยนต์ซูโม่ที่
บังคับด้วยรีโมทแบบไร้สาย
)Performance Test) 

3.89 0.33 เหมาะสม
มาก 

3 

ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ของหุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วย
รีโมทแบบไรส้าย  ) Usability 
Test) 

3.78 0.33 เหมาะสม
มาก 

รวม 
3.83 0.26 พึงพอใจ

มากที่สดุ 
  

 จากตารางท ี ่  1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
หุ่นยนต์ซูโม่บงัคบัดว้ยรโีมทแบบไรส้าย  โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย )X̄) ทั้งหมดเท่ากับ 3.83 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน )SD) 0.26    
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
           1. การพัฒนาหุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วยรีโมทแบบไรส้าย 

ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อโดย
หุ่นยนต์สามารถเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ได้โดย
การควบคุมด้วยรีโมท ซึ่งมี RECEIVER  เป็นตัวกลางในการรับส่ง
ค่าไปบอร์ด ESP 32 สั่งการให้หุ่นยนต์ซูโม่ทำงานตามรโีมทบังคบั
ได้ ซึ ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพศิน ลุนบง , ณัฐพงศ์ 
พลสยม(2560) [2] ได้วิจัยเรื ่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการ
ควบคุมหุ่นยนต์ซูโม่ บังคับด้วยสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ พบว่าสามารถใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วย
ล้อโดยหุ่นยนต์สามารถเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ได้
โดยควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
โดยใช้ WIFI เป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล   

 2. ผลการประเมินคุณภาพ การพัฒนาหุ่นยนต์ซูโม่บังคับด้วย
รีโมทแบบไร้สาย ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดบัมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที ่ ( X̄=3.83, S.D.=0.26) เหตุที ่เป็น
เช่นนี้เพราะ สามารถใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อ
โดยหุ่นยนต์สามารถเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ได้
โดยการควบคุมด้วยรีโมท ซึ่งมี RECEIVER  เป็นตัวกลางในการ

รับส่งค่าไปบอร์ด ESP 32 สั่งการให้หุ่นยนต์ซูโม่ทำงานตามรีโมท
บังคับได้  ซึ ่งสอดคล้องกับ สุพศิน ลุนบง , ณัฐพงศ์ พลสยม
(2560) [2] ได้วิจัยเรื ่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการควบคุม
หุ่นยนต์ซูโม่ บังคับด้วยสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ผลการวิจัยพบว่า หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อได้ ให้เดินหน้า 
ถอยหลัง เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาโดยควบคุมผ่านแอพพลิเคช่ัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ โดยใช้ WIFI เป็นสื่อกลางในการ
รับส่งข้อมูล ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากเป็น
เพราะแอพพลิเคชั ่นที ่ใช้ในการควบคุมหุ ่นยนต์ซูโม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างรวดเร ็ว โดยมีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ท่ี ( X̄=4.20, S.D.=0.39)  
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บทคัดย่อ 
    ระบบขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบขอตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม เพื ่ออำนวยความสะดวกในการขอตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
ระบบสามารถจัดการคำขอ ส่งคำขอ อนุมัติตรวจสอบคำขอ 
อนุมัติคำขอ อัปโหลดประวัติบุคคล อนุมัติการพิมพ์ และพิมพ์
ประวัติบุคคล ซึ่งระบบมีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบออนไลน์ 
เพื่อให้ผู้ขอตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ีตำรวจและกองทะเบียนสามารถ
จัดการเอกสารได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยผู้จัดทำได้ใช้หลักการพัฒนา
ระบบตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) และใช้
ภาษายูเอ็มแอล (Unified Modeling Language :UML) สำหรับ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบเชิงว ัตถุ  และได ้ใช้
ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการจัดเก็บ
ข้อมูลรวมกับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) 
เอชทีเอ็มแอล (HTML) และ บทูสแตร็ป (BOOTSTRAP 4) 
คำสำคัญ – ระบบขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม , ระบบ
จ ัดการประว ัติ , การตรวจสอบประว ัติ , การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ, การจัดเก็บประวัติ 
 

ABSTRACT 
 The criminal history records check system aims  to 
study, analyze, design and develop an online system 
for requesting to check the criminal background and 
improving business processos more efficiency. The 
system will be able to manage the check form, submit 
the completed form, approve the submitted forms, 
upload the criminal records, and approve the time for 

printing documents.  The system document will be 
stored in an online format. For the applicants, the 
polices and the registrar can manage documents more 
conveniently. The author analyze and design the 
proposed system using the technique of system 
development life cycle (SDLC), the Unified Modeling 
Language (UML) based on object-oriented system 
analysis and design, and the MySQL database which is 
a relational database use with a PHP programming 
language, HTML as well as BOOTSTRAP 4. 
Keywords -- criminal history records check system, 
History management system, history check, Information 
system development, history record 

 
1. บทนำ 

    ระบบขอตรวจสอบข้อมูลอาชญากรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีตำรวจสามารถจัดการเอกสารได้ง่ายและบริษัทสามารถ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้สะดวกยิ่งขึ ้น ผู ้จ ัดทำจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาระบบขอตรวจสอบอาชญากรรมที่สามารถลด
ระยะเวลาในการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยการนำ
ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการลดความล่าช้าในการขอ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  
   ในปัจจุบันการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมีความสำคัญ
อย่างมาก เพราะหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนรับพนักงานเข้าทำงาน
จะต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรม เพื่อรับรองประวัตบิุคคล
ที ่จะเข้ามาปฏิบัติงานนั ้น ๆ ดังนั ้น ในการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ ง โดยขั ้นตอนการขอ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเริ ่มต้นจาก บริษัทจะต้องนำ
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เอกสารของพนักงานส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจความถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการส่งเอกสารให้กองทะเบียนประวัติ
อาชญากรรม เพื่อขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และเมื่อทำ
การอนุมัติขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กองทะเบียนจะทำ
การส่งประวัติของบุคคลกลับมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบ
และส ่งประว ัต ิ ให ้ก ับบร ิษ ัทที่ ร ้ องขอการตรวจสอบ ซึ่ ง
กระบวนการดังกล่าวนี้มักใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างนาน
และต้องมีการจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก ดังนั้น จึงส่งผลทำให้
บริษัทมีความล่าช้าในการรับพนักงานเข้าทำงานและมีความ
ยุ่งยากในการจัดการเอกสารอีกด้วย 
   จากแนวคิดข้างต้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบขอ
ตรวจสอบอาชญากรรมที ่สามารถลดระยะเวลาในการขอ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยการนำระบบสารสนเทศเข้า
มาช ่วยในการลดความล ่าช ้าในการขอตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม เพื่อลดปัญหาความล่าช้าในการรับคนเข้าทำงาน 
  

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
ระบบขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(1) เพื่อลดความยุ่งยากในการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ (2)  เพ ื ่ อความสะดวกในการตรวจสอบประว ัติ
อาชญากรรมของพนักงานในบริษัท และ (3) เพื่อความสะดวกใน
การส่งเอกสารในรูปแบบออนไลน์ 

 
3. ทฤษฎีและการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 ระบบฐานข้อมลู 
ระบบฐานข้อมูล [1] คือ เป็นการสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้

ในการเก็บข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อน
ของข้อมูล การขอตรวจสอบของผู้ขอตรวจสอบ  สามารถทำการ
คีย์ข้อมูลใส่หรือดึงข้อมูลจากรหัสแบบฟอร์มหรือไม่ว่าจะเป็น 
การเก็บข้อมูลทั ่วไปใช้เป็นฐานข้อมูลเบื ้องต้น เช่น  ข้อมูล
แบบฟอร์มขอตรวจสอบ ข้อมูลวันส่งแบบฟอร์ม ข้อมูลเอกสาร
ประวัต ิบุคคล ซึ ่งจะมีตัวอย่างคำสั ่งด ังนี ้ (1) INSERT INTO 
CF_Documents  VALUE (‘fille5123.php’) เป็นคำสั่งในการ
เพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล (2) UPDATE CF_ Documents  SET 
CF_CheckDate = ‘2020-11-03’ where CF_ID = ‘41’ เ ป็ น
คำสั่งในการอัปเดตข้อมูลของแบบฟอร์มรหัส 41 (3) DELETE 
FROM CF_ Documents WHERE CF_ID = ‘41’ เป็นคำสั่งลบ
ข้อมูลแบบฟอร์มรหัส 41 

3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยภาษายูเอ็ลแอล 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ [2] คือ ภาษาที่ใช้สำหรับ

อธิบายแบบจำลองต่าง ๆ  สำหรับใช้ในการสร้างแบบจำลองเชิง
วัตถุ เป็นภาษาที่มีการใช้สัญลักษณ์รูปภาพและยังเป็นมาตรฐาน
ในสร้างแบบพิมพ์เขียวให้แก่ระบบงาน โดยที่ภาษายูเอ็มแอล มี
เครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบที่สำคัญ เช่น (1) ยูสเคส
ไดอะแกรม (Use case diagram) แสดงการใช้งานระบบจาก
ม ุ ม ม อ ง ขอ งผ ู ้ ใ ช้  (2) ซ ี เ ค วน ซ ์ ไ ด อ ะแ กร ม (Sequence 
diagram) แสดงลำดับขั ้นตอนการทำงานภายในของ  ยูสเคส
ไดอะแกรม (Use case diagram) (3) คลาสไดอะแกรม (Class 
diagram) แสดงถึงคลาสและความสัมพันธ ์ของข้อม ูลและ
กิจกรรมที่มีผลกับข้อมูลในแต่ละคลาส (4) แอคทิวิตีไดอะแกรม
(Activity diagram) แสดงถึงกระแสการไหลของการทำงานใน
ระบบ (Work flow) เป็นต้น 
3.3 ภาษาเอชทีเอ็มแอล 

ภาษาเอชทีเอ็มแอล [3] เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บ 
โดยโครงสร้างการเขียนภาษาเอชทีเอ็มแอล จะอาศัยตัวกำกับ
เรียกว่า แท็ก (Tag) ในการกำหนดการแสดงผลสิ่งต่าง ๆ ที่แสดง
อยู่บนเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งตัวโค้ดจะแสดงโครงสร้างของข้อมูล ใน
การแสดง หัวข ้อ ล ิงก ์ ย ่อหน้า รายการ รวมถึงการสร้าง
แบบฟอร์มโครงสร้างของโค้ดเอชทีเอ็มแอลจะอยู ่ในลักษณะ
ภายในเครื่องหมาย <> 
3.4 ภาษาพีเอชพี  

ภาษาพีเอชพี [4] คือ PHP เป็นภาษา server-side script ซึ่ง
ใช้ในการจัดทำเว็บไซต์และสามารถประมวลผลออกมาในรูปแบบ
ภาษา HTML โดยมีโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษาซี ภาษาจาวา 
และภาษาเพิร์ล โดยที่คำสั ่งต่าง ๆ จะเก็บในรูปของข้อความ 
(Text) ในการใช้งานสามารถเขียนแทรกอยู่ภายในภาษา HTML 
หรือจะใช้งานอิสระก็ได้ สำหรับการใช้งานจริงมักใช้งานร่วมกับ
ภาษา HTML ดังนั้น นักเขียนโปรแกรมจึงต้องมีความรู้ด้านภาษา 
HTML ควบคู่ไปกับภาษาพีเอชพีด้วย  
3.5 วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) 

วงจรการพ ัฒนาซอฟต ์แวร์  [5 ] ค ือ  การแบ ่งข ั ้นตอน
กระบวนการพัฒนาระบบงาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือ 
ตอบสนองความต้องการขององค์กรโดยระบบที่จะพัฒนานั้นอาจ
เป็นการพัฒนาระบบใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดีขึ้น โดย
ภายในวงจรนั้นมีการแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นดังนี้ การ
ค้นหาปัญหาขององค์กร (Problem definition) การศึกษาความ 
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เป็นไปได้ของระบบ (Feasibility study) การวิเคราะห์ระบบ 
(Analysis) การออกแบบระบบ (Design) การพัฒนาและทดสอบ
ระบบ (Development and testing) การติดตั้ง (Implementation) 
และการซ่อมบำรุงระบบ (System maintenance)  
3.6 บูทสแตร็ป (Bootstrap) 

บูทสแตร็ป [6] เป็น Framework แบบ Front-end ที่จะช่วย
ให้การพัฒนาเว็บไซต์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ง่ายขึ้น และอินเทอร์เฟส
สวยงามมากยิ ่งขึ ้น โดยจะประกอบด้วย (1) Scaffoldinggrid 
system (2) Base CSSstyle sheets (3) Componentsstyle 
sheets และ (4) JavaScriptjQuery plugins 
3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทำได้นำ
งานวิจัย/โครงงานที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ระบบบริหารการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ [7] จากการ
ศึกษาวิจัย ผู้จัดทำวิจัยได้นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร
ภายในห ้องสม ุดของคณะว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีซึ่งสรุปได้ดังนี้ (1) เพื่อ
จ ัดทำระบบการจัดการเอกสารภายในงานห้องสมุดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  (2) เพื ่ออำนวยความสะดวกและลดขั ้นตอนของการ
ทำงานด้านเอกสาร 

ระบบการจัดการเอกสารอ ิเล ็กทรอนิกส์  [8] จากการ
ศึกษาวิจัย ผู้จัดทำวิจัยได้การวิเคราะห์ปัญหา ผลเสีย ผลกระทบ 
ที่เกิดกับองค์กร สามารถสรุปวัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้ดังนี ้ 1) จัดหา ค้นหา คัดเลือก 
ทดสอบ ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับ
การใช้งานเพื ่อนํามาใช้ในการบร ิหารจัดการเอกสารให้มี
ประสิทธิภาพ 2) เพื่อผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเอกสารได้อย่า 
สะดวกและรวดเร็ว ตามระดับผู้ใช้งานใน การกําหนดสิทธ์ิการใช้ 
งาน นอกจากน้ันยังมีการสํารองข้อมูลของระบบอย่างสม่ำเสมอ 
 

4. วิธีการดำเนินงาน 
    ระบบขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีวิธีการดำเนินงาน
ตามขั้นตอนของวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ SDLC 
    ขั ้นตอนที ่ 1 วิเคราะห์ระบบ ได้ศึกษารูปแบบการทำงาน
แบบเดิมและโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการ 
 

วิเคราะห์ระบบ 
    ขั ้นตอนที่ 2 เป็นขั้นของการออกแบบระบบ โดยออกแบบ
แผนภาพการทำงานต่าง ๆ โดยในบทความนี้จะนำเสนอแผนภาพ
ก ิจกรรม (Activity diagram) แผนภาพย ูส เคส (Use case 
diagram) แผนภาพคลาสไดอะแกรม (Class diagram) แผนภาพ
ซีเควนซ์(Sequence diagram) แผนภาพความสัมพันธ ์ของ
ข้อมูล (Entity-Relationship diagrams) ตัวอย่างแผนภาพใน
การออกแบบระบบมีดังต่อไปนี้ 
    ขั้นตอนที่ 3 เขียนโปรแกรมในแต่ละส่วนของการทำงาน โดย
ผู้จัดทำได้ใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ในการพัฒนาระบบร่วมกับ
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และบูทสแตร็ป (Bootstrap) ใน
การตกแต่งหน้าจอการทำงาน 
    ขั้นตอนท่ี 4 ทดสอบและแก้ไขการทำงาน ผู้จัดทำได้มีแนวคิด
ในการทดสอบระบบแบบกล่องดำ (Black box testing) และ
ดำเนินการแก้ไขให้พร้อมใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 5 จัดทำเอกสารคู่มือการทำงานของระบบ ผู้จัดทำ
ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
เพื่อแนะนำการใช้งานกับผู้ใช้ทุกกกลุ่ม ตัวอย่างแผนภาพในการ
ออกแบบระบบมีดังต่อไปนี้  

 
ภาพ 1 แผนภาพ Activity diagram ระบบเดิม 
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4.1 แผนภาพกิจกรรม (Activity diagram) 
 ขั้นตอนการทำงานของระบบในรูปแบบเดิม ผู้ขอตรวจสอบ
กรอกข้อม ูลลงในเอกสารและแนบเอกสารที ่กำหนดส่งให้
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงส่งมอบเอกสารให้ผู้จัดการอนุมัติและนำ
เอกสารที่ผ่านการอนุมัติเสนอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่
ตำรวจได้ตรวจสอบและเสนอเอกสารให้กับกองทะเบียน กอง
ทะเบียนก็จะตรวจสอบเอกสารและค้นประวัติบุคคล ส่งมอบให้
เจ้าหน้าท่ีตำรวจตรวจสอบและส่งให้เจ้าหน้าที่  
    เพิ ่มเติมที่นอกเหนือจากรายละเอียดในการขอตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรม เจ้าหน้าที่ต้องเดินทางไปส่งเอกสารและรับ
เอกสารที ่สถานีตำรวจ ทำให้เส ียเวลาในการเดินทางและ
เจ้าหน้าที่ตำรวจยุ่งยากในการจัดการเอกสาร จากกระบวนการ
ทำงานแบบเดิมสามารถแสดงได ้โดยใช ้แผนภาพ  Activity 
diagram ดังแสดงในภาพ 1 
    จากการทำงานของระบบเดิม ผู ้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์
ระบบใหม่โดยขั ้นตอนการทำงานของระบบที ่ได้สร้างขึ ้นนั้น 
เจ ้าหน ้าที่ทำเร ื ่องขอใช ้งานระบบขอตรวจสอบประว ัติ
อาชญากรรม กองทะเบียนรับเรื่องและเพิ่มผู้ใช้งานลงไปในระบบ 
จากนั้นผู้ใช้งานจัดการคำขอตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ีตำรวจก็ทำการ
อนุม ัต ิตรวจสอบคำขอ  กองทะเบียนทำการอนุม ัต ิคำขอ
ตรวจสอบและอัปโหลดประวัติบุคคล เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการ
อนุมัติการพิมพ์ปะวัติบุคคล ผู้ใช้งานพิมพ์ประวัติบุคคลและกอง
ทะเบียนทำการออกรายงาน โดยกระบวนการที ่ได้สร้างขึ้น
สามารถแสดงได้ดังภาพ 2 
 

 
 ภาพ 2 แผนภาพ Activity diagram การทำงานของระบบขอ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
 
 
 

4.2 แผนภาพยูสเคส (Use case diagram)  
 แผนภาพยสูเคสใช้แสดงการทำงานในส่วนของระบบ โดยแบ่ง
การทำงานตามหน้าท่ีของผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ ผู้ขอตรวจสอบ  
สามารถเข้าสูร่ะบบ จดัการคำขอตรวจสอบ ส่งคำขอตรวจสอบ ดู
ประวัติคำขอตรวจสอบ พิมพ์ประวัติบุคคล ส่วนของเจ้าหน้าท่ี
ตำรวจ สามารถเข้าสู่ระบบ อนุมตัิตรวจสอบคำขอ อนุมตัิพิมพ์
ประวัติบุคคล ดูประวัติอนุมัติพิมพ์ประวัติบุคคลและส่วนของกอง
ทะเบียน สามารถเข้าสู่ระบบ จัดการผู้ใช้งาน จัดการประชาชน 
อนุมัติคำขอ อัปโหลดแบบฟอร์มประวัติบุคคล ดูประวัติอนุมตัิคำ
ขอ และออกรายงาน ดังแสดงในภาพ 3 
 

 
 ภาพ 3 แผนภาพ Use Case diagram  

 
4.3 แผนภาพคลาส (Class diagram) 
 แผนภาพคลาสใช้แสดงความสัมพันธ์ของคลาสต่าง ๆ ใน
ระบบ โดยมี Class User ใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เช่น 
เลขบัตรประชาชนผู้ใช้งาน คำนำหน้าชื่อ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน
ผู้ใช้งาน รหัสพนักงาน ชื่อ นานสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ สัญชาติ 
เชื ้อชาติ รูปภาพ เบอร์โทรศัพท์ ตำบล อำเภอ จังหวัด Class 
Checks_Form ใช้เก็บข้อมูลแบบฟอร์มขอตรวจสอบ เช่น รหัส
แบบฟอร์ม เอกสารขอตรวจสอบ วันส่งแบบฟอร์ม วันอนุมัติ
ตรวจสอบคำขอ วันอนุมัติคำขอ เอกสารประวัติบุคคล วัน
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อัปโหลดเอกสารประวัติบุคคล วันอนุมัติการพิมพ์ วันเริ่มการ
พิมพ์ วันสิ ้นสุดการพิมพ์ คอมเม้นต์ไม่อนุมัติตรวจสอบคำขอ 
คอมเม้นต์ไม่อนุมัติคำขอ คอมเม้นต์ไม่อนุมัติการพิมพ์ สถานะ
แบบฟอร์ม Class People ใช้เก็บข้อมูลประชาชน เช่น รหัสบัตร
ประชาชน คำนำหน้าชื ่อ ชื ่อ นามสกุล สถานะประชาชน  ดัง
แสดงในภาพ 4 

 
 ภาพ 4 แผนภาพ Class diagram ของระบบของตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม 

 

4.4 แผนภาพซีเควนซ์ (Sequence diagram)  
 แผนภาพ Sequence diagram ใช้อธิบายลำดับกระบานการ
ทำงานต่าง ๆ ที่มีต่อคลาสของระบบจะขอยกตัวอย่างแผนภาพ 
Sequence diagram หลักของระบบ ดังภาพ 5-9 

 
 ภาพ 5 แผนภาพ Sequence diagram จัดการคำขอ 

 
 ภาพ 6 แผนภาพ Sequence diagram จัดการคำขอ (ต่อ) 

 

 
 ภาพ 7 แผนภาพ Sequence diagram อนุมัติตรวจสอบคำขอ 
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 ภาพ 8 แผนภาพ Sequence diagram อนุมัติตรวจสอบคำขอ (ตอ่) 
 

 
 ภาพ 9 แผนภาพ Sequence diagram อนุมัติการพิมพ ์
 

4.5 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล  
 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล ถูกออกแบบต่อเนื่องมา
จากแผนภาพคลาส เพื่อนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลของระบบลงสู่
ฐานข้อมูลโดยทำการวิเคราะห์ประเภทข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมต่อ
การจัดเก็บข้อมูล มีความสำพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบดังนี้ 
ตาราง User สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู ้ใช้งาน ตาราง 
User_Type สำหรับเก็บข้อมูลประเภทของผู ้ใช้งาน ตาราง 
Company สำหรับเก็บข้อมูลบริษัทของผู้ใช้งานที่มีสถานะเป็นผู้
ขอตรวจสอบ ตาราง Districts สำหรับเก็บข้อมูลตำบล ตาราง 
amphures สำหรับเก็บข้อมูลอำเภอ ตาราง Provinces  สำหรบั
เก็บข้อมูลจังหวัด ตาราง Checks_Form  สำหรับเก็บข้อมูล
แบบฟอร์มขอตรวจสอบ ตาราง Status_ChecksForm  สำหรับ
เก็บข้อมูลสถานะแบบฟอร์ม ตาราง Commant  สำหรับเก็บ
ข้อมูลคอมเม้นต์ไม่อนุมัติและตาราง People สำหรับเก็บข้อมูล
ประชาชน รายละเอียดดัง ภาพ 10 

 
 ภาพ 10 แผนภาพ Sequence diagram อนุมัติการพิมพ ์

 
5. ผลการดำเนินงาน 

 ระบบขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วย
ภาษาพีเอ็ชพีร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ครอบคลุมทุกยูสเคสที่
ได้วิเคราะห์และออกแบบได้ดังนี้ 
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ภาพ 11 หนา้จอจัดการผู้ใช้งาน 

 

 จากภาพ 11 เป็นหน้าจอจัดการผูใ้ช้งานของกองทะเบียน 

 
ภาพ 12 หนา้จอจัดการประชาชน 

 
 จากภาพ 12 เป็นหน้าจอจัดการประชาชนของกองทะเบียน 

 

   
ภาพ 13 หนา้จอจัดการคำขอตรวจสอบ 

 

 จากภาพ 13 เป็นหน้าจอจัดการคำตรวจสอบและส่งคำขอ
ของผู้ขอตรวจสอบ 

 
ภาพ 14 หนา้จอดูประวัติคำขอตรวจสอบ 

 

 จากภาพ 14 เป็นหน้าจอดูประวัติคำขอตรวจสอบของผู้ขอ
ตรวจสอบ 

 
ภาพ 15 หนา้จออนุมัติคำขอตรวจสอบ 

 

 จากภาพ 15 เป็นหน้าจออนุมัติคำขอตรวจสอบหรือไม่อนุมัติ
คำขอตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 
ภาพ 16 หนา้จอเลือกหมายเหตุไม่อนุมัติคำขอตรวจสอบ 

 

 จากภาพ 16 เป็นหน้าจอเลือกหมายเหตไุม่อนุมตัิคำขอ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ 

 

 
ภาพ 17 หนา้จออนุมัติคำขอ 

 

    จากภาพ 17 เป็นหน้าจออนุมัติคำหรือไม่อนุมัติคำของกอง
ทะเบียน  

 
ภาพ 18 หนา้จอเลือกหมายเหตุไม่อนุมัติคำขอ 
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 จากภาพ 18 เป็นหน้าจอเลือกหมายเหตไุม่อนุมตัิคำขอของ
กองทะเบียน 

 
ภาพ 19 หนา้จออปัโหลดแบบฟอร์ม 

 

    จากภาพ 19 เป ็นหน้าจออ ัปโหลดแบบฟอร ์มประว ัติ
อาชญากรรมของกองทะเบียน  

 
ภาพ 20 หนา้จอดูประวัติอัปโหลดแบบฟอร์ม 

 

 จากภาพ 20 เป็นหน้าจอดูประวัตอิัปโหลดแบบฟอร์มประวัติ
อาชญากรรมของกองทะเบียน 

 
ภาพ 21 หนา้จออนุมัตกิารพิมพ ์

 

   จากภาพ 21 เป็นหน้าจออนุมัติการพิมพ์หรือไม่อนุมัติการ
พิมพ์ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 
ภาพ 22 หนา้จอเลือกหมายเหตุไม่อนุมัติการพิมพ ์

   จากภาพ 22 เป็นหน้าจอเลือกหมายเหตุไม่อนุมัติการพิมพ์ของ
เจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 
ภาพ 23 หนา้จอพิมพ์ประวัติบุคคล 

 

    จากภาพ 23 เป็นหน้าจอพิมพ์ประวัต ิบ ุคคลของผ ู ้ขอ
ตรวจสอบ  

 
ภาพ 24 หนา้จอออกรายงาน 

 

   จากภาพ 24 เป็นหน้าจอออกรายงานของกองทะเบียน 
 

6. สรุปผลการดำเนินงาน 
 ระบบขอตรวจประวัติอาชญากรรม ทางผู ้จัดทำได้ศึกษา
กระบวนการทำงานแบบเดิมทำให้ทราบถึงปัญหาในความไม่
สะดวกของผู้ของตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกาจัดการ
เอกสาร ทั ้งด้านการเดินทางและ อื ่นๆ ทางผู ้จัดทำได้ศึกษา 
โครงงานที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบ 
ระบบท่ีถูกพัฒนาขึ้นทำให้กระบวนการทำงานแบบเดิมเปลี่ยนมา 
อยู ่ในร ูปแบบออนไลน์ ทำให้การจ ัดการเอกสารและการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของการ
ทำงานของระบบที่มีขั้นตอน มีหลักการออกแบบที่ถูกต้อง ทำให้
ระบบจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ และยังช่วยรวบรวมความถี่
ของการใช้งานระบบเพื่อคาดการแนวโน้มของผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้
บริการกับระบบที่อยู่ในพ้ืนท่ีให้บริการนั้น ๆ ระบบขอตรวจสอบ 
ประวัติอาชญากรรม ได้มีการพัฒนาเพื่อจะให้ระบบตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 

โครงงานสหกิจศึกษานี้ เป็นการศึกษาเรื่องการพัฒนา
ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้น สำหรับห้องควบคุมไฟฟ้า 
บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ
การศึกษาการทำงานอุปกรณ์ การวิเคราะห์และออกแบบ การ
พัฒนาระบบและการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแจ้ง
เตือนอุณหภูมิและความชื้นผ่านแอปพลิเคชัน ในการศึกษาครั้งนี้
อาศัยแนวคิดการวิจัยและพัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนา
ระบบ(SDLC) เครื ่องมือที ่ในการพัฒนาระบบประกอบด้วย 
Arduino IDE, NodeMCU และ Vs Code ภาษาที ่ ใช ้ ในการ
พัฒนาประกอบไปด้วยภาษา C ภาษา C++ ภาษา HTML ภาษา 
PHP และภาษา CSS 

คำสำคัญ – NodeMCU,ภาษา HTML 

Abstract 

 This cooperative education project This is a 
study on the development of temperature and 
humidity alarm systems. For electric control room 
Sanguan Wong Industry Company Limited with The 
objective of this study was to analyze, design and 
evaluate smart notification system temperature and 
humidity for server room. This study used Research and 
Development tools were Arduino IDE, NodeMCU and 

Vs Code. In addition, the computer languages are C, 
C++, HTML and CSS.  
Keywords -- NodeMCU, HTML language 

1.บทนำ 
สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกที่เน้นการศึกษาที่เน้น

การปฏิบัติงานการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ
โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกัน การจัดให้นักศึกษาไป
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือเพื่อให้
นักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างพัฒนาการทักษะทางวิชาชีพที่เป็น
ความต้องการของสถานประกอบการอันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น อีก
ทั ้งเพื ่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี
ระหว่างสถานศึกษาและองค์กร 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและ
ความช้ืนห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ ดังนี้  
2.1  วงจรพัฒนาระบบ  
2.2  อินเทอร์เน็ตทุกสรรพ  
2.3  ระบบการจัดการฐานข้อมูล  
2.4  เครื่องมือและภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา 
2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.1 วงจรในการพัฒนาระบบ (System Development Life 

Cycle) 

        2.1.1  ความหมายวงจรในการพัฒนาระบบ  

วงจรการพัฒนาระบบมีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของ

วงจรการพัฒนาระบบ ดังนี ้

   โอภาส เอ ี ่ยมสิร ิวงศ ์ (2548 : 16) หมายถึง การ

พัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นกระบวนการในการสร้างระบบ

สารสนเทศข้ึนมาเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

และด้วยระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบันนับวันจะทวีความซับซ้อน

ยิ ่งข ึ ้นและมีขนาดใหญ่ ด ้วยการพัฒนาระบบใหม่หรือนำ

ซอฟต์แวร์ใหม่ที่เหมาะสมมาใช้งานแทน เรียกว่า วงจรในการ

พัฒนาระบบ 

    กิตติ ภักดีวัฒนกุลและพนิดา พาณิชกุล 

(2549 : 7) หมายถึง วงจรในการพัฒนาระบบ เป็นกระบวนการ

ทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ 

โดยระบบที ่จะพัฒนานั ้น อาจเริ ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่

ทั้งหมดหรือนำระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งข้ึน  

    ว ิทว ัฒน ์ พ ัฒนา (2553 : 21) หมายถึง 

วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใด

ธุรกิจหนึ่งหรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบ

สารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบสามารถช่วยในการแก้ไข

ระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ เรียกว่า วงจรใน

การพัฒนาระบบ  

    สรุปได้ว่า วงจรการพัฒนาระบบ หมายถึง 

กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้ได้ โดยวิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศ

ขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง 

 

 

2.2 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) 

เควิน เอสตอล (Kevin Ashton) (2542) ได้ให้ความหมายของ 

อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) ไว้ว่า หมายถึง 

การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถเชื ่อมโยงหรือส่ง

ข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การ

เชื ่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้ง าน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 

ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอ่ืน ๆ จนเกิดเป็น

บรรดา Smart ต ่าง ๆ ได ้แก ่  Smart Device, Smart Grid, 

Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent 

Transportation ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งและแสดงข้อมูลเท่านั้น 

เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หรือ “อินเตอร์เน็ตทุก

สรรพสิ่ง” หมายถึง การที่สิ่งต่าง ๆ ถูก เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่าง

เข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุมใช้งาน

อุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่าน ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การสั่งเปิด-

ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือ 

สื่อสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักร

ในโรงงานอ ุตสาหกรรม อาคาร บ้ านเร ือน เคร ื ่องใช ้ใน

ชีวิตประจำวันต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดย

เทคโนโลยีนี้จะเป็นท้ังประโยชน์อย่างมหาศาล และความเสี่ยงไป

พร้อม ๆ กัน เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์

และเครือข่าย อินเทอร์เน็ตไม่ดีพอ จะทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเขา้มา

กระทำการที่ไม่พึงประสงค์ต่ออุปกรณ์ข้อมูลสารสนเทศ หรือ

ความเป็นส่วนตัวของบุคคลได้ ดังนั้นการพัฒนาไปสู่ Internet of 

Things จึงมีความจำเป็นต้อง พัฒนามาตรการและเทคนิคในการ

รักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วย 
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2.4  เคร่ืองมือและภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา 

  2.4.1 เคร่ืองมือพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

  1) ESP8266 

   เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ทีผ่ลติโดยบริษัท Espressif 

(เชียงไฮ้, ประเทศจีน) มีคณุสมบัตเิด่นคือการเชื่อมต่อ Wi-Fi 

ที่มาพร้อมกับ Full TCP/IP Stack ตัวชิปมีราคาถูก อีกทั้งการ

เป็นไมโครคอนโทรลเลอรห์มายถึงสามารถเขียนโปรแกรมลงไป

ในตัวมันไดเ้ลย ด้วยข้อดีต่างๆทั้งราคาถูก เขียนโปรแกรมได้ มี

ฟังก์ช่ัน Wi-Fi ติดมาพร้อม ทำให้ ESP8266 เป็นสิ่งที่ตอบสนอง

ต่อการมาของยุค Internet of Things จึงทำให้ไดร้ับความนิยม

อย่างแพร่หลาย มโีปรเจคออกมามากมายซีพียูใช้สถาปตัยกรรม 

Tensilica LX6 แบบ 2 แกนสมอง สัญญาณนาฬิกา 240MHz

      

2) DHT22  

  DHT22 เป็นเซ็นเซอรส์ำหรับวดัอณุหภมูิและความช้ืน

ที่มีความแม่นยำสูงในการวัด สามารถวัดได้ในย่านอุณหภูมิ ตั้งแต่ 

-40 องศาเซลเซียส ถึง +80 องศาเซลเซียส ความแม่นยำน้อย

กว่า +-0.5เซลเซียส และวดัความช้ืนสัมพัทธ์ได้ในย่าน 0-

100%RH ความแม่นยำ +-2-5%RH สามารถวัดได้ละเอียดใน

ระดับทศนิยม 1 ตำแหน่ง (0.1) ใช้งานได้นานและทนทาน 

เหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานวัดท่ีต้องการความแม่นยำสูง คน

ความร้อนเย็นวดัในย่านตดิลบได้กต็้องตัวนี้ โมดลูมาพร้อม PCB 

และสายไฟ ต่อ R4.7K เรียบร้อยตอ่สายใช้งานได้ทันที ต่อไฟได้

ตั้งแต่ 3.3v - 6VDC 

2.4.2  เครื ่องมือพัฒนาด้านซอฟต์แวร์  

(Software) 

 1) Arduino IDE 

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนางานสำหรับบอรด์ 

Arduino นั่นคือโปรแกรมทีเ่รียกวา่ Arduino IDE ในการเขียน

โปรแกรมและคอมไพล์ลงบอรด์ IDE ย่อมาจาก (Integrated 

Development Environment) คือ ส่วนเสริมของ ระบบการ

พัฒนาหรือตัวช่วยต่าง ๆ ที่จะคอยช่วยเหลือ Developer หรือ

ช่วยเหลือคนที่พัฒนา Application เพื่อเสริมให้เกดิความ

รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบระบบท่ีจัดทำได้ทำให้การ

พัฒนางานต่าง ๆ เร็วมากข้ึน 

IDE ย่อมาจาก (Integrated Development 

Environment) คือ ส่วนเสริมของระบบการพัฒนาหรือตัว ช่วย

ต่าง ๆ ที่จะคอยช่วยเหลือ Developer หรือช่วยเหลือคนที่

พัฒนา Application เพื่อเสรมิให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง 

แม่นยำ ตรวจสอบระบบที่จัดทำได้ทำให้การพัฒนางานต่าง ๆเร็ว

มากขึ้น 

 2)  Visual Studio Code 

  VS Code  หรือ  Visual Studio Code  เป็น

โปรแกรม  Code Editor  ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด โดย

มาจากค่ายไมโครซอฟท์ ที่มีการพฒันาออกมาในรูปแบบของ 

Opensource จึงสามารถนำมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ทีสต้องการ

ความเป็นมืออาชีพ  ซึ่ง  Visual Studio Code  นั้น เหมาะ

สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานกับแพลตฟอร์ม มี

การรองรับการใช้งานท้ังบน  Windows ,  macOS และ  Linux 

มีการสนับสนุนท้ังภาษา  JavaScript, TypeScript และ 

Node.js สามารถเช่ือมต่อกับ  Git ได้ สามารถนำมาใช้งานได้

ง่ายไม่ซับซ้อน มเีครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เราเลือกใช้อย่าง

มาก ไม่ว่าจะเป็น 1.การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ท้ัง ภาษา  C++ ,  

C# ,  Java ,  Python ,  PHP  หรือ  Go  2. Themes  3. 

Debugger  4. Commands  เปน็ต้น 
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3) XAMPP   

  XAMPP คือ โปรแกรม Apache Web 

Server ไว้จำลอง Web Server เพื่อไว้ทดสอบสคริปต์ 

(Scripts)หรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยทีไ่ม่ต้องเชื่อมต่อ

อินเตอร์เนต็และไมต่้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ง่ายต่อการตดิตั้งและใช้

งานโปรแกรม XAMPP จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาสำหรับพัฒนา

เว็บแอพลิเคชันท่ีเป็นที่นิยม , MySQL ฐานข้อมูล, Apache จะ

ทำหน้าที่เป็นเว็บเซริ์ฟเวอร์,  Perl  อีกทั้งยังมาพร้อมกับ 

OpenSSL, phpMyadmin (ระบบบริหารฐานข้อมลูที่พัฒนาโดย 

PHP เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล  สนับสนุนฐานข้อมูล 

MySQL และ SQLite  โปรแกรม) XAMPP  จะอยู่ในรูปแบบ

ของไฟล์ Zip, tar, 7z หรือ exe โปรแกรม XAMPP  อยู่ภายใต้

ใบอนุญาตของ GNU (General Public License) แต่บางครั้ง

อาจจะมีการเปลีย่นแปลงเรื่องของลิขสิทธิ์ในการใช้งานจึงควร

ติดตามและตรวจสอบโปรแกรมดว้ย 

4) LINE Notify  

  คือบริการที่คณุสามารถได้รบัข้อความแจ้งเตือนจาก

เว็บเซอร์วสิต่าง ๆ ที่คุณสนใจได้ทาง LINE โดยหลังเสรจ็สิ้นการ

เชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วสิแล้ว คณุจะไดร้ับการแจ้งเตือนจาก

บัญชีทางการของ “LINE Notify” ซึ่งให้บริการโดย LINE นั่นเอง 

คุณสามารถเชื่อมต่อกับบริการที่หลากหลาย และยังสามารถรับ

การแจ้งเตือนทางกลุ่มได้อีกด้วย เราใช้ Line notify เพื่อแจ้ง

สถานะการออนไลนไ์ปอีกระบบปลายทางได้ จึงทำให้เราสามารถ

ส่งข้อความแจ้งเตือนจากบริการตา่ง ๆ  หรืออุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม 

ที่สามารถเชื่อมต่อกับ internet และสามารถเชื่อมด้วย http 

post มายัง Account ของเราได้ ซึ่งการใช้งานโดยรวมของ Line 

notify จะมีรูปแบบดังน้ี คือ เริ่มแรกเลย เราต้องไปสร้าง token 

ของ account ในระบบของ Line เสียก่อน จากน้ันเก็บ token 

นี้เอาไว้ แล้วเมื่อเราต้องการที่จะสง่ข้อความแจ้งเตือนต่าง ๆ เรา

จะใช้ token นี้เพื่อส่งข้อความแจง้เตือน ผ่านทาง http post 

นั่นเอง 

 

5) Grafana  

Grafana คือ open source Dashboard tool เรยีก

ง่าย ๆ ก็คือเครื่องมือในการสร้าง Dashboard ฟรี น่ันเอง  โดย 

Grafana จะทำงานร่วมกับ Data source ต่าง ๆ เช่น 

Graphite, Influx DB, OpenBSD หรือ Elasticsearch ฯลฯ 

ช่วยให้ users สามารถสร้างและแก้ไข Dashboard ได้อย่าง

ง่ายๆ ครอบคลุมรูปแบบกราฟหลายประเภท 

จุดเด่นของ Grafana  

6) Blynk  

  Blynk คือ Application สำเร็จรูปสำหรับงาน IOT มี

ความน่าสนใจคือการเขียนโปรแกรมที่ง่าย ไม่ต้องเขียน App เอง

สามารถใช้งานได้อย่าง Real time สามารถเชื ่อมต่อ Device 

ต่างๆเข้ากับ Internet ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น Arduino, 

Esp8266, Esp32, Nodemcu,Rasberry pi น ำ ม า แสด งบน 

Application ได้อย่างง่ายดาย แล้วที่สำคัญ Application Blynk 

ยังฟรี และ รองรับในระบบ IOS และ Android Blynk ทำงาน

ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ดังนั ้นข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวคือ

อุปกรณ์สามารถเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่าเราจะเลือกการ

เช ื ่อมต ่อแบบใดก ็ตาม Ethernet, Wi-Fi หร ืออาจจะเป็น 

ESP8266 ไลบราร ี ่ของ Blynk และโค้ดต ัวอย่างจะช่วยให้

ออนไลน์ โดยเชื ่อมต่อกับ Blynk Server และจับคู่กับสมาร์ท

โฟน 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบแจ้งเตือน

อุณหภูมิและความชื้นห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ผ่านแอปพลิเค

ชันไลน์ พบงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

 กฤษฎา แก้วผุดผ่อง, โสมรัศม์ พิบลูย์มณี, ปิยวัฒน์ 

ชวนวารี ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบตรวจวัดอณุหภมูิห้อง

เซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น

ระบบท่ีออกแบบสำหรับการตรวจวัดอุณหภมูิและความชื้น

ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งเป็นการเฝา้ระวัง และ แจง้เตือน

ข้อมูลการแสดงผลอุณหภูมภิายในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่มีค่าสูงกว่า
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เกณฑ์ที่กำหนดไว้เนื่องจากท่ีผ่านมาการ ตรวจสอบอณุหภมูิ

ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์จะทำได้ต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณ

ห้องเซิร์ฟเวอร์เท่าน้ัน หาก ผู้ปฏิบตัิงานอยู่นอกสถานท่ี เมื่อ

อุณหภูมภิายในห้องเซริ์ฟเวอร์มีคา่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทำให้

ไม่ทราบข้อมลู ในทันที หรือเกิดความไมส่ะดวกในการตรวจสอบ 

ส่งผลใหเ้กิดความล่าช้าในการแกไ้ขปัญหา การทำงานของระบบ

ที ่ได้พัฒนาขึ้นจะใช้เซนเซอร์(Sensor) แบบ DHT11 ทำการ

ตรวจวัดอุณหภมูิและความชื้นท่ีไดส้่งผ่านระบบเครือข่าย แบบไร้

สายไปยังโปรแกรม Blynk บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงผล

อุณหภูมิและความชื้นที่วัดค่าได้แบบ Real time มีการจัดเก็บ

บันทึกค่าของอุณหภูมิที่วัดได้ในแต่ละช่วงเวลา โดยสามารถนำ

ข้อมูลออกมาวิเคราะหไ์ด้ในภายหลัง และหากพบว่าอุณหภมูิ

ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็จะมีการแจ้ง

เตือนในทันทีไปยัง Line Notify ที่กำหนดไว้ดังน้ันการนำ

เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็เพื่อสรรพสิง่ (Internet of Things) และ

เซนเซอร์ (Sensor) ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น มา

ประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดและบันทึกข้อมูล จึงช่วยอำนวยความ

สะดวกให้แก ่ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบได้สะดวกยิ่งขึ้น 

สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ทำให้เกิดความปลอดภยั และ

ลด ความเสี่ยงในการเกิดความเสยีหายต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน

ห้องเซิร์ฟเวอร ์

3.ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ระบบแจ้งเตือนอณุหภมูิและความช้ืนห้องควบคุม

ระบบไฟฟ้า บริษัท สงวนวงษ์ อุตสาหกรรม จำกัด มี

วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบแจ้งเตือนอุณหภมูิ

และความช้ืน ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ผ่านแอปพลิเคชันไลน์  มี

ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี ้

 3.1  วิเคราะห์ระบบงานเดิม 

  3.2  กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน  

  3.3  การออกแบบระบบงานใหม ่

  3.4  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มตัวอย่าง   

  3.5  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานระบบ 

3.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม 

 จากการศึกษาระบบงานเดมิทำใหท้ราบว่า การ

ตรวจวัดค่าอณุหภูมิและความชื้นห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 

เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานเทคโนโลยสีารสนเทศจะทำการตรวจเช็ค

โดยการใช้เทอร์โมมเิตอร์ทำการตรวจวัดค่าอณุหภมูิและความช้ืน 

ซึ่งมีอยู่ทั่ว ๆบริษัท เป็นจุด ๆ มีระยะทาง และหลายห้อง ทำให้

การตรวจเช็คค่อนข้างใช้เวลามาก และระบบงานเดิมไมม่ีการแจ้ง

เตือนหากอุณหภูมิหรือความช้ืนผดิปกติ ไฟดับบ่อย อาจเสีย่งจะ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบไฟฟ้าได้  

3.2 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน 

  การออกแบบระบบแจ้งเตือนวัดคา่อุณหภมูิ

และความช้ืนหองควบคุมระบบไฟฟ้า ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ มี

ต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาระบบ 

ศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม 

วิเคราะหร์ะบบงาน 

การออกแบบและกระบวนการทำงาน 

ทดสอบระบบงาน 

ติดตั้งระบบ 
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3.2.1  ศึกษาปัญหาระบบงานเดิม การตรวจวัดค่า

อุณหภูมิและความชื ้นโดยเครื ่องวัดอุณหภูมิและความชื ้นที่

ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า  หากอุณหภูมิหรือความชื้นผิดปกติจะไม่

มีการแจ้งเตือน 

3.2.2  วิเคราะห์ระบบ ทำการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้

ศึกษาจากระบบงานเดิมและความต้องการของผู้ใช้เพื ่อให้ได้

ระบบการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

3.2.3  การออกแบบและกระบวนการทำงาน จากการ

วิเคราะห์ความต้องการ ได้ทำการออกแบบระบบโดยใช้เครื่องมือ

ผังงาน (Flow Chart) เพื ่อตรวจสอบการทำงานของระบบ ผัง

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (E-R Diagram) เพื่ออธิบาย

ความสัมพันธ์ของข้อมูล แผนภาพที่แสดงการทำงานของผู้ใช้

ระบบ (Use Case Diagram)  

 3.2.4  พัฒนาระบบงาน ใช้เครื ่องมือต่าง ๆ ในการ

ดำเนินการจัดทำระบบให้เป็นไปตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้  

3.2.5  ทดสอบระบบงาน โดยทำการทดสอบระบบงาน

และทำการแก้ในจุดที ่ผิดพลาด หากพบข้อผิดพลาดจากการ

ทำงานของโปรแกรม จะทำการว ิ เคราะห ์ เพ ื ่อปร ับปรุง

ข้อผิดพลาด 

3.3 การออกแบบระบบงานใหม่ 

 จากระบบงานเดิมทำให้รู้ถึงปัญหาของระบบ จึงได้มี

ระบบงานใหม่เข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้โปรแกรมทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ได้มีการแบ่งกระบวนทำงาน ตามขั้นตอน ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

3.3.2 Use Case Diagram ระบบงานใหม่ 

 

      

      

      

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 

Diagram) 

แผนภาพกระแสข้อมลู (Data Flow Diagram)  ระบบแจ้งเตือน

อุณหภูมิและความชื้นห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ผ่านแอปพลิเค

ชันไลน์   

Y 

N 

เริ่มตน้ 

ตรวจวัดอุณหภูมิ 

อุณหภูมิ

และ

บันทึกข้อมูล 

รายงาน 

จบการทำงาน 

แจ้งเตือนผ่าน

เช็คค่าอุณหภูมิและ

ความชื้นผ่านเว็บไซต์ 

แจ้งเตือนอุณหภูมิหรือ

ความชื้นผิดปกติ 

แสดงกราฟอุณหภูมิและ

ความชื้นในแต่ละวัน 

แสดงกราฟอุณหภูมิและ

ความชื้นผ่านมือถือ 

เจ้าหน้าที่ 
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4.ผลการดำเนินงาน 

ระบบแจ้งเตือนอณุหภมูิและความช้ืน สำหรับ

ห้องควบคุมไฟฟ้า สำหรับบริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกดั   

มีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี ้

4.1 การจัดเตรียมอุปกณ์ต่างๆที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบ 
4.2 กล่องอุปกรณ์ตรวจวดัค่าอุณหภูมิและความชื้น 
4.3 การแจ้งเตือนผ่านแอปพลเิคชนัไลน์  
4.4 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
4.5 การตรวจสอบคา่ผ่านแอปพลเิคชัน 
4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

4.1 การจัดเตรียมอุปกณ์ต่างๆท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูม&ิ

ความช้ืนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์  

ได้แก่  

 

 

 

4.2 กล่องอุปกรณ์ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น 

 ช่วงที่ 1 อุปกรณ์ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นใน

ช่วงแรก ได้ใช้ บอร์ด Arduino เชือ่มต่อกับสาย Lan เพื่อเพ่ิม

ความเสถยีรของระบบ เมื่อนำติดตั้งแล้ว พบว่า ปัญหาการ

เชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลมีปัญหา ตัวเซนเซอรไ์มส่่งค่าแจ้งเตือน 

และต้องตดิตั้งอุปกรณ์ในที่ ที่สายสัญญาณเข้าถึง ตำแหน่งบาง

จุดต้องเดินสาย Lan ใหม่ จึงคิดวา่ จะทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายโดยใช่

เหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ รายการ จำนวน 
ราคา
(บาท) 

1 
NodeMCU ESP8266 V3 
CH340 LUA Wi-Fi 

1 175 

2 
บอร์ดทดลอง Breadboard 400 
Point   

1 50 

3 
DHT22/AM2302 Module 
โมดูลวัดอุณหภูมแิละความชื้น 

1 150 

4 
สาย Micro USB Type B ยาว 
1.5 เมตร 

1 80 

5 
สายไฟ จัมเปอร์ ผู้ - ผู้ ยาว
10cm. จำนวน 40 เส้น   

1 40 

6 
สายไฟ จัมเปอร์ ผู้ - เมีย ยาว
10cm. จำนวน 40 เส้น 

1 40 

7 
หลอดไฟ LED3mmจำนวน 100 
ดวง 5 สี อย่างละ 20 ดวง 

1 75 

8 
จอ  LCD (Blue Screen) 16x2 
โมดูลจอ LCD  

1 120 

- ตรวจสอบค่าอณุหภมูิ

และความชืน้ 

เจ้าหน้าที่ 

- แสดงขอ้มลู

อณุหภมูิและ

ความชืน้ 

ระบบแจ้งเตือน

อุณหภูมิและความชื้น

ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า

ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

0 
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 ช่วงที่ 2 ได้ทำการแก้ไขปญัหาการเช่ือมต่อท่ีเกิดจาก

สาย Lan ในเรื่องของตำแหน่งการเดินสายที่ไมส่ามารถเข้าถึง

พื้นที่ได้ โดยการหันมาใช้ ตัวบอร์ด Esp8266 ซึ่งบอร์ดตัวนี้มี

คุณสมบัติคือการรับสัญญาณในแบบไรส้าย (Wireless) ทำให้ไม่

จำเป็นต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการเดนิสาย Lan ใหม่  

เกือบทุกๆพื้นท่ีของบริษัท จะมีสญัญาณณ Wi-Fi ง่ายต่อการ

ติดตั้ง และในส่วนของสัญญาณ Wi-Fi  ยังไม่พบเจอปัญหาใด ๆ   

 

ช่วงที่ 3 เมื่อทดสอบอุปกรณ์ ติดตั้ง และตดิตามดูการ

ทำงานของอุปกรณ์ พบว่าอุปกรณเ์กิดการเชื่อมต่อขาดหายเพียง

เล็กน้อยเท่าน้ัน และสามารถเชื่อมต่อกลับมาได้ใหม่ในเวลาไม่

นาน ทำให้อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น ทำงานไดเ้ต็ม

ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังทำกล่องห่อหุ้มอุปกรณเ์พื่อป้องกันความ

เสียหายจากสภาพอากาศ หรือ แมลง เพิ่มอายุการใช้งานของ

อุปกรณ์ได้มากข้ึน โดยใช้กล่องอะคริลิคที่ใช้เป็นกล่องเก็บสายไฟ

ที่พบเห็นไดต้ามบ้านเรือน ซึ่งมีความทนทานอย่างมาก ทนต่อ

การตกจากท่ีสูง และมีความหรหูรา ทันสมัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน 

  การพัฒนาอุปกรณ์ Arduino เพื่อนำมาปรับ

ใช้เป็นระบบ แจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นผ่านแอปพลิเค

ชันไลน์ และยังสามารถดูข้อมลูอณุหภมูิและความช้ืนได้ผ่านทาง

มือถือ โดยผ่านทางแอปพลเิคชันท่ีช่ือว่า Blynk ได้แบบ Real-

Time มีหน้า Dashboard ดูข้อมลูไดผ้่านเว็บไซต์ได้ ในการ

ออกแบบและพัฒนาระบบ เราได้ใช้โปรแกรม Arduino , 

Grafana , Visual Studio ในการพัฒนาหน้าตาของระบบ ส่วน

โปรแกรมจำลองใช้ Server ของ Xampp และภาษา HTML 

PHP SQLite และ Java Script โดยมี MySQL เป็นระบบจัดการ

ฐานข้อมูล 

  การประเมินระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและ

ความชื้นห้องห้องควบคุมระบบไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์ใน

ส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานซึ่งพบว่าตำแหน่งผู้ใช้งานจำนวน 4 

คน ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ 1 คน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

สารสนเทศ 1 คน เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 คน วิศวกรไฟฟ้า 1 

คน พบว่าผู้ใช้งานมีภาพรวมค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ

มากที่สุดคือ ด้านการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน รองลงมาคือ

ด้านการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน และสุดท้ายคือด้านประโยชน์

ของระบบต่อผู้ใช้งาน  



3118 

 

 

สร ุปภาพรวมของผลการประเมินระบบแจ้งเตือน

อุณหภูมิและความชื้นห้องควบคุมระบบไฟฟ้าผ่านแอปพลิเค

ชันไลน์อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวม อยู่ที่(�̅�= 5, 

S.D. = 0.52) ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้อยู่ในระดับความ

พึงพอใจมาก  
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ระบบจัดเก็บปริมาณการใช้น้ำประปาอัตโนมตัิสำหรับหอพักด้วยเทคโนโลยี IoT 
Automatic water consumption storage system for dormitory 

with IoT technology 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาการตรวจเช็คการใช้น้ำประปา

โดยการพัฒนามิเตอร์น้ำในหอพักโดยการติดตั้งเซนเซอร์วัดการ
ไหลผ ่ า นของน ้ ำ โ ด ย เ ซน เ ซอร์ ส ามา รถแสด งผลผ ่ าน
จอคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ้ค วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนา
ระบบตรวจสอบปริมาณการใช ้ปร ิมาณน้ำประปา โดยใช้ 
NodeMCU ESP8266 เซนเซอร์  Water Flow Sensor และ 
Soil Moisture และระบบเครือข่ายไร้สาย มาตรวจสอบดูแล
ปริมาณการใช้น้ำประปา และศึกษาพฤติกรรมการใช้ปริมาณ
น้ำประปาของผู้พักอาศัยก่อนและหลังใช้งานระบบตรวจสอบ
ปริมาณการใช้น้ำประปา  ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาระบบ
ระบบจัดเก็บปริมาณการใช้น้ำประปาอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี 
IoT สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ หรือห้อง
เช่า การบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ำในห้องพักต่างๆ และระบบ
สามารถจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้ปริมาณน้ำประปาของผูพ้กั
อาศัยก่อนและหลังใช้งานระบบตรวจสอบปริมาณการใช้
น้ำประปา 
คำสำคัญ -- จัดเก็บปริมาณการใช้น้ำ, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 

ABSTRACT 
  This research proposed the development of 
measuring water consumption by applied with 
dormitory water meter by installing a water flow sensor 
that can send water consumption data to computer 
system. Objective to study and develop system of 
water consumption measurement by using Node MCU 

ESP8266, water flow sensor, soil moisture sensor and 
wireless network system to check water consumption 
and study the water usage behavior of dormitory 
resident before and after using the water consumption 
measurement system. The research found that the 
development of measuring water consumption by 
using IoT technology was facilitated for the executives 
or dormitory rental service providers to record water 
consumption each room and able to collect data and 
analyze water consumption behavior of dormitory 
resident before and after using the water consumption 
measurement system. 
Keywords – Water Consumption , Internet of Things 

 
1. บทนำ 

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Internet of Things (IoT) เป็นการ
นำอุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้
สามารถสั ่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านดว้ย
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
รถยนต์ โทรศัพท์ม ือถือ เคร ื ่องม ือส ื ่อสาร เคร ื ่องม ือทาง
การเกษตร เป็นต้น เทคโนโลยี IoT จำเป็นต้องทำงานร่วมกับ
อุปกรณ์ประเภท RFID และ Sensors เข้ามาใช้ในการเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เซนเซอร์ตรวจค่า pH (PH Sensor) 
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) เซนเซอร์วัดความ
ขุ่น (Turbidity Sensor) เป็นต้น [1] เซนเซอร์เหล่านี้ สามารถ
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นำมาวางเป ็นระบบเคร ือข ่ ายไร ้สาย (Wireless Sensor 
Network) โดยนำไปตรวจวัดเพื ่อเก็บข้อมูลต่างๆ ที ่กล่าวไว้
ข้างต้น  

บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มีจำนวนหอพักนักศึกษาจำนวนมาก  
และในแต่ละหอพักมีจำนวนห้องพักอยู่หลายห้องด้วยกัน  ผู้วิจัย
ได้สอบถามกับเจ้าของหอพักนักศึกษา  จำนวน  10  หอพักโดย
ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
[2] พบว่า  ปัญหาที่พบมากที่สุดในการจัดการบริหารหอพัก  คือ  
การเช็คการใช้น้ำประปาแต่ละห้องมีความล่าช้าและมีความ
ผิดพลาดสูง   นอกจากในแต่ละห้องติดมิเตอร์วัดการใช้น้ำของ
หอพักเอง  ไม่ได้ใช้มิเตอร์วัดการใช้น้ำของการประปาส่วน
ภูม ิภาค  เพราะเป็นการลดต้นทุนของหอพัก   ผู้ว ิจ ัยมีจะ
พัฒนาการตรวจเช็คการใช้น้ำประปาโดยการพัฒนามิเตอร์น้ำใน
หอพักโดยการติดตั้งเซนเซอร์วัดการไหลผ่านของน้ำโดยเซนเซอร์
สามารถแสดงผลได้ผ่านจอคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ้ค ซึ่งการติดตั้ง
เซนเซอร์ตัวนี้ช่วยผู้ประกอบการหอพักหรือการประปาสามารถ
ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช่จ่ายในการจ้างพนักงานมาจดค่า
มิเตอร์ สะดวกและมีความแม่นยำสูง แต่มีปัญหาก็คือช่วงเวลา
ไฟดับจะไม่สามารถคิดค่าน้ำได้เนื่องจากตัวเซนเซอร์จะต้องใช้
ไฟฟ้าในการทำงานเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลไปไว้ในฐานข้อมูลแล้ว
นำมาแสดงผล [3] 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) ศึกษาและพัฒนาระบบตรวจสอบปริมาณการใช้ปริมาณ
น้ำประปา โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (NodeMCU) ESP8266 
เซนเซอร์ Water Flow Sensor และ Soil Moisture และระบบ
เครือข่ายไร้สาย มาตรวจสอบดูแลปริมาณการใช้น้ำประปา และ
ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานจดบันทึก   

2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ปริมาณน้ำประปาของผู้พักอาศัย
ก่อนและหลังใช้งานระบบตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำประปา  
 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
พัฒนาระบบตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำประปา ขอบเขตการ

ทำงาน มีดังนี ้
1) วัดค่าการใช้ปริมาณน้ำประปาท่ีถูกใช้งานในช่วงเวลานั้นๆ

ผ่านเว็บแอปพลิเคชนั 

2) พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเพื่อสอดส่องการใช้น้ำประปาจาก
ระยะไกล 

3) ใช ้ภาษา C++ ในการส ั ่ งการไมโครคอนโทรลเลอร์  
(NodeMCU) ESP8266 เนื่องจากมีความยืดหยุ่นของภาษา 

4) ใช้ภาษา PHP และ ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

5) กลุ่มอย่างสำหรับการนำอุปกรณ์ไปทดลองผล จำนวน 10 
ห้องพัก เพื่อเก็บข้อมูลการใช้น้ำมาเปรียบเทียบกับผลจากมิเตอร์
น้ำท่ีใช้ไป 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังนี ้

1) ศึกษาความเป็นไปได้ และกำหนดปัญหาการพัฒนาระบบ 
2) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นที่ 1 โดยวิเคราะห์

กลไกล ระบบ และหลักการทำงานของระบบชุดควบคุมด้วย
เทคโนโลยี IoT 

3) ออกแบบระบบโดยทำการออกแบบชุดควบคุมด้วย
เทคโนโลยี IoT 

4) พัฒนาระบบโดยเริ่มจากการออกแบบและสร้างชุดควบคุม
และเชื ่อมต่อระบบทางด้านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่เกี ่ยวข้อง
ทั ้งหมดตามที ่ได้ออกแบบ จากนั ้นจึงพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อ
ควบคุมกลไกของระบบ พร้อมท้ังทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

5) เก็บรวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์ และจัดทำคู่มือการใช้
งานระบบ 
4.2 เคร่ืองมือการวิจัย 

1) ด ้ า น ฮ า ร ์ ด แ ว ร ์  ค ื อ  ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์  Laptop, 
ไมโครคอนโทรลเลอร์  (NodeMCU) เซนเซอร์  Water Flow 
Sensor และ Soil Moisture 

2) ด้านซอฟต์แวร ์ ค ือ ระบบปฏิบัต ิการ Windows 10, 
โปรแกรม Arduino IDE, ภาษา PHP, ภาษา C และ JavaScript 
4.3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน   

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลต่างๆศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเขียน
ภาษา C++  ในโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ (NodeMCU)  
โครงสร้างและการทำงานของบอร์ดทดลอง การทำงานของ
เซนเซอร์  Water Flow Sensor และ Soil Moisture และระบบ
เครือข่ายไร้สาย เพื่อนำมาเขียนภาษาการทำงานของวงจร [3] 
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ขั้นตอนท่ี 2 วางแผนการออกแบบระบบ เพื่อกำหนดลักษณะ
การวางอุปกรณ์ ภายในของวงจร เพื่อให้วงจรและอุปกรณ์เข้า
ดว้ยกัน รวมทั้งออกแบบโครงสร้างภายในและภายนอกของวงจร 
เพ ื ่อให ้อ ุปกรณ์ในภายมีการจ ัดวางแบบมีระเบียบและมี
รูปลักษณะที่สวยงาม 

 

 
 

ภาพ 1 แผนผังการทำงานของระบบโดยรวม 

 
4.4  ER Diagram 

ประกอบด้วยตารางจัดเก็บข้อมูลของมิเตอร์น้ำ  ข้อมูลการใช้
น้ำ  ข้อมูลการเข้าพักของลูกค้า  ข้อมูลของห้องพัก  ข้อมูลของ
ผู้ดูแลระบบ  และข้อมูลของลูกค้าที่เข้าพัก  โดยข้อมูลจะส่งมา
จากตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ (NodeMCU) ของมิเตอร์น้ำ  มา
จัดเก็บข้อมูลปริมาณของน้ำที่ใช้ไปในแต่ละห้องพัก  แล้วสรุป
ข้อมูลออกมาเป็นบิลในแต่ละเดือน 

 
ภาพ 2 การออกแบบ ER Diagram ของระบบ 

 
4.5  การต่อวงจร 

ขา - VCC ใช้ไฟขนาด 3V ถึง 5.5V ต่อเข้าบอร์ด NodeMCU 
2 ที่ขา VIN 5V 

ขา - Data ต่อเข้าบอร์ด NodeMCU v2 ในส่วนของแถว
ช่องสัญญาณดิจิตอลที่ขา GPIO4  

ขา -  Ground ต่อเข้ากับบอร์ด Node MCU ในส่วนของแถว
สัญญาณแอนะล็อกที่ขา  GND 

 
ภาพ 3 แสดงการต่อวงจรของไมโครคอนโทรลเลอร์ (NodeMCU) กบั 

Water Flow Sensor 
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5. ผลการดำเนินงาน 
จากเดิมนั้นการเช็คการใช้น้ำประปาแต่ละห้องมีความล่าช้า

และมีความผิดพลาดสูง ผู ้ว ิจัยได้พัฒนาการตรวจเช็คการใช้
น้ำประปาโดยการพัฒนามิเตอร์น้ำในหอพักโดยการติดตั้ง
เซนเซอร์วัดการไหลผ่านของน้ำโดยเซนเซอร์สามารถแสดงผลได้
ผ่านจอคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ้ค ซึ่งการติดตั้งเซนเซอร์ตัวนี้ช่วย
ผู ้ประกอบการหอพักหรือการประปาสามารถประหยัดเวลา 
ประหยัดค่าใช่จ่ายในการจ้างพนักงานมาจดค่ามิเตอร์ สะดวก
และมีความแม่นยำสูง แต่มีปัญหาก็คือ  ช่วงเวลาไฟดับจะไม่
สามารถคิดค่าน้ำได้เนื่องจากตัวเซนเซอร์จะต้องใช้ไฟฟ้าในการ
ทำงานเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลไปไว้ในฐานข้อมูลแล้วนำมา
แสดงผล 
 
5.1 หน้าต่างของระบบฐานข้อมูล 

 
ภาพ 4 ข้อมูลการใช้น้ำในแต่ละเดือน 

 
จากนั้นจะส่งข้อมูลมาบันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อแสดง

รายการปริมาณการใช้น้ำของผู้เข้าพักในแต่ละห้องพัก  แยกเป็น
รายเดือนสำหรับออกบิลค่าน้ำได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 

ภาพ 5  ขอ้มูลการใช้น้ำ 
 

 
ภาพ 6  บิลการใช้น้ำ 

 
5.2 หน้าต่างของโปรแกรม Arduino 

 
ภาพ 7  คำสั่งของบอร์ด Arduino Esp8266 

 
ข้อมูลจากตัว Water Flow Sensor จะเป็นการรับข้อมูล

ส่งผ่านไปยังตัวเมนบอร์ดหลักแล้วส่งข้อมูลที ่ได้ผ่านระบบ
เครือข่ายไปยัง  Server Database  สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ  
Real-Time  สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถตรวจสอบการใช้ปริมาณที่ผิดปกติอีกด้วย 
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ภาพ 8  คำสั่งของ Water Flow Sensor 

 
คำสัญญาณไฟจะเป็นตัวตรวจสอบสถานะการใช้งานของ

มิเตอร์และระบบแจ้งเตือนการทำงานของมิเตอร์ว่าสามารถ
ทำงานได้เป็นปกติหรือมีสิ่งผิดปกติหรือไม่  โดยใช้หลอดไฟ  LED  
ซ่งจะมี 2  สถานะ ได้แก่ ไฟสีน้ำเงินไมโครคอนโทรลเลอร์ 
(NodeMCU) การทำงานกติ และไฟสีแดงไมโครคอนโทรลเลอร์ 
(NodeMCU) การทำงานผิดปกติ 

 

 
ภาพ 9  คำสั่งสัณญาณไฟ 

 
ภาพ 10  คำสั่งการคำนวณการไหลเวียนของน้ำ 

 
อีกส่วนที่สำคัญคือคำสั่งการคำนวณปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน  

Water Flow Sensor และแปลงสัญญาณกลับเป็นสัญญาณ
ดิจิทัลเพื่อส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลต่อไป 
 
5.3  ผลการเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำจากเซนเซอร์และ
มิเตอร์น้ำ  

โดยตดิตั้งอุปกรณ์ไว้จำนวน 10 ห้องพักใช้เปรียบเทียบผล
ของไมโครคอนโทรลเลอร์ (NodeMCU) ที่เก็บจากอุปกรณ์และ
ผลของมิเตอร์น้ำของแต่ละห้องในจำนวน 1 เดือน ผลที่ได้เป็น
ดังนี ้
ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลการบันทึกข้อมูลของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

(NodeMCU) ที่เก็บจากอุปกรณ์และผลของมิเตอร์น้ำของแตล่ะ
ห้องในจำนวน  1  เดือน 

 

ห้องพัก เซนเซอร์ มิเตอร์น้ำ 
ห้องพักที่ 1 31 32 
ห้องพักที่ 2 28 28 
ห้องพักที่ 3 33 33 
ห้องพักที่ 4 10 10 
ห้องพักที่ 5 22 22 
ห้องพักที่ 6 24 24 
ห้องพักที่ 7 30 29 
ห้องพักที่ 8 25 25 
ห้องพักที่ 9 17 17 
ห้องพักที่ 10 20 20 
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จากผลการบันทึกข้อมูลเมื่อนำมาเปรียบเทียบระหว่างผลจาก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (NodeMCU) ที่บันทึกข้อมูลจากอุปกรณ์
และผลจากมิเตอร์น้ำในแต่ละห้อง จำนวน 10  ห้องพัก พบว่า 
ค่าที่ได้รับมีความแตกต่างกันน้อยมาก  ซึ่งหากนำไปพัฒนาในเชิง
พาณิชย์สามารถช่วยให้ผ้ประกอบการหรือเจ้าของหอพักลด
ขั้นตอนการทำงานในส่วนของการจดบันทึกอัตราการน้ำในแต่ละ
ห้องพัก  และสามารถนำผลที่บันทึกนำมาคำนวณคิดเป็นจำนวน
ค่าน้ำท่ีใช้ไปในแต่ละเดือน 
 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
7.1 สรุปผล 
 การเช็คการใช้น้ำประปาแต่ละห้องมีความล่าช้าและมีความ
ผิดพลาดสูงผู้วิจัยมีการพัฒนาการตรวจเช็คการใช้น้ำประปาโดย
การพัฒนามิเตอร์น้ำในหอพักโดยการติดตั้งเซนเซอร์วัดการไหล
ผ่านของน้ำโดยเซนเซอร์สามารถแสดงผลได้ผ่านจอคอมพิวเตอร์
หรือโน๊ตบุ้ค ซึ่งการติดตั้งเซนเซอร์ตัวนี้ช่วยผู้ประกอบการหอพัก
หรือการประปาสามารถประหยัดเวลา  

การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้มีการใช้ภาษาเข้าใจง่ายทำให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจระบบมีความแม่นยำในการสั่งงานระบบ
และระบบมีความเสถียรในระดับที ่น ่าพอใจ การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบในด้านความสามารถในการทำงานพบว่า
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบในระดับมากเนื่องจากการพัฒนาระบบเป็นการพัฒนาตาม
ต้องการของผู้ใช้งาน 

จากผลการทดสอบการเชื ่อมต่ออุปกรณ์เคลื ่อนที ่ผ ่าน
เครือข่าย WIFI พบว่ามีความแม่นยำและสามารถทำงานได้ตรง
ตามความต้องการ โดยในช่วงแรกของการทดสอบระบบจะพบ
ปัญหาการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียร ซึ่งแก้ไขโดยการย้ายตำแหน่งของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI ให้อยู่ ในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้
สามารถกระจายสัญญาณได้ดีและครอบคลุมบริเวณหอพัก 

แต่มีข้อจำกัดในกรณีที่ไฟตกหรือดับและกรณีที่อินเตอร์เน็ต
ไม่สามารถใช้งานได้ทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (NodeMCU) ไม่
สามารถส่งข้อมมูลเข้าเครื ่องแม่ข่ายที่ต้องเชื ่อมต่อเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ 
 
 
 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
1) นำโมดูลเสริมการจ่ายไฟฟ้าของไมโครคอนโทรลเลอร์  

(NodeMCU) มาเชื่อมต่อเข้ากับส่วนของฮาร์ดแวร์เพื่อทำให้เกิด
ความสเถียรในเรื่องการจ่ายไฟฟ้าและลดการเกิดการขัดข้องใน
การทำงานของฮาร์ดแวร์สำหรับการทำงานระยะยาว 

2)  พัฒนาในส่วนของซอร์ฟแวร์เพิ่มฟังก์ชั่นในการตรวจสอบ
สถานะการทำงานตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ (NodeMCU) เพื่อ
ตรวจสอบการทำงาน 
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The Development of the Android Application for  

Supporting Personal Digital Library System to Support Selective 
Dissemination of Information Service in Era of New Normal   

 

ทิพาภรณ์ สินบุญญานนท์1, สถิระ แข่งขัน1, ภีมศกัดิ์ เอ้งฉ้วน1 และ*สนุันทา วงศ์จตุรภัทร1 
 

1สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามคำแหง 
Email: sununthar.v@ru.ac.th  

 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1. พัฒนาแอปพลิเคชันบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับสนับสนุนระบบห้องสมุด
ดิจิทัลส่วนบุคคลเพื่อรองรับบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะ
บุคคลในยุคชีวิตวิถีใหม่ 2. เพื่อการบันทึกและเข้าถึงคอลเลคช่ัน
ของห้องสมุดดิจิทัลที่ตรงกับความสนใจส่วนบุคคล 

แอปพลิเคชันถูกพัฒนาด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา PHP 
และ JavaScript โดยใช้ MySQL บริหารจัดการฐานข้อมูล และ
รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยแอปพลิเคชันจะรับ-ส่ง
ข้อมูลผ่าน Restfull API เพื่อควบคุมการเข้าถึงและการใช้งาน
ฐานข้อมูลห้องสมุด  

แอปพลิเคชันเหมาะสำหรับรองรับการใช้งานบริการเลือกสรร
ส า ร ส น เ ทศ เ ฉ พา ะบ ุ ค คล  (Selective Dissemination of 
Information Service : SDI) ที่ช ่วยให้ผ ู ้ใช้ห้องสมุดสามารถ
เข้าถึงและจัดเก็บคอลเลคชั่นของห้องสมุดที่ได้รับการเลือกสรร
ให้ตรงกับความสนใจของผู ้ใช ้รายบุคคล ซ ึ ่งประกอบด้วย      
คอลเลคช่ันต่าง ๆ เช่น หนังสือ ตำรา และบทความ เป็นต้น 

ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน ช่วยให้ผู ้ใช้บริการห้องสมุด
สามารถเข้าถึงและจัดเก็บคอลเลคชั่นที่ตรงกับความสนใจได้
อย่างรวดเร็ว ถือเป็นอีกหนึ ่งบริการรูปแบบใหม่ของบริการ
เลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination 
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of Information Service : SDI) ที ่รองร ับนโยบายความปกติ
รูปแบบใหม่ (New normal) ตลอดทั ้งยังเป็นแอปพลิเคชันที่
กระตุ ้นนักศึกษาหรือผู้สนใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองโดยอาศัยเทคโนโลยีอำนวยความ
สะดวกในรูปแบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่  
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ABSTRACT 
This project aims are 1. to develop an Android 
application for a personal digital library system in era of 
new normal. 2. entry and access personal library 
collections that match your interests. 
 This application is developed with PHP and 
JavaScript programming using MySQL to manage the 
database. And supports the Android operating system. 
The app is ideal for a personal collection of libraries 
comprising electronic books, texts book, and articles 
that are of interest to the patron. The application is 
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developed with PHP and JavaScript programming using 
MySQL to manage the database and supports the 
Android operating system. The application sends and 
receives information through the Restfull API to control 
access and use of the library database. 
 The application is suitable for the use of the 
Selective Dissemination of Information Service (SDI) that 
allows library users to access and store the library 
collection that has been selected to match individual 
user interest which includes various collections such as 
books, texts, articles and pictures, etc. 
 The results of this application are provided library 
users to access and store  collections that matches 
their interests. It is another new service of the Selective 
Dissemination of Information Service (SDI) that supports 
the new normal policy as well as being an application 
that encourages students or users are interested to 
realize the importance of self-study using assistive 
technology in the form of mobile applications. 
 
Keywords – personal digital library, document 
management, document repository, android OS, library 
service 

 
1. บทนำ 

หากเปร ียบเท ียบอ ินเตอร ์ เน ็ตก ับห ้องสม ุด  จะพบว่า
อินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ยังไม่มีการ
ควบคุมคุณภาพข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งตรงกันข้าม
กับห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ ที ่มีว ิธ ีการบริการจัดการ
สารสนเทศ ทำให้ เป ็นการขจ ัดส ื ่อส ิ ่ งพ ิมพ์และส ิ ่ งพ ิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ขาดคุณภาพหรือเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใช้ออกไป
เรียบร้อยแล้ว [1] ดังนั้นห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศจึงยังคง
เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญสำหรับการศึกษา
ค้นคว้าของทุกกลุ่มบุคคล จากเดิมห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ
ได้จัดเตรียมบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective 
Dissemination of Information Service : SDI) โดยเป ็นการ
จัดส่งรายการทางบรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขปให้

สมาชิกหรือผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบว่าตรงกับความสนใจตามที่ได้
แจ้งความประสงค์ไว้หรือไม่ ส่วนการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มนั้น 
ยังคงจำเป็นต้องเดินทางเข้าใช้งานภายในห้องสมุด [2] และถึงแม้
ในปัจจุบันจะมีช่องทางการขอใช้งานบริการ SDI โดยผู้ใช้บริการ
สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ที่สนใจ ผ่านระบบแบบฟอร์มออนไลน์จากเว็บไซต์ห้องสมุด [3] 
แต่อย่างไรก็ตามบริการ SDI ยังคงอยู่ในวงจำกัดและผู้ใช้งาน
ไม่ได้ความสะดวกจากบริการดังกล่าวเท่าที่ควร ดังนั้นห้องสมุด
จ ึงจำเป ็นต ้องเร ่งจ ัดเตร ียมบร ิการสารสนเทศให้ม ีความ
หลากหลายและอยู่ในรูปแบบใหม่ภายใต้นโยบาย “ความปกติ
รูปแบบใหม่” (New Normal) ทั ้งนี้กอปรกับการเกิดขึ ้นของ
เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนได้มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การให้บริการสารสนเทศ ห้องสมุดจึงพยายามประยุกต์ใช้สมาร์ท
โพนเพื ่อปรับปรุงและเพิ ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ
ห้องสมุดให้มีความทันสมัยมากข้ึน  

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันจึงเห็นความสำคัญ
ของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มา
ใช้สำหรับสนับสนุนระบบห้องสมุดดิจิทัลส่วนบุคคลเพื่อรองรับ
บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI) และเป็นการ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการเข้าสู่ยุค “ความปกติ
รูปแบบใหม่ (New Normal)” ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดเข้าถึงและจัดเก็บคอลเลคชั่นของตนเองได้อย่างรวดเร็ว
และตรงกับความสนใจของผู้ใช้รายบุคคล ตลอดทั้งเป็นแอปพลเิค
ชันที่สามารถตระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเอง โดยอาศัยเทคโนโลยีในการอำนวยความ
สะดวกได้มากยิ่งขึ้น 

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับ
สนับสนุนระบบห้องสมุดดิจิทัลส่วนบุคคลเพื ่อรองรับบริการ
เลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคลในยุคความปกติรูปแบบใหม่” 
ที่สามารถเป็นทางเลือกและเป็นแอปพลิเคชันต้นแบบของบริการ 
SDI ในรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้บริการสารสนเทศห้องสมุดมีความ
คล่องตัวมากขึ้น ผู ้ใช้บริการห้องสมุดสามารถเข้าถึงและมีที่
จ ัดเก็บคอลเลคชั ่นของห้องสมุดที ่ประกอบด้วย คอลเลคช่ัน
หนังสือ ตำรา และบทความ ที่ตรงกับความสนใจของผ ู ้ ใ ช้
รายบุคคลและเป็นคอลเลคช่ันที่มีคุณภาพ 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื ่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
สำหรับสนับสนุนระบบห้องสมุดดิจิทัลส่วนบุคคลเพื่อรองรับ
บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคลในยุคชีวิตวิถีใหม่  

2. เพื่อการบันทึกและเข้าถึงคอลเลคชั่นของห้องสมุดดิจิทัลส่วน
บุคคลที่ตรงกับความสนใจ 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ระบบห้องสมุดส่วนบุคคล 

โดยทั ่วไประบบห้องสมุดส่วนบุคคล หมายถึงระบบการ
ทำงานของห ้องสม ุดท ี ่รองร ับการบ ันท ึกและการเข ้าถึง          
คอลเลคชั่นที่คัดเลือกเฉพาะหัวข้อที่สนใจ เช่น คอลเลคชั่นด้าน
การวิจัยที่จัดทำขึ้นโดยหรือเป็นท่ีสนใจของกลุ่มนักวิจัย หรือการ
รวบรวมเอกสารที่ถูกคัดเลือกไว้สำหรับกลุม่ผู้อ่านในหลักสตูรการ
เรียนการสอนต่าง ๆ (Course readers) เป็นต้น [4] 

ปัจจุบันระบบห้องสมุดส่วนบุคคล สามารถนำซอฟต์แวร์
โอ เพนซอร ์ส ระบบห ้องสม ุดอ ัต โนม ัติ  เ ช ่น  โปรแกรม 
Greenstone system [5] เป็นต้น มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเป็น
ระบบห้องสมุดส่วนบุคคลที ่อยู่ในรูปแบบ เว็บแอปพลิเคชัน 
(Web application) ทำให้ผู ้ใช้งานสามารถจัดการคอลเลคช่ัน
ต่าง ๆ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ โดยผ่านเว็บบราวเซอร์ ด้วย
การพิมพ์เข้าสู่ URL ได้แก่ http://localhost หรือ 127.0.0.1 
ซึ ่งเป็นการใช้งานบนเคร ื ่องคอมพิวเตอร์แบบเครื ่องเด ียว 
(Standalone) หร ือในกรณีผ ู ้ ใช ้งานต ้องการใช ้งานระบบ
ห้องสมุดบนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกันตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป 
เช่น คอมพิวเตอร์เครื ่องที ่ 1 ใช้สำหรับเป็นเครื ่องแม่ข่าย 
(Server) เครื่องที่ 2 ใช้สำหรับจัดการสารสนเทศ ผู้ใช้สามารถใช้
งานได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. การใช้งานผ่านเครือข่ายระบบ LAN 
และ 2. การใช้งานผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต [6] อย่างไรก็
ตามการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ดังกล่าว ผู้ใช้งานท่ัวไปอาจจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญ
ด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติช่วยในการบริการจัดการอย่างเป็น
ระบบ 
2.2 บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective 
Dissemination of Information Service : SDI) 
 บริการเล ือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล  คือบริการที่
ห้องสมุด/ศูนย์สารสนเทศได้ทำการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ

ตามขอบเขตเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการได้กำหนดไว้ โดยบรรณารักษ์จะ
เป็นผู้ติดตาม คัดเลือกข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ จากฐานข้อมูลต่าง 
ๆ ที ่ห้องสมุดได้จัดหาไว้ และจัดทำให้อยู ่ในรูปแบบรายการ
บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป ผู้ใช้บริการนี้จะได้รับ
ประโยชน์ในด้านการรับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอและเป็นข้อมูลที่
ตรงกับความสนใจของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง  
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. Hendriana (2015) [7] ได้พัฒนาแอปพลิเคชันห้องสมุด
เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับมหาวิทยาลัย 
“Ahmad Dahlan” ประเทศอินโดนีเซีย แอปพลิเคชันสามารถ
นำมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้งานห้องสมุดในการค้นหา
หนังสือ วารสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ์ และเอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการของห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ และสามารถทำ
การยืมหนังสือแบบออนไลน์ได้ก่อนที่จะเดินทางมารับหนังสือที่
ยืมจากห้องสมุดโดยผู้ใช้ไม่ต้องรอและเข้าคิว 
   2. Deng, and Xie (2018) [8] ได ้พ ัฒนา  Mobile library 
โดยใช้เทคโนโลยี ASP.NET ในการออกแบบและพัฒนาระบบ
การจัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน สามารถให้บริการข้อมูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพสูงสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ทีต่รงกับความต้องการของอาจารย์และนักเรียน 
โดยแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันการทำงาน ได้แก่ การตรวจสอบ
สถานะการยืมหนังสือ ฟังก์ชันแชร์ E-book ทำให้ผู้ใช้สามารถ
แบ่งปัน/แชร์หนังสือจากสมาร์ทโพน โดยอัพโหลดหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพดีไปยังแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้รายอื่น
ได้ดาวน์โหลดไปอ่านหลังจากการตรวจสอบจากผู ้ดูแลระบบ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการแบ่งปัน นอกจากน้ียังมีฟังก์ชันการ
รีวิวหนังสือ ที่ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนงัสือท่ี
อยู่ในความสนใจได้ 
 

3. วิธีดำเนินงานวิจัย 
 โครงงานนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติ 
การแอนดรอยด์ สนับสนุนระบบห้องสมุดดิจิทัลส่วนบุคคลเพื่อ
รองรับบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคลประกอบด้วยการ
ดำเนินงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ [9] 
 1. พัฒนากรอบแนวคิดของโครงงานจากเอกสารและ 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 2. ศึกษาทฤษฎี โปรแกรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ



3128 

 

 

พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทั ้งด้าน
ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์  
 3. ดำเนินการพัฒนาระบบตามแนวทางทฤษฎีวงจรการ
พ ัฒนา ระบบ  (System Development Live Cycle: SDLC) 
ดังนี ้[7] 
  3.1 ค้นหาปัญหา (Identifying Problem) และระบุให้
ชัดเจน โดยศึกษาจากระบบการให้บริการของห้องสมุดในปัจจบุนั
อย่างละเอียด 
        3.2 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในเชิง
เทคนิคท้ังด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ความเป็นไปได้ด้านบุคคลใน
แง่ของทัศนคติท ี ่ม ีต ่อระบบใหม่  และความเป็นไปได ้ทาง
เศรษฐศาสตร์ 
        3.3 ว ิ เคราะห์ความต ้องการของระบบ (Analysis 
System Needs) โดยเริ่มศึกษาการทำงานของระบบเดมิ จากนั้น
กำหนดความต้องการของระบบใหม่   
         3.4 ออกแบบ (Design the system)  ออกแบบการ
ทำงานของระบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
และผู้บริหาร โดยเป็นการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การ
แสดงผลบนหน้าจอที่จะปรากฎบนแอปพลิเคชัน 
         3.5 พัฒนาแอปพลิเคช ัน (Construction) และฐาน 
ข้อมูลตามที่ได้ออกแบบไว ้
          3.6 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (Testing ) โดยการ
ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของระบบ 
    3.7 จัดทำเอกสาร (Developing and Documenting 
Software) เขียนคู่มือการใช้แอปพลิเคชันระบบห้องสมุดดิจิทัล
ส่วนบุคคลเพื่อรองรับบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล  
   

4. ขอบเขตของระบบ 
1. ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Back-end service) สามารถ

เร ียกดู , เพิ ่ม , ลบ , แก้ไข และปรับปรุง ข ้อม ูลรายการทาง
บรรณานุกรม สาระสังเขป คอลเลคชั่นหนังสือ ตำรา บทความ 
และรูปภาพ    

2. แอปพลิเคชันระบบห้องสมุดดิจิทัลส่วนบุคคล ผู้ใช้งาน
ระบบสามารถเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลรายการทางบรรณานุกรม 
คอลเลคชั่นหนังสือ ตำรา บทความ และรูปภาพผ่านแอพลิเคชัน
บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
   

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา 
5.1 ซอฟต์แวร์ (software) ที่ใช้ในการพัฒนา 
 ประกอบด ้ วย  PHP, JavaScript, Android OS, Android 
software development kit (SDK) tool, Android Studio 
(IDE), Microsoft Visio, MySQL, Microsoft Word, Adobe 
Photoshop 
5.2 สถาปัตยกรรมของระบบ 

การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) แบ่งเป็น 2 
ส่วนหลัก ได้แก่ 1. ส่วนของการบริหารจัดการบริการเลือกสรร
สารสนเทศเฉพาะบุคคลและ 2. ส่วนแอปพลิเคชันห้องสมุดดิจทิลั
ส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้  

1. ส่วนของบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล  
ส่วนของบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคลถูกพัฒนาบน
เว็บไซต์ โดยผู้ดูแลระบบหรือบรรณารักษ์เป็นผู้ติดตาม คัดเลือก
และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศตามขอบเขตเนื้อหาท่ีผู้ใช้บริการได้
แจ้งความประสงค์ขอรับข้อมูลในหัวข้อที่สนใจ จากฐานข้อมูล 
ของห้องสมุดแล้วจัดทำเป็นรายการบรรณานุกรมและสาระสัง 
เขป  

2. ส่วนแอปพลิเคชันห้องสมุดดิจิทัลส่วนบุคคล 
เป็นส่วนท่ีผู้ใช้งานระบบกรอกข้อมูลที่สนใจและส่งไปยังเครื่องแม่
ข่าย ให้ทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและทำการบันทึกข้อมูลลง
ในฐานข้อมูลได้ ดังรูปที่ 2 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 
ภาพ 1 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 
จากรูปที่ 1 การเช่ือมต่อฐานข้อมูล MySQL บนเครื่องแม่ขา่ย 

(Database server) ผ่าน Android แอปพลิเคชัน ทำได้โดยแบ่ง
กระบวนการทำงานออกเป็น 2 ฝั่งหลัก ได้แก่ 1. ฝั่ง Android
และ 2. ฝั่งเครื ่องแม่ข่าย โดยการทำงานของฝั่ง Android ใช้
คำสั่ง sql connector และส่งคำสั่งไปยังฝั่งเครื่องแม่ข่ายที่ใช้
ชุดคำสั่งภาษา PHP ทำการเชื ่อมต่อไปยังฐานข้อมูล MySQL 
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โดยเป็นการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน Restfull API เพื ่อควบคุมการ
เข้าถึงและการใช้งานฐานข้อมูลห้องสมุด จากนั้นจึงดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล MySQL ออกมาในรูปแบบของ JSON และ Android 
จะทำการอ่านข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ JSON จาก PHP แล้วจึง
นำข้อมูลนั้นออกมาแสดงผล [10] 

 
6. การออกแบบระบบ  

6.1 การออกแบบแอปพลิเคชัน 
 แอปพลิเคชันสนับสนุนระบบห้องสมุดดิจิทัลส่วนบุคคลเพื่อ
รองรับบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคลในยุคความปกติ
ร ูปแบบใหม่ พัฒนาเพื ่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก
ห้องสมุด/ศูนย์สารสนเทศ ในด้านการใช้บร ิการเลือกสรร
สารสนเทศเฉพาะบ ุคคล  (SDI) ท ี ่ประกอบด ้วย รายการ
บรรณานุกรม สาระสังเขป คอลเลคชั่นหนังสือ ตำรา บทความ 
และรูปภาพ โดยหลังจากที่ผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชัน และ
แจ้งความประสงค์เพื่อขอรับข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สนใจ 
จากนั้นบรรณารักษ์จะเป็นผู้รวบรวมและจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ
รายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป หากผู ้ใช้สนใจข้อมูล
ดังกล่าวสามารถ “ดูลายละเอียด” ของแต่ละรายการได้ และ
สามารถทำการยืมทรัพยากรที่สนใจ ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ทันที 
ทำให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับความ
สนใจอย่างแท้จริง 
6.2 Use Case diagram 

 ภาพรวมการทำงานของระบบ ดังแสดงในรูปที่ 2 ผู้ใช้งาน 
เข้าสู่ระบบได้โดยสมัครสมาชิก จากนั้นแจ้งความประสงค์ขอรับ
ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สนใจพร้อมระบุหัวข้อหรือเนื้อหา 
จากนั้นเมื ่อบรรณารักษ์การจัดการรายการบรรณานุกรมและ
สาระสังเขปตามหัวข้อที่ผู้ใช้กำหนดแล้ว จะส่งข้อมูลดังกล่าวไป
ยังผู้ที ่แจ้งความประสงค์ ซึ ่งหากผู ้ใช้สนใจข้อมูลที ่ห้องสมุด
เลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล จะสามารถ “ดูลายละเอียด” 
ของแต่ละรายการและสามารถยืมสารสนเทศนั้นได้ต่อไป 

  
ภาพ 2 Use case ภาพรวมของระบบ 

 

6.2 Activity Diagram 
 แผนภาพกิจกรรมแสดงถึงการทำงานระหว่างผู ้ใช้งานและ
ระบบห้องสมุดดิจิทัลส่วนบุคคลเพื่อรองรับบริการเลือกสรร
สารสนเทศเฉพาะบุคคล ตั้งแต่การแจ้งความประสงค์ขอรับข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสนใจ จนถึงการยืมสารสนเทศที่ผู้ใช้สนใจ 
ดังภาพ 3 Activity diagram ระบบห้องสมุดดิจิทัลส่วนบุคคล
เพื่อรองรับบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล 

 
 ภาพ 3 Activity diagram ระบบห้องสมุดดิจิทัลส่วนบุคคลเพื่อรองรับ

บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล 
 

6.3 โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ 
 โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบดังภาพ 4 ประกอบด้วยตาราง

สมาชิกห้องสมุดและบรรณารักษ์ เพื ่อเก็บข้อมูลสำหรับเข้าสู่
ระบบ โดยสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับข้อมูลที่สนใจ 
ได้มากกว่า 1 รายการ โดยมีตาราง “request” สำหรับเก็บ
ข้อมูลการแจ้งความประสงค์ขอร ับข้อมูลที ่สนใจในตาราง 
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“abstract” ที่บรรณารักษ์จะเป็นผู้จัดทำ รายการบรรณานุกรม  
และสาระสังเขปไว้ 1 รายการสำหรับ 1 รายการเนื้อหาที่ผู้ใช้
สนใจ ซึ่งจะสามารถมีผู้สนใจเนื้อหาเดียวกับได้หลายคน  

 
ภาพ 4 โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ 

 

7. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
7.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพ 5 หน้าจอจัดการบริการ SDI 

 7.2 ส่วนของผู้ใช้ระบบ 

 
ภาพ 6 หน้าเขา้สู่ระบบ 

 
ภาพ 7 หน้าแจ้งความประสงค์ขอรับขอ้มูลที่สนใจ 

 
ภาพ 8 หน้าแสดงรายการบรรณานุกรมเฉพาะบุคคล 
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ภาพ 9 หน้าแสดงรายการสาระสังเขปเฉพาะบุคคล 

 

 
ภาพ 10 หนา้แสดงสถานะการยืมสารสนเทศ 

 

7.3 กาทดสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ใช้แบบสอบถามเป็น

คำถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale)  5 ระดับ โดย
แบ่งการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1)  ความต้องการของผู้ใช้ระบบ
2) ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชัน 3) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 
4) ด้านออกแบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 
จากผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดยรวมทุกด ้าน  พบว่ามี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
4.83 ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ 4.86 รองลงมาคือด้านความปลอดภัยของระบบ มี
ค่าเฉลี่ย 4.85 สำหรับด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชัน มีค่าเฉลี่ย 

4.82 และการตรงความต้องการของผู้ใช้ระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.78 
ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 

ด้านการทดสอบประสิทธิภาพ  S.D. Level 
1. การตรงความต้องการของ

ผู้ใช้ระบบ 
4.78 0.26 มากที่สุด 

2. การทำงานได้ตามฟังก์ชัน 4.82 0.18 มากที่สุด 
3. ความง่ายต่อการใช้งาน 4.86 0.13 มากที่สุด 
4. ความปลอดภัยของระบบ 4.85 0.19 มากที่สุด 

โดยรวม 4.83 0.12 มากที่สุด 
 
 สำหรับการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผู้พัฒนาได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เก็บ
ข้อมูล จำนวน 25 คน โดยรวมทุกด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านบริการและการออกแบบ ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ “มากที ่ส ุด” มีค่าเฉลี ่ย 4.35 และ 4.25 ตามลำดับ 
นอกจากนี้ด้านเนื้อหา และด้านรายละเอียดการให้บริการ อยู่ใน
ระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 และ 3.95 ตามลำดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 2  

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความความพึง
พอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  S.D. Level 
1. ด้านเนื้อหา 4.05 0.67 มาก 
2. ด้านบริการ 4.35 0.45 มากที่สุด 
3. ด้านออกแบบ 4.25 0.39 มากที่สุด 
4. รายละเอียดการให้บริการ 3.95 0.57 มาก 

โดยรวม 4.15 0.48 มาก 
 

8. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. เป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดและเป็นการประชาสัมพันธ์บริการ SDI ให้กับผู้ใช้ได้
ทราบอย่างทั่วถึง 
 2. เป็นทางเลือกสำหรับผู ้ใช้บริการในการค้นหาข้อมูล
สารสนเทศที่ตรงกับความสนใจผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
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9. สรุปและข้อเสอนแนะ 
 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับระบบห้องสมุดดิจิทัลส่วน
บุคคลเพื่อรองรับบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคลในยุค
ความปกติรูปแบบใหม่ ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถแจ้งความประสงค์
ขอรับข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สนใจ ซึ่งจะช่วยให้ห้องสมุด
สามารถคัดสรรสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก
ห้องสมุดได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการของผู ้ใช้อย่าง
แท้จริง และยังเป็นการส่งเสริมให้ เกิดการใช้ทรัพยากรของ
ห้องสมุดอย่างทั่วถึง  
 อย่างไรก็ตามผู้พัฒนาระบบควรฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม
ให้มีความสามารถยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบที่มีความผิดพลาดน้อย
ที่สุดและมีความน่าเชื ่อถือในการใช้งาน รวมถึงติดตามความ 
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีอยู่เสมอ 
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ทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและ

วิธีการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับระบบลงทะเบียนเรียนทำขนมไทย
โดยใช้แนวคิดเทคโนโลยีที่รองรับการใช้งานบนทุกขนาดหน้าจอ
อุปกรณ์ 2. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบบระบบลงทะเบียนเรียน
ทำขนมไทยทีร่องรับการใช้งานบนทุกขนาดหน้าจออุปกรณ์ 

เว็บไซต์สำหรับระบบลงทะเบียนเรียนทำขนมไทยสถาบัน
สอนทำขนมไทย พัฒนาด้วยภาษา PHP ร่วม กับ HTML, CSS 
JavaScript และ Bootstrap framework ใช้ระบบฐานข้อมูล
มายเอสคิวแอล (MySQL)  

ผลการพัฒนาเว็บไซต์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนหน้า
เว็บ ไซต์  (Front-End) ใช้  HTML, CSS JavaScript และบู ท
แตร๊ป (bootstrap framework) ในการพัฒนา ทำให้สามารถ
แสดงเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์บนทุกขนาดหน้าจออุปกรณ์ที่
แตกต่างกันได้ โดยการปรับขนาดการแสดงผลให้เหมาะสมกับ
ขนาดหน้าจออุปกรณ์นั้น ๆ โดยอัตโนมัติ สำหรับระบบส่วนหลัง 
(Back -end) พัฒนาโดยภาษา PHP ทำงานฝั่งเครื่องแม่ข่ายทำ
ให้สามารถใช้งานในรูปแบบ Web application เพื่อรองรับการ
ลงทะเบียนเรียนทำขนมไทย  

เว็บไซต์เหมาะสำหรับระบบลงทะเบียนเรียนทำขนมไทย
สถาบันสอนทำขนมไทย สำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีความ
สนใจลงทะเบี ยน เรียนทำขนมไทยซึ่ งเป็ นกลุ่ มที่ มี ความ
หลากหลายทั้งอายุ เพศ และการใช้อุปกรณ์ประเภทต่าง  ๆ 
สำหรับใช้งานเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนเรียนทำขนมไทย ผู้ใช้งาน
สามารถค้นหาหลักสูตรที่สนใจท้ังหมด หรือจำกัดชนิดของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร หรือช่วงเวลาตามที่ต้องการเรียน นอกจากนี้ใน

กรณีที่หลักสูตรมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถจอง
คิวเพื่อลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาถัดไปได้ 

 
คำสำคัญ – การพัฒนาเว็บไซต์ , หลักสูตรสอนทำขนมไทย , 
ระบบลงทะเบียน, เว็บไซต์แบบตอบสนองผู้ใช้งาน, เว็บไซต์ 
 

ABSTRACT 
 This project aims are 1. to study the concept and 
method of developing a website for the registration 
system for Thai dessert classes using the concept of 
Responsive Web Design Technology (RWD). and 2. to 
analyze and design the registration system for learning 
Thai dessert classes using the concept of Responsive 
Web Design Technology (RWD). 
 Thai dessert instruction website is developed in 
PHP language in conjunction with HTML, CSS 
JavaScript and Bootstrap framework. It uses MySQL 
database system. The results of website development 
are divided into 2 parts: front-end using HTML, CSS 
JavaScript and bootstrap framework for development. 
It is possible to display the entire content of the 
website on a different sized of device screen. By 
automatically adjusting the display size to suit the size 
of the device screen. For the back-end system (Back-

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีที่รองรับการใช้งานบนทุกขนาดหน้าจออุปกรณ์สำหรับ
ระบบลงทะเบียนเรียนทำขนมไทย 

The Development of Website with Responsive Web Design Technology for 
Enrollment of Thai Dessert Courses System 
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end) developed by PHP language by running on the 
server, making it possible to use in the form of Web 
application. Thai dessert website supports registration.  
 This website is suitable for enrollment of Thai 
dessert courses system. For customers who are 
interested in registering to learn to make Thai desserts, 
which is a group that has a variety of ages, genders, 
and the use of different types of equipment for use. 
Users can search all courses of interest or limit the 
type of course or the desired time period. In addition, 
in the event that the course is fully registered, users 
can also reserve a queue to study for the next period. 
 
Keywords – Website development, Thai Dessert 
Courses, Enroll system, Responsive Web Design 
Technology, Website 

 
1. บทนำ 

จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่รองรับการใช้งานบนทุกขนาด
หน้ าจออุปกรณ์ หรือที่ เรียกว่า Responsive Web Design 
Technology (RWD) ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสามารถ
นำเสนอได้อย่างยืดหยุ่นโดยเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์จะปรับให้
รองรับกับการใช้งานบนทุกขนาดหน้าจออุปกรณ์ที่มีแพลตฟอร์ม
ที่ต่างกันโดยอัตโนมัติ [1] ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับข้อมูลข่าวสาร
ที่แสดงผลได้อย่างเหมาะสมกับอุปกรณ์แต่ละประภทของแต่ละ
บุคคล ไม่ ว่าจะเป็น  สมาร์ท โฟน  แท็บ เล็ต  โน๊ตบุ๊ ค  และ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้
งานเว็บไซต์ขององค์กรต่าง ๆ รวมถึงในการดำเนินงานทางธุรกิจ
ต่าง ๆด้วย ซึ่ งการที่ ธุรกิจจะสามารถเติบโตได้ดียิ่ งขึ้นนั้น 
จำเป็นต้องอาศัยช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงผู้
ใช้ได้ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จะ
สามารถตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น  เช่นเดียวกับ
ธุรกิจการเรียนการสอนการทำขนมไทย จากการสำรวจผู้ที่มี
ความสนใจที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการทำขนมไทย 
พบว่า ผู้สนใจลงทะเบียนเรียนจะรับทราบข้อมูลข่าวสารของ
หลักสูตรต่าง ๆ ผ่านการใช้งานอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างกันทั้งช่วงวัย และ
อาชีพ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความแตกต่างของกลุ่มบุคคล
ผู้สนใจเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจจะสามารถขยายตัวเติบโตขึ้น
ได้ดีและประสบผลสำเร็จได้มากยิ่งข้ึน 

จาก เดิ ม เว็บ ไซต์ สถาบั นสอนทำขนมไทย  ได้ท ำการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการทำขนมไทยผ่านเว็บไซต์ที่รองรับ
อุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ 
โน๊ตบุ๊ค ทำให้เว็บไซต์ที่แสดงผลบนหน้าจออุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ตยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร อีกทั้งเว็บไซต์ยังไม่สามารถ
รองรับการลงทะเบียนเรียนทำขนมไทยของผู้ที่สนใจได้ ซึ่งจาก
ข้อจำกัดดังกล่าว ผู้พัฒนาระบบจึงเห็นความสำคัญของการนำ
เทคโนโลยี  RWD มาใช้สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีความ
ยืดหยุ่นสามารถรองรับการใช้งานบนทุกขนาดหน้าจออุปกรณ์ 
นอกจากนี้ ในการพัฒนายั งได้ เพิ่ มฟั งก์ ชันการทำงานให้
ครอบคลุมมถึงระบบลงทะเบียนเรียนทำขนมไทย เพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถให้กับการดำเนินงานของสถาบัน 
พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการทำขนมไทยให้กับผู้
ที่สนใจรับทราบโดยอาศัยเทคโนโลยี RWD ร่วมกับ HTML, CSS 
และ JavaScript เบื้องต้น พร้อมกับการพัฒนาส่วนติดต่อกับ
ฐานข้อมูล MySQL ด้วยภาษา PHP  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
     1. เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับระบบ
ลงทะเบียนเรียนทำขนมไทยโดยใช้แนวคิด RWD  
     2. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบบระบบลงทะเบียนเรียนทำ
ขนมไทยทีร่องรับการใช้งานบนทุกขนาดหน้าจออุปกรณ์ 
 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 PHP 
 พีเอชพี (PHP) [2] คือภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาสคริปต ์
(Scripting language) ที่ทำงานบนฝั่งเครื่องแม่ข่าย (Server 
side script) จัดอยู่ในประเภทซอฟต์แวร์โอเพนซอรส์ (Open 
source) ได้รับการพัฒนาและออกแบบเพื่อใช้งานโดยการเขียน
แทรกอยู่ภายในเอกสารแบบ HTML หรือใช้งานอย่างอิสระก็ได ้
มสี่วนท่ีใช้งานในการคำนวน การประมวลผล การเก็บค่า และทำ
ตามคำสั่งต่าง ๆ เช่น การรับค่าจากแบบฟอรม์ที่สรา้งจาก 
HTML เป็นต้น นอกจากน้ี PHP ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบ
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จัดการฐานข้อมลู MySQL ผ่านคำสั่งต่าง ๆ ในการเรียกใช้ข้อมูล
จาก ฐานข้อมูล MySQL ดังภาพ 1 คำสั่งส่วนติดต่อฐานข้อมลู 
และคำสั่ง SQL เพื่อสั่งดึงข้อมูล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 ตัวอย่างคำสั่งส่วนติดต่อฐานข้อมูลและคำสั่ง SQL เพื่อสั่งดึงข้อมูล  

 
2.2 ระบบฐานข้อมลู 
  ในโครงงานนี้ใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่ช่ือว่า 
MySQL พัฒนาโดยบริษัท “MySQL AB” [3] ทำหน้าที่จัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นเพื่อให้ได้
ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ใช้งานร่วมกับ
เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการเว็บ (Web Server) ซึ่งเป็นเครื่องที่
ภาษาสคริปต์  เช่น ภาษา php ภาษา aps.net เป็นต้น จะ
ทำงานอยู่ฝั่งเครื่องแม่ข่ายนี้ (Server-Side Script) นอกจากนี้
ระบบฐานข้อมูล MySQL ยังรองรับคำสั่ง SQL  
2.3 HTML 
 HTML ย่ อ ม า จ า ก  Hyper Text Markup Language 
(HTML) [4] เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างไฟล์เว็บเพจ และเป็น
ภาษาประเภท Markup Language ที่หมายถึงภาษาที่ใช้ tag ใน
การกำหนดการแสดงผลสิ่งต่างๆที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ HTML 
มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัย tag ในการควบคุมการแสดงผล
ของข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ เช่น tag “<p>.. </p>” 
ใช้ควบคุ มการแสดงผลของข้อความ  ส่ วน tag “<img>.. 
</img>” ใช้ในการควบคุมการแสดงผลของรูปภาพ เป็นต้น แต่
ล ะ  tag อาจจะมี ส่ วน ขย าย  เรี ยก ว่ า  attribute สํ าห รั บ
จั ด รู ป แ บ บ เ พิ่ ม เ ติ ม  เ ช่ น  “<img src="/wp-
content/uploads/flamingo.jpg">” โ ด ย ที่ “src” คื อ 
attribute เป็นต้น สามารถเรียกใช้งานหรือทดสอบการทำงาน

ขอ งเอ ก ส าร  html ได้  โด ย ใช้ โป รแก รม  Internet Web 
Browser เ ช่ น  Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, 
Safari, Opera, และ Google Chrome  
2.4 CSS 
 Cascading Style Sheets [5] หรือที่เรียกว่า CSS คือภาษา
ที่มีรูปแบบการเขียน Syntax แบบเฉพาะ ถูกกำหนดมาตรฐาน
โดย W3C ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML เช่น สี
ตัวอักษร ระยะห่าง สีพื้นหลัง เส้นขอบและอื่น ๆ เป็นต้น ตามที่
ได้ออกแบบไว้ การใช้งาน CSS เพื่อให้การออกแบบเว็บไซต์มี
ความส่วยงามมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง ในภาพ 2 เปรียบเทียบ
เว็บไซต์ที่ใช้ CSS (ขวาซ้าย) และไม่ใช้ CSS (ขวามือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 เปรียบเทียบเว็บไซต์ที่ใช้ CSS และไม่ได้ใช้ CSS  

 
2.5 Java Script พ้ืนฐาน 
 Java Script พื้ นฐาน  [5] คือภาษาสคริปต์ เชิงวัตถุ  ถูก
นำมาใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ดูมีการ
เคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น จาวาสคริปต์
พื้นฐาน (JavaScript) ที่มีการใช้งานอยู่เป็นประจำ เช่น คาร์รูเซล 
(Carousel) เป็นต้น ส่วนปลั๊กอิน (Plugins) ทั้งหมดจะถูกรวมอยู่
ในไฟล์ “bootstrap.min.js” ของบูตสแตรป (Bootstrap) 

2.6 บูตสแตรป (Bootstrap) 
 บูตสแตรป (bootstrap framework) [5] เป็นเคร่ืองมือใน
การก าหนดกรอบการพฒันาเวบ็ไชต์ตามแนวคิด RWD อ านวย
ความสะดวกให้กบัผูท่ี้ตอ้งการพฒันาเวบ็ไซตแ์บบเรซสปอนต์
ซีฟ (Responsive) ซ่ึงเป็นการออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถ
แสดงเน้ือหาของเว็บไซต์ได้บนหน้าจออุปกรณ์ท่ีมีขนาด
แตกต่างกัน จึงท าให้ เว็บไซต์ท่ีพัฒนาโดยใช้บูตสแตรป 
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงไปตามขนาดหน้าจออุปกรณ์

<?php 
//ส่วนติดต่อฐานข้อมูล 
 mysql_connect("localhost", "root", "123") or 
die(mysql_error()); 
 mysql_select_db("ชื่อฐานข้อมูล") or die(mysql_error()); 
 
//ส่วนคำสั่ง SQL เพื่อสั่งดึงข้อมูล 
 $data = mysql_query("SELECT * FROM ชื่อตาราง") 
 or die(mysql_error()); 
?> 
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และปรับขนาดการแสดงผลให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอ
อุปกรณ์นั้น ๆ โดยอตัโนมติั ท าให้การแสดงผลเวบ็ไซต์มีความ
เหมาะสมกบัขนาดของหน้าจอหรือชนิดของอุปกรณ์ของผูใ้ช ้
จึงช่วยให้ผู ้ใช้สามารถเปิดใช้งานเว็บไซต์ ได้ โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงประเภทของอุปกรณ์ท่ีน ามาใช ้ 
 บูตสแตรป (Bootstrap) ประกอบดว้ย 1. ระบบกริด (Grid 
system) 2. สไตล์ชีต พ้ืนฐาน  (base CSS) 3. องค์ประกอบ
พ้ืนฐาน (Components) 4. จาวาสคริปตพ้ื์นฐาน (JavaScript) ท า
ให้การพฒันาเว็บไซต์ท าไดง้่าย สะดวกรวดเร็วต่อการพฒันา
เวบ็ไซตแ์ละต่อการเรียนรู้   
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 Dakić, Kocić, Paspalj and Popović (2016)  [6] ได้ทำ
การวิจัยเรื่อง “Importance of responsive web design for 
education of students using faculty website” เนื่องจาก
เทคโนโลยีที่รองรับการใช้งานบนทุกขนาดหน้าจออุปกรณ์หรือที่
เ รี ย ก ว่ า  Responsive Web Design Technology (RWD) 
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง การใช้งานเว็บไซต์คณะของ 
“Belgrade business school” จากเดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปไป
ยังอุปกรณ์อื่น ๆ อย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ให้
สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน โดยใช้
ไลบรารี Bootstrap, jQuery UI และการใช้ไลบรารีอื่นๆ  
 ผลการพัฒนาเว็บไซต์สามารถแสดงผลบนหน้าจออุปกรณ์ที่
มีขนาดแตกต่างกัน ได้แก่อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ เช่น 
Desktop เป็นต้น กลุ่มอุปกรณ์สมาร์ทโฟน iPhone, Android ที่
มีขนาดหน้าจอ 480x360 px, และ Nokia, Sony Ericsson, 
Motorola etc. ที่มีขนาดหน้าจอ 320x568 px. และสามารถ
แสดงผลบนเบราว์เซอร์หลักรุ่นล่าสุด ได้แก่ กูเกิล โครม (google 
chrome) อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ ( internet explorer) 
และมอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ (mozilla firefox)  

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีที่รองรับการ
ใช้งานบนทุกขนาดหน้าจออุปกรณ์สำหรับระบบลงทะเบียนเรียน
ทำขนมไทย โดยมีขั้นตอนการพัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ 
(Systems Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ [7] 

3.1 ขั้ น ต อ น ก าร วา งแ ผ น  (Project planning phase) 
ประกอบด้วยการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ รวบรวมต้องการของ
ผู้ใช้ เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ รวมถึงการวางแผนด้านกรอบ
ระยะเวลาในการพัฒนาระบบ  

3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (Analysis phase) คือการ
ทำความเข้าใจเอกสาร การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อ
ระบุความต้องการของระบบ 

3.3 ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Design phase) ประกอบ 
ด้วยการออกแบบระบบ เพ่ือแก้ปัญหาให้ตรงตามความต้องการที่
ได้กำหนดไว้ เช่น ส่วนหน้าจอผู้ใช้งาน และระบบฐานข้อมูล  

3.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (Implementation phase) 
ประกอบด้วยการพัฒนา การทดสอบ การติดตั้ง จัดทำเอกสาร
หรือคู่มือการใช้งาน รวมถึงการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ 

3.5 ขั้นตอนการสนับสนุนการใช้งานระบบ (Support 
phase) คือการบำรุงรักษาระบบให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

 
4. ขอบเขตของระบบ 

4.1 ผู้ดูแลระบบ  
 เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับระบบงานทั้งหมดที่อยู่ในส่วน
บริหารจัดการหลักสูตรเรียนทำขนมไทย เช่น การเพิ่มลบ แก้ไข 
ข้อมูล เป็นต้น 
4.2 สมาชิกผู้ใช้งานระบบ  
    จากการกำหนดกลุ่มตัวอย่างสำหรับรวบรวมความต้องการ
ของผู้ใช้ เฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้แสดงความจำนงหรือสนใจลงทะเบียน
เรียนหลักสูตรการทำขนมไทยออนไลน์เท่านั้น พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในโครงงานนี้ มีอายุระหว่าง 22-50 ปี มีอาชีพที่
หลากหลาย เช่น นักศึกษา แม่บ้าน และนักบิน เป็นต้น และ
สนใจเรียนทำขนมไทยเพื่อเป็นอาชีพในอนาคต และเป็นงาน
อดิเรก โดยควาดหวังว่าระบบจะสามารถรองรับการทำงานดังนี ้
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 1. สามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้ โดยกรองข้อมูล เช่น
ช่ือและนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น 
 2. Login เข้าใช้งานได้  
 3. สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรที่สนใจได้ 
 4. สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่สนใจได้ 
 5. สามารถดูประวัติการลงทะเบียน 
 6. สามารถยกเลิกการลงเทียนเรียนในหลักสูตรได้ 
4.3 อาจารย์ 
 1. Login เข้าใช้งานได้ 
 2. สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรที่สนใจได้ 
 3. สามารถดูรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร 
 4. สามารถเลือกตอบรับทราบการเปิดสอนหลักสูตรฯ 
 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา  
5.1 ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการพัฒนา 
 ประกอบด้ วย  PHP, HTML, CSS, JavaScript พื้ น ฐาน , 
Bootstrap, MySQL, Microsoft word, Paint.net, Adobe 
photoshop 
5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 เพื่อให้สถาบันสอนทำขนมไทยสามารถบริหารจัดการข้อมูล
หลักสูตรที่มีหลากหลายหลักสูตรและเพื่อให้สามารถรองรับการ
เข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลแบบออนไลน์จากผู้ใช้ได้ทุกที่ทุก
เวลา สถาปัตยกรรมของระบบลงทะเบียนเรียนทำขนมไทยจึง
เป็นแบบ 3 – tiered Client-Server Architecture ที่จะทำให้
ระบบลงทะเบียนเรียนทำขนมไทย สามารถประมวลผลได้หลาย
เครื่องผ่านเครือข่าย ซึ่งช่วยให้เครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่ต้องทำงาน
หนักเกินไปและสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น ดังแสดง
ในภาพ 3  

 
ภ าพ 3 ส ถ าปั ตยก รรม ข อ งระบ บ แบ บ  3  – tiered Client-Server 
Architecture  
 

จากภาพ 3 แสดงให้เห็นว่ามีการแบ่งคอมพิวเตอร์ออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ 

1. เครื่องลูกข่าย (Client) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์  
(Presentation Logic) 

2. Application Server ทำหน้าที่การประมวลผลโปรแกรม 
(Application Logic) 

3. Database Server ทำหน้ าที่ ก าร เข้ าถึ งข้อมู ล  (Data 
Access Logic) และการจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) 
  

6. การออกแบบระบบ 
6.1 การออกแบบระบบ 

ในการออกแบบเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนทุกขนาด
หน้าจออุปกรณ์สำหรับระบบลงทะเบียนเรียนทำขนมไทยตาม
แนวคิด RWD เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานบนทุก
ขนาดของหน้าจออุปกรณ์ ในโครงงานนี้ใช้บูตแสปเป็นเครื่องมือ
ช่วยกำหนดกรอบการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการใช้งานโดยการ
อ้ า ง อิ ง  URL จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์  https://getbootstrap.com 
เ นื่ อ ง จ า ก Bootstrap framework มี  Content Delivery 
Network : CDN จึงสามารถอ้างอิงไฟล์ที่ต้องการใช้งาน คือ ไฟล์ 
CSS และ Java script จากคลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ (Cloud server) 
ได้  และนำมาวางไว้ในไฟล์ HTML โดย CSS วางที่ตำแหน่ง
ภ าย ใต้  <head> </head> ส่ วน JavaScript, jQuery แ ล ะ 
Popper.js วางที่ตำแหน่งภายใต้ <body> </body> ดังภาพ 4. 
[1] 

 

 
ภาพ 4. การติดตั้งบูแสป แบบ CDN 

 
หลั งจากติ ดตั้ งบู ตสแตรปลงบน เว็บ ไซต์  โครงงานนี้

ประยุกต์ใช้ “Component” ต่างๆ ที่มีอยู่ในบูตสแตรป เช่น 
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Navigator bar, Carousel เป็นต้น รวมถึ งระบบกริด  (Grid 
system) ของทีส่ามารถใช้งานผ่านคลาสต่างๆ ได้แก่ [11] 

(1) คลาสที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแสดงผล
น้อยกว่า576 พิกเซล (<576px) จะเรียกใช้งานผ่านคลาส      
“.col-”  

(2) คลาสที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแสดงผล
มากกว่าหรือเท่ากับ (>=576px) จะเรียกใช้งานผ่านคลาส         
“.col-sm-” 

(3) คลาสที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแสดงผล
มากกว่าหรือเท่ากับ (>=768px) จะเรียกใช้งานผ่านคลาส         
“.col-md-” 

(4) คลาสที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแสดงผล
มากกว่าหรือเท่ากับ (>=960px) จะเรียกใช้งานผ่านคลาส         
“.col-lg-” 

(5) คลาสที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแสดงผล
มากกว่าหรือเท่ากับ (>=1140px) จะเรียกใช้งานผ่านคลาส       
“.col-xl-”   
6.2 Use Case diagram 
 ภาพรวมของระบบ ดังแสดงในภาพ 5 ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบได้
โดยสมัครสมาชิก จากนั้นดูรายละเอียดหลักสูตรที่สนใจ และ
ลงทะเบียนเรียนหรือกรณียกเลิกการลงทะเบียนเรียนได้ หรือ
ต้องการดูประวัติการลงทะเบียนเรียน สำหรับผู้ดูแลระบบเข้าสู่
ระบบทำการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนทำขนมไทย เช่น 
การเพิ่มลบ แก้ไข ข้อมูล เป็นต้น ส่วนอาจารย์หลังจากเข้าสู่
ระบบจะเข้าดูรายละเอียดหลักสูตรที่สนใจและ ดูรายช่ือผู้ที่
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร หรือเข้าหน้าจอเลือกตอบรับทราบ
การเปิดสอนหลักสูตร  
 

 
ภาพ 5 Use case Diagram 

 

6.3 โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ 
 โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบดังภาพที่ 6 ประกอบด้วย
ตารางสมาชิก เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ โดยสมาชิก
สามารถลงทะเบียนหลักสูตรที่สนใจได้มากกว่า 1 หลักสูตร โดย
มีตาราง “course” เก็บข้อมูลรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร
และในแต่ละหลักสูตร (Course) สามารถมีสมาชิกผู้สนใจได้
มากกว่า 1 คน   

 
ภาพ 6 โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ 

 
7. ผลการพัฒนาระบบ 

7.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
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ภาพ 7 หน้าจัดการหลกัสูตรเรียนทำขนมไทย แสดงผลบนหน้าจอ
เดสก์ท็อป 
 

 
ภาพ 8 หน้าจัดการหลกัสูตรเรียนทำขนมไทย แสดงผลบนหน้าจอแท็บเล็ต 

 
7.2 ส่วนของผู้ใช้ระบบ 

 
ภาพ 9 หน้าลงทะเบยีนเรียน แสดงผลบนหน้าจอสมาร์ทโฟน 

 

  
ภาพ 10 หนา้ลงทะเบียนเรียน แสดงผลบนหน้าจอแท็บเล็ต 

 

7.3 ส่วนของอาจารย์ 

 
 ภาพ 11 หนา้แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน  

แสดงผลบนหน้าจอแท็บเล็ต 

7.4 การทดสอบการใช้งาน (usability testing) 
ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ใ ช้ ง า น  (Usability testing) ใ ช้

แบบสอบถามเป็นคำถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
scale)  5 ระดับ โดยการให้คะแนน “น้อยมาก = 1 ถึง มากที่สุด 
= 5” กำหนดข้อคำถามหลักจำนวน 6 ข้อ ดังตารางที่ 1  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ที่พัฒนาตาม
แนวคิด RWD จากผู้ทดลองใช้งาน จำนวน 5 คน โดยให้ทดลอง
สมัครสมาชิกโดยกรอกข้อมูลตามที่กำหนด และทดลองดู
รายละเอียดแต่ละหลักสูตรที่สนใจ  

โดยรวมทุกด้าน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก” มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.28 ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า 
ระบบลงทะเบียนเรียนทำขนมไทย มีความง่ายและสะดวกในการ
เข้าใช้งานในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมา
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รูปแบบของการนำเสนอเนื้อหาของระบบลงทะเบียนช่วยเพิ่ม
ความ เข้ า ใจ ใน เนื้ อห า ในระดั บ  “มาก” มี ค่ า เฉลี่ ย  4.36 
นอกจากนี้ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบลงทะเบียน ฯ 
ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ย 4.32 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 
1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใชท้ี่มีต่อระบบลงทะเบียนเรียนทำขนมไทย 

ด้านการประเมินความพึงพอใจ  S.D. Level 
1. คุณมีความพึงพอใจในการใช้

งานระบบลงทะเบียนเรียนทำ
ขนมไทยมากน้อยเพียงใด 

4.32 0.70 มาก  

2. ระบบลงทะเบียน ฯ มีความง่าย
และสะดวกในการเข้าใช้งาน 
มากน้อยเพียงใด 

4.50 0.50 มาก
ที่สุด  

3. USER INTERFACE เช่น รูปร่าง 
ตำแหน่ง การจัดวางของหน้าจอ 
และเมนูของระบบลงทะเบียน 
ฯ มีความเหมาะสม ใช้งานง่าย
มากน้อยเพียงใด 

4.22 0.88 มาก  

4. รูปแบบของการนำเสนอเนื้อหา
ของระบบลงทะเบียน ช่วยเพิ่ม
ความเข้าใจในเนื้อหามากน้อย
เพียงใด 

4.36 0.71 มาก  

5. ค ว า ม เห ม า ะ ส ำ ห รั บ ก า ร
ลงทะเบียน ฯ ผ่านเว็บไซต์ 

4.24 0.61 มาก  

6. รูปแบบของระบบลงทะเบียน มี
ค ว า ม เห ม าะ ส ม กั บ ร ะ ดั บ
การศึกษาของท่านมากน้อย
เพียงใด 

4.23 0.73 มาก  

โดยรวม 4.28 0.705 มาก 

8. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจลงระบบลงทะเบียน
เรียนทำขนมไทย ไม่ว่าผู้ใช้งานจะใช้อุปกรณ์ประเภทใดก็ตามเช่น 
สมาร์ทโฟน เดสก์ท็อป หรือแล็ปท็อป ในการเข้าถึงเว็บไซต์ 
 2. สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้การใช้งานเว็บไซต์  จาก
เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปไปยังอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว 

9. สรุปผลการดำเนินโครงงาน 
 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีที่รองรับการใช้งาน
บนทุกขนาดหน้าจออุปกรณ์สำหรับระบบลงทะเบียนเรียนทำ
ขนมไทยช่วยให้เว็บไซต์แสดงผลบนหน้าจออุปกรณ์ที่มีขนาด
ต่างกันเช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น ได้อย่าง
เหมาะสม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้งานเว็บไซต์และ
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์และระบบ
ลงทะเบียนให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยใช้กรอบการพัฒนา 
บูตสแตรป ในการพัฒนาระบบสารสน เทศ  ประยุกต์ ใช้  
“component” ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบูตสแตรป ตลอดจนระบบกริด 
 

10. อภิปรายผลการดำเนินโครงงาน 
 จากผลการศึกษาแนวคิด RWD มาใช้ในการพัฒนาระบบ
ลงทะเบียนเรียนทขนมไทย พบว่า แนวคิด RWD เหมาะสมกับ
การพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานบนทุกขนาดของ
หน้าจออุปกรณ์และสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศอื่น ๆ ได้ เช่นกัน นอกจากนี้ผลการพัฒนาระบบ
สารสนเทศตามแนวคิด RWD ยังสามารถแสดงผลบนเบราว์เซอร์
หลักรุ่นล่าสุดทั้งหมด ได้แก่ กูเกิล โครม (google chrome) 
อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ (internet explorer) และมอซิลลา 
ไฟร์ฟอกซ์ (mozilla firefox) ซึ่งสอดสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Dakić, Kocić, Paspalj and  Popovic [6]. 
 

11. ข้อเสนอแนะ 
 อย่างไรก็ตามผู้พัฒนาระบบควรฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม
ให้มีความสามารถยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบที่มีความผิดพลาดน้อย
ที่สุดและมีความน่าเชื่อถือในการใช้งานรวมถึงติดตามความก้าว 
หน้าของเทคโนโลยีอยู่เสมอ 
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การพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองสู่ อำเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองสู่

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) เพื่อศึกษาข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองสู่อำเภอ
ลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์แนะนำ
สถานที ่ท่องเที ่ยวจากอำเภอเมืองสู ่อำเภอลานสกาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 3) เพื่อประเมินแบบความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองสู่อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการ 
เพิ่ม ลบ แก้ไข สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สามารถจัดการ 
เพิ่ม ลบ แก้ไข สถานท่ีท่องเที่ยวสวนเกษตรวิถีชาวบ้าน สามารถ
จัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ร้านอาหาร สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ 
แก้ไข วัดและโบราณสถาน สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ตลาด
ย้อนยุค สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ตำแหน่งท่ีตั้งของสถานที่ 
สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหมวดหมู่ สามารถจัดการ 
เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง สามารถจัดการนับผู้
เข้าชมเว็บไซต์ ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป สามารถค้นหาสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สามารถค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวสวน
เกษตรวิถีชาวบ้าน สามารถค้นหาร้านอาหาร สามารถค้นหาวัด

 
 ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) 

และโบราณสถาน สามารถค้นหาตลาดย้อนยุคและสามารถค้นหา
ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง ใช้งาน WordPress 5.5.1, ใช้ปลั๊กอิน 
WP Sitemap Pag, Post Views Counter, Read More 
Without Refresh, ใช้ธีม Flatsome สำหรับเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น
แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วน 1) ผู้ดูแลระบบ 2) ผู้ใช้งานท่ัวไป วัดผล
จากบุคคลทั่วไป 30 คน และผู้ดูแลระบบ 5 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยรวมผู้ตอบ แบบสอบถามทั้งหมดมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60) และผลการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธ ิภาพที ่ม ีต ่อการใช้งานเว็บไซต์โดยรวมของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60)  

 
คำสำคัญ -- การพัฒนาเว็บไซต์, เส้นทางการท่องเที่ยว, อำเภอ
ลานสกา, จังหวัดนครศรีธรมราช 
 

ABSTRACT 
 Website development for tourism routes from 
Muang District to Lan Saka District Nakhon Si 
Thammarat Province.  Objectives:  1)  To study tourism 
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routes from Muang District to Lan Saka District, Nakhon 
Si Thammarat Province.  2)  To develop a website for 
tourist attractions from Mueang District to Lan Saka 
District, Nakhon Si Thammarat Province. 3) to assess the 
usage satisfaction model.  Travel route website from 
Mueang District to Lan Saka District, Nakhon Si 
Thammarat Province.  The admin section can manage, 
add, delete, edit natural attractions, can manage, add, 
delete, edit tourist attractions, agricultural gardens, 
villagers' ways, can manage, add, delete, edit 
restaurants, can manage, add, delete, edit temples and 
archaeological sites, can manage add, delete, edit 
market, back Era can manage, add, delete, edit location 
of the place, can manage, add, delete, edit category 
information, can manage, add, delete, edit travel route 
information.  Can manage the website visitor count 
General user section.  You can search for natural 
attractions. You can find tourist attractions, agricultural 
gardens, folk ways. Can search for restaurants. You can 
search for temples and archaeological sites.  Can find 
the retro market and can find travel route information 
using WordPress 5. 5. 1, using WP Sitemap Pag plugin, 
Post Views Counter, Read More Without Refresh, using 
Flatsome theme for developed website, user is divided 
into 2 parts 1) admin 2 ) General user. The results were 
measured by 30 individuals and 5 administrators. 
Overall satisfaction rating All respondents had a very 
good level of satisfaction.  ( Mean score of 4. 65 and 
standard deviation of 0.60) and assessments of overall 
performance on website usage, all respondents had a 
very good level of satisfaction (mean score of 4.64 and 
Standard deviation equal to 0.60) 
 
Keywords - -  Website development, Travel route, Lan 
Saka District, Nakhon Si Thammarat Province 
 
 

1. บทนำ 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญ

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และมีศาสนา
มากที่สุดเมืองหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็น
อำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ทั้งหมด 597.33 
ตารางกิโลเมตร [1] อำเภอลานสกา เป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัด
นครศรีธรรมราชอยู่ห่างจากตัวเมือง 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 
342.90 ตารางกิโลเมตร และถือว่าเป็นอำเภอที่มีความสำคัญ มี
ชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจาก
เป็นอำเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติที ่สวยงามและอุดมสมบูรณ์
หล่อเลี้ยงประชาชนในจังหวัดและในภาคใต้ [2] 

เว็บไซต์ เป็นหน้าเว็บเพจที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆ 
ผ่านทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยจะมีหน้าเว็บเพจ
หลายๆ หน้าที่เช่ือมโยงเข้ากับไฮเปอร์ลิงค์ เพื่อให้สามารถเปิดไป
ยังหน้าเพจต่างๆ และสามารถอัพเดตการเคลื่อนไวต่าง ๆ ได้ 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว [3] 

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาผู ้จัดทำจึงมี
แนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอ
เมืองสู่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแสดงข้อมูล
รูปภาพ ตำแหน่งที่ตั ้งของสถานที่จริงให้กับนักท่องเที่ยวและ
บุคคลทั ่วไปที ่สนใจ ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมู ลเพิ ่มความ
น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวตลอดเส้นทางจากอำเภอเมืองสู่
อำเภอลานสกา และเป็นสถานที ่ท่องเที ่ยวด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัยโดยผ่านการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองสู่

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. เพื ่อพัฒนาเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจากอำเภอ

เมืองสู่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. เพื่อประเมินแบบความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

เส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองสู่อำเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

3. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองสู่อำเภอลานสกา 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้พัฒนาระบบได้แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของอำเภอลานสกา [2] ทฤษฎีเส้นทาง
การท่องเที่ยว [4] ทฤษฎีสีกับการออกแบบเว็บไซต์ [5] ทฤษฎี
เทคโนโลยีGoogle Maps [6] ทฤษฎีเทคโนโลยีอินโฟกราฟิก [7] 
โปรแกรมที่นํามาใชในการพัฒนาระบบประกอบด้วย WordPress 
[ 8]  Adobe Illustrator cc [ 9]  Microsoft Visio 2010[ 10] 
เทคโนโลย ีWeb Hosting [11] และเทคโนโลยี Google Chrome 
[12] การพัฒนาระบบใช้ภาษา Java Script [13] และ ภาษา 
HTML [14] 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของทั้งหมด 8 เรื่อง ดังนี้ 
 กันตพิชญ์ เรืองเดช และคณะ. (2558). เว็บไซต์การจัดการ
การท่องเที่ยว ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร.สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [15]  
 ชลาวัล วรรณทอง และคณะ. (2559). การวิจัยการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [16] 
 ปิยรัตน์ น้อยเต็ม และคณะ. (2562). การประยุกต์ใช้ระบบ
การจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ ในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร จังหวัดสงขลา ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขา
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย [17] 
 มนทิรา สังข์ทอง. (2559). การวิจัยการท่องเที่ยวในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช [18] 
 รุจิรา จูเจริญ. (2559). การผลิตเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดลำปาง ของหลักสูตรนิเทศศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [19] 
 เอกชัย กกแก้ว และคณะ. (2559). เว็บไซต์เพื่อบูรณาการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ของคณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต [20]  
 Nuchakorn Kongyarit.  et. al. (2019) Education and 
Information Systems Routes and Activity Patterns agro-
tourism Surat Thani. [21] 
 Tiranan Wattanayotin. et. al. (2020) The Potential of 
Logistics Management for Supporting Tourists:  A Case 
Study on Khao Soon in Chawang District Nakhon Si 
Thammarat Province. [22] 
 

4. วิธีการดำเนินงาน 
4.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
  การวิเคราะห์ระบบงานเป็นกระบวนการที ่สำคัญในการ
พัฒนาเว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองสู่อำเภอ 
ลานสกา ให้มีความทันสมัยและเทคโนโลยีปัจจุบันได้อย่าง  มี
ประสิทธิภาพ ระบบงานท่ีได้รับการพัฒนาแล้วต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู ้ใช้และสามารถแก้ไขปัญหาที ่เกิดขึ ้นอัน
เนื่องมาจากการดำเนินงานในรูปแบบเดิมทางกลุ่มจึงคิดวิเคราะห์
การพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองสู่อำเภอ
ลานสกา เพื่อการค้นหาข้อมูล แสดงข้อมูลรูปภาพ ตำแหน่งที่ตั้ง
ของสถานท่ีจริง ให้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปท่ีสนใจ ทำให้
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลจริงและเป็นสถานที ่ท่องเที ่ยวด ้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยผ่านการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
 

 
ภาพ 1 ผังก้างปลาแสดงถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

 
4.2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม ่
 ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และการ
ทำงานที่มีความเกี ่ยวข้องกับ ระบบงาน เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ดูแล
ระบบ และผู้ใช้งานท่ัวไป  
 ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวนเกษตรวิถีชาวบ้าน 
ร้านอาหาร ตลาดย้อนยุค วัดและโบราณสถาน ตำแหน่งท่ีตั้งของ
สถานที่ เส้นทางการเดินทาง ข้อมูลหมวดหมู่ และจัดการนับผู้
เข้าชมเว็บไซต์ 
 ส่วนที่ 2 สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวนเกษตรวิถีชาวบ้าน ร้านอาหาร วัด
และโบราณสถาน ตลาดย้อนยุค และเส้นทางการเดินทาง 
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4.3 การออกแบบระบบ Site map ของการพัฒนาเว็บไซต์
เส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองสู่อำเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

 
 

ภาพ 2 Site map 

 
4.4 การออกแบบ Activity Diagram การพัฒนาเว็บไซต์
เส้นทางการท่องเท่ียวจากอำเภอเมืองสู่อำเภอลานสกา จงัหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

 
 

ภาพ 3 ภาพตัวอย่างการออกแบบ Activity Diagram ของ U5 การ
เพิ่มข้อมูลเส้นทางการเดินทาง 

 

4.5 การออกแบบ Sequence Diagram การพัฒนาเว็บไซต์
เส้นทางการท่องเท่ียวจากอำเภอเมืองสู่อำเภอลานสกา จงัหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
ภาพ 4 ภาพตัวอย่างการออกแบบ Sequence Diagram U5 การเพิ่ม

ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง 

 
4.6 การออกแบบระบบ Use case Diagram 
 

ภาพ 5 Use case diagram 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U1 : การล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ 

U2 : ค้นหาข้อมูลทั้งหมด 

U5 : เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง 
ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งาน 

U6 : จัดการนับยอดผู้เข้าชม 

U3 : เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหมวดหมู่ 

 
U4 : เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 
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4.7 การออกแบบฐานขอ้มูล 
 

 
ภาพ 6 Entity Relationship Diagram 

 
5. ผลการดำเนินงาน 

 การพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองสู่
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้จัดทำได้พัฒนาเว็บไซต์
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงตามความต้องการของผู ้ใช้งาน
เว็บไซต์ แสดงตัวอย่างของเว็บไซต์ ดังภาพที่ 7 ดังนี ้
5.1 สวนของ Front-end 

 
ภาพ 7 ตัวอย่างหนา้แรกของเว็บไซต์ 

 

 
ภาพ 8 แสดงหน้าจอข้อมูลของวัดและโบราณสถาน 

 

 
ภาพ 9 แสดงหน้าจอข้อมูลของร้านอาหาร 

 

 
ภาพ 10 แสดงหน้าจอข้อมูลของสถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

 
ภาพ 11 แสดงหน้าจอวิดโีอแนะนำสถานที่ท่องเท่ียว 

 

 
ภาพ 12 แสดงหน้าจอเส้นทางการเดินทาง (Google map) ของแต่ละ

สถานที่ท่องเท่ียว 
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ภาพ 13 แสดงหน้าจอภาพอินโฟกราฟกิเส้นทางการท่องเที่ยว 

 
5.2 ส่วนของ Back-end 
 

  
ภาพ 14 ตัวอย่างหนา้ควบคุมของเว็บไซต์ 

 
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 การประเมินในครั้งนี้ผู ้ประเมินได้สำรวจความพึงพอใจ ผู้
ทดสอบการใช้งานเว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมือง
สู่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีจำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 35 คน โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของอำเภอ
ลานสกาเป็นผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ชุด ประชากรในพื้นท่ี 
และนักท่องเที่ยวเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 30 ชุดโดยการ
ส ุ ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ซ ึ ่ งย ึดหล ักตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  
 ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตาราง 1 แสดงจำนวนร้อยละของเพศกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ 
 

ประเภทกลุม่ผู้ใช้งาน จำนวน N=35 ร้อยละ 
ชาย 16 45.71 
หญิง 19 54.29 
รวม 35 100 

  
  

จากตาราง 1 พบว่าเพศของกลุ ่มผู ้ใช้งานที ่ให้ข้อมูลทั ้งหมด 
จำนวน 35 คน เป็นกลุ่มผู้ใช้งานเพศหญิง จำนวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.29 และเป็นกลุ่มผู้ใช้งานเพศชาย จำนวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.71 
 
 ตาราง 2 แสดงจำนวนร้อยละสถานภาพของกลุ่มผู ้ใช้งาน
เว็บไซต์ 
 

  
จากตาราง 2 พบว่า พบว่าสถานภาพของผู้ใช้งานเว็บไซต์ที ่ให้
ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 35 คน เป็นนักท่องเที่ยวเป็นผู้ใช้งานมาก
ที่สุดจำนวน 19 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.29 ประชากร ในพื้นท่ี 
จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43 และเจ้าหน้าที่ของอำเภอ
ลานสกา จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้
งานเว็บไซต์  
 ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ 
 

 จากตาราง 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับดีมาก(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.60) เมื ่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้าน
เนื้อหา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.62 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61) ด้านการออกแบบ
และการจัดรูปแบบเว็บไซต์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60)  

ประเภทกลุม่ผู้ใช้งาน จำนวน N=35 ร้อยละ 
เจ้าหน้าทีข่องอำเภอลานสกา 5 14.28 
ประชากรในพ้ืนที่ 11 31.43 
นักท่องเที่ยว 19 54.29 

รวม 35 100 

รายการประเมิน 
ประสิทธภิาพ 

x̅ S.D. การ 
แปลผล 

1. ด้านเน้ือหา  4.62 0.61 ดีมาก 

2. ด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบเว็บไซต์  

4.64 0.60 ดีมาก 

3. ด้านประโยชนแ์ละการนำไปใช้  4.74 0.56 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.67 0.60 ดีมาก 
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ด้านประโยชน์และการนำไปใช้อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.74 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56) 
 

ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่มีต่อการ
ใช้งานเว็บไซต์ 

 ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี ่ยและระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
ประสิทธิภาพที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์ 

 

รายการประเมิน 
ประสิทธภิาพ 

x̅ S.D. การ 
แปลผล 

1. ด้านการตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  

4.73 0.61 ดีมาก 

2. ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงาน  4.66 0.61 ดีมาก 
3. ด้านความง่ายตอ่การใช้งาน  4.66 0.58 ดีมาก 
4. ด้านประสิทธิภาพการทำงาน  4.69 0.57 ดีมาก 
5. ด้านการรักษาความปลอดภยัของ

ข้อมูล  
4.57 0.62 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.64 0.60 ดีมาก 
 
 จากตาราง 4 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.60) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านการตรง
ตามความต้องการของผู ้ใช้ มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับดีมาก 
(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.61) ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงาน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี ่ยเท่าก ับ 4.66 และค่าเบ ี ่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.61) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58) ด้านประสิทธิภาพการทำงาน มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57) ด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเทา่กับ 
4.57 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62) 

 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผล 
  การพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองสู่
อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเว็บไซต์แนะนำสถานที่
ท่องเที่ยว เพื่อประเมินแบบความพึงพอใจในการใช้งานผู้ใช้ 2 กลุ่ม  
ได้แก่ 1.ผู้ดูแลระบบ 2.ผู้ใช้งานทั่วไป ผลที่ได้คือการพัฒนาเว็บไซต์ 

เส้นทางการท่องเที ่ยวจากอำเภอเมืองสู ่อำเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ 
โดยมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้าง ง่ายต่อการ
เข้าถึง รวมทั้งการประมวลผลที่มีความถูกต้อง แม่นยำและได้
สารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ และนำไปใช้ในการบริหารจัดการ
ได้อย่างถูกต้องและส่งผลให้การดำเนินงานของการพัฒนา
เว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองสู่อำเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น  

ซึ่งสอดคล้องกับ การวิจัยเว็บไซต์การจัดการการท่องเที่ยว ใน
ส่วนของการออกแบบและวิเคราะห์ระบบเพื่อจัดทำเว็บไซต์ การ
วิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง ท่องเที่ยว ใน
ส่วนของการเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ การ
วิจัยการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วนของการเก็บ
ข้อมูลเพื่องานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การวิจัยการผลิต
เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดลำปาง 
ในส่วนของการออกแบบเพื่อจัดทำเว็บไซต์ เว็บไซต์เพื่อบูรณา
การข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของการบูรณา
การด้านการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ และสอดคล้องกับงานวิจัย
เร ื ่อง Education and Information Systems Routes and Activity 
Patterns agro-tourism Surat Thani. ในส่วนของการเก็บข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนำมาสร้างเป็นเส้นทางใน Google My Map  
 
6.2 ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ปัญหาในการเก็บข้อมูลของการพัฒนาเว็บไซต์เส้นทาง 
การท่องเท ี ่ยวจากอำเภอเม ืองส ู ่อำเภอลานสกา จ ังหวัด
นครศรีธรรมราช  
  2. ปัญหาในเรื่องสภาพอากาศของการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล 
 
6.3 ข้อเสนอแนะในการนำปริญญานิพนธ์ไปใช้งาน 
  1. ผู้ใช้งานเว็บไซต์ควรศึกษาคู่มือขั้นตอนการใช้งานอย่าง
ละเอียดก่อนการใช้งานโดยศึกษาได้จากภาคผนวก 

 2. เว็บไซต์นี้ออกแบบมาสำหรับใช้งานในอำเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นได้ 
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6.4 ข้อเสนอแนะในการนำปริญญานิพนธ์ไปพัฒนาต่อ 
 1. ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาเพิ่มความ

สนใจให้กับตัวระบบงานให้มีรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจ
มากขึ้นและควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  2. ในกรณีที ่ต้องการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงข้อมูลอย่าง
สม่ำเสมอ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลอยู่เป็นประจำเพื่อให้ได้ขอ้มลู
ที่ละเอียดมากขึ้น ควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาระบบจัดการคิวล้าง
เครื่องปรับอากาศออนไลน์ ให้กับผู้ใช้บริการผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยระบบที่พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถ
จัดการพิกัดบ้านลูกค้า คำนวณระยะทางในการจัดคิว เรียกดู
ข้อมูลการจองคิว คำนวณค่าใช้จ่ายและออกใบเสร็จ รวมไปถึง
รายงานการให้บริการและสรุปค่าใช้จ่ายตามเง่ือนไขท่ีกำหนดได้ 
โดยมีระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ ซึ่ง
ทำให้เพิ ่มความสะดวกแก่ล ูกค้าและผู ้ประกอบการในการ
ให้บริการ รวมไปถึงพนักงานสามารถเรียกดูข้อมูลในการจองคิว
ย้อนหลังได้ 

การพัฒนาระบบจัดการคิวล้างเครื ่องปรับอากาศ
ออนไลน์ใช้ภาษาไทสคลิป (Typescript) ในการพัฒนาระบบ 
และในการออกแบบส่วนติดต่อประสานผู้ใช้ ผู้วิจัยใช้รีแอคเฟรม
เ ว ิ ร ์ ค  (React Framework) แ ล ะ บ ู ต สแตร ป เฟรม เ ว ิ ร์ ค 
( Bootstrap Framework) โ ด ย ใ ช ้ ฐ าน ข ้ อ ม ู ล ม อล โ กด ี บี  
(MMongoDB) ในการจ ัดการระบบฐานข้อม ูล โดยผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบจากผู้ประกอบการ
และลูกค้า จำนวน 15 คน ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดบั 
ดี โดยมีค่าเฉลี่ย  = 4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67  
คำสำคัญ – ระบบจัดการคิว, จัดการคิวออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
 Objective of this research was to develop an Online 
Air Conditioner Cleaning Queue Management System. 
To service users via the Internet network. System 
developed as a web application that managed to 
customer home coordinates. The system helped 
manage the booking of customers queue, calculated 
expenses and issue receipts and expense summary 

report according to specified conditions. There was a 
database management system for storing user 
information. The system could increase convenience 
for customers and operators in providing services. 
Employees could view the information in the past 
queue reservations. 
 Development of an online air conditioner cleaning 
queue management system used Typescript language 
in system development. User interface design used 
React Framework and Bootstrap Framework to develop 
and used a MongoDB database to manage the 
database. The performance evaluation of the system 
from 15 operators and customers, the overall 
evaluation was good with mean = 4.10 and standard 
deviation = 0.67. 
Keywords -- queue management system, manage 
queues online 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันเครื ่องปรับอากาศเป็นสิ่งหนึ่งที่เกี ่ยวข้องกับการ

ดำรงชีว ิตผู ้คนโดยเฉพาะสภาพอากาศในประเทศไทยนั ้นมี
อุณหภูมิที่สูงและฤดูร้อนอาจจะมีอุณหภูมิสูงเกิน 40 องศา โดย
สภาพอากาศที่สูงขึ ้นเป็นเหตุให้เครื ่องปรับอากาศต้องทำงาน
หนัก มีภาระการทำความเย็นในอากาศที่ร้อนเพิ่มขึ้น นอกจากน้ัน
เครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ล้างจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้งานแล้ว
ยังทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานถดถอยบั่นทอนอายุการใช้งาน  
และส ิ ้นเปล ืองพลังงานไฟฟ้า  ด ังน ั ้นการทำความสะอาด
เคร ื ่องปร ับอากาศจะทำให้เคร ื ่องปร ับอากาศทำงานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันมีบริษัทท่ีรับบริการในการซ่อมล้าง



3152 

 

และติดตั้งเครื่องปรับอากาศมากมาย โดยส่วนใหญ่บริษัทที่รับ
บริการมักจะเกิดปัญหาในระบบการจองคิวของลูกค้า เนื่องจาก
ระบบเดิมใช้ระบบการโทรสอบถามในการจองคิว บันทึกการจอง
คิวในเอกสาร เกิดการลืมนัดกับลูกค้า รับงานทับซ้อนกันมีการลัด
คิว ไม่มีฐานข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าทำให้มีความผิดพลาดในการ
เดินทางส่งผลให้มีการทำงานท่ีไม่เป็นระบบและไม่ตรงเวลา 

ดังนั้นระบบการจัดการคิวล้างเครื่องปรับอากาศออนไลน์
โดยใช้กรณีศึกษาของบริษัทวีซีแอร์เซอร์วิส จะสามารถช่วยให้
บริษัทผู้ให้บริการสามารถจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการที่อยู่และพิกัด
บ้านลูกค้า คำนวณระยะทางในการจัดคิว คำนวณค่าใช้จ่ายและ
ออกใบเสร็จให้กับผู้ใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำ
ใหลู้กค้าและผู้ประกอบการสามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์ได้
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อพัฒนาระบบจัดการคิวล้างเครื ่องปรับอากาศแบบ
ออนไลน์ 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบระบบจัดการคิวล้าง
เครื่องปรับอากาศแบบออนไลน์ 

 
3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ใ น ก า ร ศ ึ ก ษ า เ ร ื ่ อ ง พ ั ฒ น า ร ะ บ บ จ ั ด ก า ร ค ิ ว ล ้ า ง
เครื่องปรับอากาศออนไลน์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ สรุปได้ดังนี ้
3.1 รีแอคเฟรมเวิร์ค (React Framework) 
 รีแอคเฟรมเวิร ์ค (React Framework) คือ จาวาสคริปต์ 
เฟรมเว ิร ์ค (JavaScript Framework) ที ่ท ีม Facebook เป็น
ผู ้พัฒนา โดยรีแอค (React) ใช้งานง่าย แสดงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องรอโหลดข้อมูลทั้งหมด ขั้นตอนการเขียน 
React จะมี 3 Concept ได้แก่ Component State และ Props 
โดยการเขียน Component นั้นเหมือนกับการเขียน HTML โดย
เรียกว่า JSX ในการแสดงผลเว็บไซต์จะเหมือน HTML แตกต่าง
ตรงทีเ่ขียนเข้าไปในไฟล์ JavaScript แทนไฟล์ HTML [1] 
     ข้อดีของรีแอคเฟรมเวิร์คคือเป็น API เว็บไซต์ในปัจจุบันมี 
API เช่น Facebook Google Twitter เป็นต้น ซึ่งเป็นการเขียน 
JavaScript แล้วนำมาแปลงเป็น Application แบบ Native ได้
ทั้งบน Android และ IOS เข้าใจง่าย จากข้อดีรีแอคเฟรมเวิร์ค 

ผู ้วิจัยจึงได้นำมาใช้การพัฒนาส่วนฟอนต์เอ็นและแบ็คเอน 
(Front-end and Back-end) ของระบบงาน 
3.2 บูตสแตรปเฟรมเวิร์ค (Bootstrap Framework) 
     บูตสแตรป (Bootstrap) คือ คือชุดคำสั่งที่ประกอบด้วยซีเอส
เอส (CSS) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และ ภาษาจาวาสคริปต์ 
(JavaScript) เป็นชุดคำสั่งที ่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกำหนดกรอบ
หรือรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับ
ผ ู ้ ใ ช ้ ง าน เว ็บ ไซต์  (User Interface) เ ร าจ ึ งสามารถเร ียก 
บูตสแตรป (Bootstrap) ว่าเป็นฟอนต์เอ็นเฟรมเวิร์ค (Front-
end framework) คือใช้สำหรับพัฒนาเว็บไซต์ส่วนการแสดงผล 
สำหรับพัฒนา Web ที่รองรับทุก Smart Device หรือเรียกว่า 
Responsive Web หรือ Mobile First ซึ ่งแตกต่างจากภาษา
ประเภทเซิร์ฟเวอร์ไซต์สคริปต์ (Server Side Script) อย่าง พี
เอสพี (PHP) ไพทอน (Python) หรือภาษาอื่น ๆ [2] บูตสแตรป
เปิดให้นักพัฒนาสามารถนำไปใช้งานพัฒนาเว็บไซต์ได้แบบฟรี 
(Open Source) ในชื ่อว่า บูตสแตรปเฟรมเวิร์ค (Bootstrap 
Framework) มีจุดเด่นคือ มี User Interface ที่สวยงามและใช้
งานง่าย เป็นที่นิยมของนักพัฒนาทั่วโลก ทำให้สามารถเรียนรู้
และแก้ปัญหาได้ง่าย ประหยัดเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์และ
นำไปพัฒนาต่อได้ง่าย โดยผู้วิจัยได้นำบูตสแตรปเฟรมเวิร์ค มาใช้
ในการพัฒนาในส่วนของ Front-end เพื่อเป็นเรสพอนซิบเฟรม
เวิร์ค (Responsive Framework) เพื่อให้สามารถนำไปแสดงผล
บนเบราเซอร์ได้ทั้งบนมือถือแท็บเล็ต และพีซีท่ัวไป  
3.3 มอลโกดีบี (MongoDB) 
  มอลโกดีบี (MongoDB) เป็นโอเพนซอร์ตดาต้าเบส 
(Open-source document database) โดยเป็นฐานข้อมูลแบบ
โนเอสคิวแอล (NoSQL) จุดเด่นของ NoSQL คือความสามารถใน
การเขียนข้อมูลได้รวดเร็ว หากงานที่เน้นการเขียนข้อมูลมาก ๆ 
เช่น เก็บประวัติของระบบ (Log) แบบตลอดเวลา (Real-time) 
ทุกการกระทำ และข้อมูลมีขนาดใหญ่ การใช้งานมอลโกดีบีจะ
ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี มอลโกดีบีเป็นฐานข้อมูลแบบข้อมูล
เอกสารเป็นศูนย์กลาง (Document-Oriented) โดยลกัษณะ
ข้อม ูลที ่ทำการเก ็บจะคล้ายกับ JSON (JavaScript Object 
Notation)  มีข้อดีคือข้อมูลแต่ละแถวไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้าง
ข้อมูลเหมือนกัน [3] แต่จะเก็บค่าเป็นคีย์ (key) โดยจะถูกเก็บไว้
ในคอนเลคชัน )Collections) ไม ่จำเป ็นท ี ่จะต ้องม ีสค ีม่ า 
(schema) เหมือนกันก็สามารถบันทึกข้อม ูลได้  [4] โดยใน
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งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้มอลโกดีบี (MongoDB) เป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล เพื ่อใช้การจัดเก็บข้อมูลของระบบงาน เนื่องจากมี
ความสามารถในการจัดการข้อมูลได้ง่าย รองรับข้อมูลที่มีปริมาณ
มาก แสดงผลข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ และค้นหาข้อมูลได้
คอ่นข้างรวดเร็ว  
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ประภัสสร ศรีเผด็จ และคณะ [5] ได้พัฒนาระบบการจองคิว
บนสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาการจองคิวร้านสัก มีวัตถุประสงค์
เพื่ออ านวยความสะดวก ให้กับลูกค้าและเป็นช่องทางระหว่าง
การติดต่อลูกค้าและเจ้าของร้าน โดยมีฟังก์ชันการทำงานของ
ระบบให้ ลูกค้าสามารถจองคิว บันทึกประวัติการสักของลูกค้า 
เรียกดูโปรโมชั่น และดูรูปภาพจากทางร้านได้ ซึ่งระบบท่ีพัฒนานี้
มีประสิทธิภาพและตอบสนองการใช้งานของกลุ่มลูกค้า ระบบ
พัฒนาโดยใช้ Java Development Kit และมายเอสคิวแอล 
(MySQL) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล โดยระบบสามารถเป็น
ช่องทาง ใหม่สำหรับลูกค้าให้สามารถตดิตามข้อมูล ง่ายต่อการใช้
งานตอบสนองการใช้บริการในยุคปัจจุบัน  
 ธงชัย สุวรรณเวก [6] ได้พัฒนาระบบสำรองคิวช่างติดตั้ง
เครือข่ายสายสัญญาณ โดยพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
เบส (Web-based Application) ใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) 
ในการสร้างและจัดการระบบฐานข้อมูล ใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยลูกค้าสามารถจองคิวผ่าน โดย
ระบบจะคำนวณระยะเวลาการทำงานของช่าง และยืนยันการ
จองคิวได้ จากการทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถลดขั้นตอน
ที่ไม่จำเป็นในการจองคิวช่างติดตั้ง เพื ่อให้มีโอกาสทางธุรกิจ
เพิ่มขึ้น 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบจัดการคิวล้าง
เครื่องปรับอากาศออนไลน์ ผู้วิจัยได้ศึกษาฟังชันก์ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับระบบงาน ซึ่งจะช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการจองคิว สามารถค้นหาและเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และช่วยในการให้บริการของสถาน
ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 
 
 

 

4. วิธีการดำเนินงาน 
ขั ้นตอนดำเนินงานวิจ ัยเพื ่อพัฒนาระบบจัดการคิวล้าง

เครื่องปรับอากาศแบบออนไลน์ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
4.1 การศึกษาระบบงานเดิม  
 รวบรวมข้อมูล กำหนดปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบ จากผู้ประกอบการ พนักงาน และลูกค้า โดยผู้วิจัยได้
ใช้วิธีสัมภาษณ์ และตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความต้องการ
และวิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ พบว่าระบบเดิมใช้การ
โทรสอบถามในการจองคิว โดยพนักงานจะบันทึกคิวในเอกสาร 
และเจ ้าของบร ิษ ัทจะมีการมอบหมายงานให ้พน ักงานไป
ดำเนินการ โดยมักจะเกิดการลืมนัดลูกค้า รับงานทับซ้อนกันมี
การลัดคิว เนื่องจากไม่มีระบบบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูล รวมไปถึง
การรายงานหรือตรวจสอบคิวงาน จึงมีความต้องการที่จะสร้าง
ระบบจัดการคิวล้างเครื่องปรับอากาศแบบออนไลน์ที่มีระบบ
จัดเก็บข้อมูล โดยมีระบบที่สามารถประมวลผล และรายงานผล
การการจัดการคิวและการให้บริการได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
4.2 การวิเคราะห์ ออกแบบระบบ 
  การวิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงานใหม่ ดังนี้คือ  
1) มีระบบฐานข้อมูล โดยจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่
ซ้ำซ้อน ช่วยในการทำงานของสถานประกอบการให้มีความ
สะดวก ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) สามารถจัดการสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ จัดการ
ข้อม ูลหลักของระบบ และจัดการการจองคิวของลูกค้าได้  
3) สามารถคิดอัตราค่าบริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
สามารถประมวลผลรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานสรุป
ข้อมูลการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ 
3 ส่วน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ พนักงานประจำสาขา และพนักงาน
ภาคสนาม โดยแนวทางการพัฒนาระบบงานใหม่ได้จัดทำเป็นเว็บ
แอปพลิเคชัน มีขอบเขตการทำงาน แสดงดังภาพ 1 
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ภาพ 1 ภาพแสดงการทำงานของระบบงานใหม่ 

 
     เครื่องมือในการอธิบายการวิเคราะห์ระบบงาน ใช้แผนภาพ
บริบท (Context Diagram) เป็นแผนภาพข้อมูลระดับบนสุดที่
แสดงภาพรวมการทำงานของระบบที ่ม ีความสัมพ ันธ ์กับ
สภาพแวดล้อมภายนอกระบบ โดยแผนภาพบริบทของระบบการ
จัดการคิวล้างเครื่องปรับอากาศออนไลน์ ดังภาพท่ี 2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 แผนภาพบริบท 

 ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 เพื่อ

เป็นแผนภาพที่นำมาให้รายละเอียดแสดงหลักการทำงานของ
กระบวนการทั้งหมดของระบบว่ามีกระบวนการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
โปรเซส 1.0 จัดการการเข้าใช้งานระบบ โปรเซส 2.0 จัดการ
ข้อมูลหลัก โปรเซส 3.0 เป็นการจัดการคิวล้างเครื่องปรับอากาศ 
โปรเซส 4.0 แสดงรายงาน แสดงดังภาพท่ี 3 

 
ภาพ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 

 
 ผู ้ว ิจ ัยใช้แผนภาพโมเดลข้อมูลเชิงสัมพันธ ์ (Entity 
Relationship Model)  เป ็นเคร ื ่องม ือท ี ่นำมาใช ้ออกแบบ
ฐานข้อมูล และแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลบนระบบงาน [7] 
แผนภาพโมเดลข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แสดงดังภาพท่ี 4 

 
ภาพ 4 โมเดลข้อมูลเชิงสัมพันธ ์

 

0 
ระบบการจัดการคิวล้าง

เครื่องปรับอากาศออนไลน์ 
กรณีศึกษา  

พนักงานประจำ
สาขา 

พนักงาน
ภาคสนาม 

ผู้ดูแลระบบ 

- ข้อมูลรายรับ-รายจา่ย
ประจำวัน 
- ข้อมูลที่อยู่ลูกค้า 
- ข้อมูลการจองคิวของลูกค้า 

- ข้อมูลโปรโมชัน  - สิทธิก์ารเข้าใช้ระบบ  
- ข้อมูลรายการจองคิว 

- ข้อมูลที่อยู่ลูกค้า 
 

- ข้อมูลผู้ใช้งานใหม่  
- สิทธิก์ารเข้าใช้งาน
ผู้ใช้ใหม่ 

- ข้อมูลผู้ใช้งาน
ระบบ 
- สิทธิก์ารเข้าใช้งาน 

- ข้อมูลรายรับ 
- ข้อมูลการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 
- ข้อมูลสรุปรายการ

ล้าง      
   เครื่องปรับอากาศ 
- ข้อมูลที่อยู่ลูกค้า 

- สิทธิก์ารเข้าใช้ระบบ  
- ข้อมูลการจองคิวของลูกค้า  

- ข้อมูลที่อยู่ลูกค้า  
- สรุปข้อมูลรายรับ-รายจา่ย  
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4.3 การพัฒนาระบบ  
ผู ้ว ิจ ัยได้ทำการพัฒนาระบบตามที ่ได้ทำการวิเคราะห์และ
ออกแบบ ซึ่งระบบที่พัฒนาสามารถจัดการข้อมูลได้ดังนี ้
1) จัดการใช้ระบบและสิทธิ ์การเข้าใช้งานระบบ โดยสามารถ
ลงทะเบียนสมาชิก จัดการสมาชิก และกำหนดสิทธ์ิการใช้งานได้ 
2) จัดการข้อมูลหลัก โดยสามารถจัดการข้อมูลพนักงาน ข้อมูล
ลูกค้า และอัตราค่าบริการได้ 
3) จัดการคิวล้างเครื่องปรับอากาศ โดยสามารถจัดการการจอง
คิวล้างเครื่องปรับอากาศ ยกเลิกหรือเลื่อนการจองคิว จัดการ
เส้นทางบ้านลูกค้า และจัดการข้อมูลการซ่อมได้ 
4) จัดการข่าวสาร และจัดการโปรโมช่ันได้ 
5) การรายงาน สามารถรายงานจองคิวล้างเครื ่องปรับอากาศ
รายงานรายรับประจำวัน/เดือน ได้ 
 โดยในการพัฒนาระบบใช้ภาษาไทสคลิป (Typescript) 
และในส่วนการออกแบบส่วนติดต่อประสานผู้ใช้ ใช้รีแอคเฟรม
เ ว ิ ร ์ ค  (React Framework) แ ล ะ บ ู ต สแตร ป เฟรม เ ว ิ ร์ ค 
(Bootstrap Framework) ซ ึ ่ ง เป ็น เคร ื ่ องม ือท ี ่ ช ่ วยในการ
ออกแบบหน้าจอแสดงผล ที่สามารถแสดงผลผ่านหน้าจอแบบ 
Responsive ที่สามารถแสดงผ่านอุปกรณส์ือ่สารเคลือ่นที่ได้ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ และแท็บแล็ต มีการตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรการ
วางตำแหน่งการแสดงผล และองค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน
อ ื ่น  ๆ ผ ่ านสไตล ์ ชีท  (Style Sheets)  และจาวาสคร ิปต์  
(JavaScript) [8] และใช้มอลโกดีบี (MongoDB) ในการจัดการ
ฐานข้อมูล 
4.4 กลุ่มเป้าหมาย  
 ผู ้ เช ี ่ยวชาญจากสถานประกอบการจำนวน 15 คน 
ประกอบด้วย เจ้าของบริษัท จำนวน 1 คน พนักงาน จำนวน 4 
คน และลูกค้า จำนวน 10 คน  
4.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามประสิทธิภาพการใช้งานระบบจัดการคิว
ล้างเครื่องปรับอากาศแบบออนไลน์ 
4.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
        ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นค่าการ
ประมาณช่วงเชื ่อมั ่นของค่าพารามิเตอร์จากค่าสถิติที ่ได้จาก
ข้อมูลตัวอย่างที่ศึกษา และค่าที่เป็นผลจากการทดสอบสมติฐาน
เพื่ออธิบายหรือสรุปลักษณะของประชากร โดยอาศัยค่าสถิติที่ได้ 

จากข้อมูลตัวอย่าง [9] โดยอ่านค่าเฉลี่ยและนำผลที่ได้เทียบกับ
เกณฑ์การประมาณค่า 5 ระดับ [10] ดังนี ้ 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สดุ  
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก      
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย        
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
5.1 ผลการพัฒนาระบบ 
     ระบบจัดการคิวล้างเครื่องปรับอากาศแบบออนไลน์ที่พัฒนา
เป ็นระบบงานแบบเว ็บแอปพล ิเคช ัน (Web Application) 
สามารถนำไปติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อใช้งานระบบ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการพัฒนาระบบแสดงดังภาพ 
ที่ 5 – ภาพที่ 9 
 

ภาพ 5 หน้าจอหลกัของลูกค้า 

 

 
ภาพ 6 หน้าแสดงผลรายการจองคิวรูปแบบปฏิทิน 
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ภาพ 7 หน้าจัดการขอ้มูลของพนักงานประจำสาขา 

 

 
ภาพ 8 หน้าแสดงพิกัดบ้านลกูค้า 

 

 
ภาพ 9 หน้าการประมวลผลค่าใช้จ่าย และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

 
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อประสิทธิภาพ
ของระบบ 

ผู ้วิจัยได้ทำการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ต่อ
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ
กล่องดำ (BLACK BOX TESTING) ซึ ่งเป็นเทคนิคการประเมิน
คุณภาพการทำงานของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันโดยที่ไม่เน้น
โครงสร้าง หรือการทำงานภายในของระบบ โดยจะเน้นไปที่ส่วน
ของ INPUT และ OUTPUT เท่านั ้น [11] ซึ ่งประกอบด้วย 3 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ 2) ด้าน
การใช้งานของระบบ และ 3) ด้านความปลอดภัยของระบบและ
ข้อม ูล โดยผู ้ประเมินประกอบด้วยผู ้ เช ี ่ยวชาญจากสถาน
ประกอบการจำนวน 15 คน ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 1 

ตาราง 1 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ต่อประสิทธิภาพของ
ระบบจัดการคิวล้างเครื่องปรับอากาศแบบออนไลน์ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านการทำงานตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

4.20 0.66 มาก 

ด้านการใช้งานของระบบ 4.08 0.70 มาก 
ด้านความปลอดภัยของ
ระบบและข้อมูล 

4.02 0.66 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.10 0.67 มาก 

 
6. สรุปผลและอภิปรายผล  

     ระบบจัดการคิวล้างเครื่องปรับอากาศออนไลน์ พัฒนาระบบ
โดยใช้ภาษาไทสคลิป (Typescript) ในส่วนการออกแบบส่วน
ติดต่อประสานผู้ใช้ ใช้รีแอคเฟรมเวิร์ค (React Framework) 
โดยระบบจัดการคิวในการล้างเครื ่องปรับอากาศ คำนวณ
ค่าใช้จ่าย และออกใบเสร็จให้กับผู้ใช้บริการผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า มีการจัดเก็บข้อมูล
ผู้ใช้บริการที่อยู่ พิกัดบ้านลูกค้า และคำนวณระยะทางในการจัด
คิว โดยการนำหลักการใชโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(GIS) มาช่วยในการจัดการพิกัดสถานท่ีบ้านของลูกค้าไปเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูล สอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิรศักดิ์ ปกาสิต [12] ที่
พ ัฒนาระบบสารสนเทศและระบบภูมิสารสนเทศเพื ่อการ
วิเคราะห์ทรัพยากรน้ำของการผลิตพืช โดยใช้สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เข้ามาใช้ในการจัดการตำแหน่งที่อยู่ให้มีประสิทธิภาพ 
      จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ ซึ่งผู ้ประเมินประกอบด้วยผู้เชี ่ยวชาญจาก
สถานประกอบการจำนวน 15 คน ประกอบด้วย เจ้าของบริษัท 

1 คน  พนักงานจำนวน 4 คน และลูกค้าจำนวน 10 คน สรุปผล
การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ พบว่าค่าเฉลี่ยการประเมิน
การใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย = 
4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67 โดยด้านที่มีคะแนน
เฉลี ่ยสูงสุดคือด้านการทำงานตามความต้องการของผู ้ใช้  มี
ค่าเฉลี่ย 4.20 โดยระบบที่พัฒนาสามารถจัดการสิทธิ์การเข้าใช้
ระบบ จัดการข้อมูลหลัก และจัดการการจองคิวของลูกค้าได้  
สามารถคิดอัตราค่าบริการได้อย่างถูกต้อง สามารถประมวลผล
รายงานผลการดำเนินงาน และสามารถออกรายงานสรุปข้อมูล
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การให้บริการได้ โดยการประเมินระบบใช้วิธีทดสอบแบบ Black 
Box Testing สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนจิรา  แจ่มศิริ และ 
คัชร ินทร์ ทองฟัก [13] ได้พัฒนาระบบการจองห้องประชุม
ออนไลน์  ที่สามารถจัดการข้อมูลการจองห้อง ข้อมูลผู้ใช้ระบบ 
รวมไปถึงรายงานการจองห้องประชุม ยังช่วยเพิ่มความสะดวก
ให้แก่เจ้าหน้าที่สามารถจอง และยกเลิกการจองเปลี่ยนแปลงการ
จองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะทำงานในลักษณะเว็บ 
แอปพลิเคชันที่ใช้บนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงสมาร์ทโฟน 
และแท็บเล็ตได้ ซึ ่งระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดย
งานวิจัยระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ ดังกล่าวนี้มีฟังก์ชัน
หน้าที่การใช้งานด้านการจองคล้ายคลึงกับระบบสารสนเทศที่
ผู้วิจัยได้พัฒนา โดยสามารถแสดงผลแบบเรสพอนซิบเฟรมเวิร์ค 
)Responsive Framework) ทีแ่สดงผลบนเบราเซอร์ได้ทั้งบนมือ
ถือแท็บเล็ต และพีซีทั่วไป และสามารถใช้งานตามความต้องการ
ของผู้ใช้ได้อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
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บทคัดย่อ 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเงินออมของ
นักเรียนในโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ทำให้ โครงงานครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื ่อพัฒนาแอปพลิเคชันธนาคารออมทรัพย์
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 2) เพื ่อประเมินคุณภาพของแอป
พลิเคชันธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมทรัพย์
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จำนวน 1 หมู่เรียน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วย
วิธีการจับฉลาก เครื ่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) แอปพลิเคชัน
ธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 2) แบบประเมิน
คุณภาพโดยผู ้เชี ่ยวชาญ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู ้ใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโท   

วิทยาคาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑥) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยผลการศึกษาพบว่าแอป
พลิเคชันฯ ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพ ซึ่ง
พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี ่ยวชาญ 3 ท่าน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥= 3.95, S.D = 0.63) และผลความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ

มากเช่นกัน (𝑥= 4.23, S.D = 0.76) 
คำสำคัญ—ธนาคารออมทรัพย ์
 

ABSTRACT 
The purpose of this project is 1) develop the 

application school bank of Thakhanthowittayakarn high 
school. 2) find the quality. 3) find satisfaction from the 
user of The sample consisted of students from the 

Faculty of Information Technology, Rajabhat 
Mahasarakham University. Study Tools is 1) Application 
school bank of Thakhanthowittayakarn high school.   2) 
Expert assessment form. 3) User satisfaction assessment 
form. The statistics used in data analysis were Average 

(𝒙), Standard Deviation (S.D). The results of the study 
are as follows 1) The application school bank of 
Thakhanthowittayakarn high school. can actually use 
according to the quality needs of users. 2) The results 
of the overall quality assessment of the application 
school bank of Thakhantho wittayakarn high school 

from 3 experts found that it is at a high level (𝑥= 3.95, 
S.D = 0.63). 3) The results of the overall satisfaction 
assessment of the application school bank of 
Thakhanthowittayakarn high school.  found that it is at 

a high level (𝑥= 4.23, S.D = 0.76). 
Keyword—school bank; 

 

1. บทนำ 
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร เริ่มมีการจัดการออมเงนิตั้งแต่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมปี่ที่ 6 โดยมีนักเรียน
ทั้งหมด 783 คน มีทั้งหมด 24 ห้อง มีผู้บริหาร 4 คน มีคุณครู
ทั ้งหมด 30 คน และมีเจ้าหน้าที่บริหาร 6 คน ซึ่งจะมีคุณครู
ผู้รับผิดชอบรวมกับนักเรียน มีหน้าที่คอยให้บริการนักเรียนที่มา
ทำธุรกรรมกับทางธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  
คุณครูผ ู ้ร ับผิดชอบมีหน้าที ่ให้คำปรึกษาและตรวจดูความ
เรียบร้อยการทำงานของนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการทาง
ธนาคารโรงเรียน ซึ่งจะมีจุดให้บริการนักเรียนอยู่สองจุดคือจุด
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ฝาก-ถอน และจุดเปิด-ปิดบัญชี และนักเรียนแต่ละคนนั้นจะมี
สมุดเงินฝากคนละหนึ่งเล่ม 

ดังนั ้นการจัดตั้งธนาคารออมทรัพย์จึงมีความสำคัญ ซึ่ง
รูปแบบของขั้นตอนการจัดเก็บ การบันทึกและการตรวจสอบ
ข้อมูลการออมของนักเรียนที่เป็นสมาชิกของธนาคารฯ ยังขาด
ความรวดเร็ว แม่นยำ ตลอดจนการดำเนินการสืบค้นและการ
บันทึกยังเป็นระบบการจดในสมุดโน้ต อาจจะก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดในการจดบันทึกได้   

 จากการศึกษาปัญหาขั ้นต้นจึงก่อให้เกิดการพัฒนา 
แอปพลิเคชันธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ซึ่ง 
ผู้ศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
จึงได้จัดทำแอปพลิเคชันธนาคารออมทรัพย์ฯ เพื่อนำมาใช้ในการ
สนับสนุนและบริหารจัดการการออมของนักเรียนโรงเรียนท่าคัน
โทวิทยาคารให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโท
วิทยาคาร 
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันธนาคารออมทรัพย์
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารออม
ทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 วรพล  ติวเฮือง (2554) ได้ทำการศึกษาเรื ่องระบบ
ธนาคารโรงเรียน ในโครงการออมทรัพย์นักเรียน โรงเรียนพิมพ์ใจ
วิทย์ จังหวัดขอนแก่นมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบธนาคาร
โรงเรียน ในโครงการออมทรัพย์นักเรียนโรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
จังหวัดขอนแก่น  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบธนาคาร
โรงเรียน ในโครงการออมทรัพย์นักเรียนโรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์  
จังหวัดขอนแก่นผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า (1) การพัฒนาระบบ
ธนาคารโรงเรียน ในโครงการออมทรัพย์นักเรียนโรงเรียนพิมพ์ใจ
วิทย์ จังหวัดขอนแก่นได้ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลงาน โดยใช้
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL และ พัฒนาโปรแกรมนําเข้า
ข้อมูลด้วยภาษา PHP ซึ่งระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดความ ต้องการของระบบใหม่ โดยมีระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้ต่อประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี ่ย  =3.94 ) 2 ) ) ระบบมีการออกแบบตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
)ค่าเฉลี่ย  = 4.49 ) 
 ชัชฎาพร  ปุกแก้ว และคณะ (2562) ได้ทำการศึกษา
เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เพื่อจัดการเงินของฉัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
แอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับจัดการข้อมูลและการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจใช้จ่ายเงินใน
ชีวิตประจำวัน แบ่งการทำงานออกเป็นส่วนงานต่าง ๆ คือ (1) 
ส่วนงานบันทึกรายรับรายจ่าย   (2)  ส่วนงานบัตรเครดิตและบัตร
กดเงินสด     (3)  ส่วนงานบันทึกเงินฝากธนาคาร และ  (4) ส่วน

งานวางแผนการใช้จ่ายและเงินออม จากการศึกษาพบว่า แอป
พลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนี้มีผู้ดาวน์โหลดไปใช้จำนวณไม่น้อยกว่า 
500 ครั้ง และผลตอบกลับด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่ร่วม
ทดสอบแอปพลิเคชันอยู ่ในระดับไม่น้อยกว่า 3 ดาว ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล 
      ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย )2542) แนวความคิดเบื้องต้น
ของฐานข้อมูล คือการใช้งานฐานข้อมูลเดยีวสำหรับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกันท้ังหมด โดยฐานข้อมลูดังกล่าวจะถูกควบคุมโดย
ซอฟต์แวร์ชุดหนึ่ง แทนที่จะใช้งานแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
กระจัดกระจายและมีการดูแลโดยผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ กัน เป้าหมาย
สูงสุดของแนวความคดิเกี่ยวกับฐานข้อมูลคือการที่ข้อมลูแตล่ะ
ชุดถูกป้อนและจัดเก็บเพียงครั้งเดยีว ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธ์ิทุกคนจะ
สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่จดัเก็บอยูไ่ด้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 
รวมทั้งการที่ข้อมูลเป็นอิสระจากโปรแกรมเฉพาะกิจใด ๆ 
3.2 ข้อมูลและทฤษฎีเกี่ยวกับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
        รัสมัส เลอร์ดอร์ฟ )Rasmus Lerdorf) ผู้ก่อตั้ง PHP โดย
เริ ่มต้นเขียนสคริปต์ Perl CGI ใส่ไว้ในโฮมเพจประวัติส่วนตัว 
และเห็นว่าการเขียน CGI ด้วย Perl มีความยุ่งยาก จึงได้เขียน
โปรแกรมขึ้นใหม่ด้วยภาษา C ที่สามารถแยกส่วนที่เป็นภาษา
HTML ออกจากส่วนที่เป็นภาษา C เพื่อแยกประมวลผล แล้วทำ
การสร้างโค้ด HTML ขึ้นใหม่ โดยตั้งชื่อโปรแกรมนี้ว่า Personal 
Home Page Tools (PHP-Tools) และได ้ เ ร ิ ่ มแจกจ ่ ายโค้ด
ออกไปในลักษณะฟรีแวร์ ต่อมาจึงได้เริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วม
ปรับปรุงและพัฒนา จนกลายเป็นภาษา PHP ในปัจจุบัน 
3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการหาคุณภาพของระบบ  
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Oliveira (2016) กล่าวถึง คุณภาพของระบบสารสนเทศ 
)Information System Quality) ของ DeLone & McLean 
(2003) ประกอบด้วย  
     1. ด้านคุณภาพระบบโครงสรา้ง )System Quality) คือ 
ความสมบรูณ์ )Completeness) เข้าใจง่าย )Ease of 
Understanding) มีความเป็นส่วนตัว )Personalization) ตรง
ประเด็น (Relevance) ความปลอดภัย )Security) ของระบบ
สารสนเทศท่ีนํามาให้บริการ 
      2. ด้านคุณภาพของข้อมูล )Information Quality) คือ 

ระบบเหมาะสมกับการใช้งาน (Adaptability) ความพร้อมใช้
งานและง่าย )Availability) มีความน่าเชื่อถือ )Reliability) 

ความ เช่ือถือไว้วางใจ )Reliability) ความรวดเร็วในการ
ตอบสนอง )Response Time) และประโยชน์ใช้ สอย 
)Usability)  
    3. ด้านคุณภาพของการบริการ )Service Quality) 
ประกอบด้วย สิ่งที่สัมผัสได้ )Tangible) การรับประกัน 
)Assurance) ความเห็นอกเห็นใจ )Empathy) และความรวดเร็ว
ในการตอบสนอง (Responsiveness)  
   4. ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ )User Satisfaction) คือ การ
ใช้ซ้ำ )Repeat Visit) และความ พึงพอใจโดยรวม )User 
Survey) อีกทั้งระบบยังช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างคุณค่าให้แก่
ผู้รับบริการทั้งภายใน และภายนอก เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในที่สุด 
3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจ  
กาญจนา อรณุสอนศรี )2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ 
เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไมส่ามารถ
มองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้าง
สลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึง
จะทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเรา้จึงเป็น
แรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น  
 

4. วิธีดำเนินการศึกษา 

4.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 ประชากร ค ือ น ักศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ี  คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน
ประมาณ 450 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 หมู่
เรียน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก 

 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
     4.2.1 แอปพลิเคชันธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโท
วิทยาคาร 
     4.2.2 แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันธนาคารออมทรัพย์
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 
     4.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
ธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 
4.3 ขั้นตอนการดำเนินการศึกษา 
     4.3.1 การวางแผนโครงการ(Project Planning) ผู้ศึกษา
ได้ทำการศึกษาการวางแผนระบบ โดยพิจารณาถึงความเป็นไป
ได้ของระบบในทางทฤษฎี และทางปฏิบัติการ ตลอดทั้งศึกษา
ความต้องการของระบบว่าเป็นไปได้และมีขอบเขตการทำงาน
โดยทำการศึกษาจากเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับระบบ  สอบถาม
ปัญหาและสาเหตุจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอน
การวางแผนระบบงานดังรูปที่ 1 

 

ภาพ 1 แสดงกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผน 
ระบบโดยรวม 

     4.3.2 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) โดยนำเอาข้อมูลทีไ่ด้
จากขั้นตอนที่ 1 มาทำการวิเคราะห์ระบบงานโดยใช้เครื่องมือ 
UML ในการวิเคราะห์ระบบงาน ได้ดังนี้ 
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ภาพ 2 Use Case Diagram ของระบบโดยรวมฯ 

     จากรูปที่ 2 แสดง Use Case Diagram ของแอปพลิเคชัน
ธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร โดยมีผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในระบบอยู่จำนวน 3 ส่วน ได้แก่ นักเรียน ผู้อำนวยการ
โรงเรียน คุณครูผู้ดูแลระบบธนาคารออมทรัพย์  
     4.3.3 การออกแบบระบบงาน (System Design) ผู้ศึกษา
นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาทำการออกแบบหน้าจอ
การใช้งาน และฐานข้อมูล  
เว็บแอปพลิเคชัน 

 
ภาพ 3 การเข้าสู่ระบบ 

                          หมายเลข 1 ส่วนของ Header ของระบบ 
                          หมายเลข 2 ส่วนของการเข้าสู่ระบบ 

 
ภาพ 4 การถอน 

หมายเลข 1 ส่วนของ Header ของระบบ 
                    หมายเลข 2 ส่วนของโมลูบหน้าจอถอน 
                    หมายเลข 3 ส่วนการบนัทึกการถอน 

 
ภาพ 5 การฝาก 

หมายเลข 1 ส่วนของ Header ของระบบ 
                    หมายเลข 2 ส่วนของโมลูบหน้าจอฝาก 
                    หมายเลข 3 ส่วนของการค้นหา 
                    หมายเลข 4 ส่วนของการแสดงข้อมูลการฝาก 

 
ภาพ 5 ข้อมูลสมาชิก 

                   หมายเลข 1 สว่นของ Header ของระบบ 
                   หมายเลข 2 สว่นของโมลูบหน้าจอแสดงข้อมูลสมาชิก 
                   หมายเลข 3 สว่นค้นหา 
                   หมายเลข 4 สว่นแสดงข้อมูลนักเรียน 
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แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน 

  
ภาพ 6 การเข้าสู่ระบบ      ภาพ 7 สมัครสมาชิก 

  
ภาพ 8 แสดงยอดเงิน          ภาพ 9 การถอน 

     จากรูปที ่ 3 แสดงการออกแบบหน้าจอการใช้งานระบบ โดย
ผู้ใช้งานที่เป็นนักเรียนจะต้องทำการสมัครสมาชิกทุกคนก่อนจึงจะมี
สิทธิ์เข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้  

     4.3.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (System Development)  

 ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากการออกแบบมาทำการ
พัฒนาระบบ จนเสร็จสมบูรณ์ จากนั ้นนำไปเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยการทดสอบระบบ และ
องค์ประกอบของระบบ จากนั้นทำการปรับปรุงตามคำแนะนำ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะจนระบบมีความสมบูรณ์ และ
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามคุณภาพของระบบ มีขั้นตอน
การดำเนินการ เครื่องมือของการพัฒนาระบบ ได้แก่ โปรแกรม 

visual studio code โปรแกรม Android Studio และภาษาที่
ใช้คือ ภาษา php และ JAVA 

 1) สร ้างฐานข ้อม ูลชน ิด  MySQL ด ้วยเคร ื ่องมือ 
phpMyAdmin 
 2) สร้างหน้าจอ UI เพื่อใช้ติดต่อกับผู้ใช้งาน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

 2.1) นักเรียน 
 2.2) ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2.3) คุณครูผูดู้แลระบบธนาคารออมทรัพย์ฯ 

 3) เมื่อระบบสมบูรณ์แล้วทำการจัดทำคู่มือการใช้งาน 
จากนั ้นนำระบบที ่พ ัฒนาขึ ้นไปทดสอบด้วย ALPHA TEST 
จากนั้นปรับปรุงโมดูลให้สมบูรณ์ แล้วนำไปทดสอบ BATA TEST 
โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพของระบบที่
พัฒนาขึ้น และทำการปรับปรุงแก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 
     4.3.5 ขั้นตอนการติดต้ังและดำเนินการทดสอบระบบ 

 1) นำระบบไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างแล้วประเมิน
ความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้น 

 2) เก็บแบบประเมิน นำผลที่ได้ไปคำนวณค่าทางสถิติ 
แล้วสรุปรายงานผลการศึกษา 

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
     แบบประเม ินค ุณภาพของระบบได้กำหนดเกณฑ์โดย
ประกอบด้วยมาตราอันดับ (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ
และมาตรฐานอันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับ ซึ่งกำหนดเกณฑ์ช่วง
คะแนนตามเกณฑ์ของดังนี้ 
     ช่วงคะแนน  4.51 - 5.00  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากที่สุด 
     ช่วงคะแนน  3.51 - 4.50  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
     ช่วงคะแนน  2.51 - 3.50  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
     ช่วงคะแนน  1.51 - 2.50  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย 
     ช่วงคะแนน  1.00 - 1.50  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด 
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5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการพัฒนาระบบฯ 
     เว็บแอปพลิเคชัน 

 

ภาพ 10 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 

ภาพ 11 หน้าจอการเปิดบัญช ี

 

ภาพ 12 หน้าจอการฝากเงิน 

 

ภาพ 13 หน้าจอเสดงข้อมูลการถอน 

 

ภาพ 14 แสดงข้อมูลสมาชิก 

 แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน 

    

ภาพ 15 การเข้าสู่ระบบ       ภาพ 16 การสมัครสมาชิก 

    

      ภาพ 17 การแสดงยอดเงิน   ภาพ 18 การถอน 
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ภาพ 19 ประวัติการฝาก ถอน  

5.2 ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันธนาคารออมทรัพย์
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 

ผู้ศึกษานำระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาระบบจำนวน 3 คน พิจารณาเพื่อประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพฯ ที ่ได้ผ่านการพิจารณาและคัดกรองความ
ถูกต้องสอดคล้องของข้อคำถามจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพของผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

_

x  S.D. คุณภาพ 
การประเมินด้านการทำงานของระบบ(Functional Test) 
1. ความสามารถของระบบการ
สมัครสมาชิก 

4.00 0.00 มาก 

2. ความสามารถของระบบอนุมตัิ
สมัครสมาชิก 

4.33 0.58 มาก 

3. ความสามารถของระบบการ
จัดการข้อมลูนักเรยีน 

4.00 1.00 มาก 

4. ความสามารถของระบบจดัการ
ข้อมูลผูดู้แลระบบ 

4.33 0.58 มาก 

5. ความสามารถของระบบจดัการ
ข้อมูลฝาก 

4.33 0.58 มาก 

6. ความสามารถของระบบจดัการ
ข้อมูลถอน 

3.67 0.58 มาก 

7. ความสามารถตรวจสอบยอด
บัญชีได ้

4.00 1.00 มาก 

8. ความสามารถตรวจสอบประวัติ
การฝากถอน 

4.00 1.00 มาก 

9. ความสามารถของระบบการ
จัดการข้อมลูออกรายงาน 

3.33 1.00 ปาน
กลาง 

รวม 4.00 0.68 มาก 

 การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม(Usability Test) 
1. มีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเช่ือถือ
ของระบบ 

3.00 0.00 ปาน
กลาง 

2. มีการจัดหมวดหมู่ ค้นหา เพิ่ม 
แก้ไข ข้อมูลในระบบง่ายต่อการใช้
งาน 

4.00 0.00 มาก 

3. มีการจัดการรูปแบบฟอรม์การ
กรอกข้อมูลง่ายต่อการใช้งาน  

3.33 0.58 ปาน
กลาง 

4. การแสดงของข้อมูลชัดเจนและ
ถูกต้อง 

3.33 0.58 ปาน
กลาง 

รวม 3.42 0.51 ปาน
กลาง 

การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม(Result Test) 
1. ความถูกต้องของการสมัคร
สมาชิกเข้าใช้งาน 

3.49 0.36 มาก 

2. ความถูกต้องของการลงช่ือเข้าใช้
งาน 

4.00 0.00 มาก 

3. ความถูกต้องของผลลัพธ์การ
จัดการข้อมูลสมาชิก 

4.00 0.00 มาก 

4. ความถูกต้องของผลลัพธ์การ
จัดการข้อมูลนักเรียน 

3.67 0.58 มาก 

5. ความถูกต้องของผลลัพธ์จัดการ
ข้อมูล ผู้ดูแระบบ 

4.00 0.00 มาก 

6. ความถูกต้องของผลลัพธ์การ
จัดการข้อมูลฝาก 

3.67 0.58 มาก 

7. ความถูกต้องของผลลัพธ์การ
จัดการข้อมูลถอน 

3.67 0.58 มาก 

8. ความถูกต้องของผลลัพธ์การ
จัดการข้อมูล ข้อมูลส่วนตัว 

4.00 0.00 มาก 

รวม 3.88 0.34 มาก 

การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test) 
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1. มีความปลอดภัยของการ
กำหนดสิทธ์ิการใช้งานของระบบ 

4.33 0.58 มาก 

2. มีความปลอดภัยการกำหนด
รหัสผ่าน 

4.00 1.00 มาก 

3. การตรวจสอบสิทธ์ิก่อนเข้าใช้
งาน 

4.33 0.58 มาก 

4. มีความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนตัว 

4.33 0.58 มาก 

รวม 4.25 0.58 มาก 
การประเมินด้านคู่มือการใช้งานระบบ (Documentation) 
1. ตัวอักษร และขนาดตัวอักษรมี
ความ เหมาะสม และอ่านง่าย 

4.00 1.00 มาก 

2. ความถูกต้องของเอกสาร 4.33 0.58 มาก 
3. สีของตัวอักษรมีความชัดเจน 
อ่านง่าย 

4.33 0.58 มาก 

4. เนื้อหาในคู่มือมีความสอดคล้อง
กับระบบงาน 

4.00 0.62 มาก 

5. ภาษาและรูปภาพท่ีใช้ในการ
เชื่อมโยงมีความถูกต้อง 

4.00 1.00 มาก 

6. คู่มือมีความสวยงาม น่าสนใจ 4.00 1.00 มาก 
รวม 4.11 0.75 มาก 

โดยรวม 3.95 0.63 มาก 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันธนาคาร
ออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีผล

การประเมิน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (𝒙= 3.95 , S.D = 0.63) 

5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน
ธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 

     ผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันธนาคาร
ออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารของกลุ่มตัวอยา่งในแต่ละ
ด้านดังแสดงในตารางที่ 2 ต่อไปนี ้

 

 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานฯ 

 
รายการประเมิน 

 

ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดบั
ความพึง
พอใจ 

1. สามารถสมัครสมาชิกได ้ 4.39 0.66 มาก
ที่สุด 

2. สามารถลงช่ือเข้าสู่ระบบได ้ 4.57 0.59 มาก
ที่สุด 

3. สามารถจดัการข้อมลูบัญชไีด ้ 4.26 0.75 มาก 

4. สามารถฝากเงินได ้ 4.22 0.67 มาก
ที่สุด 

5. สามารถถอนเงินได ้ 4.17 0.65 มาก
ที่สุด 

6. สามารถตรวจสอบยอดบัญชไีด ้ 4.13 0.63 มาก
ที่สุด 

7. สามารถตรวจสอบประวตัิการ
ฝากถอนได ้

4.30 0.63 มาก 

8. สามารถปริ้นรายงานได ้ 4.00 0.60 มาก
ที่สุด 

9. แสดงข้อมูลการออกรายงานได ้ 4.22 0.74 มาก
ที่สุด 

10. มีความเข้าใจในการใช้ระบบ 3.96 0.98 มาก 

11. ความง่ายในการใช้งานระบบ 3.96 0.77 มาก 

12. การออกแบบหน้าจอมีความ
สัดส่วน 

4.30 0.93 มาก 

13. ความเหมาะสมในการใช้
ขนาดตัวอักษร 

4.30 0.82 มาก 

14. สีของตัวอักษรมีความชัดเจน
อ่านง่าย 

4.26 0.81 มาก 

15 .สีพื้นหลังมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับตัวอักษร 

4.39 0.89 มาก 

16. ตัวอักษรมีขนาดชนิดที่
เหมาะสม อ่านง่าย 

4.26 0.92 มาก 

รวม 4.23 0.76 มาก 



3166 

 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน    แอป
พลิเคชันธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (𝑥= 4.23, S.D = 0.76)  
 

6. อภิปรายผลการศึกษา 

     การพัฒนาแอปพลิเคชันธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโท
วิทยาคาร เมื ่อนำไปให้ผู้เชี ่ยวชาญประเมินคุณภาพ และกลุ่ม
ตัวอย่างประเมินความพึงพอใจแล้ว สามารถนำมาอภิปรายผล
การศึกษาได้ ดังนี ้
 6.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่า
คันโทวิทยาคาร  ผลการพัฒนาระบบ พบว่า ระบบมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา และผู้พัฒนาระบบ
ต้นแบบได้ใช้วงจรพัฒนาระบบ ) System Development Life 
Cycle : SDLC)  5 ขั้นตอนและทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงวัตถุ  UML มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ตาม

จุดประสงค์จากนั้นนำไปพัฒนา เมื ่อเสร็จสมบูรณ์และนำการ
พัฒนาแอปพลิเคชันธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยา
คาร ที่พัฒนาขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องที่สุด 
ก่อนนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจึงส่งผลให้การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารสำเร็จสมบูรณ์
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรพล ติวเฮือง (2554) จึงส่งผลให้การพัฒนาแอปพลิเคชันสำเร็จ
สมบรูณ์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 6.2  ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  ได้ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่าน โดยผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องด้วย ผู้ศึกษาได้นำตัวแบบวงจรการพัฒนาระบบ SDLC  

 
 

ตถุด้วยการวิเคราะห์ และออกแบบเชิงวัขั ้นตอนและทฤษฎี
แผนภาพโครงสร้าง   UML นำไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง

ต่อเนื ่อง แล้วนำระบบไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญประเมินคุณภาพของ
ระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ จากนั้นทำ
การปรับปรุงตามที่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ  
 6.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน
ธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ผลการศึกษา
พบว่าความพึงพอใจโดยรวมทุกข้ออยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องจากผู้พัฒนาได้เน้นการออกแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน 
และจัดทำคู่มือประกอบการใช้งานระบบท่ีมีความชัดเจน  

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้  
 แอปพลิเคชันธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโท
วิทยาคารควรมีการกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการเลือกตั้ง 
 7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อทำการศึกษาครั้งต่อไป  
 ในการศึกษาครั ้งต่อไปอาจมีการนำเทคโนโลยี QR 
Code มาใช้ในการกำหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งาน หรือเพื่อให้การเก็บ
ข้อมูลมีความถูกต้องและมีความปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 
8. เอกสารอ้างอิง 
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[2] ชัชฎาพร  ปุกแก้ว และคณะ.การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. วิทยานิพนธ์. (2562). 

ขั้นตอนและทฤษฎีการวิเคราะห์ และออกแบบเชิงวัตถุด้วย
โครงสร้างแผนภาพ  UML นำไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง
ต่อเนื ่อง แล้วนำระบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของ
ระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ จากนั้นทำ
การปรับปรุงตามที่ได้รับคำแนะนำจากผู้เช่ียวชาญ  
 6.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน
ธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ผลการศึกษา
พบว่าความพึงพอใจโดยรวมทุกข้ออยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องจากผู้พัฒนาได้เน้นการออกแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน 
และจัดทำคู่มือประกอบการใช้งานระบบท่ีมีความชัดเจน 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้แอปพลิเคชันธนาคาร
ออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารควรมีการกำหนดเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุดการเลือกตั้ง 
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อทำการศึกษาครั้งต่อไปในการศึกษาครั้งต่อไป
อาจมีการนำเทคโนโลยี QR Code มาใช้ในการกำหนดสิทธิ์การเข้า
ใช้งาน หรือเพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความถูกต้องและมีความปลอดภยั
และสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
เว็บแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขี้นเพื่อจุดประสงค์ในการแก้ปัญหา

การสมัครฝึกอบรมและแก้ปัญหาแจ้งชำระเงินและการจัดการ
ข้อมูลฝึกอบรบ โดยเว็บแอปพลิเคชันท่ีจะทำจะมีระบบสมัครการ
ฝึกอบรม ระบบแจ้งชำระเงินและจัดการการฝึกอบรมต่างๆ และ 
จัดเก็บรายชื่อผู ้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม  ซึ่งเป็นการช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้สมัครเข้าฝึกรบอมใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น  ทั้งนี้จาก
การสำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างพบว่าเว็บแอปพลิเค
ชันที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในระดับมาก (X̅ = 4.42, S.D. = 
0.53) และมีความเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือสามารถช่วยให้ผู้ใช้งาน
ตัดสินใจได้ดีมากยิ่งข้ึน 
คำสำคัญ -- โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ, เทคโนโลยีการจัดเก็บ
ข้อมูล, แอปพลิเคชันด้านการฝึกอบรม 
 

ABSTRACT 
 A web application developed for the purpose 
of solving application problems. Training and problem 
solving, payment notification and handling of training 
information The web application will have a training 
application system. Payment notification system and 
management of training programs and a list of training 
candidates This helps to solve problems for the 
applicant to practice combat easier to use. The 
satisfaction survey from the sample group found that 
this web applications have high levels of satisfaction (X̅ 
= 4.42, S.D. = 0.53) and believe that mobile applications 
are reliable and can help users make better decisions. 

Keywords - -  Web applications, storage technologies, 
training applications 

 
1. บทนำ 

    วิสาหกิจชุมชนปันบุญเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมขนซึ่งประกอบ
ธุรกิจในการผลิตผักอินทรีย์ซึ่งตั้งอยู่ท่ีบ้านดอนแคน โดยมีจำนวน
จำนวนสมาชิกทั้งสิ ้น 12 ราย และมีการประสานงานร่วมกับ
องค์กรในท้องถิ่นมากมายยกตัวอย่างเช่น ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนตำบลฆ้องชัยพัฒนา และสำนักงานเกษตรอำเภทฆ้องชัย
เป็น โดยงานที่มีการพัฒนาร่วมกันจะเน้นทำงานวิจัยเรื่องแนว
ทางการส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ และระบบจัดการการ
ผลิต และเน้นให้ผู ้บริโภคในท้องถิ ่นได้รับประทานผักปลอด
สารพิษ เนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพของชาวบ้านดอนแคนที่
ประกอบอาชีพทำนาและมีการใช้สารเคมี ที่มีสารพิษตกค้างใน
ดิน น้ำ อากาศ และผลผลิต จึงเป็นสาเหตุที่ชาวบ้านดอนแคนมี
ความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายเพิ่มขึ้น วิสาหกิจชุมชนปันบุณได้ข้อ
ผลสรุปการวิจัยได้ว่า ให้เสนอชาวบ้านหันมาทำเกษตรแบบทำ
เกษตรในรูปแบบอินทรีย ์แทนใช้แบบเคมี เพื ่อสุขภาพที ่ดี
วิสาหกิจชุมชนปันบุญได้จัดทำกิจกรรมฝึกอบรมให้ผู้ทีสนใจเข้า
ร่วมฝึกอบรม หากแต่ว่ามี ปัญหาต่างๆ เช่น การสมัครเข้าร่วมนัน้
ยังคงใช้กูเกิ้ลฟอร์ม หรือโทรติดต่ออยู่ซึ่งล่าช้าและไม่ทันสมัย ใน
การจัดเก็บข้อมูลรายชื่อยังคงใช้กระดาษในจดบันทึกข้อมูลซึ่ง
ข้อมูลอาจจะเสียหายได้ และไม่มีการไม่มีการแจ้งชำระเงินจาก
ปัญหาและเหตุปัจจัยที่ว่ามาทางทีมงานจึงพัฒนาระบบเว็บแอป
พลิเคชัน ที่สามารถสมัครเข้าฝึกอบรม แจ้งชำระเงินผ่านเว็บแอป
พลิเคชัน ดูรายละเอียดกิจกรรมและวันที่จัดได้ ดูสถานะของ
กิจกรรมของผู้ใช้งาน  สำหรับผู้จัดงานสามารถตั้งกิจกรรมและ
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รายละเอียดของกิจกรรม ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในกิจกรรม 
ตรวจสอบการแจ้งชำระเงินของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมตรวจสอบ
ผลรายได้รวมของกิจกรรม ทั้งนี้ทีมงานนักพัฒนามีความหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเว็บแอปพลิเคชันทีพัฒนาขึ้นจะสามาถช่วยให้ผู ้จัด
กิจกรรมและผู้สมัครอบรมมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรบัจัดการข้อมลูการฝึกอบรม
วิสากิจปันบุญ 

2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรม
ของวิสากิจปันบุญ 

3. เพื่ออำนวยความสะดวกต่อลูกค้าที่สนใจการฝึกอบรมวสิา
กิจปันบุญ 

 
3. ทฤษฎีที่เกียวข้อง 

การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที ่จ ัดขึ ้น เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคคลโดยมุ ่งที ่จะเพิ ่มพูนความรู ้ ทักษะ  
เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาจากการอบรม นำมาพัฒนา
ต่อและเพิ่มผลผลิต ทำให้เกิดผลสำเร็จตามความต้องการของ
ผู้จัดการฝึกอบรมกำหนดไว้  

หลักสูตรฝึกอบรม คือ องค์ความรู้ของเนี้อหาในการฝึกอบรม
ที่ประกอบไปด้วย หัวข้อวิชา เทคนิควิธีการแผนการสอนกิจกรรม
วิชาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ์[1] 

เทคโนโลยีฐานข้อมูล  เร ียกอีกอย่างหนึ ่งว ่าดาต้าเบส 
(Database) ฐานข้อมูลคือกลุ่มของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน  ใช้ใน   
การบันทึก ทำธุรกรรมและค้นหาข้อมูล  ฐานข้อมูลจะเก็บ         
อยู ่ในลักษณะของตารางที ่มีความสัมพันธ์กันหลายๆตาราง     
การเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลจะเก็บเฉพาะขอบเขตที่ต้องการ เช่น 
ระบบคลังสินค้าจะเก็บตารางข้อมูลสนิค้า ตารางตัวแทนจำหน่าย 
ตารางการเบิกจ่ายสินค้า ตารางอัตราการเช่าโกดัง ตารางการ   
ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และตารางการเดินทางเป็นต้น ในการจัดการ
ข้อม ูลในฐานข้อม ูลจะใช้ซอฟต์แวร์ประเภทระบบจัดการ
ฐ า น ข ้ อ ม ู ล  (  Database Management System : DBMS )       
ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการฐานข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ 
โดยฐานข้อมูลที ่พัฒนาขึ ้นในโครงการวิจ ัยนี ้เป็นระบบการ      
เก็บข้อมูลในลักษณะของตารางที่สัมพันธ์กันใช้เพื ่อเก็บข้อมูล

พนักงาน โครงการก่อสร้าง รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน และ
อัตราค่าแรง  ทั ้งน ี ้ เทคโนโลยีฐานข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญ          
ในการเก็บรวมรวมธุรกรรมทางการเงินซึ่งทะทำให้กระบวนการ
จัดเก็บข้อมูลและใช้งานข้อมูลทำได้สะดวกมากยิ ่งขึ ้น  เช่น 
กระบวนการบ ันทึกข ้อม ูลด ้านการจ ่ายเง ิน กระบวนการ         
ออกรายงานทางการเงินเป็นต้น[2] 

กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ   การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจในแต่ละโครงการจะต้องมีการพัฒนาเป็น
ลำดับขั้นตอนเพ่ือให้ได้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจที่สามารถแก้ไขปัญหา
ขององค์กรและบรรลุจุดประสงค์ในการทำงานขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้วจะใช้วงจรการพัฒนาระบบ  
โดยวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle 
: SDLC) คือ การแบ่งขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบงาน หรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรโดยระบบที่จะพัฒนานั้นอาจ
เป็นการพัฒนาระบบใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดีขึ้นก็ได้ 
การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี ้[3] 

การค้นหาปัญหาขององค์กร เป็นกิจกรรมแรกที ่สำคัญ       
ในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุงโดยใช้ระบบ    
เข้ามาช่วยนำข้อมูลปัญหาที่ได้มาจำแนกจัดกลุ่มและจัดลำดับ
ความสำคัญ เพื่อใช้คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดมาพัฒนา 
โดยโครงการที ่จะทำการพัฒนาต้องสามารถแก้ปัญหาที่ มี          
ในองค์กรและให้ประโยชน์กับองค์กรมากท่ีสุด 

การศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์และสรุปผลว่าองค์การ  
มีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนระบบ วิเคราะห์การ   
เสียค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ปัจจัยด้านเวลา และหาความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้องใน 3 เรื่อง คือ เทคนิคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ 
บุคลากรและความพร้อม และความคุ้มค่า เพื ่อใช้นำเสนอต่อ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป 

การวิเคราะห์ เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการ    
ที ่ม ี เพ ื ่อนำไปออกแบบระบบ ขั ้นตอนนี ้จะศึกษาจากผู ้ใช้             
โดยวิเคราะห์การทำงานของระบบเดิมและความต้องการ           
ที ่ม ีจากระบบใหม่ จากนั ้นนำผลการศึกษาและวิเคราะห์          
มาทำการออกแบบเป็นแผนภาพผังงานระบบ และแผนภาพ    
ทิศทางการไหลของข้อมูล  

การออกแบบ นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิด 
เพื่อแก้ไขปัญหา โดยในส่วนน้ีจะยังไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียด
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และคุณลักษณะเชิงเทคนิค แต่จะเน้นการออกแบบโครงร่าง   
เพื่อนำส่งให้ผู้ออกแบบระบบนำไปออกแบบ ซึ่งขั้นตอนต่อไป   
จะเร ิ ่มมีการระบุล ักษณะการทำงานของระบบทางเทคนิค 
รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ที ่ใช้ เทคโนโลยีที ่นำมาใช้              
ชนิดฐานข้อมูลการออกแบบ เครือข่ายที ่เหมาะสม ลักษณะ     
ของการนำข้อมูลเข้า ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิด และผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น 

การพัฒนาและทดสอบ เป็นขั ้นตอนการเขียนโปรแกรม    
เพื่อพัฒนาระบบจากขั้นตอนที่ออกแบบไว้ เพื่อให้ได้เป็นระบบ
ตามค ุณล ักษณะท ี ่ กำหนดไว ้  จากน ั ้ นทำการทดสอบ                  
หาข้อผิดพลาด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จนมั่นใจว่าระบบ
ทำงานถูกต้องตรงตามความต้องการ หากพบว่ามีข้อผิดพลาด
เกิดขึ ้นจากการทำงานของระบบต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อย  
พร้อมใช้งานก่อนนำไปติดตั้งและใช้งานจริง 

การติดตั ้ง เป็นขั ้นตอนการนำระบบที ่พัฒนาจนสมบูรณ์     
มาทำการติดตั้ง และเริ่มใช้งานจริง ในส่วนน้ีนอกจากติดตั้งระบบ
ใช้งานแล้ว ยังต้องมีการจัดเตรียมขั้นตอนการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยจัดทำ
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งานเอกสารประกอบระบบ และแผนการ
บร ิการให้ความช่วยเหลือเพื ่อให ้ระบบสามารถใช้งานได้         
อย่างต่อเนื่อง 

การซ่อมบำรุงระบบ เป็นขั ้นตอนการบำรุงรักษาระบบ
ต่อเนื่องหลังจากเริ่มดำเนินการ ผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหา   
ที ่เกิดขึ ้นภายหลัง เช่น ปัญหาเนื ่องจากความไม่คุ ้นเคยกับ    
ระบบใหม่ จึงควรกำหนดแผนค้นหาปัญหาอย่างต่อเนื่อง ติดตาม
ประเมินผล เก็บรวบรวมคำร้องขอให้ปรับปรุงระบบ วิเคราะห์
ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ จากนั ้นออกแบบการทำงาน      
ที ่ต ้องการปรับปรุงแก้ไขและติดตั ้ง ซึ ่งต ้องมีการฝึกอบรม        
การใช้งานระบบให้แก่ผู ้ใช้งาน เพื่อที ่จะทราบความพึงพอใจ   
ของผู้ใช้งานระบบ 

ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ รหัสโค๊ดที่ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามกระบวนการที่
ออกแบบไว้ทั้งนี้ภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละภาษาจะมีจุดประสงค์ที่
แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งเอาไว้พัฒนา                    
เว็บแอปพลิเคชั ่น ภาษาตอมพิวเตอร์ซึ ่งเอาไว้พัฒนาโมบาย
แอปพลิเคชั่น หรือภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งเอาไว้พัฒนาเดสก์ท็อป
แอปพลิเคชั่นเป็นต้น[4] 

4. ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบบันทึกการฝึกอบรมวิสากิจชุน
ชนปันบุญ ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการทำงานมีข้อมูลดังนี้   
  ภาษาพีเอชพี ( ภาษาPHP : Professional Home Page) 
เป็นการเขียนคำสั่งหรือโค้คโปรแกรมที่เก็บ และทำงานบนฝั่ง
เชิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ไซด์สคริปต์ เป็นรูปแบบในการเขียน
คำสั่งการทำงานนั้นสามารถที่จะใช้งานร่วมกับภาษาเอชทีเอ็ม
แอล ได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถของภาษาพีเอชพี นั้น
สามารถท่ีจะทำงานเกี่ยวกับเว็บแบบพลวัตร์ ได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นด้านการดูแลจัดการระบบฐานข้อมูลระบบรักษาความ
ปลอดภัยของหน้าเว็บไซต์ การรับส่งค่าที่ใช้ในการประมวลผลใน
เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ ้น เป็นต้น เริ ่มต้นของ โปรแกรม 
ภาษาพีเอชพี ด้วยแท็ก ภาษาพีเอชพี เป็น สคริปต์แบบฝังตัวใน
รหัสโปรแกรม สามารถแทรกร่วมกับภาษาเอชทีเอ็มแอลได้อิสระ
[5] 

คำสั ่งเอสคิวแอล  การใช้งานคำสั ่งเอสคิวแอล ถือเป็น
มาตรฐานที ่สำคัญอย่างหนึ ่งในการทำงานร่วมกับฐานข้อมูล
เนื ่องจากเป็นภาษามาตรฐานกลางในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ร่วมกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศล้วนต้องใช้ภาษาเอสคิวแอลด้วยกัน
ทั้งสิ้น ภาษาเอสคิวแอลย่อมาจาก Structure Query Language       
ถูกพัฒนาครั้งแรกโดยบริษัทไอบีเอ็ม เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการ
ฐานข้อมูลเกือบทุกๆชนิด เช่นไมโครซอฟต์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 
ออราเคิล แม้กระทั่ง ไมโครซอฟต์แอคเซสโดยมีรูปแบบของคำสั่ง
มาตราฐานที ่ถ ูกกำหนดโดยแอนซี ่  (ANSI หร ือ American 
National Standards Institute) แ ล ะ ม ี ร ู ป แบ บของคาสั่ ง           
ที่ง่ายต่อการทำงานคล้ายกับภาษามนุษย์ทั้งนี้คำสั่งเอสคิวแอลมุ่ง
เน้นการใช้งานดังน้ี[6] 

 1. คำสั่งเอสคิวแอลสำหรับกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล
เป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล การกำหนดโครงสร้าง
ข้อมูลว่ามีคอลัมน์หรือคุณสมบัติใด ชนิดข้อมูลเป็นประเภทใด 
รวมทั ้งการจัดการด้านการเพิ ่ม แก้ไข ลบคุณสมบัติต ่างๆ        
ของตารางในการสร้างความสัมพันธ์ และการสร้างดัชนี 

 2. คำสั ่งเอสคิวแอลสำหรับจัดการข้อมูล เป็นกลุ ่มคำสั่ง       
ที ่ถือเป็นแกนหลักสำคัญของภาษาเอสคิวแอลโดยกลุ่มคำสั่ง
เหล ่าน ี ้จะใช ้ในการ เพ ิ ่ม ปร ับปร ุงและการส ืบค ้นข้อมูล             
ในฐานข้อมูลโดยคำสั่งรูปแบบต่างๆ 
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 3. คำสั ่งเอสคิวแอลสำหรับการบริหารระบบฐานข้อมูล     
เป็นกลุ ่มคำสั ่งเอสคิวแอลที ่จะช่วยให้ผ ู ้บร ิหารฐานข้อมูล   
สามารถควบคุมฐานข้อมูลเพื่อกำหนดสิทธิการอนุญาตหรือ    
การยกเลิกการเข้าใช้ฐานข้อมูล ซึ ่งเป็นกระบวนการป้องกัน 
ความปลอดภัยในฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดการการทำธุรกรรม 

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยอีอาร์ไดอาแกรม อี
อาร์ไดอาแกรม คือ แผนภาพซึ่งใช้แสดงความสัมพันธ์ของวัตถุใน
ขอบเขตฐานข้อมูลเพื ่อแสดงว่ามีวัตถุอะไรในขอบเขตของ
ฐานข้อม ูลที ่น ักพัฒนาซอฟต์แวร ์ออกแบบฐานข้อม ูลของ
กระบวนการทางธุรกิจนั้นอยู่ ซึ่งอีอาร์ไดอาแกรมจะแสดงออกมา
ในรูปแบบแผนภาพอย่างง่ายอ่านเข้าใจโดยมนุษย์ ใช้สัญลักษณ์
เรขาคณิตอย่างง่ายแทนคำนามและกริยาให้ผู้เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจ ทั้งนี้อีอาร์
ไดอาแกรมเป็นการออกแบบเบื้องต้นก่อนนำไปแปลงเป็นรูปแบบ
ของฐานข้อมูลที่ใช้งานจริงทั้งนี้ส่วนประกอบของอีอาร์ไดอาแก
รมประกอบด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ เอ็นติตี ้ (Entity) คือ  
คำนามแทนวัตถุที่อยู่ในขอบเขตที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทำการ
ออกแบบ แอตทริบิวต์ (Attribute)  คือ คุณสมบัติของเอ็นติตี้
รีเลช่ันชิป (Relationship)  คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติตี้ 

  
5. โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

โปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค๊ด เป็นโปรแกรมประยุกต์ที ่ใช้
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ประเภทต่างๆที่หลากหลายรูปแบบ ใช้
ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด โดยมาจากบริษัทไมโครซอฟต์ ที่มี
การพัฒนาออกมาในรูปแบบของซอฟต์แวร์ซึ่งสามารถใช้งานได้
ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงสามารถนำมาใช้งานได้ฟรี ซึ่งโปรแกรม
วิชวลสตูดิโอโค๊ด นั้น เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการ
ใช ้งานก ับ แพลตฟอร ์ม ม ีการรองร ับการใช ้งานท ั ้ งบ น
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ระบบปฏิบัติการแมคโอเอส และ 
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ มีการสนับสนุนทั้งภาษา จาวาสคิปต์, 
ไทป์สคริปต์ และ โหนดสคริปต์ สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบการ
จัดการรัหสโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับเช่นกิทฮับได้ สามารถ
นำมาใช้งานได้ง่าย มีส่วนขยายต่างๆ ให้เราเลือกใช้งานเช่น การ
เปิดใช้งานภาษาอื่น ทั้งซีพลัสพลัส ซีชาร์ป จาวา ภาษาไพธ่อน
และภาษาพีเอชพ ี

โปรแกรมแซมป์ (XAMPP)  คือ โปรแกรมประยุกต์สำหรับ
จำลองเครื่องแม่ข่ายเพื่อไว้ทดสอบ โปรแรกมจำลองการใช้งาน

สคริปต์หรือเว็บไซต์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ต้องการ 
โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโปรแกรมแซมป์จะมาพร้อมกับ 
ภาษาพีเอชพี ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยม, 
ฐานข้อมลูมายเอสคิวแอล การจพลองเซอร์ฟเวอร์โดยอาแพช่ี ทำ
หน้าที่เป็น เว็บเชิร์ฟเวอร์ของเพิร์ล ทั้งมาพร้อมกับ การเข้ารหัส
และถอดรหัส ภาษาพีเอชพีมายแอ็ดมินหรือระบบบริหาร
ฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยภาษาพีเอชพ ีเพื่อใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
สนับสนุนฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 

 
6. วิธีการดำเนินงาน  

6.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน  
การพัฒนาพัฒนาระบบบันทึกการฝึกอบรมวิสากิจชุนชนปันบุญ 
ได ้นำวงรการพัฒนาระบบ(SYSTEM DEVELOPMENT LIFE 
CYCLE) มาปรับใช้โดยมี 7 ขั้นตอนการพัฒนาระบบดังน้ี  

การค้นหาปัญหาขององค์กร ผู ้จัดทำได้การค้นหาปัญหาที่
เกิดขึ้นในระบบจัดการการอบรมผลิตผักอินทรีย์แบบเดิม ได้แก่
ระบบจัดเก็บรายชื่อ ไม่มีประสิทธิภาพ 
     การศึกษาความเหมาะสม ผู ้จ ัดทำต้องรวบข้อมูลความ
ต้องการ ต่างๆ ซึ่งการสืบค้นความต้องการรวบรวมเอกสารการ
สัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ สอบถาม ว่าต้องมีระบบอะไรบ้างเพื่อออกแบบ
พัฒนาต่อไป  

การออกแบบ นำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มา กำหนดรูปแบบของ
การปฏิบัติงาน รวมถึงการงานทั้งหมด ตั้งแต่วัสดุที่ใช้ โปรแกรม 
ภาษาที ่เขียนโปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูล โดยเริ ่มจาก
จุดเร ิ ่มต้นว่าจากที ่ใดส่งไปยังที ่ใด ทำอย่างไรบ้าง  โดยใช้
แผนภาพประเภทต่างๆในการออกแบบ 

การพัฒนา ขั ้นตอนพัฒนาและตามที ่ว ิเคราะห์ระบบที่
ออกแบบไว้ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน  

การทดสอบ เมื่อโปรแกรมพัฒนาขึ้นมาแล้ว ยังไม่สามารถนำ
ระบบไปใช้งานได้ทันทีจำเป็นต้องดำเนินการทดสอบระบบก่อนที่
จะนำไปใช้งานจริงเสมอ  

การพัฒนาและทดสอบ ดำเนินการทดสอบระบบจนมั่นใจว่า
ระบบที่ได้รับการทดสอบนั้นพร้อมจะนำไปติดตั้งเพื่อใช้งานบน
สถานการ์ณจริง 
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การติดตั้ง นำระบบการจัดการการอบรมที่พัฒนาขึ้นไปติดตั้ง
และทดลองใช้งานเพื่อทดสอบและปรับปรุงระบบ อบรมผู้ใช้งาน 
แล้วนำระบบท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้งานจริง  

การซ่อมบำรุงระบบ หลังจากระบบงานท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ได้ถูก
นำไปใช้งานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปคือการบำรุงรักษา ทั้งนี 
เพื่อแก้ไข้จุดบกพร่องด้านการทำงานของระบบ ซึ่งอาจพึ่งค้นพบ
ได้ ซึ่จะต้องดำเนินการแข้ไขจุดบกพร่องให้ถูกต้อง 
6.2 ขอบเขตของงาน 
การพัฒนาระบบบันทึกการฝึกอบรมวิสากิจชุนชนปันบุญ มี
ขอบเขตการดำเนินงานรายละเอียด ดังน้ี 

6.2.1 ขอบเขตงานของระบบ 
        ระบบสมัครอบรม 
        ระบบจัดการข้อมูลการอบรม 
        ระบบบันทึกการอบรม 
        ระบบรายงานผลการอบรม 
6.2.2 กลุ่มเป้าหมาย 
        ผู้สมัครฝึกอบรม 
        เจ้าหน้าท่ีปันบุญและประทาน 
 

  6.3 ผลการวิเคาะห์ระบบ 

 
 

ภาพ 1 ภาพแสดงผลการวิเคาะห์ระบบ 

6.4 พจนานุกรมข้อมูล 
พจนานุกรมข้อมูล (DATA DICTIONARY) คือ การทำเขียน

ตารางเพื่อ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลระบบงาน 

 
 

ภาพ 2 ภาพแสดงตารางรายชื่อสมาชกิ 
 

 
 

ภาพ 3 ภาพแสดงตารางข้อมูลผู้สมัครอบรม 
 

 
 

ภาพ 4 ภาพแสดงผลตารางมูลกิจกรรม 
 

6.5 แสดงความสัมพันธข์องข้อมลู 
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram) คือ แบบจำลองที่ใช้

อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลซึ่งเขียนออกมาในลักษณะของ
รูปภาพ การอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล 
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ภาพที่ 5 ภาพแสดงความสมัพันธุ์ระหว่างข้อมูล 
 

7. ผลงานการดำเนินงาน 
หน้าหลักของผู้ใช้งานทั่วไป เป็นหน้าสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่

สมัครฝึกอบรบโดยหน้าฉากสำหรับผู้ใช้งานท่ัวไปมีดังนี้  
 

 
 

ภาพ 6  ภาพแสดงหน้าสไลดห์น้าฝึกอบรม 
 

หน้าหลัก เป็นหน้าจอแสดงหน้าสไลด์การฝึกอบรมที่เปิดรับ
สมัครอยู่ ด้านบน จะแสดงหน้าหลัก กิจกรรม วิธีการแจ้งชำระ 
ติดต่อ ช่องคันหากิจกรรมและ ชื่อผู้ใช้งาน  ส่วนด้านล่างสุด คือ
แสดงรายชื่อการฝึกอบรมที่ถูกสร้างมาแล้ว 
 

 
 

ภาพ 7  ภาพแสดงรายชื่อการฝึกอบรมที่ถูกสร้างมาแล้ว 

หน้าจอข้าสู่ระบบ เป็นจอแสดงรายละอียดการล็อกอินเข้าสู้
ระบบโดยใช้ Email และ Password เพื่อทำการล็อกอิน 

 

 
 

ภาพ 8 ภาพแสดงรายชื่อการฝึกอบรมทั้งหมด 
 

หน้ากิจกรรม เป็นหน้าจอแสดงรายชื่อการฝึกอบรมทั้งหมด 
 

 
 

ภาพ 9 ภาพแสดงรายละเอียดการฝึกอบรม 
 

หน้าละเอียดการฝึกอบรม จะแสดงรายละเอียดของการ
ฝึกอบรม ชื่อ ค่าสมัคร จำนวนรับสมัคร จำนวนที่สมัครไปแล้ว 
วันท่ีจัดอบรม ช่วงรับสมัคร รายละเอียดในกิจกรรมนั้นหน้า 

 

 
 

ภาพ 10 ภาพแสดงรายชื่อการฝึกอบรมของผู้ใช้งาน 
 

กิจกรรมของฉัน เป็นหน้าจอแสดงรายชื่อการฝึกอบรมของ
ผู้ใช้งาน ที่ผู้ใช้งานสมัครฝึกอบรมไปแล้วโดยจะแสดง ผลการ
ประเมิน ชื ่ออบรม วันที่จัดอบรม สถานะการแจ้งชำระ และ
ความรู้สึหลังการอบรม 
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หลังฉากหรือหน้าการจัดการ เป็นหน้าสำหรับแอดมิน ของ
ปันบุญเท่านั้นที่สามารถเข้าในนี้ได้ เป็นหน้าจัดการข้อมูลการ
ฝึกอบรมในปันบุญ  ในหลังฉากการจัดการสำหรับแอดมินมีดังนี้ 

 

 
 

ภาพ 11 ภาพแสดงหน้าหลักของการจดัการ 
 

หน้าหลักของการจัดการ เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดใน
ส่วนต่างๆ เช่น สถานะของ การฝึกอบรมที่อยู่ช่วงเปิดรับสมัคร 
และยังไม่เปิดรับสมัคร  แสดงรายชื่อสมาชิกใหม่ที่สมัครเข้ามา  
โดยเมนูของหน้าการจัดการจะมีดังนี้ 

1.หน้าหลัก 
2.หน้ากิจกรรม 
3.หน้าการจัดการรายชื่อ 
4.หน้าแจ้งชำระเงิน 
5.หน้ารายรวม 

 

 
 

ภาพ 12 ภาพแสดงหน้ากิจกรรมของการจัดการ 
 

หน้ากิจกรรมของการจัดการ เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียด
ของการฝึกอบรมทั้งหมด เช่น รายละเอียดของการฝึกอบรม 
รายชื่อผู้เข้าการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้าร่วมค่าสมัคร รายรวมของ
การฝึกอบรมครั้งนั้น และหน้านี้สามารถเพิ่มลบแก้ไขได้ 

 
 

ภาพ 13 ภาพแสดงหน้าแสดงรายชื่อสมาชิก 
 

หน้ารายชื่อสมาชิกเป็นหน้าแสดง รายละเอียดของสมาชิก
ของปันบุญทั้งหมด จะแสดงรายละเอียดต่างๆเช่น ชื่อ นามสกุล 
เพศ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรติด่อ อีเมล รหัสผ่าน สถานะ และ 
สม้ครวันท่ี และหน้านี้สามารถเพิ่มลบแก้ไขได้ 
 

ประเมินผลการการดำเนินโครงงาน 
 จากการสำรวจผู้ใช้งานโมบายแอปพลิเคชันจำนวน 46 ราย 
พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในโมบายแอปพลิเคชันในระดับมาก 
โดยประเด็นต่างๆสามารถสรุปดังตารางที่ 1 ดังนี ้
 
ตาราง 1 แสดงความพึงพอใจตอ่ประสทิธิภาพของระบบ 

ปัจจัยดา้นประสิทธิภาพของระบบ �̅� S.D. ความสำคัญ 
1. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง ครบถว้น 4.19 0.62 มาก 
2. ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการใช้งาน 4.62 0.80 มากที่สุด 
3. สารสนเทศที่ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

4.27 0.51 มาก 

4. ข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบนั 4.72 0.66 มากที่สุด 
5. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.40 0.65 มาก 
6. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 4.29 0.41 มาก 

7. มีการจัดระดับความปลอดภยัหรือกำหนดสิทธิ์
ในการเข้าถึงสารสนเทศ 

4.26 0.54 มาก 

8. ระบบเสถียร การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา 4.78 0.36 มากที่สุด 

9. มีการทำงานและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 4.51 0.41 มากที่สุด 

10. การจัดหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา 4.49 0.32 มาก 

11. มีระบบการรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนตวั 4.21 0.64 มาก 

12. รูปแบบการแสดงผลมีความสวยงาม 4.41 0.46 มาก 

สรุป 4.42 0.58 มาก 
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8. สรุปผลการการดำเนินโครงงาน 
8.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่าประเด็นที่ผู้ใช้งาน   
ให้ความสำคัญและมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสดุมี 3 ประเดน็ 
คือ ระบบเสถียร การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหาข้อมูลมีความทนัสมัย
และเป็นปัจจุบัน และระบบที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะการทำงาน   
ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ จากข้อมูลเชิงสถิติ
ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถประมวลผล
ได้อย ่างรวดเร ็วและให้ข ้อมูลที ่เป ็นประโยชน์ก ับผู ้ ใช้งาน         
ช่วยให้ผู้ใช้งานรวบรวมข้อมูลการจ่ายเงิน และมีระบบการจัดการ
การอบรมที่ทำงานได้รวดเร็ว และสามารถใช้ในการจัดการการ
อบรมโดยมีการประมวลผลแบบพลวัตทำงานได้ทันท่วงที และ
ระบบมีการตอบสนองที ่รวดเร็วมีความเสถียรแม้ว่าจะมีการ
ประมวลผลในสภาวะการทำงานจริง และเห็นควรให้พัฒนาระบบ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการเลือก

สังกัดสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยามหาสารคาม 2) 
ประเมินคุณภาพระบบการเลือกสังกัดสาขา 3) สอบถามความพึง
พอใจของผู ้ใช ้ระบบเลือกสังก ัดสาขา กลุ ่มเป้าหมาย เป็น 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร จำนวน 30 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ระบบการ
เลือกสังกัดสาขาของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 2) แบบประเมินคุณภาพระบบการเลือกสังกัดสาขา
และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบการเลือกสังกัด
สาขาของนิสิต สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระบบการเลือกสังกัดสาขาของนิสิต 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษา และ
ส่วนผู้ดูแลระบบการเลือกสังกัดสาขาของนิสิต 2) ผลการประเมนิ
คุณภาพระบบการเลือกสังกัดสาขาของนิสิ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ
การเลือกสังกัดสาขาของนิสิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
คำสำคัญ – การพัฒนาระบบ, การเลือกสังกัดสาขา, สาขาวิชา 
 

ABSTRACT 
 The project aims 1) to develop a selection program 
system for bachelor degree, faculty of engineering,  
mahasarakham university, 2) to assess the quality of the 
selection program system for bachelor degree and 3) 
for the satisfaction of the users of the selection program 

system for bachelor degree. The target group is 
undergraduate students. computer technology and 
communication, 30 people, The research instruments 
were: 1) selection program system for bachelor degree, 
faculty of  engineering,  mahasarakham university, 2) 
quality assessment for selection program system for 
bachelor degree and 3) satisfaction towards the 
selection program system for bachelor degree, The 
statistics used are averages and standard deviations. 
The research findings showed that  1) selection program 
system for bachelor degree consists of two parts; 
Student user section and the administrators, 2) quality 
assessment results for the selection program system of 
students overall is at a high level and 3) The results of 
the satisfaction of users towards the system  overall is 
at a high level. 
Keywords -- Systems Development, selection program, 
branch  

 
1. บทนำ 

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้มีความรู้
และมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุก
ด้าน [1] คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
หลักสูตรการเรียนการสอนทั ้งหมด 13 หลักสูตร หลักสูตร
ปริญญาตรี รวม 7 สาขาวิชา มีอาจารย์จำนวน 50 คน จากการ
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สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ [2] พบว่า ในแต่ล ่ะปีมี
นักศึกษาต้องการที่จะเข้ามาศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมากข้ึน ในการเลือกรับนักศึกษาที่ต้อง
เรียนวิชาพื้นฐานก่อนถึงจะนำไปสู่การที่จะเลือกสังกัดสาขาตาม
ความสามารถตามความต้องการของนักศึกษตามเกณฑ์ที่กำหนด
ของแต่ละสาขาวิชา หรือตามเกรดนักศึกษา ซึ่งเกิดความล่าช้า 
เอกสารสูญหาย และไม่ตรงตามความต้องการของนักศึกษา หรือ
เกณฑ์กำหนดของสาขาวิชา จึงมีแนวคิดที่จะจัดระบบเลือกสังกัด
สาขาข้ึนมา เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยให้ง่ายต่อการ
จัดลำดับการเลือกสาขาที่ต้องการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสังกัด
รายวิชาที่มีการจัดไว้  เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองผู้
ต้องการศึกษาต่อ เพื่อลดการผิดพลาด ลดการซับซ้อนหรือการ
สูญหายของเอกสาร และประหยัดทรัพยากร เกิดประโยชน์กับ
นักศึกษาทั้งผู้มาใช้และผู้ดูแล  ให้มีการจัดลำดับโดยเรียงตาม
เกณฑ์ที่กำหนด หรือตามเกรดนักศึกษา 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาระบบ
การเล ือกส ั งก ัดสาขาของน ิส ิต  คณะว ิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในกรณีที่นักศึกษามีเกรดเท่ากัน ก็
จะนำผลคะแนนของวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสำคัญในวิชานั้นมาเทียบ
กันว่าใครมีคะแนนหรือความต้องการในสาขาที่ตรงความต้องการ
นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักศึกษามีเงื่อนไขหรือ
ทางเลือกที่หลากหลาย ได้ตัดสินใจที่จะเข้าเรียนต่อในสาขาที่
แยกไว้แต่ละแขนงของทางคณะที่ผู้เรียนสนใจ  
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เ พ ื ่ อ พ ั ฒน า ระบ บ กา ร เ ล ื อก ส ั ง ก ั ด ส า ข า  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยามหาสารคาม 
 2) เพื ่อประเมินคุณภาพระบบการเลือกสังกัดสาขา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 3) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเลือกสังกัดสาขา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยามหาสารคาม 
1.2 เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระบบฐานข้อมูล คือ การจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องมีไว้ใช้งาน 
และมีความสัมพันธ์กัน นำมาจัดเก็บไว้ด้วยกัน มีลักษณะคล้าย
กับการนำแฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้มมาจัดเก็บอยู่ที่เดียวกัน แต่
โครงสร้างในการจัดเก็บ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับ
ข้อมูลได้มากขึ้น โดยมีตัวกลางใน การจัดการข้อมูลคือ ระบบ
จัดการฐานข้อมูล (DBMS) [3] 

 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เป็นวิธีการที ่นักวิเคราะห์
ระบบใช้ในการพัฒนาระบบงาน เพื่อท่ีจะใช้เรียงลำดับเหตุการณ์
หรือกิจกรรม ที ่จะต้องกระทำก่อนหรือกระทำในภายหลัง 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดปัญหา การวิเคราะห์ 
การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การนำระบบไปใช้ และ
การบำรุงรักษา [4] 
 อารียา สีตุ้ยเลิง [5] ได้พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า การ
จัดการเอกสารใน รูปอิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยเรือ่งการลดพื้นที่
จัดเก็บ ลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสารในรูป แบบเดิมได้เป็น
อย่างดีและสามารถเรียนรายงานเอกสารได้ผู ้ใช้ ใช้งานได้รับ
เอกสารถูกต้องตามการใช้ งานรวมทั้งผู้ใช้เกิดความพึงพอใจใน
การใช้งานของระบบ 
 วร ิทธ ิ ์ธร คำหมาย [6] ได ้พ ัฒนาระบบจ ัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทโรงสีธัญญ รุ่งเรือง (ประเทศไทย) จำกัด 
เป็นการพัฒนาระบบจัดการเอกสารขึ้นเพื่อช่วยลดเวลาในการ
ค้นหาเอกสารและลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการพิมพ์เอกสาร ผล
การศึกษาพบว่า การจัดการเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ช่วยเรื่องการลดพื้นที่จัดเก็บ ลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร
ในรูปแบบเดิมได้เป็นอย่างดีและสามารถเรียนรายงานเอกสารได้
ผู้ใช้ใช้งานได้รับเอกสารถูกต้องตามการใช้งาน 
 

2. วิธีดำเนินการวิจัย 
2.1 เคร่ืองมือการวิจัย 
 1) ระบบการเลือกสังกัดสาขาของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2) แบบประเมินคุณภาพของระบบการเลือกสังกัดสาขาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบการ
เลือกสังกัดของนิสิตสาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.2 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มที่ 1 เป็นผู้เชี่ยวชาญ สำหรับประเมินความเหมาะสมของ
ระบบการเลือกสาขาของนิสิต จำนวน 3 คน  
 กลุ่มที่ 2 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จำนวน 30 คน  
2.3 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
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 ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบการเลือกสังกัดสาขาของนสิติ 
ได้อ้างอิงตามรูปแบบ (System Development Life Cycle: 
SDLC) ซึ่งประกอบด้วย 7 ข้ันตอนดังนี้ 
 ขั ้นที ่ 1 กำหนดปัญหา (Problem Definition) ผู ้ศึกษาได้
ทำการศึกษาถึงปัญหาในการจัดเรียงลำดับการเลือกสังกัดสาขา
ของน ิส ิตชั ้นที ่  2 ในคณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาว ิทยาลัย
มหาสารคาม เพื่อมาเป็นแนวทางการพัฒนาและการออกแบบ
ระบบ 
 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ระบบ (Analysis) ผู้ศึกษาได้ดำเนินการ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของระบบ การเข้าสู่ระบบ การ
แก้ไขประวัต ิส ่วนตัว โดยวิเคราะห์ Flow Chart, Context 
Diagram, Data Flow Diagram และ ER-Diagram 
 ขั้นที่ 3 ออกแบบระบบ (Design) ผู้ศึกษาได้ออกแบบระบบ
การเลือกสังกัดสาขา ได้แก่  การออกแบบหน้าจอหลัก การ
ออกแบบพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
 ขั้นที่ 4 พัฒนาระบบ (Development) ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่
ได้จาการออกแบบมาทำการพัฒนาระบบ จากนั้นนำไปเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
 ขั้นที่ 5 ทดสอบระบบ (Testing) ผู้ศึกษาทดสอบระบบ โดย
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การทดสอบขั ้นแอลฟ่า (Alpha 
Test) และการทดสอบขั้นเบต้า (Beta Test) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 
คน 
 ขั้นที่ 6 ติดตั้งระบบ (Installation) ) ผู้ศึกษาได้นำระบบการ
เลือกสังกัดสาขาท่ีพัฒนาขึ้นติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน  
 ขั ้นที ่ 7 การบำรุงรักษา (Maintenance) ผู ้ศึกษาทดลอง
ลองใช้ระบบ และจัดทำคู่มือประกอบการใช้งานระบบ 
2.4 สถิติที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี ่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน [7]   

 
3. ผลการวิจัย 

3.1 ผลการพัฒนาระบบการเลือกสังกัดสาขาของนิสิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาระบบการเลือกสังกัดสาขา โดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หน้าลงชื่อเข้าใช้งานระบบ 
ส่วนที่ 2 ผู้ใช้งานระบบที่เป็นผู้ดูแลระบบ และส่วนที่ 3 ผู้ใช้งาน
ระบบท่ีเป็นนักศึกษา ดังนี ้

 
ภาพ 1 การเข้าใช้งานระบบ 

 

 
ภาพ 2 ผู้ใช้งานระบบที่เป็นผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพ 3 ผู้ใช้งานระบบที่เป็นนักศึกษา 

 
3.2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบการเลือกสงักัดสาขา
ของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
      ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบของผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. ความหมาย 
1. การประเมินด้าน
ความสามารถในการทำงานตาม
ระบบของผู้ใช้งาน (Functional 
Test) 

4.00 0.33 มาก 
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2. การประเมินด้านการใช้งาน
ของโปรแกรม (Usability Test) 

4.00 0.33 มาก 

3. การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้
จากโปรแกรม (Result Test) 

4.00 0.00 มาก 

4. การประเมินด้านความ
ปลอดภัย (Security Test) 

3.78 0.33 มาก 

5. การประเมินด้านคูม่ือการใช้
งาน (Documentation) 

4.21 0.30 มาก 

โดยรวม 4.00 0.26 มาก 
 
3.3 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบการ
เลือกสังกัดสาขาของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

    ตาราง 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. ความหมาย 
การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ 4.63 0.49 มากที่สุด 
มีความชัดเจนในการวาง
องค์ประกอบ 

3.87 0.35 มาก 

การใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ใน
หน้าจอ 

4.30 0.47 มาก 

รูปแบบเมนูปุม่คำสั่งและแถบ
เครื่องมือ 

4.13 0.35 มาก 

การแสดงคำอธิบาย
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

4.40 0.53 มาก 

ขั้นตอนการทำงานของระบบ 4.10 0.31 มาก 
ความพึงพอใจของระบบ 4.37 0.49 มาก 
ความเร็วในการตอบสนองต่อ
ผู้ใช้ 

4.23 0.57 มาก 

การแจ้งเตือนข้อมลูผ่าน E-
mail มีความถูกต้อง 

4.43 0.50 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.63 0.49 มากที่สุด 
โดยรวม 4.00 0.26 มาก 

 
 
 

4. อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ระบบการเลือกสังกัดสาขา ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการทุก
อย่างในระบบได้ ส่วนที ่ 2 ส่วนของผู ้ใช้งานที่เป็นนักศึกษา 
สามารถจัดการกรอกข้อมูลการเลือกสาขาได้ และสามารถ แก้ไข
ข้อมูลส่วนตัวได้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ใช้ได้ดำเนินการ
วิจัยตามขั้นตอน SDLC 7 ขั้นตอน 1) การกำหนดปัญหา 2) การ
วิเคราะห์ 3) การออกแบบ 4) การพัฒนา 5) การทดสอบ 6) การ
นำระบบไปใช้ 7) การบำรุงรักษา ซึ่งสอดคล้องกับ นางสาวอารี
ยา สีตุ ้ยเลิง [5] ได้พัฒนาระบบระบบจัดเก็บเอกสารการสอน 
พบว่า การจัดการเอกสารมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและ
รวดเร็ว 

2. ผลการประเมินคุณภาพระบบการเลือกสังกัดสาขาของ

ผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  = 4.00, S.D. = 0.26) 
ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว มีความสอดคล้องและตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้ 
และสามารถแก ้ป ัญหาการทำงานในระบบเดิมได้ อย ่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วริทธ์ิธร คำหมาย
[6] ได้ทำวิจัยเรื่อง ระบบจัดการเอกสาร 64 อิเล็กทรอนิกส์ของ
บริษัทโรงสีธัญญรุ่งเรือง (ประเทศไทย) จำกัด ผลวิจัยพบว่าระบบ
จัดการเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทโรงสีธัญญรุ ่งเรือง 
(ประเทศไทย) จำกัด โดยพัฒนาระบบที ่สร้างขึ ้นให้ม ีความ 
สะดวกรวดเร็วในการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าระบบเดิม ที่ผู้วิจัยและ
คณะได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้านการ ทำงานของระบบเฉลี่ย
อยู่ใน ระดับดีมาก(ค่าเฉลี่ย 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.55) ดั้งนั้น คุณภาพระบบการเลือกสังกัดสาขาเพื่อช่วยเรื ่อง
การลดพื้นที่จัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ ลดเวลา ในการค้นหา 
ลดการสูญหาย  สามารถตรวจสอบเอกสารได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 
   3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบการ

เลือกสังกัดสาขา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.45, S.D. = 
0.19) ทั ้งนี ้เนื ่องมาจากการใช้งาน มีการใช้งานง่าย มีความ
สวยงามและเหมาะกับการนำไปใช้ใน ชีวิตจริงได้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยอารียา สีตุ ้ยเลิง [5] ได้ทำวิจัยเรื ่อง ระบบจัดเก็บ
เอกสารการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พบว่า การจัดการเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยเรื่อง
การลดพื้นที่จัดเก็บ ลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสารในรูป 
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แบบเดิมได้เป็นอย่างดีและสามารถเรียนรายงานเอกสารได้ผู้ใช้ใช้
งานได้รับเอกสารถูกต้องตามการใช้ งานรวมทั้งผู้ใช้เกิดความพึง
พอใจในการใช้งานของระบบ อยู่ในระดับมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

5. ข้อเสนอแนะ  
 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรพัฒนาให้มีระบบการประกาศผล
การเลือกสาขาวิชา และการแจ้งเตือนผลประกาศไปยังนักศึกษา 
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ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคค ี
Banlaemthon samekkee School equipment repairing system 
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บทคัดย่อ 
การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและ

พัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในโรงเรียนบ้านแหลมถ่อน
สามัคคี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ โรงเรียนโดยมีส่วนรับ
แจ้งซ่อม การติดตามการซ่อม และการรายงานสรุป เพื่ออำนวย
ความสะดวกต่อผู้ใช้งาน โดยมีการพัฒนาระบบให้สามารถทำงาน
ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่นระบบงานที่มีการพัฒนาขึ้นนี้ได้ใช้
ภาษาPHP (Hypertext Preprocessor) เป็นเครื ่องมือในการ
พัฒนา และใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เข้ามาร่วมกัน
ทั้งในด้านการประมวลผลข้อมูล และการจัดการข้อมูล จากการ
ประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบโดย 
เจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุจำนวน 2 คน ภารโรง จำนวน 1 คน  
ผู ้อำนวยการ จำนวน 1 คน บุคลากร จำนวน 15 คน พบว่า
ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจต่อระบบในด้านต่าง ๆ เฉลี่ย 4.30 
ถือว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
คำสำคัญ -- ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this project is to design and develop 
a system for repairing equipment within Banlaemthon 
samekkee school.  In order to support the work of the 
school by organizing a repair notification section, repair 
tracking section, and a summary report section. To 
facilitate the users by developing the system to be able 
to work in the form of a web application. The 
developed work system uses PHP (Hypertext 
Preprocessor) as a tool to develop and incorporate 

MySQL databases in data processing and data 
management. From the performance evaluation of the 
user satisfaction of the system by 2 financial/supplies 
officer, 1 janitor, 1 director, and 15 personnel. It was 
found that the users were satisfied with the system in 
various aspects. The average level of 4.30 was 
considered to have a good level of satisfaction.  
Keywords -- Equipment repairing system 

 
1. บทนำ 

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 
ตั้งอยู่เลขที่  39/1 หมู่ที่ 3 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล 
1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

  ในปัจจุบันภายในโรงเรียนมีการแจ้งปัญหาหรือสถานที่ซ่อม
ผ่านทางการสนทนา และทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการบันทึก
ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลเพียงเอกสารและ Microsoft Excel 
ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบ มีกระบวนการอนุมัติข้อมูล และ
การรายงานผล ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูล และ
อาจเกิดความเสียหายของข้อมูลได้ เป็นต้น 

  ผู้พัฒนาจึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี โดยมีส่วนรับแจ้งซ่อม การ
ติดตามการซ่อม และการรายงานสรุป เพื่ออำนวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้งาน โดยมีการพัฒนาระบบให้สามารถทำงานในรูปแบบ
เว็บแอปพลิเคชั่น  
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2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในโรงเรียนบ้านแหลม

ถ่อนสามัคคี 
3. วิธีการดำเนินงาน 

การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในโรงเรียนบ้านแหลม
ถ่อนสามัคคี จะช่วยในการบริหารการจัดการเกี่ยวกับการแจ้ง
ซ่อมและดำเนินการแก้ไขได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั ้งยัง
สามารถติดตามผลการแจ้งซ่อมได้ 

ตาราง 1 ระบบการทำงาน Work Flow System 

 
4. ผลการศึกษา 

 ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 
สามารถอธิบายผลของการพัฒนาดังน้ี 

 
 

ภาพ 1 หน้าหลัก 

 

ภาพ 2 หน้าแจ้งซ่อม 

 

ภาพ 3 หน้าติดตามงาน 

 
5. สรุปผลและอภิปรายผล 

 การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในโรงเรียนบ้านแหลม
ถ่อนสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา และรวบรวมข้อมูล
เพื่อทำความเข้าใจในการสร้างหรือพัฒนาระบบ ได้ลำดับวิธี
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องไว้ดังนี ้ ข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล 
 ด้านความสามารถในการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ 
(Functional Requirement Test) อย ู ่ ในระด ับดี  (  เท ่ากับ 
4.28) โดยประเมินจากความสามารถในการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ 
ความสามารถในการจัดการการซ่อม ความสามารถในการจัดการ
อนุมัติการซ่อมความสามารถในการรายงานผลการซ่อม 

 ด้านการประเมินหน้าที่ของโปรแกรม (Functional Test) อยู่
ในระดับดี (  เท่ากับ 4.29) โดยประเมินจากความสามารถในการ
จัดการฐานข้อมูล ความสามารถในการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูล 
ความสามารถในการแสดงรายการข้อม ูลต ่าง ๆ ในระบบ 
ความสามารถในการออกรายงาน 

ด้านการประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability 
Test) อยู่ในระดับดี 
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 ( เท่ากับ 4.35) โดยประเมินจากความสะดวกในการใช้งาน 
ความถูกต้องของข้อมูลที่แสดง ความชัดเจนของข้อมูลที่แสดง 
ความเหมาะสมในการใช้สีตัวอักษร สีพื้นหลัง  และองค์ประกอบ
ต่างๆ ปุ่มการใช้งาน ง่ายต่อความเข้าใจและการใช้งาน ความ
เหมาะสมในการจัดวางส่วนต่างๆ การกรอกข้อมูลมีความสะดวก
และเหมาะสม ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่นำเสนอแต่ละ
หน้าจอ  
ด้านการประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test) อยู ่ใน
ระดับดี (  เท่ากับ 4.30) โดยประเมินจากการกำหนดช่ือผู้ใช้และ
รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ การกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ
ผู้ใช้งานระบบ ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
ระบบ ความปลอดภัยของข้อมูลการใช้งานระบบ 
 ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบ 
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ด้านที่ประเมิน 

ความพึงพอใจ 

) x ( (SD) 
เชิง

คุณภาพ 

1.ด้านการทำงานตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 4.28 0.55 

ด ี

2.ด้านการแสดงการ
ทำงานของโปรแกรม 4.29 0.64 

ด ี

3.ด้านการแสดงการใช้
งานของโปรแกรม 4.35 0.60 ด ี
4.ด้านการแสดงความ
ปลอดภัยของโปรแกรม 4.30 0.68 

ด ี

ค่าเฉลี่ย 4.30 0.62 ดี 
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บทคัดย่อ 
ระบบบริหารจัดการค่าจ้างพนักงานในโครงการก่อสร้าง   

ท ี ่พ ัฒนาข ึ ้นม ีจ ุดประสงค์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ         
เพ ื ่ อ จ ั ดการงบประมาณด ้ านแร งงาน ในการก ่ อสร ้ า ง                 
โดยพ ัฒนาข ึ ้นตามวงจรการพ ัฒนาระบบซ ึ ่ ง เก ็บข ้อมูล           
ความต้องการจากการลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างในพื ้นที ่จั งหว ัดกาฬสินธุ ์   และ      
บูรณาการความรู้เข้ากับเนื ้อหาการเรียนในรายวิชาหลักการ   
เ ข ี ย น โ ป ร แ ก ร ม  โ ด ย ห ล ั ก ส ู ต ร ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์ ธ ุ ร กิ จ                      
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ ทั้งนี้จากการสำรวจ
ความพึงพอใจจากกล ุ ่มต ัวอย ่างพบว ่า ระบบที ่พ ัฒนาขึ้น            
มีความพึงพอใจในระดับมาก (X̅ = 4.40, S.D. = 0.50) และ        
มีความเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ
บริหารจัดการค่าจ้างพนักงานในโครงการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว
และมีระบบมากขึ้น 
คำสำคัญ – การพัฒนาระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีฐานข้อมูล  
 

ABSTRACT 
 The research project aims to develop information 
systems to manage the budget in construction. The 
system was developed in accordance with the system 
development cycle, which collects information base on 
the needs of the academic services area to construction 
industry operators in Kalasin province and was 
integrated knowledge with learning lessons in the 
business computer program, Faculty of Administration 
Science, Kalasin University. The survey of satisfaction 

questionnaire finding that systems were satisfied at a 
high level. (X̅ =4.40, S.D. = 0.50) and believe that system 
is reliable and can help users make better operations 
systematically with high performance. 
Keywords -- Information System Development, 
Database Technology 

 

1. บทนำ 
ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันไม่ว่าในยุคสมัยใดก็ตามอุตสาหรรม

ก่อสร้างมีการขยายตัวและเติบโตอยู่ตลอดเวลา  ทั้งนี้เนื่องจาก
อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที ่รองรับแรงงาน   
แทบทุกแขนงอาชีพ  เนื ่องจากต้องใช้ทุกทักษะในการทำงาน   
ไม ่ว ่าจะเป ็นแรงงานในล ักษณะต ่างๆ ท ักษะการบร ิหาร      
จ ัดการงบประมาณ  นำมาซึ ่งความต้องการของพนักงาน          
ในโครงการก่อสร้างที่แตกต่างกันไปทั้งทางด้านคุณวุฒิ และ
ทักษะทางวิชาชีพที่มีความหลากหลาย ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้     
จะส่งผลต่อการบริหารจัดการต้นทุนด้านค้าจ้างและค่าแรง
สำหรับพนักงานแต่ละราย ซึ่งเป็นเรื่องยากในการจัดการค่าจ้าง
และค่าแรงในโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการ นำมาสู่ปัญหา   
ในการดำเน ินงานเช ่น ป ัญหาในการวางแผนด ้านค ่าแรง      
ปัญหาในการรวบข้อมูลด้านค่าใช้จ ่าย ปัญหาเกี่ ยวกับการ   
จัดสรรงบประมาณของบุคลากร ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น     
ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ ้นมาจากการทำงานที่ขาดกระบวนการ
จัดการข้อมูลที่มีระบบแบบแผนทั้งสิ ้น ทั ้งนี้จากการลงพื ้นที่     
เพ ื ่ อทำการสำรวจความต ้ อ งการของผ ู ้ ประกอบการ                 
ด้านการก่อสร้างยังใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเดิมเช่น 
การจดบ ันท ึกข ้อม ูลด ้ วยม ือ ในกระดาษ ใช ้ ระบบไฟล์                
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หร ือแฟ ้มข ้ อม ู ลคอมพ ิ ว เตอร ์ท ี ่ จ ั ดการ ได ้ โดย เคร ื ่ อง                 
เพียงเครื่องเดียว ซึ่งทำให้เกิดข้อมูลสูญหาย ข้อมูลไม่ครบถ้วน       
หรือรวบรวมข้อมูลในการทำงานได้ค่อนข้างยาก จากสาเหตุ
ปัจจัยข้างต้นทำให้ผ ู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ต้องการมีกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลที่มีระบบมากยิ่งขึ้น 
โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล
แบบแม่ข่ายลูกข่ายเพื่อนำมาใช้ในการจัดการข้อมูลด้านค่าจ้าง
และค่าแรงในโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการ ทั้งนี้ผู้พัฒนาระบบ
ได้แก้ปัญหาดังกล่าว  โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการค่าจ้าง
พนักงานโครงการก่อสร้างโดยอาศัยหลักการของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศตามกระบวนการของวัฎจักรวงจรพัฒนาระบบ
เจ็ดขั ้นตอน ได้แก่ การค้นหาปัญหาขององค์กร การศึกษา     
ความเหมาะสม การว ิ เคราะห ์ การออกแบบ การพัฒนา        
และทดสอบ การติดตั้ง และการซ่อมบำรุงระบบ ทั้งนี้จากการ
ดำเน ินการในการพ ัฒนาระบบและทดลองใช ้งานระบบ             
ในสถานการณ์จริงพบว่าผู ้ใช้งานมีความพึงพอใจและระบบ
จัดการค่าจ้างและค่าแรงสามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
สามารถจัดการข้อมูลค่าจ้างและค่าแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุจุดประสงค์ในการทำงาน สามารถรวบรวมและจัดการ
ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 

 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 เทคโนโลยีฐานข้อมูล   
เทคโนโลยีฐานข้อม ูล เร ียกอีกอย่างหนึ ่งว ่าดาต้าเบส 

(Database) ฐานข้อมูลคือกลุ่มของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน  ใช้ใน   
การบันทึก ทำธุรกรรมและค้นหาข้อมูล   ฐานข้อมูลจะเก็บ         
อยู ่ในลักษณะของตารางที ่มีความสัมพันธ์กันหลายๆตาราง     
การเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลจะเก็บเฉพาะขอบเขตที่ต้องการ เช่น 
ระบบคลังสินค้าจะเก็บตารางข้อมูลสนิค้า ตารางตัวแทนจำหน่าย 
ตารางการเบิกจ่ายสินค้า ตารางอัตราการเช่าโกดัง ตารางการ   
ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และตารางการเดินทางเป็นต้น ในการจัดการ
ข้อม ูลในฐานข้อม ูลจะใช้ซอฟต์แวร์ประเภทระบบจัดการ
ฐ านข ้ อม ู ล  (  Database Management System : DBMS )       
ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการฐานข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ 
โดยฐานข้อมูลที ่พัฒนาขึ ้นในโครงการวิจัยนี้ เป็นระบบการ      
เก็บข้อมูลในลักษณะของตารางที่สัมพันธ์กันใช้เพื ่อเก็บข้อมูล
พนักงาน โครงการก่อสร้าง รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน และ

อัตราค่าแรง  ทั ้งน ี ้ เทคโนโลยีฐานข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญ          
ในการเก็บรวมรวมธุรกรรมทางการเงินซึ่งทะทำให้กระบวนการ
จัดเก็บข้อมูลและใช้งานข้อมูลทำได้สะดวกมากยิ ่งขึ ้น   เช่น 
กระบวนการบ ันทึกข ้อม ูลด ้านการจ ่ายเง ิน กระบวนการ         
ออกรายงานทางการเงินเป็นต้น[1] 
2.2 กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ   

การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจในแต่ละโครงการจะต้อง      
มีการพัฒนาเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ      
ท ี ่สามารถแก ้ไขป ัญหาขององค ์กรและบรรลุจ ุดประสงค์             
ในการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้ว
จะใช้วงจรการพัฒนาระบบ  โดยวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) ค ื อ  การแบ ่ งข ั ้ น ตอน
กระบวนการพัฒนาระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือตอบสนองความต้องการของ
องค์กรโดยระบบที่จะพัฒนานั้นอาจเป็นการพัฒนาระบบใหม่
หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดีขึ้นก็ได้ การพัฒนาระบบแบ่ง
ออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้[2] 

การค้นหาปัญหาขององค์กร เป็นกิจกรรมแรกที ่สำคัญ       
ในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุงโดยใช้ระบบ    
เข้ามาช่วยนำข้อมูลปัญหาที่ได้มาจำแนกจัดกลุ่มและจัดลำดับ
ความสำคัญ เพื่อใช้คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดมาพัฒนา 
โดยโครงการที ่จะทำการพัฒนาต้องสามารถแก้ป ัญหาที ่มี           
ในองค์กรและให้ประโยชน์กับองค์กรมากท่ีสุด 

การศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์และสรุปผลว่าองค์การ  
มีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนระบบ วิเคราะห์การ   
เสียค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ปัจจัยด้านเวลา และหาความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้องใน 3 เรื่อง คือ เทคนิคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ 
บุคลากรและความพร้อม และความคุ้มค่า เพื ่อใช้นำเสนอต่อ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป 

การวิเคราะห์ เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการ    
ที ่ม ี เพ ื ่อนำไปออกแบบระบบ ขั ้นตอนนี ้จะศึกษาจากผู ้ใช้             
โดยวิเคราะห์การทำงานของระบบเดิมและความต้องการ           
ที ่ม ีจากระบบใหม่ จากนั ้นนำผลการศึกษาและวิเคราะห์           
มาทำการออกแบบเป็นแผนภาพผังงานระบบ และแผนภาพ    
ทิศทางการไหลของข้อมูล  

การออกแบบ นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิด 
เพื่อแก้ไขปัญหา โดยในส่วนน้ีจะยังไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียด
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และคุณลักษณะเชิงเทคนิค แต่จะเน้นการออกแบบโครงร่าง   
เพื่อนำส่งให้ผู้ออกแบบระบบนำไปออกแบบ ซึ่งขั้นตอนต่อไป   
จะเร ิ ่มมีการระบุล ักษณะการทำงานของระบบทางเทคนิค 
รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ที ่ใช้ เทคโนโลยีที่นำมาใช้              
ชนิดฐานข้อมูลการออกแบบ เครือข่ายที ่เหมาะสม ลักษณะ     
ของการนำข้อมูลเข้า ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิด และผลลัพธ์
ทีเ่กิดขึ้น 

การพัฒนาและทดสอบ เป็นขั ้นตอนการเขียนโปรแกรม    
เพื่อพัฒนาระบบจากขั้นตอนที่ออกแบบไว้ เพื่อให้ได้เป็นระบบ
ตามค ุณล ักษณะท ี ่ กำหนดไว ้  จากน ั ้ นทำการทดสอบ                  
หาข้อผิดพลาด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จนมั่นใจว่าระบบ
ทำงานถูกต้องตรงตามความต้องการ หากพบว่ามีข้อผิดพลาด
เกิดขึ ้นจากการทำงานของระบบต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อย  
พร้อมใช้งานก่อนนำไปติดตั้งและใช้งานจริง 

การติดตั ้ง เป็นขั ้นตอนการนำระบบที ่พัฒนาจนสมบูรณ์      
มาทำการติดตั้ง และเริ่มใช้งานจริง ในส่วนน้ีนอกจากติดตั้งระบบ
ใช้งานแล้ว ยังต้องมีการจัดเตรียมขั้นตอนการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยจัดทำ
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งานเอกสารประกอบระบบ และแผนการ
บร ิการให้ความช่วยเหลือเพื ่อให ้ระบบสามารถใช้งานได้         
อย่างต่อเนื่อง 

การซ่อมบำรุงระบบ เป็นขั ้นตอนการบำรุงรักษาระบบ
ต่อเนื่องหลังจากเริ่มดำเนินการ ผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหา   
ที ่เกิดขึ ้นภายหลัง เช่น ปัญหาเนื ่องจากความไม่คุ ้นเคยกับ    
ระบบใหม่ จึงควรกำหนดแผนค้นหาปัญหาอย่างต่อเนื่อง ติดตาม
ประเมินผล เก็บรวบรวมคำร้องขอให้ปรับปรุงระบบ วิเคราะห์
ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ จากนั ้นออกแบบการทำงาน      
ที ่ต ้องการปรับปรุงแก้ไขและติดตั ้ง ซึ ่งต ้องมีการฝึกอบรม        
การใช้งานระบบให้แก่ผู ้ใช้งาน เพื่อที ่จะทราบความพึงพอใจ   
ของผู้ใช้งานระบบ 
2.3 ภาษาคอมพิวเตอร์  

ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ รหัสโค๊ดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสั่งการ    
ให ้คอมพ ิว เตอร ์ทำงานตามกระบวนการท ี ่ออกแบบไว้              
ทั้งนี้ภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละภาษาจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน 
ยกต ั วอย ่ า ง เช ่น  ภาษาคอมพ ิ ว เตอร ์ ซ ึ ่ ง เ อา ไว ้พ ัฒนา                    
เว็บแอปพลิเคชั ่น ภาษาตอมพิวเตอร์ซึ ่งเอาไว้พัฒนาโมบาย

แอปพลิเคชั่น หรือภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งเอาไว้พัฒนาเดสก์ท็อป
แอปพลิเคชั่นเป็นต้น[3] 
2.4 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยอีอาร์ไดอาแกรม 
  อีอาร์ไดอาแกรม คือ แผนภาพซึ ่งใช้แสดงความสัมพันธ์     
ของวัตถุในขอบเขตฐานข้อมูลเพื่อแสดงว่ามีวัตถุอะไรในขอบเขต
ของฐานข้อม ูลที ่น ักพัฒนาซอฟต์แวร ์ออกแบบฐานข้อมูล       
ของกระบวนการทางธุรก ิจนั ้นอยู ่  ซ ึ ่งอ ีอาร์ ไดอาแกรมจะ      
แสดงออกมาในรูปแบบแผนภาพอย่างง่ายอ่านเข้าใจโดยมนุษย์ 
ใช ้ส ัญล ักษณ์เรขาคณิตอย ่างง ่ายแทนคำนามและกร ิยา            
ให้ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจสามารถอ่านได้
อย่างเข้าใจ ทั้งนี ้อีอาร์ไดอาแกรมเป็นการออกแบบเบื ้องต้น    
ก ่อนนำไปแปลงเป ็นร ูปแบบของฐานข ้อม ูลท ี ่ ใช ้งานจริ ง          
ท ั ้ งน ี ้ส ่วนประกอบของอ ีอาร ์ไดอาแกรมประกอบด ้วย 3 
องค์ประกอบได้แก่ เอ็นติตี้ (Entity) คือ  คำนามแทนวัตถุท่ีอยู่ใน
ขอบเขตที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทำการออกแบบ แอตทริบิวต์ 
(Attribute)  คือ คุณสมบัติของเอ็นติตี้รีเลช่ันชิป (Relationship)  
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติตี้  ทั ้งนี้หลักกการออกแบบ
ฐานข้อมูลด้วยอีอาร์ไดอาแกรมมีกระบวการดังนี้[4] 
 1. ศึกษารายละเอียดของระบบ เพื่อให้ทราบกระบวนการ
ทำงานขององค์กรธุรกิจที่จะต้องวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เพื ่อพัฒนาระบบงานใหม่ให้ม ีความถูกต้อง  นักออกแบบ        
และนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องศึกษาลักษณะการทำงาน       
ของระบบเดิมไม่ว ่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์แบบเก่าหรือ      
การทำงานด้วยจดบันทึกด้วยมือก็ตาม ซึ่งจะทำให้นักออกแบบ
และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจสามารถทราบขั้นตอนและ
กระบวนการในการทำงานจร ิ งท ั ้ งน ี ้ สามารถศ ึกษาได้                
จากเอกสารรายงาน เอกสารสำค ัญต ่ างๆท ี ่ องค ์กรนั้น              
เคยใช้  ยกตัวอย่างเช่นใบเสร็จรับเงิน ลักษณะการลงบัญชีรายวนั
เป็นต้น หากมีการศึกษาระบบการทำงานของระบบงานเก่า      
ได ้ไม ่ด ีพออาจนำมาซึ ่ งป ัญหาการพัฒนาระบบได้ไม ่ตรง          
ตามความต้องการขององค์กร 
 2. หาเอ็นติตี้ที่มีอยู่ในระบบ การหาเอ็นติตี้ที่มีอยู่ในระบบ     
มีความสำคัญต่อการออกแบบซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ  เนื่องจาก     
จะทำให้เห็นขอบเขตของซอฟต์ทางแวร์ธุรกิจที่จะพัฒนาขึ้น   
อย่างชัดเจน โดยเอ็นติตี้จะมาจากจากคำนามที่อยู่ในระบบได้แก่ 
 เอ็ตติตี้เชิงรูปธรรม คือ คำนามที่จับต้องได้เช่น เครื่องจักร  
พนักงาน อาคาร เป็นต้น  
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 เอ็นติตี้เชิงความคิด คือ คำนามเชิงความคิด ซึ่งเป็นคำนาม   
ที่ทราบจากการรู้จำ เช่นพนักงานจะสังกัดแผนก ทั้งนี้โดยปกติ  
จะไม่สามารถแยกแยะบุคคลได้จากการมองเห็นแต่จะระลึกได้ว่า
พนักงานคนใดอยูแ่ผนกใดเป็นต้น  
 เอ็ตติตี้เชิงเชิงเหตุการณ์ คือ คำนามเชิงเหตุการณ์ที่สามารถ
เก ิดข ึ ้ น ได ้ ในระบบหร ือ เก ิดข ึ ้ น ในกระบวนการทำงาน               
ของซอฟต ์แวร ์ทางธ ุรก ิจขององค ์กรเช ่น การ ทำส ัญญา            
การจ่ายเงินเป็นต้น 
 3. กำหนดความสัมพันธ ์ระหว่างเอนติต ี ้และพิจารณา          
ว่าเอนติตี้มีความสัมพันธ์กันแบบใด เนื่องจากในการแปลงอีอาร์
ไดอาแกรมเป็นฐานข้อม ูลเชิงส ัมพันธ ์จะต ้องม ีการแปลง
ความสัมพันธ์ให้อยู่ในลักษณะของตาราง ซึ่งความสัมพันธ์แบบ
ต่างๆได้แก่ความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อหนึ่ง ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง
ต่อกลุ ่ม และความสัมพันธ์แบบกลุ ่มต่อกลุ ่ม จะมีการแปลง
ความสัมพันธ์ไปเป็นตารางในลักษณะที่แตกต่างกันหากกำหนด
ความสัมพันธ์ในอีอาร์ไดอาแกรมไม่ถูกต้องอาจเกิดการออกแบบ
การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่ผิดพลาดได้ 
 4. กำหนดคุณสมบัติให้เอนติตี้ เป็นการกำหนดแอตทริบิวต์
ให้กับเอนทิตี ้ โดยกำหนดแอตทริบิวต์ที ่ม ีความจำเป็นและ       
เป็นแอตทริบิวต์ที่อยู ่ในกระบวนการทำงานของซอฟต์แวร์       
ทางธ ุรก ิจขององค์กร ทั ้งน ี ้ ในการแปลงอีอาร ์ไดอาแกรม          
เป็นฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์จะมีการแปลงแอตทริบิวต์ให้กลายเปน็
คอล ัมน ์ของตาราง การกำหนดแอตทร ิบ ิวต ์ท ี ่ ไม ่ถ ูกต ้อง           
อาจนำมาซึ่งคุณสมบัติของการทำงานท่ีไม่ครบถ้วน 
 5. กำหนดแอตทริบ ิวต ์สำหร ับเป็นคีย ์หล ัก ทำการหา          
แอตทริบิวต์ที ่สามารถจำเพาะเจาะจงสมาชิกของเอ็นติตี ้ได้      
เป็นรายสมาชิก ทั ้งนี ้จะต้องจำเพาะเจาะจงสมาชิกได้เพียง     
หนึ่งตัวเท่านั ้นและสมาชิกที่ได้จะต้องไม่ซ้ำกับสมาชิกตัวอื่น      
ในเอนติตี้ หากไม่มีเอ็นติตี้ใดที่สามารถจำเพาะเจาะจงสมาชิก
ของเอ็นติต ี ้ได ้  ได้ให้ทำการเพิ ่มแอตทริบิวต์ประเภทรหัส          
โดยให้ทำหน้าที่เป็นแอตทริบิวต์ซึ ่งใช้จำเพาะเจาะจงสมาชิก     
ซึ่งแอตทริบิวต์นี้จะกลายเป็นคีย์หลักของตารางในกระบวนการ
แปลงอีอาร์ไดอาแกรมเป็นตารางที่สัมพันธ์กันซึ่งจะอยู่ในข้ันตอน 
2.5 การแปลงอีอาร์ไดอาแกรมเป็นฐานข้อมูลเชงิสมัพันธ์ 

1. พ ิจารณาความส ัมพ ันธ ์ ระด ับสมาช ิกหากสมาชิก           
ของเอ็นติตี้หนึ่งอ้างอิงข้อมูลมาจากสมาชิกของอีกเอ็นติตี้หนึ่ง   
ได้เพียงค่าเดียวให้เอาคีย์หลักของตารางที่ถูกอ้างอิงมาเก็บไว้    

กับตารางที่ต้องการอ้างอิงตารางอื่น ทั ้งนี ้ไม่ต้องคำนึงถึงว่า      
เป็นความสัมพันธ์ที่มีนั้นเป็นความสัมพันธ์แบบใด โดยส่วนมาก
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมักเป็นความสัมพันธ์ซึ ่งใช้        
ในการแยกประเภทข้อม ูลโดยอ ้างอ ิงประเภทข้อม ูลจาก           
อีกตารางหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ,มีประเภทเป็น ,เป็น ,มี เป็นต้น  
 

 
 

ภาพ 1 แสดงการแปลงออีาร์ไดอาแกรมแบบหนึ่งต่อกลุ่ม 
 

จากตัวอย่างพนักงานหนึ่งคนจะสามารถมีประเภทพนักงาน
ได้แค่ประเภทเดียวเท่านั้น เช่น นายสุเทพ   ทำหน้าที่เป็นวิศวกร 
จะมีประเภทพนักงานเป็นวิศวกรได้เพียงอย่างเดียว นายสุเทพ   
จะเป็นวิศวกร ช่างไม้ ช่างปูน พร้อมกันไม่ได้ในกระบวนการ
แปลงอีอาร์ไดอาแกรมเป็นฐานข้อมูลเชิงส ัมพันธ์สามารถ       
กล่าวได้ว่า ตาราง Employee มีการอ้างอิงประเภทพนักงาน
จากตาราง Work จ ึงนำเอา WorkTypeID ซ ึ ่ งเป ็นค ีย ์หลัก       
จากตาราง Workไปเก็บไว้ในตาราง Employee ดังภาพ 

 

 
ภาพ 2 แสดงการเชื่อมความสัมพันธโ์ดยอาศัยคีย์หลัก 

 

2. พิจารณาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในระดับสมาชิก    
ทั ้งนี ้หากความสัมพันธ์เป็นกลุ ่มต่อกลุ ่มให้สร้างตารางใหม่      
และนำเอาคีย์หลักจากสองตารางที่สร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน   
มาเก็บรวมกันในตารางใหม่ ทั้งนี้ในกระบวนการการออกแบบ
ฐานข้อมูลเร ียกว่าการสร้างคีย์ร ่วม โดยเก็บโครงสร้างของ    
ตารางเก่าไว้เช่นเดิม 

 

 
 

ภาพ 3 แสดงการแปลงออีาร์ไดอาแกรมแบบกลุ่มต่อกลุ่ม 
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าพนักงานหนึ่งคนสามารถ
ทำงานได้ในโครงการก่อสร้างหลายโครงการ  และโครงการ
ก่อสร้างหนึ่ง โครงการจะมีพนักงานในโครงการก่อสร้างจำนวน
หลายคนเช่นกัน จากตัวอย่างข้างต ้นสามารถกล่าวได ้ว่า      
ตาราง Employee ซึ่งเก็บข้อมูลพนักงานสร้างความสัมพันธ์  
แบบกลุ่มต่อกลุ่มกับตาราง Project ในกระบวนการแปลงอีอาร์       
ไดอาแกรมจึงมีการสร้างตารางใหม่ชื ่อ EmployeeProject     
ซึ ่งเก็บคีย์หลักจากตาราง Employee คือ EmployeeID และ
เก็บคีย์หลักจากตาราง Project คือ ProjectID แต่ย ังคงเก็บ
โครงสร ้ า งของตาราง  Employee  และ ตาราง  Project          
จากกระบวนการออกแบบขั้นต้นจะทำให้ทราบได้ว่าพนักงานคน
ใดทำงานในโครงการก่อสร้างใด  
2.6 คำสั่งเอสคิวแอล 
 การใช้งานคำสั ่งเอสคิวแอล ถือเป็นมาตรฐานที ่สำคัญ      
อย ่ า งหน ึ ่ ง ในการทำงานร ่ วมก ับฐานข ้อม ู ล เน ื ่ อ งจาก                 
เป ็นภาษามาตรฐานกลางในการพัฒนาซอฟต์แวร ์ร ่วมกับ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ ่งภาษาคอมพิวเตอร์ที ่ใช้ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศล้วนต้องใช้ภาษาเอสคิวแอลด้วยกันทั ้งสิ้น 
ภาษาเอสค ิวแอลย ่อมาจาก Structure Query Language       
ถูกพัฒนาครั้งแรกโดยบริษัทไอบีเอ็ม เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการ
ฐานข้อมูลเกือบทุกๆชนิด เช่นไมโครซอฟต์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 
ออราเคิล แม้กระทั่ง ไมโครซอฟต์แอคเซสโดยมีรูปแบบของคำสั่ง
มาตราฐานที ่ถ ูกกำหนดโดยแอนซี ่  (ANSI หร ือ American 
National Standards Institute) แ ล ะ ม ี ร ู ป แบ บของคาสั่ ง           
ที่ง่ายต่อการทำงานคล้ายกับภาษามนุษย์ ทั้งนี้คำสั่งเอสคิวแอล
จะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภทต่างๆดังนี้[5] 
 1. คำสั่งเอสคิวแอลสำหรับกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล
เป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล การกำหนดโครงสร้าง
ข้อมูลว่ามีคอลัมน์หรือคุณสมบัติใด ชนิดข้อมูลเป็นประเภทใด 
รวมทั ้งการจัดการด้านการเพิ ่ม แก้ไข ลบคุณสมบัติต ่างๆ        
ของตารางในการสร้างความสัมพันธ์ และการสร้างดัชนี 
 2. คำสั ่งเอสคิวแอลสำหรับจัดการข้อมูล เป็นกลุ ่มคำสั่ง       
ที ่ถือเป็นแกนหลักสำคัญของภาษาเอสคิวแอลโดยกลุ่มคำสั่ง
เหล ่าน ี ้จะใช ้ในการ เพ ิ ่ม ปร ับปร ุงและการส ืบค ้นข้อมูล             
ในฐานข้อมูลโดยคำสั่งรูปแบบต่างๆ 
 3. คำสั ่งเอสคิวแอลสำหรับการบริหารระบบฐานข้อมูล     
เป็นกลุ ่มคำสั ่งเอสคิวแอลที ่จะช่วยให้ผ ู ้บร ิหารฐานข้อมูล   

สามารถควบคุมฐานข้อมูลเพื ่อกำหนดสิทธิการอนุญาตหรือ    
การยกเลิกการเข้าใช้ฐานข้อมูล ซึ ่งเป็นกระบวนการป้องกัน 
ความปลอดภัยในฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดการการทำธุรกรรม 

 
ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างคำสั่งเอสคิวแอล 

2.7 ภาษาจาวา  
 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ซ ึ ่งได้ร ับความนิยมที ่ส ุดเพื ่อใช้          
ในการพ ัฒนาซอฟต ์แวร ์ทางธ ุ รก ิจประเภทเดสก ์ท ็ อป              
แอปพลิเคชันและเป็นภาษาที ่ทีมงานผู ้พัฒนาระบบเลือกใช้      
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการค่าจ้างและค่าแรง เนื่องจาก
สามารถออกแบบส่วนติดต่อกับผู ้ใช้ที ่สามารถทำงานร่วมกับ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลได้เป็นอย่างดี เนื ่องจากมีเครื ่องมือ     
ที่ช่วยในการออกแบบหน้าจอที่ง่ายต่อการใช้งาน และมีระบบที่
ช่วยในการสร้างซอสโค๊ดอัตโนมัติในขั้นตอนลงมือพัฒนาระบบ 
และรองรับการทำงานร่วมกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล[6]  
 

3. เคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ 
3.1 โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล  
 เป ็นระบบจ ัดการฐานข ้อม ูลเช ิงส ัมพ ันธ ์โดยใช ้ภาษา           
เอสคิวแอล ทั้งนี้โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล นิยมใช้เป็น
ฐานข ้อม ูลท ี ่ประมวลผลร ่วมก ับระบบงานสารสนเทศ                  
ที ่ประมวลผลด้วยภาษาสคร ิปต ์บนโปรโตรคอลเอชท ีท ีพี          
และเดสก ์ท ็อปแอปพลิเคช ันท ี ่พัฒนาขึ ้นด ้วยภาษาจาวา                 
เป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย[7] 
3.2 โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน  
 เป็นซอฟต์แวร์ติดต่อฐานข้อมูลที่สร้างโดยภาษาพีเอชพี ซึ่งใช้
จัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
3.3 โปรแกรมเน็ตบีน  
 เป็นซอฟต์แวร์ที ่ใช้ในการพัฒนาระบบที่รองรับการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ภาษาคอมพิวเตอร์หลากหลายภาษา และสามารถ
พัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ทางธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ     
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แต ่ส ่วนใหญ่น ักพ ัฒนาซอฟต ์แวร ์จะใช้ ในการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชั ่นและเดสก์ท็อปแอปพลิเคชั ่นด้วยภาษาจาวา 
เนื ่องจากมีระบบออกแบบส่วนติดต่อผู ้ใช ้ท ี ่ทำงานได้ง ่าย     
สามารถดาวน์โหลดส่วนเสริมที่ต้องการมาติดตั้งเพิ ่มเติมโดย
ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตได้สะดวก 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
4.1 กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 คณะผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาระบบจัดการค่าจ้างและค่าแรง
ในโครงการก่อสร้างเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อการเรียนการสอน
ในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม ซึ ่งจัดการเรียนการสอน      
ในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล         
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้กรณีศึกษา
ระบบจ ัดการค่าจ ้างและค่าแรงเพ ื ่อควบค ุมงานก ่อสร ้าง           
ในล ักษณะของเดสก ์ท ็อปแอปพล ิ เคช ั ่น  และส ่งมอบให้
ผู้ประกอบการใช้งานจริง โดยกรณีศึกษาดังกล่าวเป็นกรณีศึกษา
ซึ่งจะใช้ในการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา  โดยมีการ
บริการวิชาการโดยรวบรวมข้อมูลจากผู ้ประกอบการที ่อยู่          
ในอ ุตสาหกรรมก ่อสร ้างในจ ังหว ัดกาฬส ินธุ์  และใช้เป็น
กรณีศึกษาในการออกแบบและพัฒนาระบบซึ่งใช้ในการจัดการ
โครงการก่อสร้างที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นงวด รวมไปถึง
การเก็บข้อมูลพนักงาน และข้อมูลการทำงานของพนักงาน       
ในโครงการก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาสามารถ
พัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจซึ่งจำลองจากสถานการณ์จริง ทั้งนี้
เมื่อมีการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการพบว่าองค์กรมี
ความต้องการและมีข้อมูลพื้นฐานดังนี้ 
 1.ในบริษัทมีพนักงาน ซึ ่งพนักงานแต่ละคนมีประเภท
พนักงานเช่น สมบัติเป็นช่างปูน บุญเป็นช่างไม้เป็นต้น ทั้งนี้
พนักงานแต่ละคนจะมีประเภทพนักงานเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น 
 2.โครงการหนึ่งโครงการมีคนงานและพนักงานช่วยกันทำงาน
โครงการหลายๆคน ซึ่งแต่ละคนมีหน้าท่ีที่แตกต่างกัน 
 3.โครงการก่อสร้างหนึ่งโครงการจะมีผู้จัดการซึ่งเป็นพนักงาน
ระดับสูงคอยจัดการโครงการจำนวนหนึ ่งท่าน ซึ ่งตำแหน่ง
ผู้จัดการโครงการจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจสูงสุด 
 4.โครงการก่อสร้างแต่ละโครงการจะมีการจ่ายเงินเป็นงวดๆ 
การเบ ิกจ ่ าย เง ิ นงบประมาณแต ่ละงวดต ้องบอกได ้ ว่ า                   

มีการเบิกจ่ายให้โครงการใด มีการจ่ายงบประมาณครั้งละกี่บาท 
และจ่ายต้องระบุวันที่ได้อย่างถูกต้อง 
 ทั ้งน ี ้ เพ ื ่อออกแบบฐานข้อม ูลเชิงส ัมพ ันธ ์คณะทำงาน           
ได้ออกแบบอีอาร์ไดอาร์แกรมตามหลักการของการออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ ่งได้อีอาร์ไดอาแกรมของระบบและ     
ทำการแปลงให้เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ดังดังภาพ 
 

 
ภ าพ  5 แ สด งอ ี อ า ร ์ ไ ด อ า ร ์ แ ก รม ขอ ง ร ะบบ ค ่ า จ ้ า งพน ั ก ง าน 
               ในโครงการก่อสร้าง 
 

 
 

ภาพ 6 แสดงฐานข้อมูลของระบบค่าจ้างพนักงานโครงการก่อสร้าง 
 

4.2 ส่วนติดต่อของผู้ใช้ 
 คณะผ ู ้พ ัฒนาระบบได้พ ัฒนาเดสก์ท ็อปแอปพลิเคช่ัน         
ด้วยภาษาจาวาซึ่งสามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลตามที ่ได้
ออกแบบเอาไว้ก่อนหน้าจากกระบวนการแปลงอีอาร์ไดอาแกรม
ให้เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย
ส่วนการการทำงาน 5 ส่วนคือ 
 1. หน้าจอในการจัดการประเภทพนักงาน 
 2. หน้าจอในการจัดการพนักงาน 
 3. หน้าจอในการจัดการโครงการก่อสร้าง 
 4. หน้าจอในการจ่ายเงินโครงการ 
 5. หน้าจอในการออกรายงาน 
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 หน้าจอในการจัดการประเภทพนักงาน ใช้ในการเพิ่ม ลบ 
และแก้ไขข้อมูลประเภทพนักงานซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของระบบ
และใช้เป็นข้อมูลหลักในการทำงานของระบบ 

 
ภาพ 7 หน้าจอในการจัดการประเภทพนักงาน 

 

 หน้าจอในการจัดการพนักงาน  ใช้ในการจัดการข้อมูล
พนักงานในองค์กรเช่น ชื่อพนักงาน เงินเดือน ประเภทพนักงาน
ของพนักงานแต่ละคน 
 

 
ภาพ 8 หน้าจอในการจัดการประเภทพนักงาน 

 

 หน้าจอในการจัดการโครงการก่อสร้าง ใช้ในการเพิ่ม ลบ
แก้ไข ข้อมูลโครงการ เพิ่มพนักงานประเภทต่างๆเพื่อทำงาน     
ในโครงการที่ต้องการ และเลือกผู้จัดการโครงการก่อสร้าง 

 
ภาพ 9 หน้าจอในการจัดการประเภทพนักงาน 

 

 หน้าจอในการจ่ายเงินโครงการ ใช้ในการบันทึกข้อมูล        
การจ่ายเงินโครงการก่อสร้างแต่ละงวดทั้งนี ้สามารถดูข้อมูล          
การจ่ายเงินย้อนหลังโดยหน้าจอการออกรายงาน 

 
ภาพ 10 หนา้จอในการจัดการประเภทพนักงาน 

 

 หน้าจอในการออกรายงาน ใช้ออกรายกงานการจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างแต่ละโครงการโดยแสดงข้อมูลเป็นงวด 

 
ภาพ 11 หนา้จอในการจัดการประเภทพนักงาน 
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5. สรุปผลการดำเนินงาน 

 จากการสำรวจผู้ใช้งานเดสก์แอปพลิเคชันจำนวน  48 ราย 
พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในโมบายแอปพลิเคชันในระดับมาก 
โดยประเด็นต่างๆสามารถสรุปดังตารางที่ 1 ดังนี ้

ตาราง 1 แสดงความพึงพอใจตอ่ประสทิธิภาพของระบบ 
ปัจจัยดา้นประสิทธิภาพของระบบ �̅� S.D. ความสำคัญ 

1. การประมวลผลขอ้มูลที่ได้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน 

4.12 0.61 มาก 

2. ระบบที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะการทำงานตรงตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ 

4.57 0.69 มากที่สุด 

3. สารสนเทศที่ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

4.28 0.44 มาก 

4. ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

4.66 0.46 มากที่สุด 

5. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.42 0.45 มาก 
6. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 4.28 0.61 มาก 

7. มีการจัดระดับความปลอดภยัหรือกำหนดสิทธิ์
ในการเข้าถึงสารสนเทศ 

4.14 0.52 มาก 

8. ระบบเสถียร การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา 4.70 0.52 มากที่สุด 

9. มีการทำงานและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 4.52 0.51 มากที่สุด 

10. การจัดหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา 4.46 0.34 มาก 

11. มีระบบการรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนตวั 4.31 0.51 มาก 

12. รูปแบบการแสดงผลมีความสวยงาม 4.31 0.42 มาก 

สรุป 4.40 0.50 มาก 

 

6. อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่าประเด็นที่ผู้ใช้งาน   
ให้ความสำคัญและมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสดุมี 3 ประเดน็ 
คือ ระบบเสถียร การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหาข้อมูลมีความทนัสมัย
และเป็นปัจจุบัน และระบบที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะการทำงาน   
ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ จากข้อมูลเชิงสถิติ
ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถประมวลผล
ได้อย ่างรวดเร ็วและให้ข ้อมูลที ่เป ็นประโยชน์ก ับผู ้ ใช้งาน         
ช่วยให้ผ ู ้ใช้งานรวบรวมข้อมูลการจ่ายเงินได้รวดเร็ว  หรือ          
ใช้ในการวางแผนทรัพยากรบุคคลในโครงการก่อสร้างโดย          
มีการประมวลผลแบบพลวัต และระบบมีการตอบสนองที่รวดเร็ว

มีความเสถียรแม้ว่าจะมีการประมวลผลในสภาวะการทำงานจริง 
และเห็นควรให้พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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แอปพลิเคชันจองที่นั่งรถตู้บริษัทบุญสีทัวร ์

Booking Application for Boonsi Tour Company 
 
 

Emails:  keekung0967825048@gmail.com1, phonprasert@gmail.com2, bundit_s@hotmail.com3 
 

บทคัดย่อ 

โครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเค
ชันจองที่น่ังรถตู้ของบริษัทบุญสีทัวร์ 2) เพื่อประเมินคุณภาพของ
แอปพลิเคชันจองที่นั ่งรถตู้ของบริษัทบุญสีทัวร์  3) เพื ่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันองที่นั่งรถตู้ของบริษัทบุญสี
ท ัวร์  โดยกลุ ่มต ัวอย่างค ือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 หมู่เรียนที่ 2 
จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลากแบบกลุ่ม 
เครื ่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) แอปพลิเคชันจองที่นั ่งรถตู้ของ
บริษัทบุญสีทัวร์ 2) แบบประเมินคุณภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจองที่นั่งรถตู้
ของบริษัทบุญสีทัวร์ สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) ผลการศึกษา
พบว่าแอปพลิเคชันฯ ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้จริงอย่างมี
คุณภาพ ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ 

3 ท่าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥= 4.75, S.D = 0.43) 
และผลความพึงพอใจของผู ้ใช้งานจากกลุ ่มตัวอย่าง พบว่า

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥= 4.53, S.D = 0.64) 
คำสำคัญ—จองที่น่ัง รถตู้ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this project is 1) develop the 

booking application for Boonsi Tour Company. 2) find 
the quality. 3) find satisfaction from the user of The 
sample consisted of students from the Faculty of 
Information Technology, Rajabhat Mahasarakham 
University. Study Tools is 1) The booking application for 
Boonsi Tour Company. 2) Expert assessment form. 3) 
User satisfaction assessment form. The statistics used in 

data analysis were Average (𝒙), Standard Deviation 

(S.D). The results of the study are as follows 1) The 
booking application for Boonsi Tour Company. can 
actually use according to the quality needs of users. 2) 
The results of the overall quality assessment of the 
booking application for Boonsi Tour Company  from 3 

experts found that it is at a highest level      (𝑥= 4.75, 
S.D = 0.43). 3) The results of the overall satisfaction 
assessment of the booking application for Boonsi Tour 

Company found that it is at a highest level (𝑥= 4.53, 
S.D = 0.64). 
Keyword—booking; van; 
 

1. บทนำ 
การให้บริการการขนส่งมวลชนแก่ลูกค้าในปัจจุบันนี้ เรียกได้

ว่ามีทางเลือกที่หลากหลายในการให้บริการในการขนส่ง ไม่ว่าจะ
เป็นการให้บริการการขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางบก และการ
ขนส่งทางอากาศ ซึ่งก็เป็นทางเลือกให้ผู้ที่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งได้มีตัวเลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของ
ตัวเอง รถตู้โดยสารเกิดขึ้นมาจากช่องว่างการให้บริการขนส่ง
มวลชนขององค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ (ขสมก.) และบริษัท
ขนส่ง (บขส.) เกิดขึ ้นประมาณปี พ.ศ. 2537 ที่การจราจรใน 
กรุงเทพฯต่อนข้างจะติดขัด แต่ในระยะนั ้นการเดินทางรถตู้
โดยสารยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากนัก จนในปี พ.ศ. 2531-
2532 มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด อัตราการขยายตัว
ของรถตู ้ส ูง แต่เป็นไปในลักษณะที ่ปราศจากการบังคับใช้
กฎหมายและกฎระเบียบเคร่งครัด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีทําให้รถตู้
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว(อรุณ วิชกิจ, 2548) 

ในธุรกิจการขนส่งมวลชนทางบกด้วยรถตู้ไม่ประจำทางของ
บริษัทบุญสีทัวร์ ก็เป็นอีกประเภทของการให้บริการขนส่งมวลชน
ที่รวดเร็ว มีความคล่องตัว และช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง
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ในระยะไกลๆ ได้ ดังนั้นการให้บริการขนส่งมวลชนด้วยรถตู้จึง
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบาย
และความรวดเร็ว นอกจากนี้ยังคำนึงถึงเรื่องความเหมาะสมของ
ปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ราคา ความสะดวกในการ
เข้าถึงจุดรับส่งของลูกค้า จำนวนลูกค้าที่ไม่แออัด แต่ลักษณะของ
การให้บริการขนส่งด้วยรถตู้แบบไม่ประจำทาง ลูกค้ามักจะ
ประสบปัญหาในด้านต่างๆ เช่น  ลูกค้าไม่สามารถเลือกที่นั่งเอง
ได้  ไม่สามารถดูข้อมูลรถและสภาพรถได้ ไม่สามารถดูรายการ
จองได้ และไม่สามารถดูเวลาหรือตารางเดินรถได้ และในส่วน
ปัญหาของผู้ประกอบการคือ ข้อมูลลูกค้าและรายการจองสูญ
หายจึงทำให้ส่งผลเสียต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก 

 จากการศ ึกษาป ัญหาข ั ้นต ้นจ ึงทำให ้ผ ู ้ศ ึกษามี
แนวความคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันจองที่นั่งรถตู้ของบริษัท
บ ุญส ีท ัวร์  เพ ื ่อช ่วยอำนวยความสะดวกให้แก ่ล ูกค ้าและ
ผู้ประกอบการในการใช้เป็นสื่อที่ทำให้สามารถจัดเก็บ สืบค้น 
และตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีความทันสมัย
มากยิ่งข้ึน  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันจองที่นั่งรถตู้ของบริษัทบุญสีทัวร์  
2.2 เพื ่อประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันจองที่นั ่งรถตู ้ของ
บริษัทบุญสีทัวร์  
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจองที่นั ่งรถตู้
ของบริษัทบุญสีทัวร์  

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 สมโภช พิมพ์พงษ์ (2554 ) ทำการศึกษาระบบจอง
รถยนต์ออนไลน์ เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ทีต้องการ
ใช้รถยนต์และสามารถ ตรวจสอบรถยนต์คันไหนว่าง หรือไม่ว่าง 
และสามารถตรวจสอบไดเ้ลยไม่ตอ้งติดตอผู้ดูแลระบบขจัดปญัหา 
ตารางเวลาการใช้รถยนต์ที่ซ้อนทับกันของคุณ ด้วยระบบบริหาร
การจองรถยนต์ออนไลน์ การจองรถยนต์และการ จัดเตรียม
รถยนต์ลวงหน้ากลายเป็นเรืองงายดายในทันที  ระบบบริหารการ
จองรถยนต์ออนไลน์ รวบรวมการทำงานทีช่วยบริหารตารางเวลา
การใช่้รถยนต์ เชน่ การค้นหารถยนต์ การเช็คตารางเวลาการจอง 
ทำให้ไม่มีขีดจํากัดในจองและการเข้าถึงของผู้ใช้และเครืองลูก
ขายต่างๆ สำหรับระบบนี้ได้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดมาจาก 
ระบบเดิมซึ่งเป็นระบบจองห้องประชุมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 

MRBS ซึ่งเป็นแบบ Open source  !สามารถน ำไปปรับแต่งให้เขา้
กับภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานของตนได้ เช่น การใช้
ภาษาในแบบฟอร์ม การใช้ระบบปฏิบัติการเครือแม่ข่ายเป็น 
Linux และภาษาและฐานข้อมูลทีใช้ในการพัฒนาระบบดังกล่าว
ได้แก่ ภาษา PHP และฐานข้อมูล MYSQL 

เจนจิรา แจ่มศิริ (2559) ทำการศึกษาเรื่องระบบการ
จองห้องประชุมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหา 
และความต้องการระบบการจองห้อง ประชุมออนไลน์ 2) 
ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และ 3) 
ประเมินความพึงพอใจระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ โดย
แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั ้นตอน คือ 1) ขั ้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการระบบการจองห้อง
ประชุมออนไลน์ด้วยแบบสัมภาษณ์ 2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ โดยการใช้
ภาษา PHP และ ฐานข ้อม ูล MySQL และ 3) ข ั ้นตอนการ
ประเมินความพึงพอใจระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ โดยใช้
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ระบบสามารจัดการข้อมูล ต่าง 
ๆ เกี่ยวกับการจองห้องประชุม ได้แก่ ข้อมูลห้อง ข้อมูลการจอง
ห้อง ข้อมูลอปุกรณ์ ข้อมูลประเภทการจอง ข้อมูลหน่วยงาน และ
ข ้อม ูลผ ู ้ ใช ้ระบบ รวมไปถ ึงรายงานการจองห ้องประชุม 
ประจำเดือน ทั้งนี้ระบบช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยในการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 

4. วิธีดำเนินการศึกษา 

4.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั ้นปีที ่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จำนวน 81 คน รวมทั้งสิ้น 3 หมู่เรียน 

กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 หมู่เรียนที่ 2 
จำนวน  30 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลากแบบกลุ่ม 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
     4.2.1 แอปพลิเคชันจองที่น่ังรถตู้บริษัทบุญสีทัวร์ 
     4.2.2 แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันจองที่น่ังรถตู้บริษัท
บุญสีทัวร์ 
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     4.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
จองที่น่ังรถตู้บริษัทบุญสีทัวร์ 

4.3 ขั้นตอนการดำเนินการศึกษา 
     4.3.1 การวางแผนโครงการ(Project Planning) ผู้ศึกษา
ได้ทำการศึกษาการวางแผนระบบ โดยพิจารณาถึงความเป็นไป
ได้ของระบบในทางทฤษฎี และทางปฏิบัติการ ตลอดทั้งศึกษา
ความต้องการของระบบว่าเป็นไปได้และมีขอบเขตการทำงาน
โดยทำการศึกษาจากเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับระบบ  สอบถาม
ปัญหาและสาเหตุจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอน
การวางแผนระบบงานดังรูปที่ 1 และ 2 

 

รูปที่ 1 กระบวนการทำงานของระบบเดมิ 
รูปที่ 2 แผนภูมิก้างปลาวิเคราะหป์ัญหาการทำงานของระบบเดมิ 
 
     4.3.2 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) โดยนำเอาข้อมูลทีไ่ด้
จากขั้นตอนที่ 1 มาทำการวิเคราะห์ระบบงานโดยใช้เครื่องมือ 
UML ในการวิเคราะห์ระบบงาน ได้ดังนี้ 

 
รูปที ่3 Use Case Diagram ของระบบโดยรวมฯ 

     จากรูปที่ 3 แสดง Use Case Diagram ของแอปพลิเคชัน
จองที่น่ังรถตู้บริษัทบุญสีทัวร์ โดยมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบอยู่
จำนวน 2 ส่วน ได้แก่ ลูกค้า และผู้ประกอบการ  
     4.3.3 การออกแบบระบบงาน (System Design) ผู้ศึกษา
นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาทำการออกแบบหน้าจอ
การใช้งาน และฐานข้อมูล  

      
รูปที่ 4 การออกแบบหน้าจอการใช้งานของระบบบางส่วน 

     จากรูปที ่ 4 แสดงการออกแบบหน้าจอการใช้งานระบบจริง
บางส่วน โดยผู้ใช้งานที่เป็นลูกค้าจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนจึง
จะมีสิทธิ์เข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้ 

     4.3.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (System Development)  

 ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากการออกแบบมาทำการ
พัฒนาระบบจนเสร็จสมบูรณ์ จากนั ้นนำไปเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยการทดสอบระบบ และ



3194 

 

 

องค์ประกอบของระบบ จากนั้นทำการปรับปรุงตามคำแนะนำ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะจนระบบมีความสมบูรณ์ และ
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามคุณภาพของระบบ มีขั้นตอน
การดำเนินการ เครื่องมือของการพัฒนาระบบ ได้แก่ โปรแกรม 
Netbeans โปรแกรม Android Studio ฐานข้อมูล MySQL และ
ภาษาที่ใช้คือ ภาษา JAVA 

 เมื ่อระบบสมบูรณ์แล้วทำการจัดทำคู่มือการใช้งาน 
จากนั ้นนำระบบที ่พ ัฒนาขึ ้นไปทดสอบด้วย ALPHA TEST 
จากนั้นปรับปรุงโมดูลให้สมบูรณ์ แล้วนำไปทดสอบ BATA TEST 
โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพของระบบที่
พัฒนาขึ้น และทำการปรับปรุงแก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 
     4.3.5 ขั้นตอนการติดต้ังและดำเนินการทดสอบระบบ 

 1) นำระบบไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างแล้วประเมิน
ความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้น 

 2) เก็บแบบประเมิน นำผลที่ได้ไปคำนวณค่าทางสถิติ 
แล้วสรุปรายงานผลการศึกษา 

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
     แบบประเม ินค ุณภาพของระบบได้กำหนดเกณฑ์โดย
ประกอบด้วยมาตราอันดับ (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ
และมาตรฐานอันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับ ซึ่งกำหนดเกณฑ์ช่วง
คะแนนตามเกณฑ์ของดังนี ้
     ช่วงคะแนน  4.51 - 5.00  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากที่สุด 
     ช่วงคะแนน  3.51 - 4.50  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
     ช่วงคะแนน  2.51 - 3.50  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
     ช่วงคะแนน  1.51 - 2.50  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย 
     ช่วงคะแนน  1.00 - 1.50  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการพัฒนาระบบฯ 

 

รูปที่ 5 หน้าจอการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน 

  

รูปที่ 6 หน้าจอการทำงานของแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน  

5.2 ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันจองที่นั่งรถตู้บริษัท
บุญสีทัวร์ 

ผู้ศึกษานำระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาระบบจำนวน 3 คน พิจารณาเพื่อประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพฯ ที ่ได้ผ่านการพิจารณาและคัดกรองความ
ถูกต้องสอดคล้องของข้อคำถามจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพของผู้เชี่ยวชาญ 

 
รายงานประเมิน 

ผลการประเมิน 

x  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1 . ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน 
(Functional Requirement Test) 
1. 1 ความเหมาะสมในการ
ลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเค
ชัน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

1. 2 ความเหมาะสมในการลงช่ือ
เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

1. 3 ความเหมาะสมในการ
จัดการข้อมลูสมาชิก 

4.67 0.58 มากที่สุด 

1. 4 ความเหมาะสมในการ
จัดการข้อมลูตารางรถ 

4.33 0.58 มาก 

1. 5 ความเหมาะสมในการ
จัดการข้อมลูรถตู ้

4.67 0.58 มากที่สุด 

1. 6 ความเหมาะสมในการจองที่
นั่งรถ 

4.67 0.58 มากที่สุด 

1. 8 ความเหมาะสมในการแสดง
ข้อมูลรายการจอง 

4.33 0.58 มาก 

รวม 4.33 0.58 มาก 
2) ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของแอปพลิเคชัน 
(Functional Test) 
2.1 ความถูกต้องของการ
ลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเค
ชัน 5.00 0.00 

มากที่สุด 

2. 2 ความถูกต้องของการลงช่ือ
เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน 5.00 0.00 

มากที่สุด 

2. 3 ความถูกต้องของการเพิ่ม 
ข้อมูลสมาชิกลบ แก้ไข  5.00 0.00 

มากที่สุด 

2. 4 ความถูกต้องของการเพิ่ม 
ลบ แก้ไข ข้อมูลรถตู ้ 4.67 0.47 

มากที่สุด 

2. 5 ความถูกต้องของการเพิ่ม  
ลบ แก้ไข ตารางเดินรถ 4.67 0.47 

มากที่สุด 

2. 6 ความถูกต้องของการดู
ข้อมูลการจอง 5.00 0.00 

มากที่สุด 

2. 7 ความถูกต้องของการดู
ข้อมูลการชำระเงิน 4.33 0.47 

มาก 

รวม 4.79 0.41 มากที่สุด 
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน (Usability 
Test) 
3. 1 ความเหมาะสมในการ
เลือกใช้ขนาดตัวอักษรบน
จอภาพ 4.67 0.47 

มาก
ที่สุด 

3. 2 ความเหมาะสมในการ
เลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 4.67 0.47 

มากที่สุด 

3. 3 ความง่ายต่อการใช้งานแอป
พลิเคชันและเว็บ 4.67 0.47 

มากที่สุด 

3. 4 ความเหมาะสมในการ
เลือกใช้สีตัวอักษรและขนาด
รูปภาพ 4.67 0.47 

มากที่สุด 

3. 5 ความเหมาะสมในการใช้
สัญญาลักษณ์หรือรูปภาพใน
การสื่อความหมาย 4.67 0.47 

มากที่สุด 
 

3.6 ความเหมาะสมในการใช้
ข้อความเพื่ออธิบายสื่อ
ความหมาย 4.67 0.47 

มากที่สุด 

3.7 ความเป็นมาตรฐานเดยีวกัน
ในการออกแบบหน้าจอ 5.00 0.00 

มากที่สุด 

3.8 ความเหมาะสมในการ
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.67 0.47 

มากที่สุด 

3.9 ความเหมาะสมในการวาง
ตำแหน่งของส่วนประกอบบน
จอภาพ 5.00 0.00 

 
มากที่สุด 

3.10 คำศัพท์ที่ใช้มีความคุ้นเคย
และสามารถปฏิบัตติามได้
โดยง่าย 4.67 0.47 

 
มากที่สุด 

รวม 4.73 0.45 มากที่สุด 
4. ด้านการประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test) 
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4.1 ความเหมาะสมของการเข้า
สู่ระบบของผูดู้แลระบบ 5.00 0.00 

มากที่สุด 

4.2 ความเหมาะสมของการเข้า
สู่ระบบของผู้ใช้งาน 5.00 0.00 

มากที่สุด 

4. 3 การตรวจสอบสิทธ์ิก่อนเข้า
ใช้งาน 4.67 0.47 

มากที่สุด 

รวม 4.89 0.33 มากที่สุด 

5. ด้านคู่มือการใช้งานระบบ (Documentation)   
5. 1 ตัวอักษรมีความสวยงาม 
ขนาดเหมาะสม อ่านง่าย 5.00 0.00 

มากที่สุด 

5. 2 ความถูกต้องของเอกสาร  5.00 0.00 มากที่สุด 
5. 3 สีของตัวอักษรมีความ
ชัดเจน 4.67 0.47 

มากที่สุด 

5. 4 คู่มือมีการจัดรูปแบบได้
อย่างเหมาะสม 4.67 0.47 

มากที่สุด 

5. 5 ภาษาและรูปภาพที่ใช้ใน
การเช่ือมโยงมีความถูกต้อง 5.00 0.00 

มากที่สุด 

รวม 4.87 0.35 มากที่สุด 
โดยรวม 4.75 0.43 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันจองที่
นั่งรถตู้บริษัทบุญสีทัวร์โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีผลการประเมิน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (𝒙= 4.75, S.D = 0.43) 

5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันจองท่ี
นั่งรถตู้บริษัทบุญสีทัวร์ 

     ผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันจองที่น่ัง
รถตู้บริษัทบุญสีทัวร์ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้านดังแสดงใน
ตารางที่ 2 ต่อไปนี ้

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานฯ 

 
รายงานประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. ระดับพึง
พอใจ 

1 . สามารถลงทะเบียนได ้ 4.73 0.58 มากที่สุด 
2 . สามารถลงช่ือเข้าสู่ระบบได ้ 4.63 0.56 มากที่สุด 
3 . แสดงข้อมูลสมาชิกได ้ 4.57 0.68 มากที่สุด 

4 . แสดงข้อมูลข้อมลูรถรับจ้าง
ได ้

4.60 0.56 มากที่สุด 

5 . แสดงข้อมูลจองรถรับจ้าง
ได ้

4.50 0.68 มากที่สุด 

6 . แสดงสถานะรถรับจ้างได ้ 4.47 0.57 มาก 
7 . แสดงข้อมูลการชำระเงินได ้ 4.43 0.77 มาก 
8 . แสดงข้อมูลการใหค้ะแนน

ความพึงพอใจ 
4.50 0.68 มากที่สุด 

9 . มีความเข้าใจในการใช้แอป
พลิเคชัน 

4.60 0.62 มากที่สุด 

10 . ความง่ายในการใช้งาน
แอปพลิเคชัน 

4.43 0.68 มาก 

11 . การออกแบบหน้าจอมี
ความสัดส่วน 

4.43 0.68 มาก 

12 . ความเหมาะสมในการใช้
ขนาดตัวอักษร 

4.37 0.61 มาก 

13 . สีของตัวอักษรมีความ
ชัดเจนอ่านง่าย 

4.40 0.67 มาก 

14 . สีพื้นหลังมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ตัวอักษร 

4.60 0.62 มากที่สุด 

15 . ตัวอักษรมีขนาดชนิดที่
เหมาะสม อ่านง่าย 

4.73 0.58 มากที่สุด 

โดยรวม 4.53 0.64 มาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน    แอป
พลิเคชันจองที่นั่งรถตู้บริษัทบุญสีทัวร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (𝑥= 4.53, S.D = 0.64)  
 

6. อภิปรายผลการศึกษา 

     การพัฒนาแอปพลิเคชันจองที่นั่งรถตู้บริษัทบุญสีทัวร์ เมื่อ
นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ และกลุ่มตัวอย่างประเมิน
ความพึงพอใจแล้ว สามารถนำมาอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
 6.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันจองที่นั่งรถตู้บริษัทบุญสีทัวร์ 
ผลการพ ัฒนาระบบ พบว ่า ระบบม ีความสอดคล ้องกับ
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา และผู้พัฒนาระบบต้นแบบได้ใช้วงจร
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 5 
ขั ้นตอนและทฤษฏีการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุด้วย
แผนภาพ UML มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
ตามจุดประสงค์จากนั้นนำไปพัฒนา เมื่อเสร็จสมบูรณ์และนำการ
พัฒนาแอปพลิเคชันจองที่นั่งรถตู้บริษัทบุญสีทัวร์ ที่พัฒนาขึ้นให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องที่สุด ก่อนนำเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจึงส่งผลให้การพัฒนาสำเร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพ
และประส ิทธ ิภาพ สอดคล ้องก ับ งานว ิจ ัยของ เจนจ ิรา 
แจ่มศิริ(2559)  
 6.2  ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาแอปพลิเคชัน
จองที่นั่งรถตู้บริษัทบุญสีทัวร์ได้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน โดย
ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องด้วย ผู้
ศึกษาได้นำตัวแบบวงจรการพัฒนาระบบ SDLC ขั้นตอนและ

โครงสร้างตถุด ้วยการวิเคราะห์ และออกแบบเชิงวัทฤษฎี
แผนภาพ   UML นำไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 

แล้วนำระบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของระบบ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต ้องและความสมบูรณ์ จากนั ้นทำการ
ปรับปรุงตามที่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ  
 6.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน
จองที่นั่งรถตู้บริษัทบุญสีทัวร์ ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากผู้พัฒนาได้
เน ้นการออกแบบที ่สะดวกต่อการใช้งาน และจัดทำคู ่มือ
ประกอบการใช้งานระบบท่ีมีความชัดเจน  
 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้  
 แอปพลิเคชันธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่าคันโท
วิทยาคารควรมีการกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการเลือกตั้ง 
 7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อทำการศึกษาครั้งต่อไป  
 ในการศึกษาครั ้งต่อไปอาจมีการนำเทคโนโลยี QR 
Code มาใช้ในการกำหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งาน หรือเพื่อให้การเก็บ
ข้อมูลมีความถูกต้องและมีความปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 
8. เอกสารอ้างอิง 

[1] สมโภช พิมพ์พงษ์ ) .2554 .( ระบบจองรถยนต์ออนไลน์ .
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

[2] เจนจิรา แจ๋มศิริ ) .2559 .( การพัฒนาระบบการจองห้อง
ประชุมออนไลน์ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก  :สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร.  
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บทคัดย่อ 

ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมไฟฟ้า กรณีศึกษา ร้านนายยู มี
วัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการแจ้งซ่อม ระบบนี้สามารถจัดการการแจ้ง
ซ่อม ตรวจสอบการซ่อม ยกเลิกการแจ้งซ่อม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งยังสามารถเพิ่มข้อมูลรายละเอียด
ราคาของการซ่อมได้เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจที่มาของรายการการ
ชำระค่าบริการ ทำให้เกิดความสะดวกในการจัดการข้อมูล 
ผู้จัดทำได้ใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้วงจร
การพัฒนาระบบ Software Development Life Cycle (SDLC) 
และ Unified Modeling Language (UML) ในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ และฐานข้อมูล MySQL ซึ่งนำภาษาพีเอชพี 
และ BOOTSTRAP 4 มาใช ้ในการพัฒนาระบบ โดยม ีการ
ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของของซอฟต์แวร์จากผู้ใช้งาน 
20 คน โดยคุณภาพซอฟต์แวร์ของภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 
อยู่ในระดับคุณภาพดี 

 
คำสำคัญ -- การพัฒนาระบบสารสนเทศ, การแจ้งซ่อมไฟฟ้า, 
ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมไฟฟ้า 
 

ABSTRACT 
 Nai Yu shop management its purpose is to study and 
design web development system its purpose is to study 
and design web development develop a repair 
notification information management system which can 
manage repair notification, repair inspection, cancel 
repair notification, check repairs, cancel repair 
notifications, edit personal information, payment 
online. Which can add details of price repairs that users 

can understand the origin of the payment item. Makes 
it easier to manage data. The project organizer has 
applied the principles of system analysis and design by 
using Software Development Life Cycle (SDLC) and 
Unified Modeling Language (UML) to analyze and design 
MySQL systems and databases, which use language PHP 
and BOOTSTRAP 4  in system development.  Which 
evaluates the performance of the software from 20 
users. By the quality of the software's overview The 
average was 4.3 in good quality level. 
 
Keywords - Information system development,  
Web Program, Electrical repair shop management 
system. 
 

1. บทนำ 
ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมไฟฟ้า กรณีศึกษา ร้านนายยู 

โดยระบบนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับช่างซ่อม
ไฟฟ้าและผู้ใช้งานในการแจ้งซ่อมไฟฟ้าในแต่ละจุดเพื่อให้มีความ
รวดเร็วในการติดต่อและการวางแผนของช่างซ่อมไฟฟ้าได้ ซึ่งจะ
อยู่ในรูปแบบระบบออนไลน์ โดยมีการจัดเก็บการร้องขอการแจ้ง
ซ่อมไฟ ตรวจสอบการซ่อม และจัดการการชำระค่าบริการ เพื่อ
นำไปช่วยในด้านการสนับสนุนการร้องขอแจ้งซ่อมไฟให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบบริหารจัดการร้านซ่อมไฟฟ้า 
กรณีศึกษา ร้านนายยู ที่มีขอบเขตครอบคลุมงาน ตั้งแต่การร้อง
ขอแจ้งซ่อมไฟฟ้า อนุมัติและรายงานการซ่อมไฟ ตรวจสอบการ
ซ ่อม จ ัดการการจ ่ายเง ิน ตรวจสอบการจ ่ายเง ิน จนถึง
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กระบวนการเรียกดูรายงานของการร้องขอแจ้งซ่อมในการ
ประเมินประสิทธิภาพในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมไฟฟ้า กรณีศึกษา ร้านนายยู 1) 
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ 2) เพื่อได้ระบบบริหารจัดการรา้น
ซ่อมไฟฟ้า 3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับช่างซ่อมไฟฟ้าและ
กับผู้ใช้งานในการแจ้งซ่อมไฟฟ้าในแต่ละจุดเพื่อให้มีความรวดเรว็
ในการติดต่อ 

 
3. ทฤษฎีและการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  
3.1 ระบบฐานข้อมลูมายเอสคิวแอล (MySQL) 
ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) [1] คือโปรแกรม

ระบบจัดการฐานข้อมูล โดยพัฒนาจากบริษัท MySQL AB มี
หน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และรองรับคำสั่ง SQL ที่เป็น
เครื่องมือภาษาสำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล โดยระบบจะจัดเก็บมี
ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูล และระบบฐานข้อมูลจะ
ประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูลอยู่หลายแฟ้ม ซึ่งผู้จัดทำได้นำระบบ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการข้อมูลในส่วนของระบบ ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างข้อมูลของผู ้ใช้งาน เพื ่อจัดการรายละเอียดข้อมูลของ
ผู้ใช้งาน และสามารถเพิ่มข้อมูลลงในระบบ หรือดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน ที่มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ 
เบอร์โทรลูกค้า ข้อมูลในการจัดเก็บแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม และ
ข้อมูลการร้องขอการแจ้งซ่อมไฟ เพื่อนำมาจัดเก็บข้อมูลในระบบ
บริหารจัดการร้านซ่อมไฟฟ้า กรณีศึกษา ร้านนายยู 

 
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบ Unified Modeling 

Language (UML)  
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (UML) [2] คือแนวคิดที่ใช้

สำหรับอธิบายการวิเคราะห์และออกแบบในเชิงวัตถุ เพื่อแสดง
ความหมายและความสัมพันธ์ในรูปแบบแผนภาพ และได้นำ
เครื ่องมือบางส่วนมาใช้ในการพัฒนาระบบดังนี้  1) Use case 
Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงให้ทราบว่าระบบทำงานหรือมี
หน้าที ่ใดบ้าง เพื ่อแสดงถึงขอบเขตในการพัฒนาระบบ 2) 
Activity Diagram คือแผนภาพกิจกรรมที่การแสดงถึงกระแส

การไหลของการทำงาน ซึ่งเกิดเป็นกระบวนการและออกแบบ
แล้วได้สรุปออกมาเป็นขั้นตอนเพื่อนำมาพัฒนากระบวนการ
ภายในระบบ 3) Class Diagram คือแผนภาพที่ใช ้แสดงถึง
มุมมองและความสัมพันธ์ต่าง ๆ และยังสามารถใช้สำหรับเขียน
โค้ดในการทำงานของแอพพลิเคชั่น และอธิบายถึงคุณลักษณะ
และการดำเนินงานของคลาส และข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในคลาส 
4) Sequence Diagram เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอ็อบเจ็กต์ของคลาส โดยเฉพาะการรับข้อมูล
หรือส่งข้อมูลจากหน้าจอผ่านระบบระหว่างอ็อบเจ็กต์ตามลำดับ
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจะมีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นลำดับของ
การส่งข้อความและข้อมูลเพื่อท่ีจะใช้ในการเขียนโปรแกรม  

 
3.3 ภาษาพีเอชพี (PHP) 
ภาษาพีเอชพี (PHP) [3] คือ เป ็นภาษาประเภท Script 

Language ท ี ่ทำงานแบบ server-side script กระบวนการ
ทำงานแบบโปรแกรมแปลคำสั่ง interpreter คือการแปลภาษา
ทุกครั้งท่ีมีการเรียกสคริปต์ โดยภาษาพีเอชพีจะจัดอยู่ในประเภท
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based programming) เพราะ
จะเก็บโค้ดคำสั ่ง หรือสคริปต์ทั ้งหมดที่เขียนมาไว้บนเครื่อง
เซ ิร ์ฟเวอร ์ท ี ่ เด ียว (Web server) และให้ผ ู ้ ใช ้งาน  (Client) 
เรียกใช้งานโปรแกรมผ่านเว็บเบราเซอร์ต่าง ๆ เช่น Internet 
Explorer, Google Chrome เป็นต้น เพื ่อนำหน้าจอมาแสดง
ให้กับผู้ใช้งานดังนั้นภาษาพีเอชพี จึงเป็นภาษาที่เหมาะสมหรับ
การสร้างเว็บแอพพลิเคชั ่นที ่มีระบบฐานข้อมูล หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาในเว็บไซต์ ทำให้มีประโยชน์ใน
การเขียนโปรแกรมจัดการไฟล์ และฐานข้อมูลด้วยภาษาพีเอชพี
ได้ง่ายขึ้น 

 
3.4 วงจรการพัฒนาระบบ System Development Life 

Cycle (SDLC) 
วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) [4] เป็นขั้นตอนกระบวนใน

การพัฒนาระบบ เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ได้ โดยภายในวงจรจะแบ่งกระบวนการพัฒนา
ออกเป็นกลุ่มงานหลัก ๆ ซึ ่งได้นำกระบวนการในการพัฒนา
ระบบ ดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) คือการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
เริ่มต้นจาก การเก็บความต้องการจากลูกค้า หรือผู้ใช้งาน อาจจะ
เป็นการกำหนดจากขั ้นตอนทางธุรกิจ 2) วิเคราะห์โครงการ 
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(Analysis) เมื่อได้ความต้องการจากลูกค้า หรือผู้ใช้งานแล้วจะ
เข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ เพื่อจัดทำขอบเขตของโครงการ 
หรือเพื่อกำหนดขอบเขตการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยขั้นตอนนี้
จะต้องสรุปกับลูกค้าหรือผู้ใช้งาน ตามความต้องการที่ได้เก็บมา
ตั้งแต่ต้น จนได้ข้อสรุปที่ตกลงได้ทั้ง 2 ฝ่าย เมื ่อสามารถสรุป
ขอบเขตของโครงการได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทำแผนการ
ปฏิบัติการ เพื่อกำหนดการทำงานภายใต้ระยะเวลาตามที่ได้สรุป
กับลูกค้าหรือผู้ใช้งาน 3) การออกแบบระบบ (Design) โดยการ
นำกระบวนการการออกแบบด้วยเครื่องมือ (UML) ที่มีโครงสร้าง
ตามที ่ผู ้ใช้งานต้องการเพื ่อที ่จะทำการสร้างโปรแกรมตามที่
ออกแบบ ทั้งหน้าจอตอบสนองผู้ใช้งานและทำการออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลเพื ่อนำไปพัฒนาระบบในขั ้นตอนต่อไป 4) 
พัฒนาซอฟต์แวร์และติดตั ้ง (Implementation) เมื ่อทำการ
ออกแบบระบบเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู ่ข ั ้นตอนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้จร ิง โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ตามที ่ได้
ออกแบบไว้แล้ว ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า หรือผู้ใช้งาน ตามที่ได้เก็บมา 5) 
ทดสอบและนำไปใช้งาน (Testing & Integration) หลังจาก
พัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบและการบูร
ณาการที่เกี่ยวกับระบบ ซึ่งจะต้องทำการทดสอบจนกว่า ความ
ผิดพลาดของซอฟต์แวร์ให้ลดน้อยมากที ่ส ุด 6) บำรุงรักษา
ซอฟต์แวร์ (Maintenance) เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งลูกค้า หรือ
ผู้ใช้งาน อาจจะพบข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์เพิ่มเติม  

 
3.5 บูตสแตรป (Bootstrap) 
บูตสแตรป (Bootstrap) [5] คือเทมเพลตการจัดรูปแบบ 

HTML และ CSS รวมทั ้งปลั ๊กอิน JavaScript โดยบูตสแตรป 
เป็นโครงสร้างส่วนของหน้าระบบ สามารถสร้างการออกแบบที่
ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ ้น จุดเด่น
ของบูตสแตรป คือทำให้มีหน้าจอการทำงานท่ีสวยงามและใช้งาน
ง่ายขี้น เป็นที่นิยมของนักพัฒนาทั่วโลกประหยัดเวลาในการ
พัฒนาเว็บไซต์ และยังเป็น Responsive Framework ของการ
พัฒนาเว็บไซต์ที่รองรับการแสดงผลได้หลากหลายอุปกรณ์ให้มี
ความสามารถได้มากขึ้นและใช้งานได้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น 

3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ระบบบริหารงานแจ้งซ่อมบำรุงออนไลน์  [6]  ถูกพัฒนาขึ้น

เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการทำงานการแจ้งซ่อมบำรุงระบบ

สาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานซ่อมบำรุงงานบริหารและธุรการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สามารถวิเคราะห์ 
ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานและสามารถพยากรณ์การ
บำร ุงร ักษาระบบ สาธารณูปโภค คร ุภ ัณฑ์ ภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ส่วนของระบบนั ้น มีการ
ดำเนินงานคือ ระบบมีการรับการร้องขอการแจ้งซ่อม เพื่อทำการ
อนุมัติแล้วรายงานอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อม แล้วให้พนักงาน
ตรวจสอบตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะใช้ในการซ่อมเมื่อพบว่าอุปกรณ์
ที่จะใช้ซ่อมนั้นพร้อม ก็จะทำการอนุมัติการใช้งานอุปกรณ์ และ
ให้ช่างซ่อมนั้นดำเนินการซ่อม และจากการศึกษาระบบแจ้งซ่อม
บำรุงข้างต้น ได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการการแจ้งซ่อม
ไฟฟ้า เพื่อที ่จะลดข้อจำกัดของโครงงานข้างต้นคือ สามารถ
อนุมัต ิได ้โดยช่างซ่อม โดยไม่ต้องรอการอนุมัต ิในส่วนของ
พนักงานท่ีจะต้องตรวจสอบรายงานอุปกรณ์ก่อนอนุมัติการซ่อม  

ระบบงานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์กรณีศึกษาอู่ซ่อมรถ
ฉัตรวิไลเซอร์วิส [7] จัดทำเพื่อช่วยการจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
งานบริการอู่ซ่อม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์มีความ
ถูกต้อง ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลงานบริการซ่อมรถยนต์อย่างถูกต้อง 
และเพื่อให้ง่ายดายต่อการค้นหาข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุง เช่น 
จำนวนการซ่อม ลักษณะ อาการ และมีการประเมิณราคาก่อน
ซ่อมให้แก่ลูกค้า เพื ่อให้ได้มีการตัดสินใจและเก็บประวัติของ
ลูกค้า จากการศึกษาระบบ ได้นำกระบวนการแนวคิดของการ
ออกใบเสนอราคาเพื่อที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาจัดการระบบ
บริหารจัดการร้านซ่อมไฟฟ้า ฯ ส่วนของการแจ้งราคาการซ่อม
ให้กับลูกค้าในเรื่องของการเสนอราคาเพื่อที่จะให้ลูกค้านั้นไดท้ำ
การตัดสินใจในการรับซ่อม แต่ยังมีในส่วนของข้อเสนอแนะคือ 
การเสนอราคาในแบบช่วงของราคาน้อยสุดและมากสุดเพื่อที่ให้
ลูกค้าเกิดความผึ่งพอใจในการเสนอราคา เพราะอาจจะส่งผลให้
ราคาในการซ่อมอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ 
 

4. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ผู ้จัดทำได้ดำเนินการโดยการใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ (UML) จากกระบวนการทำงานดังกล่าวผู้จัดทำ
แสดงกระบวนการทำงานแผนภาพยูสเศสไดอะแกรม (Use case 
Diagram) ดังภาพด้านล่าง 
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ภาพที ่1 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Use case diagram) 

 

  จากภาพที่ 1 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม เป็นการวิเคราะห์
และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านซ่อมไฟฟ้า กรณีศึกษา ร้าน
นายยู ของแผนภาพระบบทั้งหมดที่มีผู้ใช้ได้แก่ 1) ส่วนของผู้ดูแล
ระบบ สามารถจัดการสมาชิกได้ จัดการประเภทการซ่อมได้ 
เรียกดูรายงานได้ 2) ลูกค้าที่เป็นสมาชิก สามารถจัดการการแจ้ง
ซ่อมได้ สามารถตรวจสอบการซ่อมได้ จัดการการชำระค่าบริการ 
3) ส่วนของช่างซ่อมไฟฟ้า สามารถอนุมัติการร้องขอแจ้งซ่อม 
สามารถจัดการรายงานการซ่อม และยังสามารถตรวจสอบการ
ชำระค่าบริการได้ จากการดำเนินการและออกแบบและพัฒนา
ระบบในแผนภาพแอคทิวิตี้ไดอะแกรม (Activity Diagram) ดัง
ภาพต่อไป 
 

 
ภาพที ่2 แผนภาพกิจกรรมระบบเดิม (Activity diagram) 

 จากภาพที่ 2 คือแผนภาพกิจกรรมที่แสดงถึงกระบวนการ
ไหลการทำงานของระบบของการทำงานของระบบเก่าที่ยังไม่ได้
ถูกพัฒนาและทำการออกแบบแผนภาพระบบใหม่ จากแผนภาพ
ด้านล่าง 
 

 
ภาพที ่3 แผนภาพกิจกรรมระบบใหม ่(Activity diagram) 

 

 จากภาพที่ 3 คือแผนภาพกิจกรรมที่แสดงถึงกระแสการไหล
การทำงานของระบบจากการทำงาน ซ ึ ่งเก ิดเป ็นขั ้นตอน
กระบวนการภายในระบบ และนำกระบวนการขั้นตอนนั้นมา
ออกแบบแล้วได้สรุปออกมาเป็นขั้นตอนและขอบเขตการทำงาน
ของระบบ เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบเกิดความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น 
 

ภาพที ่4 แผนภาพคลาสไดอะแกรม (Class diagram) 
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 จากภาพที่ 4 เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลและ
ความสามารถของแต่ละคลาสว่าคลาสมีกิจกรรมที่มีผลกับข้อมูล
ในแต่ละคลาส ซึ่งได้ทำการพัฒนาต่อในรูปแบบลำดับขั้นตอนการ
ทำงานภายในของระบบเพื่อแสดงการไหลของข้อมูลในรูปแบบ
แผนภาพซีเควน (Sequence Diagram) ดังภาพต่อไป 
 

 
ภาพที ่5 แผนภาพซีเควนการร้องขอแจง้ซ่อมไฟ 

 

 จากภาพท่ี 5 เป็นการแสดงลำดับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างออ็บ
เจ็กต์ของคลาส ณ เวลาต่าง ๆ โดยมีการส่งเมสเสจระหว่าง
ระหว่างอ็อบเจ็กต์ ตามลำดับของกระบวนการของระบบที่มีการ
การร้องขอการแจ้งซ่อมไฟ 

 

 
ภาพที ่6 แผนภาพซีเควนการจัดการรายงานการซ่อมไฟ  

 

 จากภาพที ่ 6 เป ็นการแสดงลำดับที ่ในการปฏิส ัมพันธ์
ระหว่างอ็อบเจ็กต์ ณ เวลาต่าง ๆ ตามลำดับของกระบวนการ
ของระบบที่มกีารจัดการรายงานการซ่อมไฟ 
 

 
ภาพที ่7 แผนภาพแสดงความสัมพันธ ์(ER diagram) 

 

  จากภาพท่ี 7 คือตารางที่จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
(Entity Relationship Diagram) โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อม ูลระบบได้แก่ ตารางผ ู ้ ใช ้งาน (User) ตารางประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้า (Repair_type) ตารางรายละเอียดรายการของ
ราคา (Repair_detail) และตารางแบบฟอร์มการร้องขอการแจ้ง
ซ่อม (Request_Form)  เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของระบบ 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
 ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมไฟฟ้า กรณีศึกษา ร้านนายยู ที่
ได้ดำเนินงานตามแผนของการออกแบบ 
 

 
ภาพที ่8 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 

 จากภาพที่ 8 เป็นหน้าจอเข้าสู่ระบบเมื่อลูกค้าต้องการแจ้ง
ซ่อมไฟหรือช่างซ่อมไฟจะเข้ามาจัดการรายการซึ่งจะต้องทำการ
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เข้าสู ่ระบบเพื่อทำการร้องขอการแจ้งซ่อมไฟหรือการจัดการ
รายการร้องขอแจ้งซ่อมไฟซึ่งอยู่ใน แผนภาพต่อไป 
 

   
ภาพที ่9 หน้าจอจัดการการแจ้งซ่อม 

 

 จากภาพที่ 9 เป็นหน้าจอจัดการการแจ้งซ่อมไฟของลูกค้า 
เพื ่อทำการร้องขอการแจ้งซ่อมไฟ เพื ่อให้ช่างซ่อมไฟทำการ
ตรวจสอบรายละเอียดการร้องแจ้งซ่อมในส่วนของช่างซ่อมไฟที่
จะทำการอนุมัติการร้องขอซ่อมไฟ จะอยู่ในแผนภาพต่อไป  
 

 
ภาพที ่10 หน้าจอจัดการการร้องขอซ่อมไฟ 

 

 จากภาพที่ 10 เป็นหน้าจอจัดการรายการร้องขอของลูกค้า 
ในส่วนของการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการร้องขอแจ้งซ่อมไฟนั้นจะ
ทำการเลือกรายการของลูกค้าและทำการประเมินราคาของการ
ซ่อมซึ่งจะอยู ่ในแผนภาพต่อไป 
 

 
ภาพที ่11 หน้าจออนุมัติการแจ้งซ่อม 

 

 จากภาพที่ 11 เป็นหน้าจอการทำงานในส่วนของผู้ที่เป็นช่าง
ซ่อมไฟเพื่อทำการตรวจสอบรายละเอียดการร้องขอแจ้งซ่อมไฟ
และทำการอนุมัติการแจ้งซ่อมให้บริการกับลูกค้าและประเมิน

ราคาในการซ่อม เพื่อให้ลูกค้าทำการยืนยันการซ่อมอีกครั้ง ใน
แผนภาพต่อไป 
 

 
ภาพที ่12 หน้ายืนยันการซ่อมไฟของลกูค้า 

 

 จากภาพที่ 12 เป็นหน้าจอการยืนยันการแจ้งซ่อมไฟของช่าง
ซ่อมไฟที่ทำการอนุมัติการร้องขอซ่อมไฟฟ้า และถูกประเมิน
ราคาของการซ่อม หรือจะทำการยกเลิกการแจ้งซ่อมได้ทันที 
 
ตาราง 1 ตารางประเมินประสิทธภิาพระบบบริหารจัดการร้านซ่อมไฟฟา้  

 
 จากตารางที่ 1 คือตารางประเมินประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการร้านซ่อมไฟฟ้าของกลุ่มตัวอย่างการใช้งาน จำนวน 20 คน 
โดยประเม ินจากกล ุ ่มต ัวอย ่าง 5 ด ้านได ้แก ่  ด ้านท ี ่  1 
ความสามารถของซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันการทำงานตรงตามความ
ต้องการของผู ้ใช้ ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.1 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.43 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ด้านที่ 2 
ความสามารถของซอฟต์แวร์รักษาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างสม่ำเสมอค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.25 และค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ด้านที่ 3 
ความสามารถของซอฟต์แวร์ถูกเข้าใจและเรียนรู้วิธีการใช้งานได้
ง่ายโดยผู้ใช้ระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.58 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ด้านที่ 4 
ความสามารถของซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพที ่เหมาะสมกับ

หัวข้อการประเมินระบบบริหารจัดการร้านซ่อม
ไฟฟ้า กณณีศึกษา ร้านนายยู 

Mean 

(�̅�) 

S.D. ผลประเมิน 

1. ความสามารถของซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันการ
ทำงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้  

4.1 0.43 
มาก 

2. ความสามารถของซอฟต์แวร์รักษาการทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพอย่างสมำ่เสมอ  

4.25 0.62 
มาก 

3. ความสามารถของซอฟต์แวร์ถูกเข้าใจและ
เรียนรู้วิธีการใช้งานได้ง่ายโดยผู้ใช้ระบบ  

4.45 0.58 
มาก 

4. ความสามารถของซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพท่ี
เหมาะสมกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไป  

4.5 0.5 
มาก 

5. คุณภาพซอฟต์แวร์โดยภาพรวม 4.3 0.55 มาก 
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ทรัพยากรที่ถูกใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.5 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ด้านที่ 5 
คุณภาพซอฟต์แวร์โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
 

6. สรุปผลการดำเนินงาน 
 ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมไฟฟ้า กรณีศึกษา ร้านนายยู ซึ่ง
ในส่วนของการทำงานของระบบที่มีขั้นตอน มีหลักการออกแบบ
ที่ถูกต้อง ทำให้ระบบจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ และยังช่วย
รวบรวมความถี่ของการใช้งานระบบเพื่อคาดการแนวโน้มของ
ผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้บริการกับระบบที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการนั้น ๆ 
ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมไฟฟ้า กรณีศึกษา ร้านนายยู ได้มี
การพัฒนาเพื่อจะให้ระบบมีความต่อเนื่องในการทำงานที่เกิดขึ้น
ของร้านซ่อมไฟเพื่อในการจัดการร้องขอแจ้งซ่อมไฟได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ต่อการร้องขอของผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อจะให้ระบบมีความ
ต่อเนื่องในการทำงานที่เกิดขึ้นของร้านซ่อมไฟในการจัดการกับ
ผ ู ้ ใช ้งานได้อย ่างรวดเร ็วต ่อการแจ้งซ ่อม และอาจจะเพิ่ม
ความสามารถและขอบเขตของการทำงานระบบให้ทำงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 1) ระบบควรจะมีการอัพโหลดรูปภาพของอุปกรณ์ที่ชำรุด
ได้หลายภาพในส่วนการร้องขอแจ้งซ่อมไฟ 2) ควรคำนึงถึง
ประเด็นการชำระเง ินผ่านทางระบบออนไลน์ หร ือ ระบบ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 3) ระบบควรจัดการเรื่องของการร้องขอใน
ส่วนของเวลาที่จะต้องมีการกำหนดช่วงของเวลาในการร้องขอ
แจ้งซ่อมไฟ โดยระบบบริหารจัดการร้านซ่อมไฟฟ้า กรณีศึกษา 
ร้านนายยู อยู่ในระหว่างการนำไปใช้งาน แล้วการนำเสนอ 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาการตลาดดิจิทัลด้วยเว็บไซต์ (Website) และแชท 

บ อท เ ฟซ บ ุ ๊ ก แฟน เพจ  ( Chatbot Facebook Fan Page) 
สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ 
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาการตลาดดิจิทัล
ด้วยเว็บไซต์ (Website) สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
การเคหะแห่งชาติ 2) เพื ่อจัดทำแชทบอทเฟซบุ ๊กแฟนเพจ 
(Chatbot Facebook Fan Page) 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของเว็บไซต์ (Website) 4) เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของแชท 
บอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Chatbot Facebook Fan Page) 5) เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
การเคหะแห่งชาติ แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ร ูปแบบ คือ  
1)เว็บไซต์ (Website) ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการเพิ่ม 
ลบ แก้ไข ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถจัดการเพิ่ม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลของบ้านตัวอย่างในแต่ละแบบ สามารถจัดการเพิ่ม 
ลบ แก้ไข ข้อมูลติดต่อ สามารถจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล
พื้นฐานได้ เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ โครงการที่รับผิดชอบ ข้อมูล

 
 ผู้ประสานงานหลกั (Corresponding Author) 

บุคลากรในองค์กร ส่วนของผู ้ใช้งาน สามารถดูข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดบ้านตัวอย่างใน
แต่ละแบบ สามารถดูข้อมูลติดต่อได้ สามารถดูข้อมูลพื้นฐานได้ 
เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ โครงการที่รับผิดชอบ ข้อมูลบุคลากรใน
องค์กรได้ 2) แชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Chatbot Facebook 
Fan Page) ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข 
คำถาม คำตอบได้ สามารถจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข คำกล่าวทักทาย
ได้ สามารถตอบกลับข้อความอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วน
ของผู้ใช้งาน สามารถถามคำถามและส่งคำตอบได้ สามารถดู
ข้อมูลคำกล่าวทักทาย เว็บไซต์ (Website) ใช้งานโปรแกรม 
Wix.com สำหรับเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดย วัดผลจากเจ้าหน้าที่
สำนักงาน 6 คน และลูกค้า 24 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก (คะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ 4.52 และค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.56) แชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Chatbot 
Facebook Fan Page) ใช้งานโปรแกรม Chatfuel สำหรับแชท 
บอทเฟซบุ ๊กแฟนเพจพัฒนาข ึ ้น โดย ว ัดผลจากเจ ้าหน้าที่
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สำนักงาน 4 คน และลูกค้า 26 คน ผลประเมินความแม่นยำ
โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีระดับความแม่นยำอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก (คะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ  4.52 และค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.60) 
คำสำคัญ – การพัฒนาเว็บไซต์, การตลาดิจิทัล, แชทบอทเฟซ 
บุ๊กแฟนเพจ, สำนักงาน, เคหะ, จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ABSTRACT 
Developing digital marketing with website (Website) 

and Chatbot Facebook Fan Page ( Chatbot Facebook 
Fan Page) , Nakhon Si Thammarat Provincial Housing 
Office National Housing Authority Objectives 1)  To 
design and develop digital marketing with a website 
( Website) , Nakhon Si Thammarat Provincial Housing 
Office The National Housing Authority 2)  to create a 
Chatbot Facebook Fan Page ( Chatbot Facebook Fan 
Page)  3)  to assess the satisfaction of the website 
(Website) and check the accuracy of Chatbot Facebook 
Fan Page ( Chatbot Facebook Fan Page)  4)  to transfer 
technology to the Nakhon Si Thammarat Provincial 
Housing Office. National Housing Authority Divided into 
2 types of work: 1) Website (Website) admin part. Able 
to manage, add, delete, edit news information Able to 
manage, add, delete, edit information of each sample 
house Able to manage, add, delete, edit contact 
information, can manage, add, delete, edit basic 
information such as history, vision, project responsible 
Personnel information in the organization User part You 
can view news releases. You can view information and 
details of a model house in each type.  Contact 
information can be viewed.  Able to view basic 
information such as history, vision, project responsible 
Personnel information in the organization 2)  Chatbot 
Facebook Fan Page ( Chatbot Facebook Fan Page) 
Administrators section.  Able to manage, add, delete, 
edit question and answer. Can manage add, delete, edit 
greeting Able to reply to messages automatically 24 

hours a day.  Can ask questions and send answers You 
can view information on the website greeting (Website). 
Use the Wix. com program for the website developed 
by. The results were measured by 6 office staff and 24 
clients.  Overall satisfaction rating All respondents had 
a very good level of satisfaction.  (The average score is 
4. 52 and the standard deviation is 0. 56) .  Chatbot 
Facebook Fan Page ( Chatbot Facebook Fan Page)  use 
the Chatfuel program for the Chatbot Facebook Fan 
Page developed by Measured by four office staff and 
26 clients, the overall accuracy was assessed by all 
respondents with a very good level of accuracy. (Mean 
score of 4.52 and standard deviation of 0.60) 
Keywords -  Website Development, Digital Marketing, 
Chatbot FaceFacebook fan page, office, housing, 
Nakhon Si Thammarat Province 

 

1. บทนำ 
สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ 

เลขท ี ่  556/492 ตำบลปากพ ูน  อำ เภอเม ื อง  จ ั งหวัด
นครศรีธรรมราช 80000 การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2516 มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีเคหะ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดให้
มีระบบ สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุ
บำรุง ปรับปรุง และพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้ัง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามสำนักงาน
เคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ ยังไม่มีเว็บไชต์ 
(Website) และแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Chatbot Facebook 
Fan Page) ที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่ลูกค้า การเคหะ
แห่งชาติ (2559)  

เว็บไซต์ เป็นหน้าเว็บเพจที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมลูต่างๆ 
ผ่านทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยจะมีหน้าเว็บเพจ
หลายๆ หน้าที่เช่ือมโยงเข้ากับไฮเปอร์ลิงค์ เพื่อให้สามารถเปิดไป
ยังหน้าเพจต่างๆ และสามารถอัพเดตการเคลื่อนไวต่าง ๆ ได้ 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว [1] 
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จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาผู ้จัดทำจึงมี
แนวคิดในการพัฒนาการตลาดดิจิทัลด้วยเว็บไซต์ (Website) 
และแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Chatbot Facebook Fan Page) 
สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ เพื่อ
แสดงถึงข้อมูลบ้าน การประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งที ่ต ั ้งของ
สำนักงาน ให้กับลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจข้อมูลเกี ่ยวกับ
รายละเอียดของบ้าน ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลจริงและเพิ่ม
ความน่าสนใจผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื ่อออกแบบและพัฒนาการตลาดดิจิทัลด้วยเว็บไซต์ 

(Website) สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช การเคหะ
แห่งชาติ 

2. เพื่อจัดทำแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Chatbot Facebook 
Fan Page) 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์ (Website)  
4.เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

(Chatbot Facebook Fan Page) 
5. เพื ่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสำนักงานเคหะจังหวัด

นครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ 
 

3. ทฤษฏีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนา

เว็บไซต์ การพัฒนาการตลาดดิจิทัลด้วยเว็บไซต์ (Website) และ
แชทบอทเฟซบุ ๊กแฟนเพจ (Chatbot Facebook Fan Page) 
สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ ซึ่ง
ผู้พัฒนาระบบได้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา
ของสำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ  
[2] ทฤษฎีหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ [3] ระบบ [4] 
การวิเคราะห์ [5] ขั้นตอนการพัฒนาพัฒนาระบบ [6] การตลาด
ดิจิทัล [7] Wix.com [8] เทคโนโลยี Chatbot [9] เทคโนโลยี 
Chatfuel [10] ภาษา Java Script [11] ภาษา HTML 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้ 
นวภัทร ศุภศีลวัต (2560) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง การพัฒนา

ระบบ Chatbot ในการค้าเพื่อการส่งข้อความออนไลน์ [12]  
นารีรัตน์ โสติถิมานนท์ (2558) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง การ

พัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาและนำเสนอแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการ
ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [13] 

นันทิยา มั่งมี (2563) ได้ทำการวิจัยเรื่องกรอบการประเมนิผล
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจ [14] 

นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์ (2563) ได้ทำการวิจัยเรื ่องการศึกษา
ผลกระทบจากการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก [15] 

นุชากร คงยะฤทธิ์, ธิรนันท์ วัฒนโยธิน. (2561). รูปแบบและ
พฤติกรรมของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที ่มีผลต่อการเพิ่มกลุ่ม
ผู้บริโภคของกลุ่มโอทอปอำเภอบางขัน [16] 

 

4. วิธีการดำเนินการ 
4.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
 การวิเคราะห์ระบบงานเป็นประบวนการที ่สำคัญในการ 
พัฒนาการตลาดดิจิทัลด้วยเว็บไซต์(Website) และแชทบอทเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ (Chatbot Facebook Fan Page) สำนักงานเคหะ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช การเคหะแห่งชาติ ให้มีความทันสมัย
และใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ ระบบงานที่ได้รับ
การพัฒนาแล้วต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และ
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำ เนินงานในรูป
แบบเดิม ทางกลุ่มจึงคิดวิเคราะห์การพัฒนาพัฒนาการตลาด
ดิจิทัลด้วยเว็บไซต์(Website) และแชทบอทเฟซบุ ๊กแฟนเพจ 
(Chatbot Facebook Fan Page)  ส ำน ั ก งานเคหะจ ั งหวัด
นครศรีธรรมราช การเค หะแห่งชาติ เพื่อแสดงถึงข้อมูลบ้าน การ
ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งที่ตั ้งของสำนักงาน ให้กับลูกค้าและ
บุคคลทั่ว ไปที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของบ้าน ทำให้
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลจริงและเพิ่มความน่าสนใจผ่านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย  

 
ภาพ 1 ผังก้างปลาแสดงถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
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4.2 ระบบงานใหม่ 
  ผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ และการทำงานที่มี
ความเกี่ยวข้องกับระบบงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
โดยจะการทำงานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ เว็บไซต์ (Website) 
และแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Chatbot Facebook Fan Page) 
ดังนี ้
  1) เว็บไซต์ (Website) 
ส่วนท่ี 1 สำหรับผู้ดูแลระบบ 
 - สามารถจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ บ้าน
ตัวอย่างในแต่ละแบบ ติดต่อเรา ข้อมูลพื้นฐานได้ เช่น ประวัติ 
วิสัยทัศน์ โครงการในความ รับผิดชอบขององค์กร ตำแหน่งที่ตั้ง
ขององค์กร บุคลากรในองค์กร  
ส่วนท่ี 2 สำหรับผู้ใช้งาน 
  - สามารถดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ดูรายละเอียดบ้าน
ตัวอย่างในแต่ละแบบ ติดต่อเรา ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ประวัติ 
วิสัยทัศน์ โครงการในความรับผิดชอบขององค์กร บุคลากรใน
องค์กร  
  2) แชทบอท (Chatbot)  
 ส่วนท่ี 1 สำหรับผู้ดูแลระบบ 
  - สามารถจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข คำถาม คำตอบได้ คำกล่าว
ทักทายได้ ตอบกลับข้อความอัตโนมัติได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ส่วนท่ี 2 สำหรับผู้ใช้งาน 
  - สามารถถามคำถามและส่งคำตอบได้ดูข้อมูลคำกล่าว
ทักทาย 
 

4.3. การออกแบบระบบ Site map การพัฒนาการตลาด
ดิจิทัลด้วยเว็บไซต์ (Website) และแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
(Chatbot Facebook Fan Page) สำนักงานเคหะจังหวัด
นครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ 

 
ภาพ 2 Site map  

4.4 การออกแบบ Activity Diagram การพัฒนาการตลาด
ดิจิทัลด้วยเว็บไซต์ (Website) และแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
(Chatbot Facebook Fan Page) สำนักงานเคหะจังหวัด
นครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ 
1.เว็บไซต์ (Website) 

 
ภาพ 3 Activity Diagram  

U5 การเพิ่มข้อมลูรายละเอียดข้อความ 
 

2. แชทบอท (Chatbot) 

 
ภาพ 4 Activity Diagram  

U6 การเพิ่มชุดคำถาม 
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4.5 การออกแบบ Sequence Diagram การพัฒนาการตลาด
ดิจิทัลด้วยเว็บไซต์ (Website) และแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
(Chatbot Facebook Fan Page) สำนักงานเคหะจังหวัด
นครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ 
1. เว็บไซต์ (Website) 

 
ภาพ 5 Sequence Diagram  

 U5 การเพิ่มข้อมูลรายละเอียดข้อความ 
 
2. แชทบอท (Chatbot) 

 
ภาพ 6 Sequence Diagram  

U6 การเพิ่มชุดคำถาม 
 

 

4.6 การออกแบบระบบ Use Case Diagram 
1. เว็บไซต์ (Website) 

 
ภาพ 7 Use case Diagram Website 

 
2. แชทบอท (Chatbot) 

 
ภาพ 8 Use case Diagram Chatbot 
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4.7 ER-Diagram  
ความสัมพันธ์กับกระบวนการว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

 
ภาพ 9 ER-Diagram Website  

 

 
ภาพ 10 ER-Diagram Chatbot 

 
5. ผลการดำเนินงาน 

ในการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาการตลาด
ดิจิทัลด้วยเว็บไซต์ (Website) และแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
(Chatbot Facebook Fan Page)  ส ำน ั ก งานเคหะจ ั งหวัด
นครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ ผู ้จัดทำได้ออกแบบและ
พัฒนาระบบ การให้มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต์ แสดงตัวอย่างเว็บไซต์  
 

5.1 เว็บไซต์สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช การเคหะ
แห่งชาติ 
1.ส่วนของ Front-end 

 

ภาพ*11 ตัวอย่างหน้าแรกของเว็บไซต ์
 

 
ภาพ 12 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรา 

 
 

 
ภาพ 13 แสดงข้อมูลบ้านตัวอย่าง 

 
 

 
ภาพ 14 แสดงข้อมูลติดต่อเรา 
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ภาพ 15 แสดงข้อมูลประชาสัมพนัธ์ 

 
2. ส่วนของ Back-end  

 
ภาพ 16 แสดงหน้าจอควบคุมของเว็บไซต ์

 
5.2 แชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจสำนักงานเคหะจงัหวัด
นครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ 
1. ส่วนของ Front-end 

 

ภาพ 17 แสดงหน้าแรกเริม่ต้นใช้งานแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร ์

 
  

 
ภาพ 18 แสดงหน้าแรกเริม่ต้นใช้งานแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

ผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ 

 
2. ส่วนของ Back-end 

 
ภาพที่ 19 แสดงหน้าจอควบคุมของแชทบอท 

 
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 
 การประเมินครั้งนี ้ ผู ้ประเมินได้สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้ 
เว็บไซต์สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช การเคหะ
แห่งชาติ โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1 แสดงจำนวนร้อยละของเพศกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ 
ประเภทกลุ่มผู้ใช้งาน จำนวน N=30 ร้อยละ 

ชาย 11 36.7 
หญิง 19 63.3 
รวม 30 100 

จากตารางที่ 1 พบว่าเพศของกลุ่มผู้ใช้งานที่ให้ข้อมลูทั้งหมด 
จำนวน 30 คน เป็นกลุ่มผู้ใช้งานเพศหญิง จำนวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.3 และเป็นกลุ่มผู้ใช้งานเพศชาย จำนวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.7 

ตาราง 2 แสดงจำนวนร้อยละสถานภาพของกลุ่มผู ้ใช้งาน
เว็บไซต์ 

ประเภทกลุ่มผู้ใช้งาน จำนวน N=30 ร้อยละ 
เจ้าหน้าท่ี 6 20 
ลูกค้า 24 80 

รวม 30 100 

จากตารางที่ 2 พบว่า พบว่าสถานภาพของผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่
ให้ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 30 คน เป็นเจ้าหน้าท่ีจำนวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 20 ลกูค้า จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึง 
พอใจของเว็บไซต์ (Website) 
 ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ 

รายการประเมิน 
ประสิทธิภาพ 

x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านเน้ือหา  4.53 0.55 ดีมาก 
2. ด้านการออกแบบและ

การจัดรูปแบบเว็บไซต์  
4.49 0.57 ดีมาก 

3. ด้านประโยชน์และการ
นำไปใช ้ 

4.53 0.57 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.52 0.56 ดีมาก 

 จากตาราง 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู ่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี ่ยเท่าก ับ 4.52 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
ด้านเนื ้อหา มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.53 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55) ด้านการ

ออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก (คะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ 4.49 และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.57) ด้านประโยชน์และการนำไปใช้อยู่ในระดับดีมาก 
(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.57) 
 
ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่มีต่อการใช้
งานเว็บไซต์  
 ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี ่ยและระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
ประสิทธิภาพที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์ 

รายการประเมิน 
ประสิทธิภาพ 

x  S.D. การแปลผล 

1 ด้านการตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ 

4.46 0.59 ดีมาก 

ย
2 

ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชนั
งานของระบบ  

4.47 0.57 ดีมาก 

3 ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ  

4.52 0.55 ดีมาก 

4 ด้านประสิทธิภาพการทำงาน
ของ 

4.52 0.54 ดีมาก 

5 ด้านการรักษาความปลอด ภัย
ของข้อมูลในระบบ  

4.55 0.49 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้านของ
ผู้ใช้งาน 

4.50 0.55 ดีมาก 

จากตาราง 4 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ 4.50 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55) 

 
5.4 ผลการประเมินความแม่นยำของแชทบอทเฟซบุ๊กแฟน
เพจ (Chatbot Facebook Fan Page) 
 การประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินได้สำรวจความแม่นยำผู้ใช้แชท 
บ อท เ ฟซ บ ุ ๊ ก แฟน เพจ  ( Chatbot Facebook Fan Page) 
สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ โดย
แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตาราง 5 แสดงจำนวนร้อยละของเพศกลุ่มผูใ้ช้งานแชท บอท
เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Chatbot Facebook Fan Page) 
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ประเภทกลุ่มผู้ใช้งาน จำนวน N=30 ร้อยละ 

ชาย 12 40 
หญิง 18 60 
รวม 30 100 

 จากตารางที่ 5 พบว่าเพศของกลุ่มผู้ใช้งานท่ีให้ข้อมูลทั้งหมด 
จำนวน 30 คน เป็นกลุ่มผู้ใช้งานเพศหญิง จำนวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60 และเป็นกลุ่มผู้ใช้งานเพศชาย จำนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40 
  
ตาราง 6 แสดงจำนวนร้อยละสถานภาพของกลุ่มผู้ใช้งาน 
แชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Chatbot Facebook Fan Page) 

ประเภทกลุ่มผู้ใช้งาน จำนวน N=30 ร้อยละ 
เจ้าหน้าที่ 4 13.3 
ลูกค้า 26 86.7 

รวม 30 100 

 จากตาราง 6 พบว่า พบว่าสถานภาพของผู้ใช้งานแชทบอท
เฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีให้ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 30 คน เป็นเจ้าหน้าที่
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ลกูค้า จำนวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.7 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความแม่นยำ
ของแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Chatbot Facebook Fan Page) 
 ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นในภาพรวม 

 
รายการประเมิน 

ประสิทธิภาพ 

x  S.D. การแปลผล 

1 ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกบัการประเมิน
ความแม่นยำของ 
แชทบอทเฟซบุ๊กแฟน
เพจ (Chatbot 
Facebook Fan Page) 

 
4.52 

 
0.60 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.52 0.60 ดีมาก 

 จากตารางที่ 7 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความแม่นยำ
โดยรวมในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ 4.52 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60) 
 
 
 
 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผล 
 การดำเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
สังเกต และการศึกษาเอกสารที่เกี ่ยวข้อง เมื ่อทราบถึงความ
ต้องการของผู้ใช้ ผู้พัฒนาจึงนำข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์ออกแบบ
เว็บไซต์ การพัฒนาการตลาดดิจิทัลด้วยเว็บไซต์ (Website) และ
แชทบอทเฟซบุ ๊กแฟนเพจ (Chatbot Facebook Fan Page) 
สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ ใน
การดำเนินงาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Wix.com ในการ
ออกแบบ Website และใช้โปรแกรม Chatfuel ใช้ในการสร้าง
แชทบอท (Chatbot) เพื่อการพัฒนาการตลาดดิจิทัลดว้ยเวบ็ไซต์ 
(Website)  แ ล ะแชทบอท เฟซบ ุ ๊ ก  แฟน เพจ  ( Chatbot 
Facebook Fan Page) สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
การเคหะแห่งชาติจากการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ ได้
แบ่งการทำงานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. เว็บไซต์ (Website) 
ซึ่งได้ออกแบบให้มีกลุ่มผู้ใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.) ผู้ดูแลระบบ 2.) 
ผ ู ้ ใช ้ งานท ั ่ ว ไป  2.  แชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Chatbot 
Facebook Fan Page) ซึ ่งได้ออกแบบให้มีกลุ ่มผู ้ใช้ 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 1.) ผู ้ดูแลระบบ 2.) ผู ้ใช้งานทั่วไป โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมากคะแนนเฉลี่ย(เท่ากับ 
4.50 และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54) และประเมิน
ความแม่นยำของแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (เท่ากับ 4.52 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60) 
6.2 ปัญหาและอุปสรรค 
  1. ปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ปัญหาในการเริ่มต้นเรียนรู้ของเว็บไซต์ 
  3. ปัญหาในการเริ่มต้นเรียนรู้ของแชทบอท 
6.3 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้งาน 
  1. ผู้ใช้งานโปรแกรมควรศึกษาคู่มือขั้นตอนการใช้งานอย่าง
ละเอียดก่อนการใช้งานโดยศึกษาได้จากภาคผนวก 
  2. ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาเพิ่มความ
น่าสนใจให้กับตัวระบบงาน ให้มีร ูปแบบที ่หลากหลายและ
น่าสนใจมากขึ้น และควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6.4 ข้อเสนอแนะในการนำไปพัฒนาต่อ 
  1. ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาเพิ่มความ
สนใจให้กับตัวระบบงานให้มีรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจ
มากขึ้นและควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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  2. ในกรณีที ่ต ้องการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงข้อมูลอย่าง
สม่ำเสมอ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลอยู่เป็นประจำเพื่อให้ได้ขอ้มลู
ที่ละเอียดมากขึ้น ควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่น 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านในคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ให้ข้อแนะนำในการ
ดำเนินงานตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง 
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
การเคหะแห่งชาติ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน จนทำให้
เกิดเว็บไซต์ การพัฒนาการตลาดดิจิทัลด้วยเว็บไซต์ (Website) 
และแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Chatbot Facebook Fan Page) 
สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ ใน
ครั้งนี้จนประสบผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1]  เว็บไซต์ (Website) ความหมายของเว็บไซต์. (2560).  
 คน้  เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563, จาก  
  https://www.1belief.com/article/website/ 
[2]  อรยา ปรีชาพานิช. (2558). การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบ. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563, จาก 
  http://cloud.seed.com/Storage/PDF/978616/200/ 
  9786162005916PDF.pdf  
[3] ระบบ. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563, จาก 

ttps://www.mindphp.com/บทความ/31-ความรู้ทั่วไป/
4084-system-analysis-and-design.html 

[4]  การวิเคราะห์ระบบ. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2563, จาก ttps://www.mindphp.com/บทความ/31-
ความรู้ทั่วไป/4084-system-analysis-and-design.html 

[5]  ขั้นตอนการพัฒนาระบบ. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อวันท่ี 2
กรกฎาคม 2563, จาก https://sites.google.com/site/ 
ooad5705110021/ kar-phathna-rabb/ khan-txn 

  -kar-phathna-rabb 
[6]  Pawat Puthidawat. (2563). การตลาดดิจติอล คือ 

อะไร. ค้นเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2563, จาก 
https://www.professional-wordpress.com 

[7]  rakchanok. (2558). มาทำความรู้จัก Wix.com. 
[ออนไลน์]. ค้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563, จาก 

https://rakchanok2731.wordpress.com/2014/10/1
4มาทำความรู้จัก-wix-com/ 

[8]  kankann. (2563). Chatbot คืออะไร Chatbot มีกี่
ประเภทและ มปีระโยชน์อย่างไร. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2563, จาก https://tips.thaiware.com/ 
/1323 .html 

[9]  Timothy Shim. (2562). Chatbot สำหรับธุรกิจของคณุ: 
Chatfuel. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563, 
จาก https://www.webhostingsecretrevealed 
.net/th/blog/web-business-ideas/three-chatbots-
thatll-boost-your-business-for-free/  

[10] Nuttavut Thongjor. (2559). ภาษา Java Script. 
[ออนไลน์]. ค้นเมื่อ วันท่ี 4 พฤษจิกายน 2563, จาก 
https://www.babelcoder.com 

[11]  ning kanistakan. (2559). ภาษา HTML. [ออนไลน์].  
 ค้นเมื่อวันท่ี 4 พฤษจิกายน 2563, จากhttps://sites. 
 google.com 
[12]  นวภัทร ศุภศลีวัต. (2560). ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

ระบบ Chatbot ในการค้าเพื่อการส่งข้อความออนไลน์. 
[ออนไลน์]. ค้นเมื่อวันที่ 6 พฤษจิกายน 2563, จาก 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

[13]  นารีรัตน์ โสติถมิานนท์. (2558). ได้ทำการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพนัธ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาและนำเสนอแนวทางการ
พัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพนัธ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา. ค้นเมื่อวันท่ี 7 พฤษจิกายน 
2563, จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

[14]  นันทิยา มั่งมี. (2563). ได้ทำการวิจัยเรื่อง กรอบการ
ประเมินผลเว็บไซต์ประชาสมัพันธ์ขององค์กรธุรกิจ. ค้น
เมื่อวันท่ี 7 พฤษจิกายน 2563, จาก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

[15]  นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์. (2563). ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ผลกระทบจากการประชาสัมพันธ์เว็บไซตผ์่านการเชื่อมต่อ
กับระบบเครือข่ายสังคมออนไลนเ์ฟซบุ๊ก. ค้นเมื่อวันท่ี 8 
พฤษจิกายน 2563, จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

http://cloud.seed.com/Storage/PDF/978616/200/
https://sites.google.com/site/%20%20ooad5705110
https://sites.google.com/site/%20%20ooad5705110
https://rakchanok2731.wordpress.com/2014/10/14มาทำความรู้จัก-wix-com/
https://rakchanok2731.wordpress.com/2014/10/14มาทำความรู้จัก-wix-com/
https://tips.thaiware/
https://www.webhostingsecretrevealed.net/th/blog/web-business-ideas/three-chatbots-thatll-boost-your-business-for-free/
https://www.webhostingsecretrevealed.net/th/blog/web-business-ideas/three-chatbots-thatll-boost-your-business-for-free/


3215 
 

 

[16]  นุชากร คงยะฤทธิ์, ธิรนันท์ วัฒนโยธิน. (2561). รูปแบบ
และพฤติกรรมของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการ
เพิ่มกลุ่มผู้บริโภคของกลุ่มโอทอปอำเภอบางขัน . รายงาน
การประชุมสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 “การบูรณาการภูมิ
ปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั ่งยืน” , 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.20 
ธันวาคม 2561, หน้า 1236-1244. 

 



3216 

 

บทคัดย่อ 
       ระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีก 
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นระบบที่
พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้จัดการแข่งขนัและผู้
แข่งขัน และลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลหรือข้อมูลที่
บันทึกสูญหาย ระบบสารสนเทศนี้ประกอบด้วยการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ข้อมูลบุคคลที่ผ่านการลงทำการแข่งขัน
รายการนี้ ข้อมูลผู้เล่น ชื่อทีม ชื่อ กรรมการ ผู้ทำประตู สรุป
ใบเหลืองและใบแดง และรายงานต่าง ๆ เช่น ตารางคะแนน 
โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน ผู้ทำประตูสูงสุดเป็นต้น 
นอกจากนี ้ระบบจะมีการคิดคำนวณค่าปรับของผู ้ที ่ได้รับ
ใบเหลืองใบแดง และมีการเก็บข้อมูลเงินประกันทีม เครื่องมือ
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแข่งขันฟุต
ซอลลีกประกอบด้วย ภาษาการเขียนเว็บไซต์ HTML PHP 
และ โปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์ XAMPP ซึ่งในการพัฒนา 
ระบบจะใช้แนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ( 
SDLC ) 
คำสำคญั :  ฟุตซอลลีก  , ระบบจัดการแข่งขัน 

 
ABSTRACT 

Futsal League Management Information 
System Within Burapha University Chanthaburi 
Campus. This is a system developed to facilitate 
competition organizers, contestants, and reduce 

errors 
in 

recording or lost data. This information system 
consists of storing basic information of people who 
have entered this competition player information, 
team name, referee name, goal scorer, yellow and 
red card summary, and various reports, such as score 
table, match program, result, top goal scorer, etc. In 
addition, the system will calculate the fines for those 
who receive a yellow and red card that the team's 
insurance payment is collected. The tools used in 
the development of the Futsal League management 
information system include Web programming 
language, HTML, PHP, and XAMPP server emulator. 
The system uses the concept of an Information 
Systems Development Cycle (SDLC). 
Keywords: Futsal League, Tournament Management 
System 

 
1.บทนำ 

1.1 ความเป็นมาของปัญหา 
       ชมรมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกภายในขึ้น ซึ ่งจะเป็นการ
แข่งขันแบบพบกันหมด สามารถสมัครได้ทุกคน ทั้งนิสิตและ
บุคลากรที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย และใช้กฎกติกาของฟุตซอล 
แต่จะมีแค่เพียงบางข้อที่ทางผู้จัดจะปรับเงื ่อนไขตามความ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีก  
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  

system of information for Management of the futsal league,  
Burapha university Chanthaburi campus 
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เหมาะสมของการแข่งขัน  ซึ่งได้รับความนิยม และมีการเก็บ
ข้อมูลที่ไม่ได้นำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้จึงทำให้ขาดความ
สะดวกในการจัดเก็บ อาจจะมีผิดพลาด หรือ สูญหาย สำหรับ
ข้อมูลที่บันทึก โดยการจัดการแข่งขันจะมีรายละเอียดดังนี้ 
       1. ฝ่ายจัดจะเก็บข้อมลูโดยใช้กระดาษเพื่อบันทึกข้อมูล
และนำไปคำนวณค่าปรับต่าง ๆ โดยบางครั้งมคีวามผิดพลาด
ในการบันทึกอันดับผู้ทำประตูทำข้อมูลสญูหายทำใหเ้กิดข้อมูล
ที่ผิดพลาดของผู้ทำประตูได้  
       2. ในการแข่งขันก็จะมีผู้ไดร้ับการลงโทษ ใบเหลืองและ
ใบแดง และเพื่อให้ผู้เล่นตระหนักถึงโทษท่ีได้รับ ทางฝ่ายจดัจะ
มีการเรียกเก็บค่าใบเหลือง ใบแดง เช่น ใบเหลืองจะต้องจ่าย 
เป็นเงิน 50 บาท และใบแดง 100 บาท และฝ่ายจดัการแข่งขัน
จะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ ให้กับทีมชนะเลิศ ดาวซัน
โวสูงสุด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะต้องมีการเก็บบันทึกอย่าง
ครบถ้วนหากมีการตกหล่นของข้อมูล ก็จะทำให้ทีมแข่งขันอื่น
ที่เสียค่าบทลงโทษจะเรียกร้องฝา่ยจัดการแข่งขันเพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมและเท่าเทียมกับทีมอื่น ๆ ในลีก 
1.2 วัตถุประสงค์ของระบบ 

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
แข่งขันฟุตซอลลีก เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการ
แข่งขัน 

1.2.2 เพื่อปรับปรุงและลดความผดิพลาดของการจดัเก็บ
ข้อมูล  

1.2.3 เพื่อเก็บสถิติต่าง ๆ ของการจัดในแต่ละครั้ง 
1.3 ขอบเขตโครงงาน 
1.3.1 ส่วนการจัดการข้อมลูพื้นฐาน 
 1.3.1.1 จัดการข้อมูลรายชื่อทีม 

- ระบบสามารถเพิ่ม ค้นหา แก้ไขข้อมูล
รายชื่อทีมได้  

 1.3.1.2 จัดการข้อมูลนักเตะ 
- ระบบสามารถเพิ่ม ค้นหา แก้ไขข้อมูล
นักเตะได ้

1.3.1.3 จัดการข้อมูลกรรมการ 
- ระบบสามารถเพิ่ม ค้นหา แก้ไขข้อมูล
รายชื่อกรรมการได ้

1.3.1.4 จัดการข้อมูลโปรแกรมการแข่งขัน 

- ระบบสามารถเพิ่ม ค้นหา แก้ไขข้อมูล
ของโปรแกรมการแข่งขันได ้

1.3.1.5 จัดการข้อมูลผลการแข่งขัน 
- ระบบสามารถเพิ่ม ค้นหา แก้ไขข้อมูล
ผลการแข่งขันได ้

1.3.1.6 จัดการข้อมูลผู้ทำประต ู
- ระบบสามารถเพิ่ม ค้นหา แก้ไขข้อมูล
ผู้ทำประต ู

1.3.1.7 จัดการข้อมูลผู้ทีโ่ดนลงโทษ 
- ระบบสามารถเพิ่ม ค้นหา แก้ไขข้อมูลผู้
ที่โดนลงโทษ 
  

1.3.1.9 จัดการครั้งท่ีจัดแข่ง 
- ระบบสามารถเพิ่ม ค้นหา แก้ไข ข้อมูล
ในครั้งท่ีจัดต่าง ๆได้  
- ดูข้อมูลได้ทั้งหมด ตามครั้งที่จัดได้ 

1.3.2 ส่วนการจัดการข้อมลูการทำงาน 
 1.3.2.1 การจัดการบันทีกผลการแข่งขัน 
 1.3.2.2 การจัดการบันทึกผู้ที่ทำประต ู
 1.3.2.3 การจัดการบันทึกผู้ที่โดนลงโทษ 
 1.3.2.4 การจัดการเก็บค่าปรับสำหรับผู้ที่ถูกลงโทษ 

1.3.2.5 การจัดการค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเงินรางวัล  

 1.3.2.6 การค้นหา การแก้ไข หรือลบ ข้อมูลตา่ง ๆ 
1.3.3 ส่วนการออกรายงาน 
 1.3.3.1 การออกรายงานตารางคะแนน 

1.3.3.2 การออกรายงานตารางผูท้ำประตสููงสุด
ตามลำดับ 

 1.3.3.3 การออกรายงานผู้ที่ไดร้ับการลงโทษ 
 1.3.3.4 การออกรายงานโปรแกรมการแข่งขัน 
 1.3.3.5 การออกรายงานผลการแข่งขัน 

1.3.3.6 การออกรายงานสรุปการชำระค่าปรับ
สำหรับผู้ที่โดนลงโทษ 

   
1.3.4 ขอบเขตด้านฮารด์แวร์ และซอฟต์แวร ์
 1.3.4.1 ซอฟต์แวร์ 
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- ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ PHP 
HTML SQL 

  - ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
  - ระบบปฏิบัติการ Windows10 
  - ระบบจำลองเซิฟเวอร์ Xampp v.3.2.4 
  - โปรแกรมที่ใช้ในการเขียน code Visual   
                        Studio Code 

- โปรแกรมสร้าง ER-Model   
dBdesigner 

 1.3.4.2 ฮาร์ดแวร ์
  - Notebook Acer Swift 3 
  - จอแสดงผล 14 นิ้ว 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU (Ryzen7  
4700U 
- หน่วยความจำหลัก (RAM (8 Gigabyte 
(GB) 
- หน่วยความจำสำรอง SSD (Solid 
State Drive) 512 Gigabyte (GB) 

  - เมาส์ไร้สาย 
  - คีย์บอร์ด 

 
2.แนวทางในการพัฒนา 

เพื่อให้การพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันฟุตซอล
ลีคให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้ในการพัฒนาจะใช้การ
พัฒนาแบบวงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle :SDLC)ระบบสารสนเทศทั ้งหลายมีวงจรชีวิตที่
เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตายวงจรนี้จะเป็นขั้นตอน ที่เปน็ลำดับ
ตั้ งแต ่ต ้นจนเสร ็จเร ียบร ้อย เป ็นระบบที ่ ใช ้งานได ้  ซึ่ ง
นักวิเคราะห์ระบบต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละขั้นตอน
จะต้องทำอะไร และทำอย่างไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมอียู่
ด้วยกัน 7 ข้ัน ด้วยกัน คือ 
1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)  
- การเก็บข้อมูลด้วยกระดาษเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกดิ
ข้อผิดพลาดหรือข้อมลูสญูหายได้ 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 

- ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาใช้ระบบเพื่อจัดเก็บข้อมลูแทนการ
ใช้กระดาษทั้งหมดมีคา่ใช้จ่ายที่ต่ำ และการประมวลผลข้อมลู
ที่รวดเร็ว 
3. วิเคราะห์ (Analysis) 
รวบรวมปัญหาความต้องการทำงานแบบเดิม และความ
ต้องการของระบบใหม่ และนำมาวิเคราะห์เป็นแผนภาพผัง
งานระบบ 
4. ออกแบบ (Design) 
- การออกแบบฐานข้อมูล และออกแบบหน้าจอแสดงผล
คำนึงถึงความสะดวกสบาย และครบถ้วนของข้อมูล 
5. สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 
- เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมขึน้มาตามทีไ่ด้วางแผนงานไว้ 
และทดสอบข้อมูลหาความผิดพลาด 
6. การติดตั้ง (Implementation)  
- ขั้นตอนของการนำระบบไปติดตัง้และจัดทำคูม่ือเอกสาร
ประกอบระบบ 
7. บำรุงรักษา (Maintenance) 
- อาจจะเกิดจากการที่ผู้ใช้ยังไมคุ่น้ชินกับระบบ และทำการ
รวบรวมและแกไ้ขต่อไป 

 

3.วิธีดำเนินการทดลอง 
       ในการจัดการระบบการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีก ภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี ซ ึ ่งสามารถแสดง
กระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำงานให้ผู้ที่จะนำ
ระบบนี้ไปใช้ หรือผู้ที่สนใจ สามารถอ่านและเข้าใจในระบบ
การจัดการแข่งขันฟุตซอลลีก ได้ง่ายขึ้น โดยมีขั ้นตอนการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
        1 การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่รวบรวม
ข้อมูลได้อย่างละเอียด สามารถซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในปัญหา และการทำงาน เพื ่อมาพัฒนาระบบการจัดการ
แข่งขันฟุตซอลลีก 
       2 การสังเกต เป็นวิธีที ่จะได้เห็นภาพเหตุการณ์จริง 
ข้อมูลจริง และสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทำงานจริง ที่สามารถ
นำมาเป็นข้อมูลวิเคราะห์ได้ โดยสังเกตจากกระบวนการ
ทำงานของการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของการแข่งขันว่ามีการ
ทำงานเป็นอย่างไร 
3.1 คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context diagram) 
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       เมื ่อทำการศึกษาและวิเคราะห์ระบบแล้วสามารถนำ
ข้อมูลที่ได้รับ มาออกแบบเป็นคอนเท็กซ์ไดอะแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 คอนเท็กซ์ไดอะแกรมของระบบสารสนเทศ 

3.2 โมเดลเชิงสัมพันธ์ (Entity Relationship Model: ER 
Model)  
       โมเดลความความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกภายใน 
มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 โมเดลเชิงสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศ 

 
4. ผลการทดลอง 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 หน้าแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 เมนู 

       แถบเมนูของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแข่งขัน 
ฟุตซอลลีก ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 ตัวอย่างข้อมูล 

ข้อมูลครั้งท่ีจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6 ข้อมูลที่ระบบมีการจัดเกบ็ 

เก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสามารถค้นหา หรือ
แก้ไขข้อมูลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7 เพิ่มโปรแกรมการแข่งขัน 
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ภาพ 8 เพิ่มผลการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 9 เพิ่มรายละเอียดผลการแข่งขัน 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 10 เพิ่มรายละเอียดผู้เล่นที่ลงทำการแข่งขัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 11 รายงานต่าง ๆ ของระบบ 

ระบบสามารถออกรายงานต่าง ๆ ไม่ว ่าจะเป็น
ตารางคะแนน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน ดาวซันโว 
ผู้เล่นท่ีโดนลงโทษ กรรมการ ค่าประกันทีม เป็นต้น 

 
 
 
 
 

ภาพ 12 ตารางคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 13 โปรแกรมการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 14 ผลการแข่งขัน 
 
 

ภาพ 15 ตารางผู้เล่นที่ทำประตูสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 16 ตารางผู้ที่โดนลงโทษใบเหลืองใบแดงสะสม 

 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

       ระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีก 
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  สามารถเพิ่ม 
แก้ไข ข้อมูลต่าง ๆ และช่วยในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 
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และการออกรายงานต่าง ๆ เพื่อช่วยอำนวยสะดวกแก่ผู้จัดการ
แข่งขัน หรือผู้เข้าแข่งขัน ช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
และการคำนวณทางสถิติต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ให้เกิดความแม่นยำ และถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
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                     บทคัดย่อ ABSTRACT
ระบบจัดการการให้บร ิการสวนปาล์มกรณีศ ึกษาหมู ่บ ้าน        
อินทนินท์ จ .พังงา ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการนำระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยในการบริหารจัดการงานให้บริการดูแล
สวนปาล์มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  การให้บริการดูแลสวน
ปาล์มประกอบด้วยการให้บริการใน 3 รูปแบบ ได้แก่ การรับจ้าง
ตัดแต่งทางใบ การรับจ้างใส่ปุ๋ยปาล์ม และการรับจ้างตัดหญ้า
สวนปาล์ม   อย่างไรก็ตาม ลักษณะการให้บริการยังเป็นการ
รวมตัวของชาวบ้านในหมู่บ้านและดำเนินการจัดการทั้งหมดด้วย
การจดบ ันท ึกและการคำนวณข ้อม ูลด ้วยคน   ทำให ้พบ
ข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและเกิดการสูญหายของข้อมูลอยู่
บ่อยครั้ง   ประโยชน์ที ่ได้รับจากการพัฒนาระบบจัดการการ
ให้บริการสวนปาล์มคือ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าใน
การจ้างบริการและติดตามสถานะการจ้างบริการแบบออนไลน์   
ลดปัญหาการสูญหายของข้อมูลและเกิดความถูกต้องแม่นยำ 
ระบบพัฒนาด้วย ภาษา PHP และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล 
MySQL  
 
คำสำคัญ :สวนปาลม์ / การให้บรกิารสวนปาล์ม / ระบบจดัการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Palm garden service management system; a case study 
of Intanin Village, Phang Nga Province was developed 
to use computer information system to help manage 
the palm garden services to be more efficient. The 
palm garden services consist of foliage trimming, palm 
fertilization, and palm garden mowing. However, the 
palm garden services are still served by villagers in the 
village and manage data with note-taking and manually 
data calculations. These operations often make errors  
and data loss. The benefits from the development of 
the palm garden service management system are to 
facilitate the customers in hiring and monitoring the 
service hiring status through online system, reduce the 
problem of data loss and ensure accuracy.  The system 
wasdeveloped by PHP and MySQL as database 
management system.  
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1. บทนำ 
การปลูกสวนปาล์มจัดเป็นอาชีพหลักของประชากรในเขตจังหวัด
พังงาและปัจจุบันก็ยังมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจในการปลูกสวน
ปาล์มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เกิดธุรกิจของการรับเหมาการ
ให้บริการดูแลสวนปาล์มเกิดขึ้น โดยการรับเหมานี้จะเกิดจากการ
รวมตัวของกลุ่มคนในพื้นที่เพื่อเข้าไปให้บริการเข้าไปดูแลสวน
ปาล์มให้กับเจ้าของสวนปาล์ม      หมู่บ้านอินทนินท์ ตำบลทุ่ง
มะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัด พังงา เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มี
การให้บริการงานดูแลสวนปาล์มในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  การ
รับจ้างตัดแต่งทางใบ  การรับจ้างใส่ปุ๋ยปาล์ม การรับจ้างตัดหญ้า
สวนปาล์ม แต่รูปแบบการให้บริการดูแลสวนปาล์มนี้ยังใช้คน
ดำเนินการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น  การจดบันทึกรับงาน  การลง
ตารางงาน  การคำนวณค่าจ้าง  การจ่ายค่าแรง เป็นต้น จากการ
ดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวมีผลทำให้เกิดความผิดพลาดของ
ข้อมูลที่บันทึกและเกิดการสูญหายของข้อมูลอยู่บ่อยครั้ง รวมถึง 
มีการจดบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ทำให้การบริหารจัดการการ
ให้บริการสวนปาล์มนี้เกิดความไม่คล่องตัวและไม่มีประสิทธิภาพ 

  จากปัญหาดังกล่าว  ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบจัดการการให้บริการสวนปาล์มขึ้นเพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูล
และประมวลผลข้อมูลการให้บริการดูแลสวนปาล์มช่วยอำนวย
ความสะดวกให้กับผู้รับเหมาและช่วยให้ลูกค้าสามารถจ้างงาน
และต ิดตามการจ ้างบร ิการได ้ในร ูปแบบออนไลน์  ระบบ
ประกอบด้วยงานหลัก ได้แก่  การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน  การ
บันทึกการจ้างงาน  การจัดการการให้บริการ  และการออก
รายงาน  ประโยชน์ที ่ได้ร ับจากการพัฒนาระบบจัดการการ
ให้บริการสวนปาล์มคือ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าใน
การจ้างบริการและติดตามสถานะการจ้างบริการ   ลดปัญหาการ
สูญหายของข้อมูลและเกิดความถูกต้องแม่นยำในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลในการดำเนินงาน 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อนำระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการงานสวนปาล์มมาใช้ในการจัดการธุรกิจงานสวนปาล์ม 
 2. เพื่อพัฒนาการจ้างานบริการสวนปาล์มสำหรับลูกคา้
แบบออนไลน์  
 3. เพื่อปรับรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลงานสวนปาล์มให้ 
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

 

3. วิธีการดำเนินการทดลอง 
การพัฒนาระบบจัดการการให้บริการสวนปาล์ม กรณีศึกษา
หมู่บ้านอินทนินท์ ซึ่งข้ันตอนการดำเนินงานเป็นไปตาม 
 ( System Development  Life  Cycle : SDLC ) [5] 
 1. การกำหนดปัญหา  ( problem ) นักวิเคราะห์ระบบ
จะต้องศึกษาเพื่อค้นหาปัญหา ข้อเท็จจริงที ่แท้จริง    ซึ่งหาก
ปัญหาที่ค้นพบ มิใช่ปัญหาที่แท้จริง ระบบงานท่ีพัฒนาขึ้นมาก็จะ
ตอบสนองการใช้งานไม่ครบถ้วน 
 2. การวิเคราะห์ ( Analysis ) การวิเคราะห์  จะต้อง
รวบรวมข้อมูลความต้องการ   (Requirements)   ต่างๆ  มาให้
มากที่สุด ซึ่งการสืบค้นความต้องการของผู้ใช้สามารถดำเนินการ
ได้จากการรวบรวมเอกสารการสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม 
และการสังเกตการณ์บนสภาพแวดล้อมการทำงานจริง 
 3. การออกแบบ ( Design )  เป็นระยะที่นำผลลัพธ์ที่
ได้จากการวิเคราะห์  ที่เป็นแบบจำลองเชิงตรรกะมาพัฒนาเป็น
แบบจำลองเชิงกายภาพ โดยแบบจำลองเชิงตรรกะที่ได้จาก
ขั้นตอนการวิเคราะห์    มุ่งเน้นว่ามีอะไรที่ต้องทำในระบบดัง
ภาพที่ 1 และ 2 

4. การพ ัฒนา ( Implement)  ทำการพ ัฒนาด ้วย 
โปรแกรมภาษา PHP และ ฐานข ้อม ูล  MySQL ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และทำการทดสอบระบบและนำไปให้ผู้ใช้งานได้
ทดลองใช้  
 5. การทดสอบ ( Test ) ทำการตรวจสอบความถูกต้อง
และการบำรุงรักษาเพิ่มเติม  รวมถึงการแก้ปรับปรุงโปรแกรมดัง
ภาพที่ 4 ถึง ภาพที่ 17 

ภาพ 1 context diagram ระบบจดัการการให้บริการ 
          สวนปาล์ม กรณีศึกษาหมู่บ้านอินทนินท์ จ.พังงา 
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ภาพ 2 dataflow diagram level 1 ระบบจดัการการให้บริการ
สวนปาลม์ กรณศีึกษาหมู่บ้านอินทนินท์ จ.พังงา 
 

 
ภาพ 3 โมเดลเชิงสมัพันธ์ ระบบจดัการการให้บริการสวนปาล์ม 
กรณีศึกษาหมู่บ้านอินทนินท์ จ.พังงาปาล์ม 
 
 

ภาพ 4 หนา้จอเข้าสู่ระบบลูกค้า 
 

ภาพ 5  หน้าจอสมัครสมาชิกของลูกค้า 
 

 

ภาพ 6 หน้าจอการทำงานหลักสำหรับลูกค้า 
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ภาพ 7 หน้าจอการจ้างบริการสำหรับลูกค้า 

 

ภาพ 8 หน้าจอการตรวจสอบตารางงานของผู้รับเหมา 

 

ภาพ 9 หน้าจอแจ้งชำระค่ามัดจำสำหรับลูกค้า 
 

 

ภาพ 10 หน้าจอปรับสถานระรายการจ้างงานสำหรับผูร้ับเหมา 
 
 
 

ภาพ 11 หน้าจอตรวจสอบสถานะงานให้บริการสำหรบัผู้รบัเหมา 

 

ภาพ 12 หน้าจอตรวจสอบรายการจ้างบริการจากลูกค้า 

 

 
ภาพ 13 หน้าจอการขอคืนมัดจำสำหรับลูกค้า 
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ภาพ 14 หน้าจอบันทึกรายละเอียดการคืนมดัจำ 
 

 

ภาพ 15 หน้าจอแจ้งเตือนรายการคืนมัดจำสำหรับผู้รับเหมา 
 

ภาพ 16 หน้าจอรายงานการคืนมดัจำสำหรับผู้รับเหมา 
 

ภาพ 17 หน้าจอรายงานกำไร-ขาดทุน 

 
 
 

4. ผลการทดลอง 
ระบบจัดการการให้บร ิการสวนปาล์มกรณีศ ึกษาหมู ่บ ้าน         
อินทนินท์ จ .พังงา  ประกอบด้วยการทำงานสำหรับลูกค้า และ
ผู้รับเหมา  โดยลูกค้าสามารถดำเนินการในหลายส่วนในรูปแบบ
ออนไลน์ ได้แก่ สมัครสมาชิก จ้างงาน  การแจ้งชำระเงิน การขอ
คืนเงินมัดจำได้ และแจ้งปัญหาของระบบได้  ในส่วนของ
ผู้รับเหมาสามารถตรวจสอบรายการจ้างบริการจากลูกค้า  และ
พิจารณาที่จะรับงานหรือไม่รับ โดยปรับสถานะรายการจ้างงาน
นั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะได้  นอกจากนี้ยังสามารถ
จัดการการคืนเงินมัดจำและดูรายงานต่าง ๆ ในการดำเนินงานได้ 

5. สรุป 
ระบบจัดการการให้บร ิการสวนปาล์มกรณีศ ึกษาหมู ่บ ้าน        
อินทนินท์ จ .พังงาเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ
ลูกค้าในการจ้างบริการและติดตามงานในรูปแบบออนไลน์ และ
ช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถบันทึก ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลได้
สะดวกมากขึ้น   อย่างไรก็ตาม ระบบนี้สามารถรองรับบริการได้
สำหรับลูกค้าเฉพาะเขตพื้นที่ของหมู่บ้านอินทนินท์ อำเภอท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา เท่านั้น และยังไม่ได้นำไปทดลองใช้งานจริง  
ในอนาคตเมื่อนำไปทดลองใช้งานจริงแล้ว หากผู้รับเหมาต้องการ
ขยายกิจการก็สามารถพัฒนาระบบนี้ให้รองรับพื้นท่ีการให้บริการ
เพิ่มมากข้ึนได้ 
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ระบบการจัดการรับสมคัรงานวิ่ง 
Running Registration Management System  

 

อุดม อุดมพันธ์1 และ ธนพล พุกเส็ง1 
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บทคัดย่อ 
ระบบการจัดการรับสมัครงานวิ่งมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา

ข้อมูลที่ใช้ในการจัดงานวิ่ง และพัฒนาระบบการจัดการรับสมคัร
งานวิ่ง กรณีศึกษาการจัดการงานวิ่งอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 
ซึ่งระบบมีความสามารถในการรับสมัครการวิ่งของผู้สมัครวิ่ง แจ้ง
การชำระเงิน  ตรวจสอบผลการสมัคร จัดการการรับสมัคร 
ยืนยันการชำระเงิน และตรวจสอบรายงานการสมัครได้ เป็นต้น 
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครวิ่ง และผู้จัดงานวิ่ง ใน
การรับสมัครงานว่ิง 
คำสำคัญ – งานวิ่ง, การรับสมัคร, ระบบการจัดการ 
 

ABSTRACT 
 This project aims to analyze the information and 
develop the management system for running events in 
case of running event by Chanthaburi Industry Office. 
With our software, users can recruit running candidates, 
payment notifications, check the application result, 
manage admissions, confirm payment, and generate 
the application reports. Thus, this management 
system's function can help make convenient applicants 
and event organizers in the running recruiting process. 
Keywords -- Running, Registration, Management System 

 
1. บทนำ 

การออกกำลังกายของคนในปัจจุบันน้ันมีหลากหลายประเภท 
แต่หนึ่งในประเภทของการออกกำลังกายที่นิยมในช่วงนี้คือการวิ่ง 
[1] ความสำคัญของการวิ่งคือการทำให้สุขภาพร่างกายของคนท่ี
ได้วิ่งน้ันแข็งแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการออกกำลังท่ีง่าย และ
สะดวกการวิ่งจึงเป็นที่นิยม นอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วยัง

ทำให้ได้เจอผู้คนอีกมากมายจึงเกิดการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรม
งานวิ่ง เมื ่องานวิ่งเป็นที่นิยมและให้ความสำคัญจึงทำให้เกิด
กิจกรรมการวิ่งขึ้นเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็มีหน่วยงาน
ที่ต้องการจัดกิจกรรมวิ่งทั้งที่เป็นรูปแบบของการกุศล และแบบ
หารายได้ โดยที่เพื่อความสะดวกแก่ผู้สมัคร จึงนิยมจัดการรับ
สมัครในร ูปแบบออนไลน์ และในปัจจ ุบ ันม ีท ั ้งท ี ่ เป ็นการ
ดำเนินการด้วยองค์กรที่จัดงานเอง หรือใช้บริการของบริษัท
ดำเนินการรับสมัคร ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงและอาจจะไม่
ตรงตามความต้องการของผู้จัดงานท้ังหมด ทั้งในเรื่องของการรับ
ลงทะเบียน การจัดการการสมัคร ประเภทการสมัคร  [2]  การ
แจ้งข้อมูลไปยังผู้สมัคร เป็นต้น  

สำหรับในจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมวิ ่งก็ได้ร ับความนิยม
เช่นเดียวกัน มีหน่วยงานที่จัดกิจกรรมวิ่งหลายหน่วยงาน รวมถึง
อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีที่ต้องการจัดงานว่ิงการกุศล โดยเป็น
การดำเนินการเองไม่ได้ใช้บริการของบริษัทรับสมัคร ดังนั้นจึง
เป็นโอกาสให้ได้พัฒนาระบบการจัดการรับสมัครงานวิ ่ง ที่
สามารถไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง เพื ่อตรงความ
ต้องการของอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการจัดงานวิ่ง 
2.2 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการรับสมัครงานวิ่ง กรณีศึกษา

การจัดการงานว่ิงอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 
    

3. วิธีดำเนินงาน 
ในการพัฒนาระบบการรับสมัครการวิ่งนั้นได้มีการนำแนวคิด

ของ Software Development Life Cycle (SDLC) [3] มาใช้ใน
การพัฒนาระบบ เนื่องจากเป็นวิธีการที่เป็นมาตรฐานและมีความ
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ชัดเจนในการดำเนินการ โดยมีการทำงาน 6 ขั้นตอน แสดงใน
ภาพ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพ 1 Software Development Life Cycle ของระบบการรับสมัคร 

งานวิ่ง 
 

1 Requirement Analysis 
 ศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู ้ใช้งานเพื ่อนำมา
วิเคราะห์ในการพัฒนาระบบการรับสมัครงานวิ่ง ซึ่งได้รวบรวม
ความต้องการจากกรรมการจัดงานวิ ่งของสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด โดยข้อมูลที่รวบรวม เช่น ข้อมูลผู้สมัคร , รายละเอียด
การวิ่ง , ความต้องการแบ่งรุ่นการสมัคร เป็นต้น  โดยสามารถ
วิเคราะห์การไหลของข้อมูลด้วยแผนภาพการไหลของข้อมูล 
(Data Flow Diagram)  ได้ดังภาพ 2 
 

 
ภาพ 2 Data Flow Diagram Level 1 

 

ซึ่งจะประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก คือ จัดการข้อมูลพื้นฐาน 
รับสมคัรงานว่ิง จัดการชำระเงิน และออกรายงาน  
2. System Design  
  การออกแบบระบบการรับสมัครการวิ่ง โดยมีการออกแบบ
ในส่วนท่ีมีความสำคัญดังนี้ หน้าเว็บรับสมัครงานวิ่ง  หน้าจอการ
รับสมัครงานวิ่ง  หน้าจอแสดงผลการสมัคร หน้าจอดำเนินการ
การสมัคร  หน้าจอแสดงรายงาน และ การจัดเก็บข้อมูล  เป็นต้น 
สำหร ับการออกแบบฐานข้อมูลได้ใช ้ ER Diagram (Entity-
Relationship Diagrams) แสดงดังภาพ 3 
 

Requirement 
Analysis

System Design

Implementation

Testing

Deployment

Maintenance
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ภาพ 3 ER Diagram ระบบการจัดการรับสมัครงานวิ่ง 

  
จากภาพที่ 3 จะประกอบด้วย 10 เอนติตี้ ได้แก่ เพศ (gender) 
ช่วงอายุ (range_age) รุ่นอายุของเพศ (gender_age) ขนาดเสื้อ 
( size_clothes)   ป ร ะ เภท เ ส ื ้ อ  ( type_clothes)  เ ส ื ้ อ วิ่ ง 
( running_clothes)  ประเภทการว ิ ่ ง  ( type_running)  การ
ลงทะเบียน (register) งานวิ ่ง (running_data) การร ับเสื้อ 
(recive_clothes) 
3 Implementation  
 การดำเนินการเขียนโปรแกรมในแต่ละส่วน และตรวจสอบ
ความสอดคล้องถูกต้องของการดำเนินงาน โดยได้ใช้ภาษา PHP 
ในการพัฒนา และ ใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล 
4 Testing  
 การดำเนินการทดสอบและแก้ไขก่อนนำระบบไปใช้งานจริง 
5 Deployment  
  การนำโปรแกรมไปใช้งานจริง 
6 Maintenance  
  การปรับปรุงระบบเพื่อให้ตรงต่อความต้องการใหม่ 

4. ผลการทดลอง 
  ระบบการรับสมัครการวิ่ง เป็นการพัฒนาระบบสำหรับการรบั
สมัครงานวิ ่งที ่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม
จังหวัดจันทบุรี โดยได้นำเสนอผลการทดลองในส่วนของหน้าจอ
หลัก การสมัครวิ่ง การจัดการการรับสมัคร การยืนยันการชำระ
เงิน  การตรวจสอบรายงาน ดังภาพ 4 ถึง ภาพ 9  

 
ภาพ 4 หน้าแรกของโปรแกรม 

 
ภาพ 4 เป็นหน้าตัวอย่างเว็บไซต์งานวิ่ง อุตสาหกรรมจังหวัด
จันทบุรีที่แสดงข้อมูลโดยทั่วไปของการจัดงาน เช่น ประเภทการ
สมัครงานวิ่ง และการตรวจสอบหมายเลข BIB เป็นต้น 

 
ภาพ 5 การสมัครวิ่ง 

 
ภาพ 5 เป็นหน้าการบันทึกข้อมูลการสมัครวิ่งของผู้สมัครวิ่ง 

file:///D:/Backup/Documents/Desktop/img/home.png
file:///D:/Backup/Documents/Desktop/img/register_3.png
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ภาพ 6 การจัดการการรับสมัคร 

 
ภาพ 6 เป็นหน้าจัดการการรับสมัครในส่วนของผู้จัดงานว่ิง ซึ่งจะ
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ จัดการข้อมูลพื้นฐาน การยืนยัน
การชำระเงิน และการออกรายงาน 
 

 
ภาพ 7 การยืนยันการชำระเงิน 

 
ภาพ 7 เป็นหน้าบันทึกการยืนยันการชำระเงินของผู้สมัครวิ่ง 
หลังจากผู้สมัครวิ่งได้โอนเงิน แล้วแจ้งมายังผู้จัดงานว่ิงว่าได้ชำระ
เงินมาแล้ว 

 

 
ภาพ 8 การตรวจสอบรายงานผู้สมัครจำแนกตามประเภท 

 

ภาพ 8 เป็นหน้าแสดงการตรวจสอบรายงานการสมัครจำแนก
ตามประเภทผู้สมัคร 

 
ภาพ 9 หน้าแสดงรายงาน 

 
ภาพ 9 หน้าตัวอย่างการรายงานข้อมูลผู้สมัครตามเพศและรุ่น
อาย ุ
 

5. สรุปและอภิปรายผล  
 ระบบการจัดการรับสมัครงานวิ ่ง  เป็นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมจังหวัด
จันทบุรี ซึ ่งสามารถรองรับการทำงานของผู้สมัครวิ ่งโดยการ
บันทึกการสมัครวิ่ง แจ้งข้อมูลการชำระเงิน ตรวจสอบผลการ
สมัคร และแสดงข้อมูลหมายเลข BIB แก่ผู้สมัครวิ่ง  และในส่วน
ของผู้จัดงานวิ่งสามารถจัดการการรับสมัคร ยืนยันการรับชำระ
เงินของผู้สมัครวิ่ง และตรวจสอบรายงานการสมัครได้ ทั้งนี้การ
ดำเนินการของระบบสามารถรองรับความต้องการของผู้จัดงาน
วิ ่ง และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู ้สมัครวิ ่ง ได้ สำหรับ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงในอนาคต คือ การเพิ่มเติมข้อมูลของ
การประกาศผลการรับรางวัลผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท
ได้ 

 
เอกสารอ้างอิง 
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2561. [สืบค้นวันท่ี 18 สิงหาคม 2563]. จาก 
https://www.thaihealth.or.th/Content/41028-จัดงาน
วิ่งให้ด%ี20ต้องมี%203%20อย่าง.html 
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แอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสรมิ เรือ่ง สถานทีส่ำคัญภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

Application for augmented reality technology about important 
places in Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus 

 
นายศุภกฤต กีรติวุฒิพร1, นางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร2 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

Email: supakit.kee@ku.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจ ัยนี้ม ีว ัตถุประสงค์เพ ื ่อพัฒนาแอปพลิเคชันด ้วย

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเกี ่ยวกับสถานที ่สำคัญภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และประเมิน
ความพึงพอใจของระบบ วิธีการคือผู้ใช้สามารถเลือกสถานที่ที่
ต ้องการจะไปโดยเลือกผ่านทางรูปภาพหรือมาร์คเกอร์ของ
สถานที่นั้นและสามารถส่องภาพที่กำหนดโดยผ่านระบบกล้อง
ภายในโทรศัพท์ ทำให้เห็นรูปแบบจำลองสถานที่จริงพร้อมทั้งมี
ระบบนำทางแบบเรียลไทม์ 

เครื่องมือในการทำงานวิจัยคือ แบบประเมินและระบบงาน 
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู ้ใช้ระบบ 20 คน สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ทำการออกแบบและพัฒนาแอป
พลิเคชันโดยโปรแกรม Unity, ทำมาร์คเกอร์สำหรับแสดงความ
เป็นจริงเสริมผ่านกล้องของโทรศัพท์มือถือโดยผ่านแพลตฟอร์ม 
Vuforia, สร้างแบบจำลองสามมิติดว้ยโปรแกรม SketchUp และ
ภาษาที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันคือ ภาษา C#  

ผลการวิจัยนี้พบว่า 1.ได้แอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริมเกี่ยวกับสถานท่ีสำคัญในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน และ 2.ผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้แอปพลิเคชันรวมทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ค่าเฉลี่ยเลข
คณิตคือ 4.50  
คำสำคัญ – ความเป็นจริงเสริม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ABSTRACT 

 This research aimed to develop applications with 
augmented reality technology on important locations 

within Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, 
and assess the satisfaction of the system. The method 
is that the user can select the place to go by selecting 
through the picture or the markers of that place and 
can view the specified image via the phone's internal 
camera system. To see a model of a real location with 
a real-time navigation system. 
 The research and application development program 
is based on opinions from a group of 20 users. The 
statistics used to analyze the data are the arithmetic 
mean launching and developing applications by Unity, 
making augmented reality markers through the camera 
of mobile via the Vuforia platform, creating 3D models 
with SketchUp and the language used for writing the 
application is C#. 
 The results of this research were found that 1. Get 
an application with augmented reality technology 
about important places in Kasetsart University 
Kamphaeng Saen Campus 2. The results of the 
application satisfaction assessment in all aspects were 
very good. The arithmetic mean is 4.50. 
Keywords -- Augmented reality, Kasetsart University 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน ได้มีผู ้คนแวะเข้ามาเยี ่ยมชมภายในมหาวิทยาลัย



3233 
 

  

ตลอดทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการมาเที่ยวชมภายในมหาวิทยาลัย 
การมาทำธุระต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และยังมีนักศึกษาใหม่
เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้บุคคลที่ยังไม่เคยมาหรอืบุคคลที่ไม่รูจ้ัก คุ้นเคย
กับสถานท่ีต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจะทำให้ใช้เวลานานในการ
ไปสถานที่น้ัน ๆ  

จากที่กล่าวมาผู้พัฒนาได้พบว่า ควรมีระบบ AR เพื่อช่วยใน
ก า ร แ น ะ น ำ ส ถ า น ท ี ่ ส ำ ค ั ญ  แ ล ะ ใ ห ้ ค ว า ม ร ู ้ ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท่องเที่ยว เรียนรู้ให้มีความสะดวกสบายมาก
ยิ่งข้ึน  

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
เกี่ยวกับสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกำแพงแสน  ซ ึ ่ งแสดงผลผ ่ านแอ ปพล ิ เคช ันผ ่ าน
ระบบปฏิบัติการ Android ในรูปแบบภาพสามมิติ พร้อมทั้ง
แสดงรายละเอียดพอสังเขปของสถานที่น้ัน ๆ  และยังมีระบบนำ
ทางแบบเรียลไทม์เพื ่อให้ไปยังสถานที ่ที ่ต ้องการจะไปอย่าง
แม่นยำ 
 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงานแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็น

จริงเสริม เรื่อง สถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน ด้วยความเป็นจริงเสริม มีดังน้ี 

 
3.1 ขั้นตอนก่อนการเตรียมงาน 
 ผู้วิจัยได้ทำการลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลสถานที่สำคัญ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อหา
ข้อมูลและจุดสำคัญจากสถานที่นั้น ๆ และนำมาสร้างเป็นโมเดล 
โดยมีสถานท่ีสำคัญดังนี้ 
 1.กองกิจการนิสิต 
 2.กองบริหารการศึกษา 

3.สำนักหอสมุด 
4.อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ 
5.อาคารศูนย์เรียนรวม 1 
6.อาคารศูนย์เรียนรวม 2 

 7.อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 8.อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9.อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 10.อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 11.อาคารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 12.อาคารคณะเกษตร 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 1 อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

3.2 ขั้นตอนการสร้างงาน 
 ในการพัฒนาสื ่อเสมือนจริง 3 มิติ สถานที ่สำคัญภายใน
มหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร์ ว ิทยาเขตกำแพงแสน โดยใช้
โปรแกรม SketchUp ในกระบวนการสร้างภาพร่าง  
 
 
 
 
 

ภาพ 2 โมเดลอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

3.3 ขั้นตอนหลังการสร้างงาน 
 ใ ช้โปรแกรม Unity ในกระบวนการทำ AR Code และ
กระบวนการ Animate โมเดล 3 มิติ เม ื ่อทำการ Animate 
โมเดลเสร็จแล้วนั้นจึงนำไปสู่กระบวนการสร้างมาร์คเกอร์ และ
ออกแบบแผ่นพับประกอบการนำเสนอโมเดล โดยการใช้สแกน
มาร์คเกอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3 การ Animate โมเดล 3 มิต ิในโปรแกรม Unity 
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3.4 การทดสอบแอนิเมชัน 
 ทำการทดสอบแอปพลิเคชันหลังจากสร้างงานเสร็จ โดย
ทดสอบการทำงานของการสแกนมาร์คเกอร์ และการแสดงผล 
เมื่อพบข้อผิดพลาดจะนำมาปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 

 
ภาพ 4 ทดสอบการทำงานของการสแกนมาร์คเกอร์ 

 
4. ผลการดำเนินการ 

 จากการศึกษาเพื่อจัดทำในหัวข้อเรื ่อง แอปพลิเคชันด้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เร ื ่อง สถานที ่สำคัญภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทำให้ไดร้ะบบ
เกิดขึ้นจริงตามวัตถุประสงค์ คือ เกิดความเป็นจริงเสริมเป็นภาพ
สามมิติ และใช้งานได้จริง  
4.1 ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน 
 หน้าเริ่มต้นของแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม เรื ่อง สถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อกดปุ่ม “เริ่มต้นการใช้งาน”  จะปรากฏ
รูปภาพของสถานท่ีต่าง ๆ ให้ผู้ใช้เลือก 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 หน้าเร่ิมแรกของระบบ 
 
 

 
 
 

 
ภาพ 6 หน้าเลือกสถานที่ที่ผู้ใช้งานมีความสนใจแบบรูปภาพ 

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพ 7 เมื่อเลือกรูปภาพที ่4 จะแสดงหน้าจอการทำงานของการสแกน
มาร์คเกอร ์

 
 
 
 
 
 

ภาพ 8 เมื่อเลือกปุ่มกระดาษจะแสดงหน้าต่างแสดงข้อมูลสถานที ่
 
 
 
 
 

 

 
ภาพ 9 เมื่อเลือกปุ่มรูปภาพจะแสดงหนา้ต่างรูปภาพของสถานที่จริง 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 10 ตัวอย่างโมเดลสามมิติอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ 
 

 
 
 
 

ภาพ 11 เมื่อกดปุ่มแผนที่ระบบจะนำทางไประบบนำทางแบบเรียลไทม์ 
 
 
 
 
 

ภาพ 12 หน้าเลือกสถานที่ที่ผู้ใช้งานมีความสนใจแบบมาร์คเกอร ์
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4.2 การประเมินผล 
 จากการประเม ินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันด ้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เร ื ่อง สถานที ่สำคัญภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จากผู้ใช้งาน
จำนวน 20 คน สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โดย
แบ่งผลกระประเมินออกเป็น 5 ด้าน 
ตาราง 1 ระดับความพึงพอใจในประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 

รายการ คะแนนเฉลีย่ ระดับ 
1. ระบบใช้งานและเข้าใจง่าย 4.50 ดีมาก 
2. ระบบมีความสวยงาม น่าใช้งาน 4.70 ดีมาก 
3. การส่องแล้วเกิดภาพสามมิติ 4.30 ด ี
4. ข้อมูลของสถานท่ี 4.20 ด ี
5. ระบบนำทางมีความถูกต้อง 4.80 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.50 ดีมาก 
 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง 
สถานที ่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน เท่ากับ 4.50 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
 

5. สรุปผล  
 การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
เรื่อง สถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน ได้ช่วยแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ได้ประสบผลสำเร็จ
ตามที่คาดหวัง ผู้ใช้เดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ได้จริง และทราบ
ถึงลักษณะของสถานที่นั้น ๆ จากการแสดงภาพจำลองสามมิติ 
ผลการดำเนินงานมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก  
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] นิติศักดิ์ เจริญรูป.“การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสริมเพื่อนำ   
     เสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว:กรณีศึกษาวัดพระแก้ว    จังหวัด 
     เชียงราย”.   วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่   ปีท่ี  10, 
     ฉบับท่ี 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560). หน้า 21-25. 
[2] อนุชา  โตกราน. ช่ือเรื่อง SketchUp คืออะไร.     [ออนไลน์] 
     2562. [สืบค้นวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563].จาก  https://mra 
     nuchatokran15401.wordpress.com/sketchup1/ 
[3] อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา. ช่ือเรื่อง Unity 3D + Vuforia การสร้าง 
     AR สำหรับผู้เริ่มต้น.   [ออนไลน์]   2562.    [สืบค้นวันท่ี 17 

     กรกฎาคม 2563].จาก  https://www.youtube.com/wat 
     ch?v=0kVgSq1ON_k&t=2002s 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประยุกต์ใช้เทคนิคการ

ทำเหมืองข้อมูลโดยทำการเปรียบเทียบ 2 วิธี คือแบบต้นไม้
ตัดสินใจแบบ Id3 และ J48 โดยค่าความถูกต้องต้องแม่นยำแบบ 
Id3 ร้อยละ 90.85  และ J48 ร้อยละ 99.85 จากผลที่ได้ผู้วิจัย
เลือกต้นไม้การตัดสินใจแบบ J48 จากค่าที่เหมาะสมที่สูงสูด และ
ดำเนินการต่อในส่วนที่สอง คือ 2) พัฒนาเว็บไซต์ระบบการคัด
แยกเกรดแผ่นยางพาราในโรงรม และ 3) ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบการคัดแยกเกรดแผ่นยางพาราผลรวมของ

ความพึงพอใจของการใช้งานระบบอยู่ที่ (x̅= 4.09, S.D.= 0.37)  
คือ ระดับมาก  
คำสำคัญ – เหมืองข้อมูล, ต้นไม้ตัดสินใจ, การคัดแยก, เว็บ, 
แผ่นยางพารา 
 

ABSTRACT 
 This objective of this study was to 1) applied data 
mining techniques by comparing two methods, namely 
the Id3 and J48 decision tree with the accuracy of Id3 
90.85% and J48 99.85%. Research selects a J48 decision 
tree from the highest optimal value. The second part 
was 2) developed the website for the rubber sheet 
grading system in the factory and 3) the satisfaction of 

the users of the rubber sheet grading system. System 

work at (x̅ = 4.09, SD = 0.37) is high level. 
 
Keywords – data mining, decision tree, classification, 
web, rubber sheet 

 
1. บทนำ 

 ภาคเกษตรกรไทยในปัจจุบันเจอผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างมาก[1] ซึ ่งทำให้ความ
ต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกลดลงไป แต่ถึงอย่างไรประเทศ
ไทยก็ถือไว้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีสินค้าส่งออก [2]ที่ทำ
รายได้ให้แก่ประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าทางด้านเกษตรกรรม 
ได้แก่ ข้าว ยางพารา ผลไม้ มันสำปะหลัง น้ำตาลทราย  เป็นต้น  
ซึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศ
เป็นอย่างสูง มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับ 2 
รองจากข้าว นับว่ายางพารานั้นทำรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็น
อย่างดี [3-5] และแนวโน้มของการปลูกยางพารานั้นมีมากขึ้นอัน
เนื่องมาจากราคาที่สูงข้ึน  
 การคัดแยกคุณภาพแผ่นยางพารานั้น[6, 7] ปกติตามโรง
รมจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในการคัดแยก ซึ่งความล่าช้าและการทำงาน
ไม่ต่อเนื่องของคนเกิดขึ้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงข้อมูลขนาดใหญ่
[8]ที ่มีจำนวนมากในแต่ละวันของโรงรมที ่ทำการรับซื ้อแผ่น
ยางพาราจึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้หลักการทำเหมืองขอ้มูลมา--------------------------------------------------------------------------- 

* Corresponding Author: siriruang.pha@rmutr.ac.th 
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ช่วยในการคัดแยกเกรดแผ่นยางพารา โดยทำการเปรียบเทียบ 2 
วิธี คือแบบต้นไม้ตัดสินใจแบบ Id3 [9] และ J48 [10, 11]โดย
เลือกวิธีที่ให้ผลค่าความถูกต้องที่มากสุด เพื่อลดความผิดพลาด
ในการเปรียบเทียบด้วยคน จากข้อด้อยของการใช้คนในการคัด
แยกและเปรียบเทียบคุณภาพเกรดยางพารานั้น  มีข้อด้อยที่ไม่
สามารถทำงานได้ต ่อเนื ่องตลอดเวลา และจำเป็นต้องจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญในการคัดแยกอยู่ตลอด  ในกรณีผู้เชี่ยวชาญลาออก 
ทางโรงรมต้องสรรหาและฝึกพนักงานคนใหม่เพื ่อใช้ในการคัด
แยกคุณภาพเกรดแผ่นยางพาราอีกจึงทำให้เส ียเวลาในการ
ทำงาน  
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้เทคนิคการทำ
เหม ืองข ้อม ูลในการค ัดแยกเกรดแผ ่นยางพาราในโรงรม 
กรณีศึกษา : โรงรมบ้านควนหมอทอง จังหวัดพัทลุง และพัฒนา
เป็นระบบเว็บไซต์ขึ้นโดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแผ่นยางพารา
ที ่ร ับซื ้อจากเกษตรกรในแต่ละวัน ตลอดจนข้อมูลจากตลาด
ยางพาราไทย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เป็น
การเชื ่อมต่อข้อมูลและรับรู ้ข ่าวสารปัจจุบันได้ตลอดเวลา 
ตลอดจนการประเม ินความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้งานระบบที่
พัฒนาขึ้นสำหรับนำไปพัฒนาต่อยอดให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มผู้ใช้งานจริงและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  
2. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 การทำเหมืองข้อมูล (Data mining) คือ การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อแยกประเภทจำแนกรูปแบบและความสัมพันธ์ขอข้อมลู
จากฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หรือคลังข้อมูล โดยมีวิธีต่าง ๆ หลาย
วิธี ซึ่งรูปแบบการทำเหมืองข้อมูลนั้นได้รวบรวมความรู้จากหลาย
แขนงเข้าไว้ด้วยกันซึ่งประกอบด้วยระบบการเรียนรู้ขอเครือ่งจกัร 
(Machine Learning) ร่ วมก ั บ ว ิ ทยา -ศาสตร ์ ส า รสน เทศ
(Information Science) สถิติ (Statistic) และระบบฐานข้อมูล 
(Database System) [12] 
2.2 การจําแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) เป็น
กระบวนการสร้างโมเดลจัดการข้อมูลให้อยู่ในกลุ่มที่1กำหนดมา
ให้เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มของข้อมูลได้ และ
เพื่อทํานายว่าข้อมูลควรจัดอยูในกลุ่มใดซึ่งโมเดลที่ใช้จําแนก
ข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามที่ได้กำหนดไว้จะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์
กลุ่มของข้อมูลทดลอง (Training Data) โดยนํา Training Data 
มาสอนให้ระบบเรียนรู้ว ่ามีข้อมูลใดอยู ่ในกลุ ่มเดียวกันบ้าง 

ผลลัพธ ์ที่ ได ้จากการเร ียนร ู ้  ค ือ  โมเดลจัดประเภทข้อมูล 
(Classifier Model) มีเทคนิคที่นิยมใช้งานได้แก่ ต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision Tree) , โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) , 
การตัดสินใจโดยใช้กฎ (Rule-Base) และ นาอีพเบย์ (Baysian 
Naivebayes) [13-15] 
2.3 ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นวิธีการหนึ่งท่ีนิยม ใช้
อย่างแพร่หลายเนื่องจากโมเดลที่ไดส้ามารถแปลความหมายเป็น
กฎการตัดสินใจและเข้าใจได้ง่าย และยังเหมาะสมกับลักษณะ
ของข้อมูลที่คำตอบไม่ใช้ตัวเลขอีกด้วย โดยวิธีของต้นไม้ตัดสินใจ
เป็นการนำโครงสร้างต้นไม้มาช่วยในการทำงานด้านการตัดสินใจ
ต่างๆ โดยประกอบด้วยกฏการตัดสินในในรูปแบบเงื ่อนไขจะ
เกิดขึ้นจากตัวแปรที่ใช้ในการตัดสินใจ เช่น การเลือกซื้อผลไม้ 
พิจารณาวา่ ผลไม้ “ดี” หรือ “เสีย” ในที่น้ี “ดี” หรือ “เสีย” จะ
เป็นตัวแปรที่ใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นไป
ได้ของการระบุเงื่อนไข ดังนี้ ผลไม้ดี ผลไม้เสียและนำไปสู่การ
เลือกแนวทางการทำงาน หรือกิจกรรมได้ดังนี้  ซื ้อ ไม่ซื ้อ การ
ตัดสินใจแบบโครงสร้างต้นไม้นี้มีลักษณะคล้ายกับต้นไม้กลับหัว 
โ ด ย โ ห น ด แ ร ก ส ุ ด จ ะ เ ป็ น ร า ก ข อ ง ต้ น ไ ม้  
(Root Node) แต่ล ะ โห น ด แ ส ด ง ค ุ  ณ ล ั  ก ษ ณ ะ 
(Attribute) แต่ละกิ่งจะแสดงค่าผลในการทดสอบ และโหนดใบ 
(Leaf Node) แสดงคลาสที่กําหนด 
 

 
 

ภาพ 1 ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)[16] 
 

2.4 ยางแผ่นรมควัน (Rubber Smoke Sheet: RSS) คือ ยาง
แผ่นดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว ซึ ่งสามารถแบ่งชั ้นตาม
คุณภาพของยางแต่ละแผ่นออกเป็น 5 ชั ้น โดยพิจารณาจาก
ความบริสุทธ์ิ ความยืดหยุ่น และสี ยางแผ่นรมควันท่ีมีคุณภาพสูง
จะพิจารณาให้เป็นยางแผ่นรมควันชั้น 1 และยางแผ่นรมควันที่มี
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คุณภาพรองลงมาจะได้รับการพิจาณาเป็น ชั้น 2, ชั้น 3, ชั้น 4 
และ ช้ัน 5 ตามลำดับ[17] 
2.5 เว ็บไซต์(Website) ค ือ ส ื ่อนำเสนอข้อม ูลบนเคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์ หรือการรวบรวมหน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่ง
เชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะ
ทางที่เรียกว่า Web Browser โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ 
และเว็บไซต์นั้นถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า 
HTML (Hyper Text Markup Language) และได้มีการพัฒนา
และนำภาษาอื่นๆเข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้มีความสามารถมากขึ้น 
เช่น PHP , SQL , Java ฯลฯ[18, 19] 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ผู้ว ิจ ัยศ ึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของแผ่น
ยางพารา และศึกษาเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื ่อนำไปสู่
วิธีดำเนินการวิจัยซึ่งประกอบด้วย 5 ข้ันตอนดังนี ้

 

 
 

ภาพ 2 กรอบวิธีดำเนินงานวิจยั 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการทำงานของระบบ คือ จัดการ Data 
Set ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 4,000 เรคคอร์ด  
  ขั้นตอนที ่2 กระบวนการประมวลผล โดยทำการคัดเลือกแอ
ททริบิวต์ที่ใช้ในการดำเนินงาน จากนั้นดำเนินการแปลงข้อมูลใน
แต่ละแอททริบิวต์ให้อยู่ในรูปแบบโปรแกรม Microsoft Excel 
สำหรับนำไปประมวลผล ประกอบด้วย 5 แอททริบิวต์ดังนี้   

 2.1 สี (Color) คือ จะเป็นความยืดหยุ่นแลลายดอก
ของยางแต่ละแผ่น ได้แก่ ยืดหยุ่นดีลายดอกเห็นชัด  

 2.2 ความชื้น (Moisture) ได้แก่ ความชื ่อของแผ่น
ยางพารา ประกอบด้วย ไม่เกิน 1.5% ไม่เกิน 2% ไม่เกิน 3% ไม่
เกิน 4.5% 

 2.3 น ้ำหน ัก  (weight) ค ือ  น ้ ำหน ักโดยของแผ่น
ยางพาราแต่ละแผ่น ประกอบด้วย ไม่เกิน 1.5%  ไม่เกิน 2%  ไม่
เกิน 3% ไม่เกิน 4.5% 

 2.4 ค ว า ม ห น า  (thickness) ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย ไ ม่
เกิน 3 มิลลิเมตร และไม่เกิน 4 มิลลิเมตร 

 2.5 ความสะอาด ได้แก่ ความสะอาดต่างๆของแผ่น
ยางพารามีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยู่ในแผ่นได้บ้าง สะอาด
ตลอดแผ่นและมีฟองอากาศสกปรกได้เล็กน้อย สะอาดปราศจาก
ฟองอากาศตลอดแผ่น 

ขั้นตอนที ่3 ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel เพื่อทำการบันทึกไฟล์.csv เพื่อนำเข้าไฟล์ข้อมูลและแปลง
ให้เป็นไฟล์ .arff โดยใช้โปรแกรม Weka เพื่อจำแนกข้อมูลโดย
เลือกชุดทดสอบเป็นชุดฝึกสอน (Use training set)  
  ขั้นตอนท่ี 4 คือ การนำผลการวเิคราะห์จากการประมวลผล
ในขั้นที ่3 มาสรุปผลลัพธ์ 
 ขั้นตอนที่ 5 คือ การนำผลที่ได้จากการจำแนกข้อมูลด้วย
หลักการทำเหมืองข้อมูลไปพัฒนาต่อเป็นเว็บสำหรับใช้งานในโรง
รมบ้านควนหมอทอง จังหวัดพัทลุง 
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3.1 การวิเคราะห์ระบบการคัดแยกแผ่นยางพารา 
 

 
 

ภาพ 3 ผังระบบการทำงานการคัดแยกแผ่นยางพารา 

 
3.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนำผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์
การประเมิน ดังนี้  [20] 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสดุ 

 

4. ผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสามารถแสดงได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
4.1 ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการ
จำแนกข้อมูล 

 
ภาพ 4 ต้นไม้ตัดสินใจ 

 

  จากภาพท่ี 4 สามาถจำแนกกฎทั้งหมดจาก 5/17 โดย
ดูคุณลักษณะค่าน้ำหนักและค่าสีของแผ่นยางรมควันเป็นหลัก 
4.2 ผลการพัฒนาเว็บในการคัดแยกเกรดแผ่นยางพาราในโรง
รม 
  4.2.1 การเข้าสู่ระบบ 
 

 
   

ภาพ 3 การเขา้สู่ระบบ 
 

  4.2.2 หน้าการเข้าใช้งานส่วนผู้ดูแลระบบ 
 

 
 

ภาพ 4 หน้าหลักการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 
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4.2.3 การจัดการไฟล์ภาพ 
 

 
ภาพ 5 การจัดการไฟล์ภาพขอ้มูลยางรมควัน 

  

4.2.4 การคัดแยกเกรดแผ่นยางพารา 
 

 
 

ภาพ 6 ระบบคัดแยกเกรดแผ่นยางพารา 
 

4.3 การประเมินความพึงพอใจการใช้งานของระบบ 
ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลการใช้งานของระบบโดยใช้

แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อระบบการคัดแยกเกรด
แผ่นยางพาราในโรงรม จากเจ้าหน้าท่ีและกลุ่มตัวอย่างจากโรงรม
บ้านควนหมอทอง จังหวัดพัทลุง จำนวน 20 คน 

 
 
 

 

ตาราง 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

ที ่ รายการ ผลการประเมิน 
𝑋 𝑆. 𝐷 ระดับ 

1 ลักษณะรูปแบบการใช้
งานระบบ ความยาก - 
ง่าย 

4.15 0.49 มาก 

2 กระบวนการทำงานของ
ระบบ 

3.75 0.72 มาก 

3 ความถูกต ้อง แม่นยำ 
ของระบบ 

4.10 0.72 มาก 

4 ระบบที ่พัฒนาขึ ้นตรง
ตามว ั ตถ ุ ประสงค ์ที่
ต้องการ 

3.95 0.69 มาก 

5 ลักษณะการออกแบบให้
ใ ช ้ ง าน ง ่ า ย  เ มน ู ไ ม่
ซับซ้อน 

4.10 0.64 มาก 

6 ความสะดวกในการใช้
งานระบบ 

4.10 0.64 มาก 

7 ความพึงพอใจในการใช้
งาน 

4.25 0.72 มาก 

8 ความสามารถของระบบ 
ในการนำไปใช้ประโยชน์ 

4.30 0.52 มาก 

 รวม 4.09 0.37 มาก 
 
 จากตารางที ่ 1 ความพึงพอใจสําหรับระดับความ
คิดเห็นที่มีค่ามากสุด มีเพียง 1 ประเด็น คือ ความสามารถของ

ระบบในการนำไปใช้ประโยชน์ (x̅= 4.30, S.D.= 0.52) คือ ระดับ
มาก  และผลรวมของความพึงพอใจของการใช้งานระบบ อยู่ที่ 

(x̅= 4.09, S.D.= 0.37)  คือ ระดับมาก 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย  

จากงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำ
การอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียดดังนี้
การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลสำหรับคัดแยกเกรดแผ่นยางพาราใน
โรงรมนั้น ผู้วิจัยเลือกวิธีการแบบต้นไม้ตัดสินใจแบบ J48 โดยให้
ค่าความถูกต้องแม่นยำ จากจำนวนกฎทั้งหมด 5/17 เท่ากับ
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99.85% ซึ่งสอดคล้องกับ การวิเคราะห์ผลจากจำนวนกฎทั้งหมด 
13/17 เท่ากับ 76% และดำเนินการนำผลจากการคัดแยกเกรด
แผ่นยางพาราที่ได้ไปพัฒนาต่อเป็นเว็บเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
[21]จริงเพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพมากสุด ซึ่ง
ประกอบด้วยส่วนผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน (เจ้าหน้าท่ีโรงรม) 
และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการคัดแยก
เกรดแผ่นยางพาราผลรวมของความพึงพอใจของการใช้งาน

ระบบอยู่ที ่ (x̅= 4.09, S.D.= 0.37)  คือ ระดับมาก ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ [22] ผลการประเมินความคิดเห็นด้านการใช้งาน
ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรสู ่ตลาดชุมชนโดยใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม โดยความ
เหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่นําเสนอในแต่ละจอภาพ คําสั่งของ
โปรแกรมเป็นคําสั่งที่ใช้สื่อสารกับผู้ใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
และความง่ายในการใช้งานโดยทั้ง 3 ประเด็นมีผลการประเมินอยู่

ในระดับมาก  (x̅= 4.10, S.D.= 0.74) 
   

เอกสารอ้างอิง 
 

[1] Katewongsa, P., et al., The effects of the COVID-19 
pandemic on the physical activity of the Thai 
population: Evidence from Thailand's 
Surveillance on Physical Activity 2020. Journal of 
sport and health science, 2020: p.1-8. 

[2] Suwannarat, P., Ascertaining the competitiveness 
of Thai exports to PRC. Competitiveness Review: 
An International Business Journal, 2017: p.275-299. 

[3] Napasintuwong, O., Rice Economy of Thailand. 
2019. 

[4] Musikavong, C. and S.H. Gheewala, Assessing 
ecological footprints of products from the 
rubber industry and palm oil mills in Thailand. 
Journal of Cleaner Production, 2017. 142: p. 1148-
1157. 

[5] Prasara-A, J. and S.H. Gheewala, Social Life Cycle 
Assessment of Agricultural Products: Experiences 
on Rice, Sugarcane and Cassava in Thailand, in 

Social Life Cycle Assessment. 2 0 1 9 , Springer. p. 1 -
37. 

[6] Rahmat, R., et al. Image classification of ribbed 
smoked sheet using Learning Vector 
Quantization. in Journal of Physics: Conference 
Series. 2017: p.1-9. 

[7] Fibriani, I., A.B. Satriya, and S.B. Utomo. Colour 
Based Image Processing Method for Recognizing 
Ribbed Smoked Sheet Grade. in IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering. 2017. IOP 
Publishing: p.1-6. 

[8] Sowmya, R. and K. Suneetha. Data mining with big 
data. in 2017  1 1 th International Conference on 
Intelligent Systems and Control (ISCO). 2017 .  IEEE: 
p.246-250. 

[9] Phu, V.N., et al., A decision tree using ID3 algorithm 
for English semantic analysis. International Journal 
of Speech Technology, 2017. 20(3): p. 593-613. 

[10] Chandrasekar, P., et al. Improving the prediction 
accuracy of decision tree mining with data 
preprocessing. in 2017 IEEE 41st Annual Computer 
Software and Applications Conference (COMPSAC). 
2017. IEEE: p.481-484. 

[11] Ivan, N., et al., Crime Prediction Using Decision 
Tree (J48) Classification Algorithm. 2017: p.188-
195. 

[12] Sammut, C. and G.I. Webb, Encyclopedia of 
machine learning and data mining. 2 0 1 7 : 
Springer. 

[13] Lu, H., et al., A hybrid feature selection algorithm 
for gene expression data classification. 
Neurocomputing, 2017. 256: p. 56-62. 

[14] Wu, H. and S. Prasad, Convolutional recurrent 
neural networks forhyperspectral data 
classification. Remote Sensing, 2017. 9(3): p. 298. 

[15] Xu, X., et al., Multisource remote sensing data 
classification based on convolutional neural 



3242 

 

  

network. IEEE Transactions on Geoscience and 
Remote Sensing, 2017. 56(2): p. 937-949. 

[16] Damanik, I.S., et al. Decision Tree Optimization in 
C4 .  5  Algorithm Using Genetic Algorithm. in 
Journal of Physics: Conference Series. 2019 .  IOP 
Publishing: p.1-7. 

[17] Sitepu, M.H., A.R. Matondang, and M.T. Sembiring. 
Sustainability Assessment of Natural Rubber 
Primary Processing: A Review. in IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering. 2019. IOP 
Publishing: p.1-7. 

[18] Garett, R., et al., A literature review: website 
design and user engagement. Online journal of 
communication and media technologies, 2 0 1 6 . 
6(3): p.1-14. 

[19] Rogers, M.A., et al., Internet-delivered health 
interventions that work: systematic review of 
meta-analyses and evaluation of website 
availability. Journal of medical Internet research, 
2017. 19(3): p. e90. 

[20] กมลชนก วุฒิญาโณ, เรืองเดช ศิริกิจ. (2020)., การพัฒนา 
โม เดล เช ิ งตรรกะสำหร ั บประ เม ิ นกระบวนก าร 
ประชาสัมพันธ ์ของหน่วยงานภาคร ัฐแห่งหน ึ ่ งโดย
ประยุกต์ ใช้มาตรฐานการประเมินอภิมาน .วารสารวิธี
ว ิทยาการว ิจ ัย ( Journal of Research Methodology: 
JRM), 2020. 33(2) : p.185-196. 

[21] Pradeep, K. and N. Naveen. Predictive analysis of 
diabetes using J4 8  algorithm of classification 
techniques. in 2016 2nd International Conference 
on Contemporary Computing and Informatics (IC3I). 
2016. IEEE : p.347-352. 

[22] อภินันท์ จุ ่นกรณ์ , ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์ , และมงคล รอด
จันทร์. (2020)., การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
สำหรับขนส่งผลิตผลทางการเกษตรสู่ตลาดชุมชนโดยใช้ 
ว ิธ ีการเช ิงพ ันธ ุกรรม .  การประยุกต ์ใช ้เทคโนโลยี  
สารสนเทศ, 2020. 6(1): p. 29-37. 

 

 



3243 

 

  

แอปพลิเคชันสื่อการเรยีนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิตเิสมือนจริงเรื่อง สระภาษาไทยนา่รู้   
Media application with learning virtual dimension technology 

about thai language vowels worth knowing 

 

ธัญญารัตน์ เที่ยงทัด1 และ สกาวรัตน์ จงพัฒนากร2* 
 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
Emails: Thanyarat.nan200940@gmail.com *  

 

บทคัดย่อ 
          การพ ัฒนาแอปพล ิ เคช ันสระภาษาไทยน ่าร ู ้น ี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน , บุคคลทั่วไปที่
ต้องการศึกษาในสระภาษาไทย หรือ ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
          สร้างแอปพลิเคชันด้วยการสร้างเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง
จากโปรแกรม Blender มาใช้ และนำไปพัฒนาต่อด้วยโปรแกรม 
Unity , ภาษาที่ใช้เขียน คือ C#   
          ภายในแอปพลิเคชันมีภาพจําลองเทคโนโลยีมิติเสมือน
จริง, ภาพสองมิติ รวมถึงมีเสียงอธิบายประกอบ ผู้ใช้สามารถ
สัมผัสในอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านในแอปพลิเคชันโดยการหมุน , 
เลื่อนซ้าย-ขวา , ขยายแบบจำลองมิติเสมือนจริง เพื่อศึกษาได้
อย่างชัดเจน และ ทำให้เพลิดเพลิน ช่วยลดความเบื่อหน่ายในการ
เรียนรู้ มีการจัดทำหนังสือ AR Book สระภาษาไทยน่ารู้ ให้ใช้
ควบคู่กัน  
          ผลการใช้งานแอปพลิเคชันจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากร
โรงเรียนบ้านบางเกตุ จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีคำนวณการหา
ค่าเฉลี่ย , ระดับความพึงพอใจที่ดีมากเท่ากับ 5.0 ผลการประเมนิ
เท่ากับ 4.56 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความพึงพอใจในระดับดมีาก 
คำสำคัญ -- เทคโนโลยีมิติเสมือนจริง , สระภาษาไทย 

 
ABSTRACT 

          The development application for Thai vowels 
knowledge, the purpose is want to support students for 
learning Thai vowels and the general public who want 
to learning Thai vowels or want to spend time with 
benefit. 

    Create applications by the augmented reality 
technology from Blender program and continue to 
developed with unity, the writing languages is C#. 
    In the application there had augmented reality, two-
dimensional images, and audio annotations. The user 
can touch on the mobile device and move through the 
application by rotation, sliding to the left-right, 
Expanding the 3D model. For study explicitly and can 
enjoy with them, this application can help to decrease 
boredom for learning. AR Book Thai vowels should be 
used together. 
    The application usage results from the sample group 
of personnel at Banbangket school amount 30 students, 
Using the calculation methods to find the average, The 
highest level of satisfaction was highly rated at 5.0, The 
assessment results was 4.56, which was in the criteria 
with the highly satisfaction. 
Keyword -- Virtual reality system, Thai language vowels. 
 

1. บทนำ 
       ภาษาเป็นสิ ่งสำคัญที ่ใช้ในการติดต่อสื ่อสารของมนุษย์ 
เพราะภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาความคิดของ
มนุษย์ รวมถึงยังเป็นเครื ่องมือถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี
ความคิด และ ประสบการณ์ให้แก่กันและกัน ทำให้มนุษย์มี
ความรู้ที่กว้างขวาง เป็นรากฐานให้เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  
      ในปัจจุบัน การศึกษา และการสื่อสาร ก้าวหน้าไปมาก มี
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยและสามารถนำมาปรับใช้กับสื่อและ
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นวัตกรรมในยุคศตวรรษท่ี 21 ยกตัวอย่างเช่น  AR (Augmented 
reality) คือ เทคโนโลยีมิติเสมือนจริง จะเป็นการนำเทคโนโลยีมา
ผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและมิติเสมือนจริงเข้าด้วยกัน 
ด้วยการใช้ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ โดยวัตถุ
เสมือนที ่ว่านั ้น อาจจะเป็น ภาพ วีดิโอ เสียง ข้อมูลต่างๆที่
ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์ มือถือ หรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาด
เล็กต่างๆ และทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้  
โดยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงดังกล่าว สามารถนำมาพัฒนาแอป
พลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอายุ ตั้งแต่ 3 - 10 ปี โดย
นำเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงสร้างเป็นโมเดล 3 มิติ ประกอบด้วย 
ภาพ เสียง และข้อความ เพื ่อให้เด ็กได้ ศึกษาเร ียนรู ้ผ ่าน
เ ทค โน โ ลยี ม ิ ติ เ ส ม ื อนจ ร ิ งบนอ ุ ปกรณ ์ เ คล ื ่ อ นที่ ผ ่ าน
ระบบปฏิบัต ิการ Android เพื ่อกระตุ ้นการเร ียนรู ้และช่วย
เสริมสร้างการเรียนรู ้ที ่แตกต่างจากหนังสือการเรียนรู ้แบบ
ธรรมดา [1] 

ผู ้วิจัยจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันสื ่อการเรียนรู ้ด้วย
เทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื ่อง สระภาษาไทยน่ารู ้ โดยการนำ
เนื้อหาเกี่ยวกับสระในภาษาไทยแสดงผลประกอบกับเกร็ดความรู้
ที่แตกต่างไปจากเดิม เน้นสีสันและการแสดงผลที่โดดเด่นเพื่อ
ดึงดูดความสนใจจากเด็ก สร้างความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ให้
มากขึ้นอีกด้วย เมื่อผู้เรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าว ก็สามารถ
จดจำได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง [2] 

 
2. ทฤษฎี และ งานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2.1 Augmented Reality Technology  
    AR หรือ เทคโนโลยีมิติเสมือนจริงที ่ผสานระหว่างโลกแห่ง
ความเป็นจริงและมิติเสมือนจริงเข้าด้วยกัน มีบทบาทในหลาย
ด้าน ดังน้ี 
2.1.1 ด้านเกม และ ความบันเทิง โลกเสมือนจริงสามารถ
นำมาใช้เพื่อเสริมสร้างการเล่นเกมและความบันเทิงโดยเฉพาะ
เกมที่มีรูปแบบเล่นตามบทบาท หรือ เกมอาร์พีจี (Roleplaying 
game: RPG) ซึ่งในอนาคตสามารถนําไปรวมกับระบบโลกเสมือน
ผสานโลกจร ิ ง เพ ื ่ อ ให ้ผ ู ้ เ ล ่น  ม ีความร ู ้ ส ึก เหม ือนอย ู ่ ใน
สภาพแวดล้อมจริง [3] 
2.1.2 ด ้านการศ ึกษา สามารถนํามาประยุกต ์ใช ้ร ่วมกับ
เทคโนโลยีอื ่นๆ ที ่เก ี ่ยวข้องในการศึกษา ผู ้เร ียนได้ส ัมผัส
ประสบการณ์ใหม่ในมิติที่เสมือนจริง  

2.1.3 ด้านการแพทย์ สามารถนำมาใช้ทางด้านศัลยแพทย์ทาง
ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้สง่ผลให้การดาํเนินงานการผ่าตัดทีม่ี
ความเสี่ยงเกิดขึ้นน้อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบโลก
เสมือนจริงยังสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น              
เครื่อง X - ray หรือ MRI  
2.1.4 ด้านธุรกิจ สามารถนําเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
มาใช้ในงานที ่เกี ่ยวกับงาน อาคารและสิ ่งก่อสร้างอื ่นๆ เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างการเก็บข้อมูล 
ภาคสนามโดยเฉพาะทีมงานสํารวจทางธรณีวิทยา  สามารถ
ทำงานผ่านระบบโลกเสมือนผสานโลกจริง ซึ่งระบบจะสามารถนำ
ภาพความจริงเสมือนผสานกับโลกจริงที ่ได้ทับซ้อนกันระหว่าง
วัตถุเสมือน จริงของงานก่อสร้างหรือวัสดุต ่างๆ ที ่ต้องการ
ออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องที่แน่นอนกับภาพจริงที่
เกิดขึ้นของพื้นที่ก่อสร้าง ช่วยให้วางแผนการตัดสินใจก่อสร้างได้
อย่างเหมาะสม  
2.2 วูโฟเรีย (Vuforia)  
    เป็น SDK สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน AR ซึ่ง “รวมทุก
อย่างไว้ใน SDK เดียว” สามารถตรวจจับวัตถุประเภทที่ต่างกัน
ออกไปได้ เช่นรูปภาพ วัตถุ หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งแบบ 
2 มิติ และ 3 มิติ, รองรับการทำ Virtual Buttons, การสร้างแผน
ที่ 3 มิติ ด้วย Smart Terrain [4] 
2.3 เบลนเดอร์ (Blender)  
    โปรแกรมเบลนเดอร ์  เป ็นซอฟต ์แวร ์ เสร ีสำหร ับงาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ สามารถใช้สร้าง โมเดลสามมิติ , คลี่ 
UV , ทำพื้นผิว (Texture), จัดการการเคลื่อนไหวแบบใช้กระดูก, 
จำลองการไหลของน้ำ, จำลองผิวหนัง, คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน, 
เร็นเดอร์, พาทิเคิล, การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์อื่นๆ  
2.4 ยูนิตี้ (Unity)  
    เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างเกมโดยการสร้างเกมจะต้องใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ในการใส่ความสามารถ โดยภาษาท่ีใช้หลักๆจะ
มีอยู่ 2 ภาษานั่นก็คือ ภาษา C# และ ภาษา JavaScript.  
 

3. กระบวนการออกแบบ และ พัฒนาระบบ 
     การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยีมิติ
เสมือนจริงเรื่อง สระภาษาไทยน่ารู้ครั้งนี้ ผู้จัดทําได้ศึกษา และ มี
วิธีขั ้นตอนการดําเนินงานที ่มีความเกี ่ยวเนื ่องกับการจัดทำ
โครงงานในหัวข้อ ต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
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3.1 การศึกษาและสำรวจความต้องการระบบ 
    สมัยก่อนมีการเรียนการสอนเรื่องสระภาษาไทยในรูปแบบที่
ธรรมดาเป็นแบบการสอนที่ใช้สื่อสองมิติ (ทั้งในหนังสือเรียน และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) ยังไม่มีการสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถแสดง
ภาพจําลองเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงของสระภาษาไทยในรูปแบบ 
3 มิติ ทำให้ไม่สามารถเห็นภาพในสัดส่วนต่างๆแบบ 360 องศา 
จึงเป็นการเรียนรู้ที่ธรรมดาไม่ค่อยน่าสนใจ อาจทำให้เกิดความ
เบื่อหน่ายในการเรียนรู้ ผู้จัดทำจึงต้องการแก้ไขปรับปรุง และ 
เพิ่มเติมสิ ่งที่ทำให้การเรียนนั้นไม่น่าเบื ่อ ด้วยการพัฒนาแอป
พลิเคชันนี ้ 
3.2 รายละเอียดแอปพลิเคชัน  
    ผู ้ใช้ต้องมีแอปพลิเคชันเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงของสระ
ภาษาไทยน่าร ู ้  โดยแอปพลิเคชันจะสามารถใช ้งานได ้บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมี
ความสามารถต่าง ๆ ดังนี ้
3.2.1 แสดงภาพจําลองเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถเห็นภาพ 3 มิติของสระภาษาไทย  
3.2.2 แสดงภาพจําลองเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงของสิ่งที่สระ
ภาษาไทยประสมอยู่ เช่น สระฤา แทนโดย ฤาษี เป็นต้น 
3.2.3 แสดงภาพ 2 มิติเพื ่ออธิบายสระภาษาไทยในแต่ละตัว
3.2.4 มีเสียงประกอบการดำเนินแอปพลิเคชัน รวมถึงมีเสียง
อธิบายของสระภาษาไทยในแต่ละตัว 
รูปแผนภาพ Use Case Diagram 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. ประโยชน์ที่ได้รับ 
     แอปพลิเคชันนี้สามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้
ภายในโรงเรียน,ศูนย์การเรียนรู้ รวมไปถึงผู้ปกครองใช้เป็นสื่อ
ประกอบการสอน หรือ บุคคลธรรมดาที่ต้องการศึกษาในเรื ่อง
สระภาษาไทย โดยคาดหวังว่าจะมีส่วนในการเพิ่มความรู้ในด้าน

สระภาษาไทย และ ทำให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้นรวมถึงช่วยลด
ความเบื่อหน่าย เป็นการเรียนรู้แบบมีมิติ และมีสีสันมากยิ่งข้ึน 

5. แอปพลิเคชัน  
      จากการศึกษาเพื่อจัดทำในหัวข้อเรื่อง แอปพลิเคชันสื่อการ
เรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงสระภาษาไทยน่ารู้ จะมี
รายละเอียดการทำงานดังน้ี 
5.1 หน้าเข้าสู่ระบบ คือ หน้าที่นำเข้าสู่แอปพลิเคชัน โดยมีเสียง
ประกอบยินดีต้อนรับ หลังจากนั้นกดที่ปุ่มเล่นตรงกลางจะไปสู่
หน้าวิธีใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 หน้าเขา้สู่ระบบ 
 

5.2 หน้าวิธีใช้งาน คือ หน้าที่อธิบายวิธีใช้งานแอปพลิเคชันต่าง 
หลังจากกดปุ่มบ้านจะไปสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 3 หน้าวิธีใช้งาน 

 
5.3 หน้าหลัก ภายในหน้านี้จะมีปุ่มให้เลือกดังนี้ 

• ปุ่มรูปหนังสือจะเป็นปุ่มนำไปสู่หน้าวิธีใช้งาน 

• ปุ่มรูปคนจะเป็นปุ่มที่นำไปสู่หน้าแสดงรายละเอียดของ
ผู้จัดทำ 

• ปุ่มระดับชั้นอนุบาลจะเปิดกล้องของอุปกรณ์อัตโนมัติ
เพื ่อพร้อมที่จะส่องรูปภาพ marker และ แสดงภาพ
จําลองเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงของหมวดอนุบาล 

ภาพ 1 แผนภาพ Use Case Diagram แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีมิติเสมือนจริงเร่ือง สระภาษาไทยน่ารู้ 
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• ปุ่มระดับชั้นประถมจะเปิดกล้องของอุปกรณ์อัตโนมัติ
เพื ่อพร้อมที่จะส่องรูปภาพ marker และ แสดงภาพ
จําลองเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงของหมวดประถม 

• ปุ่มฝึกท่องสระภาษาไทยจะเป็นปุ่มที่นำไปสู่หน้าท่อง
สระภาษาไทย 

• ปุ่มลูกศรออก เมื่อกดแล้วจะออกจากแอปพลิเคชัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 หน้าหลัก 

 
5.4 หน้าระดับชั้นอนุบาล คือ หน้าของหมวดหมู่อนุบาล จะ
แสดงภาพจําลองเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงของสระภาษาไทยเมื่อ
ส่อง marker ของสระนั้น และ ภาพ 2 มิติ พร้อมกับเสียงอธิบาย
ประกอบ ภายในหน้าระดับชั้นอนุบาลจะมีปุ่มรูปตัว i เมื่อกดแล้ว 
จะมีภาพอธิบายว่าภาพจําลองเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงในรูปแบบ 
3 มิตินั ้น สามารถเคลื่อนย้าย,หมุน,ขยายได้ และ มีปุ ่มบ้านที่
สำหรับกลับไปสู่หน้าหลัก     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 หน้าระดบัชั้นอนุบาล 

 
5.5 หน้าระดับชั้นประถม คือ หน้าของหมวดหมู่ประถมจะแสดง
ภาพจําลองเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงของสิ ่งที ่สระภาษาไทย
ประสมอยู่ เช่น สระฤา แทนโดย ฤาษี เมื่อส่อง marker ของสระ
ฤา และ ภาพ 2 มิติ พร้อมกับเสียงอธิบายประกอบ ภายในหน้า
ระดับชั้นประถมจะมีปุ่มรูปตัว i เมื่อกดแล้ว จะมีภาพอธิบายว่า
ภาพจําลองเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิตินั้น สามารถ

เคลื่อนย้าย,หมุน,ขยายได้ และ มีปุ่มบ้านที่สำหรับกลับไปสู่หน้า
หลัก 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพ 6 หน้าระดบัชั้นประถม 
 

5.6 หน้าฝึกท่องสระภาษาไทย ภายในหน้านี้จะมีปุม่ที่เป็นรูป
สระต่างๆอยู่ เมื่อกดปุ่มแล้วจะมเีสียงอ่านของสระนั้นๆ และ มี
ปุ่มบ้านท่ีสำหรับกลับไปสูห่น้าหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7 หน้าฝกึท่องสระภาษาไทย 
 

6. การประเมินผล 
6.1 การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คุณครูโรงเรียนบ้านบางเกตุ อ.ชะอำ     
จ.เพชรบุรี, นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเกตุ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
และ บุคคลทั่วไป จำนวน 30 คน  
6.2 เครื ่องมือที่ใช้สอบถามครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
6.3 ผู ้จัดทําได้หาค่าทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าเฉลี ่ย, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ เปรียบเทียบค่าสถิติมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับดมีาก   
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับด ี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
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ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ 
 
 

รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยการประเมิน 

  
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. การส่องแล้วเกดิภาพสาม
มิติ  

4.85 0.03 ระดับดี
มาก 

2. ข้อมูลมีความถูกต้อง 4.50 0.55 ระดับดี
มาก 

3. แอปพล ิ เ คช ั นม ี ค วาม
ทันสมัย 

4.56 0.35 ระดับดี
มาก 

4. ใช้สีที่เหมาะสม 4.68 0.10 ระดับดี
มาก 

5. รูปแบบของตัวอักษร
เหมาะสม 

4.24 0.16 ระดับด ี

6. มีความสวยงามสะดุดตา 4.78 0.05 ระดับดี
มาก 

7. ความ เสม ื อนจร ิ งของ
แบบจำลอง 

4.10 0.20 ระดับด ี

8. ต ิดต ั ้ งแอปพล ิ เคช ันลง
โทรศัพท์ หรือ แท็ปแล็ตได้ 
อย่างสะดวก 

4.55 0.32 ระดับดี
มาก 

9. ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 4.65 0.14 ระดับดี
มาก 

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ใช้งาน 

4.67 0.11 ระดับดี
มาก 

สรุปผลโดยรวม 4.56 0.20 ระดับดี
มาก 

     

     จากตารางที่ 1 การประเมินผลความพึงพอใจในการใช้แอป
พลิเคชันสื่อการเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงของผู ้ใช้
จำนวณ 30 คน มีค่าเฉลี ่ยการประเมินเท่าก ับ 4.56 , ส ่วน
เบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.20 สรุปการผลประเมินความพึง
พอใจในระบบของผู้ใช้พบว่าอยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 

7. สรุปผล 
       การพัฒนาแอปพลิเคชันสระภาษาไทยน่ารู้ด้วยเทคโนโลยี
มิติเสมือนจริงได้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  อีกทั้งสร้างความเพลิน
เพลิน และช่วยลดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู ้ ถือว่าประสบ
ผลสำเร็จสามารถนำไปใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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บทคัดย่อ 
แอปพลิเคชันสื ่อการสอนภาษาต่างประเทศสำหรับเด็ก

ประถมศึกษาปีที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และช่วยเสริมทักษะทางด้านภาษา 
ทั้งทางด้านการอ่านและการฟัง โดยได้แบ่งคำศัพท์หมวดหมู่
ต่างๆ เช่น ตัวเลข สิ ่งของรอบกาย สัตว์เลี้ยง และบทสนทนา
เบื ้องต ้น เพื่อเสร ิมสร ้างในการเร ียนรู้ทางด้านภาษา และ
นอกจากนี้หลังจากได้เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดต่างๆ ทางด้านแอป
พลิเคชันยังมีแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดระดับความรู้ความ
เข้าใจที่ผู้ใช้งานจะได้จากบทเรียนนั้น ๆ อีกด้วย ซึ่งทางด้านของ
แอปพลิเคชันนี้ได้พัฒนาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วย
ภาษาจาวา และได้มีการจัดการให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล 
คำสำคัญ – แอปพลิเคชัน, การเรียนรู้ภาษา, จาวา, ไฟร์เบส 
 

ABSTRACT 
 The language learning application for primary 
education (grade 1) purposed to use for teaching and 
learning material in English and Chinese languages. This 
application consisted of four lessons of both languages: 
the vocabulary of numbers, vocabulary of objects in 
everyday life, vocabulary of pets, and basic 
conversation. The application included listening 
function and lesson exercises that supported to 
increase the understanding of language learning. The 
application has been developed base on android 
operating system with JAVA language. Moreover, the 
information has been managed in form of database. 

Keywords –  Application, Language Learning, Java, 
Firebase 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สมาคมอาเซียน การใช้

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นภาษาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
เนื่องจากสองภาษานี้จะเป็นภาษากลางในอนาคตอันใกล้ และ
เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง การ
พูด การอ ่าน การเข ียน และบุคคลใดที ่สามารถส ื ่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้ นั ้นยอมมีโอกาสทางด้านการทำงาน
มากกว่าบุคคลอืน่ในอนาคต และด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงให้การ
ผลักดันและสนับสนุนในการเรียนรู้ทางด้านภาษา ซึ่งมีส่วนสำคัญ
ในการพัฒนาในประเทศ การพัฒนาคนและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้
ในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า แอปพลิเคชันเป็นอีกหนึ่งช่อง
ทางเลือกที่จะช่วยให้การเข้าถึงการเรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะ
เนื่องจากปัจจุบันการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับความนิยม ผู้ใช้
สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู ้ที ่อยู ่ใกล้ตัว ทำให้นักเรียนและ
นักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ
เว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งข้ึน  

เกมเป็นสิ่งที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ในวิชาต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย การเล่นเกมช่วยให้
นักเรียนหรือนักศึกษามีความสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ ช่วยให้
ผู้เรียนรู้มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ เกมส่วนใหญ่ที่นำมาใช้
ในการเป็นสื่อการเรียนการสอนมีอยู่ 3 ประเภท คือ เกมแบบไม่

ขัน เกมแบบแข่งขัน และเกมจำลองสถานการณ์มีการแข่ง [4] 
การนำเกมมาช่วยในการเรียนรู ้ จะสามารถช่วยในการฝึกการ
จดจำจากรูปภาพหรือสิ่งที่เห็น และมาวิเคราะห์เพื่อนำความรู้ที่
ได้จากเกมนั้นไปใช้ 
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู ้พัฒนาจึงเกิดแนวคิดในการ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับเป็น
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนในรูปแบบเกม 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยการสอน
คำศัพท์ การออกเสียง การสะกดคำ และจะมีแบบทดสอบหลัง
เรียนในแต่ละบทเพื่อทดสอบความเข้าใจจากบทเรียน ที่สามารถ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษาให้แก่ผู้เรียนได้ 
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ความสำคัญของภาษาต่างประเทศ 

ปัจจุบันในโลกของเราก้าวเข้าสู่โลกที่เรียกว่า ศตวรรษ
ที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพประเทศ สังคม รวมไปถึง
ครอบครัว ที่จะต้องรู้จักการประยุกต์ใช้สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การศึกษา หรือเทคโนโลยี โดยมีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนา
รากฐานคือ การพัฒนาเด็ก ในด้านของการพัฒนาทางการศึกษา
ที่สำคัญนั้นจะมีทางด้าน เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยภาษา ”ภาษา“
หลักทั ่วโลกตอนนี ้คงจะหนี  ภาษาที ่ เป ็นภาษากลางอย่าง 
”ภาษาอังกฤษ“ ไปไม่ได้ และควรเริ่มจากผู้ปกครองที่มีส่วนช่วย
หลักในการสอนและพัฒนาเด็ก ๆ ให้พัฒนาในด้านภาษาอังกฤษ 
โดยอาศัยการเน้นย้ำคำศัพท์เป็นคำ ๆ แล้วค่อยพัฒนาไปเป็น
ประโยคที่มีความยาวเพิ่มขึ้น โดยที่จะย้ำคำศัพท์นั้นจนกว่าเด็ก
จะสามารถจำและออกเสียงตามได้อย่างถูกต้อง [1] 

ในปัจจุบันนี้ที่โลกได้มีการใช้ภาษาในการเป็นสื่อกลาง
ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในด้านธุระกิจ ขนส่งต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่
ใช่ภาษาในการพูดคุยในการทำธุรกิจ เนื่องจากตอนนี้ประเทศจีน
ม ีการขยายต ัวทางด ้านเศรษฐก ิจอย ่างรวดเร ็ว  และการ
ติดต่อสื่อสารกับชาวจีนด้วยภาษาจีนจึงมีความจำเป็นอย่างมาก
สำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในปัจจุบันชาวจีนที่
เดินทางมาท่องเที่ยวและทำธุระกิจในประเทศไทยมีจำนวนมาก
เป็นอันดับหนึ่งและนี่คืออีกปัจจัยที่ทำให้ภาษาจีนนั้นมีบทบาท
และมีความจำเป็นในการที ่จะต้องศึกษาและพัฒนาด้านการ
สื่อสารภาษาจีนสำหรับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 
2.2 การพัฒนาการของเด็ก 

การเรียนรู ้ของเด็กในการศึกษาขั ้นปฐมวัยที ่มีการ
พัฒนาในด้านการจดจำและกล้าแสดงออก จากผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นว่า เด็กนั้นมีความสามารถในการเรียนรู้ผ่านทางประสาท
สัมผัสทั้งหมด ยิ่งเราสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็กมากจะ

ทำให้เด็กมีการพัฒนาทางด้านสมองได้มากยิ่งขึ้น และเมื่อเด็กเข้า
สู่ช่วงอายุ 3 ปี จะเริ่มมีการพัฒนาในด้านการกล้าที่จะอ่านและ
ออกเสียงคำและประโยคภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที ่พบเจอได้ใน
ชีวิตประจำวัน ซึ่งเด็กจะออกเสียงได้ด้วยความมั่นใจ แม้ว่าจะผิด
หรือถูกก็ตามและเมื่อเด็ก มีความรู้และพื้นฐานจากสิ่งท่ีได้ลองทำ
และฝึกด้วยตนเองแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือจะต้องศึกษาและ
เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ที่ถูกต้องซึ่งสามารถให้คำแนะนำ
เด็ก ๆ ได้เวลาที่ผิดจะทำให้เป็นการเรียนรู้อย่างถูกต้อง [2] 
2.3 ไฟร์เบส (Firebase) 

ไฟร์เบส เป็นบริการแพลตฟอร์ม สำหรับพัฒนาแอป
พลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชัน เป็นแพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือ
และโครงสร้างพื ้นฐานที ่ได ้ร ับการออกแบบมาเพื ่อช่วยให้
น ักพัฒนาสามารถสร ้างแอปพลิเคชันที ่ม ีค ุณภาพสูง เป็น
ฐานข้อมูลที่มี API ที่ช่วยให้นักพัฒนาในการจัดเก็บข้อมูลและ
เชื่อมต่อข้อมูล[3] 

โดยที่แอปพลิเคชันสื ่อการสอนภาษาต่างประเทศ
สำหรับเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 เลือกใช้ไฟร์เบส ในการพัฒนาเป็น
ฐานข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชัน ซึ่งมีการทำงานได้อย่างเรียลไทม์
ผ่านระบบคลาวด์ 
2.4 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Operating 
System) 
 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นระบบปฏิบัติการที่
ได้รับความนิยมจากนักพัฒนาแอปพลิเคชัน เนื่องจากเป็นระบบ
ทีม่ ีAndroid SDK (Software Development kit) และเปิดเผย
ซอฟต์แวร์ต ้นฉบับ (Open Source) [5] ซึ ่งเป็นแหล่งศึกษา
ข้อมูลที ่สำคัญของนักพัฒนา รวมถึงความนิยมในการใช้งาน
ระบบปฏ ิบ ั ต ิ ก ารแอนดรอยด ์ ในอ ุ ปกรณ ์ ต ่ า ง  ๆ  เ ช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น ซึ่งในการพัฒนา
แอปพล ิ เคช ันส ื ่อการสอนภาษาต ่างประเทศจ ึงเล ือกใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการพัฒนาแอปพลิ เคชัน เพื่อ
รองรับได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย 
 

3. วิธีดำเนินงานวิจัย 
การวิเคราะห์ระบบได้ศึกษาถึงความต้องการที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู ้ใช้ โดยนำความต้องการของระบบมาออกแบบ
ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้เพื่อตรงตามความต้องการและขอบเขตที่วาง
ไว้ โดยนำเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเข้ามาช่วยในการจัดการ ในส่วน
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ผู้ใช้งานสามารถเลือกภาษาและบทเรียนที่ตนเองสนใจเพื่อที่จะ
ได้ศึกษาสิ ่งที ่ตนเองสนใจและยังมีแบบทดสอบหลังเรียนจบ
บทเรียนนั้น ๆ ว่าเข้าใจดีแค่ไหนกับสิ่ งที่เรียน โดยการพัฒนา
โปรแกรมจะใช้ภาษาจาวา พัฒนาบนแอนดรอยด์ สตูดิโอ และใช้
ฐานข้อมูลไฟร์เบส 
3.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
1) แผนภาพการทำงานของระบบ (Use case Diagram) 
 ในการวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วยข้อมูล ผู ้ใช้งาน
สามารถ ตั้งชื ่อผู ้ใช้งาน เลือกภาษา ดูคำศัพท์การนับตัวเลข 
คำศัพท์สิ่งของรอบกาย คำศัพท์สัตว์เลี้ยง บทสนทนาเบื้องต้น ทำ
แบบทดสอบ คะแนนและลำดับ ในส่วนของผู้พัฒนาระบบจะทำ
การจัดการฐานข้อมูลของคำศัพท์ในหมวดต่าง ๆ ดังรูปที่ 1 
 

 
 

ภาพ 1 Use case Diagram 

 
2) แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) 
 การทำงานของแอปพลิเคชันโดยเริ ่มจากเลือกภาษา 
อังกฤษหรือจีนและระบบจะแสดงบทเรียนให้ผู ้ใช้งานได้เลือก
บทเรียนที่อยากจะเรียนรู้ ได้แก่ คำศัพท์ตัวเลข คำศัพท์สิ่งของ
รอบกาย คำศัพท์สัตว์เลี้ยง และบทสนทนาเบื้องต้น เมื่อเรียนแต่
ละบทเสร็จระบบจะมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนให้ได้ทำ เมื่อ
ผู้ใช้งานตอบแบบสอบถามผิดระบบจะทำการแจ้งเตือนเมื่อทำผิด
และจะแสดงคำตอบที่ถูก ถ้าตอบถูกจะไปยังคำถามตอบไปและ
เมื่อทำแบบทดสอบท้ังหมดเสร็จระบบจะมีการคิดคะแนนของแต่

ละบทแล้วดูอันดับของตัวเองได้ ดังรูปที่ 2 
 

 
 

ภาพ 2 Activity Diagram 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 หน้าแรกของแอปพลิเคชันแสดงปุ่มเลือกภาษา ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ดังรูปที่ 3 
 

 
 

ภาพ 3 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน 
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หน้าจอแสดงบทเรียน เมื่อคลิกปุ่มเลือกภาษาอังกฤษ
จะแสดงบทเรียนทั้ง 4 บทเรียน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกบทเรยีน
ที่ตัวเองสนใจ ดังรูปภาพ 4 
 

 
 

ภาพ 4 แสดงบทเรียนภาษาอังกฤษ 
 

 หน้าจอแสดงคำศัพท์ตัวเลข เมื่อคลิกปุ่มเลือกคำศัพท์ตัวเลข
จะแสดงคำศัพท์ตัวเลข ภาษาอังกฤษ ดังรูปที่ 5  
 

หมวดภาษาอังกฤษ หมวดภาษาจีน 
 

ภาพ 5 แสดงบทเรียนคำศัพท์ตัวเลข 
 

 หน้าจอแสดงเนื้อหาคำศัพท์ตัวเลข เมื่อคลิกปุ่มเลือกคำศัพท์
จะแสดงเนื้อหาคำศัพท์ของสิ่งที่เลือกออกมา ได้แก่ คำศัพท์ คำ
อ่าน คำแปล และเสียง ดังภาพ 6 
 

หมวดภาษาอังกฤษ หมวดภาษาจีน 
 

ภาพ 6 แสดงเนื้อหาคำศัพท์ตวัเลข 
 

 หน้าจอแสดงหมวดคำศัพท์สิ่งของรอบกาย เมื่อคลิกปุ่มเลือก
คำศัพท์สิ่งของรอบกาย จะแสดงหมวดคำศำศัพท์สิ่งของรอบกาย 
ดังรูปที่ 7 
 

 
 

ภาพ 7 แสดงหมวดคำศัพท์สิ่งของรอบกาย 
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 หน้าจอแสดงคำศัพท์สิ่งของภายในบ้าน เมื่อคลิกปุ่มเลือก
คำศัพท์สิ่งของภายในบ้าน จะแสดงคำศัพท์สิ่งของภายในบ้าน 
ภาษาอังกฤษ ดังภาพ 8 
 

หมวดภาษาอังกฤษ หมวดภาษาจีน 
 

ภาพ 8 แสดงคำศัพท์สิ่งของภายในบ้าน 
  

 หน้าจอแสดงคำศัพท์อุปกรณ์การเรียน เมื ่อคลิกปุ่มเลือก
คำศัพท์อุปกรณ์การเรียน จะแสดงคำศัพท์อุปกรณ์การเรียน 
ภาษาอังกฤษ ดังรูปที่ 9 
 

หมวดภาษาอังกฤษ หมวดภาษาจีน 
 

ภาพ 9 แสดงคำศัพท์อุปกรณ์การเรียน 
 

 หน้าจอแสดงคำศัพท์เครื่องแต่งกาย เมื่อคลิกปุ่มเลือกคำศัพท์
เครื่องแต่งกาย จะแสดงคำศัพท์เครื่องแต่งกาย ภาษาอังกฤษ ดัง
รูปที่ 10 
 

หมวดภาษาอังกฤษ หมวดภาษาจีน 
 

ภาพ 10 แสดงคำศัพท์เครื่องแต่งกาย 
 

 หน้าจอแสดงคำศัพทส์ัตว์เลี้ยง เมือ่คลิกปุ่มเลือกคำศัพท์สตัว์
เลี้ยง จะแสดงคำศัพท์คำศัพทส์ัตวเ์ลี้ยง ภาษาอังกฤษ ดังรูปที่ 11 
 

หมวดภาษาอังกฤษ หมวดภาษาจีน 

 

ภาพ 11 แสดงคำศัพท์สัตว์เลี้ยง 
 

 หน้าจอแสดงหมวดการสนทนาเบื้องต้น เมื่อคลิกปุ่มเลือกการ
สนทนาเบื้องต้น จะแสดงหมวดการสนทนาเบื้องต้น ดังรูปที่ 12 
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 ภาพ 12 แสดงหมวดการสนทนาเบื้องต้น 
 

 หน้าจอแสดงคำศัพท์การทักทาย เมื่อคลิกปุ่มเลือกคำศัพท์
การทักทาย จะแสดงคำศัพท์การทักทาย ดังภาพ 13 
 

หมวดภาษาอังกฤษ หมวดภาษาจีน 
 

ภาพ 13 แสดงคำศัพท์การทักทาย 
 

 หน้าจอแสดงคำศัพท์การแนะนำตัว เมื่อคลิกปุ่มเลือกคำศัพท์
การแนะนำตัว จะแสดงคำศัพท์การแนะนำตัว ดังภาพ 14 
 

หมวดภาษาอังกฤษ หมวดภาษาจีน 
 

ภาพ 14 แสดงคำศัพท์การแนะนำตัว 
 

 หน้าจอแสดงคำศัพท์การแสดงความเสียใจ เมื่อคลิกปุ่มเลือก
คำศัพท์การแสดงความเสียใจ จะแสดงคำศัพท์การแสดงความ
เสียใจ ดังภาพ 15 
 

หมวดภาษาอังกฤษ หมวดภาษาจีน 
 

ภาพ 15 แสดงคำศัพท์การแสดงความเสียใจ 
 

 หน้าจอแสดงคำศัพท์การแสดงความขอบคุณ เมื ่อคลิกปุ่ม
เลือกคำศัพท์การแสดงความขอบคุณ จะแสดงคำศัพท์การแสดง
ความขอบคุณ ดังภาพ 16 
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หมวดภาษาอังกฤษ หมวดภาษาจีน 
 

ภาพ 16 แสดงคำศัพท์การแสดงความขอบคุณ 
 

 หน้าจอแสดงแบบทดสอบ เมื่อคลิกปุ่มทำแบบทดสอบ จะ
แสดงบททดสอบของแต่ละบทที ่กำลังเรียนอยู่  เพื ่อวัดระดับ
ความรู้ความเข้าใจของการเรียนรู้บทนั้น ดังภาพ 17 
 

 
 

ภาพ 17 แสดงแบบทดสอบ 
 

 หน้าจอแสดงผลคะแนนแตล่ะบท เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จจะ
มีคะแนนแบบทดสอบของแต่ละบทเรียนให้ ดังภาพ 18 
 

 
 

ภาพ 18 แสดงผลคะแนนแต่ละบท 
 

5. แบบประเมิน 
  ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ผู้พัฒนาได้นำ
โปรแกรมไปให้คุณครูของโรงเรียนราษฎร์ศึกษา จ.สระบุรี ใช้
จำนวน 15 ท่าน  เพื่อวัดประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยการ
ทดสอบนี้จะใช้ข้อมูลจำลองในการทดสอบระบบ ซึ่งได้ผลการ
ประ เม ินความพ ึ งพอใจต ่ อ แอปพล ิ เ คช ันส ื ่ อการสอน
ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที ่ 1 อยู่ในระดับ 
มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1 
 

ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจจากคุณครูของโรงเรียน
ราษฎร์ศึกษา จ.สระบุร ี

เรื่องที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ด้านที่ 1 การใช้งานแอปพลิเคชัน 
1. ความสมบูรณ์ของระบบ 4.60 0.51 มากที่สุด 
2. ความสะดวกในการใช้งาน 4.67 0.49 มากที่สุด 
3. ความสวยงามของระบบ 4.40 0.63 มาก 

ภาพรวม 4.56 0.54 มากที่สุด 
ด้านที่ 2 การทำงานของระบบ 
1. ความถูกต้องของคำศัพท ์ 4.60 0.51 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องของคำอา่น 3.93 0.59 มาก 
3. ความถูกต้องของคำแปล 4.53 0.64 มากที่สุด 
4. ความถูกต้องของเสียง 4.00 0.76 มาก 
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5. ความถูกต้องของ
แบบทดสอบ 

4.33 0.49 มาก 

ภาพรวม 4.28 0.60 มาก 
ด้านที่ 3 การออกแบบแอปพลิเคชัน 
1 ด้านการออกแบบ 4.27 0.46 มาก 
2 ด้านสีและตัวอักษร 4.40 0.51 มาก 

ภาพรวม 4.33 0.48 มาก 
 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของคุณครู ระดับความพึงพอใจ

ในด้านการใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.56, S.D. = 0.54) 

ระดับความพึงพอใจในด้านการทำงานของระบบอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.28, 
S.D. = 0.60) ระดับความพึงพอใจในด้านการออกแบบแอปพลิเคชันอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 4.33, S.D. = 0.48) 
 

6. สรุปผลวิจัย 
แอปพลิเคชันสื่อการสอนภาษาต่างประเทศสำหรับเด็ก

ประถมศึกษาปีที ่ 1 พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างสื ่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และช่วยเสริมทักษะทางด้านภาษา 
ทั้งทางด้านการอ่านและการฟัง โดยได้แบ่งหมวดหมู่การเรียนรู้
ภาษา ได่แก่ ตัวเลข สิ่งของรอบกาย สัตว์เลี้ยง และบทสนทนา
เบื้องต้น เพื่อให้สะดวกในการเรียนรู้ และนอกจากนี้หลังจากได้
เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดต่างๆ แอปพลิเคชันยังมีแบบทดสอบหลัง
เรียน เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจที่ผู้เรียนได้รับจากบทเรียน
นั้น ๆ ด้วย ซึ่งระดับความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันสื่อการ
สอนภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึง
พอใจอยู ่ในระดับมาก ในอนาคตสามารถเพิ ่มเต ิมคำศัพท์
หมวดหมู่ หรือแบบฝึกหัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านระบบ
ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ
ให้กับผู้เรียนได้มากยิ่งข้ึน 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนตัยต์ระกลู. (2016). การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นชุดการเรียนรูภ้าษาสำหรับเด็กบน
โทรศัพท์เคลื่อนที.่ พระนครศรีอยธุยา : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภมูิ. 
[2] ยศวีร ์ สายฟ้า. (2555). แนวการปฏิบัต ิที ่ เหมาะสมตาม
พัฒนาการในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น. วารสารครุ
ศาสตร์. ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 2. พฤศจิกายน 2555. หน้า 122. 

[3] Jirawatee. (2563). รู้จัก Firebase Realtime Database 
ตั้งแต่ Zero จนเป็น Hero. สืบคน้เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563. 
จาก https://medium.com/firebasethailand/รู้จัก -
firebase-realtime-database-ตัง้แต่-zero-จนเป็น -hero-
5d09210e6fd6 
[4] ทิศนา แขมมณี. (2552). การสอนโดยใช้เกม(game). สืบค้น
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2563. จาก
http://innovation.kpru.ac.th/web18/551121826/innovat
ion/index.php/1/8-2013-12-04-08-08-35/10-2014-02-04-
18-31-20. 
[5] beerkung. (2013). ระบบปฏิบัติการ ANDROID. สืบค้นเมื่อ 
5 ธันวาคม 2563. จาก www.beerkung.wordpress.com/
ระบบปฏิบตัิการรุ่นล่าส/ระบบปฏบิัติการ-android/. 
 

https://medium.com/@jirawatee?source=post_page-----5d09210e6fd6--------------------------------


3256 

 

   
 

ระบบซื้อสินค้าโอทอปออนไลน์บนมือถือ 
OTOP Online Shopping System on Mobile 
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บทคัดย่อ 
    ระบบซื้อสินค้าโอทอปออนไลน์บนมือถือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษา ค้นคว้า ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และเพื่อออกแบบ
และพัฒนาระบบซื ้อขายสินค้าโอทอปออนไลน์บนมือถือ ใช้
แก้ปัญหาการขายสินค้าที่มีการเข้าถึงน้อยในปัจจุบันของจังหวัด
หนองคาย จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบซื้อสินค้าโอทอปออน
ไลน์บนมือถือ ซึ่งประกอบด้วย ระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์บนมือ
ถือ และระบบ Order Tracking บนเว ็บ สามารถเพิ ่มความ
รวดเร็วในการสั่งซื้อให้กับลูกค้า การตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และการติดตามสินค้าได้แบบ Real-time ช่วยในด้านของ
การจัดการสินค้าอย่างเป็นระบบ ทางทีมนักพัฒนาได้ใช้เครื่องมือ
สำหรับพัฒนา อย่าง Laravel ,Flutter , Xampp , Postman 
 
คำสำคัญ –  โอทอป, ระบบขายสินค้าออนไลน์, โทรศัพท์มือถือ, 
ระบบการติดตามสินค้า  
 

ABSTRACT 
    OTOP online shopping system on mobile The goal is 
to study and research the online ordering system. And 
to design and develop online trading OTOP products 
on mobile phones. Used to solve the problem of 
selling less accessible products at present in Nong Khai 
Province. So has the concept of developing OTOP 
online shopping system on mobile. This includes a 
mobile online ordering system and a web-based order 
tracking system that can enhance customer orders. 
Satisfying customer demand and real-time tracking of 
products help in systematic product management. The 

developers have used development tools such as 
Laravel, Flutter, Xampp, Postman. 
 
Keywords – OTOP, E-Commerce, Smart phone, Tracking 
 

1. บทนำ 
    ปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันของธุรกิจ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่วนมากจะเป็นการขายในรูปแบบ
ออนไลน์ ทำใหก้ารขายสินค้าโอทอปของจังหวัดหนองคาย 
ประกอบไปด้วย แม่ถ้วนหมูกระจก ปลาแดดเดียว กล้วยธัญพืช 
แม่อารักษ ์และอื่นๆ ขายสินคา้ไดย้ากมากขึ้น และการขายสินค้า
โอทอปในจังหวัดหนองคายยังคงเป็นแบบออฟไลน์คือการขายใน
รูปแบบหน้ารา้นส่งผลให้ยอดขายเติบโตช้ากว่าสินค้าท่ีขายแบบ
ออนไลน์  
 โดยทีมพัฒนาโครงการจึงได้คิดที่จะแก้ปัญหานี้โดยการทำให้
เป็นระบบซื้อขายแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อ
ช่วยให้สินค้าโอทอปได้มีการขายที่ง่าย และสินค้ามีการเข้าถึง
มากขึ้นจากการขายแบบออนไลน์บนมือถือ ซึ่งระบบซื้อสินค้าโอ
ทอปออนไลน์บนมือถือประกอบด้วย 3 ระบบย่อยได้แก่ 1) ส่วน
ฝั่งของหลังร้าน (back-end) ผู ้ดูแลระบบหรือผู้ประกอบการ
สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายการ ราคา และ โปรโมชัน 
ของสินค้าได้ ผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน อีกทั้งยังสามารถดู
ยอดขาย กำไร-ขาดทุน การคงเหลือของสินค้าตามวันและเวลาที่
กำหนดได้ 2) ส่วนของหน้าร้าน (frontend) ลูกค้าสามารถใช้งาน
บนมือถือโดยระบบจะแสดงรายการและรายละเอียดของสินค้าให้
ลูกค้า และสรุปจำนวนและราคาของสินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าเลือก
ซื้อ รวมทั้งระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3) ส่วนการรับและส่ง
ข้อมูลระหว่างเว็บแอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชันบนมือถือ (API) 

mailto:narubate_p@kkumail.com
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คือการนำข้อมูลสินค้าโอทอปทั้งหมดที่อยู่ในเว็บแอปพลิเคชัน
ส่งผ่าน API ไปยังแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เลือกซื ้อสินค้าและชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ 
จากนั้นจะส่งข้อมูลออร์เดอร์สินค้าและการชำระเงินผ่าน API 
มายังเว็บแอปพลิเคชันให้กับเจ้าของร้าน 
    วัตถุประสงค์โครงงานนี้คือ เพื ่อศึกษา ค้นคว้า ระบบการ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์และเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบซื้อสินค้า
โอทอปออนไลน์บนมือถือ และ เพื่อช่วยให้สินค้าโอทอปของ
จังหวัดหนองคายได้มีการขายที่ง่ายรวมถึงมีการเข้าถึงมากขึ้น
จากการขายแบบออนไลน์บนมือถือ 
 ขอบเขตของโครงงานนี้คือ การสั่งซื้อสินค้าสมารถสั่งซื้อได้
เฉพาะบนมือถือ ผู้ประกอบการเปิดร้านค้า เพื่อจัดการสินค้าโอ
ทอปจะใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ 
    ประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้เว็บไซต์การจัดการขายสินค้าโอทอ
ปออนไลน์ของจังหวัดหนองคาย และแอปพลิเคชันบนมือถือทำ
ให้ลูกค้ามีความสะดวกและง่ายต่อการสั่งซื ้อสินค้าบนมือถือ 
ส่งผลให้สินค้าโอทอปเป็นที่รู ้จักมากขึ้น สามารถสร้างรายได้
ให้กับสินค้าโอทอปของชุมชนในจังหวัดหนองคายและลูกค้า
สามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้า และบริการได้ทุกที ทุกเวลา 
 

2. ทฤษฎีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 แนวคิดทีเ่กี่ยวข้อง 
    พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) คือ การซื้อขายสินคา้
หรือบริการโดยส่งข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่าย 
เช่น Internet ถ้าผู้ใช้มีเครื่องคอมพิวเตอร์คู่สายโทรศัพท์ โมเด็ม
และเป็นสมาชิกของบริการ Internetก็สามารถทําการค้าผ่าน
ระบบเคร ือข่ายได้  และ E-Commerce เป ็นการผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยี Internet กับการจําหน่ายสินค้าและบริการ 
โดยสามารถนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการ
ผ่านทาง Internet สู่คนทั่วโลกภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทํา
ให้การดําเนินการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
รายได้ในระยะเวลาอันสั้นกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ มี
ขั้นตอนท่ีสําคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การค้นหาข้อมูล ข้ันตอนแรก
ของการซื้อสินค้าเป็นการค้นหาข้อมูลสินค้าที่ต้องการ  แล้วนํา
ข้อมูลแต่ละร้านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน โดยใช้เว็บไซต์ที่
นิยมหรือ Search Engines เช่น google 2) การสั่งซื้อสินค้า เมื่อ
ลูกคาเลือกสินค้าที่ต้องการแล้ว จะนํารายการที่ต้องการเข้าสู่

ระบบตะกร้า และจะมีการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด  โดยลูกค้า
สามารถปรับเปลี่ยนรายการและปริมาณที่สั่งได้ 3) การชําระเงิน 
เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าที่ต้องการ ในขั้นถัดมาจะเป็นการ
กําหนดวิธีการชําระเงิน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าว่าจะ
เลือกวิธีไหน 4) การส่งมอบสินค้า เมื่อลูกค้ากําหนดวิธีการชําระ
เงินเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่วิธีเลือกส่งสินค้า ซึ่งการส่งมอบสินค้า
อาจจัดส่งให้ลูกค้าโดยตรง การใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้า หรือ
ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนกสิ์ 5) การให้บริการหลังการขายหลังจาก
เสร็จสิ้นการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ร้านค้าต้องมีบริการหลังการขาย
ให้กับลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นติดต่อกับลูกค้าผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล์และเว็บบอร์ด [1] 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
    โครงงานวิจัยในหัวข้อระบบจัดการการขายสินค้า OTOP มี
วัตถุประสงค์เพื่สามารถทำให้การสั่งสินค้า OTOP ของลูกค้ามี
ความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบจะประกอบไปด้วย
ผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งาน (User) ซึ่งในส่วนผู้ดูแลระบบ 
สามารถจัดการสินค้า เช่น เพิ่ม ลบ แก้ไข เรียกดูสินค้า ตรวจสอบ
การส ั ่ งซ ื ้อ รายงานส ินค ้าคงเหล ือและรายงานยอดขาย
ประจำเดือนและในส่วนของผู้ใช้งานจะสามารถสมัครสมาชิก ทำ
การสั่งซื้อสินค้า และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าได้  [2] 
โครงงานวิจัยเว็บแอปพลิเคชันแนะนำสินค้าโอท็อปในจังหวดัศรี
สะเกษ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบแนะนําสินค้าโอทอปใน
จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อประเมิน ความพึงพอใจของระบบ
แนะนําสินค้าโอทอปในจังหวัดศรีสะเกษ การพัฒนาเพื่อให้ได้
ระบบสารสนเทศที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับธุรกิจจําหน่ายสนิค้า
โอทอป ใช้หลักการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ผู้จัดทําได้วิเคราะห์
ออกแบบระบบและพัฒนาระบบประกอบไปดว้ย แผนภาพตาราง
ความสัมพันธ์ (E-R Diagram) การออกแบบการไหลของข้อมูล 
(Data Flow Diagram) มาประยุกต์และในส่วนของการติดต่อ
ระหว่างผู ้ใช้กับระบบ ได้ ออกแบบระบบให้มีการทํางานใน
รูปแบบของ Web Browser Applications โดยใช้ภาษา PHP 
ทํางานร่วมกับระบบจัดการ ฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้ได้ระบบ
ที่สามารถเข้าถึงได้จากหลายช่องทางทั้งทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุ
คลและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่
มีต่อระบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า จากผู้ใช้จํานวน 50 คน มีความพึง
พอใจในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก [3] การพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) คือ โปรแกรมประยุกต์ที่
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จะเข้าถึงด้วยโปรแกรม Internet Browser ซึ่งทําให้เหมาะสม
สําหรับงานท่ีต้องการข้อมูลแบบ Real Time จะพบข้อดีของเว็บ
แอปพลิเคชัน คือข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบ มีการไหลเวียนใน
แบบ Online จึงสามารถโต้ตอบกับ ผู้ใช้บริการแบบ Real Time 
ทําให้เกิดความประทับใจ [4] 
2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
   Xampp เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จำลอง web 
server เพื่อไว้ทดสอบสคริปหรือเว็บไซต์ในเครื่อง โดยที่ไม่ต้อง
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการติดตั้ง
และใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาสำหรบั
พัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยม MySQL ฐานข้อมูล Apache 
จะทำหน้าที ่เป็นเว็บเซิร ์ฟเวอร์  Perl อีกทั ้งย ังมาพร้อมกับ
OpenSSL phpMyadmin (ระบบบริหารฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย 
PHP เพื ่อใช้เชื ่อมต่อไปยังฐานข้อม ูล  สนับสนุนฐานข้อมูล 
MySQL และ SQLite โปรแกรม Xampp จะอยู่ในรูปแบบของ
ไฟล์Zip tar 7z หร ื อ  exe โปรแกรม  Xampp อยู่ ภ ายใต้
ใบอน ุญาตของ GNU General Public License แต ่บางครั้ ง
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของลิขสิทธิ์ในการใช้งาน จึงควร
ติดตามและตรวจสอบโปรแกรมด้วย [5] 
    Flutter ค ือ Framework ที ่ ใช ้สร ้าง UI สำหร ับ Mobile 
Application ที่สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ทั้ง iOS และ 
Android ในเวลาเดียวกัน โดยภาษาที่ใช้ใน Flutter นั้นจะเป็น
ภาษา dart ซึ่งถูกพัฒนาโดย Google และที่สำคัญคือเป็น open 
source ที ่สามารถใช้งานได ้แบบฟรีๆ  จุดเด ่นหลัก ๆ ของ 
Flutter คือ ระบบ Hot Reload โดยเมื่อมีการทดสอบ การสร้าง
การ add features หรือการกระทำต่าง ๆ กับ UI จะต้องมีการ 
reload เพื่อให้หน้า UI update ซึ่งระบบ Hot Reload จะเข้า
มาช่วยในส่วนของการ reload โดยจุดเด่นของระบบนี้คือการย่น
ระยะเวลาที่ใช้ในการ reload ให้เหลือเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น 
ทำให้การพัฒนา UI ของ application มีความรวดเร็วขึ้นอย่าง
มาก และยังมีจุดเด่นอื่น ๆ ที่ช่วยให้การพัฒนาเป็นไปได้ง่ายขึ้น
ไม่ว ่าจะเป็น Build-In ที ่ช ่วยในการออกแบบ UI ให้ม ีความ
สวยงามยิ ่งขึ ้นอย่าง Material Design และ Cupertino (iOS-
flavor) มี Framework ที่ช่วยให้การทำ animation ต่าง ๆ หรอื 
gesture ของ UI เป็นเรื ่องง่ายยิ ่งขึ ้น และยังสามารถใช้งาน
ร่วมกับ IDE ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันอย่าง VS Code และ 
Android Studio ได้อีกด้วย [6] 

    Laravel คือ PHP Framework ตัวหนึ่งที่ใช้การออกแบบมา
เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั ่นในรูปแบบ MVC (Model Views 
Controller) ทำให้การเขียน Code ดูสะอาดสามารถอ่านและ
แก้ไขได้ง่าย และยังสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ๆ โดย
ผู้พัฒนาคือนายTaylor Otwell และ Source Code ได้ถูกเก็บ
ไว้บน Host ของ Github ในปัจจุบันมีการนำมาใช้งานอย่าง
แพร่หลายทำให้สามารถหาข้อมูลหรือตัวอย่างการใช้งานเกี่ยวกับ
Laravel Framework เวลาติดปัญหาที่คิดไม่ตกได้อย่างไม่ยาก
และจาก Version 5.4 ที่พึ่งมีการอัพเดทไปนั้นทำให้มั่นใจได้ว่า
Laravel นั้นยังไม่หยุดการพัฒนา [7] 
    Postman คือเครื่องมือสำหรับช่วยในการพัฒนา API ทดสอบ
การทำงานของ Service รวมถึงการ Mock Service อีกด้วย ซึ่ง
ช่วยทำเรื ่องยาก ๆ ให้กลายเป็นเรื ่องง่าย โดยความนิยมของ 
Postman หลัก ๆ มาจาก UI ที่สวยงามใช้งานง่ายกว่า Tools 
อื่น ๆ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องภาษาโปรแกรมมิ่งก็
สามารถใช้งานได้อย่างสบาย ความสามารถหลักของ Postman 
ก็จะประกอบไปด ้วย  การทดสอบ API การTest API แบบ 
Automated สามารถใช ้ งานได ้บน Chrome โดยผ ู ้ ใช ้ ไม่
จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องและการ Mock Service 
[8] 
 

3. การวิเคราะห์ระบบ 
3.1 ความต้องการของระบบ   
    ระบบซื้อสินค้าโอทอปออนไลน์บนมือถือ ซึ่งประกอบด้วย 2 
ส่วน 1) ส่วนฝั่งของหลังร้าน (back-end) สำหรับผู้ดูแลระบบ
หรือผู้ประกอบการสามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายการ ราคา 
และ โปรโมชัน ของสินค้าได้ ผ่านระบบเว็บแอปพลิเคช่ัน อีกทั้ง
ยังสามารถดูยอดขาย กำไร-ขาดทุน การคงเหลือของสินค้าตาม
วันและเวลาที่กำหนดได้ 2) ส่วนของหน้าร้าน (frontend) ลูกค้า
สามารถใช ้งานบนม ือถ ือโดยระบบจะแสดงรายการและ
รายละเอียดของสินค้าให้ลูกค้า และสรุปจำนวนและราคาของ
สินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าเลือกซื้อ รวมทั้งระยะเวลาในการจัดส่ง
สินค้าอีกด้วย  
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าและการจัดเก็บข้อมลู  
    ระบบซื ้อสินค้าโอทอปออนไลน์บนมือถือแบ่งการทำงาน
ออกเป็น 3 ส่วน  

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2127-php-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2589-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-gnu.html
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     ส่วนที่ 1 สำหรับ ผู ้ดูแลระบบ ประกอบไปด้วยข้อมูลการ
ทำงานที่สำคัญ 1) ข้อมูลชื ่อประเภทสินค้า  2) ข้อมูล Email 
และ Password ในการเข้าสู่ระบบ 
     ส่วนที่ 2 สำหรับ เจ้าของร้าน ประกอบไปด้วยข้อมูลการ
ทำงานที ่สำคัญ 1) ข ้อม ูลหมายเลขพัสด ุ 2) ข้อม ูลส ินค้า
ประกอบด้วยชื่อสินค้าหมวดหมู่ราคารายละเอียดสินค้าหรือ
เรื่องราวสินค้าจํานวนสินค้าและรูปภาพสินค้า 3) ข้อมูลโปรโมชัน
สินค้าประกอบด้วยสินค้าที่ต้องการทําโปรโมชันชื่อโปรโมชัน
รายละเอียดโปรโมชันวันที่เริ่มใช้โปรโมชันวันที่สิ้นสุดโปรโมชัน
ราคาโปรโมชันรูปภาพโปรโมชัน 4) ข้อมูลคูปองส่วนลด ประกอบ
ไปด้วย รายละเอียด ราคาส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต ์ราคาส่วนลด 5) 
ข้อมูล Email และ Password ในการเข้าสู่ระบบ 
   ส่วนที่ 3 สำหรับ ผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วยข้อมูลการทำงานท่ี
สำคัญ 1) ข้อมูล Email และ Password ในการเข้าสู ่ระบบ 2) 
Login สมัครสมาชิกผ่านทาง Facebook 3) ข้อมูลคะแนนสินค้า
4) ข้อมูลรีวิวสินค้า 5) แสดงข้อมูลสินค้า 6) แสดงข้อมูลโปรโม
ชัน 7) แสดงข้อมูลสินค้าที ่ส ั ่งสินค้ากับทาง Application 8) 
ติดตามสถานะของสินค้า 9) แสดงข้อมูลของ User 10) แสดง
ข้อมูลคะแนนสินค้า 11) แสดงข้อมูลคูปองส่วนลด 
 3.2.1. โครงสร้างซอฟต์แวร์ 

ภาพ 1 โครงสร้างซอฟต์แวร ์
 

    โครงสร้างการทำงานของระบบ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน มือ
ถือ เว็บไซด์ ดังแสดงได้ภาพที่ 2 ภาพแสดงถึงภาพรวมระบบ โดย
ข้อมูลเริ่มจากเจ้าของร้านและ ผู้ดูแลระบบจัดการ เพิ่มข้อมูล
สินค้าและโปรโมชันสินค้าที่ เว็ปแอพพลิเคช่ันและนําไปเก็บที่
ดาต้าเบส และ API จะเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลไปยัง
โปรแกรมประยุกต์บนมือถือ  และแอพพลิเคช่ันจะแสดงข้อมูล
สินค้าต่าง ๆ เพื่อใหผู้้ใช้เลือกซื้อสินค้าได้  
    เมื ่อ ผู้ใช้เลือกเซื ้อสินค้าที่ต้องการแล้ว จะส่งข้อมูลไปยัง
ตะกร้าสินค้า และผู้ใช้ ต้องยืนยันการสั่งซื้อหลังจากนั้น API จะ

ส่งข้อมูลการสั่งซื ้อไปยังดาต้าเบสและเว็ปแอพพลิเคช่ันจะนํา
ข้อมูลการสั่งซื้อไปแสดงท่ีหน้าออร์เดอร์สินค้า 
    โดย API ที่ใช้ทางทีมพัฒนาโครงการได้สร้างขึ้นมาเอง โดยทำ
การเขียน API ให้รับและส่งข้อมูลระหว่าง Web application 
กับ Mobile application โดยใช้โปรแกรม Postman 
    การจ่ายเงินของผู้ใช้งาน สามารถโอนเงินตามราคาสินคา้และ
ทำการแนบสลิปมากับ Mobile application และ API จะทำ
การร ับข ้อม ูลสล ิปการโอยเง ินไปย ังออร ์ เดอร ์ของ  Web 
application จากนั้นเจ้าของร้านจะทำการยืนยันการโอนเมื่อมี
หลักฐานการโอนเงิน กรณีที ่ผู ้ใช้งาน สั ่งสินค้าจากหลายร้าน 
ระบบจะทำการแยกบิล และส่งไปยังร้านค้าต่าง ๆ เพื่อทำการ
ยืนยันออร์เดอร์  

4. การทดสอบการทำงานและผลการทดสอบ 
4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบ 

     การทดสอบการทำงานของระบบ ใช้เครื่องมือในการทดสอบ
ประกอยไปด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ intel Core i7-6500U CPU 
@ 2.50GHz RAM 8.00 GB , 64 bit จำนวน 3เครื่อง PHP เวอร์
ช่ัน 7.3.9  Laravel เวอร์ช่ัน 7 ,MySQL,Flutterเวอร์ช่ัน 1.22.3 
ทดสอบบนอุปกร์แอนดรอยเวอร์ชั ่น 10 แรม6GB รุ ่น OPPO 
CPH1823 

4.2 การทดสอบการทำงาน 

 
ภาพ 2 แผนผังของเว็บไซต ์

 
4.2.1 สำหรับเจ้าของร้านบน Web application 

ภาพ 3 หน้าจัดการออรเ์ดอรส์ินคา้ 
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    ผลการทดสอบการทำงานในหน้าจัดการออร์เดอร์ส ินค้า 
สามารถดูรายการออร์เดอร์ที่ผู้ใช้งานสั่งซื้อมาได้ ดังถาพท่ี 3 

    ด้านข้อมูล: ครบถ้วน , ด้านการใช้งาน: สามารถใช้งานได้จริง 
 

ภาพ 4 หน้ารายละเอียดออร์เดอรส์ินค้า 

    ผลการทดสอบการทำงานในหน้ารายละเอียดออร์เดอร์สินค้า 
สามารถยืนยันการโอนเงินด้วยหลักฐานสลิปการโอนเงิน และทำ
การจัดส่งตามที่อยู่จัดส่งของผู้ใช้งานได้ ดังถาพที่ 4 

    ด้านข้อมูล: ครบถ้วน , ด้านการใช้งาน: สามารถใช้งานได้จริง 

ภาพ 5 หน้าแสดงกำไร ขาดทุน 
 

    ผลการทดสอบการทำงานในหน้าแสดงกำไร ขาดทุนสามารถ
แสดงกำไร หรือขาดทุนต่อเดือน และแสดงภาพรวมของกำไร
และขาดทุนได้ ดังถาพท่ี 5 
    ด้านข้อมูล: ครบถ้วน , ด้านการใช้งาน: สามารถใช้งานได้จริง 

ภาพ 6 หน้าจัดการคลังสินค้า 
 

    ผลการทดสอบการทำงานในหน้าคลังสินค้า สามารถดูจำนวน
คงเหลือของสินค้าได้ และสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขสินค้าได้ ดัง
ถาพที่ 6 
    ด้านข้อมูล: ครบถ้วน , ด้านการใช้งาน: สามารถใช้งานได้จริง 
 
 
4.2.1 สำหรับผู้ดูแลระบบบน Web application 

ภาพ 7 หน้าตรวจสอบร้านค้าท้ังหมด 
 

    ผลการทดสอบการทำงานในหน้าตรวจสอบร้านค้าทั้งหมด 
สามารถดูชื่อรายชื่อร้านค้าทั้งหมดและสามารถดูชื่อเจ้าของร้าน
ได้ ดังถาพท่ี 7 
    ด้านข้อมูล: ครบถ้วน , ด้านการใช้งาน: สามารถใช้งานได้จริง 

ภาพ 8 หน้าจัดการผู้ใช้งาน 
 

    ผลการทดสอบการทำงานในหน้าจัดการผู้ใช้งาน สามารถดู
รายชื่อผู้ใช้งาน อีเมลล์ เบอร์โทร และประเภทผู้ใช้งานได้ และ
สามารถ แก้ไขสถานะผู้ใช้งานได้ โดยสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น
ผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้ใช้งานท่ัวไป  ดังถาพท่ี 8 
    ด้านข้อมูล: ครบถ้วน , ด้านการใช้งาน: สามารถใช้งานได้จริง 
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ภาพ 9 หน้าจัดการประเภทสินค้า 
 

    ผลการทดสอบการทำงานในหน้าจ ัดการประเภทส ินค้า 
สามารถดูรายการประเภทสินค้าที่มี และสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข
ประเภทสินค้าได้  ดังถาพท่ี 9 
    ด้านข้อมูล: ครบถ้วน , ด้านการใช้งาน: สามารถใช้งานได้จริง 
4.2.1 สำหรับผู้ใช้งานบน Mobile application 

ภาพ 10 หน้าติดตามสินค้าแบบเรยีลไทม ์
 

    ผลการทดสอบการทำงานการติดตามสินค้าของผู้ใช้งานแบบ
เรียลไทม์ สามารถติดตามสถานะของสินค้าได้ว่าอยู่ในสถานะใด 
เช่น สถานะ กำลังจัดส่ง ส่งมอบแล้ว ดังแสดงได้ จากภาพที ่10  

    ด้านข้อมูล: ครบถ้วน , ด้านการใช้งาน: สามารถใช้งานได้จริง 

 
ภาพ 11 หน้าตะกร้าสินค้า 

    ผลการทดสอบการทำงานการเลือกสินค้ามาใส่ในตะกร้า
สินค้า สามารถกดสั่งซื้อสินค้าจากตะกร้าสินค้าของผู้ใช้งานได้  
และสามารถชำระเงินได้ โดยการโอนเงิน และแนบสลิปเพื่อ
ยืนยันการโอนได้ ดังแสดงได้จากภาพที่ 11  

ด้านข้อมูล: ครบถ้วน , ด้านการใช้งาน: สามารถใช้งานไดจ้ริง   
  

ภาพ 12 หน้ารายละเอียดสินค้า 
 

    ผลการทดสอบการทำงานในหน้ารายละเอียดสินค้า สามารถ
ดูรายละเอียดของสินค้าได้ สามารถเพิ่มลงตะกร้าหรือซื้อทนัทีได้ 
ดังถาพท่ี 12 
    ด้านข้อมูล: ครบถ้วน , ด้านการใช้งาน: สามารถใช้งานได้จริง 

 

 
ภาพ 13 หน้าแสดงรายการสินคา้ 

 
    ผลการทดสอบการทำงานในหน้าแสดงรายการสนิค้า สามารถ
แสดงรายการสินค้าโอทอปและแสดงราคาได้ ดังถาพท่ี 13 
    ด้านข้อมูล: ครบถ้วน , ด้านการใช้งาน: สามารถใช้งานได้จริง 
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ภาพ 13 หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้งาน 

 
    ผลการทดสอบการทำงานในหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้งาน สามารถตั้ง
ค่าบัญชีได้ สามารถดูประวัติการซื้อได้ สามารถดูสินค้าที่ต้อง
ชำระเงินได้ สามารถติดตามสถานะสินค้าได้ ดังถาพท่ี 13 
    ด้านข้อมูล: ครบถ้วน , ด้านการใช้งาน: สามารถใช้งานได้จริง 

4.3 ผลการทดสอบ 

    การทดสอบการทำงานของระบบ ใช้วิธีการเช็คการทำงาน
ของฟังก์ชันที่พัฒนาตามตารางที่ 1 ดังนี้ โดยทำการทดสอบใน
เรื่องความถูกต้องของข้อมูล และการใช้งานของระบบ 
ตาราง 1 การทดสอบ 
 

ฟังก์ชัน ผู้ใช้งาน ผลการดำเนินงาน 

จัดการสินค้า เจ้าของร้าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

จัดการโปรโมชัน เจ้าของร้าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

จัดการคูปองสินค้า เจ้าของร้าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

จัดการออร์เดอร ์ เจ้าของร้าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

สั่งซ้ือสินค้า ผู้ใช้งาน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ตะกร้าสินค้า 
 

ผู้ใช้งาน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ตรวจสอบร้านค้า
ทั้งหมด 

ผู้ดูแลระบบ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

จัดการประเภทสินค้า ผู้ดูแลระบบ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

    การทดสอบการทำงานของระบบ ใช้วิธีการวัดผลการทำงาน
ของฟังก์ขันระบบที่สามารถใช้งานได้ โดยทำการทดสอบตาม
ฟังก์ชันท่ีทีมนักพัฒนาเสนอมาตั้งแต่ต้น ตามตาราง 2 ดังนี ้
ตาราง 2 ผลการทดสอบ 
 

ฟังก์ชัน ผู้ใช้งาน ผลการดำเนินงาน 

จัดการสินค้า เจ้าของร้าน ผ่าน 

จัดการโปรโมชัน เจ้าของร้าน ผ่าน 

จัดการคูปองสินค้า เจ้าของร้าน ผ่าน 

จัดการออร์เดอร ์ เจ้าของร้าน ผ่าน 

สั่งซ้ือสินค้า ผู้ใช้งาน ผ่าน 

ตะกร้าสินค้า ผู้ใช้งาน ผ่าน 

ตรวจสอบร้านค้า
ทั้งหมด 

ผู้ดูแลระบบ ผ่าน 

จัดการประเภทสินค้า ผู้ดูแลระบบ ผ่าน 

 
5. สรุปผลการทำงาน 

    ระบบซื้อสินค้าโอทอปออนไลน์บนมือถือ ซึ่งประกอบด้วย 2 
ส่วน 1) ส่วนฝั่งของหลังร้าน (back-end) สำหรับผู้ดูแลระบบ
หรือผู้ประกอบการสามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายการ ราคา 
และ โปรโมชัน ของสินค้าได้ ผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน อีกทั้ง
ยังสามารถดูยอดขาย กำไร-ขาดทุน การคงเหลือของสินค้าตาม
วันและเวลาที่กำหนดได้ 2) ส่วนของหน้าร้าน (frontend) ลูกค้า
สามารถใช ้งานบนม ือถ ือโดยระบบจะแสดงรายการและ
รายละเอียดของสินค้าให้ลูกค้า และสรุปจำนวนและราคาของ
สินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าเลือกซื้อ รวมทั้งระยะเวลาในการจัดส่ง
สินค้าอีกด้วย และจากข้างต้นที่กล่าวมา ทางทีมพัฒนาโครงการ
ได้ทำการทดลองการทำงานของ web application สามารถใช้
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งานได้ครบทุกฟังก์ชันเช่น สามารถจัดการข้อมูลสินค้า โปรโมชัน 
ค ูปองส ่วนลด และออร ์ เดอร ์ส ินค ้า ได ้  ส ่วนของ mobile 
application สามารถทำงานได้ครบทุกฟังก์ชันเช่น สามารถ
สั่งซื้อสินค้า และติดตามสถานะของสินค้าแบบ Real-time  
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บทคัดย่อ 
 โครงงานนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อนำเสนอถึงแนวทางในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหน้าร้านและหลัง
ร ้ า น ข อ ง ร ้ า น เ ส า ไ ฟ ฟ ้ า  ก ร ณ ี ศ ึ ก ษ า ร ้ า น 
สุรศักดิ์การไฟฟ้า ซึ่งผู้พัฒนาใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือใน
เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงาน ผลของการศึกษาพบว่า ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านไฟฟ้านี้ สามารถแบ่งการ
ทำงานได้เป็น 4 การจัดการย่อย คือ การจัดการรับคำสั่งซื้อของ
ลูกค้า การจัดการสั่งซื้อวัตถุดิบ การจัดการการผลิต และการ
จัดการการขนส่ง โดยการวิเคราะห์และออกแบบเพื่อพัฒนา
ระบบจะใช้แนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ( SDLC 
) เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้
ในเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการร้านค้าเสาไฟฟ้าที่ครบวงจร อีกทั้งสามารถนำหลักการ
ออกแบบนี้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการร้านคา้ที่มีลักษณะ
และรูปแบบการดำเนินการใกล้เคียงกันได้ 
 
       คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้าน
เสาไฟฟ้า, การจัดการผลิต, การจัดการขนส่ง 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study is to propose the guidelines 
for developing the concrete power pole shop 
management information systems, a case study of 
Surasak shop. The project was conducted through 
interviews for gathering information. related to the 

system. The study found that the concrete power pole 
shop management information systems for this case 
study are divided into four main functions is customer 
order management, raw material order management, 
production management, and transportation 
management. The analysis and design of this system is 
based on the concept of an Information Systems 
Development Cycle (SDLC). The results can be applied 
to formulate design for developing that the concrete 
power pole shop management information systems 
and can be applied to other shops of similar size and 
context. 
 
Keywords: concrete power pole shop management 
information systems, production management, 
transportation management  

1. บทนำ 
เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดการธุรกิจ ทั้งด้าน

การติดต่อสื่อสาร ด้านการจัดการบัญชี ด้านการจัดการผลิต ด้าน
การจัดการหน้าร้านและด้านการจัดการขนส่ง ฯลฯปัจจุบันธุรกิจ
ขายเสาไฟฟ้าของร้านสุรศักดิ์การไฟฟ้า ยังคงทำงานในรูปแบบ
การทำด้วยมือ [1]  โดยมีผู ้จัดการร้านเป็นคนจัดการเพียงคน
เดียว ทำให้ธุรกิจประสบปัญหาทางด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
ทั้งนี้เพราะการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานยังคงใช้เป็น
เอกสารกระดาษในการเก็บบันทึกและใช้มือ ทำให้เอกสาร
บางส่วนชำรุดหรือมีการสูญหาย และเกิดความยุ่งยากในการ
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ค้นหาเอกสาร ส่งผลกระทบไปถึงปัญหาทางด้านการจัดคิวการ
ขนส่งไปยังลูกค้าเกิดความล่าช้าและผิดพลาด การจัดการบัญชีมี
ความผิดพลาด รวมถึงปัญหาทางด้านการแสดงรายงานการ
สรุปผลการดำเนินงานไม่ทันต่อความต้องการของเจ้าของกิจการ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นข้างต้น ทำให้ผู้พัฒนามีแนวคิดที่
จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านเสาไฟฟ้า ซึ่งระบบ
เน้นไปที ่การจ ัดการและผลิตและจัดส ่งส ินค้ารวมถึงการ
จัดการขอ้มูลพื้นฐานของหน้าร้าน 

 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

2.1 เพื ่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการหน้าร้ าน            
การจัดการผลิตและการจัดการการส่งสินค้า 
2.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการหน้าร้าน
แ ล ะ ห ล ั ง ร ้ า น ข อ ง ร ้ า น เ ส า ไ ฟ ฟ ้ า  ก ร ณ ี ศ ึ ก ษ า ร ้ า น 
สุรศักดิ์การไฟฟ้า 
 

3. แนวทางการพัฒนา 
เพื่อให้การพัฒนาระบบการจัดการร้านเสาไฟฟ้าให้ได้ตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้ในการพัฒนาจะใช้การ 
พัฒนาแบบวงจรการพัฒนาระบบ  (SDLC : 
System Development Life Cycle) ระบบสารสนเทศท้ังหลาย
มีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนสิ้นสุดวงจรนี้จะเป็นขั้นตอน 
ที่เป็นลำดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย เป็นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่ง
นักวิเคราะห์ระบบต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละขั้นตอน
จะต้องทำอะไร และทำอย่างไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบม อยู่
ด้วยกัน 7 ขั้นตอน ได้แก่ การทำความเข้าใจปัญหา การศึกษา
ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ การออกแบบระบบ การสร้างหรือ
พัฒนาระบบ การปรับเปลี่ยน และการบำรุงรักษา [2] 

นอกจากนี้แนวทางการพัฒนาระบบ ผู้พัฒนาได้ดำเนินตาม
กรอบการทำงานของระบบต้นแบบการผลิตเสาไฟฟ้า [1] และ
การสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ สรุปดังภาพ 1  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพ 1 แผนภาพการดำเนินงานของร้านสุรศักดิ์การไฟฟ้า

 
จากภาพ 1 การดำเนินงานของร้านสุรศักดิ์การไฟฟ้าสามารถ

สรุปเป็นกระบวนการหลักได้ 4 กระบวนการได้แก่ เริ่มต้นลูกค้า
จะทำการสั่งซื ้อสินค้ากับเจ้าของกิจการ หลังจากนั้นเจ้าของ
กิจการจะทำการคำนวณและตรวจสอบวัตถุดิบเพื่อทำการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ กระบวนการถัดไปเจ้าของจะทำการสั่งการผลติ และเมื่อ
ทำการผลิตเสร็จ เจ้าของจะทำการออกใบแจ้งหนี้ เพื่อทำการ

จัดส่งไปยังลูกค้า พร้อมทำการชำระเงิน โดยได้ดำเนินการสร้าง
ระบบตามหลักการการพัฒนางานบนเว็บ [3] 

 
4. วิธีดำเนินการทดลอง 

การศึกษาวิเคราะห์การทำงานเดิมและระบบใหม่ข้อมูลจาก
การวิเคราะห์และการเก็บรวบรวมจากร้านสุรศักดิ์การไฟฟ้า ทำ
ให้สามารถวิเคราะห์ระบบการทำงานเดิมและของ ระบบการ
ทำงานแบบใหม่ได้ ดังนี ้
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4.1 การทำงานแบบเดิม 
การทำงานแบบเดิมยังไม่ได้นำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยใน

การบริหารจัดการการทำงานของร้านค้า จากการศึกษาและเก็บ
และเก็บข้อมูลเกี ่ยวกับร้านสุรศักดิ ์การไฟฟ้ามีการทำงานใน
ลักษณะของการผลิตและขายสินค้าและมีการส่งสินค้าไปยัง
ลูกค้า นอกจากน้ีบริษัทยังไม่มีการออกรายงานเพื่อสรุปยอดขาย
หรือต้นทุนต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ ยังทำด้วยมือและขาด
ความถูกขาดความรวดเร็วต่อการใช้งานและยังเก็บข้อมูลลงใน
กระดาษ 
4.2 การทำระบบใหม ่

การทำงานแบบเดิมยังมีข้อผิดพลาดและเรื ่องของความ
ถูกต ้องในการดำเนินการส ่งผลให้เก ิดความล่าช้าต ่อการ
ดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงทำให้เกิด
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหน้าร้านของร้านสุร
ศักดิ์การไฟฟ้าขึ้นมา โดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นหรือลดปัญหาที่เกิดขึ ้นให้มี
ข้อผิดพลาดนอยที่สุด ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์กับทางร้านในเรื่อง
ของการจัดการกับรายการสินค้า การผลิตและการขนส่ง ช่วย
เพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าทำให้ลูกค้าทราบถึงวันรับสินค้าที่
แน ่นอน ในส่วนของรายงานเจ้าของร้านสามารถมองเห็น
ภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การจัดการเกี ่ยวกับฐานข้อมูลได้นำ
ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการ
ดำเนินและการทำงานต่าง ๆดังนี ้
4.2.1 การจัดการพื้นฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลรายละเอียดเสา
ไฟฟ้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลวัตถุดิบ และ ข้อมูลตัวแทนจำหน่าย 
4.2.2 การจัดการคำสั่งซื ้อเสาไฟฟ้าจากลูกค้าโดยการบันทึก
ข้อม ูลเพื ่อสามารถแก้ไขได ้เช ่น ข ้อม ูลการส ั ่งซ ื ้อ ข ้อมูล
รายละเอียดสัญญาลูกค้า บันทึกสถานท่ีจัดส่ง และ เสร็จรับเงิน 
4.2.3 การจัดการขนส่งสินค้า เช่น การจัดตารางการส่งสินค้า 
การพิมพ์ส่งสินค้า การออกใบขนส่งสินค้า การออกใบแจ้งหนี ้
4.2.4 การจัดการสั่งซื้อวัตถุดิบ เช่น การบันทึกและแก้ไขการ
สั่งซื ้อวัตถุดิบบันทึกและแก้ไขจำนวนวัตถุดิบ ตรวจสอบยอด
คงเหลือวัตถุดิบ 

4.2.5 การจัดการผลิตเสาไฟฟ้า เช่น การบันทึกและแก้ไขการ
ผล ิ ต  ก า รต รวจส ิ บจำนวนคง เหล ื อ เ ส า ไฟฟ ้ า ในคลั ง 
4.2.6 การจัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานการสั่งซื้อเสาไฟฟ้า 
รายงานรายได้แต่ล่ะเดือน รายงานสั่งซื้อวัตถุดิบ รายงานรายได้
แต่ล่ะเดือน รายงานสินค้าคงเหลือ  
   

เมื่อทำการศึกษาและวิเคราะห์ระบบแล้วสามารถนำข้อมูลที่
ได้รับ มาแสดงเป็น แผนภาพคอนเท็กซ์ (context diagram) ดัง
ภาพ 2 

 

 
ภาพ 2 แผนภาพคอนเท็กซ์ของระบบสารสนเทศ 

 
รายละเอียดการทำงานและการจดัการข้อมลูของระบบด้วย

แผนภาพกระแสข้อมลู (Data Flow Diagram) ดังภาพ 3  
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ภาพ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลของระบบสารสนเทศ 

 

 
ภาพ 3 (ต่อ) แผนภาพกระแสข้อมูลของระบบสารสนเทศ 

 

นอกจากน ี ้สามารถแสดง โมเดลเช ิ งส ัมพ ันธ ์  (Entity 
Relationship Model: ER Model) ซ ึ ่ ง เ ป ็ น  โ ม เ ดลความ
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี ้ของระบบสารสนเทศเพื ่อการ
จัดการร้านเสาไฟฟ้า โดยดูโครงสร้างพื้นฐานการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านค้าปลีก [4] 
 

 
ภาพ 4 โมเดลเชิงสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศ 

 
5. ผลการทดลอง 

ระบบการจ ั ดหน ้ าร ้ าน  ร ้ าน เสา ไฟฟ ้ ากรณ ีศ ึ กษา  
ร ้านส ุรศักดิ ์การไฟฟ้า เป็นการพัฒนาระบบเพื ่อนำระบบ
สารสนเทศมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการหน้ า 
ร ้ า น โ ด ย ไ ด ้ น ำ เ ส น อ ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ใ น ส ่ ว น ข อ ง 
หน้าจอหลัก การสั่งซื้อ การจัดการผลิต การจัดการขนส่ง และ
การตรวจสอบรายงาน ต่อผู้ใช้ระบบ ดังภาพ 5 ถึง ภาพ 10 

 

 
ภาพ 5 หน้าแรก 

 

 

 
ภาพ 6 ข้อมูลการสั่งซ้ือ 
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ภาพ 7 ตารางการสั่งซ้ือวัตถุดิบ 

 

 
ภาพ 8 ปฏิทินงานของการจัดส่งและการผลิต 

 

 
  ภาพ 9 หน้าจอบันทกึรายละเอียดการผลิตลงปฏิทินงาน 

 

 
ภาพ 10 รายการขายสินค้าประจำเดือน 

 
6. สรุปและอภิปายผล 

       ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหน้าร้านและหลัง
ร ้ า น ข อ ง ร ้ า น เ ส า ไ ฟ ฟ ้ า  ก ร ณ ี ศ ึ ก ษ า ร ้ า น 
สุรศักดิ์การไฟฟ้า สามารถเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลต่าง ๆ และช่วยใน
เรื่องของการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ และการออกรายงานต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยอำนวยสะดวกแก่เจ้าของร้าน ฝ่ายผลิต ฝ่ายขนส่ง และลูกคา้ 
ช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล และการคำนวณทางสถิติต่าง 
ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้เกิดความแม่นยำ และถูกต้อง
มากยิ ่งขึ ้น ในอนาคตระบบนี ้สามารถนำข้อมูลจากระบบไป
พัฒนาต่อยอด ในเรื่องของการวางแผนการผลิตได้ 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านจ าหน่ายและจ าน าโทรศัพท์ 
กรณีศึกษาร้านเคเคโมบาย อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
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บทคัดย่อ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านจำหน่ายและรับจำนำ

โทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาร้านเคเคโมบาย อำเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ได้พัฒนาขึ้น เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
เจ้าของกิจการร้านจำหน่ายและรับจำนำโทรศัพท์ ในด้านการ
จัดการข้อมูลข้อมูลผู้ซื้อและจำนำ  การจำหน่ายและรับจำนำ 
การรับชำระดอกเบี้ย การไถ่ถอนและยึดทรัพย์ และรายงานการ
ดำเนินงานและบริหารจัดการร้าน ระบบนี้พัฒนาโดยใช้ภาษาพี
เอชพี(PHP) และระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล(mysql) 
บนระบบปฏิบัติการWindows 
คำสำคัญ—ร้านจำหน่าย; การรับรับจำนำ; ระบบสารสนเทศ 

 
ABSTRACT  

 The Information system to manage phone sales 
and phone pawn store case study KK-mobile at 
Pluakdaeng Rayong was developed to aid the owner to 
manage the store by using information technology.  The 
system was helped to manage sale and pawn system,   
manage customer and pawn person information and  
report for system operation. The system was used PHP 
language and Mysql database as the development 
tools  on windows operating system. 
 
 
 
 
 

1. บทนำ 
ร้านเคเค โมบาย เป็นธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการจำหน่าย

และรับจำนำโทรศัพท์มือถือ ในปัจจุบันกิจการร้านโทรศัพท์มือถอื
เป็นธุรกิจที่เติบโตและมีการแข่งขันที่ส ูงขึ ้น  หลายร้านยังคง
ดำเนินธุรกิจในรูปแบบการจดบันทึกข้อมูลลงเอกสารไม่ได้นำ
ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในกิจการทำให้ขาดความคล่องตัวใน
การดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องบันทึกข้อมูล ลงเอกสาร  
อาจมีการบันทึกซ้ำซ้อนหรือข้อมูลที่บันทึกนั้นสูญหาย  และหาก
เป็นกิจการที่ต้องใช้ผู้ดูแลหลายคนก็จะเกิดปัญหาจาการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอีกด้วย  

จากปัญหาดังกล่าวผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ ื ่ อการจ ัดการร ้ านจำหน ่ายและร ับจำนำ
โทรศัพท์มือถือขึ้น  เพื่อเข้ามาช่วยในการจัดการจำหน่ายและรับ
จำนำ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการธุรกิจให้มากข้ึน 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการร้านเพื่อ

ป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ 
3. เพื่ออำนวยความสะดวก ในการรับจำนำ รับดอกเบี้ย การ

ไถ่ถอนและการยึดทรัพย์ 
4. เพื่อการออกรายงานการดำเนินงาน และบริหารจัดการ

ร้าน 
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
รายงานกำไรขาดทุนคือรายงานการเงินที่แสดงให้เห็นถึงผล

การดำเนินงานของกิจการในช่วงเวลาหนึ ่ง การคำนวณกำไร
ขาดทุนของกิจการ กระทำได้โดยการเปรียบเทียบรายได้และ
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ค่าใช้จ่าย ของช่วงระยะเวลา ส่วนเกินที่รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 
คือ กำไรสุทธิ 

รายได้ คือ สินทรัพย์ที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือ
บริการให้กับลูกค้า รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน 
และการได้รับสินทรัพย์นั้นมีผลทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 

ค่าใช้จ่าย คือ ต้นทุนของสินค้าและบริการที่ใช้ไปหรือหมดไป 
เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และมีผลทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง 

การรับจำนำโทรศัพท์มือถือ จะรับรุ ่นที ่จำหน่ายมาแล้ว
ประมาณสามปี  ราคารับจำนำจะประมาณ 70% ของราคา
ประเมินและดูจากสภาพเครื่อง  โดยที่ราคาประเมินจะคิดที่ 

75% ของราคาแรกจำหน่ายสำหรับเครื ่องที่ออกปีแรก 70% 
สำหรับเครื่องที่ออกมาแล้วสองปี  และ 60% สำหรับเครื ่องที่
ออกมาแล้วสามปี  และจะรับจำนำเฉพาะบางรุ่นเท่าน้ัน 

การคิดดอกเบี้ยคิดร้อยละ 2 ต่อเดือน โดยที่สัญญาการ
จำนำนั ้นจะมีอาย ุ 1 ปี   ซ ึ ่งผ ู ้จำนำต้องมาไถ่ถอนภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว หากไม่ทำการไถ่ถอนจะทำการยึดทรัพย์เพื่อ
ทำการขายทอด 
 
 
 

 

 
 

ภาพ 1 แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศ 
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ภาพ 2 แผนภาพคอนแทก็ซ์ (Context Diagram) 

 

 
4. วิธีการดำเนินงาน  

         ในการพัฒนาระบบสารสนเทศมีการวิเคราะห์กระบวน 
การทำงานของระบบท่ีเรียกวา่ System development Life 
Cycle  (SDLC)  ในการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ ซึ่งได้ทำ
การแบ่งการทำงานเป็นส่วนๆดังตอ่ไปนี้ 

- ส่วนการจดัการข้อมลูพื้นฐานคือจดัการข้อมลูลูกค้า , 

จัดการข้อมลูสินคา้,  จัดการข้อมลูตัวแทนจำหน่าย  

- ส่วนการจดัการดำเนินงาน คือ การจัดการการซื้อ 

สินค้าเข้าร้านและรับสินค้าเข้าร้าน, การจัดการการรบั

จำนำ - ประเมินราคารับจำนำ-คิดดอกเบี้ยและการ 

ชำระดอกเบี้ย การไถ่ถอนหรือยึดทรัพย์ , การจัดการ

การจำหน่ายสินค้า คำนวณราคาสนิค้า, การค้นหา  

ตรวจสอบ รายการค้างชำระค่าจำนำ, การค้นหา 

ตรวจสอบ รายการสินค้าคงเหลือ  

- ส่วนการออกรายงานการดำเนิน เช่น  การออกรายงาน

การจำหน่ายสินค้า, การออกรายงานจำนำ-ไถ่ถอน, 

รายงานสินค้าคงเหลือ, การออกรายงานกำไร-ขาดทุน 

 
พจนานุกรมข้อมลู )DATA DICTIONARY) คือ การทำ

เขียน ตารางเพื่อ อธิบายรายละเอยีดเกี่ยวกับข้อมลูสินคา้,  
ข้อมูลการขายสินค้า, ข้อมลูการสั่งซื้อสินค้า, ข้อมูลการจำนำ
สินค้า  
 

 
 

ภาพ 3 ภาพแสดงตารางการสั่งซ้ือสินค้า 
 

 
 

ภาพ 4 ภาพแสดงตารางรายละเอียดการสั่งซ้ือสินค้า 
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ภาพ 5 ภาพแสดงตารางการจำนำสินค้า 
 

 
 

ภาพ 6 ภาพแสดงตารางข้อมูลสินค้า 
 

 
 

ภาพ 7 ภาพแสดงตารางการขายสินค้า 

 
 

ภาพ 8 ภาพแสดงรายละเอียดการขายสนิค้า 

 
5. ผลการทดลอง 

 
 

ภาพ 9 หน้าจอแสดงการลงชื่อเข้าใช้ระบบ เจ้าของกิจการจะใช้งานระบบ
โดยการพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผา่นเพื่อเขา้ใช้งานระบบ 

 

 
ภาพ 10 หน้าจอหลักแสดงข้อมูลสินค้า 
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ภาพ 11 หน้าจอหลักแสดงข้อมูลลูกค้า 

 

 
ภาพ 12 หน้าจอหลักแสดงข้อมูลยี่หอ้สนิค้า 

 

 
ภาพ 13 หน้าจอหลักแสดงข้อมูลรุ่นสินค้า 

 

ภาพ 14 หน้าจอหลักแสดงข้อมูลการขายสินค้า 

 
 

ภาพ 15 หน้าจอหลักแสดงข้อมูลการรับจำนำสินค้า 
 
 

 
 

ภาพ 16 หน้าจอหลักแสดงข้อมูลรายงานการขาย 
 
 

      
   

 ภาพ 17 หนา้จอหลักแสดงข้อมูลรายงานกำไร-ขาดทุน 
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6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ผลจากการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ร้านจำหน่ายและรับจำนำโทรศัพท์มือถือ ร้าน KK mobile 
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สามารถทำการจัดการข้อมูล
พื้นฐานสำหรับจดัการข้อมลูลูกค้า จัดการข้อมลูสินค้า  จัดการ
ข้อมูลตัวแทนจำหน่าย สามารถทำการบันทึกการจำหน่ายสินค้า
การรับจำนำสินค้า และสามารถอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินงาน ทั้งในด้านการจัดการขอ้มูลสินคา้และการจดัการ
คลังสินค้าไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้า ข้อมลูการ
สั่งซื้อ การคำนวณในเรื่องของต้นทุน การออกรายงาน และช่วย
ให้การดำเนินงานมคีวามถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานเพิ่มมากข้ึน  
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โมบายแอปพลิเคชันสำหรับจัดการฟาร์มโคนม 
Mobile application for dairy farm management 
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บทคัดย่อ 

โมบายแอปพลิเคชันสำหรับจัดการฟาร์มโคนมที่พัฒนาขึ้นมี
จุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเก็บข้อมูลให้กับฟาร์มโค
นมในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ฟาร์มโคนมมีชัยฟาร์ม ในหมู่บ้าน
ไชยวาร ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นต้นแบบในการศึกษาระบบงานและนำมาพัฒนาโมบายแอป
พลิเคชันโดยกระบวนการทำงานของฟาร์มโคนม โมบายแอป
พลิเคชันสำหรับจัดการฟาร์มโคนม พัฒนาระบบด้วย ภาษาจาวา  
และภาษาพีเอชพี ออกแบบหน้าจอด้วยโปรแกรมแอนดรอยด์
สตูดิโอ และจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน 
ออกแบบควบคุมการแสดงผลด้วย เอชทีเอ็มแอลหรือเจซัน และ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยแอนดรอยด์สตูดิโอ มีการจัดเก็บข้อมูล
โคนม ข้อมูลน้ำนม ข้อมูลการผสมพันธุ์ ข้อมูลการให้วัคซีนและ
ยารักษาโรค มีการแสดงข้อมูลประวัติโคนมในแต่ละตัวผ่านตัวแส
กนคิวอาร์โค้ด โดยโคนมแต่ละตัวจะมีคิวอาร์โค้ดเป็นของตัวเอง 
เมื ่อแสกนจะโชว์ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโคนม เช่น รหัส
ประจำตัวโค วันเดือนปีเกิด ชื ่อพ่อพันธุ ์ ชื ่อแม่พันธุ ์ รวมถึง
ประวัติที่เราจัดเก็บข้อมูลในแต่ละระบบ จะแสดงรายละเอียด
ประวัติในโคแต่ละตัว เช่น ประวัติการรีดน้ำนม ประวัติการผสม
พันธุ์ ประวัติการให้วัคซีนและยารักษาโรค เป็นต้น ผลจากการ
ดำเนินการพัฒนาระบบตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ได้ระบบ
สารสน เทศท ี ่ ท ำ งานผ ่ าน เคร ื อข ่ า ยอ ิ น เทอร ์ เ น ็ ตบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สรุปผลการพัฒนา 1) เพื่อพัฒนาโม
บายแอปพลิเคชันที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลโดยมีฟาร์มโค
นมมีชัยฟาร์มเป็นต้นแบบ 2) เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบให้กับ
ฟาร์มโคนมในการจัดการข้อมูลฟาร์มโคนมให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น มีการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยผ่านสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้อง
จัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษเหมือนตอนแรก ในกระบวนการ

จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเกษตรกรใช้วิธีการจดบันทึกด้วยสมุดหรือ
เก็บรวบรวมเอกสารเอาไว้ในแฟ้มเอกสาร ด้วยจำนวนของโคนม
ที่มีแนวโน้มมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาในการสืบค้นข้อมูล อีกทั้ง
เอกสารดังกล่าวได้มีการชำรุด เสียหาย ทำให้ขาดข้อมูลสำหรับ
ประกอบการตัดสินใจ ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัย จึงได้พัฒนาโมบาย
แอปพลิเคชันสำหรับจัดการฟาร์มโคนมขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรได้
ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พร้อมกับ
ทดสอบระบบจากผู้ใช้งานเกษตรกร จำนวน 20 คน พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจ ภาพรวมของผู้ใช้งานเกษตรกรด้านความต้องการ

ของผู้ใช้งานอยู่ระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 (𝑥̅  = 
4.40, S.D = 0.51)  
คำสำคัญ -- โมบายแอปพลิเคชัน , ฟาร์มโคนม , แอปพลิเคชัน
แอนดรอยด์, มีชัยฟาร์ม 
 

ABSTRACT 
 The mobile application for dairy farm management 
was developed to solve the problem of data storage 
management for dairy farms in Kalasin Province. Using 
a dairy farm, Mechai Farm In Chaiwan Village, Nong Bua 
Subdistrict, Nong Krung Sri District Kalasin Province It is 
a model for studying work systems and developing 
mobile applications by working processes of dairy 
farms. Mobile application for managing dairy farms 
Develop the system with Java and PHP language. Design 
your screen with Android Studio. And manage the 
database with the program PHP My Admin Designed to 
control the display as well HTML or J Sun And develop 
applications with Android Studio Dairy data, milk data, 
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breeding information. Vaccination and drug information 
The history data of each dairy cows are displayed 
through a QR code scanner. Each dairy cow has its own 
QR code. When scanning, it will show detailed 
information of the dairy cattle, such as cow 
identification code. Date of birth Breeder name Breeder 
name Including the history that we store information 
on each system Will show detailed history in each 
cattle such as milking history Breeding history History of 
vaccination and drug treatment, etc. The result of the 
development of the system according to the 
established process. Get an information system that 
works through the Internet on the Android operating 
system. Summary of Development Results 1) To 
develop a mobile application for data management 
with a model of Mechai Farm Dairy Farm 2) to develop 
a prototype system for dairy farms to manage data on 
dairy farms to be very efficient. More It is possible to 
store up-to-date information on a smartphone without 
having to store paper documents like the first one. In 
the process of collecting such information, farmers use 
the method of taking notes in a book or collecting 
documents in a file. With the number of dairy cows 
more likely Causing problems in searching for 
information Moreover, the said document has been 
damaged, causing the lack of information for decision 
making. Therefore, the researcher Therefore developed 
a mobile application for managing dairy farms for 
farmers to use via smartphones on the Android 
operating system. Along with testing the system from 
20 farmers users found that the level of satisfaction 
Overall of users, farmers in terms of user needs were 

the highest, mean score was 4.40 (𝑥̅  = 4.40, S.D = 0.51) 
Keywords -- mobile application, dairy farm,application 
android, mechai farm 
 
 

1. บทนำ 
 การเลี้ยงโคนมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเลี้ยงโค
นมในรูปแบบธรรมชาติโดย ปลูกพืชอาหารโคนมเองและปรุง
อาหารในสูตรเฉพาะที่เหมาะสมกับโคนมแต่ละช่วงอายุ ช่วยลด
ต้นทุนการผลิต หลักสำคัญทำให้วัวนมมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ให้
น้ำนมที่ดีมีคุณภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้บริโภค
ไม่ว่าผู้สูงอายุ เด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รักสุขภาพ ให้
ความสนใจอาหารอินทรีย์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้สินค้าเกษตร
อินทรีย์มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกระแสตอบรับ
จากผู้บริโภคที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนี้เอง ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมภายในประเทศสนใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโคนมเป็น 
ระบบโคนมอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 เกษตรกรพื้นที่ในหมู่บ้านไชยวาร ตำบลหนองบัว อำเภอ
หนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมีความสนใจที่จะเลี้ยงโคนม 
โดยฟาร์มโคนมมีชัยฟาร์ม ได้นำแนวคิดระบบโคนมอินทรีย์ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาทดลองเลี ้ยงโคนมทำให้เกิดอาชีพที่
สามารถเลี ้ยงดูครอบครัวได้ ผลิตและจำหน่ายน้ำนมให้กับ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงาน
ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือ จ ังหว ัดขอนแก ่น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์มโคนมจะต้องอาศัยข้อมูลที่
ถูกต้องสมบูรณ์ ทันต่อเหตุการณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและใช้
ประกอบการตัดสินใจในการจัดการฟาร์มโคนม ซึ่งฟาร์มโคนมมี
ชัยฟาร์ม มีการจัดเก็บข้อมูลโคนม ข้อมูลน้ำนม ข้อมูลการผสม
ภัณฑ์ ข้อมูลการให้วัคซีนและยารักษาโรค ในการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวเกษตรกรใช้วิธีการจดบันทึกด้วยสมุดหรือเก็บรวบรวม
เอกสารเอาไว้ในแฟ้มเอกสาร ด้วยจำนวนของโคนมที่มีแนวโน้ม
มากขึ ้น ทำให้เกิดปัญหาในการสืบค้นข้อมูล อีกทั ้งเอกสาร
ดังกล ่าวได ้ม ีการชำร ุด เส ียหาย ทำให้ขาดข้อม ูลสำหรับ
ประกอบการตัดสินใจ ด้วยจำนวนของโคนมที่มีแนวโน้มมากขึ้น 
ทำให้เกิดปัญหาในการสืบค้นข้อมูล  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย จึงได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
สำหรับจัดการฟาร์มโคนมขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมลู
โดยมีฟาร์มโคนมมีชัยฟาร์มเป็นต้นแบบ พัฒนาระบบต้นแบบ
ให ้ก ับฟาร ์มโคนมในการจ ัดการข ้อม ูลฟาร ์มโคนมให ้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรใน
การค้นหาข้อมูลของโคนมสำหรับใช้ประกอบการตัดสิน 
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2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่ใช้ในการบริหารจัดการ

ข้อมูลโดยมีฟาร์มโคนมมีชัยฟาร์มเป็นต้นแบบ 
2. เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบให้กับฟาร์มโคนมในการจัดการ

ข้อมูลฟาร์มโคนมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีการจัดเก็บข้อมูล
ที ่ท ันสมัยผ่านสมาร์ทโฟนโดยไม่ต ้องจัดเก็บเอกสารที ่เป็น
กระดาษเหมือนตอนแรก 

3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการค้นหาข้อมลู
ของโคนมรายตัว เมื ่อต้องการบันทึกข้อมูลหรือ หรือต้องการ
ทราบรายละเอียดข้อมูลของโคนมรายตัว เช่น ประวัติการบันทึก
ข้อมูล ทะเบียนข้อมูลโคนม สำหรับใช้ประกอบการตัดสิน 

 
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ตัวแบบบริการเชิงเว็บ 
 ตัวแบบบริการเชิงเว็บ หรือ เว็บเซอร์วิซ เป็นกระบวนการ
ให้บริการโดยมีการทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านโปรโตรคอล
เอชทีทีพ ี[1] ซึ่งในแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นเป็นการบันทึกข้อมูล
โคนมและค้นหาข้อมูล เพื่อทำการส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลใน
รูปแบบของ เจซัน (JSON : JAVA SCRIPT OBJECT NOTATION) 
เพื่อส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชัน ทำให้แอปพลิเคชันนำข้อมูลไป
ใช้งานได้สะดวกขึ้น [2] อาจกล่าวได้ว่าตัวแบบบริการเชิงเว็บ 
หรือ เว็บเซอร์วิซ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื ่อมต่อไปยัง
ฐานข้อมูลกับแอปพลิเคชัน [3] เพื ่อประมวลผลข้อมูลที ่ผู ้ใช้
ต้องการ ท้ังนี้เนื่องมาจากอุปกรณ์เคลื่อนที่น้ันไม่สามารถเช่ือมต่อ
กับฐานข้อมูลได้โดยตรง [4] 
3.2 สัญกรณ์วัตถุจาวาสคริปต์ 
 สัญกรณ์วัตถุจาวาสคริปต์ หรือ เจซัน เป็นรูปแบบสายอักขระ
ชนิดหนึ่งที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย
เปรียบเสมือนรูปแบบของอาเรย์ชนิดหนึ่งที่ใช้รับส่งข้อมูลผ่าน
โปรโตคอลเอชทีทีพี ซึ ่งข้อมูลลักษณะดังกล่าวสามารถนำไป
แสดงบนอุปกรณ์เคลื่อนทีไ่ด้อย่างสะดวกมากขึ้น [5] 
3.3 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 คือการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้สามารถทำงานและ
ตอบสนองความต้องการของผ ู ้ ใช ้โมบายแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ [6] ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุดสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยโปรแกรมประยุกต์
จะสามารถพัฒนาได้โดยอาศัยเครื่องมือในการพัฒนาระบบได้แก่

โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอ โปรแกรมอีคลิปส์ เป็นต้น [7] โดย
การพัฒนาโปรแกรมจำเป็นต้องใช้ทักษะการพัฒนาโปรแกรมขั้น
สูง และการประยุกต์ใช้ชุดคำสั่งที่มีประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันสามารถ
ใช้ชุดคำสั่งที่ถูกกฎหมายเพื่อพัฒนาโมบายแอพที่มีประสิทธภิาพ
ได้สะดวกมากขึ้น ยกตัวอย่างไลบรารีเหล่านั้นได้แก่ วอลลีย์ซึ่ง
สามารถทำงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับเจซันได้ [8] 
3.4 ระบบฐานข้อมูล 
 เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของตารางที่มีสัมพันธ์
กัน [9] ใช้เพื ่อเก็บข้อมูลโคนมและข้อมูลต่างๆในการจัดเก็บ
เกี่ยวกับโคนมแต่ละตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลลักษณะทั่วไป
ของโคนมเพื่อใช้ในการจัดการในการจัดเก็บข้อมูลในแอปพลิเค
ชันท่ีต้องการต่อไป 
 

4. วิธกีารดำเนินงาน 
4.1 เคร่ืองมือในการใช้พัฒนาระบบ 
    1. ภาษาจาวา 
 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับความนิยมที่สุดเพื่อใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื ่อนที่  [10] และเป็น
ภาษาที่ทีมงานผู้พัฒนาระบบเลือกใช้ในการพัฒนาโมบายแอป
พลิเคชัน เลือกนำมาใช้พัฒนาระบบโมบายแอปพลิเคชันสำหรับ
จ ั ดการฟาร ์ม โคนม  เนื่ อ งจากสามารถทำงานร ่ วมกับ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้เป็นอย่างดี 
    2. ภาษาพีเอชพี 
 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะการประมวลผลที่เครื่องแม่
ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ไซด์สคริปต์ลักษณะโอเพนซอร์ส ใช้สำหรับ
จัดทำเว็บไซต์ พัฒนาตัวบริการจากเครื ่องแม่ข่าย ใช้ในการ
จัดการข้อมูลที่แสดงผลออกมาในรูปแบบที่ผู้พัฒนาต้องการ เช่น
เอชทีเอ็มแอลหรือเจซัน เป็นภาษาที ่ทีมงานผู ้พัฒนาระบบ
เลือกใช้ในการดึงข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์ แสดงรายละเอียดข้อมูล
ต่างๆของตัวโคนมออกมาแสดงบนเว็บ เช่น วันเดือนปีเกิด ช่ือพ่อ
พันธุ์ช่ือแม่พันธ์ุ รวมถึงประวัติการบันทึกข้อมูล เช่น ข้อมูลโคนม 
ข้อมูลน้ำนม ข้อมูลการผสมพันธุ ์ข้อมูลการให้วัคซีนและยารักษา
โรค [11] 
    3. โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอ 
 เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกลุ่มบริษัทกูเกิ้ล เป็นโปรแกรมทีใ่ช้
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วย
ภาษาจาวาซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย [12] 
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    4. โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงส ัมพันธ์  (RELATIONAL 
DATABASE MANAGEMENT SYSTEM) เป ็นโปรแกรมโอเพน
ซอร์สที ่สามารถใช้งานได้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ และ
สามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เป็นโปรแกรมที่
ทีมงานผู้พัฒนาระบบเลือกใช้ในการจัดการข้อมูลรายละเอยีดตัว
โคนม ข้อมูลน้ำนม ข้อมูลการผสมพันธุ์ ข้อมูลการให้วัคซีนและ
ยารักษาโรค [13] 
    
 
 5. โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน 
 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลที่สร้างโดยภาษาพี
เอชพี ซึ่งใช้จัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
ใช้ในการดูแล ออกแบบ สร้าง ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ของระบบ [14] 
 
4.2 กระบวนการในการดำเนินงาน 
    1. ปรึกษาและขอคำแนะนำจาอาจารย์ที่ปรึกษา 
    2.ประชุมกลุ่มโครงงาน 
    3.ออกสำรวจสถานท่ี และสอบถามข้อมูล 
    4.แบ่งงานและค้นหาข้อมูลกับโครงงานท่ีจัดทำ 
    5.ติดต่อกับองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงงานท่ีจัดทำ 
    6.ประชุมวางแผนปฏิบัติงานเบื้องต้น 
    7.ลงมือปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ มีชัยฟาร์ม ในหมู่บ้านไชย
วาร ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    8.ประเมิณผลการปฏิบัติงาน 
 
4.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 1. สถาปัตยกรรมของระบบ 
 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้นมีการ
ออกแบบการทำงานเป็นลำดับขั้น ซึ่งสามารถอธิบายด้วยภาพ
ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ 

 
ภาพที่ 2 แสดงข้อมูลเจสันที่แปลงมาจากฐานข้อมูลโคนม 

  
 ฐานข้อมูลโคน้ำนมดิบ ผู ้พัฒนาระบบได้ทำการออกแบบ
ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลโคน้ำนมดิบให้อยู ่ในรูปแบบของ
ตารางท ี ่ส ัมพ ันธ ์ก ัน โดยข ้อม ูลโคน ้ำนมด ิบท ี ่จ ัดเก ็บจะ
ประกอบด้วยข้อมูลโคนม ข้อมูลการรีด ข้อมูลการฉีดยา ข้อมูล
ผสมพันธุ์ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
แหล่งข้อมูลหลักของแอปพลิเคชันในการให้บริการข้อมูลการ
จัดการข้อมูล และถูกเรียกใช้งานในข้ันตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้วยเว็บเซอร์วิซในส่วน ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเว็บเซอร์
วิซ เพื ่อให้ข้อมูลอยู่ในลักษณะเจซันและนำไปใช้งานในแอป
พลิเคชันต่อไป 
 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเว็บเซอร์วิซ เนื่องด้วยโมบาย
แอปพลิเคชันไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้โดยตรง และ
ต้องสื่อสารกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเท่านั้น การทำงานใน
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ส่วนนี้จะทำการอ่านข้อมูลต่างๆที่เก็บอยู่ใน ฐานข้อมูลโคน้ำนม
ดิบ แล้วทำการแปลงข้อมูลจากตารางที่สัมพันธ์ให้อยู่ในรูปแบบ
เจซันซึ่งจะทำให้แอปพลิเคชันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สะดวกและมีโครงสร้างข้อมูลที่ชัดเจน 
 การเชื่อมโยงข้อมูลเจซัน ข้อมูลเจซันที่ถูกแปลงเรียบร้อย
แล้วจะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อนำไปแสดงบนโมบาย
แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น ทั้งนี้การทำงานในส่วนนี้ต้องอาศัยการ
เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต และจากการการทดลองใช้งานจริง
พบว่าโมบายแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้เป็นอย่าง
ดีในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการสัญญาณ
โทรศัพท ์
 ระดับโมบายแอปพลิเคชัน โมบายแอปพลิเคชันจะอ่าน
ข้อมูลเจซันท่ีส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และแสดงผลข้อมูลโค
น้ำนมดิบ ข้อมูลการฉีดยา การผสมพันธุ์ และการรีดน้ำนมดิบ
เป็นต้น ทั้งนี้การประมวลผลและแสดงผลจะเปลี่ยนไปตามการ
บันทึกข้อมูลในแต่ละแบบแตกต่างกันออกไป ที่ผู ้ใช้งานแอป
พลิเคชันใช้งานอยู่ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานแบบพลวัฒน์ ซึ่งการ
แสดงข้อมูลจากโคน้ำนมจะทำให้ทราบประวัติว่ามีการรีดการฉีด
ยาการจัดการผสมพันธ์ุไปแล้วกี่ครั้งซึ่งทำงานผ่านอุปกรณ์สมาร์ท
โฟน และอินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกในการดำเนินการทางด้าน
การจัดการข้อมูล 
 
2. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของระบบ 

 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหวา่งข้อมูล 

 ฐานข้อมูลโคน้ำนมดิบ ประกอบด้วยตารางเชิงสัมพันธ์ที่ใช้
ในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด 7 ตาราง ประกอบไปด้วย 1.ตาราง

โคนม 2.ตารางการรีดน้ำนม 3.ตารางการให้วัคซีนและยารักษา
โรค 4. ตารางการผสมพันธุ ์ 5.ตารางสถานการณ์ผสมพันธุ ์ 6.
ตารางข้อมูลวัคซีนและยารักษาโรค 7.ตารางข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
โดยมีรายละเอียดของตารางดังนี้ 
 1.cow(cowid,cowcode,cowname,cow_images, 
birthdate,fathename,mathername,cowtypename) 
 2.milking (mkid,cowid,milkkg,milkdate) 
 3.inject (injid,cowid,injdate,vid,cc) 
 4.breed (breedid,cowid,oxname,breeddate,bsid) 
 5.breedstatus (bsid,bsname) 
 6.vaccine (vid,vname) 
 7.login(id,username, 
password,name,lastname,email,tel) 
                                                              

5. ผลการดำเนินงาน 
 
5.1 ส่วนติดต่อของผู้ใช้ 
 คณะผู้วิจัยได้พัฒนาพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่ใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลโดยมีฟาร์มโคนมมีชัยฟาร์ม ใช้ภาษาจาวาใน
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน และใช้ภาษาพีเอชพีทำงาน
ร ่วมก ับฐานข้อม ูลตามที ่ ได ้ออกแบบเอาไว ้ก ่อนหน้าจาก
กระบวนการแปลงอีอาร์ไดอาแกรมให้เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
โดยโมบายแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยส่วนการทำงาน 
7 ส่วนดังนี ้
 1. หน้าจอในการตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งาน 
 2. หน้าจอการทำงานหลักของแอปพลิเคชัน 
 3. หน้าจอตรวจสอบประวัติโคนมจาก คิวอาโค้ด 
 4. หน้าจอในการจัดการทะเบียนโคนม 
 5. หน้าจอในบันทึกข้อมูลทะเบียนโคนม 
 6. หน้าจอในการจัดการรีดนม 
 7. หน้าจอในการจัดการผสมพันธ์ุ 
 8. หน้าจอในการจัดการฉีดยา 
 
หน้าจอในการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน เป็นหน้าจอท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของโมบายแอปพลิเคชัน โดยเกษตรกร
สามารถท่ีจะเพิ่มข้อมูลของสมาชิกเข้ามาจัดการข้อมูลในฟาร์มโค
นมได้ โดยผู้ใช้ต้องระบุช่ือผู้ใช้งานระบบ และรหัสผ่านก่อนใช้งาน 
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โดยมีรายละเอียดตามภาพท่ี 3 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงหน้าจอตรวจสอบสทิธิ์การใช้งาน 

หน้าจอการทำงานหลักของแอปพลิเคชัน เป็นหน้าจอในการ
ทำงานหลักของแอปพลิเคชัน สามารถใช้งานได้ด้วยการคลิกแต่
ละเมนู โดยมีรายละเอียดตามภาพท่ี 4 

  
 

ภาพที่ 4 ภาพแสดงหน้าจอหลกัของแอปพลิเคชัน 

 

หน้าจอตรวจสอบประวัติโคนมจาก คิวอาโค้ด เป็นหน้าจอที่ใช้
ในตรวจสอบประวัติของโคนมโดยใช้ระบบคิวอาโค้ด แอปพลิเค
ชันจะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง และสามารถดู
ประวัติการรีดนม การผสมพันธุ์ การให้วัคฉีน ของโคนมได้  โดย
มีรายละเอียดตามภาพที่ 5 

  
ภาพที่ 5 ภาพแสดงหน้าจอตรวจสอบประวัติโคนมจากคิวอาโค้ด 

 

 

 

 หน้าจอในการจัดการทะเบียนโคนม เป็นหน้าจอที่ใช้ในการ
ค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของโคนม โดยสามารถท่ีจะค้นหาได้
จากช่ือของโคนม โดยมีรายละเอียดตามภาพที่ 6 
 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพแสดงข้อมูลทะเบยีนโคนม 
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    หน้าจอในบันทึกข้อมลูทะเบียนโคนม เป็นหน้าจอท่ีใช้ใน

การบันทึกข้อมูลโคนมซึ่งเป็นข้อมลูพื้นฐานของระบบ โดยมี

รายละเอียด ตามภาพที่ 7 

 
            ภาพที่ 7 ภาพแสดงหน้าจอหน้าจอในบันทึกข้อมูลทะเบียนโคนม 
 
 
หน้าจอในการจัดการรีดนม เป็นหน้าจอที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
ปริมาณน้ำนมดิบจากการรีดน้ำนมของโคนมในแต่ละวัน โดยมี
รายละเอียด ตามภาพที่ 8 

 
 

ภาพที่ 8 ภาพแสดงการบันทึกน้ำนมดิบ 

 
 
 

หน้าจอในการจัดการผสมพันธุ์ เป็นหน้าจอที่ใช้ในการบันทึก
ข้อมูลการผสมพันธุ์ของแม่โคนม ระบุชื่อพ่อพันธุ์ที่มาผสมพันธุ์  
โดยมีรายละเอียด ตามภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 ภาพแสดงการบันทึกการผสมพันธุ ์

 

 

หน้าจอการหน้าจอในการจัดการฉีดยา เป็นหน้าจอที่ใช้ในการ
บักทึกข้อมูลการให้วัคซีนและยารักษาโรคของโคนมในแต่ละช่วง
วัย โดยมีรายละเอียดตามภาพท่ี 10 

 
 

ภาพที่ 10 ภาพแสดงการบักทกึวัคซีนและยารักษาโรคของโคนม 
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6. สรุปผลการดำเนินงาน 
     จากการสำรวจผู้ใช้งานเกษตรกรที่ใช้งานโมบายแอปพลิเค
ชันจำนวน 20 ราย พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในโมบายแอปพลิเค
ชันในระดับมาก โดยประเด็นต่างๆสามารถสรุปดังตารางที่ 1 
ดังนี ้

ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ 

ปัจจัยดา้นประสิทธิภาพของระบบ �̅� S.D. ความสำคัญ 
1. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง ครบถว้น 4.11 0.62 มาก 
2. ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการใช้งาน 4.58 0.80 มากที่สุด 
3. สารสนเทศที่ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

4.27 0.51 มาก 

4. ข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบนั 4.68 0.66 มากที่สุด 
5. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.40 0.65 มาก 
6. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 4.29 0.71 มาก 

7. มีการจัดระดับความปลอดภยัหรือกำหนดสิทธิ์
ในการเข้าถึงสารสนเทศ 

4.16 0.54 มาก 

8. ระบบเสถียร การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา 4.71 0.56 มากที่สุด 

9. มีการทำงานและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 4.51 0.41 มากที่สุด 

10. การจัดหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา 4.49 0.32 มาก 

11. มีระบบการรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนตวั 4.21 0.71 มาก 

12. รูปแบบการแสดงผลมีความสวยงาม 4.41 0.46 มาก 

สรุป 4.40 0.58 มาก 

 
7. อภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์พบว่าประเด็นที่ผู ้ใช้งานโมบายแอป
พลิเคชันให้ความสำคัญ และ มีความพึงพอใจในระดับมากที่
สูงสุดมี 3 ประเด็น คือ ระบบเสถียร การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา
ข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ระบบที่ได้สามารถใช้ได้
งานง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 
สารสนเทศท่ีได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา สามารถสรุปได้ว่าโมบาย
แอปพลิเคชันท่ีพัฒนาตอบสนองตามความต้องการของมีชัยฟารม์ 
และข้อมูลที่ได้ตรงตามความตอ้งการใช้งาน ทำให้ได้ระบบจัดการ
ฟาร์มโคนมที่มีประสิทธิภาพ และช่วยอำนวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้งานทำให้ใช้ระบบได้ง่ายขึ้นในการทำรายการให้กับโคนมราย
ตัว สามารถสรุปได้ว่าโมบายแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและให้ข้อมูลที ่เป็นประโยชน์กับ

ผู้ใช้งาน และระบบมีการตอบสนองที่รวดเร็วมีความเสถียร เห็น
ควรให้พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การซื้อขายผ่านทางออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบและได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันผู้ประกอบการให้สนใจกับการ
พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และขยาย
ฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายขึ้น เพราะช่วยให้ผู้ที่สนใจรู้จัก
ผลิตภัณฑ์ของตนมากขึ ้น โดยบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการร้านขาย
นาฬิกาและเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภณัฑใ์ห้
ผู้ประกอบการ ดังนั้น โดยผู้พัฒนาได้นำการเขียนโปรแกรมเว็บ
และฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้งาน ซึ่งพัฒนาโดยภาษาพีเอชพีและ
ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล โดยสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้ 
สำหรับสามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า การสั่งซื้อและ
ติดตามการจัดส่งสินค้าได้ 
คำสำคัญ – เว็บแอปพลิเคชัน, การพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ร้าน
ขายนาฬิกา 

 
ABSTRACT 

Currently, there are many forms of shopping online 
and has been very popular and entrepreneurs pay 
attention to website development for the advertising 
channel and to expanding the customer to be more. 
That the customer is interested in reaching to know 
more about their products. In this paper its objective is 
to design and develop a web application for the watch 
shop management system and used as a portal for 
promoting products of entrepreneurs. Therefore, we 
are applied a web programming and database system 
and developed by PHP language and MySQL database 

system to supporting the operations of the user. For 
the scope of work to verify the details of the product, 
order and delivery tracking and so on. 
Keywords -- Web Application, e-Commerce, Watch 
Shop 
 

1. บทนำ 
 ในปัจจุบันธุรกิจร้านขายนาฬิกาเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญและ
เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากผู้คนเริ่มหันมาสนใจ
ด้านแฟชั่นและการแต่งตัวมากยิ่งขึ้น จึงทำนาฬิกาซึ่งเป็นเครื่อง
บอกเวลาและเป็นเครื่องประดับไปในตัว ทำให้ได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยเสริมบุคลิกภาพต่อผู้สวมใส่ และบ่ง
บอกถึงไลฟ์สไตล์ของผู้สวมใส่อีกด้วย ทั้งนี้จึงได้มีร้านขายนาฬิกา
เกิดขึ ้นมาเป็นจำนวนมาก ร้านขายนาฬิกาส่วนใหญ่จะขายใน
รูปแบบของการขายทางหน้าร้าน ซึ่งอาจไม่สะดวกต่อลูกค้าที่อยู่
ไกล หรือไม่สะดวกมาเลือกซื้อสินค้าที่หน้าร้าน จึงทำให้ร้านขาย
นาฬิกาอาจขาดรายได้ในส่วนนี้  
 จากปัญหาที ่กล่าวมาข้างต้นทางคณะผู ้จัดทำได้เล็งเห็น
ความสำคัญจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์
ด ังกล ่าวจะสนับสน ุนและรองร ับความต ้องการของกลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านขายนาฬิกาและลูกค้าท่ีต้องการใช้บริการ โดย
เว็บไซต์จะสามารถเข้าตรวจสอบ และเลือกซื้อสินค้าในรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งสามารถช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานและร้าน
สามารถตรวจสอบการสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค
มากขึ้นอีกด้วย โดยนำภาษาพีเอชพีและระบบฐานข้อมูลมายเอส
คิวแอลมาใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
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 ในบทความความฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง วิธีการดำเนินงานวิจัย ผลการดำเนินงาน สรุปผลการ
ดำเนินงาน และข้อแนะการดำเนินงานวิจัย ตามลำดับ 

 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 บทความนี้ได้นำทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งประกอบด้วย การ
พานิชย ์อ ิเล ็กทรอนิกส์ (E-commerce) การตลาดออนไลน์ 
ฐานข้อมูล MySQL ภาษา PHP, SQL, HTML5, CSS,  โปรแกรม 
Visual Studio Code และ XAMPP ตามลำดับ 
2.1  การพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 

 การพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [1] คือ การทำธุรกิจโดยซื้อขาย
สินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ที่นิยมคือ วิทยุ โทรทัศน์ 
และที่มีการใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันก็คืออินเทอร์เน็ต โดย
สามารถใช้ทั้งข้อความ เสียง ภาพ และคลิปวิดีโอในการทำธรุกิจ
ได้ การทำธุรกิจแบบ E-commerce สามารถเข้าถึงลูกค้าได้
กว้างขวาง และทำให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการไดเ้ป็น
อย่างดี เหตุผลที่ควรหันมาใช้ E-commerce เนื่องจากไม่ต้องมี
หน้าร้าน สามารถโชว์ตัวอย่างสินค้าเป็นรูปหรือคลิปวิดีโอบน
เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียได้ ไม่ต้องใช้พนักงานขาย สามารถ
แสดงข้อมูลต่างๆ พร้อมระบบที ่สามารถทำการซื ้อขายได้
อัตโนมัติ หรือติดต่อทางร้านได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้เปิดขาย
และรองรับลูกค้าได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเพิ่ม
โอกาสในการขาย เพราะสามารถอำนวยความสะดวกต่อลูกคา้ที่
อยู่ไกล หมดปัญหาเรื่องการเดินทาง 
 
2.2 การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 
 การตลาดออนไลน์ [2] คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ 
เ ช ่ น  โ ฆ ษ ณ า  Facebook, โ ฆ ษ ณ า  Google, โ ฆ ษ ณ า 
YouTube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้
สินค้าของเราเป็นที ่ร ู ้จ ักเพิ ่มมากขึ ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ
โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไป
เผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ 
จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื ้อสินค้าของเราในที่ส ุด โดย
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถทำได้หลาย
ช่องทาง ดังนี ้

1) Search Engine Marketing คือ การตลาดบน Search 
Engine เป็นการทำให้ส ินค้าของเราติดอันดับการ

ค้นหาในลำดับแรกๆ ซึ่งจะทำให้เราถูกค้นพบได้ง่าย
และถูกคลิกได้บ่อยกว่าเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างหรืออยู่ใน
หน้าถัดไป 

2) Email Marketing คือ การตลาดที่ทำผ่านอีเมล เพื่อส่ง
ข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ ถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นการตลาดที่ต้นทุนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดใน
รูปแบบอื่นๆ 

3) Social Marketing ค ือ การตลาดที ่ทำผ ่านทางสื่อ
ส ั ง ค ม ออน ไล น ์  ( Social Network) ต ่ า ง ๆ  เ ช่ น 
Facebook, Twitter, Instagram ซึ่งสื่อสังคม Social 
Marketing กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมี
สถิติการใช้งานสูงกว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอื่น 

 
2.3 ฐานข้อมูล MySQL 

 

 
ภาพ 1. สถาปัตยกรรมพื้นฐาน Browser, Web Server, PHP Engine, 

MySQL Sever [4] 
 

 MySQL [3] เป็นระบบฐานข้อมูลที ่นิยมใช้ในการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน เนื่องจาก MySQL เป็นฐานข้อมูลเชิง
ส ั ม พ ั น ธ ์  ( RDBMS :  Relational Database Management 
System) คือ สามารถทำงานกับตารางข้อมูลหลายตารางพร้อม 
ๆ กัน โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นด้วย
ฟิลด์ที ่ใช้ร ่วมกัน MySQL เป็น Database Server ที ่สามารถ
รองรับ ภาษาฐานข้อมูลมาตรฐานอย่าง  SQL (Structured 
Queries  Language) และเป็นที ่น ิยมใช้ก ันมากในปัจจ ุบัน 
สาเหตุ เพราะ MySQL เป็นฟรีแวร์ทางด้านฐานข้อม ูลท ี ่มี
ประสิทธิภาพสูง เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที ่ต้องการจัดการกับ
ระบบฐานข้อมูล ทำงานร่วมกับภาษา Java, C, C++, PHP, ASP, 
หรือ Perl  
 
 
 
 

https://www.nipa.co.th/digital-channels/facebook-ads/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/google-ads/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/video-ads/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/video-ads/
http://instagram.nipa.co.th/
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2.4 ภาษา PHP  
 

 
ภาพ 2. การแทรกภาษา PHP ในเอกสาร HTML 

 
 ภาษา PHP [5] คือ ภาษาสำหรับทำงานด้านฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ 
(server-side scripting) ถ ูกออกแบบมาสำหร ับการพัฒนา
เว็บไซต์ แต่มันก็ยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์
ทั่วไปได้ PHP ถูกสร้างโดย Rasmus Lerdorf  ในปี 1994 โดยที่ 
PHP ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาโดยทีมพัฒนาของภาษา PHP ซึ่งคำ
ว่า PHP นั้นย่อมาจาก Personal Home Page ซึ่งในปัจจุบันน้ัน
หมายถึง PHP: Hypertext Preprocessor โค้ดของภาษา PHP 
นั้นสามารถฝังกับโค้ดของ HTML ได้ ซึ่งมันสามารถนำไปร่วมใช้
ร่วมกับระบบเว็บเทมแพลตที่หลากหลาย ระบบจัดการเนื้อหา 
(CMS) หรือเว็บเฟรมเวิร์ค การทำงานของภาษา PHP นั้นเป็น
แบบ Interpreter ที่ถูกพัฒนาเป็นแบบโมดูลในเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
หรือ Common Gateway Interface (CGI) โดยเซิร์ฟเวอร์จะทำ
การรวมโค้ดที่ผ่านการแปลผล และประมวลผลเป็นหน้าเว็บเพจ 
และยังถูกนำไปพัฒนาแอปพลิเคชันทางด้านกราฟฟิกอีกด้วย 
 
2.5 ภาษา SQL 
 

 

SELECT * FROM Product WHERE PID = 5; 

 

ภาพ 3. คำสั่งภาษา SQL 
 

 SQL [6] ย่อมาจาก structured query language คือภาษา
ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ 
เป็นภาษามาตราฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็น
ระบบเปิด (open system) หมายถึง เราสามารถใช้คำสั่ง sql 
กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และ คำสั่งงานเดียวกันเมื ่อสั ่งงาน
ผ่าน  ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ ผลลัพธ์เหมือนกัน ทำ
ให้เราสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใดก็ได้โดยไม่ติดยึดกับ

ฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ ่ง นอกจากนี ้แล้ว SQL ยังเป็นช่ือ
โปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูล
ที่มีโครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพ
การทำงานสูง สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้โดยใช้คำสั่งเพียงไม่กี่
คำสั่ง โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์  
 
2.6 HTML5 
 

 ภาพ 4. โครงสร้างเอกสาร HTML5 

 
 ภ า ษา  HTML [7] (Hyper Text Markup Language) คื อ 
ภาษาพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้นกำเนิด
ของเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และ
มีการพัฒนาภาษา HTML4 ให้กลายเป็น HTML5 เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู ้ใช้งานมากขึ ้น เช่น การตรวจสอบ Text 
Field ประเภทต่างๆ ได้แก่ ตรวจสอบอีเมล ตรวจสอบตัวเลข 
ตัวเลือกสี ตัวเลือกวันเดือนปี เป็นต้น และ HTML5 คือ ภาษา
มาร์กอัป ที่ใช้สำหรับเขียนเว็บไซต์ ซึ่ง HTML5 นี้เป็นภาษาที่ถูก
พัฒนาต่อมาจากภาษา HTML และพัฒนาขึ้นมาโดยได้มีการปรับ
เพิ่ม Feature หลายๆอย่างเข้ามาเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถนำไปใช้
งานต่อยอดได้ง่ายมากยิ่งข้ึน 
 
2.7 CSS 
 

  
ภาพ 5. ไวยากรณ์ภาษา CSS 

 
 CSS [8] ย่อมาจาก Cascading Style Sheet  มักเรียกโดย
ย่อว่า "สไตล์ชีต" คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการ
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แสดงผลเอกสาร  HTML โดยที่ CSS กำหนดกฏเกณฑ์ในการ
ระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สี
ของข้อความ สีพื ้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวาง
ข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของ
การแยกเนื ้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั ่งท ี ่ ใช ้ในการ
จัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผล
เอกสาร ไม่ขึ ้นอยู ่กับเนื ้อหาของเอกสาร เพื ่อให้ง่ายต่อการ
จัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการ
ควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของ
ความสม่ำเสมอเหมือนกันทุกหน้าภายในเว็บไซต์เดียวกัน 

 
2.8 Visual Studio Code 
 

 
ภาพ 6. การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Studio Code 

 
 Visual Studio Code [9] ห ร ื อ  VScode จ า ก บ ร ิ ษั ท
ไมโครซอฟต์ เป็นโปรแกรมประเภท Editor ใช้ในการแก้ไขโค้ดที่
มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง เป็น Open Source โปรแกรม
จึงสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่มีค ่าใช้จ ่าย เหมาะสำหรับ
นักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานหลายแพลตฟอร์ม รองรับ
การใช้งานทั้งบน  Windows ,  macOS และ  Linux  รองรับ
หลายภาษาทั้ง  JavaScript, TypeScript และ Node.js ในตัว 
และสามารถเชื่อมต่อกับ  Git ได้ง่าย สามารถนำมาใช้งานไดง่้าย
ไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือและส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้มากมาย 
รองรับการเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา  C++ ,  C# ,  Java 
,  Python ,  PHP  หรือ  Perl  สามารถปรับเปลี่ยน Themes  
และส่วนขยายภายในโปรแกรมได้  มีส ่วน Debugger  และ 
Commands  เป็นต้น 
 
 

2.9 XAMPP 
 XAMPP [10] เป ็นคำย ่อของโปรแกรมท ี ่ประกอบด ้วย 
Apache, MySQL, PHP และ Perl เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์จำลองที่
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบ หรือทดลองเว็บไซต์ XAMPP 
เป็นโปรแกรมประเภทที่เรียกว่า cross-platform คือใช้ได้ทั้งบน
ระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS และ Linux 
 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 หลักการทำงานโดยรวมของระบบการพัฒนาเว็บแอปพลิเค
ชันเพื่อการจัดการร้านขายนาฬิกานั้น เป็นการพัฒนาในรูปแบบ
ของ Web Application สำหรับจัดการข้อมูลในร้านขายนาฬิกา 
โดยจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ใช้งานท่ัวไป และ
ผู้ดูแลระบบ โดยที่ ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเลือก
ซื้อสินค้า และทำการยืนยันการสั่งซื้อได้ ในส่วนของผู้ดูแลระบบ
สามารถ ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า และเพิ่ม -ลบ-
แก้ไข สินค้าได้ ซึง่อธิบายดังภาพ 7 
 

 
ภาพ 7. ภาพรวมการดำเนินงาน 

 
3.1 การออกแบบความสามารถของผู้ใช้ที่สามารถกระทำใน
ระบบ 
 สำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ คือ การกำหนดขอบเขต
การทำงานของระบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถพัฒนาระบบ
ได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการที ่ตั ้งใจไว้ โดยจะแบ่ง
ขอบเขตของผู ้ใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี ้ ขอบเขตของ
ผู้ใช้งานท่ัวไป และ ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ 
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3.1.1 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ 
 ผู้ดูแลระบบสามารถกระทำได้ 3 อย่าง ดังนี ้ เข้าสู ่ระบบ, 
ตรวจสอบรายละเอียดการสั ่งซื ้อของลูกค้า , เพิ ่ม-ลบ -แก้ไข
รายการสินค้า ดังภาพ 8 
 

 
ภาพ 8. การดำเนินการส่วนผู้ดูแลระบบ 

 
3.1.2 ขอบเขตของผู้ใช้งานทั่วไป 
 ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถกระทำได้ 6 อย่าง ดังนี้ สมัครสมาชิก, 
เข้าสู ่ระบบ, ค้นหรายการสินค้า, เพิ ่มสินค้าลงตะกร้าสินค้า , 
คำนวณราคารวมของสินค้าแต่ละชิ ้น และราคารวมทั้งหมด , 
ดำเนินการสั่งซื้อ (กรอกท่ีอยู่ในการจัดส่ง( ดังภาพ 9 
 

 
ภาพ 9. การดำเนินการส่วนผู้ใช้งานทั่วไปในระบบ 

 

 

 

3.2 การออกแบบขั้นตอนการทำงานของฟังก์ชันที่สำคัญใน
ระบบ 
 สำหรับการดำเนินงานในขั ้นตอนนี ้ คือการวางแผนการ
ทำงานของระบบที ่สำคัญในเว็บไซต์ ซึ ่งจะช่วยให้ผ ู ้พัฒนา 
สามารถพัฒนาระบบได้ง่ายยิ่งข้ึนเพราะมีการวางแผนการทำงาน
ของระบบไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยจะยกตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่
สำคัญมา ดังนี้ การเข้าสู่ระบบโดยแบ่งสิทธิ์ระหว่างผู้ใช้ทั ่วไป 
และผู้ดูแลระบบ การสั่งซื้อสินค้าของผู้ใช้ 
 
3.2.1 การเข้าสู ่ระบบโดยแบ่งสิทธิ ์ระหว่างผู้ใช้ทั ่วไป และ
ผู้ดูแลระบบ 
 โดยระบบจะมีขั้นตอนในการเข้าสูเ่นื้อหาของเว็บไซต์ที่
แตกต่างกันตามสิทธ์ิการเข้าถึง ดังภาพ 10 
 

 
ภาพ 10. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบระหว่างผู้ใช้ทั่วไป และผู้ดูแลระบบ 

 
3.2.2 ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าของผู้ใช้ 
 โดยระบบจะมีขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า ดังภาพ 11 
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ภาพ 11. ขั้นตอนในการสัง่ซ้ือสินค้าของผู้ใช้ 

 

3.2.3 การค้นหารายการสินค้า 
    โดยระบบจะมีขั้นตอนในการคน้หารายการสินค้า ดังภาพ 12 

 
ภาพ 12.ขั้นตอนการค้นหารายการสินค้า 

 

3.3 ทฤษฏีที่นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
เพ่ือการจัดการร้ายขายนาฬิกา 
    สำหรับการดำเนินงานในข้ันตอนนี้ คือ การนำทฤษฏีหลักการ
ออกแบบเว็บไซตม์าประยุกต์ใช้ในการพัฒนา หลักการออกแบบ
เว็บไซต์ [11] ในการออกแบบเว็บไซต์นั้นประกอบด้วย
กระบวนการต่างๆมากมาย เช่น การออกแบบ โครงสร้าง ลักษณะ
หน้าตา หรื อการเขียนโปรแกรม แต่มีหลายคนท่ีพัฒนาเว็บไซต ์

โดยขาดการ วางแผนและทํางานไม่เป็ นระบบ ตัวอยางเช่น การ
ลงมือออกแบบโดยการใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บ เนื้อหาและ
รูปแบบก็เป ็นไปตามที่นึกข้ึนได้ขณะนั้น และเมื่อเห็นว่าดดูีแล้วก็
เปิดตัวเลย ทําให้เว็บนั้นมี เป้าหมายและแนวทางที่ไม่แน่นอน 
ผลลัพธ์ที่ได้จึงเสี่ยงกับความล้มเหลวค่อนข้างมาก การออกแบบ
เว็บไซต์อยา่งถูกต้องจะช่วยลดความผิดพลาดเหล่านี้ และ ช่วยลด
ความเสีย่งท่ีจะทําให้เว็บไซต์ประสบความล้มเหลว การออกแบบ
เว็บไซต์ทีด่ีต้องอาศัยการออกแบบ และจัดระบบข้อมลูอย่าง
เหมาะสม 

 
4. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ คือ การวางแผนหน้าตา
การแสดงผลของเว็บไซต์ หรือส่วนที่ต้องการให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์
ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ในเวลาทำงานสามารถจัดรูปแบบหน้าตาได้
รวดเร็วข้ึน เพราะ ได้มีการจัดหน้าตาของเว็บไซต์ไว้ล่วงหน้าแล้ว 
โดยจะยกตัวอย่างหน้าตาของเว็บไซต์ที ่ใช้งานมา ดังนี้ การ
แสดงผลฝั่งของผู้ใช้ ประกอบด้วย หน้าเข้าสู่ระบบ หน้าเลือกซื้อ
สินค้า หน้าประวัติการสั่งซื้อ หน้าตะกร้าสินค้า หน้ายืนยันการ
สั่งซื้อ และการแสดงผลฝั่งของผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย  
4.1 การแสดงผลฝั่งผู้ใช้ 
    4.1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ 
 ในหน้านี้ผู้พัฒนาได้ออกแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบให้อยู่แนว
กึ่งกลางให้เห็นได้เด่นชัดมากขึ้น และได้ปรับช่องใส่ชื่อผู้ใช้กับช่อง
รหัสผ่านให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใส่ตัวอักษรหรือ
ตัวเลขได้อย่างชัดเจน ดังภาพ 13 
 

 
ภาพ 13. หน้าเข้าสู่ระบบ 
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    4.1.2 หน้าเลือกซื้อสินค้า 
 ในหน้านีส้ำหรับผู้พัฒนาได้ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันโดยยึด
ตามทฤษฏีการออกแบบเว็บไซต์ โดยมีการเลือกใช้โทนสีภายใน
ตัวเว็บไซต์ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และมีการ
ออกแบบวัตถุให้เน้นอยู่ในระดับสายตา อีกทั้งยังเพิ่มขนาดและ
เอฟเฟ็กของตัวปุ่ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้มีปฏิสมัพนัธ์
โดยการกดปุ่มนั้นมากขึ้น ดังภาพ 14 
 

 
ภาพ 14. หน้าเลือกซ้ือสินค้า 

 

    4.1.3 หน้าประวัติการสั่งซื้อ 
 ในหน้านี้ผู้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ที่ต้องการดูว่าเคยซื้อสินค้าใด
ไป มีจำนวนเท่าไหร่ และราคารวมเท่าไหร่ โดยจัดเรียงตามเลขที่
ใบสั่งซื้อ ดังภาพ 15 
 

 
ภาพ 15. หน้าประวัติการสั่งซ้ือ 

 
    4.1.4 หน้าตะกร้าสินค้า 
 ในหน้านี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบสินค้าที่เพิ่ม
เข้ามาในตะกร้า และกำหนดจำนวนสินค้าที่ต้องการจะซื้อได้ ดัง
ภาพ 16 
 

 
ภาพ 16. การแสดงรายการสินค้าในตะกร้าสินค้า 

 

    4.1.5 หน้ายืนยันการสั่งซื้อ 
 ในหน้านี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้กรอกที่อยู่สำหรับในการจัดส่ง
สินค้า ประกอบด้วย ช่ือผู้รับ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์ติดต่อ ดังภาพ 
17 
 

 
ภาพ 17. หน้ายืนยันการสั่งซ้ือสินค้า 

 

4.2 การแสดงผลฝั่งผู้ดูแลระบบ 
    4.2.1 หน้าจัดการรายการสินค้า 
    ในหน้านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู ้ดูแลได้ ตรวจสอบ อัพเดท
ข้อมูลของสินค้า และเพิ่มรายการสินค้า โดยที่ไม่ต้องไปบันทึกลง
ฐานข้อมูลโดยตรงให้เกิดความยุ่งยาก ผู้พัฒนาจึงพัฒนาหน้านี้
ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อฐานข้อมูล ดังภาพ 18 
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ภาพ 18. หน้าจัดการรายการสินค้า 

 

       4.2.2 หน้าจัดการรายการสั่งซ้ือ 
       ในหน้านี้พัฒนาขึ้นเพ่ือ ให้ผู้ดูแลได้ตรวจสอบการสั่งซื้อท่ี
ผู้ใช้ได้สั่งเข้าเพื่อทราบถึงสินค้าท่ีถกูสั่งซื้อ และที่อยู่สำหรับการ
จัดส่ง ดังภาพ 19 
 

 
ภาพ 19. หน้าจัดการรายการสั่งซ้ือ 

 

5. ข้อเสนอแนะงานวิจัย  
 จากบทความที่นำเสนอผู้จัดทำได้นำเสนอรูปแบบการพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อการจัดการร้านขายนาฬิกา และในการ
จัดส่งสินค้า ตรวจสอบรายการสั่งซื้อและจัดส่งโดยพนักงานร้าน
เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งยังไม่ได้พัฒนาเป็นตรวจสอบแบบออนไลน์
โดยวิธีการอื ่น แต่ผู ้จ ัดทำได้พัฒนาระบบให้รองรับกับความ
ต้องการที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แต่ยังต้องทดสอบ
การใช้งานในด้านอื่น ๆ ก่อนนำใช้งานในระดับกว้างขึ้น เพื่อเป็น
การวางระบบให้มีความ สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ครอบคลุม
ยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
ป ัจจ ุบ ัน เทคโนโลย ีสารสนเทศเข ้ ามาม ีบทบาทกับ

ชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปในหลากหลายด้าน ดังนั้น
องค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่เติบโตขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปฏบัติและ
ลดข้อผิดพลาด ซึ่งศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
เป ็นโรงพยาบาลส ังก ัดมหาว ิทยาล ัยศร ีนคร ินทรว ิ โรฒ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล ็งเห็นถึงความสำคัญของการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการ
บริหารจัดการระบบแจ้งซ่อมของหน่วยงานท่ีกำลังประสบปัญหา 
เนื่องจากมีอุปกรณ์ต่างๆ และคอมพิวเตอร์จํานวนมากทําให้ยาก
ต่อการค้นหาหรือตรวจสอบ รวมไปถึงการซ่อมแซมเมื่ออุปกรณ์
เหล่านั้นชำรุด ดังนั้นทางคณะผู้จัดทํามีแนวคิดในการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ร่วมกับการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล โดยระบบสามารถใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทําให้
เป็นการทํางานแบบเรียลไทม์ (Real Time) โดยระบบช่วยเพิ่ม
การบริหารจัดการข้อมูลการแจ้งซ่อมให้เป็นระบบระเบียบ และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
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ABSTRACT 
 Nowadays, information technology plays a role in 
the daily life of people in various fields. Therefore, 
organizations need to improve their work in line with 
the growing technology to facilitate operations and 
reduce errors. Panyananthaphikkhu Chonlaprathan 
Medical Center is a hospital under Srinakharinwirot 
University, Ministry of Education the importance of 
bringing information technology into use to fix 
management problems, the repair notification system 
of the organization that is experiencing problems. The 
hospital has various devices and computers that make 
it difficult to find or monitor, repairs when those devices 
are damaged. Therefore, the researcher has the 
concept of developing an online web application. The 
online repair notification system in conjunction with 
database management. The system can be used via the 
Internet, make it work in real-time (Real-Time) by the 
system improves the management of the repair 
notification system and increase operational efficiency. 
 
Keywords -- Online repair notification, Repair 
notification system, Online system 
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1. บทนำ 
 ป ัจจ ุบ ัน เทคโนโลย ีสารสนเทศเข ้ ามาม ีบทบาทกับ
ชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปในหลากหลายด้าน ดังนั้น
องค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่เติบโตขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปฏบัติและ
ลดข้อผิดพลาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้บริการมาเป็นระยะเวลาหลาย
ปี ด้านการให้บริการสามารถรับผู้ป่วยนอกได้วันละ 5,000 คน 
ผ ู ้ป ่วยใน 400 เต ียง โดยได ้ เป ิดบร ิการร ักษาด ้วยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปัจจุบันเปิดบริการทั้งสิ้น 11 สาขา ได้แก่ 
อายุรกรรม ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบ
ทางเดินปัสสาวะ กุมารเวชกรรม สูติกรรม นรีเวชกรรม เวช
ศาสตร์ครอบครัว จักษุ หู คอ จมูกและตรวจโรคทั่วไป  
 เนื ่องจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มี
อุปกรณ์ต่าง ๆ และ คอมพิวเตอร์จํานวนมาก ทําให้ยากต่อการ
ค้นหาหรือตรวจสอบ รวมไปถึงการซ่อมแซมเมื่ออุปกรณ์เหล่านั้น
ช ารุด เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานมีเพียงเอกสาร และเก็บข้อมูลไว้
ใน Microsoft Excel เท่านั้น ทําให้เกิดความล่าช้าในการเข้าถึง
ข้อมูลนั้นมีความเสี่ยงต่อการสูญหายสูง เอกสารเกิดการชํารุด
และการจัดเก็บข้อมูลไม่ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากไม่สามารถ
ทำงานแบบเรียล์ไทม์ได้ 
 คณะผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลและได้ทำการพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชัน เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและการแจ้งซ่อมให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระการทํางานของพนักงานลง ซึ่ง
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์นั้นจะทำงานร่วมกับการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล โดยระบบสามารถใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทําให้
เป็นการทํางานแบบเรียลไทม์ (Real Time) ทําให้สามารถทํางาน
จากที ่ใดก็ได้  อีกทั ้งย ังแก้ปัญหการจัดเก็บข้อมูลไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ ช่วยเพิ่มความเป็นระบบระเบียบในการจัดการข้อมูล
และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหา
เข้าถึงข้อมูลและการแจ้งซ่อม 

2.2 เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ของศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ ชลประทาน มีความปลอดภัยและลดปัญหาการสูญ
หายของข้อมูล 
2.3 เพื่อลดระยะเวลาในการทําเรื่องขอแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ของ
บุคลากร 
2.4 เพื ่ออำนวยความความสะดวกในการติดตามการแจ้งซ่อม
คอมพิวเตอร์ของบุคลากร 
 

3. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บุญปลื้ม ไพสิฐพำนิชตระกูลและคณะ [1] นำเสนอระบบเบิก
และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เพื ่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษของ
องค์กร และเพิ่มประสอทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ของ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้มีความปลอดภัยและลดปัญหา
ข้อมูลสูญหาย ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลการเบิกและซ่อมบำรุง
อุปกรณ์ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกมีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลมีความปลอดภัย 
และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น 

สมสุข นาคะพัฒนกุลและ ปพิชญา นิเทศ [2] นำเสนอระบบ
บริหารงานแจ้งซ ่อมบำร ุงออนไลน์  เพื ่อลดระยะเวลาของ
กระบวนการแจ้งซ่อม เบิกจ่ายอุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ผลการวิจ ัยพบว่าทำให้สามารถติดตามงานซ่อมในแต ่ละ
กระบวนการได้ในทันที สะดวกต่อการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ 
และการประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแต่ละใบงาน การตัดสินใจ
ในการอนุม ัต ิงานซ่อมหร ือย ุต ิการซ่อม เป็นไปได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการใช้เวลาในการซ่อม
บำรุงลดลง 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้พัฒนาระบบ 

3.2.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) [3] 
คือกระบวนการทางความคิดเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
แก้ไขปญัหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ วงจร
พัฒนาระบบมี 5 ขั้นตอนดังน้ี 

1.  เข้าใจปัญหา และศึกษาความเป็นไปได้ 
2.  วิเคราะห์ 
3.  ออกแบบ และพัฒนาระบบ 
4.  ติดตั้งและนำไปใช้ 

20 มม. 
จากขอบ 
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5.  บำรุงรักษา 
3.2.1 ภาษา SQL (Structured Query Language) เอสคิว

แอล (SQL) หรือซีเควล (Sequel) [4] เป็นภาษามาตรฐานในการ
เข้าถึง ฐานข้อมูล เราสามารถใช้งานภาษา SQL ได้จากโปรแกรม
ต่างๆ ที่ต้องทำการกับระบบฐานข้อมูล เช่น ใช้ SQL ในการทำ
การดึงข้อมูล (Retrieve Data) จากฐานข้อมูล และมันเป็น
มาตรฐานกลางที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลต่างๆ โดยเป็นมาตรฐาน
ของ ANSI (American National Standard Institute) ย ่อมา
จาก Structured Query Language ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิด
ของ Relational Calculus และ Relational Algebra เป็นหลัก 
ภาษา SQL เร ิ ่มพ ัฒนาคร ั ้ งแรกโดย Almaden Research 
Center ของบริษัท IBM โดยมีชื่อเริ่มแรกว่า ซีเควล (Sequel) 
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น เอสคิวแอล (SQL) หลังจากนั้นภาษา 
SQL ได้ถูกนํามาพัฒนาโดยผู้ผลิตซอฟต์แวร์ด้านระบบจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จนเป็นที ่นิยมกันอย่างแพราหลายใน
ปัจจุบัน  

3.2.3 ภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาพีเอชพี (PHP) [5] ย่อมา
จ า ก  PHP Hypertext Preprocessor แ ต ่ เ ด ิ ม ย ่ อ ม า จ าก 
Personal Home Page Tools เป็นภาษาสำหรับใช้ในการเขียน
โปรแกรมบนเว็บไซต์ เหมาะสำหรับใช้ในการคำนวณ ประมวลผล 
เก็บค่า และทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่ผู ้พัฒนาโปรแกรมเขียนขึ้น 
เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยภาษาพีเอชพีเป็นเว็บไซต์ที่สามารถโต้ตอบ
กับผ ู ้ ใช ้งานได้ หร ือที ่ เร ียกว่าไดนามิกเว ็บไซต์ (Dynamic 
Website) เพื่อเป็นส่วนในการประมวณผลคำสั่งและควบคุม การ
ทำงานของเว็บไซต์ 

3.2.4 เฟรมเวิร์กบูทสแตป (Bootstrap) บูทสแตป (Bootstrap) 
[6] คือ Frontend Framework ชนิดหนึ่งที่รวมภาษา HTML, CSS 
และ JS เข้าด้วยกันสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ที่รองรับทุกสมาร์ทดีไวซ์ 
(Smart Device) หรือ เรียกว่า เรซสปอนซีพเว็บ (Responsive 
Web)  หร ือ  โมบาย เฟ ิ ร ์ ส  (Mobile First)  ซ ึ ่ ง เฟรม เว ิ ร์ ก 
Bootstrap ถ ู กพ ัฒนาข ึ ้ น โดยท ี ม ง านจาก  Twitter หรื อ 
Twitter.com   

 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ดำเนินการวิเคราะห์และ
ออกแบบโดยการใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
SDLC โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

4.1 เข้าใจปัญหา และศึกษาความเป็นไปได้ 
 การทำงานของระบบแจ้งซ่อมปัจจุบันของศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มีการบริหารจัดการในรูปแบบของ
เอกสาร ดังภาพ 1  ทำให้เกิดปัญหามากมายได้แก่ การจัดเก็บ
เอกสารการเก็บประวัติการแจ้งซ่อมมีจํานวนมากและเพิ่มขึ้น
เรื ่อย ๆ แลการเก็บข้อมูลทั้งหมดบันทึกลงเอกสารเพียงอย่าง
เดียว ทำให้การเก็บเอกสารของการรับซ่อมอุปกรณ์ยังไม่เป็น
ระบบ ส่งผลให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปด้วยความล่าช้า  และ
บ่อยครั้งข้อมูลเอกสารเกิดการสูญหาย  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 การทำงานของระบบแจ้งซ่อมปจัจุบันก่อนมกีารพัฒนาระบบ 
  

4.2 วิเคราะหแ์ละออกแบบระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2 วิเคราะหก์ารทำงานของระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 

 การวิเคราะห์การทำงานของระบบ ใช้หลักการออกแบบเชิง
วัตถุเข้าช่วยออกแบบและการวิเคราะห์การทำงานดังภาพ 2 และ
เขียนแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
ดังภาพ 3 
 

 แจ้งซ่อม 

 

 
ติดตามสถานะ 

แจ้งซ่อม 

 

 
บันทึกการซ่อม 

และสถานะการซอ่ม 

 
 

จัดการข้อมูลพนักงาน 
และช่างซ่อม 

 
จัดการข้อมูลอปุกรณ์ 

และวัสดุซ่อม 

 
รายงานการซ่อม 

และการใช้วัสดซุ่อม 

พนักงาน 

ช่างซ่อม ผู้ดูแลระบบ 
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ภาพ 3 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมลูระบบแจ้งซ่อมออนไลน ์
 

4.3 พัฒนาระบบ 
 การพัฒนาระบบ ผู้วิจัยพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และ
เฟรมเวิร์ก Bootstrap และใช้ฐานข้อมูล MySQL เพื ่อจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นระบบ  
4.4 ทดสอบระบบด้วยการติดต้ังระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
 ผู ้วิจัยติดตั ้งบนเซิร์ฟเวอร์จำลองของหน่วยงาน และให้
พนักงานจำนวน 20 คนและช่างซ่อมจำนวน 10 คนของศูนย์
การแพทย์ฯ เข้าทดลองใช้งานผ่านระบบเครือข่ายภายในองค์กร 
4.5 เก็บผลการทดลองข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 หลังจากทดสอบระบบจากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึง
นำผลการทดลองและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบต่อไป 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
5.1 หน้าล็อกอินระบบแจ้งซ่อม 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 แสดงหน้าล็อกอินระบบแจ้งซ่อม 
 

5.2 หน้าระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับผู้แจ้งซ่อม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 หน้าระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับผู้แจ้งซ่อม 

5.3 หน้าระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับช่างซ่อม 
 
 
 
 
 

ภาพ 6 หน้าระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับช่างซ่อม 
 

6. สรุปผล 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายของการประเมินคือ พนักงานของศูนยก์การแพทย์
จำนวน 30 คน ผลระดับความพึงพอใจตามค่าสถิติอยู่ในระดับดี 
ผลการประเมินโดยรวม พบว่ามีความพึงพอใจในการใช้งานงาน

ทั้งหมดอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 𝑥 = 4.60 และ SD = 0.39) 
มีความพึงพอใจในด้านความง่ายต่อการใช้มากที่สุด, ด้านความ
สวยงามของหน ้าจอและเมนู ระด ับมากและด ้ านความ
สะดวกสบายในการใช้งานมากที่สุด สำหรับช่างซ่อมมีระดับความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 𝑥 = 4.5 และ SD = 0.45) มี
ความพึงพอใจในด้านความง่ายต่อการใช้มาก, ด้านความสวยงาม
ของหน้าจอและเมนูระดับมากและด้านความสะดวกสบายในการ
ใช้งานมากที่สุด 
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Drug Notification System by LINE Application 

 

ประหยัด เลวัน และ พรเทพ ปรสันติสุข  
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  พัฒนาระบบแจ้งเตือน

รับประทานยาผ่านแอปพลิเคชันไลน์  2) ประเมินผลการใช้งาน

ของผู้ใช้ระบบแจ้งเตือนรับประทานยาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

สำหรับแก้ปัญหาในการลืมรับประทานยาบางชนิด ในคนไข้ที่

จำเป็นต้องรับประทานอย่างต่อเนื่อง โดยที่ระบบใช้ HTML,PHP, 

MySQL และ LINE Notify นำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน และ

วิเคราะห์ผลด้วยการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์  

ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาระบบแจ้งเตือนรับประทานยา

ผ่านแอปพลิเคชันไลน์สามารถดำเนินการได้ตรงตามขอบเขต 2) 

ผลลัพธ์จากการประเมินแบบสอบถามของผู้ใช้งานจำนวน 20 คน 

มีผลการประเมินสูงสุดด้านการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.59 

คำสำคัญ-แอปพลิเคชัน, แอปพลิเคชันไลน์, ระบบแจ้งเตือน

การรับประทานยา, ไลน์โนติฟาย,  

ABSTRACT 

This paper aims has the objective as following 

reason: 1) to develop the drug notification system 

by LINE application 2) to evaluate the user who use 

the drug notification system by LINE application for 

solving the forgotten medication in patients that 

need to continue to take medication. Development 

of drug notification system by LINE application was 

selected and used HTML, PHP, MySQL and LINE 

Notify to apply together and analysis with an 

assessment of work-relate to medical. The study 

found that: 1) the drug notification system by LINE 

application can be carried out by scope     2) the 

result of evaluation questionnaire from the number 

20 people have  evaluated in the highest active 

levels. There is an average of 4.59 

Keywords:-Application, Line Application, Medication 

Notification System, Line Notify 

   

1. บทนำ 

ปัจจุบันความนิยมการมใช้งานแอปพลิเคช่ันมีความนิยม
อย่างสูงในการประยกุต์ใช้งานหลากหลาย โดยเฉพาะงาน
ทางด้านการแพทย์สำหรับพัฒนางานบริการทางการแพทย์
สำหรับผู้ป่วยที่เรื้อรังที่ต้องรับประทานยา โดยเฉพาะผู้ป่วย
อาการร้ายแรง เช่น โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ เป็นต้น 
โดยฉพาะการลดอัตราการเสียชีวิตและเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองได้ คือการรับประทานยาตามแพทย์สังอย่าง
ต่อเนื่องและตรงเวลาเป็นไปได้ยากที่จะรับประทานยาให้
ถูกต้องและต่อเนื่องจนเป็นเหตุทำให้การรักษาไม่มีประสิทธิผล  

การศึกษาและพัฒนาแอปพลิ เค ชันแจ้งเตือนการ
รับประทานยา สำหรับยาชนิดเม็ดของผู้ที่มีโรคประจำตัว 
เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่อง
การรับประทานยา และไม่ขาดโอกาสในการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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การสำรวจและรวบรวมข้อมูลแอปพลิเคชันเกี่ยวกับแจ้ง
เตือนการรับประทานยาผ่านแอปพลเิคชันไลน์ (LINE) ที่ใช้งาน
ได้จริง พร้อมกับการใช้งานที่ง่าย สะดวกและใช้กับโรคทั่วไป
ได้หลากหลาย พบว่า มีจำนวนน้อยมาก      

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมแีนวคิดในการพัฒนาระบบแจ้งเตอืน
รับประทานยาผ่านไลน์  เพื่ อ ช่วยในการแจ้งเตือนการ
รับประทานยาให้กับคนไข้ ที่จำเป็นต้องรับประทานยาอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่สนใจใช้งานระบบแจ้งเตือนนั้นมีเปอร์เซ็นต์
การรับประทานยาเพิ่มสูงขึ้น [6] โดยเฉพาะข้อมูลถูกจัดเก็บ
ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลทำให้ง่ายต่อการค้นหา รวมทั้งผู้ดูแล
ระบบยังสามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหน้า
เว็บไซต์ระบบแจ้งเตือนรับประทานยาผ่านไลน์ได้ง่ายมาก
ยิ่งขึ้นเพราะใช้ ซีเอ็มเอส :CMS (Content Management 
System) อย่าง Wordpress [4] เข้ามาช่วยในการจัดการ
รูปแบบเว็บไซต์ โดยในส่วนการทำงานแบ่งออกเป็นสามส่วน
หลักๆ คือ การทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ การทำงานใน
ส่วนของเจ้าหน้าที่ และการทำงานในส่วนของผู้เข้ามาใช้งาน
ระบบ ในแง่ของตัวระบบจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
เข้ามาใช้งานและยังช่วยลดการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้มาก
กว่าเดิม มีความสะดวกรวดเร็ว มีความละเอียดแม่นยำ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ผลจริง 

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
2.1. เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนรับประทานยาผ่านแอป

พลิเคชันไลน์   
2.2. เพื่อประเมินผลการใช้งานของผู้ใช้ระบบแจ้งเตือน

รับประทานยาผ่านแอพพลิเคชันไลน์ สำหรับแก้ปัญหาในการ
ลืมรับประทานยาบางชนิด ในคนไข้ที่จำเป็นต้องรับประทาน
อย่างต่อเนื่อง 
 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จักรพงษ์และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การออกแบบ

และพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันการแจ้งเตือนรับประทาน

ยาเพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้ความรู้และแจ้งเตือนการ

รับประทานยาสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งอยู่ในกลุ่ม

ทดลองมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการรับประทานยา

มากขึ้นร้อยละ 42.86 และสามารถรับประทานยาได้ตรงตาม

เวลามากกว่าผู้ป่วยทTีอยู่ในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้ระบบ อย่าง

มีนัยสำคัญที่ 0.05 [6] 

กรชกร และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนากล่อง

ยาอิ เล็กทรอนิกส์สำหรับยาชนิดเม็ดเพื่ อผู้ ป่ วยที่มี โรค

ประจำตัว ผลการวิจัย พบว่า สามารถพัฒนากล่องยา

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยาชนิดเม็ดที่สามารถพกพาได้สะดวก 

และแจ้งเตือนตามที่กำหนดได้ มีประสิทธิภาพกล่องยา

ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจของผู้ป่วย

ของโรงพยาบาลคลองหลวงมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

[7] 

อัมฤทธิ์และคณะ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง พัฒนาแอปพลิเค

ชันแจ้งเตือนการเลือกคลาสฟิตเนสผ่านระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการทางานของแอป

พลิเคชันแจ้งเตือนการเลือกคลาสฟิตเนส อยู่ในระดับมากที่สุด 

ประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเลือกคลาส

ฟิตเนส อยู่ในระดับมากที่สุด [8] 

สุธิดาและคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของโม

บายแอพพลิเคช่ันต่อความร่วมมือในการรับประทานยาใน

ผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง ผลการวิจัย พบว่า ความร่วมมือใน

การรับประทานยาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่ม

ทดลองที่ได้รับโมบายแอพพลิเคช่ันเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.86 

ข้อเสนอแนะงานวิจัย ควรมีพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันเพื่อให้

มีความเหมาะสมต่อการการนำไปใช้โดยผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองมากขึ้น[9]  

 

4. วิธีดำเนินการศึกษา 

4.1 การศึกษา รวบรวม ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 

ขอคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ ในด้าน

ความรู้ เกี่ยวกับยา ประเภทของยาที่ ผู้ป่ วยจำเป็นต้อง
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รับประทานต่อเนื่อง วิธีการรับประทานยา ก่อน-หลัง อาหาร 

และสอบถามข้อมูลจากคนไข้โดยตรง 
 

4.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี

เครือข่าย, LINE แอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูล 

วิเคราะห์ระบบ: วิเคราะห์สิ่งที่ระบบควรจะมีคืออะไร ระบบ

ส ม า ชิ ก  ห น้ าบ้ า น ห ลั งบ้ าน   ข้ อ มู ล วั ต ถุ ดิ บ ( Input) 

กระบวนการ (Process) ผลผลิต(Output) เนื้อหาสำหรับผู้ใช้

ทั่ วไป เนื้ อหาสำหรับสมาชิก เนื้อหาสำหรับเจ้าหน้าที่  

วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำไปออกแบบตารางฐานข้อมูล 

[1][3] 

ออกแบบระบบ: ออกแบบระบบที่สามารถดำเนินการเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ 

-ด้านระบบงานและเครือข่าย ในการสร้างและพัฒนาเว็บเพจ 

ท ำ ก า ร พั ฒ น า เว็ บ ไซ ต์ ขึ้ น ม า  โด ย ใ ช้ ช่ื อ เว็ บ ไซ ต์  

www.easymedicalassistance.com เพื่ อ ใช้ เป็ น เว็บ ไซต์

หลักในการจัดการในการจัดการข้อมูลทั้งหมด  

-ด้านแอพพลิเคชันไลน์ (LINE Application) ศึกษาวิธีการที่

ไลน์ จะสามารถโต้ ตอบกับ สคริปพี เอซพี  (PHP Script) 

ผู้พัฒนาเลือกใช้บริการไลน์โนติฟาย (LINE Notify) เพราะว่ามี

ความเหมาะสมกับระบบในหลายองค์ประกอบโดยเฉพาะการ

แจ้งเตือน พร้อมกับไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพ่ิมเติม  

-ด้านระบบฐานข้อมูล ต้องออกแบบตารางฐานข้อมูลให้

รองรับกับข้อมูลคนไข้ ผู้พัฒนาใช้เครื่องมือบริหารจัดการ

ฐานข้อมูล phpMyAdmin ส่วนระบบฐานข้อมูลใช้MySQL 

เพราะสะดวกในการจัดหาและใช้งานได้ง่าย [2] 
 

4.3 การพัฒนาและจัดทำระบบเพ่ือนำไปให้ ผู้ ป่วยที่

รับประทานยาเป็นประจำได้นำไปทดลองใช้งาน 

 

ภาพ 1 สถาปัตยกรรมซอร์ฟแวร์ 

แสดงผังโครงสร้างของระบบระบบแจ้งเตือนรับประทานยา

ผ่านไลน์  ทั้ งในฝั่ งของผู้รับบริการ  (Client Side) ฝั่ งของ

เซิร์ฟเวอร์ (Server Side) และ แสดงการเช่ือมโยงการทำงาน

ในระบบย่อยท้ังหมด [5] 
 

4.4 สำรวจผลประเมินจากผู้ใช้งานระบบ 

ผู้พัฒนาได้เชิญชวน ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยัง กลุ่ม

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ ให้ช่วยทดสอบใช้

งานระบบ  รวมทั้ งท ำหนั งสื อจากภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่องขอความอนุเคราะห์

ทดลองใช้งานและให้ข้อเสนอแนะ โครงงานพิเศษ ติดต่อไปยัง

งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับการ

ตอบรับอนุญาตให้สามารถประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าใช้บริการ

งานแพทย์และอนามัย ในระหว่างวันท่ี 15 – 25 ตุลาคม พ.ศ.

2562 มีผลดำเนินการดังนี้ 

ผลจากการที่ผู้พัฒนาได้ประชาสัมพันธ์ระบบ และ

ขอเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการในระหว่างวันที่ 15-25 ตุลาคม 

พ.ศ.2562 พบว่า มีผู้เข้าใช้บริการงานแพทย์จำนวน 13 คน 

บุคลากร 3 คน รวม 16 คน ที่สมัครใจยินยอมเข้าร่วมทดลอง

ใช้งานระบบแจ้งเตือนรับประทานยาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

(LINE) ดังกล่าว และผู้พัฒนาได้ขออนุญาตเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้

บริการ ดังตารางที่ 1 
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รายการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ งานแพทย์และอนามัย วันที่ 

15-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ลำ
ดับ 

เพศ อา
ย ุ

ยา เวลา ปริมาณ ระยะ
เวลา 

โรค/อาการ 

๑ ชาย 36 ยาปฏิชีวนะ หลงัอาหาร 
เช้า เย็น 

20 เม็ด 10 
วัน 

ทอนซลิอักเสบ 

๒ หญิง 45 ยาปฏิชีวนะ หลงัอาหาร 
เช้า เย็น 

14 เม็ด 7 วัน หวัด ไข้ ไอ 

๓ หญิง 25 ยาปฏิชีวนะ หลงัอาหาร 
เช้า เย็น 

20 เม็ด 10 
วัน 

ติดเช้ือทางเดิน
หายใจส่วนบน 

๔ หญิง 35 ยาปฏิชีวนะ หลงัอาหาร 
เช้า เย็น 

10 เม็ด 5 วัน ไอ น้ำมูก 

๕ หญิง 22 ยาปฏิชีวนะ หลงัอาหาร 
เช้า เย็น 

10 เม็ด 5 วัน ไอ น้ำมูก ปวด
หัว 

๖ หญิง 20 ยาปฏิชีวนะ หลงัอาหาร 
เช้า เย็น 

10 เม็ด 5 วัน ไอ น้ำมูก 
เสมหะ 

๗ ชาย 51 ยาลดความ
ดันโลหิตสูง 

หลงัอาหาร 
เช้า 

30 เม็ด 30 
วัน 

ความดัน 

๘ ชาย 40 ยารักษาโรค
เก๊าท ์

หลงัอาหาร 
เช้า เย็น 

20 เม็ด 5 วัน โรคเก๊าท ์

๙ หญิง 57 ยาปฏิชีวนะ หลงัอาหาร 
เช้า เย็น 

14 เม็ด 7 วัน หวัด เสียง
แหบ ไอ 

๑๐ หญิง 23 ยาปฏิชีวนะ หลงัอาหาร 
เช้า เย็น 

20 เม็ด 10 
วัน 

แผลอกัเสบ 

๑๑ หญิง 29 ยาปฏิชีวนะ หลงัอาหาร 
เช้า เย็น 

20 เม็ด 10 
วัน 

แผลอกัเสบ 

๑๒ ชาย 22 ยาปฏิชีวนะ หลงัอาหาร 
เช้า เย็น 

20 เม็ด 10 
วัน 

ทอนซลิอักเสบ 

๑๓ หญิง 29 ยาปฏิชีวนะ หลงัอาหาร 
เช้า เย็น 

28 เม็ด 7 วัน ต่อมน้ำเหลือง
อักเสบ 

๑๔ หญิง 21 ยาต้าน
ไทรอยด์ 

หลงัอาหาร 
เช้า เย็น 

120 เม็ด 30 
วัน 

ไทรอยด์เป็น
พิษ 

๑๕ หญิง 21 ยาปฏิชีวนะ หลงัอาหาร 
เช้า เย็น 

20 เม็ด 10 
วัน 

แผลอกัเสบ 

๑๖ หญิง 67 ยาลดความ
ดันโลหิตสูง 

หลงัอาหาร 
เช้า 

30 เม็ด 30 
วัน 

ความดันโลหิต
สูง 

ตาราง 1 แสดงรายการเก็บข้อมูลผู้เขา้ใช้บริการงานแพทย์และอนามัย 

ระหว่างวันที ่15-25 ตุลาคม พ.ศ.2562 

        ตาราง 1 แจกจงรายละเอียดอาสาสมัครใจยินยอมเข้า

ร่วมทดลองใช้งานระบบแจ้งเตือนรับประทานยาผ่านแอป

พลิเคชันไลน์ (LINE) ดังกล่าว โดยผู้พัฒนาได้ขออนุญาตเก็บ

ข้อมูลผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเข้ารว่มทดลองใช้งานระบบแจ้ง

เตือนรับประทานฯ ในระหว่างวันที่ 15-25 ตุลาคม พ.ศ.2562 

พบว่า มีผู้เข้าใช้บริการงานแพทย์จำนวน 13 คน บุคลากร 3 

คน รวม 16 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ต้องทานยาเป็นประจำ

ต่อเนื่องแตะตรงเวลา 

 นอกจากนั้น ผู้พัฒนาได้ประชาสัมพันธ์ระบบไปยัง 

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และ อีกหลาก

สาขาวิชาชีพ และมีผู้ที่สมัครใจยินยอมเข้าร่วมร่วมทดลองใช้

งานระบบแจ้งเตือนรับประทานยาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

(LINE) เพิ่มอีก 14 คน  

5. สรุปผลการศึกษา 

หลังจากที่ได้แนะนำประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเตือน

รับประทานยาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) แล้ว ผู้พัฒนาได้

แจกแบบประเมินความพึงพอใจแบบออนไลน์ ท่ีสร้างมาจากกู

เกิ้ลฟอร์ม (Google Form) ได้รับการตอบกลับมาจำนวน  20 

คน และสรุปออกมาเป็น คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คือ x ̄ = 4.59, S.D. = 0.49  

 

6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

บทความเรื่องระบบแจ้งเตือนรับประทานยาผ่าน

แอปพลิเคชันไลน์นี้ ได้รับคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ 

จากผู้ใช้ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ดังน้ี 

“มีความน่าสนใจ สามารถใช้งานได้จริง สมัครใช้งานง่าย

กว่านี้จะดีมาก” 

นายแพทย์บุญชนะ ปรสันตสิุข 

     โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 

  “เหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องการทานยารักษาต่อเนื่อง เป็น

ระบบที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีกทางหนึ่ง” 

นางสาวจิณณพัต สีทอง 

              พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 

“ควรศึกษาลักษณะเฉพาะของยาแต่ละชนิด และปรึกษา

เภสัชกร เพ่ือออกแบบระบบได้ตรงกับลักษณะการใช้งาน

จริง ไม่มีรอยร่ัว” 

นางวัชรีย์ อยู่เจริญ 

       หัวหน้าพยาบาลวิชาชีพ งานแพทย์และอนามัย 
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“น่าจะเพ่ิมระยะเวลา จำนวนวันที่ทานยาเพ่ือให้ระบบหยุด

แจ้งเตือนเองเมื่อยาหมด และเพ่ิมวันนัดหมอคร้ังถัดไป

เพ่ือให้ระบบแจ้งเตือน” 

ภญ.มลฤดี ธนวรรษการ 

                         เภสัชกร งานแพทย์และอนามัย 
 

“อยากให้ใช้งานง่ายกว่านี้ เป็นลักษณะคล้ายแอพ พลิเคชัน 

ที่โหลดมาใช้งานได้เลยไม่ต้องสมัครสมาชิก” 

        ผู้ใช้งานท่ัวไป 

7. กิตติกรรมประกาศ 

การจัดทำโครงงาน การพัฒนาระบบแจ้งเตือนรับประทานยา

ผ่านไลน์ ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งใน

ความกรุณาของอาจารย์ และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ 

ณ ท่ีนี่ด้วย 

ขอขอบคุณ ภญ.มลฤดี ธนวรรษการ เภสัชกร และ 

คุณ วัชรีย์ อยู่เจริญ หัวหน้าพยาบาลวิชาชีพ งานแพทย์และ

อนามัย มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นอย่างสูงในฐานะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมิน เสนอแนะ และเอื้อเฟื้อสถานที่

ในการทดลองใช้งานระบบให้กับบุคลากรและผู้ที่เข้ามาใช้

บริการงานแพทย์และอนามัย 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน

ของผู้คนมากขึ้น ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ผู ้จัดทำจึงมี
แนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เพื ่อการส่งเสริมการท่องเที ่ยวเมือง
นครศรีธรรมราช แสดงข้อมูลรายละเอียดสถานที ่ท่องเที ่ยว 
รูปภาพ  ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่จริง ให้กับนักท่องเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจ ทำให้เป็นที่รู้จักได้ง่ายและเพิ่มความน่าสนใจ
ของตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สรุปผลการนำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
ไปให้ผู้ประเมินได้สำรวจความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ 25 คน ผู้ดูแลระบบ 5 คน รวม 30 คน ซี่ง
จากการหาค่าเฉลี่ยนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมอยู่

ในเกณฑ์ดีมาก (�̅� = 4.59, S.D. = 0.52) 
คำสำคัญ : เว็บแอปพลิเคชัน, การท่องเที่ยว, ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ 

 
Abstract 

Technology has increasingly played a role in 
people's daily lives and has gained widespread 
popularity, the authors have no reason to develop a 
website for the Ligor waterfront market for tourism. 
Nakhon Si Thammarat City provides detailed information 
on tourist attractions, photos, locations, locations of real 
places to activities and people who get to know the 
attractions of the Ligor waterfront market. The 

satisfaction survey was divided into 2  parts: 25  website 
users, 5  administrators, 30  total, which was better from 
the search for the rent and the short deviation (x = 4.59). 
, SD = 0.52) 
Keywords: web applications, tourism, Ligor Floating 
Market 
 

1. บทนำ 
เม ื อง "ล ิกอร์ "เป ็นช ื ่ อ เ ร ียกเม ืองนครฯ หร ื อ  จ.

ตั้งแต่สมัยโบราณของชาวตะวันตก ที่เข้ามาทำครศรีธรรมราช น
การค้าขายกับชาวนครฯ เมืองลิกอร์เป็นเมืองเก่าแก่ มีอายุทาง
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นจุดชุมชนหนาแน่นขนาดใหญ่ใน
คาบสมุทรไทย มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1,500 ปี มีชื่อปรากฏใน
เอกสารและจดหมายเหตุตา่งชาติ มาตั้งแต่ครั้งพุทธศตวรรษที่ 6-7 
เมืองลิกอร์ จึงมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจไม่แพ้ที่ใดใน
ประเทศไทย[1] นอกจากประวัต ิศาสตร์เรื ่องราวที ่บันทึกใน
หน้ากระดาษแล้ว สิ่งหนึ่งที่ยังหลงเหลือและเป็นเครื่องแสดงถึง
ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของเมือง ก็คือกำแพงเมืองเก่า ที่
ชาวนครฯ ยกให้เป็นจุดเริ่มต้นทุกอย่างของเมือง  กำแพงเมืองเก่า
ที่ว่านี้อยู่ริมคลองหน้าเมือง ถนนมุมป้อม ใจกลางเมือง ที่ผู้คน
มักจะแวะเวียนเข้ามาชื ่นชมความงดงามอยู ่เสมอ ทั ้งยังเป็น
สถานที ่ที ่ม ักมีกิจกรรมเว ียนมาสร้างสีส ันให้ชาวนครฯ อยู่
ตลอดเวลา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้เปิดถนนสายวัฒนธรรมขึ้น 
โดยเนรมิตให้เป็น "ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ "รอบกำแพงเมืองเก่า 

การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตลาดรมิน้ำเมืองลิกอร์ 
Tourism Public Relations Website Development Ligor Floating Market 

 
พีรพร ขุนพิบูล1, เกสรินทร์ กลับกลาย1, ปิยะพงศ์  เสนานุช1*, อภิชัย จนัทร์อุดม1, เสาวลักษณ์  บุญรอด1,นุชากร  คงยะฤทธิ์1 

 

1สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
Emails: phirapornkp@nvc.ac.th , piyapong.s@rmutsv.ac.th 
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บริเวณสองฝั่งคลองหน้าเมือง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า
ของชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิ
ป ัญญาชาวบ้าน และเป ็นการส ่งเสร ิมการท่องเท ี ่ยวเม ือง
นครศรีธรรมราช โดยกำหนดให้มีการเปิดตลาดทุกศุกร์สดุท้ายของ
ทุกเดือน สำหรับบรรยากาศของตลาดเมืองลิกอร์ ถูกผสมผสาน
ด้วยความโบราณกับความเป็นสมัยใหม่ บริเวณทางเข้าติดกำแพง 
จัดให้เป็นมุมถ่ายรูปของผู้มาเยือน ส่วนด้านตรงข้ามเป็นคลองสาย
เล็กๆ ที่มีสะพานเก่าแก่เป็นฉากชวนให้เก็บภาพความทรงจำ ส่วน
อาหารการกินที่พ่อค้าแม่ขายชาวนครฯ นำมาจำหน่าย ผสมผสาน
ไปด้วยเครื่องคาว -หวานปะปนกันไป  และยังมีนิทรรศการจัดแสดง
ภาพถ่ายตลาดน้ำเมืองลิกอร์ในหลากหลายมุมมอง ทั้งบรรยากาศ
ค้าขายและความสนุกสนานนอกจากในเรื่องของอาหารแล้ว ยังมี
การแสดงเอกลักษณ์ของภาคใต้ คือจัดแสดงโนรา ซึ่งการแสดง
โนรานี้จะมาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดน้ำลิกอร์ ที่จะหมุนเวียนมา
มอบความสุขและเสียงหัวเราะให้ผู้คนที่มาเที่ยว แต่อย่างไรก็ตาม
ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์นี้ก็ยังไม่เป็นที่รู ้จักของนักท่องเที่ ยวและ
บุคคลทั่วไปมากนัก[2] 
 เว็บไซต์ (Website) หมายถึง หน้าเว็บเพจที่จัดทำขึ้น 
เพ ื ่ อนำ เสนอข ้ อม ู ลต ่ า งๆ  ผ ่ านทางคอมพ ิ ว เ ตอร ์ และ
อินเทอร์เน็ต โดยจะมีหน้าเว็บเพจหลายๆ หน้าที่เชื ่อมโยงเข้า
กับไฮเปอร์ลิ้งค์ เพื่อให้สามารถเปิดไปยังหน้าเพจต่างๆ ได้อย่าง
ง่ายดายและถูกจัดเก็บไว้ใน www. (เวิลด์ไวด์เว็บ) โดยเว็บไซต์
ส่วนใหญ่นั้นก็มีทั้งเว็บไซต์ที่เปิดให้เข้าชมได้ฟรี และเว็บไซต์ที่ต้อง
สมัครสมาชิกและเสียค่าบริการ จึงจะเข้าใช้งานเว็บได้ ซึ่งข้อมูลใน
เว็บก็จะมีหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการนำเสนอของ
เจ้าของเว็บไซต์ ผู ้ทำเว็บไซต์มีหลากหลายระดับ ตั ้งแต่สร้าง
เว็บไซต์ส่วนตัวจนถึงระดับเว็บไซต์สำหรับธุรกิจหรือองค์กร
ต่างๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ใน
ลักษณะของเว็บเบราว์เซอร์ เว็บไซต์แห่งแรกของโลก  มีชื ่อว่า 
http:info.cern.ch ปรากฏตัวบนโลกไซเบอร์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม 1991 สร้างโดย ทิม เบอร์เนอร์ส ลี นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ 
ซึ่งทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การเพื่อการวิจัยด้านนิวเคลียร์
แห่งย ุโรป )European Organization for Nuclear Research) 
หรือ CERN ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 1989 และมีสำนักงาน

ใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเบอร์เนอร์ส 
ลี ได้ไอเดียคิดสร้างเว็บไซต์ หลังจากที่ วินต์ เซิร์ฟ และบ็อบ 
คาห์น ได้สร้างระบบเครือข่ายเชื่อมต่อที่ใช้ส่งข้อมูลเป็นกลุ่มๆ 
จากคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิลไปยังเครือ่งคอมพิวเตอรอ์ื่นๆ หรือ
ที่เรารู้จักกันดีในนาม “อินเทอร์เน็ต ”ได้สำเร็จแล้วก่อนหน้านี้  
วัตถุประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์ของเบอร์เนอร์ส ลี ก็เพื่อให้ผู้คน
สามารถแชร์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีอยู่เพียงชิ้นเดียวร่วมกันได้โดยอาศัย

อมูลที่มีอยู่ในมือไปให้คนอ่ืนระบบอินเทอร์เน็ต แทนที่จะต้องส่งข้
ผลัดกันดู เราสามารถน่ังดูข้อมูลดังกล่าวได้ในเวลาพร้อมๆ กันบน
เว็บไซต์โดยไม่ต้องอยู่ท่ีเดียวกัน [3] 

ดังนั ้นผู ้จ ัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เพื่อแสดง
ข้อมูลรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว รูปภาพ ตำแหน่งที่ตั้งของ
สถานที่จริง ให้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทำให้เป็น
ที่รู้จักได้ง่ายและเพิ่มความน่าสนใจของตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ให้
เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่

ท่องเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ 
2.  เพ ื ่ อประเม ินความพ ึ งพอใจการพ ัฒนาเว ็บ ไซต์

ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์   

3. ทฤษฏีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 ทฤษฎีการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว หมายถึง การที่คนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ 
และตลอดระยะเวลาเหล่านั้นได้มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้น การไป
เที่ยวชมสถานที่ที ่สวยงามหรือทัศนียภาพแปลกๆ หรือเดินซื้อ
สิ่งของต่างๆ เป็นต้น การท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งนี้
ขึ ้นอยู ่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระยะเวลาในการท่องเที ่ยว 
ประเภทของการคมนาคม จำนวนสมาชิกหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ โดย
เพื่อความเพลิดเพลิน และพักผ่อนหย่อยใจและเป็นการเดินทางที่
มีเง่ือนไข 3 ประการ ดังน้ี 
1. เดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังท่ีอื่นเป็นการชั่วคราว 
2. เดินทางด้วยความสมัครใจ 
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3. เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆกไ็ด้ แตไ่ม่ใช่เพื่อการหารายได้
)ฉลองศรีพิมลสมพงศ์)  

3.2 ทฤษฎีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นท่ี

หรือบริเวณที ่ม ีค ุณลักษณะที ่สำคัญทางประวัต ิศาสตร์และ
วัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื ่องราวในการพัฒนาทางสังคมและ
มนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม 
องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกกรมที่มี
คุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้
เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัย
ได้เป็นอย่างดี ไม่ว ่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในยุคปัจจุบัน การแข่งขันในตลาดโลกได้
ให้ความสำคัญในการนำเอาวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ ่งในตัว
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตนจำหน่ายเพื่อสร้างความแตกต่างจาก
คู่แข่ง ซึ่งสอดคล้องกับกระแสเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  )Creative 
Economy) ที่กำลังมาแรง[4] การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรม
หนึ่งที่ได้นำเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน
และย ุ โรป ท ี ่ต ่ างสนใจท ี ่จะเร ียนร ู ้ ว ัฒนธรรม มรดกทาง
ประวัติศาสตร์ เยี ่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ของคนในประเทศนั้น โดยเฉพาะประเทศในแถบ
เอเชียและแอฟริกา รวมถึงซื้อของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมละ
งานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในประเทศนั้น การท่องเที่ยว
ในลักษณะดังกล่าวเราเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บุญ
เล ิศ จ ิตต ั ้ งว ัฒนา  ) 2548) ได ้อธ ิบายว ่าการท่องเท ี ่ยวเ ชิง
ศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย[5] 

1. ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร ์
2. โบราณคดีและพิพิธภัณฑ ์
3. งานสถาปัตยกรรมเก่าแกด่ั้งเดมิ  
4. ศิลปะ หัตถกรรม ประตมิากรรม ภาพวาด รูปปั้น
และแกะสลัก 
5. ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา  

6. ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร ์
7. ภาษาและวรรณกรรม 
8. วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหาร  
9. ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่างๆ 
10. ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภมูิปัญญาท้องถิ่นที่
นำมาใช้เฉพาะท้องถิ่น 

)ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว , 2561) 

4. วิธีการดำเนินงาน 
4.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 

การวิเคราะห์ระบบงานเป็นกระบวนการที่สำคัญในการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวตลาด
ริมน้ำเมืองลิกอร์ ให้มีความทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบงานที่ได้รับการพัฒนาแล้วต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการของผ ู ้ ใช ้และสามารถแก้ป ัญหาที ่ เก ิดขึ ้นอัน
เนื่องมาจากการดำเนินงานในรูปแบบเดิมทางกลุ่มจึงคิดวิเคราะห์
ปัญหาจากผังก้างปลาแสดงถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาได้ดังนี้ 
ปัญหาของร้านค้า ยังไม่มีการแยกแต่ละประเภทของร้านค้า 
ตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าแต่ละร้านยังไม่ชัดเจน ไม่สามารถค้นหา
ตลาดน้ำได้ ปัญหานักท่องเที่ยว ยังไม่มีเว็บแอปพลิเคชันแนะนำ
นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ไม่
มีข้อมูลในการค้นหา ปัญหาเทศบาล ในการเก็บข้อมูลร้านค้าใน
ตลาดยังอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ไม่มีการประชาสัมพันธ์ ไม่มี
ป้ายประชาสัมพันธ์ตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าไม่มีการระบุตำแหน่งที่ตั้ง
ของร ้านค้าว ่าอยู ่ โซนไหนของตลาด ในการพัฒนาเว ็บไซต์
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์เพื่อการ
ค้นหาข้อมูล แสดงข้อมูลรูปภาพ ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่จริง 
ให้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูลจริงและเพิ่มความน่าสนใจในตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์เป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยผ่านการเข้าถึงข้อมลู
ได้ง่าย 

 
4.2 การวิเคราะหร์ะบบงานใหม ่
 จากการศึกษาและลงพื้นที่ของตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ทั้ง
จากการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดริมน้ำเมืองลิ
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กอร์ภายใต้เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชและจากการสอบถาม
ข้อมูลแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้าในตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ได้ข้อมูล
ดังนี้ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์แบ่งออกเป็น 2 โซน ฝั่งซ้ายและฝั่ง
ขวามีลำคลองกั้นอยู่ระหว่างกลางของตลาด ร้านค้ามีทั้งหมด 38 
ร้าน แบ่งออกเป็น ประเภทอาหารคาวจำนวน 20 ร้าน ประเภท
อาหารหวานจำนวน 13 ร้าน และประเภทสินค้าOTOP จำนวน 5 
ร ้าน ซ ึ ่งทางเทศบาลเม ืองนครศร ีธรรมราชยังไม ่มี เว ็บไซต์
ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ข้อมูลและ
ตำแหน่งที่ตั้งในการค้นหา ทางผู้จัดทำได้นำสื่ออินโฟกราฟฟิคเป็น
แผนผังภาพระบุตำแหน่งต่างๆของตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ 
หมายเลข 1  สะพานด้านหน้าตลาด 
หมายเลข 2  โซนร้านค้า 
หมายเลข 3  โซนที่นั่งรับประทานอาหาร 
หมายเลข 4  คลอง 
หมายเลข 5  สะพานด้านหลังตลาด 

 
ภาพ 1 แผนผังภาพระบุตำแหน่งของตลาดริมน้ำเมืองลิกอร ์

4.3 การออกแบบระบบ 
1) ระบบงานใหม่  

ผู ้จัดทำได้ทำการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
และการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ ระบบงาน เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานท่ัวไป ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 สำหรับผู้ใช้งานท่ัวไป 
- สามารถค้นหาประเภทของร้านค้า  
- สามารถค้นหาข้อมูลจากช่ือร้านค้า  
- สามารถดูข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ส่วนท่ี 2 สำหรับผู้ดูแลระบบ 

- จัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลร้านค้า  
- จัดการ เพิ ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลตำแหน่งที่ตั ้งของ

ร้านค้า  
- จัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 
- จัดการนับผู้เข้าชมเว็บไซต์  
- จัดการลบคอมเมนต์ ท่ีไม่สุภาพออก 

2) Use case diagram : การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์  

 
ภาพ 2 Use case Diagram การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่

ท่องเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร ์

 



3307 

 

5.ผลการดำเนินงาน 
ในการออกแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยว

ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ผู้จัดทำได้ทำการออกแบบและพัฒนาระบบ 
ให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ โดยได้
ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการพัฒนา ซึ่งระบบสามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.1 ผลการสำรวจตลาดน้ำเมืองลิกอร์ 
 พบว่ามรี้านค้ามีทั้งหมด 38 ร้าน แบ่งออกเป็น ประเภท
อาหารคาวจำนวน 20 ร้าน ประเภทอาหารหวานจำนวน 13 ร้าน 
และประเภทสินค้าOTOP จำนวน 5 ร้าน 
5.2 ผลการดำเนินงานด้านขอบเขต 

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิ
กอร์มีขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนมีขอบเขตด้าน
ผู้ใช้งานและขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ซึ่งมีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน 
1. ผู้ใช้งานท่ัวไป 

เป็นส่วนของนักท่องเที่ยวที่สนใจมาท่องเที่ยว
ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ที ่มีความต้องการจะดูข้อมูลเกี ่ยวกับ
สถานท่ี ซึ่งสามารถจัดการได้ดังนี้ 

- สามารถดูตำแหน่งท่ีตั้งของร้านค้า 
- สามารถค้นหาข้อมูลจากช่ือร้าน 
- สามารถดูข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ  
เป็นส่วนของผู ้ด ูแลเว ็บไซต์ประชาส ัมพ ันธ์

สถานท่ีท่องเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ซึ่งสามารถจัดการได้ดังนี้ 
- จัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลร้านค้า 
- จัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของ
ร้านค้า 

 - จัดการ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ข้อมูลข่าว
ประชาสมัพันธ์ 

- จัดการนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
- สามารถลบคอมเมนต์ ท่ีไม่สุภาพออกได้ 

 
 

5.2.2 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีการศึกษา 
ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง 

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 
5.3 เว็บไซต์ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ 

 
ภาพ 3 แสดงหน้าเวบ็ไซต์ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ 

 
5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 

การประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ เป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1 แสดงข้อมูลเพศเป็นร้อยละ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 

ชาย 20 66.70 

หญิง 10 33.30 

รวม 30 100.00 

จากตารางที่ 1 จะได้ว่ากลุม่ผูต้อบแบบสอบถามมีจำนวนทั้ง 
30 คน แบ่งออกเป็นชายจำนวน 20 คิดเป็นร้อยละ 66.70 และ
หญิงจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  
ตาราง 2 แสดงข้อมูลสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานะผู้ใช้งาน จำนวน ร้อยละ 
ผู้เชียวชาญ 5 16.70 

ผู้ใช้งานท่ัวไป 25 83.30 

รวม 30 100 
 จากตารางที่ 2 จะได้ว่าสถานะของผู้ประเมินเว็บไซต์
ที่ใหข้อมูลทั้งหมด จำนวน 30 คน เป็นผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.70 และผู้ใช้งานท่ัวไป 25 คนคิดเป็นร้อยละ 
83.30  
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ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจ 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ใช้งานเว็บไซต์ 

รายการ 
ผล 

�̅� S.D. การ
แปลผล 

1 ด้านเนื้อหา 4.60 0.51 ดีมาก 
2 ด้านการออกแบบและการ

จัดรูปแบบเว็บไซต ์
4.59 0.53 ดีมาก 

3 ด้านการนำไปใช้งาน 4.59 0.53 ดีมาก 
รวม 4.59 0.52 ดีมาก 

 จากตาราง 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 และเมื่อพิจารณาในแตล่ะด้าน 
พบว่า  
1. ด้านเนื้อหา มีคะแนนในระดบัดีมาก ซึ่งคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 

4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51  
2. ด้านการออกแบบและการจดัรปูแบบเว็บไซต์ คะแนนในระดับดี

มาก ซึ่งคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 4.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.53  

3. ด้านการนำไปใช้งาน มีคะแนนในระดับดมีาก ซึ่งคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 4.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 

 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่มีต่อการใช้
งานเว็บไซต ์
 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่มีต่อ
การใช้งานเว็บไซต์ 

รายการ 
ผล 

�̅� S.D. การ
แปลผล 

1 ด้านการตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 4.61 0.52 

ดีมาก 

2 ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชัน 4.57 0.54 ดีมาก 

3 ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 4.59 0.52 ดีมาก 
4 ด้านประสิทธิภาพการทำงาน 4.57 0.52 ดีมาก 
5 ด้านการรักษาความปลอดภัย 4.59 0.53 ดีมาก 

รวม 4.58 0.53 ดีมาก 
จากตาราง 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า  
1. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมีคะแนนในระดับดี
มาก ซึ ่งคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.52  
2. ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชัน มีคะแนนในระดับดีมาก ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54  
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีคะแนนในระดับดีมาก ซึ่งคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 
4. ด้านประสิทฺธิภาพการทำงาน มีคะแนนในระดับดีมาก ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 
5. ด้านการรักษาความปลอดภัย คะแนนในระดับดีมาก ซึ่งคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 
 

6.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
6.1สรุปผล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ตลาด
น้ำเม ืองล ิกอร ์ ได ้ม ีการส ัมภาษณ์เจ ้าหน้าที ่ เทศบาลเม ือง
นครศรีธรรมราช เพื ่อให้ทราบถึงความต้องการของผู ้ใช ้งาน
เว็บไซต์ ผู้พัฒนาจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ รวมกับการลง
พื้นที่ตลาดน้ำเมืองลิกอร์เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ค้า
ภายในตลาด สำหรับการดำเนินงานนั้นได้ใช้โปรแกรมพัฒนา
เว็บไซต์สำเร็จรูป Wordpress ในการจัดทำเว็บไซต์ ใช้โปรแกรม 
Adobe Illustrator cc ในการออกแบบแผนที่  
6.2 ปัญหาและอุปสรรค  
1. ปัญหาการเก็บข้อมูล ที่ต้องเดินทางค่อนข้างไกล 
2. ปัญหาในการศึกษาข้อมูลโปรแกรม Wordpress  
3. ปัญหาของการปิดตลาดน้ำ ช่วงโควิด-19 
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6.3 ข้อเสนอแนะการนำไปใช้งาน 
1) ผู้ใช้งานควรศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน 
2) ผู้ใช้งานควรศึกษาโปรแกรม Wordpress เบื้องต้นมาก่อน

ใช้งาน 
6.4 ข้อเสนอแนะการนำไปพัฒนาต่อ 

1) ศึกษาโปรแกรมในการพัฒนา Wordpress.com เพิ่มเติม
เนื่องจากยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกมาก 

2) ควรศึกษาเร ื ่องการพัฒนาระบบเพิ ่มเต ิม เน ื ่องจาก 
โปรแกรม Wordpress ยังมีข้อจำกัดในการพัฒนาอยู่ 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ประวัติความเป็นมาของตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์. [ออนไลน์]. 

ค้นหาเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 : จาก  
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction

/detail/itemid/21222 
[2] สุเทพ เดชะชีพ. การประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์.  

[ออนไลน์]. ค้นหาเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 : จาก 
https://www.commartsreview.siam.edu/2017/images/re

view/year12-vol13/year12-vol13-02.pdf  
[3] การประชาสัมพันธ.์ [ออนไลน]์. ค้นหาเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 

2563 : จาก https://tanawitproject.home.blog/ 
[4] การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. [ออนไลน์]. ค้นหาเมื่อวันท่ี 17 

ธันวาคม 2563 : จาก  
https://www.theworks.co.th/blog/2018/10/22/cultural-

attractions/ 
 [5] กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์. [ออนไลน์]. ค้นหาเมื่อวันท่ี 17 

สิงหาคม 2563 : จาก 
 https://www.sogoodweb.com/Article/Detail/7738/ 
[6] ความสำคัญของการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ. [ออนไลน์]. 

ค้นหาเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 : จาก 
https://www.htc.ac.th/htc15/fpdf/3901-

2119/lesson3.pdf 
[7] หลักการออกแบบเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน. [ออนไลน์]. ค้นหาเมื่อ

วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 : จาก  

https://www.1belief.com/article/website-design/ 
[8] WordPress. [ออนไลน์]. ค้นหาเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 

: จาก https://www.themevilles.com/wordpress-is/ 
[9] เพ็ญนภา จุมพลพงษ์ และคณะ. (2560). การพัฒนาเว็บไซต์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดลพบุร ี
[10] สายใจ ทันการ และคณะ. (2558). การวิจัยและพัฒนาการ

ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรมัย์ด้วย ระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร ์

[11] ฐิติวัสส์ ขนอม,   สุพรรษา สังข์ดวง, )2561). การพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชั่นแนะนำสถานท่ีท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคปาก
พนัง จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

 

 
 

 
 



3310 

 

บทคัดย่อ 
 หลาดสวนปัณ ถือเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ให้กับคนในชุมชนขุนทะเล คนในอำเภอลานสกา อีกทั้ง ยัง
กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดอีกด้วย ผู ้จัดทำจึงแนวคิดการพัฒนา
เว ็บไซต์ประชาส ัมพันธ ์การท่องเที ่ยวหลาดสวนปัณ จ ึงมี
ค วามสำค ัญ ในการส ่ ง เ ส ร ิ มก ารท ่ อ ง เท ี ่ ย ว ในจ ั งห วั ด
นครศรีธรรมราช ให้เป็นที ่ร ู ้จ ักของผู ้ที ่สนใจเพิ่ มมากขึ ้น อัน
ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนขุนทะเล 
นอกจากนี ้ย ังเป็นแหล่งแลกเปลี ่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 
ระหว่างคนในชุมชน เจ้าของธุรกิจ การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว 
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลาดสวนปัณ ใน
การพัฒนาเว็บไซต์ ผู้พัฒนาได้ใช้โปรแกรม Wix.com ในการ
พัฒนาเว็บ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหลาดสวนปัณ 2) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
หลาดสวนปัณ โดยการพัฒนาระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วน
แรกทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลาดสวนปัณ ส่วนที่สองเป็นส่วน
ของการขายของผ่านเว็บไซต์ โดยมีผู้ใช้งานสองส่วนคือ 1)ผู้ใช้งาน
ทั่วไป ซึ่งสามารถค้นหาร้านค้า ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าได้ 2) 
ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลร้านค้า ข้อมูล
ที่ตั้งร้านค้า และการจัดการการซื้อขายสนิค้าในเว็บไซต์ได้ สรุปผล
การนำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ไปให้ผู้ประเมินได้สำรวจความพึง
พอใจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ 30 คน ผู้ดูแล
ระบบ 5 คน รวม 35 คน ซี ่งจากการหาค่าเฉลี ่ยนและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (�̅� = 4.60, 
S.D. = 0.52) 
คำสำคัญ : เว็บแอปพลิเคชัน, การท่องเที่ยว, หลาดสวนปัณ 

Abstract 
Lad Suanpan is a business that can create a career. 
Generate income for people in Khun Talay community. 
People in Lan Saka district and also stimulate the 
provincial economy as well. The creator therefore has 
the concept of developing a website for promoting 
tourism, Lard Suan Pan. It is therefore important to 
promote tourism in Nakhon Si Thammarat Province. To 
be known by those who are interested in increasing This 
creates a career and income for people in the Khun 
Thale community. It is also a source for exchanging 
information, news and knowledge among people in the 
community. Business owner Travel tourist As well as the 
general public About the Lam Suan Pan tourism In 
website development Developers use Wix.com to 
develop the web. Its objectives are: 1) to design and 
develop a tourism publicity website for Lard Suan Pan 
tourism; The development of the system is divided into 
2 parts. First part, create a website for public relations. 
The second part is the sales section of the website. With 
the user in two parts: 1) general users Which can find a 
store Can search the store location 2) admin section Can 

การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหลาดสวนปัณ 
Tourism Public Relations Website Development Lard Suan Pan  
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add, delete, edit store information Store location 
information And manage the purchase of goods on the 
website Summarize the results of bringing the website 
to publicize for the assessors to survey their satisfaction. 
It is divided into 2 parts: 30 website users, 5 
administrators, 35 total administrators, which is based 
on the mean and standard deviation. Overall, it is very 

good (x ̅ = 4.60, S.D. = 0.52). Keywords: web application, 
travel, lad, suanpun 

 
1. บทนำ 

การประชาสัมพันธ์การโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลของ
องค์กรท้องถิ่นหรือภาครัฐ เป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น จะทำให้สามารถแข่งขันกับท้องถิ่นอื่นๆ ได้ 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรที่สำคัญ ทำให้เกิดการรับรู้ แรงจูงใจ สิ่งที่
ดึงดูดจากสถานที่ท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตของการ
ท่องเที ่ยวอย่างต่อเนื ่อง กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ การ
โฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลดำเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การ
จัดประชุม สัมมนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การ
เฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ การกำหนดปีพิเศษของการท่องเที่ยว 
การจัดนิทรรศการการท่องเที่ยว การจัดรายการนำเที่ยวประเทศ
ไทย หรือในท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรม และการแจกเอกสารนำเที่ยว 
ซึ ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ สามารถทำการประชาสัมพันธ์ การ
โฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางต่างๆ ได้ เช่น การติดแผ่น
ป้ายโฆษณา สิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ วิธีการจัดทำสื่อ ได้แก่ วิทยุ 
โทรทัศน์ และสื่ออิเล็กโทรนิค เป็นต้น การจัดสื่อต่างๆ เหล่านี้ 
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางการท่องเที่ยวให้แก่ผู ้ที ่สนใจ นำไป
พิจารณาเพื่อตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว หรือเพื่อเป็นเพื่อน
นำทางในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งอาจผลิตในรูปแบบของเอกสาร
ต่างๆ เช่น จุลสาร โปสเตอร์ หนังสือ วารสาร และนิตยสาร เป็น
ต้น มีผลให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักท่องเทีย่ว 
เพื่อการพักผ่อน และเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ หากทุกจังหวัดมีการจัด
กิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ ่น ทำให้ประเทศไทยมี

ศักยภาพในการจัดกิจกรรมเหล่านี้ตลอดทั้งปี ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้ง
ในประต่างประเทศสามารถเลือกท่องเที่ยวได้ตามระยะเวลาและ
ช่วงเวลาที่สะดวกได้  
[1] 

ดังนั้น การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหลาด
สวนปัณ จึงมีความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้เป็นที่รู้จักของผู้ที่สนใจเพิ่มมากขึ้น ปลูกฝั่งให้
คนไทยนิยมท่องเที่ยวในประเทศ อันก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและ
รายได ้ให ้ก ับคนในชุมชนขุนทะเล นอกจากนี ้ย ังเป ็นแหล่ ง
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ระหว่างคนในชุมชน เจ้าของ
ธุรกิจ การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวหลาดสวนปัณ[2] 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
หลาดสวนปัณ 
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวหลาดสวนปัณ 
 

3. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับ การพัฒนา
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วหลาดสวนปัณ สรุปไดด้ังนี ้
3.1ทฤษฎีการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว  หมายถึง การเดินทางของบุคคลจาก
สถานท่ีซึ่งเป็นท่ีอาศัยอยู่ประจำไปยังสถานท่ีอื่นเป็นการชั่วคราว
และเดินทางกลับไปสถานท่ีอาศัยเดิม โดยการเดินทางนั้นไม่ใช่
เพือ่ประกอบอาชีพโดยตรง แมว้่ารูปแบบของการท่องเที่ยวบาง
ประเภทจะมเีรื่องของอาชีพ หรือธุรกิจการงานเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่
บ้าง เช่น การท่องเที่ยวในรูปแบบของการจัดประชุม การจดั
สัมมนา การจัดฝึกอบรม นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางท่องเที่ยว
มักจะมีเหตผุลหรือประเภทของจดุมุ่งหมายในการเดินทางที่
แตกต่างกันออกไปโดยมีปัจจัยประกอบท่ีเป็นตัวสนับสนุน หรอื 
แรงผลักท่ีเป็นส่วนบุคคลซึ่งไม่เท่ากัน ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ รายได ้
เวลา โอกาสครอบครัว การไดร้บัข้อมูลข่าวสาร และความสนใจ
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ส่วนบุคคล เช่น สนใจเรื่องราวของชนเผ่า วัฒนธรรม ประเพณ ี
ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม   นันทนาการ หรือความต้องการที่จะ
ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเดินทางด้วย
เหตุผลใดก็ตาม สิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างก็คาดหวังท่ีจะได้รับ คือ 
ความสุข ความสนุกสนาน ความเพลดิเพลิน ความรู้ และ
ประสบการณ์ใหม่ท่ีสนองตอบความต้องการส่วนบุคคลที่มีอยู่[3] 
3.2 ทฤษฎีการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 การท่องเที ่ยวโดยชุมชน (Community – Based 
Tourism – CBT) เป็นเครื ่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ชาวบ้านในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้ร ับประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว 

การที่จะให้ชุมชนดำเนินการท่องเที่ยวตามหลักการ
ดังกล่าวข้างต้น  มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการ จัดการการท่องเที่ยว ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่าง
ของการท่องเที่ยว โดยชุมชนกับการท่องเที่ยวท่ัวไป กระตุ้นให้คน
ในสังคมเห็นความสำคัญและเป็นนักท่องเที ่ยวที ่สนใจการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากนี้
ยังเป็นการเพิ่มการรับรู ้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชน
ท้องถิ่นต่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นกำลังใจหรือ
สนับสนุนให้เกิดความต่อ เนื ่องในการทำงานอนุรักษ์ทั ้งด้าน
ธรรมชาติและวัฒนธรรม[4] 
3.3 ทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต์ 

 เว ็บไซต ์ เป ็นส ื ่อท ี ่ ได ้ร ับความนิยมอย ่างมากบน
อินเตอร์เน็ต ซึ่งเว็บไซต์เป็นสื่อที่อยู่ในความควบคุมของผู้ใช้โดย
สมบูรณ์ กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะดูเว็บไซต์ใด
และจะไม่เลือกดูเว็บไซต์ใด ได้ตามต้องการ จึงทำให้ผู้ใช้ไม่มีความ
อดทนต่ออุปสรรคและปัญหาที ่เกิดจากการออกแบบเว็บไซต์
ผิดพลาดถ้าผู้ใช้เห็นว่าเว็บที่กำลังดูอยู่นั้นไม่มีประโยชน์ต่อตัวเขา 
หรือไม่เข้าใจว่าเว็บไซต์นี ้จะใช้งานอย่างไร เขาก็สามารถที่จะ
เปลี่ยนไปดูเว็บไซต์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากในปัจจุบันมี
เว็บไซต์อยู่มากมาย และยังมีเว็บไซด์ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ทุกวัน ผู้ใช้

จึงมีทางเลือกมากขึ้น และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเว็บ
ไซด์ต่าง ๆ ได้เอง[5] 
3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1) ชวิศา ราชพิบูลย์ มณทาทิพย์ ยอดไสว และอรวดี เหมทา
นนท์ ,(2561) ทำวิจ ัยเร ื ่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ
ศึกษาคุณลักษณะการดำเนินงานและการจัดการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อให้เกิดการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัด
นครศรีธรรมราช ง่ายต่อการเข้าถึง ประมวลผลข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำได้สารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือและมี
ประสิทธิภาพ [6] 
2) ปวีณ์สุดา บุญเมือง ยุรัยชาร์ หรูนหีม ลิสาอ์ ยูโชะ ,(2561) ทำ
วิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ชายแดนใต้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อ1) เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณลักษณะต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชายแดนใต้ 
2) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน3)เพื่อการปะเมินระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แหล่งท่องเที ่ยวชุมชน  ในการพัฒนาระบบไปทดลองใช้กับ
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ได้ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมากโดยค่า (X =4.11 และ S.D. = 0.34) และสมาชิก
จำนวน 10 คน ได้ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากโดยค่า (X = 4.21 และ S.D. = 0.39) จากการพัฒนา
ระบบ พบว่า ในส่วนของการจัดการข้อมูล ทำให้การจัดเก็บข้อมูล
เป็นระบบ ง่ายต่อการเข้าถึง รวมทั้งการประมวลผลที่ถูกต้อง
แม่นยำ ลดขั้นตอนในการทำงาน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีอินโฟ
กราฟิกส์ [7] 
3) วิว ัฑฒน์ สมตน ,(2560) ทำวิจ ัยเร ื ่อง การพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครนิท
รว ิโรฒการวิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื ่อพ ัฒนาเว ็บไซต์
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครนิท
รว ิ โรฒ และเพ ื ่ อศึ กษาความพ ึ งพอใจของผ ู ้ ใช ้ เว ็บไซต์
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ผลการวิจัย พบว่า การ
พัฒนาเว ็บไซต์ประชาส ัมพ ันธ ์  พ ิพ ิธภ ัณฑ์ภ ูม ิป ัญญาไทย 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินคุณภาพจาก
ผู ้เชี ่ยวชาญด้านเนื ้อหา และจากผู ้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมาก [8] 
4) เพ็ญนภา จุมพลพงษ์, พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม และสุธิษา เชญชาญ
,(2556) ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของ จังหวัดลพบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สำรวจเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างและพัฒนา
เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดย
เก็บข้อมูลและสำรวจแหล่งท่องเที ่ยวภาพรวมในอำเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย 24 ตำบล ซึ่งแบ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยว 
ร้านอาหาร ร้านเครื ่องดื ่ม โรงแรม/ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว 
เทศกาลประเพณีการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และข้อมลู
การเดินทาง โดยนำข้อมูลมากำหนดความต้องการของระบบงาน 
มีการกำหนดโครงสร้างข้อมูลภายในเว็บไซต์ กำหนดการสืบทอด
ข้อมูล การสร้างแผนที่เว็บไซต์ และการวางผังหน้าเว็บเพจต่าง ๆ 
มีระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ ซึ่งภายในเว็บไซต์ จะมีปฏิสัมพันธ์
อุปกรณ์กับนักท่องเที ่ยวมีการออกแบบเนื ้อหาที ่โดนใจ การ
ออกแบบเว็บไซต์สามารถแสดงผล ได้อย่างเหมาะสมบนที่
แตกต่างกันและใช้ได้กับความละเอียดของจอภาพทุกขนาด ซึ่ง
ภายในเว็บไซต์จะมีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวโดยใช้งานง่าย 
สะดวกรองรับการแสดงผลบนอุปกณ์ที่แตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ 
[9] 
5) ร ุจ ิรา จูเจร ิญ (2559) ทำวิจ ัยเรื ่อง การผลิตเว็บไซต์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดลำปาง การวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ผลิตเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศจังหวัด ลำปางและ  2) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพนัธ์
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดลำปางให้มีคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ดี
ขึ้นไป ผู้ให้ข้อมูลคือผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 6 ท่าน การดำเนินการ
วิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการรวบรวมข้อมูลจังหวัด
ลำปาง และผลิตเว็บไซต์เพื ่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เชิง
นิเวศจังหวัดลำปาง ส่วนที่สองคือ นำเว็บไซต์ที่ผลิตนำเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินคุณภาพเว็บไซต์
ผ่านแบบสอบถามที่ผ ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

จำนวน 20 ข้อ แบ่งเป็นแบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ฉบับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ และแบบประเมินคุณภาพ ฉบับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาและการออกแบบ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม
เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดลำปาง 
ด้านเนื้อหาและภาษา และด้านองค์ประกอบและการออกแบบ มี
คุณภาพอยู ่ในระดับ ดีมาก ( X = 4.91, S.D. 0.22) ซึ ่งตรงกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื ่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การ 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดลำปางให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 
[10] 

 
4. วิธีดำเนินการ 

4.1 การวิเคราะหร์ะบบงานเดิม 
การวิเคราะห์ระบบงานเป็นกระบวนการที่สำคญัใน

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแนะนำสถานที ่ท่องเที ่ยวหลาด
สวนปัณ ให้มีความทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบงานที่ได้รับการพัฒนาแล้วต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการของผ ู ้ ใช ้และสามารถแก้ป ัญหาที ่ เก ิดขึ ้นอัน
เนื่องมาจากการดำเนินงานในรูปแบบเดิมทางกลุ่มจึงคิดวิเคราะห์
ปัญหาจากผังก้างปลาแสดงถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาได้ดังนี้ 
ปัญหาของร้านค้า ยังไม่มีการแยกแต่ละประเภทของร้านค้า 
ตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าแต่ละร้านยังไม่ชัดเจน ไม่สามารถค้นหา
ตลาดได้ ปัญหานักท่องเที่ยว ยังไม่มีเว็บแอปพลิเคชันแนะนำ
นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักหลาดสวนปัณ ไม่มีข้อมูล
ในการค้นหา ปัญหาเทศบาลตำบลลานสกา ในการเก็บข้อมูล
ร ้ านค ้ า ในตลาดย ั งอย ู ่ ในร ูปแบบของเอกสาร ไม ่ม ีการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์ตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าไม่มี
การระบุตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าว่าอยู่โซนไหนของตลาด ในการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหลาดสวนปัณ 
เพื ่อการค้นหาข้อมูล แสดงข้อมูลรูปภาพ ตำแหน่งที ่ตั ้งของ
สถานที่จริง ให้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทำให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูลจริงและเพิ่มความน่าสนใจในหลาดสวนปัณ 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยผ่านการเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ผังก้างปลาแสดงถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

 

 
ภาพที่ 2 Use case Diagramการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยวหลาดสวนปัณ 
 
4.2 การวิเคราะหร์ะบบงานใหม ่
 ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และการ
ทำงานที ่มีความเกี ่ยวข้องกับ ระบบงาน เพื ่อให้ตรงกับความ

ต้องการของผู้ใช้โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ดูแล
ระบบ และผู้ใช้งานท่ัวไป ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 สำหรับผู้ใช้งานท่ัวไป 
- สามารถค้นหาประเภทของร้านค้า  
- สามารถค้นหาข้อมูลจากช่ือร้านค้า  
- สามารถค้นหาจากการเลือกตำแหน่งที ่ตั ้งของ

ร้านค้า 
ส่วนท่ี 2 สำหรับผู้ดูแลระบบ 
- จัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ประเภทของร้านค้า  
- จัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลจากช่ือร้านค้า  
- จัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ตำแหน่งท่ีตั้งของร้านค้า  
- จัดการนับผู้เข้าชมเว็บไซต์  
- จัดการนับผู้เข้าชมแต่ละร้าน 

4.3 การออกแบบ Activity Diagram ของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดง Activity Diagram ของระบบ 
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ภาพที่ 4 แสดง ER-Model ของระบบ 
 

5.ผลการดำเนินงาน 
ในการออกแบบและการพัฒนาเวบ็ไซต์ การพัฒนา

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วหลาดสวนปัณ ผู้พัฒนาได้นำ
โปรแกรม Wix.com มาใช้ในการพัฒนาระบบได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
5.1 ส่วนผู้ใช้งานท่ัวไป 

 
ภาพที่ 5 ภาพหน้าเว็บ หลาดสวนปัณ 

5.2 ส่วนผู้ดูแลระบบ 

ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จัดการสินค้า เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล

สินค้าท่ีนำมาขายภายในตลาด ซึ่งผู้ดูแลระบบจะดูแลส่วนน้ี 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอจัดการสินค้า 

 
5.3 ส่วนของระบบผ่านมือถือ 
เป็นฟีเจอร์หนึ่งของ WIX.COM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 เว็บไซต์ผ่านอุปกรณเ์คลือ่นที่ 
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5.4 ผลการประเมิน 
การประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินไดส้ำรวจความพึงพอใจ

ของผู้ใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลาดสวนปัณ เป็น 3 ตอนดังนี ้
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเพศเป็นร้อยละ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 22 62.86 
หญิง 13 37.14 
รวม 35 100.00 

 จากตารางที่ 1 จะได้ว่ากลุม่ผูต้อบแบบสอบถามมี
จำนวนทั้ง 35 คน แบ่งออกเป็นชายจำนวน 22 คิดเป็นร้อยละ 
62.86 และหญิงจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานะผู้ใช้งาน จำนวน ร้อยละ 
ผู้เชียวชาญ 5 14.29 
ผู้ใช้งานท่ัวไป 30 85.71 
รวม 30 100 

 จากตารางที่ 2 จะได้ว่าสถานะของผู้ประเมินเว็บไซต์
ที่ใหข้อมูลทั้งหมด จำนวน 35 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.29 และผู้ใช้งานท่ัวไป 30 คนคิดเป็นร้อยละ 
85.71 
 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลความพึงพอใจ 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการใช้งานเว็บไซต ์

รายการ 
ผล 

�̅� S.D. การ
แปลผล 

1 ด้านเนื้อหา 4.58 0.51 ดีมาก 
2 ด้านการออกแบบและการ

จัดรูปแบบเว็บไซต ์
4.58 0.53 ดีมาก 

3 ด้านการนำไปใช้งาน 4.65 0.51 ดีมาก 
รวม 4.62 0.52 ดีมาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึง่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 และเมื่อพิจารณาในแตล่ะดา้น 
พบว่า  
1. ด้านเนื้อหา มีคะแนนในระดบัดีมาก ซึ่งคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 

4.58 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51  
2. ด้านการออกแบบและการจดัรปูแบบเว็บไซต์ คะแนนในระดับดี

มาก ซึ่งคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 4.58 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.53  

3. ด้านการนำไปใช้งาน มีคะแนนในระดับดมีาก ซึ่งคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 

 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่มีต่อการใช้
งานเว็บไซต ์
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต ์

รายการ 

ผล 

�̅� S.D. การ
แปล
ผล 

1 ด้านการตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

4.58 0.52 
ดีมาก 

2 ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชัน 4.59 0.52 ดีมาก 

3 ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 4.56 0.51 ดีมาก 

4 ด้านประสิทธิภาพการทำงาน 4.59 0.51 ดีมาก 

5 ด้านการรักษาความปลอดภัย 4.58 0.53 ดีมาก 

รวม 4.58 0.52 ดีมาก 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึง่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 และเมื่อพิจารณาในแตล่ะด้าน 
พบว่า  
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1. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมีคะแนนในระดับดี
มาก ซึ่งคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.52  
2. ด้านการทำงานไดต้ามฟังก์ชัน มีคะแนนในระดับดมีาก ซึ่ง
คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 4.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52  
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีคะแนนในระดับดีมาก ซึ่ง
คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 4.56 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 
4. ด้านประสิทฺธิภาพการทำงาน มคีะแนนในระดับดีมาก ซึ่ง

คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 4.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 
5. ด้านการรักษาความปลอดภัย คะแนนในระดับดีมาก ซึ่ง

คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 4.58 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 
 

6.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
6.1สรุปผล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลาด
สวนปัณ ได้มีการสมัภาษณ์คณุปณัฑรดิา ไชยจติ ผู้รเิริม่โครงการ
หลาดสวนปัณ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต ์
ผู้พัฒนาจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ รวมกับการลงพื้นที่ตลาด
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ค้าภายในตลาด สำหรับการ
ดำเนินงานนั้นได้ใช้โปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูป Wix.com 
ในการจัดทำเว็บไซต์ ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator cc ในการ
ออกแบบแผนที่ และรูปภาพอื่นๆ 
6.2 ปัญหาและอุปสรรค  

1. ปัญหาการเก็บข้อมลู ที่ต้องเดินทางค่อนข้างไกล 
2. ปัญหาในการศึกษาข้อมลูโปรแกรม Wix 
3. ปัญหาของการใช้โปรแกรม Wix.com เนื่องจากถ้า

ต้องการใช้งานฟังก์ชันท่ีดีขึ้น มีค่าบริการของโปรแกรม 
6.3ข้อเสนอแนะในการนำไปพัฒนาต่อ 

1. ศึกษาโปรแกรมในการพัฒนา Wix.com เพิ่มเติม
เนื่องจากยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกมาก 

2. การเปลีย่นแปลงข้อมูลบ้างครัง้ทำได้ยาก เนื่องจากต้อง
เปลี่ยนโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น  
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แอปพลิเคชันเกมไฟทต์ิ้งอัลติเมทแชมป์เปี้ยนคิง 
Fighting Ultimate Champion King Game Application 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันวิดีโอเกมถือเป็นสื่อบันเทิงที่มีแนวโน้มการเติบโต

ค่อนข้างสูงขึ ้นและได้รับความสนใจจากกลุ่มผู ้ใช้งานมากขึ้น 
ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ได้แก่ เอชทีเอ็มแอล 
จาวาสคริปส์ ภาษาพีเอชพี ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงวิดีโอเกมได้
ง่ายขึ้นจากหลากหลายช่องทาง โดยเกมโปเกมอนเป็นหนึ่งใน
ความทรงจำของผู้ใช้จากทดลองเล่นเกมดังกล่าว พบว่ามีบางจุด
ในเกมที ่อยากนำไปต ่อยอดเป ็นเกมที ่สามารถเล ่นได ้ ใน
หลากหลายแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะเว็บแอปพลิเคชัน ดังนั้น
ผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นถึงการพัฒนาโครงงานบนเว็บแอปพลิเคชัน 
เพื่อนำเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมเว็บภาษาพีเอชพี จาวา
สคริปต์และฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล พัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน
เกมไอเดิลเทิร์นเบส ที่ซึ่งสามารถสนับสนุนการใช้งานบนอุปกรณ์
ที่หลากหลายและให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเกมดังกล่าวสะดวกขึ้น 
คำสำคัญ – เว็บแอปพลิเคชัน, ไอเดิลเทิร์นเบส, จาวาสคริปส ์
 

ABSTRACT 
 Nowadays, the video game is an entertainment 
media that trend to growth and attended several from 
user groups. Along with the advanced technology such 
as HTML, JavaScript, PHP language has new release 
version an affect the operation of user that can be 
access the video games in a variety channels. The 
Pokémon game is one of the user memories and after 
that game trials. Developers found are some points in 
the game can be extended into a game that use across 
multiple platforms, especially the web application 

platform. Therefore, we propose the project 
implement in the web application and apply the web 
programming technology using the PHP language, 
JavaScript and MySQL database into the Idle turn based 
Application development to support for a wide variety 
of devices as well as the game be convenient for the 
users. 
Keywords – Web Application, Idle Turn Based, 
JavaScript 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันวิดีโอเกมถือเป็นสื่อบันเทิงที่มีแนวโน้มการเติบโต

สูงขึ้นจากแต่ก่อน เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้ผู้คน
สามารถเข้าถึงวิดีโอเกมได้ง่ายขึ้นจากหลายช่องทาง จึงทำให้เกม
มีมีอิทธิพลกับผู้คนในปัจจุบันมากขึ้น เกมโปเกมอนเป็นหนึ่งใน
ความทรงจำของผู้คนจำนวนมาก เบื้องต้นนั้นโปเกมอนได้เริ่มมา
จากวิด ีโอเกมและได้ต ่อยอดเป็นหนังส ือการ ์ต ูนให ้ความ
เพลิดเพลินกับผู้คนมาหลายยุคสมัย จากตอนนั้นที่ผู ้เขียนได้
ทดลองเล่นดู ก็พบว่ามีบางจุดในเกมที่อยากนำไปต่อยอดเป็นเกม
ของตัวเองดังนั้นจึงเกิดโปรเจคเกมโปเกมอนบนเว็บขึ้นมาเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมของผู้จัดทำ และเอา
ทักษะที่ได้ไปต่อยอดในการทำงานด้านต่าง ๆ 

ดังนั้นผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นถึงการพัฒนแอปพลิเคชันเกมบนเว็บ
แอปพลิเคชัน เพื่อนำเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมเว็บภาษาพี
เ อชพ ี  (PHP Language) จา ว าสคร ิ ปต ์  (JavaScript) และ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเกม
โปเกมอน ที ่ซ ึ ่งสามารถสนับสนุนการใช้งานบนอุปกรณ์ที่
หลากหลายและให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเกมดังกล่าวสะดวกขึ้น 
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  2.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 บทความนี้ได้นำทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยดังนี้ Idle 
Turn Based Game, โปรแกรม  PhpMyAdmin, โปรแกรม 
Sublime Text 3, โปรแกรม XAMPP, ภาษา HTML5, CSS และ 
PHP ตามลำดับ 
 
2.1 เกม Idle Turn Based (Idle Turn Based Game) 
 Idle Turn Based Game คือ เกมแนวที่ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์
กับตัวเกมน้อยกว่าเกมแนวอ่ืน การดำเนินเนื้อหาในเกมส่วนใหญ่ 
จะถูกดำเนินด้วยระบบเกมแบบอัตโนมัติ มีการผลัดกันเล่นเป็น
เทิร์น 
 
2.2 Pokémon 
 เป็นสื่อแฟรนไชส์ที่บริหารจัดการโดยบริษัทโปเกมอนจำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างโดยการร่วมมือกันระหว่างสามบริษัทวิดีโอ
เกมสัญชาติญี่ปุ ่น นินเท็นโด, เกมฟรีก และ ครีเซอส์ ลิขสิทธิ์
ของแฟรนไซส์ [1] แบ่งออกเป็นสามบริษัทแต่นินเท็นโดเป็น
เจ้าของเครื่องหมายการค้าเพียงผู้เดียว และเป็นแฟรนไชส์ที่สร้าง
โดย ซาโตชิ ทาจิริ ประธานบริษัทเกมฟรีกเมื่อปี ค.ศ. 1996 
 

 
ภาพ 1 ตัวอย่างเกมโปเกมอน 

 
 แนวคิดเกี่ยวกับโลกโปเกมอน ทั้งวิดีโอเกมและโลกนิยายของ
โปเกมอน เกิดมาจากงานอดิเรกสะสมแมลง ซึ่งซาโตชิ ทาจิริเคย
ทำเมื ่อยังเด็ก ตัวผู ้เล ่นในเกมถูกกำหนดให้เป็นโปเกมอน
เทรนเนอร์ หรือนักฝึกโปเกมอน และมีเป้าหมายสองประการ (ใน
เกมโปเกมอนส่วนใหญ่) คือ สะสมโปเกมอนทุกชนิดในภูมิภาคที่
เกมกำหนดเพื่อให้เติมเต็มโปเกเด็กซ์ หรือสมุดภาพโปเกมอน 
และเพื่อฝึกฝนทีมของโปเกมอนที่พวกเขาจับได้ให้เอาชนะทีม
โปเกมอนของนักฝึกโปเกมอนคนอื่น และกลายเป็นนักฝึกโปเก

มอนที่แข็งแกร่งที่สุดเรียกว่า โปเกมอนมาสเตอร์ รูปแบบการ
สะสม การฝึก และต่อสู ้นั ้นพบได้ในแฟรนไชส์โปเกมอนทุก
เวอร์ชัน รวมถึงวิดีโอเกม ซีรีส์อนิเมะ และมังงะและโปเกมอนเท
รดดิงการ์ดเกม [2] (Pokémon Trading Card Game) 
 
2.3 โปรแกรม PhpMyAdmin 
 โปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการ
จัดการฐานข้อมูล แทนการคีย์คำสั่ง [3] 

 
2.4 โปรแกรม Sublime Text 3 
 เป็นโปรแกรมเขียนโค้ดซึ่งสนับสนุนภาษาที่หลากหลาย C, 
C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, 
Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, 
OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile 
และ XML [4] 
 

 
ภาพ 2 การใช้ Sumlime Text 3 เขียนภาษามาร์กอัป HTML5 
 
2.5 โปรแกรม XAMPP 
 Xampp [5] เป ็นคำย ่อของโปรแกรมท ี ่ประกอบด ้วย 
Apache, MySQL, PHP และ Perl เป็นโปรแกรม Apache web 
server ไว้จำลอง web server เพื่อไว้ทดสอบสคริปหรือเว็บไซต์
ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะ
มาพร้อมกับ PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นที่เป็นที่
น ิ ยม , MySQL ฐานข ้อม ูล , Apache จะทำหน ้าท ี ่ เป ็นเว็บ 
เ ซ ิ ร ์ ฟ เ ว อ ร์ ,  Perl  อ ี ก ท ั ้ ง ย ั ง ม าพ ร ้ อม ก ั บ  OpenSSL, 
phpMyadmin (ระบบบริหารฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื่อ
ใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล  สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ 
SQLite  โปรแกรม Xampp จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Zip, tar, 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%8C_(%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B4_%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B4_%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2127-php-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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7z หรือ exe  โปรแกรม Xampp อยู ่ภายใต้ใบอนุญาตของ  
GNU General Public License 
 

 
ภาพ 3 แผงควบคุมซอฟต์แวร์ XAMPP 

 
2.6 ภาษา HTML5 
 HTML5 [6] ภาษามาร์กอัปที่ใช้สำหรับเขียน website ซึ่ง 
HTML5 นี้เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาต่อมาจากภาษา HTML และ
พ ั ฒ น า ข ึ ้ น ม า โ ด ย  WHATWG (The Web Hypertext 
Application Technology Working Group) โดยได้มีการปรับ
เพิ่ม Feature หลาย ๆ อย่างเข้ามาเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถใช้
งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  
 
2.7 ภาษา CSS 
 CSS [7] ย่อมาจาก Cascading Style Sheets  มักเรียกโดย
ย่อว่า "สไตล์ชีต" คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการ
แสดงผลเอกสาร  HTML โดยที่CSS กำหนดกฏเกณฑ์ในการระบุ
รูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของ
ข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ซึ่ง
การกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหา
เอกสาร HTML ออกจากคำสั่งท่ีใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล 
กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหา
ของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของ
เอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
เอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผล
เอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ำเสมอทั ่วกันทุกหน้า
เอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน โดยกฏเกณฑ์ในการกำหนด
รูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพิ่มเข้ามาครั้งแรกใน HTML 
4.0  เ ม ื ่ อ ป ี พ .ศ . 2539 ใ น ร ู ป แ บ บ ข อ ง  CSS level 1 

Recommendations ที่กำหนดโดย องค์กร World Wide Web 
Consortium หรือ W3C 
 
2.8 ภาษา PHP 
 PHP [8] เป็นภาษาสคริปต์ (Scripting Language) คำสั่งจะ
เก็บในรูปของข้อความ (Text) อาจเขียนแทรกอยู่ภายในภาษา 
HTML หรือใช้งานอิสระก็ได้ ในการใช้งานจริงมักใช้งานร่วมกับ
ภาษา HTML ดังนั้นการเขียนโปรแกรมนี้ต้องมีความรู้ด้านภาษา 
HTML เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามสามารถใช้โปรแกรมประยุกตม์า
ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างงานได้ เช่น Macromedia 
Dreamweaver, EditPlus เป ็นต ้น โปรแกรมเหล่านี ้จะช่วย
จำแนกคำ เช่น คำสั่ง คำทั่วไป ตัวแปร เป็นต้น เพื่อสะดวกใน
การสังเกต และแก้ไข 

 
3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 

 
ภาพ 4 แผนภาพแสดงการทำงานของตัวละคร 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2589-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-gnu.html
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หลักการทำงานโดยรวมของระบบจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานท่ัวไปหรือผู้เล่น ดังนี้ 

- ส่วนผู ้ใช้งานทั ่วไปจะสามารถใช้งานระบบต่าง ๆ บน
เว็บไซต์ได้ เช่น การเล่นเกมในโหมดต่าง ๆ การซื้อขายตัวละคร 
การเลือกตัวละครสำหรับการต่อสู้ การเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้
ของตนเอง การเรียกดูประวัติส่วนตัว 

- ส่วนผู้ดูแลระบบจะสามารถจัดการข้อมูลตัวละครได้ เช่น 
การเพิ่มตัวละคร การแก้ไขข้อมูลตัวละคร เป็นต้น ผู้ดูแลระบบ
จะสามารถระงับหรือยกเลิกการระงับสิทธิ ์การเข้าใช้งานของ
ผู้ใช้งานทั่วไปได้ ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลบางส่วนของ
ผู้ใช้งานทั่วไปได้ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน วันที่และเวลาสมัครบัญชี
ผู้ใช้ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบ
สามารถใช้งานระบบต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้เหมือนกับผู้ใช้งาน
ทั่วไป 

 
3.1 การออกแบบความสามารถของผู้ใช้ในระบบที่กระทำใน
ระบบ 
 สำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ คือ การกำหนดขอบเขต
การทำงานของระบบ เพื่อให้ผู ้พัฒนาสามารถพัฒนาระบบได้
อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ โดยจะแบ่งขอบเขตของผู้ใช้
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ ขอบเขตของผู้ใช้งานทั่วไป และ 
ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ 
3.1.1ขอบเขตของผู้ใช้งาน 
 ผู้ใช้งานสามารถกระทำการได้ ดังนี้ สมัครบัญชี, ลงช่ือเข้าใช้, 
ค้นหาตัวละคร, เพิ่มตัวละครลงตะกร้า, ดำเนินการซื้อตัวละคร, 
สลับตัวละครสำหรับต่อสู้, เลือกโหมดการเล่น, จับตัวละคร ดัง
ภาพที่ 5 

 
ภาพ 5 แผนภาพยูสเคสการดำเนนิงานของผู้ใช้งาน 

 
3.1.2 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ 
 ในส่วนของผู้ดูแลระบบนั้นจะสามารถทำทุกอย่างได้เหมือน
ผู ้ใช้ เพื ่อใช้สำหรับทดสอบตัวเกม แต่จะมีส่วนที่เพิ ่มเข้ามา
สำหรับผู้ใช้ในการจัดการระบบ ดังนี้ ตรวจสอบประวัติผู้ใช้, เพิ่ม
ตัวละครลงในเกม, แก้ไขข้อมูลตัวละคร, แบน/ปลดแบนผู้เล่น ดัง
ภาพที่ 6 
 

 
ภาพ 6 แผนภาพยูสเคสการดำเนนิงานของผู้ดูแลระบบ 
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3.2 การออกแบบแผนภาพกิจกรรมในระบบ 
 โดยในหัวข้อนี้นำเสนอแผนภาพกิจกรรมการเข้าสู่ระบบโดย
แบ่งสิทธิ์ระหว่างผู้ใช้ทั่วไป และ ผู้ดูแลระบบ โดยมีขั้นตอนใน
การเข้าสู่เนื้อหาของเว็บไซต์ที่แตกต่างกันตามสิทธิ์การเข้าถึง ดัง
ภาพที่ 7 
 

 
ภาพ 7 แผนภาพกิจกรรมการเข้าสู่ระบบ 

 
4. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนนี้คือการออกแบบและจัด
ระเบียบหน้าตาของเกมซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น 
โดยจะม ีด ั งน ี ้  ในส ่ วนของผ ู ้ ใช ้  ได ้แก ่  Login, Register, 
Home/shop, User panel,Deck และโหมดต่อสู้
โหมด (Adventure/Battle) ในส่วนของผู ้ดูแล ได้แก่ Admin 
panel, เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลตัวละคร และ Manage User ตามลำดบั 
 
4.1 ส่วนของผู้ใช้ 
4.1.1 การเข้าใช้งานระบบ 
 เป็นหน้าที่ผู้ใช้จะลงทะเบียนเข้าสู่เกม จะมีการแสดงผล ดัง
ภาพที่ 8 

 
ภาพ 8 หน้าจอการ Login 

4.1.2 การสมัครสมาชิก  
 เป็นหน้าที่ผู้ใช้จะสมัครเข้าใช้ เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเข้าสู่
เกม จะมีการแสดงผล ดังภาพที่ 9 

 
ภาพ 9 หน้าจอการ Register 

 
4.1.3 การซ้ือตัวละคร 
 เป็นหน้าที่ผู้ใช้จะสามารถซื้อตัวละครได้ จะมีการแสดงผล ดัง
ภาพที่ 10 
 

 
ภาพ 10 หน้าจอ Shop 

 
4.1.4 การปรับแต่งข้อมูลตัวละคร 
 เป็นหน้าที่ผู ้ใช้จะสามารถดูสถานะของตัวละครของเราได้ 
และยังสามารถแก้ไขชื่อตัวละคร หรือขายตัวละครได้ โดยจะมี
การแสดงผล ดังภาพที่ 11 
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ภาพ 11 หน้า ปรับแต่งตัวละคร 

 
4.1.5 การแสดงข้อมูลตัวละคร 
 เป็นหน้าที่ผู้ใช้สามารถดูสถานะของตัวละครทุกตัวที่มีในเกม
ได้ ดังภาพท่ี 12 
 

 
ภาพ 12 หน้า deck 

 
4.1.6 การเลือกโหมด Adventure/Battle การต่อสู้ 
 เป็นหน้าที่ผู้ใช้จะเลือกโหมดการเล่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 โหมด
ได ้แก ่  โหมดผจญภัย (Adventure Mode) และโหมดต ่อสู้  
(Battle Mode) ดังภาพท่ี 13 
 

 
ภาพ 13 ระบบเลือกโหมดการเลน่ 

 
4.1.7 ระบบการต่อสู้ 
 รูปแบบการต่อสู้จะเป็นการต่อสู้แบบผลัดกันโจมตี โดยผู้เล่น
จะเป็นฝ่ายโจมตีก่อน การโจมตีจะสุ่มรูปแบบการโจมตีทั้งหมด 2 
รูปแบบ ได้แก่ โจมตีกายภาพ (Physical Attack) และโจมตีเวท

มนตร์ (Magical Attack) ในการโจมตีกายภาพ จะมีการดึงค่า
พลังโจมตีของตัวละครที่โจมตีมาคำนวณหักลบกับค่าพลังป้องกัน
ของเป้าหมาย ในการโจมตีกายภาพจะมีโอกาสติดคริติคอล 
(Critical Attack) ซึ่งจะสร้างความเสียหายมากกว่าปกติ ส่วนใน
ด้านการโจมตีเวทมนตร์ จะมีการดึงค่าพลังโจมตีเวทย์มาคำนวณ
หักลบกับค่าพลังป้องกันเวทย์ของเป้าหมาย ในการโจมตีทั้งสอง
รูปแบบมีโอกาสที่จะโจมตีพลาด (Miss) ซึ ่งการโจมตีพลาด 
เป้าหมายจะไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ การต่อสู้จะจบลงเมื่อ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ่งมีค ่าพลังชีว ิตเท่ากับศูนย์ และฝ่ายนั ้นจะ
กลายเป็นฝ่ายแพ ้
 
4.1.8 โหมด Adventure 
 ภายในโหมด Adventure จะเป็นโหมดที่มีไว้สำหรับให้ผู้เล่น
ต่อสู้กับตัวละครศัตรูเพื่อเก็บค่าประสบการณ์ตัวละคร เก็บเงิน 
เก็บบอลจับตัวละคร และจับตัวละครศัตรูมาเป็นของผู้เล่นได้ 
เมื่อการต่อสู้จบลง ผู้เล่นจะได้รับค่าประสบการณ์และเงิน ถ้าผู้
เล่นชนะการต่อสู ้ ระบบจะเปิดโอกาสให้ผู ้เล่นสามารถจับตัว
ละครศัตรูมาเป็นของผู้เล่นได้ ตัวอย่างดังภาพท่ี 14 และรูปที่ 15 
 

 
ภาพ 14 การต่อสู้ในโหมด Adventure 

 

 
ภาพ 15 หน้าผลลัพธ์ในโหมด Adventure 
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4.1.9 การจับตัวละครศัตรูในโหมด Adventure 
 เมื ่อผู ้เล่นชนะในการต่อสู ้ ระบบจะเปิดโอกาสให้ผู ้เล่น
สามารถจับตัวละครศัตรูที่ผู้เล่นเอาชนะมาได้ ในการจับตัวละคร
ศัตรู จำเป็นจะต้องมีบอลจับตัวละคร ซึ่งผู้เล่นจะได้รับทุกครั้งที่
จบการต่อสู้ในโหมด Adventure บอลจับตัวละครมีทั้งหมด 3 
ประเภท ได ้แก ่  Red Ball, Blue Ball และ Yellow Ball ซึ่ ง
คุณภาพในการจับจะเรียงจาก Red Ball ต่ำสุด Blue Ball ปาน
กลาง และ Yellow Ball สูงสุด การจับตัวละครศัตรูจะต้องเลือก
บอลมาหนึ่งลูก เมื่อกดจับไปแล้วจะสูญเสียบอลลูกนั้นไป ซึ่งใน
การจับจะมีโอกาสจับไม่สำเร็จและจับสำเร็จ หากจับไม่สำเร็จ 
ระบบจะให้ผู้เล่นจับไปเรื่อย ๆ เท่าที่ผู้เล่นยังมีบอลเหลืออยู่ และ
เมื่อจับสำเร็จ ผู้เล่นจะได้ตัวละครตัวนั้นมาอยู่ในการครอบครอง 
ตัวอย่างระบบจับตัวละคร ดังภาพท่ี 16 
 

 
ภาพที่ 16 ระบบจับตัวละคร  

 
4.1.10 การวิวัฒนาการของตัวละคร 
 เมื่อตัวละครของผู้เล่นมีเลเวลถึงเกณฑ์ที่กำหนดของตัวละคร
นั้น ๆ ตัวละครตัวนั้นสามารถวิวัฒนาการเปลี่ยนร่างเป็นอีกตัว
ละครได้ โดยการดำเนินการ ระบบจะถามผู้เล่นทุกครั้งท่ีตัวละคร
ของผู้เล่นเลเวลอัพ ว่าจะวิวัฒนาการร่างตัวละครหรือไม่ หากใช่ 
ตัวละครของผู้เล่นจะวิวัฒนาการร่างเป็นอีกตัวละครหนึ่ง และตัว
ละครนั้นจะไม่สามารถกลับมาเป็นตัวละครเดิมได้อีก 
 
4.1.11 โหมด Battle 
 ภายในโหมด Battle จะเป็นโหมดที่มีไว้ให้ผู้เล่นได้ประลอง
ความเก่งของตัวละคร โดยจะสุ่มตัวละครของผู้เล่นอื่นภายใน
ระบบมาต่อสู้กับตัวละครของผู้เล่น ตัวอย่างการต่อสู้ในโหมด 
Battle ดังภาพท่ี 17 

 
ภาพที่ 17 การต่อสู้ในโหมด Battle 

 
 การแพ้หรือชนะจะมีผลต่อคะแนนต่อสู้ของผู้เล่น เมื่อผู้เล่น
ชนะการต่อสู้ จะได้รับคะแนนต่อสู้เพิ่มขึ้น แต่ถ้าแพ้จะสูญเสีย
คะแนนต่อสู้ ซึ่งคะแนนต่อสู้สามารถติดลบได้ ระบบมีการโชว์
รายละเอียดคะแนนต่อสู้ในรูปแบบตาราง โดยเรียงลำดับจาก
คะแนนมากท่ีสุดไปยังคะแนนน้อยที่สุด ดังภาพที่ 18 
 

 
ภาพที่ 18 ตารางจัดอันดับผู้เล่น  

 
4.2 ส่วนของผู้ดูแล 
4.2.1 แผงเมนู Admin 
 เป็นหน้าที่ผู้ดูแลจะดูข้อมลูตัวละครได้ ดังภาพท่ี 19 
 

ภาพ 19 หน้าจอเมนู Admin 
 
4.2.2 การเพ่ิม/แก้ไขข้อมลูตัวละคร 
 เป็นหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครตัวใหม่ลงไปในเกม
และแก้ไขข้อมูลของตัวละคร ดังภาพที่ 19 
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ภาพ 20 หน้าจอเพิ่มข้อมูลตัวละคร 

 
5. ข้อเสนอแนะงานวจิัย 

 หลังจากการปฏิบ ัต ิการผ ู ้ เข ียนได ้นำเสนอเกมบนเว็บ
บราวเซอร์นั ้น เป็นเพียงเกมต้นแบบเท่านั้นผู ้เขียนพบว่ายังมี
ระบบอีกมากมายที่สามารถพัฒนาได้ อาทิเช่น ระบบเติมเงิน 
และ ระบบพัฒนาร่าง รวมไปถึงเทมเพลตบนมือถือสมาร์ทโฟน
เพื่อให้การทำงานนั้นทำได้ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์อย่างส
เถียร รวมไปถึงตรวจจับบัค พร้อมกับสมบูรณ์มากขึ้น 
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แก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิตผักอินทรีย์ในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์  และการบูรณาการความรู้เข้ากับเนื้อหาการ
เรียนในรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
ทั้งนี้จากการสำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างพบว่าระบบท่ี

พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 4.40, S.D. = 
0.58) และมีความเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือสามารถช่วยให้ผู้ใช้งาน
สามารถบริหารจัดการการผลิตผักอินทรีย์ ได้อย่างรวดเร็วและมี
ระบบมากขึ้น 
คำสำคัญ: โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่, ผักอินทรีย์    
,ระบบจัดการฟาร์มเกษตร 
 

ABSTRACT 
 The research project aims to develop information 
systems to manage the budget in organics farms. The 
system was developed in accordance with the system 
development cycle, which collects information base 
on the needs of the academic services area to 
organics farms industry operators in Kalasin province 
and was integrated knowledge with learning lessons in 
the business computer program, Faculty of 
Administration Science, Kalasin University. The survey 
of satisfaction questionnaire finding that systems were 
satisfied at a high level. (X̅ =4.40, S.D. = 0.58) and 

believe that system is reliable and can help users 
make better operations systematically with high 
performance. 
Keywords – Mobile Application Development, 
Organics Farm, Farm Management 
 

1. บทนำ 
สืบเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพของชาวบ้านที่เจ็บป่วยด้วยโรค

ร้ายแรงเนื่องจากการประกอบอาชีพและการบริโภคที่มีสารพิษ
ตกค้าง   เช่น  ทำนาใช้ยาปราบศัตรูพืชเป็นจำนวนมากจึงทำให้มี
สารพิษตกค้าง เป็นจำนวนมาก  ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ อากาศ 
และในผลผลิตต่างๆ   จึงได้มีการปลูกผักปลอดสารพิษแบบไม่
ต้องใช้สารเคมีใดๆ    ทั้งสิ้น ใช้มูลสัตว์ต่างๆเพื่อมาทำปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ และใช้ในการปลุกผัก สวนปันบุญจะปลูกผักปลอด
สารพิษขายในทุกๆปี  และมีผักหลายชนิดหลายราคา จะมีการ
จอง หรือลูกค้ามาซื้อที่สวนปันบุญ เมื่อเวลาจำหน่ายผักปลอด
สารพิษชาวสวนจะไปตัดผักตามที่ลูกค้าสั่ง    บางครั้งเวลา 
จำหน่ายชาวสวนอาจจะจำราคาไม่ได้ อาจขายผักปลอดสารพิษ
ในราคาที่ต่ำลง สามารถทำให้ขาดทุนในการจำหน่ายโดยใน 
แอพพลิเคช่ันระบบจัดการข้อมูลผักที่พัฒนาขึ้นจะช่วยในด้าน 
จัดการข้อมูลผัก   คำนวณราคา และบ่งบอกถึงราคาแต่ละชนิด 
ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น สามารถจำหน่ายได้ง่ายขึ้น ลดปัญหาการ 
จำราคาผัก  ลดปัญหาการทุจริตราคา แอพพลิเคช่ันสามารถ 
ทราบรายละเอียดการจำหน่ายผักและราคาในแต่ละวัน สามารถ 
ตรวจสอบได้ และทำให้การขายดขีึ้นในอีกระดับ 
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                 2. เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ 
2.1 เทคโนโลยีฐานข้อมูล  เทคโนโลยีฐานข้อมูล เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่าดาต้าเบส (DATABASE) ฐานข้อมูลคือกลุ่มของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกัน  ใช้ในการบันทึกทำธุรกรรมและค้นหาข้อมูล  
ฐานข้อมูลจะเก็บอยู่ในลักษณะของตารางที่มีความสัมพันธ์กัน
หลายๆตารางการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลจะเก็บเฉพาะขอบเขตที่
ต้องการ เช่น ระบบคลังสินค้าจะเก็บตารางข้อมูลสินค้า ตาราง
ตัวแทนจำหน่าย ตารางการเบิกจ่ายสินค้า ตารางอัตราการเช่า
โกดัง ตารางการ   ใช้น้ำมันเช้ือเพลิง และตารางการเดินทางเป็น
ต้น ในการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลจะใช้ซอฟต์แวร์ประเภท
ร ะ บ บ จั ด ก า ร ฐ า น ข้ อ มู ล  ( DATABASE MANAGEMENT 
SYSTEM : DBMS ) ซึ่ งทำหน้าที่ เป็นตัวกลางในการจัดการ
ฐานข้อมู ลแบบ เบ็ ด เสร็ จ  โดยฐานข้อมู ลที่ พัฒ นาขึ้น ใน
โครงการวิจัยนี้เป็นระบบการเก็บข้อมูลในลักษณะของตารางที่
สัมพันธ์กันใช้ เพื่ อ เก็บข้อมูลพนักงาน โครงการก่อสร้าง 
รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน และอัตราค่าแรง  ทั้งนี้เทคโนโลยี
ฐานข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญ ในการเก็บรวมรวมธุรกรรมทางการ
เงินซึ่งทะทำให้กระบวนการจัดเก็บข้อมูลและใช้งานข้อมูลทำได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่นกระบวนการบันทึกข้อมูลด้านการจ่ายเงิน 
กระบวนการออกรายงานทางการเงินเป็นต้น[1] 
2.2 ตัวแบบบริการเชิงเว็บ หรือ เว็บเซอร์วิส เป็นระบบการ
ให้บริการโดยมีการทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านโปรโตคอล
เอชทีทีพี ซึ่งในแอปพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้นเป็นการให้บริการของ
การขายผักอินทรีย์ เพื่อทำการส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลในรูปแบบ
ของ เจซัน(JSON : JAVA SCRIPT OBJECT NOTATION)เพื่อส่ง
ข้อมูลไปยังแอปพลิเคช่ัน ทำให้แอปพลิเคช่ันนำข้อมูลไปใช้งาน
ได้สะดวกขึ้น อาจกล่าวได้ว่าตัวแบบบริการเชิงเว็บ หรือ เว็บ
เซอร์วิส ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเช่ือมต่อไปยังฐานข้อมูลกับ
แอปพลิ เค ช่ัน เพื่ อประมวลผลข้อมูลที่ ผู้ ใช้ต้องการ ทั้ งนี้
เนื่องมาจากอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นไม่สามารถเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล
ได้โดยตรง[2] 
2.3 สัญกรณ์วัตถุจาวาสคริปต์ JavaScript object 
notation 
 หรือ เจสัน เป็นรูปแบบสายอักขระชนิดหนึ่งที่ถูกจัดเก็บใน
รูปแบบที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายเปรียบเสมือนรูปแบบของ 
อาร์เรย์ชนิดหนึ่งที่ใช้รับส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอลเอชทีทีพี ซึ่ง

ข้อมูลลักษณะดังกล่าวสามารถนำไปแสดงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
อย่างสะดวกมากขึ้น[3] 
2.4 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ คือ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้สามารถทำงาน
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โมบายแอปพลิเคช่ันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความ
นิยมสูงสุดสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยโปรแกรมประยุกต์จะ
สามารถพัฒนาได้โดยอาศัยเครื่องมือในการพัฒนาระบบได้แก่
โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอ โปรแกรมอีคลิปส์เป็นต้น โดยการ
พัฒนาโปรแกรมจำเป็นต้องใช้ทักษะการพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง 
และการประยุกต์ใช้ชุดคำสั่งที่มีประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้
ชุดคำสั่ งที่ถูกกฎหมายเพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคช่ันที่มี
ประสิทธิภาพได้สะดวกมากขึ้น ยกตัวอย่างไลบรารีเหล่านั้นได้แก่ 
วอลลีย์ซึ่งสามารถทำงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับเจสันได้
เป็นอย่างดี หรือชุดคำสั่งของระบบแผนที่ซึ่งกูเกิลแมปสามารถ
ทำงานร่วมกับระบบแผนที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ[4] 
2.5 กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ   การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจในแต่ละโครงการจะต้องมีการพัฒนาเป็น
ลำดับขั้นตอนเพ่ือให้ได้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจที่สามารถแก้ไขปัญหา
ขององค์กรและบรรลุจุดประสงค์ในการทำงานขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้วจะใช้วงจรการพัฒนาระบบ  
โดยวงจรการพัฒ นาระบบ  (System Development Life 
Cycle : SDLC) คือ  การแบ่ งขั้ นตอนกระบวนการพัฒ นา
ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ทางธุรกิจหรือตอบสนองความต้องการขององค์กรโดยระบบท่ีจะ
พัฒนานั้นอาจเป็นการพัฒนาระบบใหม่หรือการปรับปรุงระบบ
เดิมให้ดีขึ้นก็ได้ การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 7 ข้ันตอน ดังนี้[5] 

การค้นหาปัญหาขององค์กร เป็นกิจกรรมแรกที่สำคัญ       
ในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุงโดยใช้ระบบ    
เข้ามาช่วยนำข้อมูลปัญหาที่ได้มาจำแนกจัดกลุ่มและจัดลำดับ
ความสำคัญ เพื่อใช้คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดมาพัฒนา 
โดยโครงการที่จะทำการพัฒนาต้องสามารถแก้ปัญหาที่มี           
ในองค์กรและให้ประโยชน์กับองค์กรมากท่ีสุด 

การศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์และสรุปผลว่าองค์การ  
มีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนระบบ วิเคราะห์การ   
เสียค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ปัจจัยด้านเวลา และหาความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้องใน 3 เรื่อง คือ เทคนิคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ 
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บุคลากรและความพร้อม และความคุ้มค่า เพื่อใช้นำเสนอต่อ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป 

การวิเคราะห์ เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการ    
ที่มี เพื่ อนำไปออกแบบระบบ ขั้นตอนนี้จะศึกษาจากผู้ ใช้              
โดยวิเคราะห์การทำงานของระบบเดิมและความต้องการ           
ที่มีจากระบบใหม่  จากนั้นนำผลการศึกษาและวิ เคราะห์           
มาทำการออกแบบเป็นแผนภาพผังงานระบบ และแผนภาพ    
ทิศทางการไหลของข้อมูล  

การออกแบบ นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิด 
เพื่อแก้ไขปัญหา โดยในส่วนน้ีจะยังไม่ไดม้ีการระบุถึงรายละเอียด
และคุณลักษณะเชิงเทคนิค แต่จะเน้นการออกแบบโครงร่าง   
เพื่อนำส่งให้ผู้ออกแบบระบบนำไปออกแบบ ซึ่งขั้นตอนต่อไป   
จะเริ่มมีการระบุลักษณะการทำงานของระบบทางเทคนิค 
รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีที่นำมาใช้              
ชนิดฐานข้อมูลการออกแบบ เครือข่ายที่เหมาะสม ลักษณะ     
ของการนำข้อมูลเข้า ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิด และผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น 

การพัฒนาและทดสอบ เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม    
เพื่อพัฒนาระบบจากขั้นตอนที่ออกแบบไว้ เพื่อให้ได้เป็นระบบ
ตาม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะที่ ก ำห น ด ไว้  จ ากนั้ น ท ำการท ด ส อบ                  
หาข้อผิดพลาด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จนมั่นใจว่าระบบ
ทำงานถูกต้องตรงตามความต้องการ หากพบว่ามีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นจากการทำงานของระบบต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อย  
พร้อมใช้งานก่อนนำไปติดตั้งและใช้งานจริง 

การติดต้ัง เป็นขั้นตอนการนำระบบที่พัฒนาจนสมบูรณ์     
มาทำการติดตั้ง และเริ่มใช้งานจริง ในส่วนน้ีนอกจากติดตั้งระบบ
ใช้งานแล้ว ยังต้องมีการจัดเตรียมขั้นตอนการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยจัดทำ
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งานเอกสารประกอบระบบ และแผนการ
บริการให้ความช่วยเหลือเพื่ อให้ ระบบสามารถใช้งานได้         
อย่างต่อเนื่อง 

การซ่อมบำรุงระบบ เป็นขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ
ต่อเนื่องหลังจากเริ่มดำเนินการ ผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหา   
ที่ เกิดขึ้นภายหลัง เช่น ปัญหาเนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับ    
ระบบใหม่ จึงควรกำหนดแผนค้นหาปัญหาอย่างต่อเนื่อง ติดตาม
ประเมินผล เก็บรวบรวมคำร้องขอให้ปรับปรุงระบบ วิเคราะห์
ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ จากนั้นออกแบบการทำงาน      

ที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขและติดตั้ ง ซึ่ งต้องมีการฝึกอบรม        
การใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อที่จะทราบความพึงพอใจ   
ของผู้ใช้งานระบบ 

 
3. เคร่ืองมือในการใช้พัฒนาระบบ 

3.1 ภาษาจาวา เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับความนิยมที่สุด
เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และ
เป็นภาษาที่ทีมงานผู้พัฒนาระบบเลือกใช้ในการพัฒนาโมบาย
แอปพลิเคช่ัน เนื่องจากสามารถทำงานร่วมกับระบบในอุปกรณ์
เคลื่อนทีไ่ด้เป็นอย่างดี [6] 
3.2 ภาษาพีเอชพี  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะการ
ประมวลผลที่เครื่องแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ไซด์สคริปต์ลักษณะ
โอเพ่นซอร์ส ใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาใน
รูปแบบที่ผู้พัฒนาต้องการเช่นเอชทีเอ็มแอล หรือเจสัน[7] 
3.3 โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดย
กลุ่มบริษัทกูเกลิ เป็นโปรแกรมซึ่งใช้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยภาษาจาวาซึ่งสามารถนำมาใช้
งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย[8] 
3.4 โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล เป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยใช้ภาษาเอสคิวแอล  ทั้งนี้โปรแกรม
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล [9] 
3.5 โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน  เป็นซอฟต์แวร์ติดต่อ
ฐานข้อมูลที่สร้างโดยภาษาพีเอชพี ซึ่งใช้จัดการฐานข้อมูลมาย
เอสคิวแอลผ่านเว็บบราวเซอร์ [10]  
 
                        4.สถาปัตยกรรมของระบบ 
 การทำงานของแอปพลิเคช่ันการจัดการข้อมูลการจำหน่ายผัก
อินทรีย์มีการออแบบเป็นลำดับขั้น โดยมีการทำงานในลักษณะ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอาศัยสถาปัตยกรรมแม่ข่ายลูกข่ายที่มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยอาศัยข้อมูลใน
รูปแบบของเจซัน และใช้ตัวแบบบริการเชิงเว็บหรือเว็บเซอร์วิส
ในการคัดกรองข้อมูลและส่งข้อมูลเจสันเพื่อให้การทำงานใน
ระดับแอปพลิเคช่ันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องแม่ข่ายที่
ใช้ในการเก็บข้อมูลผักอินทรีย์ ซึ่งการออกแบบสถาปัตยกรรม
ดังกล่าวเป็นการออกแบบโมบายแอปพลิเคช่ันที่ได้รับความนิยม
ที่ สุ ด แบ บ ห นึ่ ง เนื่ อ งจากส าม ารถท ำงาน ได้ ด้ วย ระบ บ
สถาปัตยกรรมแม่ข่ายลูกข่ายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมไป
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ถึงสามารถใช้แอปพลิเคช่ันซึ่งมีการจัดเก็บฐานข้อมูลเป็นแหล่ง
เดียว พนักงานในวิสาหกิจชุมชนมีอิสระในการทำงานในการขาย
ปรับปรุงข้อมูลที่ต้องการ ประกอบกับความรวดเร็วในการส่ง
ข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตสามารถทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากความรวดเร็วในการส่งข้อมูลโดยผูใ้ห้บริการอินเตอรเ์นต็
ในปัจจุบัน ทำให้การส่งข้อมูลในลักษณะของเจสันสามารถ
ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้สถาปัตยกรรมของระบบที่พัฒนาขึ้น
สามารถอธิบายได้ดังภาพ 
 

 
 

              ภาพ 1 แสดงข้อมูลเจสันที่แปลงมาจากฐานข้อมูลชื่อผกั 
 

4.1ฐานข้อมูลสินค้า ผู้พัฒนาระบบได้ทำการออกแบบฐานข้อมูล
เพื่อจัดเก็บข้อมูลการการขายสินค้าให้อยู่ในรูปแบบของตารางที่
สัมพันธ์กัน โดยข้อมูลการขายที่จัดเก็บจะประกอบด้วยข้อมูล
รายช่ือผัก ข้อมูลด้านประเภทลูกค้า ข้อมูลราคาผักแต่ละ
ประเภทของลูกค้า ข้อมูลจำนวนกิโล และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแหล่งข้อมูลหลักของแอปพลิเคชั่นในการ
ขายผัก และถูกเรียกใช้งานในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย
เว็บเซอร์วิสในข้อ 4.2 เพื่อให้ข้อมูลอยู่ในลักษณะเจสัน 

4.2 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเว็บเซอร์วิส เนื่องด้วยโมบาย
แอปพลิเคชั่นไม่สามารถเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลได้โดยตรง และ
ต้องสื่อสารกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเท่านั้น การทำงานใน
ส่วนนี้จะทำการอ่านข้อมูลต่างๆที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลสินค้า ใน
ข้อ 4.1 แล้วทำการแปลงข้อมูลจากตารางที่สัมพันธ์ให้อยู่ใน
รูปแบบเจสันซึ่งจะทำให้แอปพลิเคชั่นสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้สะดวกและมีโครงสร้างข้อมูลที่
ชัดเจน 
4.3 การเชื่อมโยงข้อมูลเจสัน ข้อมูลเจสันที่ถูกแปลงเรียบร้อย
แล้วจะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อนำไปแสดงบนโมบาย
แอปพลิเคชั่นการทำงานในส่วนน้ีต้องอาศัยการเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต และจากการทดลองใช้งานจริงพบว่าโมบาย
แอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ในการเช่ือมต่อ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ 
4.4 ระดับโมบายแอปพลิเคชั่น โมบายแอปพลิเคชั่นจะอ่าน
ข้อมูลเจสันที่ส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และแสดงรายการผัก
ปลอดสารพิษ ชนิดต่างๆ เพื่อนำสินค้าหรือผักจำหน่ายภายในโม
บายแอปพลิเคช่ันได้ และสามารถเลือกประเภทลูกค้าที่จะมาทำ
การซื้อขายผักปลอดสารพิษ แต่ละลูกค้า และสามารถบันทึก
รายการขายสินค้านั้นๆได้  
 

5. ผลการดำเนินงาน 
 คณะผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาแอปพลิเคช่ันการจัดการข้อมูล
การจำหน่ายผักอินทรีย์ เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในเรียนการสอน
สำหรับรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งจัดการเรียนการ
สอน ในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล         
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้กรณีศึกษา
แอปพลิเคช่ันการจัดการข้อมูลการจำหน่ายผักอินทรีย์ร่วมกับ
การลงพื้นที่บริการวิชาการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสวนปันบุญซึ่ง
เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตผักปลอดสารพิษรายใหญ่ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากพัฒนาชุมชุนจังหวัดและเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ์  และส่งมอบระบบที่พัฒนาแล้วเสร็จ ให้
ผู้ประกอบการใช้งานจริง โดยกรณีศึกษาดังกล่าวเป็นกรณีศึกษา
ซึ่งจะใช้ในการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา  โดยมีการ
บริการวิชาการโดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการที่อยู่          
ในอุตสาหกรรมการผลนิผักปลอดสารพิษในจังหวัดกาฬสนิธุ์ และ
ใช้เป็นกรณีศึกษาในการออกแบบและพัฒนาระบบซึ่งใช้ในการ
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จัดการการผลิตและจำหน่ายผักแบบครบวงจร รวมไปถึงการเก็บ
ข้อมูลผัก และข้อมูลการทำงานของพนักงานในส่วนการผลิตผัก       
ในวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาสามารถ
พัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจซึ่งจำลองจากสถานการณ์จริง 
 

 
 

ภาพ 3  เป็นหน้าจอLOGIN ของโมบายแอปพลิเคชั่น โดยผู้ใช้ต้องระบุชื่อ
ผู้ใช้งานระบบ และรหัสผ่านก่อนใช้งาน จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบ
สิทธิ์การใช้งานและเข้าสู่หน้าจอการทำงานหลัก ตามสิทธิ์การใช้งานตามแต่
ละประเภทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มประธาน 2.กลุ่มสมาชิก 
 

 
ภาพ 4 แสดงหน้าจอเมนูหลัก ว่ามหีน้าจออะไรบ้างในแต่ละเมนูทำงาน

อย่างไรและบอกข้อมูลอะไรกับเราบ้าง เช่นตั้งค่า ก็จะมี เปลีย่นข้อมูลราคา
เปลี่ยนชื่อผัก และเพิ่มข้อมูลผักได้ 

 
 

ภาพ 5 แสดงการขายสินค้าแก่ลูกค้าแตล่ะประเภท และบอกราคาผักแต่ละ
ชนิด ของลูกค้าแต่ละประเภทที่เราเลือกประเภทลูกค้า และสามารถค้นหา

ชื่อผักที่ต้องการได้ โดยกดปุ่มค้นหา 
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ภาพ 6 แสดงหน้าจอบันทึกการขาย ว่าเลือกประเภทลูกค้าอะไร ชื่อผัก 

ราคาต่อกิโล สามารถระบจุำนวนกิโลทีต่้องการได้ กดปุ่มขาย ก็จะรวมราคา
ให้อัตโนมัติ แลว้กดยืนยันการขาย 

 
 

ภาพ 7 แสดงหน้าจอประวัตกิารขาย 

ว่าขายผักชนิดอะไรไปบ้าง ชื่อประเภทลกูค้าว่าขายกี่กโิล และบอกราคาที่
ซ้ือผักอินทีย์ แสดงเบอร์โทรติดต่อของลูกค้า และสามารถระบุชือ่ผักที่

ต้องการค้นหาได้ 
 

6. อภิปรายผลการดำเนินงาน 
 จากการสำรวจผู้ใช้งานโมบายแอปพลิเคชั่นจำนวน 30 
ราย พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในโมบายแอปพลิเคชั่นในระดับ
มาก โดยประเด็นต่างๆสามารถสรุปดังตารางที่ 1 ดังนี ้
ตาราง 1 แสดงความพึงพอใจตอ่ประสทิธิภาพของระบบ 

ปัจจัยดา้นประสิทธิภาพของระบบ �̅� S.D. ความสำคัญ 
1. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง  4.11 0.62 มาก 
2. ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการใช้งาน 4.58 0.80 มากที่สุด 
3. สารสนเทศที่ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

4.27 0.51 มาก 

4. ข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบนั 4.68 0.66 มากที่สุด 
5. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.40 0.65 มาก 
6. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 4.29 0.71 มาก 

7. มีการจัดระดับความปลอดภยัหรือกำหนดสิทธิ์
ในการเข้าถึงสารสนเทศ 

4.16 0.54 มาก 

8. ระบบเสถียร การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา 4.71 0.56 มากที่สุด 

9. มีการทำงานและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 4.51 0.41 มากที่สุด 

10. การจัดหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา 4.49 0.32 มาก 

11. มีระบบการรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนตวั 4.21 0.71 มาก 

12. รูปแบบการแสดงผลมีความสวยงาม 4.41 0.46 มาก 

สรุป 4.40 0.58 มาก 

 
6. อภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่าประเด็นท่ีผู้ใช้งานให้
ความสำคัญและมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดมี 3 ประเด็น 
คือ ระบบเสถียรการเช่ือมต่อไม่เกิดปัญหา ข้อมูลมีความทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน และข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการใช้งาน 
จากข้อมูลเชิงสถิติดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้น
สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
กับผู้ใช้งานช่วยให้ผู้ใช้งานรวบรวมข้อมูลการทำงานได้รวดเร็ว 
หรือใช้ในการวางแผนทรัพยากรการผลิตผักที่มีการประมวลผล
แบบพลวัต และระบบมีการตอบสนองที่รวดเร็วมีความเสถียร
แม้ว่าจะมีการประมวลผลในสภาวะการทำงานจริง และเห็นควร
ให้พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอนซีฟระบบจองคิวรถ มี
ว ัตถุประสงศ์เพื ่อศึกษาและออกแบบการพัฒนาเว็บไซต์ใน
รูปแบบแนวคิดในการออกแบบใหม่ที ่สามารถแสดงผลบน
อุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม โดยผู้จัดทำใช้หลักการ
ออกแบบเรซสปอนซีฟ ดีไซน์ (Responsive Design) โดยใช้
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML), ภาษาจาวาสคริปต์ (Javascript) 
และบูทสแตร ็ปเฟรมเว ิร ์ค (Bootstap Framework) ในการ
พัฒนาโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอนซีฟระบบจองคิวรถ โดยผล
การประเมินโปรแกรมแบบเดิมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปาน
กลางและผลการประเมินโปรแกรมแบบเรซสปอนซีฟมีผลการ
ประเมินอยู ่ในระดับ มาก ทำให้ทราบถึงความต้องการของ
ผู้ใช้งานในการใช้โปรแกรมเว็บไชต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
คำสำคัญ – เรซสปอนซีฟ, ระบบจองคิว, รถประจำทาง 
 

ABSTRACT 
 Development of web programming responsive for 
bus reservation system its purpose is to study and 
design web development that can be properly 
displayed on different devices. The authors use the 
principles of responsive design in developing 
responsive web applications, car queue reservation 
system using HTML, JavaScript and bootstrap 
framework In program development. The traditional 
program evaluation results were at a moderate level 
and web responsive program evaluation results was at 
a high level. It made them aware of the needs of users 
to use website through their mobile phones. 

Keywords –  Web Programming, Responsive Websile, 
Bus Reservation System 
  

1. บทนำ 
เทคโนโลยีปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์ให้สามารถพกพาและ

นำไปใช้ในการทำงานในด้านต่าง ๆ ได้โดยจะมีขนาดและหน้าจอ
ที่กะทัดรัด โดยสถิติการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์พกพามีแนวโน้ม
สถิติที่สูงขึ้น [1] โดยในปี 2559 มีจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ
ร้อยละ 81.4 ในปี 2560 มีจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 88.2 และในปี 2561 มีจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 89.6 ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้อุปกรณ์พกพาเคลื่อนทีใ่น
อัตราที่เพิ่มสูงขึ้นและแนวโน้มผู้ใช้งานมีการใช้อุปกรณ์พกพาที่
สูงขึ้นอีกในอนาคต โดยผู้จัดทำงานวิจัยได้พัฒนาระบบจองควิรถ 
แบบเดิมมีการพัฒนาเว็บไซต์ซึ ่งยังไม่รองรับการแสดงผลของ
ขนาดหน้าจอประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งไม่อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน
ในการจองคิวรถผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งการพัฒนาโปรแกรม
เว็บแบบเรซสปอนซีฟสำหรับระบบจองคิวรถนี้เป็นการพัฒนา
เว็บในรูปแบบแนวคิดการรองรับการแสดงผลของหน้าจอใน
รูปแบบต่างๆ เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีอุปกรณ์มีขนาดหน้าจอ
ที่แตกต่างกันเช่นหน้าจอเดสท็อป (Desktop) หน้าจอสมาร์ท
โฟน (Smartphone) และหน้าจอแท็บเล็ต (Table) โดยการ
แสดงผลจะปรับการแสดงผลตามขนาดหน้าจอ เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับผู ้ที ่เข้ามาใช้งานในระบบสามารถจองคิวรถผ่าน
ระบบปฎิบ ัต ิการต่าง ๆ เช ่น ระบบปฏิบ ัต ิการ iOS และ
ระบบปฏิบัต ิการ Android ในอุปกรณ์พกพาเป็นต้น ดังนั้น 
ผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอน
ซีฟระบบจองคิวรถ ให้มีรูปแบบทันสมัย สามารถเข้าถึงผ่าน
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อุปกรณ์พกพาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการพัฒนาต่อใน
อนาคต 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
การพัฒนาโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอนซีฟระบบจองคิวรถ มี

วัตถุประสงค์ในการออกแบบและพัฒนาโดยแบ่งออกเป็น 2 
ประการ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้อยู่ในรูปแบบ
เรซสปอนซีฟ 2) เพื ่ออำนวยความสะดวกในการจองคิวผ่าน
อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที ่
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 การออกแบบเรซสปอนซีฟ ดีไซน์ 
การออกแบบเรซสปอนซีฟ ดีไซน์ (Responsive Design) [2] 

เป็นเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่ ซึ่งจะมีการปรับเปลีย่น
ขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสบกับการแสดงผลบนหน้าจอขนาด
ต่างๆ และความละเอียดของหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น 
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น ข้อดีของ
การออกแบบเรซสปอนซีฟ ดีไซน์  (Responsive Design) คือ 
ผู ้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วและทำให้เว็บไซต์รองรับ
อ ุปกรณ์ม ือถ ือซ ึ ่งป ัจจ ุบ ันมีจำนวนผู ้ ใช ้งานเว ็บไซต์ผ ่าน
โทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้น แต่ข้อควรระวังในการการออกแบบ
เรซสปอนซีฟ ดีไซน์ (Responsive Design) คือ ควรทดสอบด้วย
การเปิดเว็บไซต์ด้วยหน้าจอขนาดต่างๆ ก่อนใช้งานจริง เพราะ
อาจมีการแสดงผลผิดพลาด ไปจากตำแหน่งที่ต้องการของผู้ใช้
การกำหนดการแสดงผล และส่วนประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ 
ให้สามารถแสดงหน้าเว็บไซต์ได้เหมือนกันในทุกขนาดหน้าจอ 
เช่น เมนู รูปภาพ เป็นต้น การจัดเรียงเนื้อหาในเว็บไซต์เมื่อเปิด
ด้วยโทรศัพท์มือถือ เพราะขนาดจอท่ีเล็กลงทำให้เนื้อหาเรียงต่อ
กันมากเกินไป ซึ่งทำให้เกิดความไม่เหมาะสมและทำให้ผู้ใช้อ่าน
ข้อมูลได้ยากมากขึ้น 

ซึ่งการออกแบบเรซสปอนซีฟ (Responsive) แบ่งเป็น 4 วิธ ี
3.1.1 Responsive Retrofitting เป็นเว็บไชต์ที ่ทำขึ ้นเพื่อ

รองรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ที ่มีอยู ่แล้วมาเขียน CSS3 Media 
Query ให้รองรับขนาดหน้าจออ่ืนได้ 

3.1.2 Responsive Mobile Site เป็นเว็บไชต์ที ่ทำขึ ้นเพื่อ
รองรับหน้าจอมือถือสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อ
ให้รองรับขนาดหน้าจอที ่ใหญ่ขึ ้น เช่นหน้าจอแท็บเล็ต หรือ 
หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

3.1.3 Mobil-First Responsive Site เป็นเว็บไชต์ที ่ทำขึ้น
ใหม่โดยให้เน้นรองรับเฉพาะมือถือโดยสามารถพัฒนาต่อให้
สามารถใช้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้แต่มีข้อจำกัดในการโหลด
แสดงผลของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ช้ากว่ามือถือ 

3.1.4 Piecemeal เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีละสว่นของเว็บไซต์
เป ็น Responsive ซ ึ ่ ง เหมาะสมก ับเว ็บไชต ์ท ี ่ ไม ่สามารถ
ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการออกแบบได้เนื ่องจากการออกแบบ 
งบประมาณ เป็นต้น การออกแบบเรซสปอนซีฟ ดีไซน์ มีการใช้
เครื่องมือที่สามารถช่วยในการเขียนได้คือ บูทสแตร็ปเฟรมเวิร์ค 
มีชุดคำสั่งที่ประกอบด้วย ภาษาซีเอสเอส (CSS  (เอชทีเอ็มแอล  
(HTML) และจาวาสคริปต์ (JavaScript  (เป ็นชุดคำสั ่งท ี ่ถูก
พัฒนาขึ้นมาเพื่อกำหนดกรอบหรือรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ 

โดยผู้จัดทำได้นำวิธีการออกแบบเรซสปอนซีฟ เว็บไชต์ แบบ 
Piecemeal โดยทำการแบ่งส่วนการทำงานในแต่ละส่วนของ
หน้าจอให้สามารถแสดงผลให้อยู่ในรูปแบบเรซสปอนซีฟเว็บไชต์ 

3.2 ระบบบริหารจัดการยานพาหนะแบบออนไลน์ด้วย
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต  

ระบบบริหารจัดการยานพาหนะแบบออนไลน์ด้วยสมาร์ท
โฟนและแท็บเล็ต [3] ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการอำนวยความ
สะดวกในการสืบค้นข้อมูลการใช้ยานพาหนะ การติดตามและ
รายงานผลการอนุมัต ิ รวมถึงแสดงสถิต ิรายงานผลการใช้
ยานพาหนะผ่านเว็บไซต์ เพื ่อประมวลผล สามารถรองรับการ
แสดงผลทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การเข้าใช้งานระบบแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้ขอใช้ยานพาหนะ 

จากที่ได้ศึกษาระบบบริหารจัดการยานพาหนะแบบออนไลน์
ด้วยสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตข้างต้นน้ัน โดยระบบจองคิวรถ ที่ได้
พัฒนาขึ้นจะลดข้อจำกัดจากโครงงานข้างต้นคือ พนักงานประจำ
สำนักงานและลูกค้าสามารถเข้าใช้งานในระบบ โดยเข้าใช้งาน
ผ่านเว็บได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ 

3.3 บูทสแตร็ปเฟรมเวิร์ค 
บูทสแตร็ปเฟรมเวิร์ค [4] คือ ชุดคำสั่งที่ประกอบด้วย 

ภาษาซ ี เอสเอส (CSS  (เอชทีเอ ็มแอล และจาวาสคร ิปต์  
(JavaScript  (เป็นชุดคำสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกำหนดกรอบ
หรือรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ มีการสร้าง Class ของ CSS 
จำนวนมาก โดย Class แต่ละตัวนั้นมีการกำหนดค่าไว้แล้ว ทำให้
ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ค่า หรือคำสั่งต่าง ๆ ในไฟล์ CSS จึงเหมาะกับ
อ ุปกรณ ์ เคล ื ่ อนที่  ม ี การวางระบบจ ุด เปล ี ่ ยนหน้ าจอ 
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(Responsive Breakpoints) โดยการใช้ media queries ไว้ตาม
จุดต่าง ๆ ให้ใช้งาน โดย บูทสแตรปเฟรมเวิร์ค จะใช้ความกว้าง
ข ั ้ นต่ ำของหน ้าจอ (minimum viewport widths) ในการ
กำหนดขอบเขตของหน้าจอและขยายเพิ่มขึ้นตามขนาดหน้าจอที่
เปลี่ยนไป  
 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
จากการดำเนิน ผู้จัดทำได้พัฒนาโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอน

ซีฟระบบจองคิวรถได้ดำเนินการโดยการใช้ทฤษฎีการพัฒนา
ระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC( [5] 
จากกระบวนการทำงานดังกล่าว ผู้จัดทำแสดง ได้วิเคราะห์และ
ออกแบบการทำงานของระบบการทำงานเป็นแผนภาพแอคทวิิตี้
ไดอะแกรม (Activity diagram) 
 

 
ภาพ 1 แผนภาพ แอคทิวิตี้ไดอะแกรม (Activity diagram) 

จากภาพที่ 1 แผนภาพแอคทิว ิต ี ้ ไดอะแกรม (Activity 
diagram)ของระบบการพัฒนาโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอนซีฟ
ระบบจองคิวรถแสดงการทำงานของผู้ดำเนินงานผ่านระบบ ได้
ผู้ใช้บริการ พนักงานประจำสำนักงานและพนักงานขับรถโดยใช้
หลักการออกแบบเชิงวัตถุเข้าช่วยออกแบบการวิเคราะห์การ

ทำงานของระบบเป็นแผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Use case 
diagram) 

 

 
ภาพ 2 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Use case diagram) 

จากภาพ 2 ยูสเคสไดอะแกรม (Use case diagram) ของ
ระบบการพัฒนาโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอนซีฟระบบจองคิวรถ 
แสดงบทบาทการทำงานของผู้ดำเนินงานผ่านระบบ ได้แก่ผู้มาใช้
บริการ พนักงานประจำสำนักงานและพนักงานขับรถ โดยทางผู้
จ ัดได้ออกแบบแผนภาพซีเควนซ์ ไดอะแกรม (Sequence 
diagram)  
 

 
ภาพ 3 แผนภาพซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence diagram) 

จากภาพ  3 ต ัวอย ่างซ ี เควนซ์ ไดอะแกรม (Sequence 
diagram) ของระบบการพัฒนาโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอนซีฟ
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ระบบจองคิวรถ แสดงถึงบทบาทการทำงานของผู ้ใช้บริการ
สามารถดูรายละเอียดการให้บริการและการจองคิว 

 

 
ภาพที ่4 แผนภาพซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence diagram) 

จากภาพที่ 4 ตัวอย่างซ ีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence 
diagram) ของระบบการพัฒนาโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอนซีฟ
ระบบจองคิวรถ แสดงถึงบทบาทการทำงานของพนักงานประจำ
สำนักงานสามารถจัดการตารางการให้บริการให้กับผู้ใช้บริการ
สามารถจองคิวรถได้ จากการออกแบบซีเควนซ์ไดอะแกรม 
(Sequence diagram) ผ ู ้จ ัดทำได ้ออกแบบแผนภาพคลาส
ไดอะแกรม (Class diagram) 
 

 
ภาพ 5 แผนภาพคลาสไดอะแกรม (Class diagram) 

จากภาพ 5 แสดงถึงคลาสไดอะแกรม (Class diagram)ของ
ระบบการพัฒนาโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอนซีฟระบบจองคิวรถ
โดยมีคลาสย่อยทั้งหมด 11 คลาส 
 

 
ภาพ 6 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R diagram) 

จากภาพ 6 แสดงความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างข ้อม ูล(Entity 
Relationship Diagram) โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการ
พัฒนาโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอนซีฟระบบจองคิวรถ แสดง
บทบาทการทำงานของผู้ใช้งานที่สามารถจัดการข้อมูลในระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บของมูลของ
ระบบจองคิวรถ 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
การพัฒนาโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอนซีฟระบบจองคิวรถ 

ผู้จัดทำได้ดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินงาน ตามภาพต่อไปนี้ 
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ภาพ 7 หน้าจอของระบบแบบเกา่ 

จากภาพที่ 7 เป็นการแสดงหน้าจอของระบบจองคิวรถใน
รูปแบบหน้าจอเดิมไม่รองรับการแสดงผลของรูปแบบเรซสปอน
ซีฟ (Responsive) 

 
ตาราง 1 ตารางประเมินประสิทธภิาพโปรแกรมแบบเดิม 

หัวข้อการประเมิน Mean 

(�̅�) 

S.D. ผลประเมิน 

1. ความสามารถของซอฟต์แวร์มี
ฟังก์ชันการทำงานตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้  3.40 1.40 ปานกลาง 
2. ความสามารถของซอฟต์แวร์
รักษาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างสม่ำเสมอ  2.80 1.50 น้อย 
3. ความสามารถของซอฟต์แวร์ถกู
เข้าใจและเรียนรู้วธิีการใช้งานได้
ง่ายโดยผู้ใช้ระบบ  2.70 1.49 น้อย 
4. ความสามารถของซอฟต์แวร์มี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
ทรัพยากรที่ถกูใช้ไป  3.20 1.50 ปานกลาง 
5. คุณภาพซอฟต์แวรโ์ดยภาพรวม 3.30 1.23 ปานกลาง 
6. สรุปผลการประเมิน 3.08 1.42 ปานกลาง 

 
จากตาราง 1 คือตารางการสรุปค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ

ของกลุ่มตัวอย่างการใช้งาน จำนวน 20 คน โดยประเมินจากกลุม่
ตัวอย่าง 5 ด้านได้แก่ ด้านที่ 1 ความสามารถของซอฟต์แวร์มี
ฟังก์ชันการทำงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.40 และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.40 ด้านที ่ 2 
ความสามารถของซอฟต์แวร์รักษาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างสม่ำเสมอค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 2.80 และค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.50 ด้านที่ 3 ความสามารถของซอฟต์แวร์ถูก

เข้าใจและเรียนรู ้วิธีการใช้งานได้ง่ายโดยผู้ใช้ระบบ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.70 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.49 ด้านท่ี 
4 ความสามารถของซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
ทรัพยากรที่ถูกใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.50 ด้านที่ 5 คุณภาพซอฟต์แวร์โดยภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30เ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.23 โดยสรุปผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.42 
 

 
ภาพ 8 หน้าจอของระบบแบบเรซสปอนซีฟ 

จากภาพ 8 เป็นการแสดงหน้าจอกระบวนการทำงานของ
ระบบจองคิวรถในรูปแบบเรซสปอนซีฟ (Responsive) มีการ
รอบรับของขนาดหน้าจอต่างๆ 
 

 
ภาพ 9 หน้าจอจัดการตารางข้อมูลการให้บริการ 

จากภาพ 9 เป็นส่วนของหน้าจอหน้าจอหลักสำหรับจัดการ
ข้อมูลการให้บริการของพนักงานประจำสำนักงานโดยสามารถ
เล ือกสายการเดินทาง ทะเบียนรถที ่ให้บริการและเวลาที่
ให้บริการ 
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ภาพ 10 หน้าจอดูรายละเอียดการให้บรกิารและการจอง 

จากภาพ 10 เป็นส่วนของหน้าจอหลักสำหรับดูรายละเอียด
การให ้บร ิการและการจองของผ ู ้ ใช ้บร ิการ โดยสามารถ
รายละเอียดการให้บริการได้ โดยสามารถเลือกวันที่ต้องเดินทาง
และสถานีท่ีต้องการลงปลายทาง 
 

 
ภาพ 11 หน้าจอดูรายละเอียดการให้บรกิารและการชำระเงิน 

จากภาพ 11 เป็นส่วนของหน้าจอหลักสำหรับดูรายละเอียด
การให้บริการและการชำระเงินของผู้ใช้บริการโดยสามารถดู
รายละเอียดการให้บริการและทำการชำระเงินโดยการอัพโหลด
หลักฐานการชำระเงิน 
 

 
ภาพ 12 หน้าจอตรวจสอบและอนุมัติใบจองคิว 

จากภาพที่ 12 เป็นส่วนของหน้าจอหลักสำหรับดูตรวจสอบ
และอนุมัติใบจองคิวของพนักงานประจำสำนักงานโดยสามารถดู
รายละเอียดการจองและสามารถเลือกสถานะของใบจองคิวได้ 
 

 
ภาพ 13 หน้าจอการให้คะแนนความพึงพอใจ 

จากภาพ 13 เป็นส่วนของหน้าจอหลักสำหรับการให้คะแนน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสามารถประเมินระดับความพึง
พอในการจองแต่ละครั้งหลังจากได้ใช้บริการและสามารถเขียน
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของระบบได้ 
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ตาราง 2 ตารางประเมินประสิทธภิาพโปรแกรมแบบเรซสปอนซีฟ 
หัวข้อการประเมิน Mean 

(�̅�) 
S.D. ผลประเมิน 

1. ความสามารถของซอฟต์แวร์มี
ฟ ังก ์ช ันการทำงานตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้  4.25 0.70 มาก 
2. ความสามารถของซอฟต ์แวร์
รักษาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างสม่ำเสมอ  3.95 0.80 ปานกลาง 
3. ความสามารถของซอฟต์แวร์ถูก
เข้าใจและเรียนรู้วิธีการใช้งานไดง่้าย
โดยผู้ใช้ระบบ  4.05 0.80 มาก 
4. ความสามารถของซอฟต์แวร์มี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ าพ ท ี ่ เ ห มาะสมกั บ
ทรัพยากรที่ถูกใช้ไป  4.20 0.61 มาก 
5. คุณภาพซอฟต์แวร์โดยภาพรวม 4.25 0.77 มาก 
6. สรุปผลการประเมิน 4.14 0.74 มาก 

 
จากตาราง 2 คือตารางการสรุปค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ

ของกลุ่มตัวอย่างการใช้งาน จำนวน 20 คน โดยประเมินจากกลุม่
ตัวอย่าง 5 ด้านได้แก่ ด้านที่ 1 ความสามารถของซอฟต์แวร์มี
ฟังก์ชันการทำงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.25 และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ด้านที ่ 2 
ความสามารถของซอฟต์แวร์รักษาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างสม่ำเสมอค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.95 และค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.80 ด้านที่ 3 ความสามารถของซอฟต์แวร์ถูก
เข้าใจและเรียนรู ้วิธีการใช้งานได้ง่ายโดยผู้ใช้ระบบ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 ด้านท่ี 
4 ความสามารถของซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
ทรัพยากรที่ถูกใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.61 ด้านที่ 5 คุณภาพซอฟต์แวร์โดยภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 
โดยสรุปผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 
 

6. สรุปและอภิปรายผลการดำเนินงาน 
 การพัฒนาโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอนซีฟระบบจองคิวรถ
จากเดิมผลการประเมินโปรแกรมแบบเดิมมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
3.08 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเฉลี่ยเท่ากับ  1.42 มีผล

การประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมเวบ็
แบบเรซสปอนซีฟของระบบจองคิวรถในรูปแบบใหม่  ผลการ
ประเมินโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอนซีฟ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.14 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเฉลี่ยเท่ากับ  0.74 มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ มาก โดยค่าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้น 1.06 ทำ
ให้ทราบถึง ความสามารถของซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันการทำงานตรง
ตามความต้องการของผู ้ใช้ เพิ ่มขึ้น 0.85 ความสามารถของ
ซอฟต์แวร์รักษาการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ 
เพิ่มขึ้น 1.15 ความสามารถของซอฟต์แวร์ถูกเข้าใจและเรียนรู้
วิธีการใช้งานได้ง่ายโดยผู้ใช้ระบบ เพิ่มขึ้น 1.35 ความสามารถ
ของซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่ถูกใชไ้ป 
เพิ่มขึ้น 1.05 และคุณภาพซอฟต์แวร์โดยภาพรวม เพิ่มขึ้น 0.95 
ซึ่งการออกแบบเว็บไซต์แบบเดิมที่ไม่สามารถใช้งานบนอุปกรณ์
พกพาเคลื่อนที่ได้เพราะยังไม่มีการปรับปรุงระบบให้สามารถ
รองรับกับการใช้งานกับอุปกรณ์พกพาได้ เมื ่อมีการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขระบบ สามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ที่มีขนาด
หน้าจอแตกต่างกันได้ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้งาน
และผู้ประกอบการสามารถจัดการข้อมูลได้ผ่านอุปกรณ์พกพา
เคลื่อนที่ได้ การพัฒนาโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอนซีฟระบบจอง
คิวรถได้มีการพัฒนาเพื่อให้รองรับระบบการแสดงผลหน้าจอใน
อนาคตและอาจเพิ่มความสามารถและขอบเขตการทำงานของ
ระบบให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื ่อสร้างระบบยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ 

ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เนื่องจากการทำงาน
แบบเดิมนั้นอยู่ในรูปแบบของเอกสาร  จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการ
ดำเนินงานและการตรวจสอบข้อมูล ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนา
ระบบยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ให้มีรูปแบบการทำงานในแบบออนไลน์
ขึ ้น ทำให้อาจารย์และนิสิตสามารถดำเนินการยืม -คืนวัสดุ
อุปกรณ์ได้สะดวกมากขึ้น และทำให้เจ ้าหน้าที ่ ฯ สามารถ
ดำเนินการอนุมัติการยืม-คืน ตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืน และ
ออกรายงานเพื่อสรุปข้อมูลการยืม-คืนในรูปแบบออนไลน์ได้ 
ระบบนี้จะทำให้การจัดเก็บข้อมูลการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์มีความ
เป็นระบบและมีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ระบบนี ้ถ ูกพัฒนาขึ ้นโดยใช้ภาษาพีเอชพี และการจัดการ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
คำสำคัญ – ระบบยืม-คืน, วัสดุอุปกรณ์ 
 

ABSTRACT 
 This project was developed to create a system of 

Borrowing-Returning Materials for Burapha University 
Sakaeo Campus. As the traditional process is based on 
paper, so it is difficult to work and check data. 
Consequently, the system was developed to be used 
online. Teachers and students can fill out borrowing 
and returning forms online that is more convenient. The 
employee can approve, check and report data online. 
This system can be used to store data more 

systematically and can be employed more effectively. 
The project was developed by using PHP and MySQL. 
Keywords - System Of Borrowing-Returning, Materials 
 

1.  บทนำ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้เปิดให้บริการการ

เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยประกอบด้วยคณะทั้งหมด
สามคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดหน่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตขึ้น เช่น 
สภานิสิต องค์การนิสิต และสโมสรนิสติของแต่ละคณะ ฯ เป็นตน้ 
โดยหน่วยกิจกรรมเหล่านี้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนิสิตใน
มหาวิทยาลัย ฯ และคณะ ฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมักจะมี
การใช้งานวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย  โดยในการดำเนินการ
ยืม-คืนยังเป็นการใช้เอกสารแบบฟอร์ม ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ ขึ้น เช่น เอกสารสูญหาย เจ้าหน้าที่ ฯ ไม่พบเอกสารการ
ยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ อาจารย์และนิสิตไม่ทราบว่ามีการอนุมัติการ
ยืมวัสดุอุปกรณ์หรือยัง จึงทำให้ต้องมาตรวจสอบอยู่เป็นประจำ 

ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาระบบการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ และมีการดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ โดยลดปัญหาเรื่องเอกสารสูญหาย 
อาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าท่ี ฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลการยืม-
คืนวัสดุอุปกรณ์ผ่านระบบได้ตลอดเวลา ทำให้การดำเนินงานการ
ยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ สะดวก
รวดเร็ว และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ ื ่อสร ้างระบบการย ืม -ค ืนว ัสด ุอ ุปกรณ ์ให ้กับ  

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
2.2 เพื่อสร้างระบบการจัดการข้อมูลการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ ์

ให้มีการทำงานรูปแบบออนไลน์ 
2.3 เพื่อสร้างรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลการยืม-คืนวัสดุ 
 

3. วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ระบบการจัดการพัสดุอุปกรณ์ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว [1] ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้แก่ สโมสรนิสิต ฯ เพื่อ
ช่วยดูแลจัดการข้อมูลและติดตามพัสดุอุปกรณ์ โดยจะแบ่งผล
การดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนตามกลุ่มผู้ใช้งานระบบ 

ในส่วนของผู้ดูแลระบบ มีการดำเนินงานคือ แก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว จัดการข้อมูลคณะ จัดการข้อมูลสาขา และจัดการขอ้มูล
ผู้ใช้งาน ในส่วนของฝ่ายพัสดุ มีการดำเนินงานคือ แก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว จัดการข้อมูลประเภท จัดการข้อมูลพัสดุ และการอนุมัติ
ยืม–คืนพัสดุ ในส่วนของนิสิต มีการดำเนินงานคือ แก้ไขข้อมูล
ส่วนตัวและจัดการการยืม-คืนพัสดุ  

ระบบดังกล่าวสามารถอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตในการ
ยืม-คืนพัสดุในรูปแบบออนไลน์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุในการ
อนุมัติการยืม-คืนและตรวจสอบข้อมูลพัสดุได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
แต่ระบบก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการอนุมัติการคืน เนื่องจากไม่
สามารถเลือกอนุมัติคืนบางข้อมูลในรายการได้ ดังนั้นระบบที่ได้
พัฒนาขึ้นจะลดข้อจำกัดดังกล่าว โดยจะอธิบายรายละเอียดใน
ลำดับถัดไป 
 

4. วิธีดำเนินงาน 
ระบบยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ที่ได้สร้างขึ้น มีวิธีการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ระบบ ได้ศึกษารูปแบบการทำงานแบบเดิม
และโครงการที ่เกี ่ยวข้อง [1] เพื ่อนำมาเป็นส่วนหนึ ่งในการ
วิเคราะห์ระบบ  

ขั ้นตอนที ่ 2 ออกแบบระบบ โดยออกแบบแผนภาพการ
ทำงานต่าง ๆ โดยในบทความนี้จะนำเสนอแผนภาพกิจกรรม 
(Activity Diagram) แผนภาพย ูส เคส  (Use Case Diagram) 

แผนภาพคลาสไดอะแกรม (Class Diagram) แผนภาพซีเควนซ์
(Sequence Diagram) แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER 
Diagram) 

ขั้นตอนท่ี 3 เขียนโปรแกรมในแต่ละส่วนการทำงาน โดยใช้
ภาษาพีเอชพี (PHP) [2] ในการพัฒนาระบบร่วมกบับูทสแตร็ป
เฟรมเวริ์ค (Bootstap Framework) [3] ใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิว
แอล (MySQL) [4] ในการจัดเก็บข้อมูล และใช้ภาษาเอสคิวแอล 
(SQL) ในการจัดการฐานข้อมลู [5] 

ขั้นตอนท่ี 4 ทดสอบโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรม 
ขั้นตอนท่ี 5 จัดทำเอกสารคู่มือการทำงานระบบ 

ตัวอย่างแผนภาพในการออกแบบระบบมีดังต่อไปนี้ 
 
4.1 แผนภาพกิจกรรม 

ขั้นตอนการทำงานของระบบในรูปแบบเดิม ผู้ยืมจะต้องไป
รับเอกสารแบบฟอร์มการยืม-คืนจากเจ้าหน้าที่งานบริการอาคาร
สถานท่ี เพื่อนำมากรอกรายละเอียดเช่น วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องกายมื 
วัน เวลา ที่ต้องการยืมและวันคืน เป็นต้น และในกรณีที่ผู้ยืมเป็น
นิสิต นิสิตจะต้องนำเอกสารแบบฟอร์มให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาช้ัน
ปีหรืออาจารย์ที ่ปรึกษาโครงการเพื ่อลงนามรับรองเอกสาร
แบบฟอร์ม แล้วนิสิตจึงจะสามารถนำเอกสารแบบฟอร์มไปยื่นให้
เจ้าหน้าท่ี ฯ ซึ่งหากมีการกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ  
      เพิ ่มเติมที่นอกเหนือจากรายละเอียดในแบบฟอร์ม เช่น 
สถานที่การรับหรือคืนวัสดุอุปกรณ์ ผู้ยืมจะต้องแจ้งกับเจา้หน้าที่ 
ฯ และรอการอนุมัติ เมื่อเอกสารถูกอนุมัติแล้ว ผู้ยืมจึงจะสามารถ
นำวัสดุอุปกรณ์ไปดำเนินงานได้ และเมื ่อถึงกำหนดวันที่คืน 
เจ้าหน้าที่ ฯ จะดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุ
อุปกรณ์ และเก็บวัสดุอุปกรณ์คืนตามที่ได้กำหนดไว้ กระบวนการ
ทำงานแบบเดิมสามารถแสดงได้โดยใช้แผนภาพกิจกรรม ดัง
แสดงในภาพ 1 

ขั้นตอนการทำงานของระบบที่ได้สร้างขึ้นนั้น นิสิตต้องเข้าสู่
ระบบเพ ื ่อทำการยืมว ัสด ุอ ุปกรณ์ โดยน ิส ิตจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบบกำหนด จากนั้นอาจารย์จะมาทำ
การอนุมัติการยืมของนิสิต แล้วเจ้าหน้าที่ ฯ จึงจะมาอนุมัติการ
ยืมของนิสิตได้ เมื่อถึงวันท่ีคืนนิสิตจะเข้ามายืนยันการคืนที่ระบบ 
แล้วเจ้าหน้าที่ ฯ จะทำการตรวจสอบและอนุมัติการคืนของนสิิต 
โดยกระบวนการทำงานของระบบที่ได้สร้างขึ้นสามารถแสดงได้
ดังภาพ 2 
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ภาพ 1 แผนภาพกจิกรรมการทำงานเดิมของการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ 
 
4.2 แผนภาพยูสเคส 

แผนภาพยูสเคสใช้แสดงการทำงานในส่วนของระบบ โดย
แบ่งการทำงานตามหน้าที่ของผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ 
เจ้าหน้าที่งานบริการอาคารและสถานที่ อาจารย์ และนิสิต ดัง
แสดงในภาพ 3 

 
4.3 แผนภาพคลาส 

แผนภาพคลาสใช้แสดงความสัมพันธ์ของคลาสต่าง ๆ ใน
ระบบ ดังแสดงในภาพ 4 

 
4.4 แผนภาพซีเควนซ์ 

แผนภาพซีเควนซ์ใช้อธิบายถึงลำดับกระบวนการทำงานของ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีต่อคลาสของระบบ จะขอยกตัวอย่างแผนภาพ
ซีเควนซ์หลักของระบบคือจัดการข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ จัดการ
ข้อมูลการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ และอนุมัติการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์
ดังแสดงในภาพ 5-7 ดังต่อไปนี้ 

      
 

                          

    ภาพ 2 แผนภาพกิจกรรมการทำงานของระบบยืม-คืนวัสดุอุปกรณ ์

                         ภาพ 3 แผนภาพยูสเคส 
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             ภาพ 4 แผนภาพคลาส 

       ภาพ 5 แผนภาพซีเควนซ์จัดการข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ 

 

             ภาพ 6 แผนภาพซีเควนซ์จดัการข้อมูลการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ 

 

     ภาพ 7 แผนภาพซีเควนซ์อนุมัติการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ 
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            ภาพ 8 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล 

 
4.5 แผนภาพความสัมพันธข์องข้อมูล 

แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล ถูกออกแบบต่อเนื่องมา
จากแผนภาพคลาส เพื่อนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลของระบบลงสู่
ฐานข้อม ูลโดยทำการวิเคราะห์ประเภทของข้อม ูลเพื ่อให้
เหมาะสมต่อการจัดเก็บข้อมูล ดังแสดงในภาพ 8 

 
5.  ผลการดำเนินงาน 

หลังจากที่ได้วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนา
โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ทำให้ได้ผลการดำเนินงานโดยจะแสดง
ในรูปแบบของหน้าจอการทำงาน ดังต่อไปนี้ 

 
5.1  หน้าจอจัดการข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ 

การจัดการข้อมูลวัสดุอุปกรณ์จะเป็นการทำงานในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ ฯ ประกอบด้วยการเพิ่ม ลบ แก้ไข  และค้นหาข้อมูล
วัสดุอุปกรณ์ โดยมีหน้าจอดังแสดงในภาพ 9 

 
5.2  หน้าจอเพ่ิมข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ 

ในส่วนของการเพิ่มข้อมูลวัสดุอปกรณ์นั้น จะถูกจัดการจาก
เจ้าหน้าที่ ฯ เพื่อให้ผู ้ยืมสามารถกรอกรายละเอียดหรือเลือก
ข้อมูลหมวดหมู่และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการยืมได้ โดยมีหน้าจอดัง
แสดงในภาพ  10 
 
 

5.3  หน้าจอจัดการข้อมูลการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ 
อาจารย์และนิสิตจะสามารถจัดการข้อมูลการยืม-คืนวัสดุ

อุปกรณ์ได้ การทำงานประกอบด้วยการเพิ่ม ลบ แก้ไข  และ
ค้นหาข้อมูลการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ โดยภาพ 11 แสดงตัวอย่าง
หน้าจอจัดการข้อมูลการยืม-คืนของนิสิต 

 
5.4  หน้าจอเพ่ิมข้อมูลการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ 

ในส่วนของการเพิ่มข้อมูลการยืมวัสดุอปกรณ์นั้น หากเป็น
นิสิตจะมีหน้าจอเพิ่มข้อมูลดังแสดงในภาพ 12 เพื่อให้สามารถ
กรอกรายละเอียด เลือกข้อมูลหมวดหมู ่และวัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องการยืมได้ และต้องเลือกระบุอาจารย์ผู้รับรองการยืม แต่หาก
เป็นอาจารย์ดำเนินการยืม จะไม่มีการระบุอาจารย์ผู้รับรอง 

เมื่อนิสิตใช้วัสดุอุปกรณ์เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว จะดำเนินการคืน
วัสดุอุปกรณ์ โดยมีหน้าจอดังแสดงในภาพ 13 นิสิตสามารถกรอก
รายละเอียดหรือเลือกข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการคืนได้ 

 
5.5  หน้าจออนุมัติการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ 

เมื ่อมีรายการยืมวัสดุอุปกรณ์ทั ้งจากอาจารย์หรือนิสิต 
เจ้าหน้าที่ ฯ จะดำเนินการพิจารณาเพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติ
รายการยืมนั้น และเมื่อมีรายการคืนวัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ฯ ก็
จะเข้ามาพิจารณาตรวจสอบการคืนในรายการนั้นเช่นกัน โดยมี
หน้าจอดังแสดงในภาพ 14  

ในส ่วนของการอนุม ัต ิข ้อม ูลการยืมว ัสด ุอปกรณ์นั้น 
เจ้าหน้าที่ ฯ สามารถกรอกรายละเอียดหรือเลือกข้อมูลการ
อนุมัติที่ต้องการได้ โดยมีหน้าจอดังแสดงในภาพ  15 

ในส ่วนของการอนุม ัต ิข ้อม ูลการคืนว ัสด ุอปกรณ์นั้น 
เจ้าหน้าที่ ฯ สามารถกรอกรายละเอียดหรือเลือกข้อมูลการ
อนุมัติทีต่้องการได้ โดยมีหน้าจอดังแสดงในภาพ  16 

5.6  หน้าจอดูสรุปรายงาน 
เจ้าหน้าที่ ฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือออกรายงานสรุป

ข้อมูลประวัติการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้
จาก สถานะผู้ใช้ สถานะการอนุมัติ คณะ สาขา วันที่ยืม วันที่คืน 
หรือพิมพ์ค้นหาข้อมูล โดยมีหน้าจอดังแสดงในภาพ 17 และ
สามารถพิมพ์รายงานได้ โดยมีหน้าจอดังแสดงในภาพ 18 
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              ภาพ 9 หน้าจอจัดการข้อมลูวัสดุอุปกรณ์ 
 

              ภาพ 10 หน้าจอเพิ่มข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ 
 

        ภาพ 11 หนา้จอจัดการขอ้มูลการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ 
 

              ภาพ 12 หน้าจอเพิ่มข้อมูลการยืมวัสดุอุปกรณ์          
 

                          ภาพ 13 หน้าจอยืนยันข้อมูลการคืนวัสดุอปกรณ์ 
 

                         ภาพ 14 หนา้จออนุมัติการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ 
 

           ภาพ 15 หน้าจออนุมัติการยมืวัสดุอุปกรณ์ 
 

            ภาพ 16 หน้าจออนุมัตกิารคืนวัสดุอุปกรณ์ 
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ภาพ 17 หนา้จอดูสรุปรายงานประวัตกิารยืม-คืนวัสดุอปุกรณ์ 
 

      ภาพ 18 หน้าจอพิมพ์รายงานประวัติการยืม-คืนวัสดุอปุกรณ์ 
 

6.  อภิปรายผลการดำเนินงาน 
จากการศึกษาการดำเนินงานของระบบการจัดการพัสดุ

อ ุปกรณ์  สโมสรนิส ิตคณะว ิทยาศาสตร ์และส ังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ทำให้พบว่าข้อจำกัดของ
ระบบในด้านการอนุมัติการคืน ดังนั้นระบบยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที ่ได้พัฒนาขึ ้นจะลด
ข้อจำกัดจากโครงงานข้างต้นคือ เจ้าหน้าท่ีงานบริการอาคารและ
สถานที่สามารถเลือกอนุมัติการคืนของผู้ยืมในแต่ละรายการของ
การยืมแต่ละครั้งได้ ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นก็ยังมีข้อจำกัดคือ ใน
เรื่องของการยืมวัสดุอุปกรณ์คือ สามารถยืมวัสดุอุปกรณ์ได้สูงสุด
เพียง 10 รายการต่อครั้ง หากได้มีการพัฒนาต่อควรทำให้ระบบ
สามารถเพิ่มรายการยืม ได้ตามจำนวนที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างไม่
จำกัด  

 
 

7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  ทำให้การจัดการข้อมูลการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

7.2  ทำให้เจ้าหน้าท่ี ฯ อาจารย์ และนิสิตดำเนินการยืม-คืน
วัสดุอุปกรณ์ได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

 7.3  ทำให้ลดความผิดพลาดในการทำงานและลดการใช้
กระดาษ 

 
8.  สรุปผลการดำเนินงาน 

ในการพ ัฒนาโครงงานระบบย ืม -ค ืนว ัสด ุอ ุปกรณ์  
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  ทางผู้จัดทำได้ศึกษา
กระบวนการทำงานแบบเดิม ทำให้ทราบถึงปัญหาในความไม่
สะดวกของการทำงาน และได้ศึกษาโครงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบระบบ ระบบที ่ถ ูกพัฒนาขึ ้นทำให้
กระบวนการทำงานแบบเดิมเปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ทำ
ให้การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์มี
ความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการเงินกองทุนวิสาหกิจชุมชนที่

พัฒนาขึ ้นมีจุดประสงค์เพื ่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการ
เงินกองทุน จัดการเก็บข้อมูลของสมาชิก ข้อมูลเงินฝาก ข้อมูล
เงินปันผล ให้กับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์โดยใช้วิสาหกจิ
ชุมชนทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด บ้านด่านเหนือ ตำบลโพนงาม 
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์ เป็นต้นแบบในการศึกษา
ระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกและ
มีความแม่นยำในการคำนวณจ่ายเงินปันผล ลดขั ้นตอนใน
คำนวณจ่ายเงินปันผลประหยัดเวลาในการจัดการข้อมูล โดยได้
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการเงินกองทุนวิสาหกิจชุมชน
ขึ้นมา พร้อมกับทดสอบระบบจากผู้ใช้ จำนวน 25 คน พบว่า 
ระดับความพึงพอใจ ภาพรวมของผู้ใช้งานด้านความต้องการของ

ผู้ใช้งานอยู่ระดับ มากท่ีสุด (X̅ = 4.37, S.D = 0.58)  
คำสำคัญ – เว็บแอปพลิเคชัน , การจัดการเงินกองทุน, วิสาหกิจ
ชุมชน, ด่านเหนือแพรฝ้าย 
 

ABSTRACT 
 Develop community enterprise fund management 
web application aimed at solving capital management 
problems.  Manage and store information of members 
Deposit information Dividend information For 
community enterprises in Kalasin province by using 
community enterprise weaving mudmee and pillow 
khit Ban Dan Nuea, Phon Ngam Subdistrict, Kamalasai 
District, Kalasin Province Be a model in the study of 
work systems In order to increase efficiency in member 
storage and to calculate the accuracy of dividends. 

Reduce the step of calculating the dividend payment, 
saving time in data management. By developing a web 
application for managing community enterprise funds 
Along with system testing from 25 users found that 
satisfaction level.  Overview of users in terms of user 

demand at the highest level (X̅ = 4.37, S.D = 0.58). 
Keywords – web application, fund management, 
community enterprise, Danhenux Praflie 
 

1. บทนำ 

 วิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดบ้านด่านเหนือ เป็น
การร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ผลิตสินค้าเพื่อจะจำหน่าย โดย
ร่วมมือกัน ผลิตสินค้า-จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น 
ผ้าขาวม้า ผ้าห่มฝ้ายทอมือ และมีการจัดเก็บธุรกรรมทางการเงิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์และ
เงินปันผลในลักษณธต่างๆ  โดยด่านเหนือแพรฝ้ายจะมีเครือข่าย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่ 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มทอผ้าบ้านคำโพน
ทอง (2) กลุ่มทอผ้าท่าเพลิง (3) กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำจั้น (4) กลุ่ม
ทำที่นอนหมอนขิดบ้านด่านเหนือ (5) กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และ
หมอนขิดบ้านด่านเหนือ ทั้งนี้การจัดเก็บข้อมูลสมาชิกในวิสาหกิจ
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดบ้านด่านเหนือ ใช้สมุดจดบันทึก
ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลเงินฝาก ข้อมูลเงินปันผล และข้อมูลการ
จ่ายเงินฌาปนกิจ โดยการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวนั้นจะให้
ประธานกลุ่มมีหน้าที่ดำเนินการจดบันทึกและมีสมุดจดบันทึก
แบบรายบุคคลให้กับสมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐานทั ้งนี ้จ ึงเป็น
สาเหตุทำให้เกิดข้อผิดพลาดในหลายส่วน ยกตัวอย่างเช่นข้อมูล
สมาชิกไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลบางส่วนสูญหายข้อมูลเสื่อมสภาพ
ทำให้คนที่ทำงานต้องคอยจดบันทึกข้อมูลเดิมซ้ำๆ แบบนี้ทุก 6 
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เดือน ในบางครั้งยังมีการคิดเงินปันผลผิดพลาดและต้องเรียกเก็บ
เงินคืนในเรื่องการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทดแทนสมาชิกที่เสียชีวิต
ก็ดำเนินการได้ซ้ำทำให้เบิกจ่ายไม่ทัน โดยภาพรวมระบบจัดการ
ข ้อม ูลสมาช ิกต ้องอาศ ัยประธานกล ุ ่มคนเด ียวท ี ่ เข ้าใจ
กระบวนการคิดเงินต่างๆ  
 ด้วยปัญหาดังกล่าวด่านเหนือแพรฝ้ายจึงมีความต้องการที่จะ
นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื ่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมทั้งลด
ปัญหาความผิดพลาดในการทำงานที ่ เก ิดขึ ้นโดยสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการเงินกองทุน

วิสาหกิจชุมชน 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแอปพลิเคชัน

สำหรับจัดการเงินกองทุนวิสาหกิจชุมชน 
3. เพื่อลดขั้นตอนในการบริหารจัดข้อมูลสมาชิกการฝากเงิน

และจ่ายเงินปันผล 
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเว็บแอป
พลิเคชันสำหรับจัดการข้อมูลสมาชิกและเงินปันผลกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดบ้านด่านเหนือ อำเภอกลม
ลาไส จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้วิจัยได้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เว็บแอปพลิเคชันระบบฐานข้อมูลส่วนเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการ
พัฒนาระบบ 
3.1 ภาษาคอมพิวเตอร์ 
 ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ รหัสโค๊ดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสั่งการให้
คอมพิวเตอร์ทำงานตามกระบวนการที ่ออกแบบไว้  ตามที่
โปรแกรมเมอร์ได้ออกแบบและพัฒนาเอาไว้  ทั ้งนี้ในปัจจุบัน
ภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละภาษาจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป
โดยสามารถแบ่งกลุ่มของภาษาคอมพิวเตอร์ตามการพัฒนาระบบ
สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักด้วยกันคือ ภาษาคอมพิวเตอร์
สำหรับพัฒนาเดสก์ท็อปแอปพลิเคชั่น ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ัน ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาโมบาย
แอปพล ิเคช ั ่น และภาษาคอมพิวเตอร์สำหร ับพ ัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชั่น [1] 

3.2 ภาษาพีเอชพี 
     เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น มีการประมวลผลที่เครื่องแม่ข่ายหรือ
เซิร์ฟเวอร์ไซด์สคริปต์ จากนั้นจะแสดงผลออกมาในที่เครื ่องลูก
ข่ายในรูปแบบ HTML ภาษาพีเอชพี มีรากฐานโครงสร้างคำสัง่มา
จากภาษา C ภาษา JAVA และ ภาษาเพิร์ล ภาษาพีเอชพีนั้นง่าย
ต่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของภาษานี้คือให้นักพัฒนา
เว็บไซต์ สามารถเขียนเว็บเพจท่ีมีการตอบโตไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว และ
ภาษาพีเอชพีมลีักษณะเป็นโอเพนซอร์ส [2] 
3.3 ระบบฐานข้อมูล 
 ระบบฐานข้อมูลคือกลุ่มของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันใช้ในการ
บันทึก ทำธุรกรรมและค้นหาข้อมูลฐานข้อมูลจะเก็บอยู ่ ใน
ลักษณะของตารางที่มีความสัมพันธ์กันหลายๆตารางการเก็บ
ข้อมูลในฐานข้อมูลจะเก็บเฉพาะขอบเขตที่ต้องการ เช่น ระบบ
คลังสินค้าจะเก็บตารางข้อมูลสินค้า  ตารางตัวแทนจำหน่าย 
ตารางการเบิกจ่ายสินค้า ตารางอัตราการเช่าโกดัง ตารางการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิง และตารางการเดินทาง เป็นต้น ในการจัดการ
ข้อมูลในฐานข้อมูลจะใช้ซอฟต์แวร์ประเภท ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ( Database Management System : DBMS ) ซึ่ง
ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการฐานข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ โดย
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในโครงการวิจัยนี้เป็นระบบการเก็บข้อมูล
ในลักษณะของตารางที่สัมพันธ์กันใช้เพื ่อเก็บข้อมูลพนักงาน 
รายละเอียดเงินฝาก เงินปันผล ค่าใช้จ่าย [3] 
3.4 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน 
 

 
ภาพ 1 ภาพแสดงสถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน  

 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันจะประกอบไปด้วยการ
ทำงานหลักอยู ่ด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนการทำงานส่วนหน้า 
(Frontend) และส่วนการทำงานส่วนหลัง (Backend) แต่ละส่วน
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จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงาน โดยส่วน
การทำงานส่วนหน้า (Frontend) จะทำหน้าที ่ให้บริการกับ
ผู้ใช้งานทั่วไปหรือเครื่องลูกข่ายที่เข้ามาใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
โดยผ่านเบราว์เซอร์ และถูกพัฒนาด้วยภาษา HTML, CSS, 
JavaScript พร้อมกับทำงานร่วมกับส่วนการทำงานส่วนหลัง 
(Backend) ซึ ่งจะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลร่วมกับ
ระบบฐานข้อมูล ประมวลผลคำสั่ง รวมไปถึงการจัดการไฟล์ที่อยู่
บนเครื ่องแม่ข่าย ในการทำงานส่วนหลัง (Backend) จะถูก
พัฒนาด้วยภาษา PHP, JavaScript , Python, Java เป็นต้น [4] 
3.5 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ   

  การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจในแต่ละโครงการจะต้องมี
การพัฒนาเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจที่
สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรและบรรลุจุดประสงค์ในการ
ทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้วจะใช้
วงจรการพัฒนาระบบ  โดยวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle :  SDLC)  ค ือ  การแบ ่ งข ั ้ นตอน
กระบวนการพัฒนาระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือตอบสนองความต้องการ
ขององค์กรโดยระบบท่ีจะพัฒนานั้นอาจเป็นการพัฒนาระบบใหม่
หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดีขึ ้นก็ได้  การพัฒนาระบบแบ่ง
ออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี ้[5] 

การค้นหาปัญหาขององค์กร เป็นกิจกรรมแรกท่ีสำคัญในการ
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุงโดยใช้ระบบเข้ามาช่วย
นำข้อมูลปัญหาที่ได้มาจำแนกจัดกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญ 
เพื่อใช้คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดมาพัฒนา โดยโครงการที่
จะทำการพัฒนาต้องสามารถแก้ปัญหาที ่มีในองค์กรและให้
ประโยชน์กับองค์กรมากท่ีสุด 

การศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์และสรุปผลว่าองคก์ารมี
ความเหมาะสมหรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนระบบ วิเคราะห์การเสีย
ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ปัจจัยด้านเวลาน้อย และหาความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้องใน 3 เรื่อง คือ เทคนิคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ 
บุคลากรและความพร้อม และความคุ้มค่า เพื ่อใช้นำเสนอต่อ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป 

การวิเคราะห ์เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการที่มี
เพื ่อนำไปออกแบบระบบ ขั ้นตอนนี ้จะศึกษาจากผู ้ใช้  โดย
วิเคราะห์การทำงานของระบบเดิมและความต้องการที่มีจาก

ระบบใหม่ จากนั้นนำผลการศึกษาและวิเคราะห์มาเขียนเป็น
แผนภาพผังงานระบบ และทศิทางการไหลของข้อมูล  

การออกแบบ นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิด 
เพื่อแก้ไขปัญหา โดยในส่วนน้ีจะยังไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียด
และคุณลักษณะเชิงเทคนิค แต่จะเน้นการออกแบบโครงร่าง เพื่อ
นำส่งให้ผู้ออกแบบระบบนำไปออกแบบ ซึ่งข้ันตอนต่อไปจะเริ่มมี
การระบุลักษณะการทำงานของระบบทางเทคนิค รายละเอียด
คุณลักษณะอุปกรณ์ที ่ใช้ เทคโนโลยีที ่ใช้ ชนิดฐานข้อมูลการ
ออกแบบ เครือข่ายที่เหมาะสม ลักษณะของการนำข้อมูลเข้า 
ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิด และผลลัพธ์ที่ได้ 

การพัฒนาและทดสอบ เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม เพื่อ
พัฒนาระบบจากขั้นตอนที่ออกแบบไว้ เพื่อให้ได้เป็นระบบตาม
คุณลักษณะที่กำหนดไว้ จากนั้นทำการทดสอบหาข้อผิดพลาด 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จนมั่นใจว่าระบบทำงานถูกต้องตรง
ตามความต้องการ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้นจากการ
ทำงานของระบบต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อน
นำไปติดตั้งและใช้งานจริง 

การติดตั้ง เป็นขั้นตอนการนำระบบที่พัฒนาจนสมบูรณ์มา
ติดตั้ง และเริ่มใช้งานจริง ในส่วนนี้นอกจากติดตั้งระบบใช้งาน
แล้ว ยังต้องมีการจัดเตรียมขั้นตอนการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์  โดยจัดทำหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้ใช้งานเอกสารประกอบระบบ และแผนการบริการให้
ความช่วยเหลือเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
การซ่อมบำรุงระบบ เป็นขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบต่อเนื่อง
หลังจากเริ่มดำเนินการ ผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายหลัง เช่น ปัญหาเนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ จึง
ควรกำหนดแผนค้นหาปัญหาอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล 
เก็บรวบรวมคำร้องขอให้ปรับปรุงระบบ วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้
ปรับปรุงระบบ จากนั้นออกแบบการทำงานที่ต้องการปรับปรุง
แก้ไขและติดตั้ง ซึ ่งต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบให้แก่
ผู้ใช้งาน เพื่อท่ีจะทราบความพึงพอใจของผู้ใช้ 
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4. เคร่ืองมือในการใช้พัฒนาระบบ 
4.1 โปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค๊ด 
 เป็นโปรแกรมที ่ช ่วยในการแก้ไขซอร์สโค้ดที ่พัฒนาโดย
ไมโครซอฟท์ สามาทำงานในระบบปฎิบัติ  Windows, Linux 
และ MacOs มีการสนับสนุนสำหรับการดีบัก การควบคุม Git ใน
ตัวและ Github การเน้นไวยากรณ์ การเติมโค้ดอัจฉริยะ ตัวอย่าง 
และ Code Refactoring สามารถปรับแต่งเปลี่ยนธีม แป้นพิมพ์
ลัด การตั้งค่า และติดตั้งส่วนขยายที่เพิ ่มฟังก์ชันการทำงาน
เพิ่มเติม ซอร์สโค้ดนั้นฟรีและโอเพนซอร์สและเผยแพร่ภายใต้
สิทธิ์การใช้งาน MIT ไบนารีที่คอมไพล์แล้วเป็นฟรีแวร์และฟรี
สำหรับการใช้ส่วนตัวหรือเพื่อการค้า ในการสำรวจนักพัฒนา 
Stack Overflow 2019 วิชวลสตูดิโอโค้ดได้รับการจัดอันดับให้
เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดโดย 50.7% ของผู้ตอบแบบสอบถาม 87,317 รายอ้าง
ว่าใช้งาน [6] 
4.2 โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงส ัมพันธ์  (RELATIONAL 
DATABASE MANAGEMENT SYSTEM)  พ ัฒนา  โ ดยบร ิ ษั ท 
MYSQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบรองรับ คำสั่ง SQL 
เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นอย่าง
บูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่ รองรับความต้องการของผู้ใช้ 
สามารถทำงานร่วมกับเครื ่องบริการเว็บ (WEB SERVER) เพื่อ
ให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่ง เครื่องบริการ (SERVER-
SIDE SCRIPT) เช่น ภาษา PHP หรือทำงานร่วมกับโปรแกรม
ประยุกต์ (APPLICATION PROGRAM) เช่น ภาษา จาวา หรือ
ภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถ ทำงาน
ได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอ
เพนทซอร์ท (OPEN SOURCE) ที ่สามารถใช้งานได้ฟรี  ที ่ถูก
นำไปใช้ งานมากที ่ส ุดและสามารถทำงานผ่านเคร ือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ [7] 
4.3 โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน 
 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลที่สร้างโดยภาษาพี
เอชพี ใช้จัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลผ่านเว็บเบราว์เซอร์  
โดยใช้ในการสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง ออกแบบโครงสร้าง
ตาราง กำหนดค่าพื้นฐานของตาราง จัดการข้อมูลดัชนี รวมไปถึง
การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของ
ระบบ และมีลักษณเป็นโอเพนซอร์ส  [8] 

4.4 โปรแกรมจำลองเคร่ืองบริการแม่ข่ายแชม 
 XAMPP เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่รวบรวมโปรแกรมสำหรับ
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ถูกพัฒนาโดย Apache Friends 
ประกอบด้วย 1. Apache HTTP Server ที ่ ใช ้ในการจำลอง 
Web server 2. MariaDB ที่ใช้ในการจำลอง Database Server 
3.  ต ั วแปลภาษา  PHP และ  Perl 4.  phpMyAdmin เป็ น
โปรแกรมที่ใช้วนการจัดการฐานข้อมูล MariaDB 5. ส่วนควบคุม
การทำงานของระบบ XAMPP Control Panel  ผู ้พัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันสามารถทดสอบภาษาสคริปหรือเว็บไซต์ภายใน
เครื่องคอมโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต XAMPP ง่ายต่อการ
ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมและไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน จึงเป็น
ที่นิยมในหมู่นักพัฒนา [9] 
 

5. ผลการดำเนินงาน 
5.1 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 คณะผู ้พัฒนาระบบได้ดำเนินการเก็บรวมข้อมูลและสรุป
ปัญหาของกระบวนการทำงานในการจัดการเงินกองทุน โดยสรุป
ปัญหาออกเป็น 3 ประเด็น ประเด็นการจัดเก็บข้อมูล ประเด็น
กระบวนการทำงาน และประเด็นการใช้อุปกรณ์ไม่ทันสมัย และ
ได้นำปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ โดยมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามภาพ 2   

 
ภาพ 2 ภาพผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
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5.2 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของระบบ 
 ฐานข้อมูลสมาชิกและเงินกองทุน ประกอบด้วยตารางเชิง
สัมพันธ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด 8 ตาราง ประกอบไป
ด้วย 1.ข้อมูลสมาชิก 2.ข้อมูลกลุ่ม 3.ข้อมูลตำแหน่ง 4. ข้อมูล
ประเภทเงิน 5.ข้อมูลทางการเงิน 6.ข้อมูลเงินปันผล 7.ข้อมูล
กำไร 8.ข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีรายละเอียดของตาราง 
ตามภาพที ่3 

 
ภาพ 3 ภาพแสดงโครงสร้างของข้อมูลในระบบ 

 โดยมีรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลตามแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ตามรายละเอียด ดังภาพ 4 

 
ภาพ 4 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 

5.3 ส่วนติดต่อของผู้ใช้ 
 คณะผู้พัฒนาได้พัฒนาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันท่ีใช้ในการเว็บ
แอปพลิเคชันสำหรับจัดการเงินกองทุนวิสาหกิจชุมชนโดยใช้
ภาษาพีเอชพีทำงานร่วมกับฐานข้อมูลตามที่ได้ออกแบบเอาไว้
ก ่อนหน้าจากกระบวนการแปลงอ ีอาร ์ไดอาแกรมให้เป็น
ฐานข้อม ูลเชิงส ัมพันธ์  โดยเว ็บแอปพลิเคชันที ่พ ัฒนาขึ้น
ประกอบด้วยส่วนการทำงานทั้งหมด 5 ระบบดังนี ้
 1. ระบบการตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งาน 

 2. ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก 
 3. ระบบจัดการข้อมูลเงินฝาก 
 4. ระบบจัดการข้อมูลเงินปันผล 
 5. ระบบจัดการข้อมูลเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 ระบบตรวจสอบสิทธิ ์การใช้งาน  เป็นระบบที ่ใช้ในการ
ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้ต้องระบุ
ชื่อผู้ใช้งานระบบ และรหัสผ่านก่อนใช้งาน จากนั้นระบบจะทำ
การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานและเข้าสู่หน้าจอการทำงานหลัก
ตามสิทธิ์การใช้งาน ตามแต่ละประเภทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
1.กลุ่มประธานและเจ้าหน้าที่ 2.กลุ่มของสมาชิกของวิสาหกิจ 
โดยมีรายละเอียดตามภาพท่ี 5-7 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 5 หน้าจอตรวจสอบสิทธิก์ารใช้งาน  
 

 
ภาพ 6 หน้าจอการทำงานหลกัของประธาน เจา้หน้าที ่
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ภาพ 7 หน้าจอการทำงานหลกัของสมาชิก  

 ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการ
ข้อมูลของสมาชิก โดยจัดเก็บข้อมูลตามกลุ่มอาชีพของชุมชนที่
รวมตัวกันโดยมีสมาชิกในกลุ่มไม่เกิน 10 คน ในระบบนี้จะมี
เฉพาะประธานและเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้ามาใช้งานและจัดการ
ข้อมูลได้ โดยมีรายละเอียดตามภาพท่ี 8-9 

 
ภาพ 8 หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิก  

 
ภาพ 9 หน้าจอเพิ่ม แก้ไขข้อมูลสมาชิก  

 ระบบจัดการจัดการข้อมูลเงินฝาก เป็นระบบที่ใช้ในการ
จัดการข้อมูลเงินฝากของสมาชิก โดยเงินฝากและเงินประกันของ
สมาชิกได้มาจากการแบ่งเงินปันผลบางส่วนเข้าเป็นเงินฝาก หรือ
สมาชิกสามารถแจ้งความจำนงค์ในการชำระเงินฝากและเงิน
ประกันด้วยตนเองได้ เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกเงินฝากได้  โดยมี
รายละเอียดตามภาพ 10 

 
ภาพ 10 หน้าจอจัดการข้อมูลเงินฝาก  

 

 ระบบจัดการข้อมูลเงินปันผล เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการ
ข้อมูลเงินในกองทุน โดยจัดสรรเงินลงทุนในแต่ละงวด จัดสรรเงนิ
กำไร จัดสรรเงินปันผลและเงินฝาก เงินประกัน บันทึกค่าใช้จ่าย 
โดยมีรายละเอียดตามภาพ 11-13  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 11 หน้าจอจัดสรรเงินในแต่ละงวด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 12 หน้าจอจัดสรรเงินกำไร 

 
 
 
 

 

 

 

ภาพ 13 หน้าจอจัดสรรเงินปันผลและเงินฝากเงินประกัน 

 ระบบระบบจัดการข้อมูลเงินฌาปนกิจสงเคราะห์  เป็น
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ระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ในกรณีที่
สมาชิกกลุ่มได้เสียชีวิต ระบบจะให้บันทึกการเสียชีวิต และยืนยัน
การจ่ายเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีรายละเอียดตามภาพท่ี 
14 - 15 

 
ภาพ 14 หน้าจอจัดการข้อมูลแจ้งเสียชีวิต  

 
ภาพ 15 หน้าจอยืนยันการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 

6. สรุปผลการดำเนินงาน 
     จากการสำรวจผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันจำนวน 25 ราย 
พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในเว็บแอปพลิเคชันในระดับมาก โดย
ประเด็นต่างๆสามารถสรุปดังตารางที่ 1 ดังนี ้

ตาราง 1 แสดงความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ 

ปัจจัยดา้นประสิทธิภาพของระบบ �̅� S.D. 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง ครบถว้น 4.04 0.62 มาก 
2. ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการใช้งาน 4.58 0.80 มากที่สุด 
3. สารสนเทศที่ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

4.27 0.51 มาก 

4. ข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบนั 4.68 0.66 มากที่สุด 
5. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.40 0.65 มาก 
6. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 4.29 0.71 มาก 

7. มีการจัดระดับความปลอดภยัหรือกำหนดสิทธิ์ใน
การเข้าถึงสารสนเทศ 

4.16 0.54 มาก 

8. ระบบเสถียร การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา 4.04 0.56 มากที่สุด 

9. มีการทำงานและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 4.51 0.41 มากที่สุด 

10. การจัดหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา 4.49 0.32 มาก 

11. มีระบบการรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนตวั 4.50 0.71 มาก 

12. รูปแบบการแสดงผลมีความสวยงาม 4.50 0.46 มาก 

สรุป 4.37 0.58 มาก 

7. อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์พบว่าประเด็นที่ผู ้ใช้งานโมบายแอป
พลิเคชันให้ความสำคัญ และ มีความพึงพอใจในระดับมากที่
สูงสุดมี 4 ประเด็น คือ ข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
ระบบเสถียร ข้อมูลที ่ได้ตรงตามความต้องการใช้งาน มีการ
ทำงานและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ระบบเสถียร การเชื่อมต่อ
ไม่เกิดปัญหา สามารถสรุปได้ว่าเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
กับผู้ใช้งาน และระบบมีการตอบสนองที่รวดเร็วมีความเสถียร 
เห็นควรให้พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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เว็บไซต์แนะนำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต my by CAT (กสท นครราชสีมา) 
Website recommending internet package my by CAT  

(Nakhon Ratchasima) 
 

นางสาวพรพรรณ ศรีลาวรรณ1, นางสาวเบญจมาภรณ์ หลอดสันเทียะ2, ผศ. ดร. รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์3 
และ อาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช4 

 

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

Email: benjamaporn.lo@rmuti.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
โครงงานสหกิจศึกษานี ้  ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อออกแบบ

และพัฒ นาเว็บไซต์แนะนำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต My by CAT 
(กสท นครราชสีมา) ภายในองค์กรแผนกการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก
กระบวน การทำงานเว็บไซต์เดิมที ่ดำเนินอยู ่ในปัจจุบันมี
แพ็กเกจที่เป็นภาพ รวมของ My by CAT อย่างเดียว ยังไม่มี
โปรโมช่ันพิเศษของหน่วยงานตามจังหวัดต่าง ๆ  

จากปัญหาดังกล่าวทำให้คิดแก้ปัญหาด้วยการนำเอาเทค
โนโล ยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างเว็บไซต์แนะนำ
แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานจัด
ขึ้นเพื่อ ให้การโปรโมทแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต และโปรโมชั่นต่างๆ
ได้เป็นทีรู ้จ ักมากยิ่งขึ ่น การจัดการฐานข้อมูลมีการทำงาน
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้งานระบบ (User) และส่วน
ของผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
มากยิ่งขึ้น 
คำสำคัญ : แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต , Internet Package 

ABSTRACT 
 This cooperative education project It is 

intended to design and develop The website 
introduces the Internet package My by CAT (CAT 
Nakhon Ratchasima) within the organization, marketing 
and customer relations department, CAT Telecom 
Public Company Limited. Overview of My by CAT 
alone, there are no special promotions from provincial 
agencies. 

 From the aforementioned problems, it makes 
sense to solve the problem with the introduction of 
tech nology Yee on the computer to help create a 
website recommended package. Internet gauge Or 
various promotions as organized by the agency for 
Provide internet package promotion And various 
promotions that have become known even more 
Database management is working into two parts: the 
user (User) and the administrator (Admin) to increase 
the efficiency of use even more. 

 
1. บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
เครือข่ายของ My by CAT ยังไม่สามารถตอบโจทย์การ

โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เท่าที่ควร จึงทำให้ เครือข่าย My by 
CAT ยังไม่เป็นที่รู้จักต่อมนุษย์มากเท่าไหร่ เนื่องด้วยปัจจุบันนี้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพขององค์กร 
หรือธุรกิจ ทำให้มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง โดยขณะผู้จัดทำได้
เล็งเห็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีแนวคิดที่จะสร้างสื่อเพื่อ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยสร้างเป็นเว็บไซต์แนะนำ
แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต my โดยให้ผู ้ที ่ใช้สื ่อออนไลน์บนโลก 
Social ได้ทราบถือแพ็กเกจที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า และยังคุ้มค่ากับการใช้อินเทอร์เน็ตบนเครือข่าย 4G โดย
เว็บไซต์จะแสดงแพ็กเกจเพื่อให้ลูกค้าทำการสมัครได้ด้วยตนเอง 
มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้เลือกมากมาย 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์แนะนำแพ็กเกจ

อินเทอร์เน็ต My by CAT (กสท นครราชสีมา) 
1.2.2 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์แนะนำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต My 

by CAT (กสท นครราชสีมา) 
1.2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์แนะนำแพ็กเกจ

อินเทอร์เน็ต My by CAT (กสท นครราชสีมา) 
 

1.3 ขอบเขตของงาน 
ระบบแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ระดับ คือ 
1.3.1 ผู้บริหารระบบ (Admin) สามารถทำงานได้ดังนี้ 

1. ผู ้บริหารระบบสามารถ เพิ ่ม ลบ แก้ไข และ
อัพเดตข้อมูลได้ 

2. ผู้บริหารระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลแพ็กเกจ
อินเทอร์เน็ตได้ 

1.3.2 ผู้ใช้งานระบบ (User) สามารถใช้งานได้ดังนี้ 
1. ผู้ใช้งานระบบสามารถดูข้อมูลแพ็กเกจอินเทอร์  

เน็ตได้ 
2. ผู ้ ใช้งานระบบสามารถค้นหาข้อมูลแพ็กเกจ

อินเทอร์เน็ตได้ 
 

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีแผนการดำเนินงานตั้งแต่ 

วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม 
พ.ศ.2563 ดังนี้ 

  

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานสหกิจมีดังนี้ 
1.5.1 การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็ว และ

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 
1.5.2 สามารถลดข้อผิดพลาดจากการจัดเก็บข้อมูลและ

แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
1.5.3 สามารถจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิ 

ภาพมากยิ่งขึ้น 
 

1.6 เคร่ืองมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
1.6.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

1. ใช้ Visual Studio Code เป็นเครื่องมือหลักใน
การเขียนโค้ด 

2. ใช้  Xampp เป็นโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์การจัด
ฐานข้อมูล 

3. ใช้  MySql เป็นฐานข้อมูล 
4. ใช้ Photoshop ในการการออกแบบ เอฟเฟค

และ Graphics ของรูปภาพต่าง ๆ 
1.6.2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

1. HTML คือภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ 
โดยใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผล  

2. ภาษา php ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล และใช้
เป็นภาษารองจาก HTML เพื่อนำเอามาใช้พัฒนาเว็บ 

3. ภาษา JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ ซึ่ง
ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร ่วมกับ HTML) เพื ่อให้
เว็บไซต์ดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 วงจรการพัฒนาระบบ 

จะแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
1. ค้นหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification 

and Selection) 
2. จัดตั้งและวางแผนโครงการ (Project Initiating and 

Planning) 
3. วิเคราะห์ระบบ (Analysis) 
4. ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) 
5. ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) 
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6. พัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implement) 
7. ซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance) 
 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สิริพงค์ อารยะเดโช (2545) ได้ศึกษาเรื ่องการพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์เพื่อการบริหารกรณีศึกษา ร้านไกรสรค้าไม้ 
กรุงเทพมหานคร พบว่ากิจการมีโครงสร้างขององค์กรเป็นแบบ
ง่ายไม่มีการกำหนดขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบที่
ชัดเจนทำให้การทำงานซ้ำซ้อนก่อให้เกิดความผิดพลาดในการ
บันทึกข้อมูลและทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลปัจจุบัน เมื่อ
นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้
รวดเร็วกว่าในอดีต และจัดการข้อมูลได้เป็นระบบมากขึ้น หทัย
รัตน์ คงเสถียร ได้ศึกษา “การวางแผนการจัดการสินค้าคงคลัง” 
การศ ึกษาการวางแผนการจ ัดการส ินค ้ าคงคล ั ง โดยม ี
ว ัตถ ุประสงค์ เพ ื ่ อหาแนวทางการนำระบบเทคโนโลย ีมา
ควบคุมดูแล ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับการทำงานที่ไม่มีระบบ
เทคโนโลยีมาควบคุมสินค้าคงคลัง มา เปรียบเทียบกับการนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาควบคุม ผลรับที่ได้คือ ลดงาน มี
ความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ทุกส่วนงานภายในองค์กรการใช้
ข้อมูลเดียวกัน 

นงเยาว์ เปรมกมลเนตร (2547) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาระบบและเว ็บไซต ์ เพ ื ่อจ ัดทำศ ูนย ์ความร ู ้  ม ี
ว ัตถุประสงค์ 1). เพื ่อพัฒนาระบบและเว็บไซต์เพื ่อจัดทำ
ศูนย์กลางของความรู้และเครือข่าย ในการจัดการความรู้ของ
ประเทศไทยทั้งความรู้ที่มีการบันทึกไว้ และความรู้ที่มีอยู่ในตัว
บุคคลแต่ละคน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกสำคัญ 2). 
เพื่อจัดเก็บและรวบรวมความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีอยู่กระจัด
กระจายตามแหล่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบ และอยู่ในรูปแบบดิจิทัล
ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในระบบออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยงสืบค้น
และแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฤทธิไกร คำเฮียง (2549) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้าง
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) 
ผลการวิจัยพบว่า 1). คุณภาพเว็บไซต์ด้านเนื ้อหา มีความ
เหมาะสมของลำดับเนื้อหา ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย อยู่ในระดับ
มากที่สุด 2). นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียนวัด
อ่างแก้วมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหา ง่ายต่อการทำความ
เข้าใจ และการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา ด้านการออกแบบและ

การวางรูปแบบพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก คือช่ือเรื่องมี
ความเหมาะสม รูปแบบของภาพมีความสวยงาม ขนาดตัวอักษร
ง่ายต่อการอ่านและสีที่ใช้สามารถสร้างความน่าสนใจ ด้านการ
เข้าชมสื่ออินเทอร์เน็ต มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ มีความ
ง่ายและราบรื่นในการเข้าชม มีความเร็วในการโหลดข้อมูล 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ด้านประโยชน์และการ
นำไปใช้ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือได้รับความรู้ ใหม่ 
ๆ และสาระจากการสนทนา เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อสื่อสาร 

มานีสงค์ ปฐมวิริยะวงศ์ (2550) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ เหตุผลที่ใช้เว็บไซต์ 
ล ักษณะของการใช้ประโยชน์ และระดับความพึงพอใจต่อ
เว็บไซต์สถาบันของนักศึกษา ใช้วิธีการสำรวม สุ ่มตัวอย่าง
นักศึกษาจำนวน 400 คน พบว่า พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์
สถาบันมีความถี่ 1 – 3 ครั้งต่อเดือน แต่ละครั้งใช้เวลา 15 – 
29 นาที ส่วนใหญ่เข้าเว็บไซต์เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร และ
เพื่อติดต่อสื่อสารกับสถาบันในระบบของการลงทะเบียน การ
ตรวจสอบผลการศึกษา และการสืบค้นข้อมูลประกอบการศึกษา 
วิจัย และรายงาน 

ศุภชัย ธรรมวงศ์  (2551) ทำการศึกษาวิจัยเรื ่อง การ
พัฒนาระบบบริหารจ ัดการข ้อม ูลบนเว ็บไซต์สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื ่อปรับปรุง
เว็บไซต์สำนักงานฯ ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็นเครื่องมือในการทำงาน โดยใช้
ภาษา PHP และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL เว็บไซต์
แบ่งได้ 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ส่วนของเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป 
และส่วนระบบบริหารจัดการข้อมูล เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ
และผู้รับผิดชอบจากแต่ละหน่วยงาน ให้บริการข้อมูลได้แก่ 
ข้อมูลวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การจองการใช้งานห้องประชุม 
รถยนต์ เคร ื ่องโปรเจคเตอร์ การจ ัดการข้อมูลประชากร 
สถานการณ์โรคเอดส์ การจัดอันดับสถานการณ์โรคติดต่อต่าง ๆ 
การจัดการข้อมูลบุคลากร การจัดการไฟล์ดาวน์โหลด การ
จัดการอัลบั้มภาพ การจัดการข่าวกิจกรรม ข่าวประกวดราคา 
ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้วยแบบสอบถามพบว่า 1) กลุ่มผู้ดูแลระบบ มีความพึงพอใน
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ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.35) 2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูล มี
ความพึงพอใจในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.25) และ 3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ 
และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.75) 
สรุปได้ว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

3. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
3.1 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน 

การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต My by -
CAT (กสท นครราชสีมา) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด 
มีแนวคิดในการดำเนินการ ดังภาพที่ 3.1 

 

ภาพ 3.1 วงจรพัฒนาระบบงาน SDLC (System Development 
Life Cycle) 

 
3.2 วิเคราะห์ระบบงานเดิม 

ระบบงานเดิมของเว็บไซต์ My by CAT ที่หน้าเว็บเพจเป็น
การจัดทำในรูปแบบที่รวมทุกอย่างอยู่ในหน้าเว็บเดียวกัน ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัท เรื่องการจัดตั้งบริษัท ที่ตั้งของ
บริษัท เรื่องแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านหรืออินเทอร์เน็ตองค์กร 
เรื่องของทำเนียบผู้บริหารองค์กร และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย 
ทำให้การค้นหาแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ นั ้นดูยากและ
เชื่องช้า อีกทั้งแพ็กเกจบางแพ็กเกจไม่มีอยู่บนหน้าเว็บไซต์เดิม 
เพราะแต่ละพื้นที่ ต้องหาแพ็กเกจมาเพื่อตอบสนองลูกค้า และ
เพิ่มฐานข้อมูลให้มากขึ้น อีกทั้งกว่าจะหาแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่
ถูกใจและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า ก็ยิ่งดูยุ่งยากขึ้นไปอีก  
 

3.3 กระบวนการทำงานใหม่ 
3.3.1 แผนภาพการแสดง Flowchart ส่วนของ Admin 

โดยขั้นตอนการทำงานของระบบงานใหม่สามารถแสดงได้ดัง
ภาพที่ 3.2 

 

ภาพ 3.2 แผนภาพการแสดง Flowchart ส่วนของ Admin 

 
3.3.2 Use Case Description 
ตาราง 3.1 รายละเอียดของ Use Case เข้าสู่ระบบ 
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของ Use Case จัดการข้อมูลแพ็กเกจ
อินเทอร์เน็ต 

 
 
ตาราง 3.3 รายละเอียดของ Use Case เข้าสู่เว็บไซต์แพ็กเกจ
อินเทอร์เน็ต 

 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
4. 1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์แนะนำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต My 
by CAT )กสท นครราชสีมา )  

แบ่งผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (Admin) 
และ ผู้ใช้งานระบบ (User) 

4.1.1 ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
เว็บไซต์แนะนำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต My by CAT 

)กสท นครราชสีมา (มีลักษณะดังต่อไปนี้  
 
 
 

1. หน้าสมัครสมาชิก (Admin) 

 
ภาพ 4. 1 หน้าสมัครสมาชิก (Admin) 

จากภาพที่ 4. 1 อธิบายได้ว่า เป็นหน้าจอหลักของการ
สมัครสมาชิกของ  Admin  เพื ่อเข้าใช้งานระบบในส่วนของ

ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
 

2. หน้าล็อกอิน )Admin(  

 
ภาพ 4. 2 หน้าล็อกอิน (Admin) 

จากภาพที่ 4. 2 อธิบายได้ว่า เป็นหน้าจอของการลงช่ือเข้า
สู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ  (Admin) 

 
3. หน้าแสดงข้อมูลของผู้ดูแลระบบ (Admin)  

 
ภาพ 4. 3 หน้าแสดงข้อมูลของผู้ดูแลระบบ (Admin) 

จากภาพที่ 4. 3 อธิบายได้ว่า เป็นหน้าจอของการแสดง
ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ดูแลระบบ  (Admin) ที่ล็อกอินเข้ามาใช้งาน 

 
4. เข้าหน้าเมนู (Admin) 

 
ภาพ 4. 4 เข้าหน้าเมนู (Admin) 
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จากภาพที่ 4. 4 เป็นหน้าจอแสดงแท็บบาร์อธิบายได้ว่า 
ก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกเมนูการจัดการต่าง ๆ 

 
5. แท็บเมนู 

 
ภาพ 4. 5 แท็บเมนู 

จากภาพที่ 4. 5 อธิบายได้ว่า เป็นหน้าจอแสดงแท็บเมนู
การจัดการ ก่อนที่จะเข้าไปแก้ไขข้อมูลในหน้าการจัดการต่าง ๆ 

 
6. ปุ่มจัดการข้อมูลแอดมิน (Admin) 

 
ภาพ 4.6 ปุ่มจัดการข้อมูลแอดมิน (Admin) 

จากภาพที่ 4. 6 อธิบายได้ว่า  เป็นหน้าแสดงปุ่มจัดการข้อ 
มูลแอดมิน 

 
7. หน้าจัดการข้อมูลแอดมิน (Admin) 

 
ภาพ 4. 7 หน้าจัดการข้อมูลแอดมิน (Admin) 

จากภาพที่ 4. 7 อธิบายได้ว่า เป็นหน้าแสดงการจัดการ
ข้อมูลแอดมิน  (Admin) ที่สามารถ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูล

แอดมิน (Admin) ได้ 

8. ปุ่มจัดการข้อมูลแพ็กเกจ 

 
ภาพ 4. 8 ปุ่มจัดการข้อมูลแพ็กเกจ 

จากภาพที ่ 4. 8 เป็นหน้าที ่แสดงปุ ่มการอธิบายได้ว่า 
จัดการข้อมูลแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 

 
9. หน้าจัดการข้อมูลแพ็กเกจ 

 
ภาพ 4. 9 หน้าจัดการข้อมูลแพ็กเกจ 

จากภาพที่ 4. 9 อธิบายได้ว่า  เป็นหน้าแสดงการจัดการ
ข้อมูลแพ็กเกจ ที่สามารถ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลแพ็กเกจ
อินเทอร์เน็ตได้ 

 
10. ปุ่มกลับสู่หน้าแอดมิน (Admin) 

 
ภาพ 4.10 ปุ่มกลับสู่หน้าแอดมิน (Admin) 

จากภาพที่ 4. 10 อธิบายได้ว่า เป็นหน้าที่แสดงปุ่มกลับสู่
หน้าแอดมิน  (Admin) 
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11. ปุ่มกลับสู่หน้าหลัก 

 
ภาพ 4. 11 ปุมกลับสู่หน้าหลัก 

จากภาพที่ 4. 11 อธิบายได้ว่า เป้นหน้าที่แสดงปุ่มกลับสู่
หน้าหลัก 
 

4.1. 2 กลุ่มผู้ใช้งานระบบ  ) User( 
เว็บไซต์แนะนำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต my by CAT 

)กสท นครราชสีมา (มีลักษณะดังต่อไปนี้  
1. หน้าจอหลัก 

 
ภาพ 4. 12 หน้าจอหลัก 

 
2. ปุ่ม Home 

 
ภาพ 4.13 ปุ่ม Home 

จากภาพที ่ 4.12 และ ภาพที ่ 4. 13 อธิบายได้ว่า เป็น
หน้าจอหลักของเว็บไซต์แนะนำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต  My by 

CAT (กสท นครราชสีมา( 
 

3. ปุ่มโปรโมช่ันพิเศษ 

 
ภาพ 4.14 ปุ่มโปรโมชั่นพิเศษ 

4. หน้าโปรโมช่ันพิเศษ 

 
ภาพ 4.15 หน้าโปรโมชั่นพิเศษ 

จากภาพที่ 4. 14 และ ภาพที ่  4 . 15 อธิบายได้ว่า เป็น
อำเพื่หน้าจอที่แสดงโปรโมชั่นพิเศษที่ กสท นครราชสีมา จัดท

ลูกค้าที่เติมเงินตามที่โปรโมช่ันกำหนด 
 

5. ปุ่มแพ็กเกจเติมเงิน 

 
ภาพ 4. 16 ปุ่มแพ็กเกจเติมเงิน 

จากภาพที่ 4. 16 อธิบายได้ว่า เป็นปุ่มแพ็ กเกจเติมเงินที่
แสดงบนหน้าเว็บไซต์แนะนำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต My by CAT 

)กสท นครราชสีมา(  
 

6. แพ็กเกจหลักเติมเงิน 

 
ภาพ 4.17 แพ็กเกจหลักเติมเงิน 

 
7. โปรโมช่ันหลักเติมเงิน 
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ภาพ 4. 18 โปรโมชั่นหลักเติมเงิน 

 
จากภาพที ่ 4. 17 และภาพที ่  4 . 18 อธิบายได้ว่า  เป็น

หน้าจอที่แสดงปุ่มแพ็กเกจหลักเติมเงิน เมื่อคลิกเข้าไปจะแสดง
หน้าโปรโมช่ันหลักของแพ็กเกจเติมเงิน 

 
8. ปุ่มแพ็กเกจเสริมเติมเงิน 

 
ภาพ 4.19 ปุ่มแพ็กเกจเสริมเติมเงิน 

 
9. โปรโมช่ันแพ็กเกจเสริมเติมเงิน 

 
ภาพ 4. 20 โปรโมชั่นแพ็กเกจเสริมเติมเงิน 

 
10. โปรโมช่ันแพ็กเกจเสริมเติมเงิน 2 

 
ภาพที่ 4.21 โปรโมช่ันแพ็กเกจเสริมเติมเงิน 2 

จากภาพที่ 4. 19 ภาพที่  4 . 20 และภาพที่  4 . 21 อธิบายได้
เป็นหน้าจอที่แสดงโปรโมช่ันแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงิน ซึ่งมีว่า 

ให้เลือกหลากหลายโปรโมช่ันตามความต้องการ 
 

11. ปุ่มแพ็กเกจรายเดือน 

 
ภาพ 4.22 ปุ่มแพ็กเกจรายเดือน 

12. แพ็กเกจรายเดือน 

 
ภาพ 4. 23 แพ็กเกจรายเดือน 

 
13. โปรโมช่ันแพ็กเกจรายเดือน 

 
ภาพ 4.24 โปรโมชั่นแพ็กเกจรายเดือน 

จากภาพที่ 4. 22 ภาพที่  4 . 23 และภาพที่  4 . 24 อธิบายได้
ว่า เป็นหน้าจอที่แสดงโปรโมช่ันแพ็กเกจรายเดือน  ซึ่งมีให้เลือก

หลากหลายโปรโมช่ันตามความต้องการ 
 

14. ปุ่มดาวน์โหลด 

 
ภาพ 4.25 ปุ่มดาวน์โหลด 
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15. หน้าดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน 

 
ภาพ 4. 26 หน้าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 

จากภาพที่ 4. 25 และภาพที่  4 . 26 อธิบายได้ว่า เป็นหน้าที่
แสดงเกี ่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่น  My E- Service และ

ช่องทางการดาวน์โหลด 
 

16. ปุ่มช่องทางการเติมเงิน 

 
ภาพ 4. 27 ปุ่มช่องทางการเติมเงิน 

 
17. หน้าช่องทางการเติมเงิน 

 
ภาพ 4. 27 หน้าช่องทางการเติมเงิน 

จากภาพที่ 4. 26 และภาพที่  4 . 27 อธิบายได้ว่า เป็นหน้าที่
แสดงช่องทางการเติมเงินตามสถานที่ต่าง ๆ 

 
18. ปุ่มช่องทางการติดต่อ )Contect( 

 
ภาพ 4.28 ปุ่มช่องทางการติดติอ )Contect( 

 
19. หน้าช่องทางการติดต่อ )Contect( 

 
ภาพ 4.29 หน้าช่องทางการติดต่อ )Contect) 

จากภาพที่ 4. 28 และภาพที่  4 . 29 อธิบายได้ว่า เป็นหน้าที่
แสดงช่องทางการติดต่อของ กสท โทรคมนาคม จำกัด  )มหาชน (

นครราชสีมา ไม่ว ่าจะเป็นทาง  Line, Facebook, เว็บไซต์ , 
เบอร์โทร และสถานที่ตั้ง 

 
20. ปุ่มลิ้งค์ไปหน้า Facebook 

 
ภาพ 4. 30 ปุ่มลิ้งค์ไปหน้า Facebook 

 
21. หน้า Facebook กสท นครราชสีมา 

 
ภาพ 4. 31 หน้า Facebook กสท นครราชสีมา 

จากภาพที่ 4. 30 และภาพที่ 4 . 31 อธิบายได้ว่า เป็นปุ่มที่
สามารถลิ้งค์ไปหน้า  Facebook ของ กสท นครราชสีมาได้ 
 

5. สรุปผลอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต My by 

CAT (กสท นครราชสีมา) ในครั้งนี้ได้พัฒนาเพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับผู ้ใช้งานเว็บไซต์และพนักงานที่ต้องการแนะนำ
แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้า ผู ้บริหารระบบ (Admin) 
สามารถจัดการข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้อย่างเป็นระบบ เว็บไซต์ได้
จัดแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเป็นหมวดหมู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นงเยาว์ เปรมกมลเนตร (2547) ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาระบบและเว็บไซต์เพื่อจัดทำศูนย์ความรู้ เพื่อจัดเก็บ
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และรวบรวมความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีอยู่กระจัดกระจาย
ตามแหล่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฤทธิไกร คำเฮียง (2549) ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื ่องการสร้าง
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) มี
การจัดหมวดหมู่เนื้อหา ทำเว็บไซต์แสดงเนื้อหาออกมาเข้าใจ
ง่าย 
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บทคัดย่อ 
โครงงานน ี้จ ัดทำข ึ ้นเพ ื ่ อสร ้ าง ระบบจ ัดการข ้อมูล

ทุนการศึกษาของนิส ิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เนื ่องจากกระบวนการ
ทำงานในรูปแบบเดิมนั้นอยู่ในรูปแบบของเอกสาร จึงทำให้ไม่
สะดวกต่อการดำเนินงานและการตรวจสอบข้อมูล ด้วยเหตุนี้จึง
ได้มีการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลทุนการศึกษาของนิสิต ให้มี
รูปแบบการทำงานในแบบออนไลน์ข้ึน อาจารย์ผู้ดูแลทุนสามารถ
ดำเนินการจัดการทุนการศึกษา และตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบ
ออนไลน์ได้ และทำให้นิสิตสามารถดำเนินการสมัครทุนการศึกษา
ได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งระบบนี้จะทำให้การจัดเก็บข้อมูลการสมัคร
ทุนการศึกษามีความเป็นระบบและมีการดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาพีเอช
พี และการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
คำสำคัญ - ระบบการจัดการข้อมูล, ทุนการศึกษา 
 

ABSTRACT 
 This project was designed to develop a system for 

scholarship management for the faculty of Science and 
Social Sciences, Burapha University Sakaeo Campus. As 
the traditional process is based on paper, so it is 
difficult to manage and check data. Consequently, the 
proposed system was developed to use online. The 
teacher who is responded to the scholarship of the 
faculty can manage and check data online. Moreover, 

students can apply the scholarship online more 
conveniently. The developed system can be used to 
store data more systematically and to manage data 
more effectively. The project was developed using PHP 
and MySQL. 
Keywords - data management system, scholarship 
 

1.  บทนำ 
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการสนับสนุน

และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมี
ความประพฤติดี โดยที่ผ่านมามีนิสิตได้รับทุนจากภายนอกและ
ภายในหน่วยงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะฯ เองก็ยังมีการมอบ
ทุนการศึกษาให้กับนิสิตของคณะฯ เป็นประจำทุกปีการศึกษา 
แต่เนื่องจากเพื่อเป็นการกระจายการได้รับทุนของนิสิต โดยปกติ
แล้วในข้อกำหนดของทุนมักจะให้ทุนแก่ผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนในปี
การศึกษานั้น ๆ มาก่อน ดังนั้นในการคัดเลือกนิสิตผู้ที่ไดร้ับทุนจงึ
ต้องมีการตรวจสอบประวัติข้อมูลการรับทุนของนิสิต ซึ่งปัจจบุัน
คณะฯ ยังไม่มีการจัดเก็บประวัติข้อมูลการรับทุนของนิสิตเลย จึง
ทำให้ยากต่อการตรวจสอบข้อมูล 

ส่วนในการมอบทุนของคณะฯ กระบวนการคัดเลือกนิสิตผู้มี
สิทธิ ์ได้รับทุนในปัจจุบันจะมีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของเอกสาร ทั้งในส่วนของการรับสมัครนิสิตเพื่อขอทุน 
และการประเมินการสัมภาษณ์นิสิต จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการ
จัดการประเมินคะแนน หรือการตัดสินลำดับผู้มีสิทธ์ิได้รับทุน 
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ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบจัดการข้อมูลทุนการศึกษา
ของนิสิตเพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลประวัติการรับทุนการศึกษา
ของนิสิตได้อย่างเป็นระบบ และทำให้มีระบบเพื่อรองรับการ
ประเมินการคัดเลือกนิส ิตผู ้ได ้ร ับทุนของคณะฯ ในรูปแบบ
ออนไลน์ได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื ่อสร ้างระบบการจัดเก ็บประวัต ิข ้อม ูลผ ู ้ ได ้รับ
ทุนการศึกษาให้กับคณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.2 เพื่อสร้างระบบสรุปผลการประเมินคัดเลือกนิสิตผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาของคณะฯ ในรูปแบบออนไลน์ 

 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย และประเทศนิวซีแลนด์ [1]  
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศ
นิวซีแลนด์ โดยเป็นการวิเคราะห์เอกสาร และวิเคราะห์ผลด้วย
วิธีการพรรณนาในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) จุดมุ่งหมายของการ
คัดเลือก 2) ระบบการคัดเลือก 3) คุณวุฒิการเข้าศึกษา 4) 
องค์ประกอบของการสอบคัดเลือก 5) เกณฑ์การพิจารณาในการ
คัดเลือก 6) การนําผลคะแนนที่ประเมินไปใช้  7) หน่วยงานที่
ดูแลรับผิดชอบ และ 8) การบริหารและการจัดการประเมิน 

ระบบการคัดเลือกมีการคัดเลือกออกเป็น 3 แนวทาง คือ 1) 
ระบบการรับตรง 2) ระบบโควตา / โครงการพิเศษ 3) ระบบ
กลาง โดยทั้ง 3 ระบบนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับยุค
สมัยจนถึงปัจจุบัน 

จากที่ได้ศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบการคัดเลือกบคุคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย และประเทศ
นิวซีแลนด์ ข้างต้นนั้น โดยระบบจัดการข้อมูลทุนการศึกษาของ
นิสิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว ที่ได้พัฒนาขึ้นจะลดข้อจำกัดจากโครงงาน
ข้างต้นคือ การนำผลคะแนนท่ีประเมินไปใช้ โดยสามารถนำไปใช้
งานเพื่อลดขั้นตอนในระบบโดยกรอกคะแนนลงในระบบเพื่อเป็น
การลดขั้นตอนของการจัดทำเอกสารในการจัดเก็บคะแนนของ
การประเมินผู้สอบสัมภาษณ์ 
 

4. วิธีดำเนินงาน 
     ระบบยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ที่ได้สร้างขึ้น มีวิธีการดำเนินงาน
ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั ้นตอนที ่ 1 วิเคราะห์ระบบ ได้ศึกษารูปแบบการทำงาน
แบบเดิมและโครงการที่เกี่ยวข้อง [1] เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งใน
การวิเคราะห์ระบบ 

ขั ้นตอนที ่ 2 ออกแบบระบบ โดยออกแบบแผนภาพการ
ทำงานต่าง ๆ โดยในบทความนี้จะนำเสนอแผนภาพกิจกรรม 
(Activity Diagram) แผนภาพย ูส เคส  (Use Case Diagram) 
แผนภาพคลาสไดอะแกรม (Class Diagram) แผนภาพซีเควนซ์
(Sequence Diagram) และแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(ER Diagram) 

ขั้นตอนท่ี 3 เขียนโปรแกรมในแต่ละส่วนการทำงาน โดยใช้
ภาษาพีเอชพี (PHP) [2] ในการพัฒนาระบบร่วมกบับูทสแตร็ป
เฟรมเวริ์ค (Bootstrap Framework) [3] ใช้ฐานข้อมูลมายเอส
คิวแอล (MySQL) [4] ในการจัดเก็บข้อมูล และใช้ภาษาเอสคิว
แอล (SQL) ในการจัดการฐานข้อมูล [5] 

ขั้นตอนท่ี 4 ทดสอบโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรม 
ขั้นตอนท่ี 5 จัดทำเอกสารคู่มือการทำงานระบบ 

ตัวอย่างแผนภาพในการออกแบบระบบมีดังต่อไปนี้ 
 
4.1 แผนภาพกิจกรรม 
     ขั้นตอนการทำงานของระบบในรูปแบบเดิมนั้น ในขั้นตอน
การประกาศทุนรับสมัครนิสิตเพื่อเข้ารับทุน  รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตหรืออาจารย์ผู ้ดูแลทุนจะเป็นผู ้ดำเนินการจัดทำ
ประกาศการรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริม
การศึกษาของคณะฯ ขั้นตอนการขอใบสมัครและยื่นใบสมคัรนั้น 
ผู้ประสงค์จะขอรับทุนจะต้องดำเนินการขอรับใบสมัครที่งาน
กิจการนิสิต จากนั้นกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ครบถว้น 
และยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่กำหนด  
      ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุน หลังจากได้
มีการยื่นเอกสารเพื่อการสมัครทุนแล้วนั้น คุณสมบัติของผู้สมัคร
จะถูกพิจารณา ซึ่งหากผู้สมัครมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาในขั้นตอนการสัมภาษณ์
ต่อไปจากคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาของ
คณะฯ ทำให้ได้ผลการพิจารณาผู้ได้รับทุน และจะดำเนินการทำ
ประกาศรายชื่อผู ้ได้รับทุนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
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กระบวนการทำงานแบบเดิมสามารถแสดงได้โดยใช้แผนภาพ
กิจกรรม ดังแสดงในภาพ 1 

ขั้นตอนการทำงานของระบบที่ได้สร้างขึ้นนั้น อาจารย์ผู้ดูแล
ทุนต้องเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลทุน จากนั้นนิสิตเข้าสู่ระบบ
เพื ่อสมัครทุนการศึกษา แล้วอาจารย์ผู ้ด ูแลทุนจะตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร แล้วอาจารย์ผู้ประเมินจะประเมินผู้สมัครที่
ผ่านคุณสมบัติ หลังจากที่ประเมินคัดเลือกผู้สมัครแล้วอาจารย์
ผู้ดูแลทุนจะทำการบันทึกข้อมูลนิสิตผู้ได้รับทุน โดยกระบวนการ
ทำงานของระบบท่ีได้สร้างขึ้นสามารถแสดงได้ดังภาพ 2 
 
4.2 แผนภาพยูสเคส 

แผนภาพยูสเคสใช้แสดงการทำงานในส่วนของระบบ โดย
แบ่งการทำงานตามหน้าที่ของผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ 
อาจารย์ผู้ดูแลทุน อาจารย์ และสมาชิก ดังแสดงในภาพ 3 
 

4.3 แผนภาพคลาส 

แผนภาพคลาสใช้แสดงความสัมพันธ์ของคลาสต่าง ๆ ใน
ระบบ ดังแสดงในภาพ 4 
 

4.4 แผนภาพซีเควนซ์ 
แผนภาพซีเควนซ์ใช้อธิบายถึงลำดับกระบวนการทำงานของ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีต่อคลาสของระบบ จะขอยกตัวอย่างแผนภาพ
ซีเควนซ์หลักของระบบคือจัดการข้อมูลทุน สมัครเพื่อขอรับทุน 
และตรวจสอบคุณสมบัติ ดังแสดงในภาพ 5-7 ดังต่อไปนี้ 

 
5.  ผลการดำเนินงาน 

หลังจากที่ได้วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนา
โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ทำให้ได้ผลการดำเนินงานโดยจะแสดง
ในรูปแบบของหน้าจอการทำงาน ดังต่อไปนี้ 

 
5.1 หน้าจอจัดการข้อมูลทุน 

การจัดการข้อมูลทุนจะเป็นการทำงานในส่วนของอาจารย์
ผู้ดูแลทุน ประกอบด้วยการเพิ่ม ลบ แก้ไข  และค้นหาข้อมูลทุน
โดยมีหน้าจอดังแสดงในภาพ 8 

 
5.2 หน้าจอเพ่ิมข้อมูลทุน 

ในส่วนของการเพิ่มข้อมูลทุนนั้น จะถูกจัดการจากอาจารย์
ผู้ดูแลทุน โดยมีหน้าจอดังแสดงในภาพ  9 

 
ภาพ 1 แผนภาพกจิกรรมการทำงานแบบเดิม 

  ภาพ 2 แผนภาพกจิกรรมการทำงานของระบบจัดการขอ้มูลทุนการศึกษา 
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ภาพ 3 แผนภาพยูสเคส 

 

ภาพ 4 แผนภาพคลาส 

 
 

 
ภาพ 5 แผนภาพซีเควนซ์จัดการข้อมูลทุน 
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ภาพ 6 แผนภาพซีเควนซ์สมัครเพื่อขอรับทุน 

ภาพ 7 แผนภาพซีเควนซ์ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ภาพ 8 หน้าจอจัดการข้อมูลทุน 

ภาพ 9 หน้าจอเพิ่มข้อมูลทุน 

 
 
 

5.3 หน้าจอสมัครเพ่ือขอรับทุน 
นิสิตสามารถกรอกรายละเอียดหรือเลอืกข้อมูลทุนที่ต้องการ

สมัครได้ โดยนิสิตจะสมัครเพื ่อขอรับทุนได้ และการทำงาน
ประกอบด้วยการเพิ่ม ลบ แก้ไข  และค้นหาข้อมูลการสมัครเพื่อ
ขอรับทุน โดยมีหน้าจอดังแสดงในภาพ 10 

 
5.4 หน้าจอเพ่ิมข้อมูลสมัครเพ่ือขอรับทุน 

ในส่วนของการเพิ่มข้อมูลสมัครเพื่อขอรับทุนนั้น นิสิตที่
ประสงค์ต้องการสมัครเพื่อขอรับทุนที่ต้องการ นิสิตสามารถเลือก
ทุนที่ต้องกรสมัครได้จากนั้นนิสิตกรอกรายละเอียดตามที่ระบบ
ต้องการ โดยมีหน้าจอดังแสดงในภาพ 11 

 
5.5 หน้าจอตรวจสอบคุณสมบัติ 

ในส่วนของการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นการทำงานในส่วน
ของอาจารย์ผู้ดูแลทุน โดยอาจาย์ผู ้ดูแลทุนจะคัดเลือกนิสิตที่
สมัครทุนการศึกษาที่ประสงค์ต้องการรับทุน และคัดเลือกนสิิตที่
ผ่านคุณสมบัติ โดยมีหน้าจอดังแสดงในภาพ 12 

 
6. อภิปรายผลการดำเนินงาน 

จากการพัฒนาการดำเนินงานของระบบจัดการข้อมูล
ทุนการศึกษาของนิส ิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ระบบจะสามารถช่วย
อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา
ต่าง ๆ และช่วยทำให้การจัดการข้อมูลทุนการศึกษาของคณะฯ มี
ความเป็นระบบและมีรูปแบบการดำเนินงานแบบออนไลน์ทำให้
สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น 

 
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ทำให้การจัดเก็บข้อมูลของนิสติผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกคณะฯ มีความเป็นระบบมากขึ้น 

7.2 ทำให้การจัดการข้อมลูทุนการศึกษาของคณะฯ มีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ภาพ 10 หนา้จอสมัครเพื่อขอรับทุน 

 
ภาพ 11 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลสมัครเพื่อขอรับทุน 

 

ภาพ 12 หนา้จอตรวจสอบคุณสมบัติ 

 
8.  สรุปผลการดำเนินงาน 

ในการพัฒนาโครงงานระบบจัดการข้อมูลทุนการศึกษาของ
นิสิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว ทางผู ้จัดทำได้ศึกษากระบวนการทำงาน
แบบเดิม ทำให้ทราบถึงปัญหาในความไม่สะดวกของการทำงาน 
และได้ศึกษาโครงงานที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อเป ็นแนวทางในการ
ออกแบบระบบ ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นทำให้กระบวนการทำงาน
แบบเดิมเปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ทำให้การบันทึกและ

การตรวจสอบข ้อม ูลท ุนการศ ึกษาม ีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น                      
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วิทยาเขตสระแก้ว ซึ ่งในการแจ้งข้อมูลสำหรับขึ ้นเว็บไซต์
แบบเดิมนั้น ยังไม่มีการนำระบบจัดการข้อมูลในรูปแบบออนไลน์
มาใช้งาน ดังนั้นระบบที่จัดทำขึ้นนี้จะทำให้อาจารย์สะดวกต่อ
การแจ้งข้อมูล ทำให้ผู้แจ้งข้อมูลสามารถแจ้งข้อมูลได้ตรงตาม
รูปแบบที่กำหนด ซึ่งเป็นแนวทางทำให้ผู ้แจ้งข้อมูลได้เตรียม
ข้อมูลเนื้อหาได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในส่วน
การทำงานของผู้ดูแลระบบยังมีการแจ้งข้อมูลให้ผู ้แจ้งข้อมูล
สามารถทราบได้ว่าผู้ดูแลระบบได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อย
แล้ว ทำให้ง่ายต่อการติดตาม  ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา
พีเอชพี และการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
คำสำคัญ -- ระบบจัดการข้อมลู, ข้อมูลเว็บไซต,์ การแจ้งข้อมูล
ออนไลน ์

ABSTRACT 

This project is developed to create an information 
preparation system for the website of the Faculty of 
Science and Social Sciences, Burapha University Sakaeo 
Campus. For the traditional process, there is no an 
online data management system to be employed. 
Therefore, the developed system can be used to 
inform data online for the website more conveniently. 
Moreover, the user can fill out information correctly as 
required. That is a good guideline to help the user to 

prepare details more sufficiently and effectively. 
Furthermore, the administrator can report the progress 
to the user that makes the checking process easily. The 
system was developed by using PHP and MySQL. 
Keywords -- data management system, website data, 
online data informing 
 

1.  บทนำ 
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตสระแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อการประชาสัมพันธ์
และการเผยแพร่ข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ให้แก่บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไปได้ทราบ 

โดยในการดำเนินการแจ้งข้อมูลแบบเดิมนั้น ผู้ที่แจ้งขอ้มูล
จะต้องมาติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์โดยตรง หรือส่งข้อมูลมาทาง
อีเมลเพื่อให้ผู้ดูแลเว็บไซต์นำข้อมูลขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ ซึ่งในแต่
ละเมนูของเว็บไซต์นั้นการนำเสนอเนื้อหาอาจจะมีรูปแบบการ
นำเสนอหรือหัวข้อเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน หากมีระบบที่นำมาใช้
ในการจัดเตรียมข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ในรูปแบบออนไลน์ได้ ก็จะช่วย
ทำให้การแจ้งข้อมูลเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์มีความสะดวกมากขึ้น ทำ
ให้ผู้แจ้งข้อมูลสามารถทราบได้ว่าในเมนูที่ต้องการจะแจ้งข้อมูล
นั้นควรประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง ซึ่งเป็นแนวทางทำให้ผู้แจ้ง
ข้อมูลได้เตรียมข้อมูลเนื้อหาได้ครบและสะดวกมากขึ้น ทำให้การ
แสดงเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นไปตามรูปแบบที่เหมาะสมและ
ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ระบบจัดเตรียมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จึงได้ถูก
สร้างขึ้นเพื่อทำให้การแจ้งข้อมูลของคณาจารย์หรือนิสิตเพื่อนำ
ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์มีความสะดวกมากขึ้น และทำให้ผู้ดูแลเว็บไซต์
สามารถนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ตรงตามรูปแบบในแต่ละเมนูอย่าง
เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อสร้างระบบให้สามารถรับแจ้งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

แบบออนไลน์ได้ 
2.2 เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์อย่าง

เป็นระบบ 
 

3. วิธีดำเนินงาน 
ระบบจัดเตรียมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ที่ได้สร้างขึ้น มีวิธีการ

ดำเนินงานประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ระบบ ได้ศึกษารูปแบบการทำงาน

แบบเดิมและโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
วิเคราะห์ระบบ [1] 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบระบบ การออกแบบแผนภาพการ
ทำงานต่าง ๆ ในบทความนี ้จะนำเสนอ แผนภาพกิจกรรม 
(Activity Diagram) แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) [2] 
แผนภาพคลาส (Class Diagram) แผนภาพซีเควนซ์ (Sequence 
Diagram) แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram)  

ขั้นตอนท่ี 3 เขียนโปรแกรมในแต่ละส่วนการทำงาน โดยใช้
ภาษาพีเอชพี (PHP) [3,4] ในการพัฒนาระบบ ร่วมกับบูทสแตรป็
เฟรมเวิร์ค (Bootstrap Framework) [5] ใช้ฐานข้อมูลมายเอส
คิวแอล (MySQL) [4,6] ในการจัดเก็บข้อมูล และใช้ภาษาเอสคิว
แอล (SQL) [7] ในการจัดการฐานข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 4 ทดสอบโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรม      
ขั้นตอนท่ี 5 จัดทำเอกสารคู่มือการทำงานระบบ  

ต ัวอย ่างแผนภาพในการออกแบบระบบสามารถแสดงได้
ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 

 

ภาพ 1 แผนภาพกิจกรรมกระบวนการทำงานแบบเดิม 
 
3.1  แผนภาพกิจกกรม 

แผนภาพกิจกกรมแสดงกระบวนการการดำเนินการแจ้ง
ข้อมูลแบบเดิมเพื่อขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์นั้นสามารถแสดงได้ดังภาพ 1 โดย ผู้ที่แจ้งข้อมูลทำ
การรวบรวมข้อมูล จากนั้นผู้แจ้งข้อมูลจะต้องติดต่อกับผู้ดูแล
เว็บไซต์โดยตรง หรือส่งข้อมูลมาทางอีเมลเพื่อให้ผู้ดูแลเว็บไซต์
นำข้อมูลขึ้นแสดงบนเว็บไซต์  

ส่วนกระบวนการทำงานของระบบที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถ
แสดงได้ดังภาพ 2 โดยผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ 
เพื่อรับรองการใช้งานของระบบ หากผู้แจ้งข้อมูลเป็นสมาชิก โดย
สมาชิกคือนิสิตที่สมัครเข้าใช้งานระบบแล้ว เมื่อสมาชิกกรอกการ
แจ้งข้อมูล จะต้องเลือกอาจารย์ผู้อนุมัติการแจ้งข้อมูลนั้นด้วย 
จากนั ้นอาจารย์จะตรวจสอบความถูกต้องและ อนุมัติข้อมูล 
ข้อมูลที่ถูกอนุมัติผู ้ดูแลระบบจะตรวจสอบอีกครั ้งหากข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วนผู้ดูแลระบบจะแจ้งสถานะการขึ้นเว็บไซต์ เพื่อให้
ผู้แจ้งสามารถตรวจสอบสถานะการแจ้งข้อมูลได้  

 



3375 

 

 

ภาพ 2 แผนภาพกิจกรรมของระบบที่ได้พัฒนา 
 

3.2  แผนภาพยูสเคส 
แผนภาพยูสเคสใช้แสดงการทำงานในส่วนของระบบ โดย

แบ่งการทำงานตามหน้าที่ของผู้ใช้งานระบบ ได้แก่  ผู้ดูแลระบบ 
อาจารย์ และนิสิต ดังแสดงในภาพ 3 

 

3.3  แผนภาพคลาส 
แผนภาพคลาสใช้แสดงความสัมพันธ์ของคลาสต่างๆ ใน

ระบบ ดังแสดงในภาพ 4 

 

          ภาพ 3 แผนภาพยูสเคส 

 
 

           ภาพ 4 แผนภาพคลาส 
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ภาพ 5 แผนภาพซีเควนซ์จดัการขอ้มูลขึ้นเว็บไซต ์
 

3.4  แผนภาพซีเควนซ์ 
จากแผนภาพคลาสทางผู้จัดทำได้มีการออกแบบแผนภาพซี

เควนซ์ เพื ่ออธิบายถึงกระบวนการทำงานของกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อง่ายต่อการพัฒนาระบบ ตัวอย่างแผนภาพซีเควนซ์ของระบบ
สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ ภาพ 5 แสดงแผนภาพซีเควนซ์ของ
จัดการข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
 

3.5  แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล 
แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล ถูกออกแบบต่อเนื่องมา

จากแผนภาพคลาส เพื่อนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลของระบบลงสู่
ฐานข้อมูล โดยทำการวิเคราะห์ประเภทของข้อมูลเพื ่อให้
เหมาะสมต่อการจัดเก็บข้อมูล ดังแสดงในภาพ 6 

 

ภาพ 6 แผนภาพความสมัพันธ์ของข้อมูล 
 

 

ภาพ 7 หน้าจอจัดการข้อมูลสำหรบัขึ้นเว็บไซต ์
 

4.  ผลการดำเนินงาน 
หลังจากที่ได้วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนา

โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ทำให้ได้ผลการดำเนินงานโดยจะแสดง
ในรูปแบบของหน้าจอการทำงาน ดังต่อไปนี้ 
 
4.1  หน้าจอจัดการข้อมูลสำหรับขึ้นเว็บไซต์ 

ในส่วนของอาจารย์กับนิสิตนั้น จะมีการทำงานเพิ่ม ลบ 
แก้ไข  และค้นหาข้อมูลสำหรับขึ้นเว็บไซต์ โดยมีหน้าจอดังแสดง
ในภาพ 7 
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ภาพ 8 หน้าจอเพิ่มข้อมูลข่าวสำหรับขึ้นเว็บไซต ์

 

 

ภาพ 9 หน้าจอแบบฟอร์มการแจง้เพิ่มข้อมูลกิจกรรมโครงการ 

 
4.2  หน้าจอเพ่ิมข้อมูลสำหรับขึ้นเว็บไซต์ 

ในส่วนของการแจ้งข้อมูล ผู้แจ้งข้อมูลต้องเลือกแบบฟอร์ม
ที ่จะแจ้ง หล ังจากนั ้นทำการกรอกข้อม ูลที ่ เตร ียมไว ้ตาม
แบบฟอร์ม  โดยจะขอยกตัวอย่างหน้าจอแบบฟอร์มการแจ้งเพิ่ม
ข้อมูลข่าว โดยมีหน้าจอดังแสดงภาพ 8 และหน้าจอแบบฟอร์ม
การแจ้งเพิ่มข้อมูลกิจกรรมโครงการ โดยมีหน้าจอดังแสดงใน
ภาพ 9 

4.3  หน้าจออนุมัติข้อมลู 
หากนิสิตเป็นผู ้แจ้งข้อมูลแล้ว ข้อมูลจะถูกแสดงมายัง

อาจารย์ที ่นิสิตได้ระบุไว้  อาจารย์จะตรวจสอบและพิจารณา
อนุมัติข้อมูล  โดยมีหน้าจอดังแสดงในภาพ 10 

 

            

ภาพ 10 หน้าจออนุมัติข้อมูล 
 

 

ภาพ 11 หน้าจอแจ้งสถานการณข์ึ้นเว็บไซต ์

 

 

ภาพ 12 หน้าจอจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 

4.4  หน้าจอแจ้งสถานะการขึน้เว็บไซต์ 
หลังจากที่ผู้แจ้งข้อมูลได้แจ้งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์แล้ว ผู้ดูแล

ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งสถานะการขึ้นเว็บไซต์
ให้ผู้แจ้งทราบ โดยมีหน้าจอดังแสดงในภาพ 11 
 
4.5  หน้าจอจัดการข้อมลูผู้ใช้งาน 

ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จะมีการทำงานเพิ่ม ลบ แก้ไข  
และค้นหาข้อมูลผู้ใช้งาน โดยมีหน้าจอดังแสดงในภาพ 12 
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ภาพ 13 หน้าจอสรุปรายงานการแจ้งข้อมูล 

 

4.6  หน้าจอสรุปรายงานการแจง้ข้อมูล 
ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จะมีการสรุปรายงานการแจ้งข้อมลู 

โดยมีหน้าจอดังแสดงในภาพ 13 
 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1  ทำให้อาจารย์  และนิสิต  คณะวิทยาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสระแก้ว  มีความ
สะดวกในการแจ้งข้อมูลเพื่อนำไปแสดงบนเว็บไซต์คณะได้ 

5.2  อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูลของผู้ดแูล
เว็บไซต์ 

5.3  ทำให้ข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากข้ึน 
 

6.  สรุปผลการดำเนินงาน 
โครงงานนี้เป็นระบบจัดเตรียมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์คณะ

วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว ได้ศึกษากระบวนการทำงานในรูปแบบเดิม ทำให้ทราบ
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้พัฒนาระบบนี้ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์หรือ
นิสิตสามารถส่งแจ้งข้อมูลเพื่อให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ได้เตรียมข้อมูลนำ
ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ได้สะดวกมากขึ้นและสามารถแจ้งข้อมูลได้
อย่างถูกรูปแบบและครบถ้วน 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ระบบและ
ออกแบบระบบตารางนัดหมายการผ่าตัด 2) พัฒนาระบบตาราง
นัดหมายการผ่าตัด และ 3) ประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบตารางนัดหมายการผ่าตัด โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
คือ โปรแกรม Visual Studio Code ภาษาที่ใช้คือ HTML, PHP 
และระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้คือ MySQL ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้ผู้ใช้งานจำนวน 10 ท่าน 
ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้งาน
ระบบ และด้านการออกแบบและจัดหน้าเว็บไซต์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการว ิจ ัยพบว ่ า  ประส ิทธ ิภาพการทำงานของระบบ 

ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( x̅ = 4.47, S.D. = 0.53) แสดงให้เห็นว่า 
ระบบตารางนัดหมายการผ่าตัด สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานและนำไปใช้งานได้จริง 
คำสำคัญ -- ตารางนัดหมายผ่าตัด เว็บแอปพลิเคชัน 
 

ABSTRACT 

This research has the objective 1) to analyze 

system, 2) to develop a web application, a surgical 

appointment scheduling system and 3) evaluate the 

efficiency of the use of the system. The system is using 

PHP scripts language to develop system and using 

MySql as a database management tool. In evaluate the 

performance of the system use user 3 persons to do a 

satisfaction assessment, questionnaires are used in 2 

aspects were 1) usage and 3) design web site. The 

statistics used in data analysis are Mean and standard 

deviation. The results of the evaluation of the 

performance showed that the overall user satisfaction 

assessment was good ( x̅ = 4.47, S.D . = 0.53) which is 

mean that this web application can actually be used. 

Keywords -- Surgery Appointment Schedule, Web 

application 

 

1. บทนำ 

โรงพยาบาลเซนต์เมรี ่ เป็นสถานพยาบาลสำหรับ

ให้บริการด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วยและให้บริการด้านพยาบาลเต็ม

เวลา โดยมีว ิส ัยทัศน์ค ือ เป ็น โรงพยาบาลเอกชนที ่ไม ่มุ่ ง

ผลประโยชน์ส่วนตนและมีความตั้งใจแน่วแน่ที่มุ่งให้บริการด้าน

สุขภาพแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง 

อีกทั้งโรงพยาบาลยังมีการให้บริการด้านการผ่าตัด ซึ ่งมีห้อง

ผ่าตัดทั้งหมด 8 ห้อง แบ่งออกเป็นห้องส่องกล้อง 2 ห้อง ห้อง

ผ่าตัดเล็ก 6 ห้อง ห้องผ่าตัดใหญ่ 2 ห้อง [1] โดยทางแผนกผ่าตัด

ของโรงพยาบาลเซนต์เมรี ่ยังมีการใช้การจดบันทึกตารางการ

ผ่าตัดบนกระดานไวท์บอร์ด ทำให้เกิดปัญหาข้อมูลที ่จดบน

กระดานไวท์บอร์ดถูกลบออก และบางวันมีการผ่าตัดหลายเคส 

ทำให้เกิดความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูล  

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบตารางนัดหมายการผ่าตัดขึ ้นมา เพื่อสะดวกในการเก็บ
ข้อมูลการผ่าตัด และสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลของบุคลากรใน
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แผนกผ่าตัด ซึ่งทำให้ลดการทำงานที่ซับซ้อน อีกทั้งยังป้องกัน
ข้อมูลที่อาจเกิดการสูญหายได้อีกด้วย 
1.1 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1.1.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบตารางนัด
หมายการผ่าตดั 
 1.1.2 เพื่อพัฒนาระบบตารางนัดหมายการผ่าตดั 
 1.1.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบตารางนัด
หมายการผ่าตัด 
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

 2.1.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle: SDLC) ค ือ  กระบวนการในการพ ัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ ใช้ได้ โดยระบบที่จะพัฒนานั้น อาจเริ่มด้วยการพัฒนา
ระบบใหม่เลยหรือนำระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยน ให้ดี
ยิ่งข้ึน 

ขั้นตอนในวงจรพัฒนาระบบ ช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบ
สามารถดำเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นขั้นตอน ทำให้
สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการปฏิบัติงานของ
โครงการพัฒนาระบบ ได้ ขั้นตอนต่าง ๆ นั้นมีลักษณะคล้ายกับ
การตัดสินใจแก้ปัญหาตามแนวทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Management)  และพัฒนาทางเลือกนั้นให้ใช้งานได้ ซึ่งแบ่งเป็น 
7 ข้ันตอน ได้แก่  

1. กำหนดปัญหา (Problem Definition)  
2. วิเคราะห์ระบบ (Analysis)  
3. ออกแบบระบบ (Design)  
4. พัฒนาระบบ (Development)  
5. ทดสอบระบบ (Testing)  
6. ติดตั้งระบบ (Installation) 
7. การบำรุงรักษา (Maintenance) [2] 
2.1.2 เว็บแอปพลิเคชัน 

เว็บแอปพลิเคชัน คือ โปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วย
โปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ต
หร ืออ ินทราเน ็ต เว ็บแอปพล ิเคช ันเป ็นท ี ่น ิยมเน ื ่องจาก
ความสามารถในการอัพเดท และดูแล โดยไม่ต้องแจกจ่าย และ
ติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้ ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันได้แก่ 

เว ็บเมล การพาณิชย์อ ิเล ็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ 
กระดานสนทนา บล็อก เป็นต้น [3] 

2.1.3 ระบบฐานข้อมูล 

MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนา

โดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับ

คำสั ่ง SQL เป็นเครื ่องมือสำหรับเก็บข้อมูลที ่ต้องใช้ร่วมกับ

เครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการเพื่อให้ได้ระบบงานท่ี

รองรับ ความต้องการของผู้ใช้เช่นทำงานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ 

(Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่งเครื่อง

บริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net 

หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์

(Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษา

จาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้

สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที ่หลากหลายและเป็น

ระบบฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส (Open Source) ที่ถูกนำไปใช้งาน

มากที่สุด MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL 

[4] 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วศิน  สีมาพลกุล [5] ได้วิจัยเรื่อง ระบบจัดการคลินิก

นายแพทย์ สุชาติ กิตติภัทร ที่มีลักษณะเป็นเว็บแอปพลิเคชันใน

การจัดการคลินิก มีวัตถุประสงค์ สร้างเว็บแอปพลิเคชันใน

รูปแบบของระบบจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยและบุคลากรในคลินิก 

สามารถบันทึกเอกสารข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

รวมทั้งสั่งพิมพ์รายงานได้ ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบประวัติการ

รักษาและนัดหมายแพทย์ได้ เพื่อให้การจัดการข้อมูลเป็นไปได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื ่อลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน เพื่อ

จัดการรายการยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ และสมารถใช้ระบบในการ

จัดการคลินิกได้โดยไม่ตอ้งมีระบบตดิตัง้ใช้งานผ่านเว็บไซตท์ี่เรยีก

จากตัวเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ภาษา PHP Javascript AJAX ซึ่งระบบ

จัดการคลินิกสามารถทำงานได้ตรงตามขอบเขต รวมทั ้งนำ

เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้า

มาช่วยในการบริหารจัดการคลินิกผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ทำให้

ได้ข้อมูลที่มีความทันสมัยตลอดเวลา ตลอดจนมีระบบสมาชิกที่
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ช่วยให้คนไข้สามารถตรวจสอบประวัติการรักษาในครั้งก่อนได้

ด้วยตนเอง และสามารถรับข่าวสารจากคลินิกได้อีกด้วย  

บุญเรียง พิสมัย [6] ได้วิจัยเรื่อง ลดเวลารอนัดคิวผา่ตดั 

มีวัตถุประสงค์เพื ่อลดระยะเวลารอคอยการนัดคิวผ่าตัดของ

ผู้ป่วย เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการนัดผ่าตัด เพิ่มความพึงพอใจ

ของผู้ป่วยที่ไม่ต้องรอนัดคิวผ่าตัด โดยไม่มีข้อร้องเรียนจากการ

รอลงคิวผ่าตัด และความพึงพอใจของ Resident ฟังเตียง ลด

ภาระของ Resident ฟังเตียง โดยใช้การปรับเอกสาร ซึ่งเมื่อปรับ

กระบวนการรอคอยการลงคิวผ่าตัด ได้มีการปรับเอกสารสำหรับ

การ Set ผ่าตัด โดยใช้เอกสารในการ Set ผ่าตัด Premium  

( Pre-op Lab Protocol) มาปรับปรุงให้เข้ากับหน่วยงานและ

เหลือเอกสารแค่ใบเดียว (จากเดิม 2 ใบ) และด้วยความร่วมมือ

ของอาจารย์แพทย์เจ้าของไข้ชี ้แจงรายละเอียดการผ่าตัด ,ลง

รายละเอ ียดในเอกสารและ Order Lab ทำให ้ผ ู ้ ป ่วยไม่

จำเป็นต้องรอ  

สุวิมล ผาบแก้ว [7] ได้วิจัยเรื่อง แอปพลิเคชันสำหรับ
นัดหมายผู้ป่วยทันตกรรม ที่มีลักษณะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับ
การนัดหมายคนไข้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพแอป
พลิเคชันสำหรับนัดหมายผู้ป่วยทันตกรรมผ่านระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันสำหรับ
นัดหมายผู้ป่วยทันตกรรมผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุและปัจจัยด้าน
รายได้กับการใช้แอปพลิเคชันสำหรับนัดหมายผู้ป่วยทันตกรรม
ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้แอปพลิเคชันผ่าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ซึ่งแอปพลิเคชันสำหรับนัดหมาย
ผู ้ป่วยทันตกรรมสามารถแจ้งเตือน ผู้ป่วยผ่านทางโทรศัพท์, 
โทรศัพท์มือถือ, Facebook และ Line เมื่อผู้ป่วยมาถึงคลินิกก็
สามารถเข้ารับบริการได้ทันที เพราะได้มีการจัดคิวไว้ล่วงหน้า
แล้ว  

 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาระบบตารางนัดหมาย
การผ่าตัด คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ระบบงานเดิม ออกแบบ
ระบบงานใหม่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน ซึ่งมีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้ 

3.1 การศึกษาระบบงานเดิม การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ แพทย์และวิสัญญี มีการใช้การจดบันทึก
ตารางการผ่าตัดบนกระดานไวท์บอร์ด  ทำให้ข้อมูลที ่จดบน
กระดานไวท์บอร์ดถูกลบออก จากการรวบรวมข้อมูลและปัญหา
ด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปผลออกมาในรูปแบบ
แผนภูมิก้างปลาได้ดังภาพที่ 1 
 

  
ภาพที ่1 แผนภูมิก้างปลา  

จากภาพท่ี 1 แสดงแผนภมูิก้างปลาวิเคราะห์ปัญหา

ระบบงานเดมิของแผนกผ่าตัด 

3.2 ออกแบบระบบงานใหม่  คณะผู ้ว ิจ ัยได ้ว ิเคราะห์และ

ออกแบบระบบงานใหม่ โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท

ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน ซึ่งได้แก่ แพทย์,วิสัญญี และ 

Ward Clerk โดยมีรายละเอียดดังภาพที ่ 2 นอกจากนี ้ย ังมี

สถาปัตยกรรมระบบ ดังภาพท่ี 3 

  
ภาพที่ 2 Use Case Diagram  

      จากภาพที่ 2 แสดง Use Case Diagram โดยผู้ดูแลระบบ 

สามารถจัดการแก้ไขข้อมูลทั้งหมด ค้นหาข้อมูล ดูข้อมูล และ

ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานตารางการนัด
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หมายห้องผ่าตัดได้ ส่วนผู้ใช้งาน สามารถจัดการแก้ไขข้อมูล

ตัวเอง ค้นหาข้อมูล และดูข้อมูลตารางการนัดหมายห้องผ่าตัดได้ 

 

 
ภาพที่ 3 สถาปัตยกรรมระบบ 

จากภาพที่ 3 แสดงสถาปัตยกรรมระบบของระบบตารางนัด

หมายการผ่าตัด เป็นการสื่อสารกันระหว่างไคล์แอนด์ (Client) 

กับ เซ ิร ์ฟเวอร์  (Server) ผ่านอินเทอร์เน ็ต โดยไคล์แอนด์ 

สามารถใช้ Web Server จากเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถใช้ 

Web Application บนเครื ่องคอมพิวเตอร์ได้ และสามารถใช้ 

Web Server จากโทรศัพท์มือถือและสามารถใช้ Mobile Web 

บนโทรศัพท์มือถือได้ โดยเชื ่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ส ่วนเซ ิ ร์ ฟเวอร ์  (Server) ประกอบด ้วย  Web Server กับ 

Database Server  

 

 

 

3.3 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
3.3.1 ประชากร 

                   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ แพทย์ วิสัญญี และ 
Ward Clerk จำนวน 10 คน 
            3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
         กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจ ัย คือ ผู ้ใช้งาน 
จำนวน 10 คน โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบเจาะจง  
3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 

ส ั มฤทธ ิ ์  ก า ร เพ ็ ง  [8] ไ ด ้ ก ำหนดล ั กษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่าระดับและใช้เกณฑ์
ค่าเฉลี่ยในการวัดระดับความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

 5 หมายถ ึง  ระบบตารางน ัดหมายการผ ่าต ัด มี
ประสิทธิภาพระดับดีมาก 
 4 หมายถ ึง  ระบบตารางน ัดหมายการผ ่าต ัด มี
ประสิทธิภาพระดับดี 
 3 หมายถ ึง  ระบบตารางน ัดหมายการผ ่าต ัด มี
ประสิทธิภาพระดับพอใช้ 
 2 หมายถ ึง  ระบบตารางน ัดหมายการผ ่าต ัด มี
ประสิทธิภาพระดับปรับปรุงแก้ไข 
 1 หมายถ ึง  ระบบตารางน ัดหมายการผ ่าต ัด มี
ประสิทธิภาพระดับไม่สามารถนำไปใช้งานได้ 

แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมิน โดยแบ่ง
ออกเป็น 5  ระดับ ดังน้ี  
 4 .50 - 5 .00 = ระบบตารางนัดหมายการผ่าตัด มี
ประสิทธิภาพระดับดีมาก 
 3 .50 - 4 .49 = ระบบตารางนัดหมายการผ่าตัด มี
ประสิทธิภาพระดับดี 
 2 .50 - 3 .49 = ระบบตารางนัดหมายการผ่าตัด มี
ประสิทธิภาพระดับพอใช้ 
 1 .50 - 2 .49 = ระบบตารางนัดหมายการผ่าตัด มี
ประสิทธิภาพระดับปรับปรุงแก้ไข 
 1 .00 - 1 .49 = ระบบตารางนัดหมายการผ ่าต ัด มี
ประสิทธิภาพระดับไม่สามารถนำไปใช้งานได้  

 
4. ผลการดำเนินงาน 

ระบบตารางนัดหมายการผ่าตัด มผีลการดำเนินงาน ดังนี ้
4.1 ผลการพัฒนาระบบตารางนัดหมายการผ่าตัด 
 4.1.1 สำหรับผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
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จากภาพที ่4 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ โดยผู้ดูแลระบบ
ต้องใส่ Username และ Password ก่อนจึงจะสามารถใช้งาน
ระบบได้ 

 

 
ภาพที่ 5 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ 

 
จากภาพที ่ 5 แสดงหน้าหลักของผู ้ดูแลระบบ โดย

ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลตารางนัดหมายได้ 
 
 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอจัดการข้อมูล 

 
จากภาพที่ 6 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูล  ผู ้ดูแลสามารถ

จัดการข้อมูลทั้งหมดได้ เช่น การแก้ไขข้อมูลตารางนัดหมายการ
ผ่าตัด หรือลบข้อมูลตารางนัดหมายการผ่าตัด 

 4.1.2 สำหรับผู้ใช้งาน 
 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอหลักของผู้ใช้งาน 

จากภาพที่ 7 แสดงหน้าจอแสดงหน้าหลักของผู้ใช้งาน 

หากผู้ใช้งานต้องการกรอกข้อมูลลงไปให้กดเข้าไปท่ีจองห้อง

ผ่าตัดหรือถ้าผู้ใช้งานต้องการดูข้อมูล  

 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอจัดการข้อมูล 

จากภาพที่ 8 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน 

สามารถจัดการข้อมูลตัวเองได้  เช่น การแก้ไขข้อมูลตารางนัด

หมายการผ่าตัด หรือลบข้อมูลตารางนัดหมายการผ่าตัด 

4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจภาพของระบบตาราง

นัดหมายการผ่าตัด 

การประเมินความพึงพอใจของระบบตารางนัดหมายการ
ผ่าตัด จากผู้ใช้งานจำนวน 10 ท่าน ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่ง
การประเมินออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบและด้านการออกแบบและจัดหน้าเว็บไซต์ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ พบว่า มีความพึงพอใจในการทำงานของ

ระบบอยู่ในภาพรวมระดับดี (x̅=4.47, S.D. = 0.53) โดยด้านที่
ผู้ใช้งานประเมินความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ด้านความพึงพอใจต่อ

การใช้งาน อยู่ในระดับดีมาก (x̅=4.58, S.D. = 0.49) และด้านที่
มีความพึงพอใจในการทำงานน้อยที่สุดคือ ด้านการออกแบบและ
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จัดหน้าเว็บไซต์ อยู่ในระดับดี (x̅=4.35, S.D. = 0.56) ซึ่งแสดง
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบตารางนัด
หมายการผ่าตัด 

ผลการประเมินการใช้งาน
ระบบ X̅ S.D. 

การ
แปลผล 

1. ด้านความพึงพอใจต่อการ
ใช้งาน 

4.58 0.49 ดีมาก 

2. ด้านการออกแบบและจัด
หน้าเว็บไซต ์

4.35 0.56 ด ี

รวม 4.47 0.53 ด ี
การประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านความพึงพอใจต่อการใช้

งานระบบ พบว่า ความพึงพอใจในการทำงานของระบบอยู่ใน

ภาพรวมระดับดีมาก (x̅=4.58, S.D. = 0.49)  โดยด้านท่ีผู้ใช้งาน
ประเมินความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ มีความสะดวกในการใช้งาน

ระบบอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.80, S.D. = 0.40) รองลงมาคือ 
สามารถค้นหาข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่ต้องการอยู่ในระดับดมีาก  

(x̅ = 4.70, S.D. = 0.46) และได้ประโยชน์จากการใช้งานระบบ

อยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.70, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ ความ

หลากหลายของข ้อม ูลในระบบอย ู ่ ในระด ับดี (x̅ = 4.40 ,  
S.D. = 0.48) และด้านที่มีความพึงพอใจในการทำงานน้อยที่สุด

คือ ข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยำอยู่ในระดับดี (x̅ = 4.30,  
S.D. = 0.64) ซึ่งแสดงดังตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านความพึงพอใจต่อ
การใช้งานระบบ 

ด้านความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานระบบ X̅ S.D. 

การ
แปลผล 

1. มีความสะดวกในการใช้
งานระบบ 

4.80 0.40 ดีมาก 

2. ข้อมูลมีความถูกต้องและ
แม่นยำ 

4.30 0.64 ดี 

3. สามารถค้นหาข้อมูลได้
ครบถ้วนตามทีต่้องการ 

4.70 0.46 ดีมาก 

4. ความหลากหลายของ
ข้อมูลในระบบ 

4.40 0.48 ด ี

5. ได้ประโยชน์จากการใช้
งานระบบ 

4.70 0.46 ดีมาก 

รวม 4.58 0.49 ดมีาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบและจัด

หน้าเว็บไซต์ พบว่า ความพึงพอใจในการทำงานของระบบอยู่ใน

ภาพรวมระดับดี (x̅=4.35, S.D. = 0.56) โดยด้านที ่ผ ู ้ใช้งาน
ประเมินความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ มีรูปแบบโครงสร้างการใช้งาน

ที ่ง ่ายไม่ซ ับซ้อนอยู ่ในระดับดีมาก (x ̅= 4.90, S.D. = 0.30)  
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสมอยู ่ในระดับดี  

(x ̅= 4.40, S.D. = 0.49) การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลอยู่ในระดับ

ดี (x ̅= 4.10, S.D. = 0.70) และด้านที ่มีความพึงพอใจในการ
ทำงานน้อยที่สุดคือ รูปแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษรอ่านได้

ง่ายอยู่ในระดับดี (x ̅= 4.00, S.D. = 0.77) ซึ่งแสดงดังตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบและ
จัดหน้าเว็บไซต์ 

ด้านการออกแบบและจัด
หน้าเว็บไซต์ X̅ S.D. 

การ
แปลผล 

1. มีรูปแบบโครงสร้างการใช้
งานท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 

4.90 0.30 ดีมาก 

2. สีสันในการออกแบบ
เว็บไซตม์ีความเหมาะสม 

4.40 0.49 ดี 

3. รูปแบบตัวอักษรและ
ขนาดตัวอักษรอ่านได้ง่าย 

4.00 0.77 ดี 

4 การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 4.10 0.70 ดี 
รวม 4.35 0.56 ดี 

 
5. สรุปผลการดำเนินงาน 

ระบบตารางนัดหมายการผ่าตัด สรุปผลการดำเนินงาน
ดังนี้  

5.1 สรุปผล 
        ระบบตารางนัดหมายการผ่าตัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) วิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบตารางนัดหมายการผ่าตัด 
2) พัฒนาระบบตารางนัดหมายการผ่าตัด 3) ประเมินความพึง
พอใจในการใช้งานระบบตารางนัดหมายการผ่าตัด  
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ผลการพ ัฒนาระบบตารางน ัดหมายการผ ่าตัด 
คณะผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Visual Studio Code เป็น Editor ใน
การพัฒนาระบบ ใช้ MySql เป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล ส่วน
ภาษาใช้ HTML, PHP ซึ ่งสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนผู้ดูแลระบบ และส่วนผู้ใช้งาน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบตารางนัด
หมายผ่าตัด จากผู้ใช้งานจำนวน 10 ท่าน ตอบแบบสอบถาม 
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบและด้านการออกแบบและจัดหน้าเว็บไซต์  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

ภาพรวมอยู่ในระดับดี (x̅ = 4.47, S.D . = 0.53) แสดงให้เห็นว่า 
ระบบตารางนัดหมายการผ่าตัด สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานและนำไปใช้งานจริงได้ 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
        ในการพ ัฒนาระบบตารางน ัดหมายผ ่ าต ั ด  มี

ข้อเสนอแนะดังนี ้
5.1.1 ข้อเสนอแนะในการนำงานวิจัยไปใช้ 

การนำระบบตารางนัดหมายการผา่ตัดไปใช้ ควรศึกษา

คู่มือการใช้งานให้ถูกต้อง 

5.1.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรมีการพัฒนาการแจ้งเตือนตารางนัดหมายการ
ผ่าตัดผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของแพทย์
ภายในห้องผ่าตัด 
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บทคัดย่อ 
 ระบบการจัดการโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการ

โครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและ

อาจารย์ค้นหาข้อมูลตัวอย่างโครงงานฯ ของรุ่นพีเ่พื่อเป็นตัวอย่าง

ในการพัฒนาโครงงานของนักศึกษา ตลอดจนสะดวกในการยื่น

เอกสาร ตรวจสอบข้อมูลและสถานะของโครงงานฯ พัฒนาโดย

โ ป ร แ ก รม  Visual Studio Code, Apache, phpMyAdmin, 

WinSCP ภ า ษา ท ี ่ พ ั ฒน า ร ะ บบ ได ้ แ ก่  HTML, CSS, PHP, 

JavaScript และเฟรมเวิร์คที่ใช้พัฒนา คือ Bootstrap 4 

ผลที ่ได้จากการพัฒนาระบบคือได้ระบบจัดการโครงงาน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีขั้นตอนในการใช้งาน

ที่สะดวก ระบบที่พัฒนาเป็นแบบ Responsive การทดสอบการ

ใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ และนักศึกษา

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.48 

คำสำคัญ – โครงงานนักศึกษา 
 

ABSTRACT 
 Student project management system for 
information technology department prepared with the 
objective of developing a student project management 
system for information technology department 
Rajabhat Rajanagarindra University. This facilitates both 

students and teachers in searching for information on 
sample projects of senior students to serve as an 
example for student project development, As well as 
convenience in filing documents and check the 
information and status of the project. Developed using 
Visual Studio Code program, Apache, phpMyAdmin, 
WinSCP, HTML, CSS, PHP, JavaScript and framework 
developed for Bootstrap 4.  
 The result of the system development is a student 
project management system for  information 
technology department with steps in use that are 
convenient for students and teachers by the system 
developed as responsive. The testing of the target 
group was administrators, teachers and students. The 
user satisfaction was good and mean is 4.48. 
Keywords – student project 

 
1. บทนำ 

ความเป็นมาของและความสำคัญของการพัฒนาระบบ คือ 
เนื่องด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ ่งทั ้ง 2 
หลักสูตรนักศึกษาต้องผ่านการเรียนวิชาโครงงานนักศึกษาพร้อม
ทำโครงงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษา สำหรับการ
จัดการโครงงานนักศึกษาปัจจุบันยังมีปัญหาในการบริหารจัดการ
โครงงานนักศึกษาอยู่ เนื่องจากยังไม่ได้ทำเป็นระบบสารสนเทศ
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ยังคงใช้การยื่นเอกสารเป็นกระดาษและการจัดการยังไม่ค่อยเป็น
ระบบเท่าที่ควร รวมถึงปัญหาที่นักศึกษาคิดหัวข้อโครงงานไม่ได้
เพราะไม่มีตัวอย่างให้ดู หรือเมื่อคิดหัวข้อโครงงานได้แล้วก็ไม่มี
แนวทางการพัฒนาโครงงาน  

ปัจจุบันระบบการบริหารจัดการที่เป็นลักษณะออนไลน์เป็นที่
นิยมและสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบท่ี
เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือเว็บไซต์ ผู้พัฒนาระบบ
จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดการโครงงานนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีแหล่งใน
การค้นหาตัวอย่างโครงงานของรุ ่นพี่ เพื ่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาโครงงานของตนเองต่อไป นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบให้
เป็นการทำงานแบบออนไลน์เพื ่อสะดวกในการบริหารจัดการ
โครงงานนักศึกษาอีกด้วย โดยระบบฯ สามารถค้นหาข้อมูล
ตัวอย่างโครงงานนักศึกษาของรุ ่นพี ่ ยื ่นเอกสารเสนอหัวข้อ
โครงงาน ติดตามผลการเสนอหัวข้อโครงงาน เรียกดูตารางสอบ
หัวข้อโครงงาน ยื่นเอกสารขอสอบโครงงาน เรียกดูตารางสอบ
โครงงาน และติดตามผลการสอบโครงงาน นอกจากนี้สำหรับ
อาจารย์ยังสามารถตรวจสอบนักศึกษาที่ตนเป็นที่ปรึกษาได้ และ
ส่งผลการสอบโครงงานได้ ทำให้สาขาวิชาฯ มีระบบที่ช่วยอำนวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการโครงงานนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 
โดยโครงงานนี้จะช่วยอำนวยประโยชน์และความสะดวกในการ
ให้ผู ้ด ูและรบบ อาจารย์และนักศึกษาในการบริหารจัดการ
โครงงาน การค้นหาข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลสถานะโครงงาน
ได้เป็นอย่างดี ในการพัฒนาโครงงานนี้ผู้พัฒนาโครงงานได้ศึกษา
ระบบงาน  ของ  กว ี ศ ั กด ิ ์  บ ั วยฤทธิ์  [1] Online Project 
Management หรือ ระบบบริหารจัดการโครงงานผ่านระบบ
ออนไลน์ ที ่มีวัตถุประสงค์ของโครงงานการคือเป็นการพัฒน
ระบบช่วยในการบริหารโครงการสารสนเทศแบบออนไลน์  ซึ่ง
เป็นระบบที่พัฒนาออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบงานที่คล้ายกับที่ผู้พัฒนาทำการพัฒนา ผู้พัฒนาจึงศึกษา
ระบบดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ ื ่อพ ัฒนาระบบจ ัดการโครงงานนักศ ึกษาสาขาว ิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้จริง ให้สาขาวิชาฯ มี
ระบบจัดการโครงงานนักศึกษาที่อำนวยสะดวกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถใช้งานระบบในลักษณะออนไลน์ได้แบบ Responsive 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้พัฒนาระบบได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบจัดการโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องดังนี ้
  
3.1 อินเทอร์เน็ต (Internet)  
 วิโรจน์ ชัยมูล และ สุพรรษา ยวงทอง [2]  อินเทอร์เน็ต 
(อ ังกฤษ  : Internet) เป ็นเสมือนที ่รวมข้อม ูลมหาศาล ทั้ง
ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ โปรแกรม และอื่น ๆ นอกจากนี้ยัง
เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกันด้วยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นได้สะดวก
รวดเร็ว ความจริงแล้วอินเทอร์เน็ตมิได้เป็นเจ้าของสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านั้น แต่เป็นเพียง “ช่องทาง” หรือเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์ทั ้งโลกเข้าด้วยกันให้สามารถรับส่งข้อมูลกันได้ 
คอมพิวเตอร์ทั้งหลายที่เชื่อมต่อกันต่างหากที่เป็นเจ้าของหรือผู้
ให้บริการข้อมูลระหว่างกัน ถ้าเปรียบเทียบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นศูนย์การค้าแล้ว คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เข้ามาเช่ือมต่อก็เป็น
เสมือนผู้ที่มาเช่าพื้นที่เปิดร้าน ส่วนผู้ใช้ทั้งหลายคือลูกค้าที่เข้ามา
เดินช้อปปิ้ง เข้าร้านโน้น ออกร้านนี้ บ้างจับจ่ายซื้อของบ้างเดิน
ตากแอร์ ต่างกันแต่เพียงศูนย์การค้านี ้เก็บค่าผ่านประตู คือ
ค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บรรดาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
หรือ ISP (Internet Service Provider) เก็บจากทุกคนท่ีเชื่อมต่อ 
 
3.2 เว็บไซต์ (Web site) 
 จีราวุธ วารินทร์  [3] เว็บไซต์ (อังกฤษ  : Web site หรือ 
Web หรือ Site) เริ ่มปรากฏให้ใช้งานในต้นทศวรรษ 90 โดย
Web 1.0 ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นเวอร์ชันแรก โดยในเวอร์ชันนี้เว็บ
เพจเป็นแบบธรรมดาที่สุด ไม่มีการโต้ตอบมีลักษณะเป็นเว็บแบบ 
Static (คงที ่( ที ่ใช้แสดงข้อมูลเป็นหลัก เช่น แสดงข้อความ 
รูปภาพ เป็นต้น โดยทั ่วไปข้อมูลที ่ปรากฏบนเว็บมักไม่ถูก
เปลี่ยนแปลงบ่อย อาจพบข้อความเดิมบนเว็บเป็นสัปดาห์หรือ
บางครั ้งเป็นเดือน ในปี 2005 มีการนำเสนอ AJAX ซึ ่งเป็น
เทคนิคในการอัพเดตข้อมูลบางส่วนของเว็บ โดยไม่จำเป็นต้อง
โหลดเว็บเดิมใหม่ทั ้งหมด ทำให้ภาษาต่าง ๆ ทั ้ง PHP, ASP, 
ASP.NET และภาษาอื่น ๆ ได้รับอานิสงค์ของการเขียนเว็บแนว
ใหม่แบบ AJAX ไปด้วย สำหรับ Web 2.0 ได้ปรากฏตัวขึ้นในปี 
2006 โดยในปีนี้มีจำนวนเว็บไซต์เพิ่มมากถึง 92 ล้านเว็บไซต์และ
มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกือบพันล้านคน 
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 โฮมเพจ (Home Page) คือหน้าแรกของเว็บไซต์เมื่อเปิดเข้า
ไปยังเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ ่ง โดยหน้าแรกจะรวมเมนูและ
เรื่องราวต่าง ๆ ไว้มากมาย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะ
หากหน้าแรกมีการออกแบบได้อย่างสวยงามและจัดหน้าอย่าง
เป็นระเบียบทำให้ผู้ชมเกิดความสนใจและอยากเข้าชมเว็บมาก
ขึ้น 
 เว็บเพจ (Web Page) คือหน้าเอกสารต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปของ 
HTML โดยนำเสนอข้อมูลหรือเรื ่องราวต่าง ๆ เป็นหน้า ๆ ไป 
และใช้การเช่ือมโยงเพื่อให้สามารถคลิกไปหน้าเว็บเพจแต่ละหน้า
ได้ง่ายขึ้น 
 เว็บไซต์ คือ ชื ่อเรียกหรือที ่อยู ่ของเครื ่องคอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการที่ท้ังเว็บเพจและโฮมเพจประกอบกัน 

 
ภาพ 1 โครงสร้างของเว็บไซต์ 

3.3 แอปพลิเคชัน (Application) 
 ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ [4] แอปพลิเคชัน (อังกฤษ   :
Application Software) ใ ช ้ ค ำ ย ่ อ ว ่ า  ASpp, ร ะ บ บงาน , 
โปรแกรมซึ่งทำหน้าที่ช่วยผู้ใช้งานเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง คำที่มักนำมาประกอบกับคำว่า Program เป็นคำใหม่ คือ 
Application Program หรือนิยมเรียกว่า โปรแกรมประยุกต์ 
หรือเป็นอีกชื ่อหนึ่งของโปรแกรมที่มักจะออกแบบเฉพาะงาน 
ได้แก่ เวิร์ดโปรเซสเซอร์ สเปรดซีต ฐานข้อมูล คำว่า “ระบบงาน” 
หมายถึง สิ่งที่ทำให้งานเสร็จหรือเป็นไปตามเป้าหมาย ขณะที่บาง
คนรู้สึกกับคำว่าโปรแกรมเหมือนกับงานที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ 
โดยทั่วไปโปรแกรมระบบงานจะแตกต่างจากซอฟต์แวร์ระบบ 
ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการที่ทำให้
คอมพิวเตอร์ทำงานได้ โปรแกรมเอื้อประโยชน์ต่อระบบ เช่น 
โปรแกรมที่ทำหน้าที่เก็บสำรองข้อมูล หรือโปรแกรมที่นำแฟ้มที่
ลบไปแล้วกลับมาใช้งาน และภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อ
สร้างระบบงานใหม่ 
 

3.4 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 
 Ailytech [5] เ ว ็ บ แ อ ป พ ล ิ เ ค ช ั น  ( อ ั ง ก ฤ ษ  : Web 
Application  (ค ือ  แอปพลิเคชันที ่ถ ูกเข ียนขึ ้นมาเพื ่อเป็น
บราวเซอร์ (Browser  (สำหรับการใช้งานเว็บเพจต่าง ๆ  ซึ่งถูก
ปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จำเป็นเพื่อเป็นการลดทรัพยากรใน
การประมวลผลของตัวเครื่องสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทำให้โหลด
หน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ ้นอีกทั ้งผู ้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน
อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตความเร็วตํ่าได้ 
 
3.5 ฐานข้อมูล (Database) 
 วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ [6]  ฐานข้อมูล (อังกฤษ : Database) 
หมายถึง ชุดของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันที่ถูกนำมาจัดเก็บไว้
ด้วยกัน เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของฐานข้อมูลอย่างง่ายๆ และ
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา ได้แก่ สมุดโทรศัพท์ ซึ่งเป็น
การจัดเก็บรวบรวมรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่เราต้องการ
ติดต่อด้วย หรือการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว เป็น
ต้น การจัดเก็บข้อมูลจะมีประสิทธิภาพไดก้็ต่อเมื่อมวีิธีการจัดการ
ข้อมูลที่ดี กล่าวคือ วิธีการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลต้องเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช่น มีการจัดเก็บรายชื่อแบ่ง
ตามลำดับอักษร เป็นต้น โดยทั่วไปเมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น การ
สร้างฐานข้อมูลมักจะกระทำโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย 
เพื่อให้สามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลเหล่านี้ร่วมกัน ตลอดจน
สามารถค้นคืนได้อย่างรวดเร็ว 
 
 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ [7] ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System : DBMS) หรือมักเรียกย่อ ๆ ว่า DBMS 
คือซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือของผู้ใช้เพื่อโต้ตอบกับฐานข้อมูล 
ซึ่ง DBMS ประกอบด้วยฟังก์ชันหน้าที่ต่าง ๆ ในการจัดการกับ
ข้อมูล รวมทั้งภาษาที่ใช้ทำงานกับข้อมูล ซึ่งโดยมากมักใช้ภาษา 
SQL ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ด้วยการสร้าง การเรียกดู 
และการบำรุงรักษาฐานข้อมูล นอกจากนี้ DBMS ยังมีหน้าที่ใน
การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยการ
ป้องกันมิให้ผู้ไม่มีสิทธ์ิการใช้งานเข้ามาละเมิดข้อมูลในฐานข้อมูล
ที่เป็นศูนย์กลางได้ รวมถึงการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล 
ในกรณีข้อมูลเกิดความเสียหาย เป็นต้น 
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3.6 ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.6.1 ระบบบริหารจัดการโครงการผ่านระบบออนไลน ์
 กวีศักดิ์ บัวยฤทธิ์ [1] Online Project Management 
หร ือ ระบบบริหารจัดการโครงงานผ่านระบบออนไลน์  มี
วัตถุประสงค์ของโครงงานการคือเป็นการพัฒนระบบช่วยในการ
บริหารโครงการสารสนเทศแบบออนไลน์ โดยใช้เว็บเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือหลัก ดังนี้ 
  (1) ระบบที่จัดทำขึ้นสามารถใช้งานภายใต้อินทราเน็ต 
ซึ่งสามารถใช้งานได้ภายในเน็ตเวิร์กขององค์กร 
 (2) โครงงานหนึ่ง ๆ  มีแผนกท่ีเกี่ยวข้องกับระบบหลาย
แผนก เช่น แผนกพัฒนาระบบ แผนกเน็ตเวิร์ก ซึ่งแต่ละแผนกจะ
เป็นผู้กำหนดงานย่อยในระบบ 
 (3) เนื ่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารในระบบอยู่
ตลอด โดยการอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ เอกสารที่ใช้อ้างอิง
อย่างเป็นทางการ ต้องตรงกับเอกสารในระบบ 
 (4) สมาชิกที่ได้รับอนุญาตให้งานในระบบ เป็นไปตาม
การเป็นสมาชิกขององค์กร ซึ่งจะมีการตรวจสอบกับแผนกบุคคล 

จากตัวอย่างผลงานนี้ผู้พัฒนาโครงงานได้ประโยชน์ท่ีได้
นำมาเป็นแนวทางพัฒนาระบบของตนเองคือระบบบริหารจัดการ
โครงการผ่านระบบออนไลน์มีการจัดเรียงหมวดหมู่ฐานข้อมูลที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลของ อาจารย์ นักศึกษาและผู้ดูแลระบบ รวมไป
ถึงการเช่ือมต่อฐานข้อมูลที่เป็นระบบที่ดี 
 3.6.2 ระบบบริหารจัดการโครงการผ่านระบบออนไลน ์

บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ [8] โครงการระบบสื่อสารออนไลน์
เพื่อการเรียนรู้ทางไกล : แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้ตลอด
ชีวิต เป็นการสรุปสื่อสาระออนไลน์เป็นสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ครอบคลุมสื่อจากระบบย่อย 2 ระบบ ประกอบด้วยสื่อการเรยีนรู้
ประเภทต่าง ๆ ดังนี ้

(1) สื่อเอกสารหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(2) สื่อภาพเคลื่อนไหว  /ภาพยนต์การศึกษา /สไลด์

อิเล็กทรอนิกส์ 
(3) สื่อสร้างภาพตามเวลาจริง /สื่อจำลองสถานการณ์ /

ส่ือเกมเพื่อการศึกษา  
(4) สื่อประมวลผลบนเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต 
(5) สื่อเว็บไซต์จัดการศึกษาออนไลน์แบบเต็มรูป  /การ

เรียนออนไลนแ์บบเปิดสำหรับมหาชน 

(6) สื่อที่ถ่ายทอดภาพตามเวลาจริงหรือถ่ายทอดสด
บนเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต 

(7) สื่อดิจิทัลที่ใช้เครื่องมือในการสร้างวัสดุ  /อุปกรณ์
สนับสนุนสื่อการศึกษา /โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างบัตรคำ /

ปรแกรมช่วยสอนโ  
 

 
 

ภาพ 2 ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง 

 
จากตัวอย่างผลงานนี้ผู้พัฒนาโครงงานได้ประโยชน์ใน

การนำแนวคิดมาพัฒนางานของตนเองคือโครงการระบบสื่อสาร
ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล : แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต มีการจัดรูปแบบ UI / UX ได้มีความน่าสนใจ ใช้งาน
ง่าย สะดวกต่อผู้เข้ามาใช้งาน เป็น UI ที่มีความเรียบง่าย แต่จัด
หมวดหมู่การใช้งานได้ดี และสะดวกต่อการค้นหาสิ่งที่ต้องการใช้
งาน  
 
3.7 โครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยทั ้ง 2 
หลักสูตรนักศึกษาต้องผ่านวิชาโครงงานนักศึกษา ซึ่งนักศึกษา
ต้องพัฒนาโครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1 โครงงาน โดยเสนอหัวข้อโครงงานต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา หากอาจารย์ที่ปรึกษายอมรับจึงเสนอต่อกรรมการสอบ
หัวข้อโครงงานฯ เมื่อผ่านจึงจะได้รับการอนุมัติให้พัฒนาโครงงาน 
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เพื่อสอบจบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินงานโครงงาน
นักศึกษา ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงงานนักศึกษา 

 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
 

4. 1 ขั้นตอนการทำงานและปัญหาของระบบงานเดิม 
 การพัฒนาระบบจ ัดการโครงงานน ักศ ึกษาสาขาว ิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สะดวกในการติดต่อ และส่งเอกสาร
โครงงานต่าง ๆ และติดตามสถานะของโครงงานฯ ช่วยให้
นักศึกษาและอาจารย์สะดวกต่อการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ 
และการแจ้งสถานะของโครงงานฯ 
 การพัฒนาระบบจ ัดการโครงงานน ักศ ึกษาสาขาว ิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นแรกก่อนมีการพัฒนาระบบต้องมีการ
เตรียมขั้นตอนต่าง ๆ คือ เก็บรวมรวมข้อมูล ออกแบบระบบ 
ออกแบบฐานข้อมูล ระบบต้องมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ มีการออกแบบหน้าจอที่มี
รูปแบบง่ายต่อการใช้งานแก่ผู้ดูแลระบบ นักศึกษา และอาจารย์ 
ขั ้นตอนการพัฒนาระบบต่าง ๆ มีการศึกษาการพัฒนาระบบ
ออนไลน์ที ่เป็นแบบ Responsive ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล
โครงงานนักศึกษาของรุ่นพี่เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลให้นักศึกษา
ได้ทำการค้นหา 
 เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการครบ ผู้พัฒนาระบบได้กำหนดรูปแบบ

ของการใช้งานในระบบว่าภายในระบบต้องมีการออกแบบ

อะไรบ้าง คำนึงถึงความเหมาะสมของระบบต่าง ๆ และการ

ออกแบบความสวยงาม การออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บ

ข้อมูล ผู ้พัฒนาได้เลือกใช้โปรแกรม Visual Studio Code, 

phpMyAdmin, WinSCP ภาษาที ่พ ัฒนาระบบ HTML, CSS, 

PHP, JavaScript เฟรมเวิร์คที่ใช้พัฒนา Bootstrap 4 

 

4. 2 การศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล 

 การพัฒนาระบบนี้ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด

เกี่ยวกับตัวอย่างเอกสารโครงงานนักศึกษาของรุ่นพี่ แบบคำขอ

เสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา แบบคำขอยื่น

สอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา แบบคำขอยื ่นสอบโครงงาน

นักศึกษา ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์ และข้อมูลอื ่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากการเอกสารและผลงานที่

เกี ่ยวข้อง การสอบถามและสัมภาษณ์อาจารย์ที ่ปรึกษา และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และได้

เริ่มตน้ 

ยื่นเอกสารเสนอหวัข้อโครงงานฯ 

อ.ที่ปรกึษาตรวจสอบ 

ผ่าน 

แจ้งผู้ประสานงานรายวิชา 

ไม่ผ่าน 

จัดตารางสอบและแจ้งกำหนดการสอบ 

สอบหัวข้อโครงงานฯ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

พัฒนาโครงงานฯ 

ยื่นเอกสารขอสอบโครงงานฯ 

จัดตารางสอบและแจ้งกำหนดการสอบ 

สอบโครงงานฯ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ 

สิ้นสุด 

ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 
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ศึกษาระบบที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น ระบบการจัดการเรียน

การสอนผ่านออนไลน์ และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร

ท ี ่ม ี ร ูปแบบงานคล ้าย ๆ ก ัน และได ้ทำการค ้นคว ้าจาก

อินเทอร์เน็ตในเรื่องต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ 

Responsive เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ 

 
4.3 วิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบงาน 

4. 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

 4. 3.2 Context Diagram ของระบบ  

  Context Diagram ค ื อ  ก า ร ออก แ บบ ในระดั บ

หลักการเป็นแผนภาพหรือ ไดอะแกรม (Diagram) ที่แสดงเพียง

หนึ่งกระบวนการ คือช่ือของโครงงานและส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กับระบบ ซึ่งไม่มี Data Store โดย Context Diagram แสดงผู้ที่

เกี่ยวข้องกับระบบหลัก ๆ เท่านั้น สำหรับ Context Diagram 

ของระบบจ ัดการโครงงานนักศ ึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ออกแบบฐานข้อมูล 

พัฒนาโปรแกรม 

ตกแต่งเว็บแอปพลิเคชัน 

ทดสอบระบบ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

จบการทำงาน 

แก้ไขข้อบกพร่อง 
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ข้อมูลผลการค้นหา
โครงงาน ข้อมูลผลการเข้าใช้งาน

ระบบ 

ข้อมูลตารางสอบ 

ข้อมูลผลเอกสารขอสอบ 

ข้อมูลการเรียกดูตาราง
สอบ 

เอกสารขอสอบ 

ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน 

ข้อมูลโครงงานที่ต้องการ
ค้นหา 

ข้อมูลการเรียกดูผลการ
สอบ 

ข้อมูลการติดตามสถานะ
โครงงาน 

ข้อมูลผลการสอบ 

ข้อมูลการเรียกดูตารางสอบ 

ข้อมูลโครงงานที่ต้องการ
ค้นหา 

ข้อมูลผลการเข้าใช้งาน
ระบบ 

ข้อมูลตารางสอบ 

ข้อมูลผลการค้นหา
โครงงานโครงงาน 

ข้อมูลผลโครงงานนักศึกษา 

ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน 

ข้อมูลนักศึกษา 

ข้อมูลตารางสอบ 

ข้อมูลอาจารย ์

ข้อมูลผลการเข้าใช้งาน
ระบบ 

ข้อมูลผลการสอบ 

ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน 

ข้อมูลการจัดการอาจารย์
ข้อมูลผู้ใช้ 

ข้อมูลการจัดการโครงงาน
นักศึกษา 

ข้อมูลการจัดการตารางสอบ 

ข้อมูลการจัดการนักศึกษา 

ระบบจัดการโครงงานนักศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ดูแลระบบ 

นักศึกษา 
อาจารย ์

ข้อมูลผลการสอบโครงงาน 

0 

ข้อมูลการเรียกดูขอ้มูลนักศึกษา 

ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลสถานะ
โครงงาน 

ภาพ 5 Context Diagram ระบบจัดการโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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5. ผลการดำเนินงาน 
 การพัฒนาระบบจัดการโครงงานนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้พัฒนาระบบดำเนินงานตามขั้นตอนใน

การพัฒนาระบบตามขอบเขตที่กำหนด และได้ผลการดำเนินงาน 

ดังนี ้

 
5. 1 สรุปผลการพัฒนาระบบงาน  

 5.1.1 วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบ 

  ผลการพัฒนาระบบจัดการโครงงานนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพัฒนาระบบได้ตามวัตถุประสงค์ 
คือ สามารถทำให้อาจารย์ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เกี ่ยวกับ
โครงงานนักศึกษาได้สะดวกยิ่งขึ้น นักศึกษาสามารถยื่นเอกสาร
ต่าง ๆ ค้นหาข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น   
 5.1. 2 กลุ่มเป้าหมาย  
  กลุ่มเป้าหมายของระบบจัดการโครงงานนักศึกษา คือ 
นักศึกษา อาจารย์ และผู้ดูแลระบบ โดยผลการพัฒนาระบบ
สามารถพัฒนาระบบได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อให้สามารถใช้ระบบแบบออนไลน์ในลักษณะ Responsive 
ได้ 
 5.1.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่  
 (1) โปรแกรม Visual Studio Code ใช้ในการเขียน
โปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบ 

 (2)  HTML ใช้ในการปรับแต่งการแสดงผลข้อมลูของ
หน้าจอ 
 (3)  PHP ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบ 
 (4) JavaScript ใ ช ้ ใ น ก า ร ป ร ั บ แ ต ่ ง แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 
 (5) CSS ใช้ในการจัดรูปแบบหน้าจอให้สวยงาม 
 (6) phpMyAdmin ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล 
 (7) Apache ใช้ในการจำลอง Web Server 
 (8) WinSCP ใช้ในการอัปโหลดข้อมูลไปยัง Server 
 (9) Boot Strap ใช้ในการทำให้ระบบเป็นลักษณะ 
Responsive 
 

5.2 ผลการพัฒนาระบบงาน 
 ระบบจ ัดการโครงงานนักศ ึกษาสาขาว ิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถใช้งานได้ดีและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาระบบงานท่ีตั้งไว้  
 5.2.1 ขอบเขตของระบบ 
 
  ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
  - มีระบบล็อกอินในการเข้าใช้งาน 
  - สามารถเพิม่ ลบ  แก้ไข เรียกดู และค้นหาข้อมลู
อาจารยไ์ด ้

- สามารถเพิม่ ลบ  แก้ไข เรียกดู และค้นหาข้อมลู
นักศึกษาได ้

- สามารถเพิม่ ลบ  แก้ไข เรียกดู และค้นหาข้อมลู
โครงงานฯ ได ้

- สามารถเพิม่ ลบ  แก้ไข เรียกดู และค้นหาข้อมลู
ตารางสอบได ้

- สามารถเพิม่ ลบ  แก้ไข เรียกดู และค้นหาข้อมลูผล
การสอบได ้
 ส่วนของนักศึกษา 

- มีระบบล็อกอินในการเข้าใช้งาน 
- สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได ้
- สามารถค้นหาข้อมูลโครงงานฯ ได ้
- สามารถยื่นเอกสารหัวข้อโครงงานฯ ได ้
- สามารถตรวจสอบสถานะโครงงานฯ ได ้
- สามารถเรียกดตูารางสอบหัวข้อโครงงานฯ ได้ 
- สามารถยื่นเอกสารขอสอบโครงงานฯ ได ้
- สามารถเรียกดตูารางสอบโครงงานฯ ได้ 
- สามารถเรียกดผูลการสอบได้ 
ส่วนของอาจารย์ 
- มีระบบล็อกอินในการเข้าใช้งาน 
- สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได ้
- สามารถค้นหาข้อมูลโครงงานฯ ได ้
- สามารถค้นหาข้อมูลนักศึกษาได ้
- สามารถตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาท่ีตนเองเป็นที่

ปรึกษาได ้
- สามารถเรียกดตูารางสอบหัวข้อโครงงานฯ และ

ตารางสอบโครงงานฯ ได ้
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- สามารถส่งผลสอบหัวข้อโครงงานฯ และผลสอบ
โครงงานฯ ได ้
 5.2.2 ตัวอย่างหน้าจอของระบบ 
   

 
ภาพ 6 Home page ของระบบจัดการโครงงานฯ 

 

 
 

ภาพ 7 หน้าจอเมนูส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 

 
 

ภาพ 8 หน้าจอเมนูส่วนของนักศึกษา 
 

 
 

ภาพ 9 หน้าจอเมนูส่วนของอาจารย ์

 
6. อภิปรายผล 

 ระบบจ ัดการโครงงานน ักศ ึกษาสาขาว ิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนาขึ้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
การพัฒนาระบบ การดำเนินเป็นไปตามแผนงานที ่กำหนดไว้ 
ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้จริง โดยการใช้งานผ่านทาง
หน้าเว็บไซต์แบบ Responsive ได้อย่างสะดวก ทำให้สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีระบบ
สารสนเทศที ่ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระบบ 
 หลังจากการพัฒนาระบบงานจนเสร็จและผู้พัฒนาได้ทดลอง
ให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ และนักศึกษาใช้งาน
พบว่า การทำงานโดยรวมของระบบสามารถใช้งานได้ดีตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ โดยความพึงพอใจของผู้ใช้งานของทั้งผู้ดูแลระบบ อาจารย์ 
และนักศึกษา ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับดี 
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บทคัดย่อ 
เว็บแอปพลิเคชันวางแผนการผลิตผักอินทรีย์ที่พัฒนาขึ้นมี

จุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาในการวางแผนการผลิตผักอินทรีย์ของ
เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้วิสาหกิจชุมชนปันบุญ บ้าน
ดอนแคน ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นต้นแบบในการศึกษาระบบการวางแผนการผลิตผักอินทรีย์
และนำกระบวนการวางแผนการผลิตผักอินทรีย์เดิมมาวิเคราะห์
และออกแบบ พร้อมกับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับวาง
แผนการผลิตผักอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการวางแผนการผลิตผักอินทรีย์  อำนวยความสะดวกให้กับ
เจ้าหน้าที่ในการกำกับติดตามข้อมูลลูกไร่ ข้อมูลการผลิตผัก 
พร้อมกับทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันวาง
แผนการผลิตผักอินทรีย์ จำนวน 30 คน พบว่า ระดับความพึง
พอใจ ภาพรวมของสารสนเทศที่ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ระดับ มาก (𝑥̅  = 4.35, S.D = 0.58)  
 

คำสำคัญ – เว็บแอปพลิเคชัน, วางแผนการผลิต, ผักอินทรีย์, 
วิสาหกิจชุมชนปันบุญ  
 

ABSTRACT 
 The web application Organic vegetable production 
planning developed to solve the problem of organic 
vegetable production planning of farmers in Kalasin 
Province. By using Pun boon Community Enterprise, 
Ban Don Kan, Khong Chai Pattana Sub-district, Khong 
Chai District, Kalasin Province To be a model for the 
study of organic vegetable production planning 

system and applied the original organic vegetable 
production planning process for analysis and design 
Along with developing a web application for planning 
organic vegetable production. The objective is to 
optimize planning for organic vegetable production. 
Facilitate the staff to supervise and monitor the farm 
information. Vegetable production data Reduce errors 
in planning organic vegetable production. Along with 
testing the satisfaction of 30 users of the organic 
vegetable production planning web app, the 
satisfaction level the overview of the information 

obtained can be utilized at the highest level. (𝑥̅  = 
4.35, S.D = 0.58)  
 
Keywords -- webapplication , production planning, 
organic vegetable, community enterprise 
 

1. บทนำ 
 วิสาหกิจชุมชนปันบุญเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวกัน
ของเกษตรกรที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์  ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแคน 
ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  การ
รวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน เกิดจากผลการทำวิจัยในปี 2554 
โดยการร่วมกันของคนในชุมชน ผู้นำชุมชน ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนตำบลฆ้องชัยพัฒนา (ในขณะนั้น) สำนักงานเกษตร
อำเภอฆ้องชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  เพื่อสาเหตุที่
ชาวบ้านดอนแคนเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงซึ่งมี
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปีว่ามาจากสาเหตุอะไร ผลของการวิจัย
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ช้ีให้เห็นว่า ปัญหาทางด้านสุขภาพของชาวบ้านดอนแคนซึ่งโดย
ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนาใช้สารเคมีในการทำ
เกษตรร้อยละ 85 ของพื้นที่ ทำให้ที่มีสารพิษตกค้างในดิน น้ำ 
อากาศ และผลผลิตของเกษตรกร เป็นสาเหตุหลักท่ีชาวบ้านดอน
แคนเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคร้าย ทีมวิจัยได้ให้เสนอให้คนใน
ชุมชนบ้านดอนแคนหันมาทำเกษตรอินทรีย์แทนใช้แบบเคมี เพื่อ
สุขภาพที่ดีของคนในชุมชน ทำให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้
การทำเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนปันบุญเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 มีสมาชิกจำนวน 35 รายโดยเริ่มจากการ
ทำข้าวอินทรีย์ และได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานต่าง ๆ จนใน
ปัจจุบันหมู่บ้านดอนแคน ได้รับการรับรองจากกรมการค้าภายใน
ให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์  ได้รับการรัยรองผลิตภัณฑ์พืช
อินทรีย์ตามมาตรฐานประเทศไทย (Organic Thailand) จาก
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปัจจุบัน
วิสาหกิจชุมชนปันบุญได้เปลี่ยนมาปลูกผักอินทรีย์เพื่อจำหน่าย
ให้กับผู้บริโภคทั่วไป แมคโคร ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต  และ
จำหน่ายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ เฟสบุ๊กแฟนเพจ ไลน์
ทางการ โดยทำตลาดในแบรน “สวนปันบุญ” ทำให้สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนปันบุญ และเครือข่ายของชุมชน หันมาปลูกผัก
อินทรีย์กันมากยิ่งขึ้น 
 ด้วยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนปันบุญมีจำนวนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมี
เครือข่ายจากชุมชนอื่นที่สนใจเข้าร่วมกับวิสาหกิจชุมชนปันบุญ 
เพื่อผลิตผักอินทรีย์จำหน่าย ทำให้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาปริมาณ
ผักอินทรีย์มีจำนวนมากล้นตลาดในช่วงฤดูหนาวและขาดตลาด
ในช่วงฤดูร้อน ฤดูฝน เนื่องจากไม่มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ ไม่มีการเก็บข้อมูลลูกไร่ที่ชัดเจน ไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลของผักแต่ละชนิดที่สมาชิกปลูกได้ ไม่สามารถคาดการณ์
ปริมาณของผักท่ีจะผลิตออกมาได้ โดยทางวิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ได้เริ่มวางแผนการผลิตร่วมกันโดยบันทึกข้อมูลในกระดาษและ
เก็บเอกสารโดยใช้แฟ้ม ทำให้เกิดปัญหาในการค้นข้อมูล สรุป
ข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจ อีกทั้งเอกสารมีการสูญหาย 
ชำรุด และปริมาณของเอกสารเพิ่มมากข้ึนทุกปี  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวาง
แผนการผลิตผักอินทรีย์ ขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
การวางแผนการผลิตทั้งระบบ เพ่ือเป็นอำนวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรในการเก็บข้อมูลการผลิต ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน 

และสามารถนำข้อมูลการผลิตไปใช้ประกอบการตัดสินในการ
วางแผนการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน อย่างมั่งคั่ง ยั่งยืน 

 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลการผลิตผักอินทรีย์ 

2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการค้นหาข้อมลู
ประกอบการตัดสินใจในการผลิตผักอินทรีย์ 

3. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการวางแผนการผลิตผักอินทรีย์ 
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละโครงการจะต้องมีการพัฒนา
เป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่สามารถแก้ไขปัญหาของ
องค์กรและบรรลุจุดประสงค์ในการทำงานขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้วจะใช้วงจรการพัฒนาระบบ วงจร
ก า รพั ฒ น า ร ะ บ บ  (System Development Life Cycle : 
SDLC) การแบ่งขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบงาน แบ่ง
ออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี ้[1] 

การค้นหาปัญหาขององค์กร เป็นกิจกรรมแรกท่ีสำคัญในการ
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุงโดยใช้ระบบเข้ามาช่วย
นำข้อมูลปัญหาที่ได้มาจำแนกจัดกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญ 
เพื่อใช้คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดมาพัฒนา โดยโครงการที่
จะทำการพัฒนาต้องสามารถแก้ปัญหาที่มีในองค์กรและให้
ประโยชน์กับองค์กรมากท่ีสุด 

การศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์และสรุปผลว่าองค์การมี
ความเหมาะสมหรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนระบบ วิเคราะห์การเสีย
ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ปัจจัยดา้นเวลาน้อย และหาความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้องใน 3 เรื่อง คือ เทคนิคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ 
บุคลากรและความพร้อม และความคุ้มค่า เพื่อใช้นำเสนอต่อ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป 

การวิเคราะห์ เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการที่มี
เพื่อนำไปออกแบบระบบ ขั้นตอนนี้จะศึกษาจากผู้ใช้  โดย
วิเคราะห์การทำงานของระบบเดิมและความต้องการที่มีจาก
ระบบใหม่ จากนั้นนำผลการศึกษาและวิเคราะห์มาเขียนเป็น
แผนภาพผังงานระบบ และทิศทางการไหลของข้อมูล  
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การออกแบบ นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิด 
เพื่อแก้ไขปัญหา โดยในส่วนน้ีจะยังไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียด
และคุณลักษณะเชิงเทคนิค แต่จะเน้นการออกแบบโครงร่าง เพื่อ
นำส่งให้ผู้ออกแบบระบบนำไปออกแบบ ซึ่งข้ันตอนต่อไปจะเริ่มมี
การระบุลักษณะการทำงานของระบบทางเทคนิค รายละเอียด
คุณลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีที่ใช้ ชนิดฐานข้อมูลการ
ออกแบบ เครือข่ายที่เหมาะสม ลักษณะของการนำข้อมูลเข้า 
ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิด และผลลัพธ์ที่ได้ 

การพัฒนาและทดสอบ เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม เพื่อ
พัฒนาระบบจากขั้นตอนที่ออกแบบไว้ เพื่อให้ได้เป็นระบบตาม
คุณลักษณะที่กำหนดไว้ จากนั้นทำการทดสอบหาข้อผิดพลาด 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จนมั่นใจว่าระบบทำงานถูกต้องตรง
ตามความต้องการ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการ
ทำงานของระบบต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อน
นำไปติดตั้งและใช้งานจริง 

การติดต้ัง เป็นขั้นตอนการนำระบบที่พัฒนาจนสมบูรณ์มา
ติดตั้ง และเริ่มใช้งานจริง ในส่วนนี้นอกจากติดตั้งระบบใช้งาน
แล้ว ยังต้องมีการจัดเตรียมขั้นตอนการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์  โดยจัดทำหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้ใช้งานเอกสารประกอบระบบ และแผนการบริการให้
ความช่วยเหลือเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
การซ่อมบำรุงระบบ เป็นขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบต่อเนื่อง
หลังจากเริ่มดำเนินการ ผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายหลัง เช่น ปัญหาเนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ จึง
ควรกำหนดแผนค้นหาปัญหาอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล 
เก็บรวบรวมคำร้องขอให้ปรับปรุงระบบ วิเคราะห์ข้อมูลร้อง
ขอให้ปรับปรุงระบบ จากนั้นออกแบบการทำงานที่ต้องการ
ปรับปรุงแก้ไขและติดตั้ง ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบ
ให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อท่ีจะทราบความพึงพอใจของผู้ใช้ 
3.2 ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) 
 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ อยู่ ในกลุ่ม Markup Language โดย
HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษาที่
ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจหรือเว็บไซต์ถูกพัฒนา
โดย World Wide Web Consortium (W3C) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
กลางที่คอยความคุมและรับรองมาตราฐาน ใช้ภาษา SGML 
(Standard Generalized Markup Language) เป็นแม่แบบใน
การพัฒนาโครงสร้างของการเขียนโดยต้องอาศัยตัวกำกับ (Tag) 

ควบคุมการแสดงผลของ ข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ หรือ
เรียกว่า Elements แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยายเรียกว่า 
Attribute สำหรับระบุหรือควบคุมการแสดงผลของเว็บเพจ ต้อง
อาศัยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ ในการแสดงผลของเว็บเพจหรือ
เว็บไซต์ [2] 
3.3 ภาษาซีเอสเอส (CSS) 
 CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มีลักษณะเป็น
ภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูก
กำหนดมาตรฐานโดย World Wide Web Consortium (W3C) 
เป็นภาษาหนึ่ งในที่ ใช้ในการตกแต่ งเว็บไซต์หรือเอกสาร 
HTML/XHTML ให้มีรูปแบบหน้าตา สีสัน ระยะห่าง สีพื้นหลัง 
รูปแบบพื้นหลัง เส้นขอบและอื่นๆ ตามที่นักพัฒนาเว็บต้องการ 
[3] 
3.4 ภาษาพีเอชพี 
 PHP มาจากคำว่า PHP Hypertext Preprocessor หรือช่ือ
เดิม Personal Home Page เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะ
เซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส 
ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาใน
รูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา 
ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่าย
ต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ให้นักพัฒนาเว็บไซต์
สามารถเขียนเว็บเพจ ที่มีการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว รูปแบบใน
การเขียนคำสั่งการทำงานนั้นสามารถที่จะใช้งานร่วมกับภาษา
เอชทีเอ็มแอล ได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถของภาษาพี
เอชพ ีนั้นสามารถท่ีจะทำงานเกี่ยวกับเว็บแบบพลวัตร์ได้ดี [4] 
3.5 ระบบฐานข้อมูล 
 ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือระบบที่รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกัน เข้าไว้ด้ วยกันอย่างมีระบบมี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูล
จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มท่ีมีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีซอฟต์แวร์ที่ เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ ใช้และ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบ
จัดการฐานข้อมู ล  หรือ  DBMS (Data Base Management 
System) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ ใช้อาจเป็นการสร้าง
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ฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้
ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายใน
โครงสร้างของฐานข้อมูล [5] 
3.6 ภาษาเอสคิวแอล 
 SQL ย่อมาจาก Structure Query Language ถูกพัฒนา
ครั้งแรกโดยบริษัทไอบีเอ็ม เป็นภาษามาตรฐานกลางที่ใช้ในการ
จัดการฐานข้อมูลทำงานร่วมกับฐานข้อมูลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
มีรูปแบบของคำสั่งที่ง่ายต่อการทำงานคล้ายกับภาษามนุษย์ โดย
มีกลุ่มของคำสั่งสำหรับการจัดการฐานข้อมูลดังนี้ [6]  
 1. คำสั่งเอสคิวแอลสำหรับกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล
เป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล การกำหนดโครงสร้าง
ข้อมูล ว่ามีคอลัมน์หรือคุณสมบัติใด ชนิดข้อมูลเป็นประเภทใด 
รวมทั้งการจัดการด้านการเพิ่ม แก้ไข ลบ คุณสมบัติต่างๆ        
ของตารางในการสร้างความสัมพันธ์ และการสร้างดัชน ี
 2. คำสั่งเอสคิวแอลสำหรับจัดการข้อมูล เป็นกลุ่มคำสั่ง       
ที่ถือเป็นแกนหลักสำคัญของภาษาเอสคิวแอล โดยกลุ่มคำสั่ง
เหล่านี้จะใช้ในการ เพิ่มข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล และการสืบค้น
ข้อมูลในฐานข้อมูลตามรูปแบบคำสั่ง 
 3. คำสั่งเอสคิวแอลสำหรับการบริหารระบบฐานข้อมูล     
เป็นกลุ่มคำสั่ งเอสคิวแอลที่ จะช่วยให้ผู้บริหารฐานข้อมูล   
สามารถควบคุมฐานข้อมูลเพื่อกำหนดสิทธิการอนุญาตหรือ    
การยกเลิกการเข้าใช้ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการป้องกัน 
ความปลอดภัยในฐานข้อมูล 
 

4. เคร่ืองมือในการใช้พัฒนาระบบ 
4.1 โปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค๊ด 
 โปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค๊ด (Visual Studio Code)  หรือ Vs 
Code เป็ น โป รแกรม  Code Editor ที่ ใ ช้พัฒ นาแก้ ไขและ
ปรับแต่งระบบสานสนเทศ โดยพัฒนามาจากค่ายไมโครซอฟท์ มี
การพัฒนาออกมาในรูปแบบของ Open Source สามารถ
นำมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับนักพัฒนา
ที่ต้องการความเป็นมืออาชีพ Visual Studio Code รองรับการ
ใช้งานทั้งบน  Windows ,  Macos และ Linux มีการสนับสนุน
ทั้ งภาษา  Javascript , Typescript และ Node.Js สามารถ
เช่ือมต่อกับ  Git ได้ สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มี
เครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เราเลือกใช้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น 
1 .ก ารพั ฒ น า โด ย ใช้ ง าน ภ าษ าอื่ น ๆ ทั้ งภ าษ า  C++,C# 

, Java, Python, Php หรือ Go  2. การกำหนด Themes ต่าง 
ๆ ของโปรแกรม 3. การ Debugger  4. การใช้ Commands 5.
การติดตั้งโปรแกรมเสริม  เป็นต้น [7] 
4.2 โปรแกรมจำลองเคร่ืองบริการแม่ข่ายแชม 
 Xampp เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่รวบรวมโปรแกรมสำหรับ
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ถูกพัฒนาโดย Apache Friends 
ประกอบด้วย 1. Apache Http Server ที่ใช้ในการจำลอง Web 
Server 2. Mariadb ที่ ใช้ในการจำลอง Database Server 3. 
ตัวแปลภาษา PHP และ Perl 4. Phpmyadmin เป็นโปรแกรม
ที่ใช้วนการจัดการฐานข้อมูล Mariadb 5. ส่วนควบคุมการ
ทำงานของระบบ Xampp Control Panel  ผู้พัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันสามารถทดสอบภาษาสคริปหรือเว็บไซต์ภายในเครื่อง
คอมโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต Xampp ง่ายต่อการติดตั้ง
และใช้งานโปรแกรมและไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน จึงเป็นที่
นิยมในหมู่นักพัฒนา [8] 
4.2 โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
 เป็ น ระบบจัดการฐานข้อมู ล เชิ งสั มพั นธ์  (Relational 
Database Management System) พัฒนา โดยบริษัท Mysql 
Ab มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบรองรับ คำสั่ง Sql เป็น
เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นอย่าง
บูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่ รองรับความต้องการของผู้ใช้ 
สามารถทำงานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อ
ให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่ง เครื่องบริการ (Server-
Side Script) เช่น ภาษา Php หรือทำงานร่วมกับโปรแกรม
ประยุกต์  (Application Program) เช่น  ภาษา จาวา หรือ
ภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถ ทำงาน
ได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูล
โอเพนซอร์ส (Open Source) ที่สามารถใช้งานได้ฟรี  ที่ถูก
นำไปใช้งานมากที่ สุด และสามารถทำงานผ่ าน เครือข่ าย
อินเทอร์เน็ตได้ [9] 
4.3 โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน 
 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลที่สร้างโดยภาษาพี
เอชพี ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูล มายเอสคิวแอลหรือมาเรียดีบี 
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยใช้ในการสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง 
ออกแบบโครงสร้างของตาราง กำหนดค่าพื้นฐานของตาราง 
จัดการข้อมูลดัชนีของฐานข้อมูล รวมไปถึงการกำหนดสิทธิ์การ
เข้าถึงข้อมูล และใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล การเพิ่ม 
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ปรับรุง ลบข้อมูลในตาราง สามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
อื่น ส่งออกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน 
เป็นโอเพนซอร์ส สามารถใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  [10] 
 
4.4 บูทแสปเฟรมเวิร์ค (Bootstrap Framework) 

 เป็นคือชุดคำสั่งที่ประกอบด้วยภาษา CSS , Html และ Java 
Script เป็นชุดคำสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกำหนด รูปแบบการ
พัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเว็บไซต์  ( 
User Interface ) เร าจึ งส าม ารถ เรี ยก  Bootstrap ว่ า เป็ น 
Front- End Framework คือใช้สำหรับพัฒนาเว็บไซต์ส่วนการ
แสดงผล ซึ่งแตกต่างจากภาษาประเภท Server Side Script 
อย่าง PHP, Python หรือภาษาอื่น ๆ Bootstrap ถูกพัฒนาขึ้น
โด ย  Mark Otto แ ล ะ  Jacob Thornton ที ม พั ฒ น าข อ ง 
Twitter Inc. ก่อนหน้านี้ใช้ช่ือว่า Twitter Blueprint และเปิด
ให้นักพัฒนาสามารถนำไปใช้งานพัฒนาเว็บไซต์ได้แบบฟรี  
(Open Source) ในช่ือว่า Bootstrap Framework มี Ui เริ่ม
ต้นแบบท่ีสวยงามและใช้งานง่าย มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นเวอร์ช่ัน 3.3.0 เป็นที่นิยมของนักพัฒนาทั่ว
โลก ทำให้สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ง่าย โค๊ดหรือชุดคำสั่ง
ต่าง ๆ มีการจัดการอย่างเป็นระบบมี Folder ต้นแบบแค่ 3 ส่วน
คือ JS , CSS , Fonts ทำประหยัดเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์และ
นำไปพัฒนาต่อได้ง่าย เป็น Responsive Framework พัฒนา
เว็บไซต์ที่รองรับการแสดงผลได้หลากหลายอุปกรณ์ [11] 

 
5. ผลการดำเนินงาน 

5.1 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของระบบ 
 ฐานข้อมูลการวางแผนการผลิตผักอินทรีย์ ประกอบด้วย
ตารางเชิงสัมพันธ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด 10 ตาราง 
ประกอบไปด้วย 1.ข้อมูลสมาชิก 2.ข้อมูลตำแหน่ง 3.ข้อมูลผัก  
4.ข้อมูลต้นกล้า 5.ข้อมูลตำแหน่งของแปลงปลูก  6.ข้อมูล
โรงเรือน 7.ข้อมูลแปลงปลูก 8.ข้อมูลบล็อกที่ปลูกผัก 9.ข้อมูล
การสั่งผลิต 10.ข้อมูลกิจกรรมแปลง โดยมีรายละเอียดของตาราง 
ตามภาพที่ 1 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 ภาพแสดงโครงสร้างของข้อมูลในระบบ 

 โดยมีรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลตามแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ตามรายละเอียด ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพ 2 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 

5.2 ส่วนติดต่อของผู้ใช้ 
 เว็บแอปพลิเคชันวางแผนการผลิตผักอินทรีย์โดยใช้ภาษาพี
เอชพีทำงานร่วมกับฐานข้อมูลตามที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยส่วน
การทำงานทั้งหมด 5 ระบบดังน้ี 
 1. ระบบการตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งาน 
 2. ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก 
 3. ระบบจัดการข้อมูลผัก / ต้นกล้า 
 4. ระบบจัดการข้อมูลโรงเรือน / แปลงปลูก 
 5. ระบบจัดการข้อมูลการสั่งผลิต 

 ระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน  เป็นระบบที่ ใช้ในการ
ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้ต้องระบุ
ช่ือผู้ใช้งานระบบ และรหัสผ่านก่อนใช้งาน จากนั้นระบบจะทำ
การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานและเข้าสู่หน้าจอการทำงานหลัก
ตามสิทธ์ิการใช้งานตามแต่ละประเภทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มประธานและเจ้าหน้าที่ 2. กลุ่มของสมาชิกของวิสาหกิจ 
โดยมีรายละเอียดตามภาพท่ี 3 - 5 
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ภาพ 3 หน้าจอตรวจสอบสิทธิก์ารใช้งาน  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 หน้าจอการทำงานหลกัของประธาน เจา้หน้าที ่

 ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการ
ข้อมูลของสมาชิก ประธานและเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้ามาใช้งาน
และจัดการข้อมูลได้ โดยมีรายละเอียดตามภาพท่ี 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5 หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชกิ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 6 หน้าจอเพิ่ม แก้ไขข้อมูลสมาชิก 

 ระบบจัดการจัดการข้อมูลผัก/ต้นกล้า เป็นระบบที่ใช้ในการ
จัดการข้อมูลผัก/ต้นกล้า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผักที่จะปลูก 
และข้อมูลการเพาะต้นกล้าสำหรับวางแผนการผลิต  โดยมี
รายละเอียดตามภาพท่ี 7-10 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 7 หน้าจอจัดการข้อมูลผัก  

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 8 หน้าจอเพิ่ม แก้ไขข้อมูลผกั 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 9 หน้าจอจัดการข้อมูลต้นกลา้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 10 หนา้จอเพิ่ม แก้ไขขอ้มูลต้นกลา้ 
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 ระบบจัดการข้อมูลโรงเรือน/แปลงปลูก เป็นระบบที่ใช้ใน
การจัดการข้อมูลแปลงที่ดิน จัดการข้อมูลโรงเรือน จัดการข้อมูล
แปลงปลูกของสมาชิก โดยเจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลที่ดิน 
โรงเรือน แปลงปลูก และตรวจสอบสถานะของแปลงปลูก และ
กิจกรรมของแปลงปลูกในแต่ละแปลงที่สมาชิกแต่ละคนได้บันทึก
ข้อมูลกิจกรรมแปลงมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนประกอบการ
ตัดสินใจและควบคุมคุณภาพการผลิตผัก โดยมีรายละเอียดตาม
ภาพที ่11-13  

 
ภาพ 11 หนา้จอแสดงข้อมูลแปลงที่ดินที่ลงทะเบียนไว้ 

 
ภาพ 12 หนา้จอขอ้มูลโรงเรือนของสมาชิกพร้อมสถานะแปลงปลูก 

ภาพ 13 หนา้จอแสดงข้อมูลแปลงปลูก 
 

 ระบบระบบจัดการข้อมูลการสั่งผลิต เป็นระบบที่ใช้ในการ
จัดการข้อมูลการสั่งผลิตผัก ซึ่งมีการเช่ือมโยงข้อมูลจากข้อมูล
โรงเรือน/แปลงปลูก และข้อมูลต้นกล้า โดยเจ้าหน้าที่สามารถ
ค้นหาข้อมูลแปลงที่ดิน โรงเรือน แปลงปลูก ข้อมูลต้นกล้า ที่มี
สถานะพร้อมปลูกเพื่อสั่งให้สมาชิกผลิตผัก เจ้าหน้าที่สามารถ
บันทึกข้อมูลการสั่งผลิตและสั่งสร้างคิวอาร์โค้ดให้กับสมาชิกเพื่อ
นำไปใช้ในการติดตามการผลิตผักต่อไป โดยมีรายละเอียดตาม
ภาพที ่14 - 15 

 
ภาพ 14 หนา้จอแสดงข้อมูลแปลงที่ดินสำหรับสั่งผลิตผัก 

 
ภาพ 15 หนา้จอสั่งผลิตผักให้กับสมาชกิ 

 
ภาพ 16 หนา้จอแสดงข้อมูลการสั่งผลิต  
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6. สรุปผลการดำเนินงาน 
     จากการสำรวจผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันจำนวน 30 ราย 
พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในเว็บแอปพลิเคชันในระดับมาก โดย
ประเด็นต่าง ๆ สามารถสรุปดังตารางที่ 1 ดังนี ้

ตาราง 1 แสดงความพึงพอใจตอ่ประสทิธิภาพของระบบ 

ปัจจัยดา้นประสิทธิภาพของระบบ �̅� S.D. ความสำคัญ 
1. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง ครบถว้น 4.49 0.62 มาก 
2. ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการใช้งาน 4.27 0.80 มาก 
3. สารสนเทศที่ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

4.58 0.51 มากที่สุด 

4. ข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบนั 4.42 0.66 มาก 
5. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.68 0.65 มากที่สุด 
6. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 4.16 0.71 มาก 

7. มีการจัดระดับความปลอดภยัหรือกำหนดสิทธิ์
ในการเข้าถึงสารสนเทศ 

4.29 0.54 มาก 

8. ระบบเสถียร การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา 4.04 0.56 มาก 

9. มีการทำงานและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 4.49 0.41  

10. การจัดหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา 4.51 0.32 มากที่สุด 

11. มีระบบการรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนตวั 4.00 0.71 มาก 

12. รูปแบบการแสดงผลมีความสวยงาม 4.27 0.46 มาก 

สรุป 4.35 0.58 มาก 

 
7. อภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์พบว่าประเด็นที่ผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเค
ชันวางแผนการผลิตผักอินทรีย์ มีความพึงพอใจในระดับมากที่
สูงสุดมี 3 ประเด็น คือ ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สารสนเทศท่ี
ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัด
หมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา สามารถสรุปได้ว่าเว็บแอปพลิเค
ชันที่พัฒนาตอบสนองตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน 
สามารถใช้งานได้ง่ายทำให้เกษตรกรได้รับข้อมูลการผลิตผักและ
นำมาใช้วางแผนประกอบการตัดสินใจได้ สิ่งที่ควรพัฒนาต่อควร
ให้พัฒนาระบบให้สามารถทำงานบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่และ
ปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อวิเคราะห์ ออกแบบ  

พัฒนาและประเมินระบบ การพัฒนาแชทบอทเพื่อสนับสนนุการ
ขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา เว็บไซต์ขายเสื้อผ้าแฟชั่น การ
พัฒนาครั้งนี้อาศัยแนวคิดการวิจัยและพัฒนาตามหลักการวงจร
การพัฒนาระบบ เครื่องมือในการพัฒนาประกอบไปด้วย Visual 
Studio Code 2019, Dialogflow, Photoshop ภาษาโปรแกรม
ไ ด ้ แ ก ่  HTML5 , PHP, SQL กา รจ ั ด ก า ร ฐ านข ้ อม ู ล ด ้ ว ย 
phpMyAdmin ผลการศึกษาพบว่า ได้ระบบการพัฒนา  

แชทบอทเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา 
เว็บไซต์ขายเสื ้อผ้าแฟชั ่น ซึ ่งสามารถทำงานได้ตรงกับความ
ต้องการของผ ู ้ ใช ้  ตลอดจนพัฒนาเว ็บแอพพลิเคชั ่นด ้วย
สถาปัตยกรรมระบบแบบไคแอน-เซิร์ฟเวอร์ และผลการประเมิน
ระบบ พบว่า การวัดประสิทธิภาพการสืบค้น ผลปรากฏว่า ได้ค่า
ความแม่นยำเฉลี่ยหรือความสามารถในการขจัด (Precision) ที่ 
100.00 เปอร์เซ็นต์ และค่าความความถูกต้องหรือความสามารถ
ในการดึงข้อมูลเฉลี่ย (Recall) ที่ 92.11 เปอร์เซ็นต์  

ค ำ ส ำ ค ั ญ  – ป ั ญ ญ า ป ร ะ ด ิ ษ ฐ์ , ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล
ภาษาธรรมชาติ, การเรียนรู้ของเครื่อง, แชทบอท 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to analyze, design, 
develop, and evaluate Developing Chatbot for Online 
Shopping: A Case Study the sale of fashion clothes This 
study used Research and Development Methodology 
based on the principle of the System Development Life 

Cycle. The development tools were Visual Studio Code 
2019, Dialogflow, Photoshop. The computer language 
were HTML5, PHP, SQL. phpMyAdmin was database 
management system. The result of query performance 
measurement Obtained Average Accuracy or Clearance 
of 100.00 percent and Recall accuracy of 92.11 percent. 

Keywords -- Artificial Intelligence, Natural 
language Processing, Machine learning, Chatbot 

 
1. บทนำ 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามี
บทบาทในการดำเนินงานทางธุรกิจการขายเสื้อผ้าแฟชั่น ด้าน
การส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพื่ออำนวยความ
สะดวกต่างๆ และหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการนำมาใช้เป็นจำนวน
มากในปัจจุบันคือ แชทบอท (Chatbot) คือโปรแกรมที่คอยทำ
หน้าที ่ตอบกลับการสนทนาแบบอัตโนมัติด้วยตัวอักษรเพื่อ
อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร การให้ข้อมูล และการตอบ
คำถามต่างๆ ใช้เครื ่องมือ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
(Natural language processing : NLP) ในการประมวลผล
ข้อความที่มาจากภาษาของมนุษย์ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน และการเรียนรู ้ของเครื ่อง (Machine learning) คือ
การศึกษาการรู้จำแบบ และการสร้างอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้
ข้อมูลและทำนายข้อมูลได้ด้านธุรกิจการขายเสื้อผ้าแฟชั่น และ
เทคโนโลยีนี ้ได้กลายเป็นผู ้ช่วยอัจฉริยะที ่หลายบริษัทมีการ
นำมาใช้กับธุรกิจออนไลน์  ในการสื ่อสารกับกลุ ่มลูกค้าทุก
ประเภท 
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 แชทบอท เป็นผลผลิตหนึ่งในแนวคิด AI สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีอยู่และตอบกลับการสนทนาแบบอัตโนมัติ หากบริษัท
หรือธุรกิจที ่เร ิ ่มมีล ูกค้าเป็นจำนวนมาก และมีต ัวสินค้าที่
หลากหลาย และแต่ละตัวนั้นมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจ 
การคอยตอบคำถามหรือบริการลูกค้าอาจทำได้ยาก ต่างจาก
องค์กรใหญ่ๆที่มีฝ่ายทำหน้าที่บริการลูกค้าโดยตรง แชทบอทจึงมี
บทบาทในการเข้ามาช่วยในกลุ่มธุรกิจต่างๆ หลักการของAI คือ
การคิด วิเคราะห์ เก็บข้อมูล สรุปผลตรงตามเป้าหมายและ
สามารถสั่งการ หรือการพยากรณ์ที่แม่นยำและได้รับความนิยม
ช่วยในการสนับสนุนการส่งเสริมการขาย แชทบอทจะช่วยตอบ
ปัญหาของลูกค้าหรือข้อซักถามต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วตรงตาม
ประเด็น สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้มากขึ้น มีการแนะนำ
เกี ่ยวกับต ัวส ินค้าแต่ละชนิดได ้ง ่าย การนำเสนอข่าวสาร 
โปรโมชั่นที่อัปเดตของร้านค้าตามช่วงเวลาต่างๆ และการนำ
เทคโนโลยี AI มาใช้ จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ และ
การเก็บฐานข้อมูล ซึ่งมีข้อมูลเป็นจำนวนมากในที่นี่จึงใช้ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ในด้านการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็น ความสำคัญของการ
พัฒนาแชทบอทเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา 
เว็บไซต์ขายเสื้อผ้าแฟช่ัน จากข้างต้นจึงสนใจในเรื่องเทคโนโลยี  
แชทบอทเพื่อสนับสนุนการขายเสื ้อผ้าแฟชั่น คณะผู้ศึกษาจึง
ค้นคว้าและศึกษาเทคโนโลยีแชทบอท เพื่อออกแบบและพัฒนา
แชทบอทเพื่อสนับสนุนการขายเสื้อผ้าแฟช่ัน 
 

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 2.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการพัฒนาแชทบอท
เพื่อสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา เว็บไซต์ขาย
เสื้อผ้าแฟช่ัน 
 2.2 เพื่อพัฒนาแชทบอทเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ 
กรณีศึกษา เว็บไซต์ขายเสื้อผ้าแฟช่ัน 
 2.3 เพื่อประเมินระบบการพัฒนาแชทบอทเพื่อสนับสนุนการ
ขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา เว็บไซต์ขายเสื้อผ้าแฟช่ัน 

 
 
 
 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 3.1 การพัฒนาแชทบอทด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Dialogflow 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์หา Intent ว่าข้อความที่ผู้ใช้
พิมพ์มานั้น มีเนื้อความแบบไหน เช่น สวัสดี, ดีจ้า, ฮัลโหล  

3.2 โปรแกรม Visual Studio Code 2019 เป็นโปรแกรม  
Code Editor  ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด โดยมาจากค่าย
ไมโครซอฟท์ ที่มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ OpenSource 
จึงสามารถนำมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ทีสต้องการความเป็นมือ
อาชีพ  ซึ่ง  Visual Studio Code  นั้น เหมาะสำหรับนักพัฒนา
โปรแกรมที่ต้องการใช้งานกับแพลตฟอร์ม มีการรองรับการใช้
งานท้ังบน  Windows ,  macOS และ  Linux 

3.3 โปรแกรม Xampp 5.6.31 โปรแกรม Apache web 
server ไว้จำลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต์
ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะ
มาพร้อมกับ PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นที่เป็นที่
น ิ ยม MySQL ฐานข ้อม ูล  Apache จะทำหน ้าท ี ่ เป ็น เว็บ 
เซิร์ฟเวอร์ Perl อีกทั้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL  phpMyAdmin 

3.4 ภาษาเอชทีเอ็มแอล 5 (HTML5) ภาษามาร์กอัป ที่ใช้
สำหรับเขียน website ซึ่ง HTML5 น้ีเป็นภาษาท่ีถูกพัฒนาต่อมา
จากภาษา HTML และพัฒนาขึ้นมาโดย WHATWG (The Web 
Hypertext Application Technology Working Group) โ ด ย
ได้มีการปรับเพิ่ม Feature หลายๆอย่างเข้ามาเพื่อให้ผู้พัฒนา
สามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

3.5 ภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะ
เซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส 
ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาใน
รูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั ่งมาจากภาษา 
ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อ
การเรียนรู้ 

3.6 ภาษาเอสคิวแอล (SQL) เป็นภาษามาตรฐานในการ
เข้าถึง ฐานข้อมูล เราสามารถใช้งานภาษา SQL ได้จากโปรแกรม
ต่างๆ ที่ต้องทำการกับระบบฐานข้อมูล เช่น ใช้ SQL ในการทำ
การดึงข้อมูล (Retrieve Data) จากฐานข้อมูล และมันเป็น
มาตรฐานกลางที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลต่างๆ โดยเป็นมาตรฐาน
ของ ANSI (American National Standard Institute) 
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4. วิธีการดำเนินการศึกษา 
4.1 การศึกษาองค์กร  

บริษัทหรือธุรกิจที่เริ่มมีลูกค้าเป็นจำนวนมาก และมีตัวสินค้า
ที่หลากหลาย และแต่ละตัวนั้นมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจ 
การคอยตอบคำถามหรือบริการลูกค้าอาจทำได้ยาก ต่างจาก
องค์กรใหญ่ๆ ที่มีฝ่ายทำหน้าที่บริการลูกค้าโดยตรง แชทบอทจึง
มีบทบาทในการเข้ามาช่วยในกลุ่มธุรกิจต่างๆ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 ผังงานระบบเดิม 

 

4.2 การศึกษาปัญหา  
4.2.1 ร้านค้าท่ีมีจำนวนพนักงานท่ีน้อย ทำให้การตอบคำถาม

ไม่ทัน ปล่อยให้ลูกค้ารอคำตอบ อาจทำให้เสียลูกค้าไปได้  
4.2.2 การนำเสนอข่าวสารหรือโปรโมชั่นที่อัปเดตของร้านค้า

ผ่านช่องทางอื่น ทำให้ไม่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า  
4.2.3 ลูกค้าทักแชท แอดมินอ่านไม่ตอบหรือตอบช้า ลูกค้า

เปลี่ยนใจไปร้านอื่น  
4.2.4 แอดมินเพจร้านค้าที่ทำงานตามช่วงเวลา 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2 Ontology ออนโทโลย ี

 
4 . 3  ก า ร อ อ ก แ บ บ ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ร ะ บ บ  ( System 
Architecture)  

การพัฒนาแชทบอทเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ 
สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ ผ่านเว็บเบรา
เซอร์ รับรองการสนทนาท่ีเป็นภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 แสดงสถาปัตยกรรมการพัฒนาแชทบอท 
 

สถาปัตยกรรมการพัฒนาแชทบอทเพื่อสนับสนุนการขายสินค้า
ออนไลน์ กรณีศึกษา เว็บไซต์ขายเสื้อผ้าแฟช่ัน 

 4.3.1 ลูกค้าส่งข้อความมาหาแชทบอท 
 4.3.2 NLU component (Natural Language 

Understanding) จะทำการแยกเจตนา (Intent) และเอ็นทิตี้ 
(Entities) เป็นคำๆ ไว ้

4.3.3 Tracker คือการตรวจจับว่าประโยคนั้นมีเจตนากี ่คำ 

และ Slots เปรียบเสมือนเป็น Primary Key เจตนา อย่างเช่นใน

ประโยคนั้นมีเจตนามากกว่า 1 คำ จะเป็น เจตนา01, เจตนา02, 

เป็นต้น 

 4.3.4 Dialogflow จะส่งเจตนาและเอนทิตี้ ไปหาฐานข้อมูล 
(Database) เพื่อแปลภาษา หาความหมายว่าคืออะไรและต้อง
หาข้อมูลที ่ไหน พิจารณาจากเจตนาก่อนแล้วเอาเอนทิตี ้มา
พิจารณาด้วยเพื่อให้เจตนาชัดเจนขึ้น กระบวนการทำงานจะวน
ลูปใน Dialogflow จนกว่าจะแปลครบ ทุกเจตนาและเอนทิตี้ 

 4.3.5  Based on previous เป็นการมองในรูปประโยคนั้นๆ 
อาจมีแต่เอนทิตี้ แต่ไม่มีเจตนา ทำให้แชทบอทไม่เข้าใจถึงเจตนา 
ในส่วนนี้จึงใช้ Based on previous ในการดูข้อความก่อนหน้า
ว่าพูดถึงเจตนาอะไรอยู่ ถ้ายังไม่เห็นเจตนาก็จะถอยไปข้อความ
ถัดไป และนำเจตนามาใช้ เช่นในตัวอย่าง ลูกค้าส่งข้อความมาว่า 
“มีไซต์อะไรบ้างครับ” เจตนาคือ หาสินค้า  

 4.3.6  เมื่อทำการแปลเจตนาและเอนทิตี้ครบแล้ว เครื่องมือ
สร้างข้อความ (Message Generator) จะรับเจตนาและเอนทิตี้ 
มาจาก Dialogflow และทำการเรียบเรียงเจตนากับเอนทิตี้ ให้
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เป็นประโยคและสัมพันธ์กัน จึงส่งข้อความไปยังลูกค้า การตอบ
กลับนี้รวมถึงการส่งลิงค์สินค้าไปยังลูกค้าด้วย 

 
5. ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพเว็บไซต์เสื้อผ้าแฟชั่น ใน
การใช้บริการการพัฒนา แชทบอทเพื่อสนับสนุนการขายสินค้า
ออนไลน์ กรณีศึกษา เว็บไซต์ขายเสื้อผ้าแฟช่ัน 
5.1 การประเมินออนโทโลยี  

ผลการประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมของออน
โทโลยีการพัฒนาแชทบอทเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ 
กรณีศึกษา เว็บไซต์ขายเสื ้อผ้าแฟชั ่น โดยผู ้เชี ่ยวชาญ เพื่อ
ประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมของออนโทโลยีที่
พัฒนาขึ้น และนำผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงออน
โทโลยีให้มีความเหมาะสมยิง่ขึ้น ผลการประเมินพบว่า มีความถูก
ต้องในระดับ มากโดยมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.7 ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.48  
5.2 ประเมินประสิทธิภาพจากความสามารถในการค้น  

ว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ โดยการวัดค่าความ

แม่นยำ (Precision) และค่าความถูกต้อง (Recall) ซึง่มีผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยสุ่มเลือกคำค้นจำนวน 20 
คำค้น เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยใช้วิธีสุ่ม
อย่างง่าย 

ตาราง 1 แสดงผลการประเมินประสิทธภิาพของระบบ 
โดยพิจารณาจากค่า Precision และ Recall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตาราง 1 ผู้วิจัยได้ทำการทดลองใช้คำสืบค้นจำนวน 20 คำ 
เพื่อนำมาใช้ในการทดสอบการวัดประสิทธิภาพการสืบค้น ผล
ปรากฏว่า ได้ค่าความแม่นยำเฉลี่ยหรือความสามารถในการขจัด 

(Precision) ที่ 100.00 เปอร์เซ็นต์ และค่าความความถูกต้อง

หรือความสามารถในการดึงข้อมูลเฉลี ่ย (Recall) ที ่ 92.11 
เปอร์เซ็นต์ จากการพัฒนาแชทบอทเพื่อสนับสนุนการขายสินค้า
ออนไลน์ กรณีศึกษาเว็บไซต์ขายเสื้อผ้า ขั้นตอนการวิจัยเริ่มจาก
การพัฒนากรอบแนวคิดของงานวิจัยโดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจหัวข้อ และบริบทของเรื่องที่
กำลังศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อพัฒนาแชทบอท โดยมี
การศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้แชทบอทมีความ
ถูกต้องและแม่นยำในการตอบคำถามลูกค้า และการตอบลูกค้าที่
รวดเร็ว ช่วยลดจำนวนการจ้างพนักงาน ช่วยเพิ่มการตัดสินใจ
สั่งซื้อสินค้าในช่วงเวลาที่แอดมินไม่สามารถตอบแชทได้ ทำให้
ยอดขายเพิ่มขึ้นให้กับร้านค้า และแชทบอทสามารถประยุกต์ใช้
กับธุรกิจอื่นๆ ได้ 

 
6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยได้พัฒนาแชทบอทเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ 
กรณีศึกษาเว็บไซต์ขายเสื้อผ้าแฟชั่น ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนา
โดยได้ศึกษาเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องและการประเมิน
ความถูกต้องของออนโทโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้น นำมา
พัฒนาระบบตามกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC ทั้ง 5 ขั้นตอน 
โดยมีการวางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ระบบงาน
ใหม่ของเว็บไซต์ขายเสื้อผ้าแฟชั่น การออกแบบ Ontology E-R 
Diagram Data Dictionary และการออกแบบสถาปัตยกรรม
ระบบ การพัฒนาระบบโดยโครงสร้างการทำงานของการพัฒนา
แชทบอทเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์  

ผลการศึกษาการค้นหาคำของ Chatbot ของการพัฒนา   
แชทบอทเพื ่อสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา 
เว็บไซต์ขายเสื้อผ้าแฟชั่น วัดค่าความแม่นยำ (Precision) ค่า
ความระลึก (Recall) มีค่าเท่ากับร้อยละ 100 และร้อยละ 92.11 
ตามลำดับ 

ผลการศึกษาการค้นหาคำของ Chatbot ของการพัฒนาแช
ทบอทเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา เว็บไซต์

ขายเสื้อผ้าแฟช่ัน โดยพิจารณาจากการวัดค่าเฉลี่ย (�̅�) 3.7 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.48 พบว่าผลการความถูกต้อง
และความเหมาะสมของออนโทโลยีระอยู่ในระดับ มาก 
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6.1 ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังนี้ 
6.1.1 Chatbot ที่รองรับภาษาอังกฤษ ในการสนทนากับ

ชาวต่างชาติ 
6.1.2 พัฒนา Chatbot ให้มีการแนะนำเกี่ยวกับตัวสินคา้แต่

ละชนิด ของกลุ่มลูกค้าท่ีสนใจสินค้าแต่ละประเภท เป็นหมวดหมู่
ที่เข้าใจง่าย 

6.1.3 ควรเพิ่มคำถามและคำตอบของสินค้า ให้ครอบคลุมใน
หลายประเด็นมากกว่า 
6.2  ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 

6.2.1 การใช้เทคโนโลยี AI มาพัฒนาแชทบอทสนทนาใน
รูปแบบเสียง Voicebot เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เสียง พูดถาม
คำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่น รายละเอียดของ
สินค้าภายในร้าน 

6.2.2 เจาะลึกลูกค้า มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่สำคัญไว้
สำหรับการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าจากประวัติการ
สนทนา 
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บทคัดย่อ 
 การซื้อขายรูปแบบออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบและได้รับ
ความนิยมอย่างมาก การซื้อขายดังกล่าวยังสามารถช่วยให้ผู้ใช้
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าและอำนวยความสะดวกในการซื้อ
ขายได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเว็บแอปพลิเคชันมาช่วยในการ
ดำเนินการของผู้ประกอบการ อีกท้ังเว็บแอปพลิเคชันการซื้อขาย
ต้นไม้ยังไม่แพร่หลายในกลุ่มของการเกษตรกรเพื่อใช้เป็น
สื่อกลางในการติดต่อกับกลุ่มผู้ใช้งาน แต่ยังมีผู้ใช้งานบางกลุ่ม
ต้องการเลือกซื้อสินค้าในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีก
ทางเลือกในการซื้อสินค้าและทำให้มีความหลากหลายขึ้น 
ตลอดจนการนำเสนอด้านคุณภาพและราคาเหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้ ใช้ ดังนั้นผู้พัฒนาจึงนำเว็บแอปพลิเคชันและ
ฐานข้อมูลมาช่วยในการตรวจสอบรายการซื้อขาย และนำเสนอ
ข้อมูลสินค้าให้ผู้ใช้งาน 
คำสำคัญ -- เว็บแอปพลิเคชัน, การพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ร้าน
ขายต้นไม ้
  

ABSTRACT 
 There are various of online shopping and great 
popularity. As mention previously the shopping it 
helps to sustain the product information and serves 
the operations is better. A web application that has 
helped sereral of entrepreneurs in the operation. 
Moreover, the web application of tree shopping is not 
yet extensive among farmers, which at to use in 
communicate with users. But some users have 
required the online shopping as an alternative to 
purchasing products and making it more diverse. As 

well as offering in the quality and price to suitable of 
the user requirements. Therefore, the developers are 
using web applications and databases for review of 
online shopping transactions and offer product 
information to users is better.  
Keywords -- Web Application, e-Commerce, Plant 
Shop 
 

1. บทนำ 
 ในปัจจุบันธุรกิจร้านขายต้นไม้เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญและ
กำลังเป็นที่รู้จักอย่างมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้คนเริ่มหันมา
สนใจด้านการเกษตรมากขึ้น ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
อีกทั้งยังช่วยเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้จึงได้มีร้าน
ไม้ประดับเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ร้านขายไม้ประดับส่วนใหญ่
จะขายในรูปแบบของการขายทางหน้าร้าน ซึ่งอาจไม่สะดวกต่อ
ลูกค้าที่อยู่ไกล หรือไม่สะดวกมาเลือกซื้อสินค้าที่หน้าร้าน จึงทำ
ให้ร้านขายไม้ประดับอาจขาดรายได้ในส่วนนี้  
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็น
ความสำคัญจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์
ดั งกล่ าวจะสนับสนุนและรองรับความต้องการของกลุ่ ม
ผู้ประกอบการร้านขายไม้ประดับและลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ 
โดยเว็บไซต์จะสามารถเข้าตรวจสอบ และเลือกซื้อสินค้าใน
รูปแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งาน
และร้านสามารถตรวจสอบการสั่ งซื้อของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มช่องทางในการอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้บริโภคมากขึ้นอีกด้วย โดยนำภาษาพีเอชพีและระบบ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลมาใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน       
ในบทความความฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ ทฤษฎีที่
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เกี่ยวข้อง วิธีการดำเนินงานวิจัย ผลการดำเนินงาน สรุปผลการ
ดำเนินงาน และข้อแนะการดำเนินงานวิจัย ตามลำดับ 

 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 บทความนี้ได้นำทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย การ
พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การตลาดออนไลน์  
ฐ า น ข้ อ มู ล  MySQL ภ า ษ า  PHP, SQL, HTML5, CSS,  
โปรแกรม Dreamweaver และ XAMPP ตามลำดับ 
2.1 Marketing Online ในยุค Digital Disruption 
 Marketing [1 ]  ก า ร ท ำ  Marketing ใ น ยุ ค  Digital 
Disruption เป็นโจทย์ที่ท้าทายนักการตลาดไม่น้อย ด้วยวิธีการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต่างไปจากการตลาดยุคก่อน ข้อดีของ Digital 
Marketing คือสามารถเลือกทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายได้
ค่อนข้างชัดเจน และมีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้ โดยเฉพาะ 
Social Media ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้
ตามความสนใจ ทำให้ การแข่ งขันสู งตาม ไปด้ วย แต่ ใน
ขณะเดียวกันการตลาดแบบ Offline ก็เป็นเรื่องที่ยังมองข้าม
ไม่ได้เช่นกัน เพราะสินค้าบางชนิดผู้ซื้อก็ยังชอบที่จะได้จับต้อง 
เห็นของจริงก่อนตัดสินใจซื้อ เช่นสินค้ากลุ่มความเกี่ยวพันสูง 
(High Involvement) แบบบ้าน รถ หรือทรัพย์สินมีค่า นักการ
ตลาดในยุคนี้จึงมีคำถามในใจคล้ายๆ กัน คือจะทำ Marketing 
อย่างไรให้ เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและขายของได้จริง Motive 
Influence มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำ Marketing ในยุคปัจจุบัน
หลายอย่างด้วยกัน 
2.2 ฐานข้อมลูมายเอสคิวแอล (MySQL Database) 
 MySQL [2] ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลเป็นข้อมูลแบบเปิดที่
ได้รับความนิยมมากซึ่งการเติบโตของเว็บแอปพลิเคชันทำให้
เทคโนโลยี ISV หรือองค์กรขนาดใหญ่มีการนำเอาฐานข้อมูลมาย
เอสคิวแอลไปช่วยในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกทั้งยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
และรองรับการขยายตัวของแอปพลิเคชันอีกด้วย 

 
ภาพ 1 หน้าจอเว็บไซต์หลักระบบฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล 

2.3 ภาษาสคริปต์พีเอชพี (PHP Language) 
 

 
ภาพ 2 หน้าจอเว็บไซต์หลักภาษาสคริปต์พีเอชพี 

 
 ภาษา PHP [2] เป็นภาษาสคริปต์ที่ได้รับความนิยมมากซึ่ง
เป็นภาษาที่เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยเฉพาะ
ในทางทางปฏิบัติสามารถพัฒนาได้รวดเร็วและยืดหยุ่น  
2.4 เคร่ืองมือพีเอชพีมายแอดมิน (PHPMyAdmin) 
 เครื่องมือพี เอชพีมายแอดมิน (PHPMyAdmin) [2] เป็น
เครื่องมือที่พัฒนาด้วยภาษาพีเอชพีเป็นฟรีซอฟต์แวร์ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอ
ลผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน สามารถรองรับการดำเนินการต่าง ๆ 
บนฐานข้อมูลได้ เช่น การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง การ
เพิ่มข้อมูล เป็นต้น 
2.5 ภาษา SQL 
 

 

SET column1 = value1, column2 = value2...., columnN 
= valueN 

 

ภาพ 3 คำสั่งภาษา SQL 
 
 SQL [3] SQL มาจากคำว่า Structured Query Language 
เป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึง ฐานข้อมูล เราสามารถใช้งาน
ภาษา SQL ได้จากโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องทำการกับระบบ
ฐานข้อมูล เช่น ใช้ SQL ในการทำการดึงข้อมูล (Retrieve Data) 
จากฐานข้อมูล และมันเป็นมาตรฐานกลางที่ ใช้ในระบบ
ฐานข้อมูลต่ างๆ โดยเป็นมาตรฐานของ ANSI (American 
National Standard Institute)  
 
 



3411 

 

2.6 HTML5 
 

 
ภาพ 4 โครงสร้างเอกสาร HTML5 

 
 ภาษา HTML [4] (Hyper Text Markup Language) คื อ 
ภาษาพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้นกำเนิด
ของเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และ
มีการพัฒนาภาษา HTML4 ให้กลายเป็น HTML5 เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น เช่น การตรวจสอบ Text 
Field ประเภทต่างๆ ได้แก่ ตรวจสอบอีเมล ตรวจสอบตัวเลข 
ตัวเลือกสี ตัวเลือกวันเดือนปี เป็นต้น และ HTML5 คือ ภาษา
มาร์กอัป ท่ีใช้สำหรับเขียนเว็บไซต์ ซึ่ง HTML5 นี้เป็นภาษาที่ถูก
พัฒนาต่อมาจากภาษา HTML และพัฒนาขึ้นมาโดยได้มีการปรับ
เพิ่ม Feature หลายๆอย่างเข้ามาเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถนำไปใช้
งานต่อยอดได้ง่ายมากยิ่งข้ึน 
2.7 CSS 
 

  
ภาพ 5 ไวยากรณ์ภาษา CSS 

 
 CSS [5] ย่อมาจาก Cascading Style Sheet  มักเรียกโดย
ย่อว่า "สไตล์ชีต" คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการ
แสดงผลเอกสาร  HTML โดยที่ CSS กำหนดกฏเกณฑ์ในการ
ระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สี
ของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวาง
ข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของ
การแยกเนื้ อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั่ งที่ ใช้ ในการ
จัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผล
เอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้ ง่ายต่อการ
จัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะใน

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการ
ควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของ
ความสม่ำเสมอเหมือนกันทุกหน้าภายในเว็บไซต์เดียวกัน 
2.8 Dreamweaver 
 

 
ภาพ 6 เครื่องมือ Dreamweaver 

 
 Dreamweaver [2] เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันท่ีนิยมและสามารถด าเนินการควบคู่ไปกับการออกแบบ
หน้าเว็บควบคู่กันไปด้วย โดยรองรับการเขียนโปรแกรม ดังนี้ 
HTML, PHP, CSS, JavaScript ซึ่งสามารถตรวจสอบลักษณะ
ของไวยากรณ์ที่เขียนถูกหรือไม่ถูกต้องได 
2.9 XAMPP 
 XAMPP [2] Xampp ถือได้ว่าเป็นชุดเครื่องมือ ที่รวบรวม
ซอฟต์แวร์และเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันไว้
เป็นอย่างดี โดยน ามาใช้งานเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ อีกทั้งลด
ขั้นตอนในการติดตั้งซอฟต์แวร์ทีละตัว ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง
และใช้งานได้ทันที ซึ่งในชุดของเครื่องมือประกอบด้วยอาปาเช่
เว็บเซิร์ฟเวอร์ ภาษาสคริปต์พีเอชพี ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิว
แอล และเครื่องมือพีเอชพีมายแอดมิน และสามารถนำไปใช้งาน
ได้หลายระบบปฏิบัติการ 
 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 หลักการทำงานโดยรวมของระบบการพัฒนาเว็บแอปพลิเค
ชันเพื่อการจัดการร้านขายต้นไม้นั้น เป็นการพัฒนาในรูปแบบ
ของ Web Application สำหรับจัดการข้อมูลในร้านขายต้นไม้ 
โดยจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป 
และผู้ดูแลระบบ โดยที่ ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อ
เลือกซื้อสินค้า และทำการยืนยันการสั่งซื้อได้ ในส่วนของผู้ดูแล
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ระบบสามารถ ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า และเพิ่ม-
ลบ-แก้ไข สินค้าได้ ซึ่งอธิบายดังภาพ 7 
 

 
ภาพ 7 ภาพรวมการดำเนินงาน 

 
3.1 การออกแบบความสามารถของผู้ใช้ที่สามารถกระทำใน
ระบบ 
 สำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ คือ การกำหนดขอบเขต
การทำงานของระบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถพัฒนาระบบ
ได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการที่ตั้งใจไว้ โดยจะแบ่ง
ขอบเขตของผู้ใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้  ขอบเขตของ
ผู้ใช้งานท่ัวไป และ ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ 
3.1.1 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ 
 ผู้ดูแลระบบสามารถกระทำได้ 3 อย่าง ดังนี้ เข้าสู่ระบบ , 
ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อของลูกค้า , เพิ่ม-ลบ -แก้ไข
รายการสินค้า ดังภาพ 8 
 

 
ภาพ 8 การดำเนินการส่วนผู้ดูแลระบบ 

3.1.2 ขอบเขตของผู้ใช้งานทั่วไป 
 ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถกระทำได้ 6 อย่าง ดังนี้ สมัครสมาชิก, 
เข้าสู่ระบบ , ค้นหรายการสินค้า , เพิ่มสินค้าลงตะกร้าสินค้า , 
คำนวณราคารวมของสินค้าแต่ละช้ิน และราคารวมทั้งหมด , 
ดำเนินการสั่งซื้อ (กรอกท่ีอยู่ในการจัดส่ง) ดังภาพ 9 
 

 
ภาพ 9 การดำเนินการส่วนผู้ใช้งานทั่วไปในระบบ 

 

3.2 การออกแบบขั้นตอนการทำงานของฟังก์ชันที่สำคัญใน
ระบบ 
 สำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนนี้  คือการวางแผนการ
ทำงานของระบบที่สำคัญในเว็บไซต์  ซึ่ งจะช่วยให้ผู้พัฒนา 
สามารถพัฒนาระบบได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะมีการวางแผนการทำงาน
ของระบบไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยจะยกตัวอย่างขั้นตอนการทำงานท่ี
สำคัญมา ดังนี้ การเข้าสู่ระบบโดยแบ่งสิทธิ์ระหว่างผู้ใช้ทั่วไป 
และผู้ดูแลระบบ การสั่งซื้อสินค้าของผู้ใช้ 
 
3.2.1 การเข้าสู่ระบบโดยแบ่งสิทธิ์ระหว่างผู้ใช้ทั่วไป และ
ผู้ดูแลระบบ 
 โดยระบบจะมีขั้นตอนในการเข้าสู่ เนื้อหาของเว็บไซต์ที่
แตกต่างกันตามสิทธ์ิการเข้าถึง ดังภาพ 10 
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ภาพ 10 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบระหวา่งผู้ใช้ทั่วไป และผู้ดูแลระบบ 

 
3.2.2 ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าของผู้ใช้ 
 โดยระบบจะมีขั้นตอนในการสั่งซือ้สินค้า ดังภาพ 11 
 

4. สรุปผลการดำเนินงาน 
 สำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ คือ การวางแผนการ 
หน้าตาการแสดงผลของเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ในเวลาทำงาน
สามารถจัดรูปแบบหน้าตาได้รวดเร็วขึ้น เพราะ ได้มีการจัด
หน้าตาของเว็บไซต์ไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยจะยกตัวอย่างหน้าตาของ
เว็บไซต์ที่ใช้งานมา ดังนี้ หน้าเข้าสู่ระบบ หน้าสมัครสมาชิก หน้า
เลือกซื้อสินค้า หน้าตะกร้าสินค้า หน้ายืนยันการสั่งซื้อ ตามลำดับ 
 
 

 
ภาพ 11 ขั้นตอนในการสั่งซ้ือสินค้าของผู้ใช้ 

 
4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ 
 ในหน้านี้ผู้ใช้งานจะต้องเข้าสูร่ะบบเพื่อเข้าสู่หน้าหลักในการ
เลือกซื้อสินคา้ ดังภาพ 12 
 

 
ภาพ 12 หนา้เข้าสู่ระบบ 

 

4.2 หน้าสมัครสมาชิก 
 ในหน้านี้สำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ต้องทำการ
สมัครสมาชิกก่อนเข้าหน้าเลือกซื้อสินค้า ดังภาพ 13 
 



3414 

 

 
ภาพ 13 หนา้สมัครสมาชิก 

 

4.3 หน้าเลือกซ้ือสินค้า 
 ในหน้านี้ผู้ใช้งานจะสามารถเลือกซื้อสินค้า และค้นหาสินค้าที่
ต้องการบันทึกลงในตะกร้าสินค้าได้ ดังภาพ 14 
 

 
ภาพ 14 หนา้แสดงรายการสินค้าในเว็บแอปพลิเคชัน 

 
4.4 หน้าตะกร้าสินค้า 
 ในหน้านี้ผู้ใช้งานจะตรวจสอบสินค้าที่เพิ่มเข้ามาในตะกร้า 
และกำหนดจำนวนสินค้าท่ีต้องการจะซื้อได้ ดังภาพ 15 
 

 
ภาพ 15 การแสดงรายการสินค้าในตะกร้าสินค้า 

 

5.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จุฑารัตน์  เกียรติรัศมี  (2558) [6] ได้ทำการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมในการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-
25 ปี  การศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรีทำอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับ 15,000 – 
25,000 บาท ความถี่ในการเข้าใช้บริการซื้อสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคช่ันออนไลน์ 1-2ครั้ง/เดือน จำนวนเงินในการซื้อสินค้า 
ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ 300-500 บาท สินค้าและบริการ
ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์มากท่ีสดุคือ 
เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย  
 

6. ข้อเสนอแนะงานวจิัย  
 จากบทความที่นำเสนอผู้จัดทำได้นำเสนอรูปแบบการใช้งาน
เว็บไซต์ขายต้นไม้ออนไลน์ และในการจัดส่งสินค้า ตรวจสอบ
รายการสั่งซื้อและจัดส่งโดยพนักงานร้านเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งยัง
ไม่ได้พัฒนาเป็นตรวจสอบแบบออนไลน์โดยวิธีการอื่น แต่ผู้จัดทำ
ได้พัฒนาระบบให้รองรับกับความต้องการที่อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต แต่ยังต้องทดสอบการใช้งานในด้านอ่ืน ๆ 
ก่อนนำใช้งานในระดับกว้างขึ้น เพื่อเป็นการวางระบบให้มีความ 
สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

 
7.การประเมินผลการทำงานของระบบที่ได้พัฒนาขึ้น 
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บทคัดย่อ 
โมบายแอปพลิเคชันสำหรับจัดการการผลิตผักอินทรีย์ที่

พัฒนาขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาในการบันทึกข้อมูลการผลิต
ผักอินทรีย์ในส่วนของกิจกรรมแปลงที ่เกิดขึ ้นในการผลิตผัก
อินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้วิสาหกิจชุมชน
ปันบุญ บ้านดอนแคน ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ ์ เป็นต้นแบบในการศึกษาระบบการบันทึกข้อมูล
กิจกรรมแปลงในการผลิตผักอินทรีย์ ซึ่งการบันทึกกิจกรรมแปลง
เป็นขั้นตอนท่ีสำคัญต้องใช้ข้อมูลสำหรับการขอรับรองมาตราฐาน
ออร ์แกน ิกไทยแลนด ์ (Organic Thailand) คณะผ ู ้ว ิจ ัยได้
ออกแบบและพัฒนา โมบายแอปพลิเคชันสำหรับจัดการการผลิต
ผักอินทรีย์ ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับเกษตรกรในการบันทึกข้อมูลกิจกรรมแปลงในการปลูกผัก
อินทรีย์ที่จะใช้ในการรับรองมาตราฐาน เพื่อลดข้อผิดพลาดและ
ขั ้นตอน ในการบันทึกข้อมูลกิจกรรมแปลงของการปลูกผัก
อินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผักอินทรีย์  พร้อมกับ
ทดสอบความพึงพอใจของผู ้ใช้งานโมบายแอปพลิเคชันวาง
แผนการผลิตผักอินทรีย์ จำนวน 20 คน พบว่า ระดับความพึง
พอใจ ภาพรวมของโมบายแอปพลิเคชัน สามารถนำมาใช้

ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ระดับ มาก (𝑥̅  = 4.33, S.D 
= 0.55)  
คำสำคัญ – โมบายแอปพลิเคชัน, การวางแผนผลิตพืช, ผัก
อินทรีย์, วิสาหกิจชุมชนปันบุญ  
 

ABSTRACT 

 The mobile application for managing organic 
vegetable production was developed to solve the 
problem of recording organic vegetable production in 
respect of the conversion activities occurring in the 
organic vegetable production of farmers in Kalasin 
Province By using Community Enterprise Punboon,  Ban 
Donkhan ,Khongchai Pattana Sub- district, Khongchai 
District, Kalasin Province To be a model for the study 
of the system to record conversion activities in organic 
vegetable production.  The recording of conversion 
activities is an important step, requiring information for 
certification of Organic Thailand standards.  Mobile 
application for managing organic vegetable production 
Come up with a purpose To facilitate farmers to record 
information on plotting activities in growing organic 
vegetables that will be used for standard certification. 
To reduce errors and steps To record the plot activity 
of growing organic vegetables To increase efficiency in 
organic vegetable production Along with testing the 
satisfaction of 20 mobile applications planning to 
produce organic vegetables found that satisfaction 
level Mobile application overview It can be used 

effectively at a high level (𝑥̅  = 4.33, S.D = 0.55). 
Keywords – mobile application, crop production, 
organic vegetable, community enterprise punboon 
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1. บทนำ 
 วิสาหกิจชุมชนปันบุญจัดตั้งเมื ่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 มี
สมาชิกจำนวน 35 รายโดยเริ่มจากการทำข้าวอินทรีย์ และได้รับ
การส่งเสริมจากหน่วยงานต่าง ๆ จนในปัจจุบันหมู่บ้านดอนแคน 
ได้รับการรับรองเป็นหมู ่บ้านเกษตรอินทรีย์  จากกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ และได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์พืช
อินทรีย์ตามมาตรฐานประเทศไทย (Organic Thailand) จาก
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผักที่
ได้รับการรับรองทั้งหมด 30 ชนิด  ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ได้ปลูกผักอินทรีย์เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วไปทั้งภายใน
จังหวัดกาฬสินธุ ์และจังหวัดใกล้เคียง แมคโครกาฬสินธุ์ ท็อป
ซุปเปอร์มาร์เก็ตขอนแก่น และจำหน่ายผ่านช่องทางตลาด
ออนไลน์ เฟสบุ๊กแฟนเพจ ไลน์ทางการ โดยทำตลาดในแบรน 
“สวนปันบุญ”  
 สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนปันบุญที่ปลูกผักอินทรีย์ ได้มีการ
บันทึกข้อมูลกิจกรรมแปลงเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการขอรับรอง
มาตราฐานอินทรีย์ตามมาตรฐานประเทศไทย โดยสมาชิกได้
บันทึกข้อมูลลงในกระดาษหลังจากที่ลงตรวจแปลงในแต่ละวัน 
พร้อมเก็บเอกสารโดยใช้แฟ้มเอกสาร ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น
ในขณะทำงานสมาชิกไม่สามารถที่จะนำกระดาษแบบฟอร์มการ
บันทึกเข้าไปในแปลงปลูกได้เพราะอาจจะได้รับความเสียหาย ทำ
ให้เมื่อออกจากแปลงไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ทันที ไม่สามารถ
จดจำรายละเอียดที ่ทำได้ทั ้งวัน บางครั ้งมีความจำเป็นต้อง
ถ่ายภาพแมลงศัตรูพืชเอาไว้ก็ไม่สามารถบันทึกได้ ในการค้น
ข้อมูลมีความล่าช้าเพราะเก็บในแฟ้มเอกสาร เอกสารบางส่วน
ชำรุดก่อนที่เจ้าหน้าจากกรมวิชาการเกษตรมาตรวจสอบ ไม่
สามารถสรุปข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจได้ อีกทั้งเอกสาร
มีการสูญหาย ชำรุด และปริมาณของเอกสารเพิ่มมากข้ึนทุกปี  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้พัฒนาจึงได้โมบายแอปพลิเคชันสำหรับ
จัดการการผลิตผักอินทรีย์ขึ ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลการการผลิต โดยมุ่งเน้นในส่วนของการจัดการกิจกรรม
แปลง เพื ่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการบันทึก
ข้อมูลกิจกรรมแปลงในการปลูกผักอินทรีย์ที่จะใช้ในการรับรอง
มาตราฐาน เพื่อลดข้อผิดพลาดและขั้นตอน ในการบันทึกข้อมูล
กิจกรรมแปลงของการผลิตผักอินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตผักอินทรีย์ และนำข้อมูลการผลิตไปใช้ประกอบการ
ตัดสินในอนาคตได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล

กิจกรรมแปลงที่ใช้ในการผลิตผักอินทรีย์ 
2. เพื ่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการบันทึก

ข้อมูลกิจกรรมแปลงในการปลูกผักอินทรีย์ที่จะใช้ในการรับรอง
มาตราฐาน 

3. เพื ่อลดข้อผิดพลาดและขั ้นตอน ในการบันทึกข้อมูล
กิจกรรมแปลงของการผลิตผักอินทรีย์ 

4. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตผักอินทรีย์   
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ตัวแบบบริการเชิงเว็บ 
 ตัวแบบบริการเชิงเว็บ หรือ เว็บเซอร์วิซ เป็นกระบวนการ
ให้บริการโดยมีการทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านโปรโตรคอล
เอชทีทีพี ซึ่งในแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเป็นการบันทึกข้อมูลโค
นมและค้นหาข้อมูล เพื่อทำการส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลในรูปแบบ
ของ เจซัน (JSON : Java Script Object Notation) เพื ่อส่ง
ข้อมูลไปยังแอปพลิเคชัน ทำให้แอปพลิเคชันนำข้อมูลไปใช้งานได้
สะดวกขึ้น [1] อาจกล่าวได้ว่าตัวแบบบริการเชิงเว็บ หรือ เว็บ
เซอร์วิซ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อไปยังฐานขอ้มูลกับ
แอปพลิเคชันเพื ่อประมวลผลข้อม ูลที ่ผ ู ้ ใช ้ต ้องการ ทั ้งนี้
เนื่องมาจากอุปกรณ์เคลื่อนที่น้ันไม่สามารถเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล
ได้โดยตรง  
3.2 สัญกรณ์วัตถุจาวาสคริปต์ 
 สัญกรณ์วัตถุจาวาสคริปต์หรือเจซัน (JSON: JavaScript 
Object Notation) JSON นั้นมีชื่อเต็มๆว่า JavaScript Object 
Notation โดยในเว็บไซต์ของ JSON ได้ให้นิยามไส้ว่า เจสันเป็น
รูปแบบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีน้ำหนักเบาหรือมีขนาดเล็ก
นั่นเอง ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสร้างและอ่านข้อมูลได้ง่าย 
มนุษย์ก็สามารถอ่านทำความเข้าใจได้ง่ายเช่นกัน  JSON เป็น
รูปแบบข้อมูลที่เป็น text ทำให้นำไปใช้งานได้กับแทบทุกภาษา 
ทำให้เราสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ [2] JSON 
สามารถรับส่งชุดค่าตัวแปรได้ทั้งฝั่งไคลเอนต์  (Client) และฝั่ง
เซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยทั้ง 2 ฝั ่งสามารถทำการเข้ารหัสและ
ถอดรหัสโดยใช้เจสันเอนโค้ด (Json Encode) และ เจสันดีโค้ด 
(Json Decode) เพื่ออ่านค่าตัวแปรเหล่านั้น เจสันนั้นไม่จำกัด
แค่รับส่งข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น แต่ยังสามารถนำเจสัน
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ไปประยุกต์กับการรับส่งข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่นการจับ
เก็บข้อมูลในรูปแบบของ สายอักขระในข้อความหรือการรับ
ส่งผ่านตัวให้บริการเว็บไซต์ (Web Service) ก็สามารถทำได้
เช่นเดียวกัน [3] 
3.3 ภาษาจาวา 
 จาวา (Java Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรม
เชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) พัฒนาโดย เจมส์ 
กอสลิง และวิศวกรคนอื่นๆ ที่ ซันไมโครซิสเต็มส์ ภาษาจาวาถูก
พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) โดยเป็นส่วนหนึ่งของ 
โครงการกรีน (The Green Project) และสำเร็จออกสู่สาธารณะ
ในป ีพ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ซึ่งภาษาน้ีมีจุดประสงค์เพื่อใช้แทน
ภาษาซีพลัสพลัส (C++) โดยรูปแบบที ่เพิ ่มเติมขึ ้นคล้ายกับ
ภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) แต่เดิมภาษานี ้เร ียกว่า 
ภาษาโอ๊ก (Oak) ซึ ่งตั ้งชื ่อตามต้นโอ๊กใกล้ที ่ทำงานของ เจมส์ 
กอสลิง แต่ว่ามีปัญหาทางลิขสิทธิ์ จึงเปลี่ยนไปใช้ชื่อ "จาวา" ซึ่ง
เป็นช่ือกาแฟแทน [4] ในการเขียนโปรแกรมบน Android นั้นจะ
ใช ้ภาษา Java Platform ในการพัฒนาและเข ียนคำสั ่ งให้
โปรแกรมทำงาน รูปในการเขียนเป็น Oop ทั้งหมด และ Api 
Library ต่าง ๆ ที ่อยู ่ใน Android Framework ที ่เราสามารถ
เรียกใช้งานได้ ก็ถูกพัฒนาด้วยภาษา Java เช่นเดียวกัน และจะมี
ให้เลือกเรียกใช้งานหลายตัวมาก แบ่งแยกตามวัตถุประสงค์ต่าง 
ๆ (เราสามารถพัฒนา Library ขึ้นมาใช้เองก็ได้ หรือจะดาวน์
โหลด Library จากแหล่งต่าง ๆ ที่มีทั้งฟรีและเสียเงิน) โดยจะมี
การแยก Package หร ือ Api Class Library ต ่าง ๆ ถ ูกแยก
จัดเก็บไว้ในแต่ะล่ะหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการ
นำมาใช้ เช่น Textview จัดการเกี ่ยวกับข้อความหรือ Text , 
Button จัดการเกี่ยวกับปุ่ม Button หรืออื่น ๆ ที่ถูกจัดแยกไว้
ตาม Class ที่อยู่ภายใต้ Widgets Class และถ้าจะใช้งานตัวไหน
ก็ค่อยทำการ Import เข้ามาใน Class ของเรา ในการเขียน 
Android [5] 
3.4 ภาษาพีเอชพ ี
 PHP มาจากคำว่า PHP Hypertext Preprocessor หรือช่ือ
เดิม Personal Home Page เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะ
เซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส 
ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาใน
รูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั ่งมาจากภาษา 
ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพ ีนั้นง่ายต่อ

การเรียนรู้ ซึ ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ให้นักพัฒนาเว็บไซต์
สามารถเขียนเว็บเพจ ที่มีการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว รูปแบบใน
การเขียนคำสั่งการทำงานนั้นสามารถที่จะใช้งานร่วมกับภาษา
เอชทีเอ็มแอล ได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถของภาษาพี
เอชพ ีนั้นสามารถท่ีจะทำงานเกี่ยวกับเว็บแบบพลวัตร์ได้ดี [6] 
3.5 ระบบฐานข้อมูล 
 ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือระบบที่รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกันเข ้าไว ้ด ้วยกันอย่างมีระบบมี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูล
จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มท่ีมีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีซอฟต์แวร์ที ่ เปรียบเสมือนสื ่อกลางระหว่างผู ้ใช้และ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบ
จ ัดการฐานข ้อม ูล  หร ือ DBMS (Data Base Management 
System) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู ้ใช ้อาจเป็นการสร ้าง
ฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมลู
มา โดยผู ้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู ้ เก ี ่ยวกับรายละเอียดภายใน
โครงสร้างของฐานข้อมูล [7] 
3.6 ภาษาเอสคิวแอล 
 SQL ย่อมาจาก Structure Query Language ถูกพัฒนาครั้ง
แรกโดยบริษัทไอบีเอ็ม เป็นภาษามาตรฐานกลางที ่ใช้ในการ
จัดการฐานข้อมูลทำงานร่วมกับฐานข้อมูลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
มีรูปแบบของคำสั่งที่ง่ายต่อการทำงานคล้ายกับภาษามนุษย์ โดย
มีกลุ่มของคำสั่งสำหรับการจัดการฐานข้อมูลดังนี้ [8]  
 1. คำสั่งเอสคิวแอลสำหรับกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล
เป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล การกำหนดโครงสร้าง
ข้อมูล ว่ามีคอลัมน์หรือคุณสมบัติใด ชนิดข้อมูลเป็นประเภทใด 
รวมทั ้งการจัดการด้านการเพิ ่ม แก้ไข ลบ คุณสมบัติต่างๆ        
ของตารางในการสร้างความสัมพันธ์ และการสร้างดัชนี 
 2. คำสั ่งเอสคิวแอลสำหรับจัดการข้อมูล เป็นกลุ ่มคำสั่ง       
ที ่ถือเป็นแกนหลักสำคัญของภาษาเอสคิวแอล โดยกลุ่มคำสั่ง
เหล่านี้จะใช้ในการ เพิ่มข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล และการสืบค้น
ข้อมูลในฐานข้อมูลตามรูปแบบคำสั่ง 
 3. คำสั ่งเอสคิวแอลสำหรับการบริหารระบบฐานข้อมูล     
เป็นกลุ ่มคำสั ่งเอสคิวแอลที ่จะช่วยให้ผ ู ้บร ิหารฐานข้อมูล   
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สามารถควบคุมฐานข้อมูลเพื ่อกำหนดสิทธิการอนุญาตหรือ    
การยกเลิกการเข้าใช้ฐานข้อมูล ซึ ่งเป็นกระบวนการป้องกัน 
ความปลอดภัยในฐานข้อมูล 
 

4. เคร่ืองมือในการใช้พัฒนาระบบ 
4.1 โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอ 
 เป็นเครื ่องมือพัฒนา ที่ถูกสร้างขึ ้นมาเพื่อการพัฒนาแอน
ดรอยด ์แอปพล ิเคช ันเป ็น IDE ( Integrated Development 
Environment) ของบริษัท Google (กูเกิ้ล) การเขียน Android 
บน Android Studio จะมีการติดตั้งอยู่ 2 ขั ้นตอนก็คือ ติดตั้ง 
Java SDK และดาวน์โหลด Android Studio มาทำการติดตั้งก็
จะสามารถใช้ที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันงานได้ทันที รวมไปถึงตัว 
Emulator อย่างเช่น Genymotion ที่สามารถโหลดมาติดตั้ง
เพื ่อช่วยในการทดสอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาได้ ในการเขียน
โปรแกรมบน Android นั้นจะใช้ภาษา Java Platform ในการ
พัฒนาและเขียนคำสั่งให้โปรแกรมทำงาน รูปในการเขียนเป็น 
OOP ท ั ้ งหมด และ API Library ต ่าง  ๆ ที่ อยู่ ใน  Android 
Framework ที่เราสามารถเรียกใช้งานได้ ก็ถูกพัฒนาด้วยภาษา 
Java เช่นเดียวกัน และจะมีให้เลือกเรียกใช้งานหลายตัวมาก 
แบ่งแยกตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (เราสามารถพัฒนา Library 
ขึ้นมาใช้เองก็ได้ หรือจะดาวน์โหลด Library จากแหล่งต่าง ๆ ที่
มีทั้งฟรีและเสียเงิน) โดยจะมีการแยก Package หรือ API Class 
Library ต่าง ๆ ถูกแยกจัดเก็บไว้ในแต่ะล่ะหมวดหมู่ เพื่อความ
สะดวกและง่ายต่อการนำมาใช้ เช่น Textview จัดการเกี่ยวกับ
ข้อความหรือ Text , Button จัดการเกี่ยวกับปุ่ม Button หรือ
อื่น ๆ ที่ถูกจัดแยกไว้ตาม Class ที่อยู ่ภายใต้ Widgets Class 
และถ้าจะใช้งานตัวไหนก็ค่อยทำการ Import เข้ามาใน Class 
ของเราในการขียน Android [9] 
4.2 โปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค๊ด 
 โปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค๊ด (Visual Studio Code)  หรือ Vs 
Code เป ็นโปรแกรม  Code Editor ท ี ่ ใ ช้พ ัฒนาแก ้ ไขและ
ปรับแต่งระบบสานสนเทศ โดยพัฒนามาจากค่ายไมโครซอฟท์ มี
การพัฒนาออกมาในร ูปแบบของ Open Source สามารถ
นำมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับนักพัฒนา
ที่ต้องการความเป็นมืออาชีพ Visual Studio Code รองรับการ
ใช้งานทั้งบน  Windows ,  Macos และLinux มีการสนับสนุน
ท ั ้ ง ภ าษา Javascript, Typescript และ  Node. Js ส ามารถ

เชื ่อมต่อกับ  Git ได้ สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มี
เครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เราเลือกใช้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น 
1.การพัฒนาโดยใช ้งานภาษาอ ื ่น  ๆ ท ั ้ งภาษา   C++ ,C# 
, Java, Python, Php หรือ Go  2. การกำหนด Themes ต่าง 
ๆ ของโปรแกรม 3. การ Debugger  4. การใช้ Commands 5.
การติดตั้งโปรแกรมเสริม  เป็นต้น [10] 
4.3 โปรแกรมจำลองเคร่ืองบริการแม่ข่ายแชม 
 Xampp เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่รวบรวมโปรแกรมสำหรับ
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ถูกพัฒนาโดย Apache Friends 
ประกอบด้วย 1. Apache Http Server ที่ใช้ในการจำลอง Web 
Server 2. Mariadb ที่ใช้ในการจำลอง Database Server 3. ตัว
แปลภาษา PHP และ Perl 4. Phpmyadmin เป็นโปรแกรมที่ใช้
วนการจัดการฐานข้อมูล Mariadb 5. ส่วนควบคุมการทำงาน
ของระบบ Xampp Control Panel  ผู้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
สามารถทดสอบภาษาสคริปหรือเว็บไซต์ภายในเครื่องคอมโดยที่
ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต Xampp ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน
โปรแกรมและไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน จึงเป็นที่นิยมในหมู่
นักพัฒนา [11] 
4.4 โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
 เป ็นระบบจ ัดการฐานข ้อม ูลเช ิงส ัมพ ันธ์  (Relational 
Database Management System) พัฒนา โดยบริษัท Mysql 
Ab มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบรองรับ คำสั่ง Sql เป็น
เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นอย่าง
บูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่ รองรับความต้องการของผู้ใช้ 
สามารถทำงานร่วมกับเครื ่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อ
ให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที ่ทำงานฝั่ง เครื่องบริการ (Server-
Side Script) เช่น ภาษา PHP หรือทำงานร่วมกับโปรแกรม
ประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษา จาวา หรือภาษาซี
ชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถ ทำงานได้บน
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพน
ซอร์ส (Open Source) ที่สามารถใช้งานได้ฟรี ที่ถูกนำไปใช้งาน
มากที่สุดและสามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ [12] 
4.5 โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน 
 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลที่สร้างโดยภาษาพี
เอชพี ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูล มายเอสคิวแอลหรือมาเรียดบีี 
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยใช้ในการสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง 
ออกแบบโครงสร้างของตาราง กำหนดค่าพื้นฐานของตาราง 
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จัดการข้อมูลดัชนีของฐานข้อมูล รวมไปถึงการกำหนดสิทธิ ์การ
เข้าถึงข้อมูล และใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล การเพิ่ม 
ปรับรุง ลบข้อมูลในตาราง สามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งขอ้มูล
อื่น ส่งออกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน 
เป็นโอเพนซอร์ส สามารถใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  [13] 

 
5. ผลการดำเนินงาน 

5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 
 สถาปัตยกรรมและการทำงานของแอปพลิเคชันสำหรับ
จัดการการผลิตผักอินทรีย์ที่พัฒนาขึ้นมีการออกแบบการทำงาน
เป็นลำดับขั้น ซึ่งสามารถอธิบายด้วยภาพที่ 1-2 

 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน 

 
ภาพที่ 2 ภาพแสดงโครงสร้างของข้อมูลเจสันในระบบ 

 

5.2 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของระบบ 
 ฐานข้อมูลการวางแผนการผลิตผักอินทรีย์ ประกอบด้วย
ตารางเชิงสัมพันธ์ที ่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด 10 ตาราง 
ประกอบไปด้วย 1.ข้อมูลสมาชิก 2.ข้อมูลตำแหน่ง 3.ข้อมูลผัก  
4.ข้อมูลต้นกล้า 5.ข้อมูลตำแหน่งของแปลงปลูก 6.ข้อมูล
โรงเรือน 7.ข้อมูลแปลงปลูก 8.ข้อมูลบล็อกที่ปลูกผัก 9.ข้อมูล
การสั่งผลิต 10.ข้อมูลกิจกรรมแปลง โดยมีรายละเอียดของตาราง 
ตามภาพที่ 3-4 

 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงโครงสร้างของข้อมูลในระบบ 

 โดยมีรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลตามแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ตามรายละเอียด ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 4 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหวา่งข้อมูล 

5.3 ส่วนติดต่อของผู้ใช้ 
 เว็บแอปพลิเคชันวางแผนการผลิตผักอินทรีย์โดยใช้ภาษาพี
เอชพีทำงานร่วมกับฐานข้อมูลตามที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยสว่น
การทำงานทั้งหมด 4 ระบบดังน้ี 
 1. ระบบการตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งาน 
 2. ระบบจัดการข้อมูลการสั่งผลิต 
 3. ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมแปลง 
 4. ระบบติดตามแปลงปลูกด้วยคิวอาร์โค้ด 
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 ระบบตรวจสอบสิทธิ ์การใช้งาน  เป็นระบบที ่ใช้ในการ
ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของโมแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้ต้องระบุ
ชื่อผู้ใช้งานระบบ และรหัสผ่านก่อนใช้งาน จากนั้นระบบจะทำ
การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานและเข้าสู่หน้าจอการทำงานหลัก
ตามสิทธ์ิการใช้งาน โดยมีรายละเอียดตามภาพท่ี 4 

 
 
 
 

ภาพที่ 4 หนา้จอตรวจสอบสิทธิก์ารใช้งาน  

 ระบบจัดการข้อมูลการสั่งผลิต เป็นระบบที่ใช้ในการรับ
ข้อมูลการสั่งผลิตจากระบบวางแผนการผลิตผัก โดยข้อมูลการสั่ง
ผลิตจะถูกส่งมายังแอปพลิเคชัน ให้สมาชิกได้เริ่มบันทึกกิจกรรม
แปลงท่ีเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดตามภาพท่ี 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 หนา้จอจัดการข้อมูลการสั่งผลิต 

 ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมแปลง เป็นระบบที่ใช้ในการ
จัดการข้อมูลกิจกรรมแปลงที่เกิดขึ้น สมาชิกแต่ละคนจะทำการ
บันทึกข้อมูลกิจกรรมของแต่ละแปลงทุกวัน จนกว่าจะแจ้งใน
ระบบว่าผักอินทรีย์พร้อมตัดและได้รับการอนุมัติให้ตัดผักอินทรีย์
จำหน่าย  โดยมีรายละเอียดตามภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 หนา้จอการทำงานนการค้นหาแปลงปลูก  

 ระบบติดตามแปลงปลูกด้วยคิวอาร์โค้ด เป็นระบบที่ใช้ใน
การติดตามข้อม ูลกิจกรรมแปลงในแปลงปลูกนั ้น โดยใช้
เทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ด ในการค้นหาข้อมูล เพื่อการบันทึกข้อมูล
กิจกรรมแปลงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดตามภาพท่ี 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 หนา้จอการยิงคิวอาร์โค๊ดเพื่อติดตามกิจกรรมแปลง 

6. สรุปผลการดำเนินงาน 
     จากการสำรวจผู้ใช้งานโมบายแอปพลิเคชันจำนวน 20 ราย 
พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในโมบายแอปพลิเคชันในระดับมาก 
โดยประเด็นต่าง ๆ สามารถสรุปดังตารางที่ 1 ดังนี ้

ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ 

ปัจจัยดา้นประสิทธิภาพของระบบ �̅� S.D. ความสำคัญ 
1. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง ครบถว้น 4.24 0.62 มาก 
2. ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการใช้งาน 4.27 0.80 มาก 
3. สารสนเทศที่ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

4.58 0.51 มากที่สุด 



3422 
 

4. ข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบนั 4.04 0.66 มาก 
5. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.68 0.50 มากที่สุด 
6. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 4.58 0.51 มากที่สุด 

7. มีการจัดระดับความปลอดภยัหรือกำหนด
สิทธิ์ในการเข้าถึงสารสนเทศ 

4.29 0.54 มาก 

8. ระบบเสถียร การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา 4.04 0.56 มาก 

9. มีการทำงานและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 4.49 0.41 มาก 

10. การจัดหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา 4.50 0.32 มากที่สุด 

11. มีระบบการรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนตวั 4.04 0.71 มาก 

12. รูปแบบการแสดงผลมีความสวยงาม 4.27 0.46 มาก 

สรุป 4.33 0.55 มาก 

 
7. อภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์พบว่าประเด็นที่ผู ้ใช้งานโมบายแอป
พลิเคชันวางแผนการผลิตผักอินทรีย์ มีความพึงพอใจในระดับ
มากที ่ส ูงสุดมี 4 ประเด็น คือ ระบบใช้งานง่าย ไม่ซ ับซ้อน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว สารสนเทศที่ได้สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดหมวดหมู่ 
สะดวกต่อการค้นหา สามารถสรุปได้ว่าโมบายแอปพลิเคชันที่
พัฒนาตอบสนองตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน สามารถ
ใช้งานได้ง่ายทำให้เกษตรกรได้รับข้อมูลการผลิตผักและนำมาใช้
วางแผนประกอบการตัดสินใจได้ สิ่งที่ควรพัฒนาต่อควรให้พัฒนา
ปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ    
การพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานใน 

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชทางผู ้จัดทำได้  เห็นถึง 
ความสำคัญถึงแหล่งโบราณสถานในอำเภอเม ือง  จ ังหวัด 
นครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ 
บริการแกน่ักท่องเที่ยว โดยใช้แพลตฟอร์ม Wix ร่วมกับ  Google 
Maps ในการทำเส้นทางนำทางหรือ พิกัดที่ผู้ใช้ต้องการในแตล่ะ
สถานที่  และการร่วมทำบุญอีกด้วย  ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้แบ่ง
ผู้ใช้งานได้ 3 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ  สมาชิก และผู้ใช้งานท่ัวไป      

สรุปผลจากการทดสอบระบบเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว  
โบราณสถานในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ ่งการ 
ประเมินครั้งนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจผู้ทดสอบใช้ระบบ   
โดยเครื่องมือท่ีใช้เก็บแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2   
ส่วน ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานทั่วไปจำนวน 22   
คนและผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 5 คน สูตรในการคำนวณการหา
ค่าเฉลี่ย (AVERAGE) สูตร AVERAGE(คอลัมน์:แถว)การหาส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน SD สูตร= STDEV (คอลัมน์:แถว)  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดมีระดับความพึงพอใจโดยรวมในระดับ ดีมาก  
(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  
0.53) ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล ข่าวสาร
มีความคิดคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.53  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60) จากการพัฒนา ระบบ 

พบว่าในส่วนของการจัดการข้อมูลทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงและลด
ขั้นต้นในการทำงาน   
คำสำคัญ – เส้นทางท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน, 
นครศรีธรรมราช             

 ABSTRACT 
 The development of ancient tourist routes in 
Muang District, Nakhon Si Thammarat province. The 
technology has been introduced to system users and 
tourists using Wix.com, Google Maps. In order to provide 
the navigation routes or coordinates that users need in 
each location, and to make merit with the easy-to-use 
system, this developed system can be divided into 
three parts: system administrators, members, and 
general users.  
 Summary of the introduction of the tourist  
route system Ancient sites in Muang District, Nakhon Si 
Thammarat province In this trial, the assessor surveyed 
the risks. In 2014, the researchers used the  
questionnaire to divide the questionnaire into two 
parts. In the satisfaction assessment of 22 general users  
and 5 experts, Formula to calculate room value 
(AVERAGE) AVERAGE formula (always: row ) automatic 
deviation SD formula = STDEV (honor: row),all 
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respondents had a very good overall satisfaction  level 
0.53). The development of the system has been found 
(average score is 4.60 and the standard  deviation is to 
be easy to access and reduce the initial cost of work.     
Keywords -- tourist routes, ancient tourist, Nakhon 
Si Thammarat 
 

1. บทนำ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองโบราณที่มี ความสำคัญทั้ง

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนามาก
ที ่ส ุดเมืองหนึ ่งในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เม ือง
นครศรีธรรมราชมี ชื่อเสียงเป็นที่รู ้จักกันอย่างกว้างขวางมาไม่
น้อยกว่า  1800 ปีมาแล้ว  หลักฐานทางโบราณคดี และหลักฐาน 
ทางเอกสารที่ปรากฏในขณะนี้ยืนยันได้ว่านครศรีธรรมราช มี
กำเน ิดมาแล ้วต ั ้ งแต ่พ ุทธศตวรรษท ี ่  7  เป ็นอย ่างน ้อย 
(nakhonsithammarat,2555)[1] และมีโบราณสถานที่เก่าแก่
มากมายแต่ยังขาดสื่อที่นำเสนอถึงแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นที่รู ้จักมากขึ้น ปัญหาที่มีต่อ
นักท่องเที่ยวท่ีไม่ทราบ เส้นทางทำให้เกิดปัญหาในการเดินทาง   

ดังนั้นจึงเห็นถึงความสำคัญและต้องการพัฒนาระบบ
เส้นทางแหล่งท่องเที ่ยวโบราณสถานในอำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้นและเป็นการอนุรักษ์โบราณ
สถานที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไปโดยได้มี
การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโบราณสถานในอำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   

2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การพัฒนาระบบเสน้ทาง
แหล ่ งท ่ อง เท ี ่ ย ว โบราณสถานในอำ เภอเม ื อง  จ ั งหวัด
นครศรีธรรมราช   

2.3 เพื ่อการประเม ินความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้ระบบการ
ท่องเที่ยวโบราณสถานในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 

3. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  
การจัดโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเส้นทาง 

แหล ่ งท ่ อง เท ี ่ ย ว โบราณสถานในอำ เภอเม ื อง  จ ั งหวัด 

นครศรีธรรมราช ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ 
เกี ่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบในการศึกษา อินเตอร์เน็ต[2] เว็บไซต์ 
[3]การพัฒนาระบบสารสนเทศ[4] ระบบฐานข้อมูลทฤษฎีการ 
ออกแบบระบบ[5] เทคโนโลยีที ่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบ  
WIX[6] QR Code[7] สต ิ ๊ ก เกอร ์ ไ ลน์ [8]  Google maps[9] 
Google Form[10]  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 3 เรื่องดังนี้  
    แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของ 
นักท่องเที ่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษาอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากร 
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้านกายภาพแนวคิดในการ
พัฒนาทรัพยากร การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้านกายภาพ  
เกิดจากความคิดที่เห็นว่าทรัพยากรดังกล่าว ซึ่งแต่เดิมถือวา่เป็น 
หลักฐานทางวิชาการเพียงอย่างเดียวนั้น น่าจะนำมาใช้ประโยชน์
ในด้านอื ่นด้วย เช่น เป็นแหล่งเรียนรู ้นอกสถานศึกษาให้กับ
ประชาชนตามที ่ทร ัพยากรนั ้นอำนวย ม ีแนวทางพัฒนาที่
สาธารณะชนสามารถ ยอมรับได้ เป็นไปตามหลักการสากล 
รองรับการใช้งานท่ีเพิ่มมาก[11]  

วิจ ัยเร ื ่องการพัฒนาการ ท่องเที ่ยวเขตเมืองเก่าลพบุรี
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัยนี้เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในเขต เมืองเก่าลพบุรีผู้วิจัยได้ศึกษาวิวัฒนาการ  และ
การใช้ ประโยชน์ท่ีดินของการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าตั้งแต่อดตี
จนถึงปัจจุบัน ทั้งทางด้านสังคม วิถีชีวิต เส้นทาง และกิจกรรม
ทางด้านการท่องเที่ยว จากเอกสารและการ สำรวจภาคสนาม 
ผู้วิจัยพบว่าเมืองเก่าลพบุรีมี ศักยภาพทั้งทางกายภาพ สิ่งอำนวย
ความสะดวก โครงสร้าง พื้นฐานและการบริการการท่องเที่ยว
ตอบสนอง ความต้องการของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้ 
แต่สิ่งที่ ยังเป็นปัญหาอยู่คือการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบ
มีจิตสำนึกของทั้งผู้เข้ามาท่องเที่ยว และคนที่อาศัยอยู่ใน ท้องที่ 
การประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวของลพบุรียังไม่ มากพอ[12] 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ประเมินสภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
ของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา เป็นเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) เสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นและประชาชนในพื ้นที ่ ใช้แนวทางการ



3425 

 

 

สนทนากลุ่มเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้1) สภาพปัจจุบันของปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นปราสาทที่มี
ขนาดใหญ่ ที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้รับการ
บูรณะแต่ย ังไม่แล้วเสร็จในการดูแลของกรมศิลปากรที ่ 5 
ปราจีนบุรี มี  เอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีสถานท่ี
ร่มรื่น มีสระน้ำรอบๆ และมีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
ใน ระดับดีมาก  2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปราสาทสด๊กก๊อก
ธม ได้ร ับการดูแลโดยกรมศิลปากรที ่ 5 ปราจีนบุร ี ชุมชน 
สามารถมีส ่วนร่วมในการ พัฒนาบริเวณรอบปราสาท โดย
สง่เสริมทางด้านการ  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว[13]  
  

4. วิธกีารดำเนินงาน 
  

 4.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
     การวิเคราะห์ระบบงานเดิมที ่ย ังไม่ม ีการนำเทคโนโลยี  
สารสนเทศนำมาใช้ ระบบงานท่ียังไม่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของผู้ใช้งานและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ การค้นหาข้อมูล 
รูปภาพ หรือตำแหน่งสถานที่จริงที่เกิดปัญหาต่อนักท่องเที่ยว 
และบุคคลทั่วไปท่ีสนใจ ทำให้ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลจริง 
 

 

ภาพ 1 ผังก้างปลาแสดงถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหา    

 

 

4.2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม ่
 จากการศึกษาและค้นหาข้อมูลเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว  
โบราณสถานในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชทางผู้พัฒนา 
ระบบได้แบ่งเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในอำเภอเมือง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีทั้งหมด 5 เส้นทาง คือ ถนนราชดำเนนิ 
, ถนนศรีธรรมโศก, ถนนพระบรมธาตุ, ถนนท่าโพธ์ิ, ถนนโคกธาตุ  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งการพัฒนาระบบ 
เส้นทางแหล่งท่องเที ่ยวโบราณสถานในอำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราชให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ได้  อย่างมี 
ประสิทธิภาพ เพื่อการค้นหาข้อมูลแสดงข้อมูล       

 
4.3 แผนภาพกระแสข้อมลู (Data Flow Diagram: DFD) 

 

 ภาพ 2 แผนภาพบริบท (context Diagram) ของระบบ     
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4.4 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) 

       

 

ภาพ 3 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)  

5. ผลการดำเนินงาน   
 ในการพัฒนาระบบเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานใน     
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกแบบและพัฒนา  
ระบบโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาออกแบบและพัฒนาระบบ     
ทำให้สามารถค้นหาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน และ   
สามารถค้นหาข้อมูลแหล่งเที่ยวโบราณสถานได้      

      
5.1 ส่วนของ Front-end    
 ประกอบด้วยเมนูหลักต่างๆ เช่น เมนูโบราณสถาน ซึ่งผู้ใช้     
สามารถค้นหาเส้นทางโบราณสถาน เมนูเว็บบอร์ด เมนูติดตาม   

สมาชิกคนอื่น และเมนูร่วมบุญกับสติกเกอร์ไลน์ ผู้ใช้สามารถซื้อ     
สติกเกอร์ไลน์ได้เพื่อร่วมบริจาคได้ ดังแสดงในภาพ 4     
 

    
ภาพ 4 ตัวอย่างภาพของเว็บไซต์หน้าแรก           

   

ภาพ 5 ตัวอย่างภาพของเว็บไซต์หน้าแรกที่เปิดในรูปแบบของโทรศัพท์            

 5.2 ส่วนของ Back-end          
ในส่วนน้ีประกอบด้วยแดชบอร์ด ซึ่งผู้ดูแลระบบ สามา      

รถตั้งค่าเว็บไซต์และแก้ไขข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ได้  และ       
สามารถจัดการกับกระทู้เว็บบอร์ดได้ รวมถึงสามารถจัดการกับ        
ประชาสัมพันธ์ได้ ดังแสดงในภาพ 6         

       

      

ภาพ 6 ตัวอย่างภาพของหลังเว็บไซต์ในส่วนของเร่ือง         
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 5.3 ส่วนของ QR-Code         
 ในส่วนน้ีเป็นการสร้างและแสดงคิวอาร์โค้ด(QR-Code)   
เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับนำทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ดังแสดง  
ในภาพ 7  

      

ภาพ 7 ตัวอย่างภาพของ QR-Code สำหรับการนำทาง     

  

   

  
 
 
 
 
 
   
  ภาพ 8 ตัวอยา่งภาพของ QR-Code สำหรับการนำทางที่เปิดในรูปแบบ
ของ โทรศัพท์     

     
5.4 ส่วนของฟังกช์ันแชท (Chat)        

ระบบได้ทำการติดตั้งปลั๊กอินฟังก์ชันแชท สำหรับการ   
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับ 
การเดินทางไปยังแหล่งโบราณสถาน หรือข้อสงสัยอื่นๆ ดังแสดง   
ในภาพ 9 

 

ภาพ 9 ตัวอย่างภาพของฟังก์ชัน Chat  
      

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 10 ตัวอย่างภาพของฟังก์ชัน Chat ที่เปิดในรูปแบบของ โทรศัพท์       

     

5.5 สติกเกอร์ไลน์ 
   ในส่วนน้ีเป็นการจำหน่ายสติกเกอร์เพื่อนำเงินไปร่วมทำบุญ
ใหแ้ก่โบราณสถานในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 
ภาพ 11 สติกเกอร์ไลน์ 
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5.6 แผนที่เส้นทางแหล่งท่องเท่ียว 
 ในส่วนนี้เป็นแผนที่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอ  

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชในภาพ 12 เป็นแผนที่ถนนพระ
บรมธาตุ 

 
 

ภาพ 12 แผนที่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในอำเภอเมือง จังหวัด 
นครศรีธรรมราช ถนนพระบรมธาต ุ

  
6. ผลการประเมินความพึงพอใจด้านระบบ 

ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านระบบ     
รายการประเมิน        ประสิทธิภาพ     

�̅�     S.D.     การ แปล  
ผล   

             
1    

ความสามารถของ    
ระบบในด้านการ  

จัดการผู้ใช้งานระบบ    

4.37     0.69    ดีมาก    

     
2    

ความน่าเชื่อถือได้   ของ
ระบบ 

4.67     0.48    ดีมาก    

     
3   

ระบบสามารถรองรับ  
การใช้งานของ ผู้ใช้งาน
ได้พร้อมกัน  หลายคน    

4.56    0.58   ดีมาก   

4    ระบบสามารถ   
ประมวลผลได้รวดเร็ว   

4.52    0.58    ดีมาก    

5   การควบคุมให้ใช้งาน   
ตามสิทธิ์ผู้ใช้งานได้  

อย่างถูกต้อง  

4.63   0.49    ดีมาก    

ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านระบบ   4.60   0.53      ดีมาก   

   ผู้ตอบแบบสอบถามมีคามพึงพอใจด้านระบบโดยรวมในระดับ
ดี มาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.53) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ความน่าเชื่อถือได้ 
ของระบบมีความคิดคิดเห็นอยู่ ในระดับดีมาก(คะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ4.67 และค่าเบี ่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.48) การ 
ควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์  ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องมีความคิด
คิดเห็นอยู ่ในระดับดี มาก(คะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ4.63 และค่า 
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49)ระบบสามารถรองรับการใช้งาน  
ของผู้ใช้งานได้ พร้อมกันหลายคน มีความคิดคิดเห็นอยู่  ใน
ระดับดีมาก(คะแนนเฉลี ่ยเท่าก ับ 4.56 และค่าเบ ี ่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.58)ระบบสามารถ ประมวลผลได้รวดเร็วมี
ความคิด คิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58)และความสามารถของ
ระบบใน  ด้านการจัดการผู้ใช้งานระบบ มีความคิดคิดเห็นอยู่
ในระดับดี มาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.69)    

ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านข้อมูล     
รายการประเมิน  ประสิทธิภาพ  

�̅�  S.D.  การแปล ผล 

1  ความสามารถของ
ระบบในด้านการ

จัดการข้อมูลข่าวสาร 

4.56   0.58 ดีมาก  

2 ความสามารถของ
ระบบในด้านการ

จัดการข้อมูลสื่อและ
ภาพ 

4.48 0.64 ดีมาก  

3   ความเหมาะสม ใน 
การใช้รูปภาพ ในการ

สื่อความหมาย   

4.56   0.58   ดีมาก    

ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านข้อมูล   4.53    0.60    ดีมาก   

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีคามพึงพอใจด้าน ข้อมูลโดยรวมในระดับดี 
มาก (คะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ 4.53 และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.60)    
ตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ        

รายการประเมิน      ประสิทธิภาพ        

�̅�         S.D.       การ แปล    
ผล     

1     ความง่ายต่อการใช้     
งานของระบบ     

4.52       0.58    ดีมาก     
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2     ความเหมาะสมใน     
การโต้ตอบกับผู้ใช้    

4.52      0.64    ดีมาก    

ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้าน   ผู้ใช้งาน       4.52      0.61       ดีมาก      

       
  ผู้ตอบแบบสอบถามมีคามพึงพอใจด้าน ผู้ใช้งานระบบโดยรวม 
ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 และค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.61)  
 

 7. สรุปผลการดำเนินงาน      
 การพัฒนาระบบเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน  ใน
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งผู้สร้างระบบได้  แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและความเป็นมาของระบบ  การพัฒนา
ระบบเส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถานในอำเภอ เมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช การพัฒนาระบบ สารสนเทศ ทฤษฎีการ
ออกแบบระบบ ทฤษฎีความพึง  พอใจ พจนานุกรมข้อมูล
เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการ พัฒนาระบบด้วยแพลตฟอร์ม Wix 
ร ่วมกับ Google maps  จากการศึกษางานวิจ ัยที ่เก ี ่ยวข้อง
สามารถนำมาสร้างระบบออนไลน์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นได้  
ในการพัฒนาระบบเส้นทางแหล่งท่องเที ่ยวโบราณสถานใน
อำเภอเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช ได้ออกแบบให้ม ีกลุ่ม
ผู้ใช้งาน 3กลุ่ม ได้แก ่ 

1) ผู้ดูแลระบบ   
สามารถเพิ่ม ลบ แกไข ข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยว/เพิ่ม   ลบ แก

ไข ข้อมูลสมาชิก/เพิ่ม ลบ แกไข ข้อมูลเนื้อหาได้/  เพิ่ม ลบ แก
ไข ข้อมูลสื่อและภาพ/สามารถค้นหาข้อมูล ได้/สามารถสแกน 
QR Code การนำทางได้/สามารถ สแกน QR Code การทำบุญ
และการเลือกซื้อสติกเกอร์ ไลน์/สามารถใช้ฟังก์ชัน Chat ได้/
สามารถดูรายงานยอดซื้อสติกเกอร์ไลน์     
   2) ผู้ใช้งานท่ัวไป     
   สามารถสมัครสมาชิกได้/สามารถดูข้อมูลสื ่อและ   ภาพ/
สามารถดูกระทู้ได้/สามารถค้นหาข้อมูลได้/   สามารถสแกน QR 
Code การนำทางได้/สามารถสแกน   QR Code การทำบุญและ
การเลือกซื้อสติกเกอร์ไลน์     
   3) สมาชิก   
   สามารถเข้าสู่ระบบได้/สามารถดูข้อมูลสื่อและภาพ/  สามารถ
ค้นหาข้อมูลได้/สามารถเพิ ่ม ลบ แก ไข ข้อมูล ส่วนตัวได้/
สามารถดูกระทู้ ตั้งกระทู้และตอบกระทู้ได้/  สามารถใช้ฟังก์ชัน 

Chat ได้/สามารถสแกน QR Code การนำทางได้/สามารถสแกน  
QR Code การทำบุญและ  การเลือกซื้อสติกเกอร์ไลน์     
  

กิตติกรรมขอบคุณ 
      ขอขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านในคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ให้ข้อแนะนำ
ในการดำเนินงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้เกิดความ
ถูกต้อง สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีที่ดูแลโบราณสถานใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้ให้ความช่วยเหลือใน
ท ุกๆด ้านจนทำให ้ เก ิดเว ็บไซต ์ เส ้นทางแหล ่งท ่องเท ี ่ยว
โบราณสถานในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้จน
ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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ระบบสั่งซื้อผลไม้ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านผลไม้วัฒนาฯ 
The Fruit Ordering System Case Study of Wattana Fruit Shop  
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บทคัดย่อ 
  โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบสั่งซื ้อผลไม้ของร้าน
ผลไม้วัฒนา โดยกระบวนการทำงานแบบเดิมของร้านนั้นอยู่ใน
รูปแบบของเอกสาร จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการดำเนินงานการ
ตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของร้านและการสั่งซื้อของลูกค้า ด้วย 
เหตุนี้จึงได้มีแนวคิดการพัฒนาระบบสั่งซื้อผลไม้ให้มีรูปแบบการ
ทำงานแบบออนไลน์ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการสั่งซื้อ
ผลไม้ ได ้สะดวกมากข ึ ้น และเจ ้าของร ้านสามารถดำเนิน
กระบวนการธุรกิจโดยเริ ่มต้นจากการอนุมัติรายการสั ่งซื้อ 
ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อผลไม้ และออกรายงานเพื่อสรุปขอ้มูล
ผลไม้และยอดขายผลไม้แบบรายเดือนและรายปี ในรูปแบบ
ออนไลน์ได้ ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาพีเอชพี และการ
จัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล จากการดำเนินงานของระบบ
ส่งผลทำให้การจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อผลไม้มีความเป็นระบบ
และมีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
คำสำคัญ – ระบบสั่งซื้อ, รายการผลไม้, การสั่งซื้อออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
 This paper is to develop the fruit ordering system of 
Wattana fruit shop. The original work process of the 
store is in the form of documents. Thus it became 
inconvenient to verify the owner information and 
customer orders. For this reason the fruit ordering 
system was developed into an online platform. This 
allows customers to process fruit orders more 
conveniently. The shopkeeper can run the business 
process starting with an approval of a purchase order, 
check fruit ordering information, and can issue monthly  

as well as annual  reports in order to summarize fruit 
information and fruit sales in online format. This system 
was developed using PHP language  integrated with 
MySQL database management. As a result of the 
operation of the  proposed system, the storage of fruit 
orders is more systematic and can be operated more 

efficiently.  
Keywords - ordering system, fruit list, online ordering 

 
1.  บทนำ 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็น
อย่างมากก่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน
ด้านต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การเกษตร การแพทย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านธุรกิจได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็น
ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงธุรกิจ
ขนาดเล ็ก ต ัวอย ่างเช ่น ร ้าน PN SHOP [1] ที่ ได ้ม ีการนำ
เทคโนโลยีด้านระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจอีก
ร ูปแบบหนึ ่ง โดยการจัดทำเป็นระบบร้านจำหน่ายรองเท้า
ออนไลน์ที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ 
เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าที่ ค่าตกแต่ง เป็นต้น หรือระบบรา้น
ขายเสื ้อผ้าออนไลน์ [2] ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บ
ข้อมูลการให้บริการโดยนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
เข้ามาช่วยเหลือในการ ให้บริการตั้งแต่การเก็บข้อมูลสินค้า 
กิจการจะใช้ระบบฐานข้อมูลซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้นกว่า
การใช้จดบันทึกด้วยกระดาษหรือสมุดบัญชี นอกจากนี้ยังระบบ
การรักษาความปลอดภัยด้วยระบบการเข้าสู่ระบบด้วยชื่อและ
รหัสผ่าน สำหรับเจ้าของร้าน และ สมาชิกมีระบบการให้บริการ
ขายแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมงที่สมาชิก และลูกค้าทั่วไปสามารถ
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เข้ามาดู สินค้าได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอร้านเปิดให้บริการ  
นอกเหนือจากธุรกิจขายสินค้าอุปโภคแล้วสินค้าบริโภคต่างๆ ก็
เริ่มมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ซึ่งคนไทยชอบทานผลไม้กันเป็น
อย่างมากแต่ด้วยชีวิตประจำวันที่จำกัดเวลาของหลายท่านไม่มี
เวลาออกไปเลือกซื้อผลไม้ด้วยตนเองได้ และเจ้าของร้านก็ยังไม่มี
บริการสั่งซื้อผลไม้ผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เท่าที่ควร ทั้งยังพลาด
โอกาสในการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทาง ทำให้บางครั้งผลไม้ในส
ต๊อกเกิดความเน่าเสียอีกด้วย 
 การพัฒนาระบบสั่งซื้อผลไม้ออนไลน์กรณีศึกษาร้านผลไม้
วัฒนาฯ เพื่อให้การเลือกซื้อผลไม้เป็นได้ด้วยความรวดเร็วและ
สะดวกตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งยัง
ช่วยให้เจ้าของร้านมีช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและทำให้
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถก้าวทันกระแสโลกาภิวัตน์ที่กำลังเกิดขึ้น 

จากความเป็นมาและปัญหาข้างต้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดใน
การพัฒนาระบบสั่งซื้อผลไม้ออนไลน์ที่จะสามารถอำนวยความ
สะดวกให้กับเจ้าของร้านและผู ้บริโภค เพื ่อทั ้งเจ้าของร้าน
ผู้บริโภคได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 ระบบสั่งซื้อผลไม้ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านผลไม้วัฒนาฯ มี
วัตถุประสงค์ ดังนี ้
2.1 เพื ่อพัฒนาระบบสั่งซื ้อผลไม้ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านผลไม้
วัฒนาฯ ให้ตรงตามความต้องการของร้านผลไม้วัฒนาฯ 
2.2 เพื่อที่ให้ทั้งเจ้าของร้านและลูกค้าได้รับความสะดวกในการซื้อ
ขายผลไม้ผ่านออนไลน์มากขึ้น 
2.3 เพื่อเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับร้านผลไม้วัฒนาฯ 

 
3. วิธีดำเนินงาน 

ระบบสั่งซื้อผลไม้ กรณีศึกษาร้านผลไม้วัฒนาฯ ที่ได้สร้างขึ้น 
มีวิธีการดำเนินงานประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั ้นตอนที ่ 1 วิเคราะห์ระบบ ได้ศึกษารูปแบบการทำงาน
แบบเดิมและโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
วิเคราะห์ระบบ  

ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นของการออกแบบระบบ โดยออกแบบ
แผนภาพการทำงานต่าง ๆ โดยในบทความนี้จะนำเสนอแผนภาพ
ก ิจกรรม (Activity diagram) แผนภาพย ูส เคส (Use case 

diagram) แผนภาพคลาสไดอะแกรม (Class diagram) แผนภาพ
ซีเควนซ์(Sequence diagram) แผนภาพความสัมพันธ ์ของ
ข้อมูล (Entity-Relationship diagrams) 

ขั้นตอนท่ี 3 เขียนโปรแกรมในแต่ละส่วนการทำงาน โดยใช้
ภาษาพีเอชพี (PHP) [3] ในการพัฒนาระบบร่วมกบับูทสแตร็ป
เฟรมเวริ์ค (Bootstap Framework) เพื่อใหท้ำงานรวดเร็วยิ่งข้ึน 
และอินเทอร์เฟสมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น [4]  และใช้ฐานข้อมูล
มายเอสคิวแอล (MySQL) ที่นิยมใช้กันมากสำหรับฐานข้อมูล
สำหรับเว็บไซต์ [5] ในการจัดเก็บข้อมูล และใช้ภาษาเอสคิวแอล 
(SQL) ในการจัดการฐานข้อมลู [6] 

ขั้นตอนท่ี 4 ทดสอบโปรแกรมและแก้ไขการทำงาน ผู้จัดทำได้
มีแนวคิดในการทดสอบระบบแบบกล่องดำ (Black box testing) 
และได้ดำเนินการแก้ไขโปรแกรมให้พร้อมใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 5 จัดทำเอกสารคู่มือการทำงานระบบ ผู้จัดทำได้
จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสั่งซื้อผลไม้ออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน
ผลไม้วัฒนาฯ เพื่อแนะนำการใช้งานกับผู้ใช้ ตัวอย่างแผนภาพใน
การออกแบบระบบมดีังต่อไปนี้ 

 

 ภาพ 1 แผนภาพ Activity diagram ระบบเดิม 

 
3.1 แผนภาพกิจกรรม (Activity diagram) 

       ขั้นตอนการทำงานของระบบในรูปแบบเดิม เจ้าของร้าน
ต้องทำรายการราคาผลไม้แต่ละชนิด ลูกค้าต้องเดินทางไปที่ร้าน
เพื่อเลือกซื้อผลไม้ หลังจากนั้นเจ้าของร้านต้องไปตรวจสอบว่ามี
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ผลไม้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าหรือไม่ หลังจาก
ตรวจสอบผลไม้เสร็จเรียบร้อย ลูกค้าจึงจะทำการชำระเงินให้
เจ้าของร้าน และเจ้าของร้านต้องเขียนใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า  
 เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากรายละเอียดในการซื้อผลไม้ที่ร้าน 
เช่น ทางร้านไม่มีการสั่งซื้อผลไม้ผ่านช่องทางอื่น ทำให้ลูกค้าต้อง
เดินทางมาที่ร้านเอง หากร้านปิดหรือมีผลไม้ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการลูกค้า จะทำให้ลูกค้าเสียเวลาในการเดินทาง และเจ้าของ
ร้านเสียรายได้ที่ควรได้รับ อีกทั้งเจ้าของร้านต้องเก็บรวบรวม
ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสาร หากเอกสารเกิดการสูญหายเจ้าของ
ร้านจะไม่สามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินนั้นๆ ได้ กระบวนการ
ทำงานแบบเดิมสามารถแสดงได ้โดยใช ้แผนภาพ  Activity 
diagram ดังแสดงในภาพ 1 
 จากการทำงานของระบบเดิม ผู ้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์
ระบบใหม่โดยขั้นตอนการทำงานของระบบที่ได้สร้างขึ้นนั้น หาก
ลูกค้ายังไม่เคยสมัครสมาชิกต้องสมัครสมาชิกก่อน จากนั้นทำ
การเข้าสู่ระบบเพื่อทำการสั่งซื้อผลไม้ โดยลูกค้าสามารถคลิกดู
รายการผลไม้และรายละเอียดของผลไม้แต่ละชนิด เช่น ราคา 
จำนวนของผลไม้ที่มีอยู่ในร้าน จากนั้นทำการสั่งซื้อและกรอก
วันที่ที่ต้องการไปรับผลไม้ที่ร้าน หลังจากนั้นเจ้าของร้านจะทำ
การเข้าสู ่ระบบเพื่อมาอนุมัติใบรายการสั่งซื ้อของลูกค้า เมื่อ
เจ้าของร้านอนุมัติสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าต้องดำเนินงานโอนเงินตาม
จำนวนเงินในใบสั่งซื ้อ เจ้าของร้านสามารถเข้าสู่ระบบเพื ่อมา
จัดการรายการผลไม้โดยกระบวนการทำงานของระบบที่ได้สร้าง
ขึ้นสามารถแสดงได้ดังภาพ 2 

ภาพ 2 แผนภาพ   Activity diagram การทำงานของระบบสั ่งซื ้อผลไม้
ออนไลน ์กรณีศึกษาร้านผลไม้วัฒนาฯ 

3.2 แผนภาพยูสเคส (Use case diagram) 
 แผนภาพยูสเคสใช้แสดงการทำงานในส่วนของระบบ โดย
แบ่งการทำงานตามหน้าที่ของผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ 
สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้ เจ้าของ
ร้าน สามารถเข้าสู ่ระบบได้ สามารถจัดการข้อมูลผลไม้ได้ 
สามารถรับรายการสั ่งซื ้อได้ สามารถตรวจสอบยอดเงินได้ 
สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ สามารถออกรายงานแบบราย
เดือนและรายปีได้ และลูกค้า สามารถสมัครสมาชิกได้ สามารถ
เข้าสู่ระบบได้ สามารถสั่งซื้อผลไม้ได้ สามารถแจ้งชำระเงินได้ 

เป็นต้น ดังแสดงในภาพ 3 
ภาพ 3  แผนภาพ  Use case diagram ของระบบสั ่งซ ื ้อผลไม้ออนไลน์  

กรณีศึกษาร้านผลไม้วัฒนาฯ 

 
3.3 แผนภาพคลาส (Class diagram) 
 แผนภาพคลาสใช้แสดงความสัมพันธ์ของคลาสต่าง ๆ ใน
ระบบ โดยมี Class PEOPLE ใช้เก็บข้อมูลส่วนของผู้ใช้งาน เช่น 
ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์  Class FRUITINFORMATION ใช้
เก็บข้อมูลผลไม้ เช่น ชื ่อผลไม้ ราคา จำนวนพร้อมส่ง  Class 
LISTORDER ใช้เก็บข้อมูล รายการผลไม้ที่ลูกค้าสั่งซื้อ เช่น ช่ือ
ผลไม้ จำนวนผลไม้ และราคารวมของจำนวนผลไม้  Class 
ORDERRECEIPT ใช้เก็บข้อมูลใบสั่งซื ้อ เช่น วันที่สั ่งซื ้อ วันที่
ลูกค้าจะมารับของ จำนวนเงินทั้งหมด Class RECEIPT ใช้เก็บ
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ข้อมูลการโอนเงินของลูกค้าและใบเสร็จรับเงินที่เจ้าของร้านออก 

ดังแสดงในภาพ 4 

 ภาพ 4 แผนภาพ Class diagram ของระบบสั ่งซื ้อผลไม้ออนไลน์  
กรณีศึกษาร้านผลไม้วัฒนาฯ 

 
3.4 แผนภาพซีเควนซ์ (Sequence diagram) 
 แผนภาพ Sequence diagram ใช้อธิบายถึงลำดับ
กระบวนการทำงานของกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีมีต่อคลาสของระบบ 
จะขอยกตัวอย่างแผนภาพ Sequence diagram หลักของระบบ

คือการเข้าสูร่ะบบ และการสั่งซื้อผลไม้ดังแสดงในภาพ 5-7 
ดังต่อไปนี ้
 ภาพ 5 แผนภาพ Sequence diagram การสั่งซ้ือผลไม้ 

 ภาพ 6 แผนภาพ Sequence diagram การเข้าสู่ระบบ 
 

 ภาพ 7 แผนภาพ Sequence diagram การแก้ไขและลบใบสั่งซ้ือ 
 

3.5 แผนภาพความสัมพันธข์องข้อมูล 

 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล ถูกออกแบบต่อเนื่องมา
จากแผนภาพคลาส เพื่อนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลของระบบลงสู่
ฐานข้อม ูลโดยทำการวิเคราะห์ประเภทของข้อม ูลเพื ่อให้
เหมาะสมต่อการจัดเก็บข้อมูล โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างขอ้มูล
ระบบได้แก่ ตาราง people สำหรับการเก็บข้อมูลบุคลากร 
ตาราง Reciept สำหรับการเก็บข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ตาราง 
OrderReciept สำหรับการเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อ ตาราง ListOrder 
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สำหร ับการ เก ็บข ้ อม ู ลรายการการส ั ่ งซ ื ้ อ  และ ตาราง 
Fruit_information สำหรับการเก็บข้อมูลผลไม้ รายละเอียดดัง

ภาพ 8 

 ภาพ 8 แผนภาพ Entity-Relationship diagrams ของข้อมูล 
 

4.  ผลการดำเนินงาน 
 หลังจากที่ผู้จัดทำได้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบสั่งซื้อผลไม้
ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านผลไม้วัฒนาฯ แล้ว ในส่วนของการ
ทำงานของระบบที่มีขั้นตอน มีหลักการออกแบบที่ถูกต้อง ทำให้
ระบบตอบสนองความต้องการของเจ้าของร้านทั้งในการจัดการ
ข ้อม ูลผลไม ้  อน ุม ัต ิ ใบส ั ่ งซ ื ้ อ  ตรวจสอบยอดเ งิ น ออก
ใบเสร็จรับเงิน ออกรายงานสรุปได้ทั้งแบบรายเดือน และแบบ
รายปี ในส่วนของลูกค้าตอบสนองความสะดวกสบายในการสั่งซือ้
ผลไม้ การสั ่งซื ้อผลไม้ที่สามารถสั ่งซื ้อบนระบบได้ตลอด 24 
ชั่วโมง การแจ้งโอนเงิน มีบัญชีรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ
การเข้าสู่ระบบด้วยชื่อและรหัสผ่าน และเมื่อพัฒนาโปรแกรม
เรียบร้อยแล้ว ทำให้ได้ผลการดำเนินงานโดยจะแสดงในรูปแบบ
ของหน้าจอการทำงาน ดังต่อไปนี้  
 
 

4.1  หน้าจอหลัก 
 ในส่วนของหน้าจอหลักมีเมนูได้แก่ เข้าสู ่ระบบและสมัคร
สมาชิก โดยมีหน้าจอดังภาพ 9 

ภาพ 9 หน้าจอหลกั 

หากผู้ใช้งานยังไม่เคยสมัครสมาชิก ต้องสมัครสมาชิกก่อน โดย
กด “สมัครสมาชิก” เจ้าของร้านและลูกค้าต้องการเข้าสู่ระบบให้
กดที่เมนูเข้าสู่ระบบ   
 
4.2  หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
 ในส่วนของหน้าจอเข้าสู่ระบบผู้ใช้งานต้องกรอกชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านที่ถูกต้อง จากนั้นระบบจะทำการตรวจข้อมูลที่
ถูกต้องก่อนเข้าใช้งาน ซึ่งขั้นตอนการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ มี
หน้าจอดังภาพ 10 

ภาพ 10 หนา้จอเข้าสู่ระบบ 
 
4.3  หน้าจอเมนูหลัก 

 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงหน้าจอเมนูท่ีลูกค้าสามารถทำใน
ระบบได้ ได้แก่ เมนูสั่งซื้อผลไม้ เมนูแจ้งชำระเงิน เมนูรายการ
สั่งซื้อของลูกค้า เมนูใบเสร็จรับเงิน หากลูกค้าต้องการสั่งซื้อผลไม้
ให้กด “สั่งซื้อผลไม้” ที่หน้าจอเมนูหลัก โดยมีหน้าจอดังภาพ 11 

ภาพ 11 หน้าจอเมนูหลัก 
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4.4  หน้าจอรายการผลไม้ 
 ในส่วนของหน้าจอรายการผลไม้จะแสดงรายละเอียดของ
ผลไม้แต่ละชนิด ประกอบด้วยชื่อผลไม้และราคาของผลไม้ ซึ่ง
ลูกค้าสามารถเลือกกดเพื่อดูรายละเอียดของผลไม้ในแต่ละชนิดที่
ลูกค้าต้องการได้ ซึ่งแสดงรายละเอียดต่างๆ  โดยมีหน้าจอดัง
ภาพ 12 

ภาพ 12 หนา้จอรายการผลไม้ 
 
4.5  หน้าจอรายละเอียดผลไม้เพ่ิมเติม 
 เมื ่อกดเลือกผลไม้ในหน้าจอรายการผลไม้แล้ว จะแสดง
หน้าจอรายละเอียดผลไม้เพิ่มเติม ได้แก่ ราคา รสชาติ จำนวน
ผลไม้ในกล่อง และจำนวนผลไม้ที่พร้อมส่ง หากลูกค้าต้องการ
สั่งซื้อ ให้กด “หยิบใส่ตะกร้า” เพื่อเพ่ิมลงในสินค้าในรถเข็น หาก
ต้องกดกลับไปหน้าจอรายการผลไม้ ให้ลูกค้ากด “ย้อนกลับ”โดย
มีหน้าจอดังภาพ 13 

ภาพ 13 หน้าจอรายละเอยีดผลไม้เพิ่มเติม 
 
 
 

4.6  หน้าจอสินค้าในรถเข็น 
 ในส่วนนี้จะแสดงรายการผลไม้ที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อทั้งหมด 
เมื่อลูกค้าตรวจสอบรายการแล้ว ให้กด “ยืนยัน” เพื่อไปสู่หน้า
ใบสั่งซื้อ โดยมีหน้าจอดังภาพ 14 

ภาพ 14 หน้าจอสินค้าในรถเข็น 

 
4.7  หน้าจอใบรายการสั่งซ้ือ 
 หน้าจอนี้จะแสดงรายการสั่งซื้อของลูกค้า และจำนวนเงิน
รวมทั้งหมดของใบสั่งซื้อนั้น ๆ ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลวันที่ลูกค้า
จะไปรับผลไม้ จากนั ้นกด “ยืนยัน” เพื ่อสั ่งซื ้อผลไม้  โดยมี
หน้าจอดังภาพ 15 

  ภาพ 15 หน้าจอใบรายการสั่งซ้ือ 
   

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 จากการพัฒนาระบบสั่งซื้อผลไม้ออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน
ผลไม้วัฒนาฯ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ มีดังน้ี 
5.1 ลดปัญหาการขายผลไม้ไม่ทันเวลา 
5.2 ผู้ขายสามารถสต๊อกผลไม้ได้เหมาะสมกับความต้องการซื้อ
ของลูกค้าได้มากขึ้น 
5.3 ผู้บริโภคประหยัดเวลาในการเลือกซื้อผลไม้ 
5.4 เจ้าของร้านออกสรุปรายงานแบบรายเดือนและรายปีได้ 

 
6. สรุปผลการดำเนินงาน 

 ระบบสั่งซื้อผลไม้ กรณีศึกษาร้านผลไมว้ัฒนาฯ ทางผู้จัดทำได้
ศึกษากระบวนการทำงานแบบเดิมทำให้ทราบถึงปัญหาในความ



3444 

 

 

ไม่สะดวกของลูกค้าในการสั่งซื้อผลไม้ ทั้งด้านการเดินทางและ
อื่นๆ การจัดการรายการผลไม้ของร้านผลไม้วัฒนา  และได้ศึกษา
โครงงานที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบ 
ระบบท่ีถูกพัฒนาขึ้นทำให้กระบวนการทำงานแบบเดิมเปลี่ยนมา
อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ทำให้การบันทึกข้อมูลการสั ่งซื ้อและ
ตรวจสอบใบสั่งซื ้อมีความสะดวกต่อทั้งเจ้าของร้านในการรับ
รายการสั่งซื้อ การออกใบเสร็จรับเงิน การออกรายงานยอดขาย
ทั้งแบบรายเดือนและแบบรายปี และลูกค้าสั่งซื้อผลไม้ ทำให้
ดำเนินงานได้รวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมนี้ได้ช่วยทำให้การดำเนินงาน
ใหม้ีประสิทธิภาพรวดเร็ว ถูกต้องมากขึ้น  
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บทคัดย่อ 

    การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ประมูลป้ายทะเบียนรถเลข
สวย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ประมูลป้าย
ทะเบียนรถ และศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ประมูลป้ายทะเบียนรถ โดยใช้โปรแกรมเวิร์ด
เพรสส์ (WordPress)  ในการออกแบบเว็บไซต์ทำงานกับโซเชียล
มีเดีย (Social Media) เป็นโปรแกรมประยุกต์ และสร้างช่องทาง
ต ิดต ่อผ ่านเฟสบุ ๊คแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ซ ึ ่ งรับ
ข่าวสารได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

    สรุปผลจากการนำเว็บไซต์ไปทดลองใช้การประเมินครั้งนี้ ผู้
ประเมินได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้
ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 21 ท่าน โดยให้ทดสอบการใช้งานของ
ระบบพร้อมให้ตอบแบบสอบถามเลือกคุณสมบัติที่ทางกลุ่มได้ตั้ง
ไว้ในแบบสอบถามทั้งหมด 6 ส่วน จึงได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.58 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 เป็นข้อมูลความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด จากการพัฒนาพบว่าใน
ส่วนของการนำเสนอข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงและลด
ขั้นตอนในการทำงานมากขึ้น 

คำสำคัญ -- 1. การพัฒนาเว็บไซต์     
     2. ประมูลป้ายทะเบียนรถ       
     3. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 

Abstract 

    Development of website public relations auction 

license plate number beautiful number Nakhon Si 

Thammarat Provincial Transportation Office. The 

objective is to study the design and development of 

license plate auction websites and to study the 

satisfaction of users of license plate auction websites 

using WordPress to design websites to work with social 

media as an application and create a 24-hour 

Facebook Fanpage contact channel. Summary of the 

evaluating results, the assessor surveyed the user 

satisfaction of the website for the license plate 

auction. Found that respondents who provided all the 

information 21 persons, test the system usage, and 

complete the questionnaire, select the properties that 

the group has set in a total of 6 questionnaires. The 

average score was 4.58 with the standard deviation 

was 0.50 as feedback on system satisfaction. 

Respondents had the highest level of overall 

satisfaction. According to the development, the 

presentation of the information makes it easier to 

access and reduce the process of working. 

Keywords – 1. LICENSE PLATE AUCTION WEBSITE  
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                 2. AUSPICIOUS-NUMBER        

          3. Nakhon Si Thammarat Land Transport 
Office 

1. บทนำ 
    ปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตอยู่จำนวนมาก แต่ผู้ที่จะทราบ
ข่าวการประมูลป้ายทะเบียนของสำนักงานขนส่งจ ังหวัด
นครศรีธรรมราชได้จะต้องเห็นจากการประกาศผ่านป้ายไวนิล 
การเดินแจกโบรชัวร์ตามจุดต่าง ๆ หรือเป็นการบอกต่อปากต่อ
ปาก รวมถ ึงการออกพ ื ้นท ี ่ประชาส ัมพ ันธ ์ ในเขตจ ั งวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งทั้งหมดข้างต้น คือ เป็นรูปแบบการโฆษณา
แบบออฟไลน์ จึงอาจทำให้เสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและ
ส ิ ้นงบประมาณ การเข ้าถ ึงกล ุ ่มคนท ี ่สนใจได ้น ้อย การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวการประมูลป้ายทะเบียนของสำนักงานขนส่ง
สำคัญอย่างมาก ซึ ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีที ่ท ันสมัยมากขึ้น 
สามารถนำข้อมูลประชาสัมพันธ์มาเผยแพร่ในระบบเว็บไซต์ หรือ 
มีการติดต่อเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ประมูลป้าย
ทะเบียนรถ เลขสวย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จะ
มีข่าวแจ้งเตือนให้สมาชิกรับทราบ  
    จากปัญหาที ่กล ่าวมาข้างต ้นจ ึงม ีแนวคิดพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย สำนักงานขนส่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพัฒนาโดยการใช้โปรแกรมเวิร์ด
เพรสส์ (WordPress)  ทำให้การนำเสนอเนื้อหามีลักษณะโดด
เด่นน่าสนใจ ในการสร้างเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
เครื่องที่ใช้ในการตกแต่งแก้ไขรูปภาพ ตัดต่อภาพในการสร้าง
เว็บไซต์ให้เกิดความสวยงามมีความน่าสนใจด้วยโปรแกรมโฟ
โตชอป (Photoshop) และสร้างช่องทางติดต่อผ่านเฟสบุ๊คแฟน
เพจ (Facebook Fanpage) ผนวกกับระบบแชทบอท (Chatbot) 
เพื่อช่วยตอบคำถามหรือข้อสงสัยที่ผู้สนใจโทรมาสอบถามบ่อย 
ซึ่งจะสามารถช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ลงได้เป็นอย่างมาก 
แค่คลิกลิงค์ในเว็บไซต์ก็สามารถเข้าเชื่อมต่อได้เลย ทำให้ง่ายต่อ
การใช้งานมากขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำให้อยู่ในรูปแบบเว็บไซต์
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประมูลป้ายทะเบียนรถ
เลขสวย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ดำเนินงาน
สะดวกและง่ายต่อการเข้ากลุ่มลูกค้าท่ีสนใจมากยิ่งข้ึน 
 
 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์ประมูลป้าย
ทะเบียนรถ เลขสวย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  
2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ประมูลป้าย
ทะเบียนรถเลขสวย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

3. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

    สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมการขนส่งทางบก 
จัดตั้งและเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2509 เลขที่ 175 ศูนย์
ราชการนาสาร หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช เนื้อที่จำนวน 30 ไร่เศษ เป็นส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมการขนส่งทางบก 
กระทรวงคมนาคม รับผิดชอบในเขตท้องที่ 23 อำเภอ โทรศัพท์
หมายเลข 075-378584 ตอ่ 3-8 โทรสารหมายเลข 075-378590           

    สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดการประมูลป้าย
ทะเบียนรถข้ึนทุกปี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาค โปร่งใส เงินที ่ได้จากการ
ประมูลทั้งหมดจะนำส่งเข้าเป็นรายได้ของ "กองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน"  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้ 

 ภาสกร  ปาละกูล (2558) การพัฒนาโปรแกรมการซ่อมบำรุง

คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย

ใช้เว ็บแอพลิเคชัน (Web-Application) ช่วยแก้ป ัญหาการ

ดำเนินงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ให้รวดเร็วใช้งานง่าย พัฒนา

ระบบด้วยภาษา  PHP และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล  MySQL 

สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้แบบทันทีทันใด จากการพัฒนาระบบได้

แบ่งการทำงานของระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้งาน

ทั่วไป สามารถทำการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว และส่วนของเจ้าหน้าที่ สามารถเฝ้าติดตามการ

แจ้งซ่อมได้ทันทีทันใด และสามารถตรวจสอบการซ่อมได้อย่าง

รวดเร็ว [1]     

 รัฐนันท์ พันทวีศักดิ ์ (2558)  การพัฒนาระบบบทเรียนผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสิรมและพัฒนา
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คุณภาพการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์

ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 

25 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยประกอบด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [2] 

 ลัดดา ปินตา (2558) การพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวชุมชน

บ้านสันต้นเปา วัตถุประสงค์เพื ่อสำรวจชุมชน ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันต้นเปาและสนับสนุนการท่องเที่ยวของ

ชุมชนให้มีความน่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ผู้ใช้สนใจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมาก

ขึ้น [3]      

 ว ิสาข ์  ร ุ ่ งแก ้ว  (2559)  การพัฒนาเว ็บไซต ์ตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์เพื ่อประยุกต์ใช้กระบวนการทาง

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP และ

รวบรวม วิเคราะห์ความต้องการจากกลุ่มผู้ใช้ ดังนี้ อาจารย์ 6 

คน เจ้าหน้าที่ 6 คน และนักศึกษา 8 คน รวมทั้งสิ ้น 20 คน 

จากนั้นทำการทดสอบและประเมินผลโดยกลุ่มนักวิชาการ หรือผู้

ที่มีความรู้ด้านเว็บไซต์จำนวน 4 คน ผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ย

ของเว็บไซต์ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านคุณภาพของเนื้อหา

มีคะแนนอยู ่ที ่ 4.19 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบมี

คะแนนอยู ่ที ่ 4.50 และระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมมี

คะแนนอยู่ท่ี 4.33 ซึ่งถือเป็นคะแนนที่อยู่ในช่วงระหว่างความพึง

พอใจมากถึงมากที่สุด [4]    

 อุมาพร แก้วทา (2558) การพัฒนาระบบบทเรียนผ่านสมาร์ท

โฟน วัตถุประสงค์ เพื ่อส่งเสริมการหาความรู ้ บทเรียนนอก

ห้องเรียนตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และหาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้วยบทเรียนผ่านสมาร์ทโฟน  และหาความพึง

พอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เรียนตามบทเรยีน

ผ่านสมาร์ทโฟน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนผ่านสมาร์ทโฟนตามแนวคิด

องค์กรแห่งการเรียนรู ้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เฉลี่ยเท่ากับ 

82.07/80.67 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความ

พึงพอใจ ของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนผ่านสมาร์ทโฟนตามแนวคิด

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 

4.49 อยู่ในระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 [5] 

 

4. วิธีการดำเนินงาน 

4.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม           
จากการประชาสัมพันธ์แบบเดิม คือ การประชาสัมพันธ์แบบ
ออฟไลน์ 1.ประกาศติดป้ายตามทางถนน   2. เดินแจกโบวชัวร์ 
3. ออกนอกพื้นที่ทุกเขตอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผล
ให้มีค่าใช้จ่ายมากและเสียเวลาอย่างสิ้นเปลือง ทำให้ยุ่งยากต่อ
การจัดเตรียมป้ายการโฆษณาในการออกนอกพื้นที่แต่ละครั้ง 
รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่สนใจประมูลป้ายทะเบียนรถได้
น้อยลง  

4.2 การวิเคราะห์งานใหม่      
จากการศึกษาการปฏิบ ัต ิงานของสำนักงานขนส่งจ ังหวัด
นครศรีธรรมราช ศึกษาข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงาน และ
สอบข้อมูลจากผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ ผู้จัดทำเห็น
ว่าควรมีการจัดทำระบบใหม่ขึ้น คือ 1)  พัฒนาเฟสบุ๊คแฟนเพจ 
(Facebook Fanpage) ประมูลป้ายสวยเลขสวย สำนักงานขนส่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีความเคลื่อนไหวและสร้างคอนเทน
ใหม่เพื ่อโปรโมทอยู ่ตลอดเวลา  2) ออกแบบระบบเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ป้ายประมูลทะเบียนรถเลขสวยให้ตรงความ
ต้องการของผู้ใช้ 3) นำข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ 4) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าดูรายละเอียดหรือข้อมูล
ความหมายเลขสวยและข้อมูลพื้นฐานได้จากเว็บไซต์โดยตรง  
5)  สร ้างแชทบอท(Chat Bot)  รองร ับให ้ เฟสบ ุ ๊คแฟนเพจ 
(Facebook Fanpage) เพื ่อตอบคำถามแก่ผ ู ้ใช้ได ้ตลอด 24 
ช่ัวโมง  
4.3 การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ประมูลป้ายทะเบียนรถ
เลขสวย สำนักงานขนส่งจงัหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
หน้าต่างหลักดังต่อไปนี ้ 1) หน้าแรก แสดงข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ 2) เกี ่ยวกับป้ายประมูล แสดงที ่มาของป้าย
ประมูลประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 3) เลขดีมีมงคล แสดง
ความหมายเลขดี 3.1) คำขวัญหมายเลข 3.2) เลขดีประจำวันเกดิ 
4) วิธีการร่วมประมูล แสดงขั้นตอนรายละเอียดการร่วมประมูล 
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5) รายละเอียดราคาประมูล 6) ภาพกิจกรรม ประมวลภาพ
ภายในงานประมูลป้าย 7) ติดต่อ แสดงข้อมูลที่สามารถติดต่อ
ทางขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้  
4.4 ยูสเคสไดอะแกรม (Use case diagram) ของเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย สำนักงานขนส่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเป็นกลุ่มผู้ใฃ้งานเว็บไซต์ 2 กลุ่ม  
1) ผู้ดูแลระบบ 2) ผู้ใช้งานท่ัวไป ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 
รูปที่ 1 Use case Diagram 

 
4.5 ปลั๊กอินที่นำมาใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย. 
4.5.1 Download monitor คือ ปลั๊กอินที่เอาไว้ Upload และ
จัดการไฟล์สำหรับแจกจ่ายในเว็บ และสามารถช่วยนับยอด
จำนวนผู้ดาวน์โหลดได้ด้วย  
4.5.2 Elementor คือ Page Builder ความสามารถในการช่วย
จัดการ Layout ภายในหน้าเว็บได้ และสามารถปรับแตง่หน้าเวบ็
ได้เองตามต้องการ และ Elementor เป็นเครื่องมือสร้างหน้าเว็บ
ที่ดีที ่สุดสำหรับ WordPress ทำให้สามารถควบคุม ออกแบบ 
ความสูงและความกว้างของคอลัมน์ได้อย่างเต็มที่   
4.5.3 Seed Fonts คือปลั๊กอินช่วยจัดการในเรื่องของฟอนต์ใน 
WordPress             
4.5.4 Ivory Search คือ ปลั๊กอินที่ช่วยในการค้นหาข้อมูล หรือ
ใช้สร้างช่องค้นหา  
 

5. ผลการดำเนินงาน 
    การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ประมูลป้ายทะเบียนรถเลข
สวย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศ ึกษาข้อม ูลพื ้นฐานของการประมูลป้ายทะเบียนรถ เพื่อ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาออกแบบให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประมูล
ป้ายทะเบียนรถได้ง่ายขึ้น สอบถามข้อมูลได้ง่ายขึ ้น ติดตาม
ข่าวสารได้ 24 ช่ัวโมง ผ่านเว็บไซต์และเฟสบุ๊คแฟนเพจ  
5.1 ส่วนของ Front-end ประกอบด้วย หน้าแรกใช้ในการ
แสดง ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถของ
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างรูปของเว็บไซต์หน้าแรก 

5.2 ส่วนของ Back-end ผู ้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูล
ระบบต่างๆที่มีภายในเว็บไซต์ เช่น การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล 
และกำหนดสิทธิการใช้งานภายในเว็บไซต์ ดังแสดงในภาพที่ 3  

 

รูปที่ 3 ตัวอย่างรูปของหลังเว็บไซต์ในส่วนของเรือ่ง 

5.3 ส่วนของผู้ใช้งานระบบ  สามารถเข้าชมข้อมูพื้นฐานภายใน
ระบบได้ เช่น การค้นหาหมายเลขประมูลทะเบียนรถ ความ
หมายเลขดี วิธีการประมูล ระเบียบราคาประมูล ดาวน์โหลดคู่มือ
ทะเบียนรถ และสารมารถดูข้อมูลสื่อและภาพได้ 

   
รูปที่ 4 - 5 ตัวอย่างการแสดงหน้าต่าง “เกีย่วกับป้ายประมูล” 

และตัวอย่างการแสดงหน้าต่าง “ภาพกิจกรรม” 
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 5.4 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใชง้านระบบ 

รายการประเมิน ประสิทธิภาพ 
𝑥  S.D แปลผล 

1 ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 4.62 0.49 ดีมาก 
2 ด้านการทำงานได้ตามฟังกช์ันของระบบ 4.57 0.51 ดีมาก 
3 ด้านง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.58 0.50 ดีมาก 
4 ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 4.71 0.46 ดีมาก 
5 ด้านรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 4.44 0.52 ดี 

ค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้านของผู้ใช้งาน 4.58 0.50 ดีมาก 

ตารางที่ 1-1 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นในภาพรวม 

    จากตารางที่ 1-1 ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยค่าเฉล ี ่ยเท่าก ับ 4.58 และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.50 เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่าผู้ใช้ระบบมี
ความพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานมากท่ีสุดระดับดีมาก 
5.5 ข้อเสนอแนะในการนำปริญญานิพนธ์ไปพัฒนาต่อ 
      5.4.1 ผู้ใช้งานโปรแกรมควรศึกษาคู่มือขั้นตอนการใช้งาน
อย่างละเอียดก่อนการใช้งานโดยศึกษาได้จากภาคผนวก 
      5.4.2 โปรแกรมนี ้ออกแบบมาสำหร ับใช ้งานในการ
ประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย สำนักงาน
ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เท่านั ้นไม่สามารถนำไปใช้ใน
กิจกรรมอื่นได้ 
 

กิตติกรรมขอบคุณ 
  คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ได้รับการอำนวยความ
สะดวกจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมการ
ขนส่งทางบก ขอบคุณอาจารย์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจดิจิตัล คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ท่ี
สนับสนุนให้งานสำเร็จด้วยดี 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ภาสกร ปาละกูล. (2558). ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์. ค้นเมื ่อวันที่ 2 ส.ค 2563 จาก
http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/RC_RR/2552_Sci
_Phasakorn.pdf 

[2] รัฐนันท์ พันทวีศักดิ์. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์สถาบัน 
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.   

ค้นเมื่อวันท่ี 2 ส.ค 2563 จาก https://tdc.thailis.or.th 
/tdc/browse.php?option=show&browse_type=ti
tle&titleid=386162&query= 
 

[3] ลัดดา ปินตา. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันต้นเปา. ค้นเมื่อวันท่ี 2 ส.ค 2563 
จ า ก   https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php? 
option=show&browse_type=title&titleid=43067
5&quer 

[4] วันวิสาข์ รุ่งแก้ว. (2559). เว็บไซต์ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์. 
ค้นหาเมื่อวันท่ี 2 ส.ค 2563. จาก https://tdc.thailis. 
or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_ty
pe=title&titleid=474414& 

[5] สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมการขนส่งทาง      
     บก (2509). ค้นเมื่อวันท่ี 14 ก.ค 2563 จาก       
          https://www.dlt.go.th/site/nakhonsi/ 

[6] อุมาพร แก้วทา. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ค้นเมื่อวันที่ 2 ส.ค 2563 จาก     
https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=
show&browse_type=title&titleid=421042&query 

[7] Download monitor. การใช้ Plugin Download Monitor  
ใน WordPress.ค้นเมื่อวันท่ี 30 ก.ค 2563  จาก 
https://www.webthaiwordpress.com/plugin/review--
plugin-download-monitor-wordpress/     

[8] Elementor.(2020).ความหมายปลั๊คอิน Elementor.  
ค้นเมื ่อวันที ่ 30 ก.ค 2563 จาก https://www.your-
plans.com/blog/wordpress-page-builder-
elementor.html    

[9] Seed Fonts. (2562). Seed Fonts ปลั๊กอินฟอนต์ของคน 
ไทย. ค้นเมื่อวันท่ี 28 ก.ค 2563 จาก
https://www.themevilles.com/seed-fonts/   

 

http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/RC_RR/2552_Sci_Phasakorn.pdf
http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/RC_RR/2552_Sci_Phasakorn.pdf


3450 

 

ระบบตรวจสอบผลการเรียนโรงเรียนโนนราษีวิทยา 
Grade Report System of Nonraseewitthaya High School 

 
 
 

phonprasert@gmail.com3 
 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบผล
การเรียนโรงเรียนโนนราษีวิทยา 2) เพื่อประเมินคุณภาพของ
ระบบตรวจสอบผลการเรยีนโรงเรียนโนนราษีวิทยา 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบตรวจสอบผลการเรียน
โรงเรียนโนนราษีวิทยา โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียน
โนนราษีวิทยา มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หมู่ 1 จำนวน 30 คน ได้มาโดย
การสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา 1) ระบบตรวจสอบผลการเรยีนโรงเรียนโนนราษีวิทยา 
2) แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 3) แบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบตรวจสอบผลการเรียนโรงเรียนโนน
ราษีวิทยา โดยผลการศึกษาพบว่า 1) ระบบฯ สามารถใช้งานได้
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2) ผลการวิเคราะห์คุณภาพ

ของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.08, SD=0.58) 3) ผล
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก    

(�̅�=4.19, S.D =0.82) 
 

คำสำคัญ— ตรวจสอบ, ผลการเรยีน, โรงเรยีน 
 

ABSTRACT 
The purpose of this project is 1) develop the 

grade report system of Nonraseewitthaya high school. 
2) find the quality. 3) find satisfaction from the user of 
The sample consisted of students from Nonrasee 
witthaya high school about 30 persons. Study Tools is 
1) The grade report system of Nonraseewitthaya  high 
school. 2) Expert assessment form. 3) User satisfaction 
assessment form. The results of the study are follows 

1) The system can actually use according to the 
quality needs of users. 2) The results of the overall 

quality assessment is high level (𝑥= 4.08, S.D = 0.58). 
3) The results of the overall satisfaction assessment is 

at a high level too (𝑥= 4.19, S.D = 0.82). 
 

Keyword—checking; grade report; school 
 

1. บทนำ 

โรงเรียนโนนราษีวิทยามีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  มี
นักเรียนในปีการศึกษา 2562 จำนวน 117 คน มีห้องเรียน
ทั้งหมด 12 ห้อง แต่ละระดับช้ันแบ่งเป็นห้อง ห้องละ 2 ห้อง มี
ผู้บริหาร 2 คน  ได้แก่ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ  และมีครูที่
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 10 คน  ซึ่งครู
จะต้องรับผิดชอบในการเป็นครูประจำช้ัน มีหน้าที่ดูแลระเบียบ 
วินัย และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาประจำตัวนักเรียนโดย
ครูประจำช้ันต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่
นักเรียนยังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนักเรียน
จะมีรายละเอียดแยกเป็นรายบุคคล  ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลการ
เรียน ข้อมูลเวลาเรียน และอื่น ๆ โดยเฉพาะข้อมูลด้านผลการ
เรียนของนักเรียน  ท่ีครูผู้รับผิดชอบสอนจะต้องทำการตรวจสอบ
และบันทึกเก็บไว้เป็นระยะเวลา 6 ปี ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาใน
เรื่องการดูแล การจัดเก็บ การสืบค้น ตลอดจนการตรวจสอบ
ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน  อีกท้ัง มีความล่าช้า ต่อ
การตรวจค้นผลการเรียนของนักเรียนและไม่สะดวกต่อนักเรียนที่
จะต้องเดินทางมาติดต่อดูผลการเรียนท่ีโรงเรียนด้วยตนเองดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการ
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ผลการเรี ยนของโรงเรี ยน โนนราษี วิท ยา โดย ใช้   Web 
Application เพื่ อ ช่วยแก้ปัญหาการประกาศผลการเรียน
ผิดพลาด มีความล่าช้า และไม่สะดวกต่อนักเรียนที่จะต้อง
เดินทางมาติดต่อดูผลการเรียนที่โรงเรียนอีกท้ังเป็นการเพิ่มความ
สะดวกในการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพทำให้ประหยัดงบประมาณ 
ประหยัดเวลา ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน และลดภาระในการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน หากการศึกษาครั้งนี้
สามารถบอกการใช้ประโยชน์ในองค์กรได้ จะทำให้ระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบผลการเรียนโรงเรียนโนนราษี
วิทยา 

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของระบบตรวจสอบผลการเรียน
โรงเรียนโนนราษีวิทยา 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบตรวจสอบผลการ
เรียนโรงเรียนโนนราษีวิทยา 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

ทีระชา สารทอง(2559) ได้ทำการพัฒนาระบบตัดเกรดและ
ส่งเกรดออนไลน์  :กรณีศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา หาคุณภาพ และประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ ระบบตัดเกรดและส่งเกรดออนไลน์ กรณีศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 การพัฒนาระบบ ได้
ดำเนินการตามทฤษฎีและวัฏจักรการพัฒนาระบบงาน )SDLC) 
ออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด โดยใช้แผนภาพกระแส
ข้อมูลดาต้าโฟว์ไดอะแกรมแสดงถึงโมเดลข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ใช้
โปรแกรมภาษา PHP ในการพัฒนาระบบรวมทั้งใช้ MySQL เป็น
ระบบจัดการฐานข้อมูลและโปรแกรม Apache เป็น เว็บ
เซิร์ฟเวอร์ เพื่อแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้การ
ทำงานของระบบปฏิ บั ติ การ  เซิ ร์ฟ เวอร์ของ Microsoft 
Windows Server 2008R2 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย
ประกอบด้วย ระบบ ตัดเกรดและส่งเกรดออนไลน์ แบบประเมิน
คุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
ผลการวิจัยพบว่า ระบบตัดเกรดและสง่เกรดออนไลน์ กรณีศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 มีคุณภาพจัดอยู่ในระดับดี

มาก )�̅�=4.60, S.D.=0.57) และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
ตัดเกรดและส่งเกรดออนไลน์ กรณีศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1 มีความพึงพอใจจัดอยู่ใน ระดับมาก )�̅�=4.19, 
S.D.=0.84) 

วิชิระ วีระพลิน และคณะ (2561) ได้ทำการวิจัยและศึกษา
ค้นคว้าเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และเพื่อประเมินความพึง
พอใจผู้ ใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างใช้รวบรวมข้อมูล 
คือ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน อาจารย์ และ
นักศึกษา จำนวน 30 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ การพัฒนาระบบใช้ภาษา HTML, PHP, 
JavaScript เพื่อจัดการฐานข้อมูล MySQL การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนการ
ประมวลผลของระบบออนไลน์แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) 
การสมัครเรียน 2) การลงทะเบียนเรียน 3) การเทียบโอนรายวิชา 
4) การตรวจสอบผลการเรียน 5) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ 6) 
การแสดงรายงานสารสนเทศสรุป ผลการประเมินความพึงพอใจ 
พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก)�̅�= = 4.33, S.D. = 0.53) 

4. วิธีดำเนินการศึกษา 

4.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร คื อ  นั ก เรียน โรงเรียน โนนราษี วิทยา
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 120 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนโนนราษี วิทยา
มัธยมศึกษาปีที่ 6  หมู่  1 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่าง
ง่ายด้วยวิธีการจับฉลากแบบกลุ่ม 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
     4.2.1 ระบบตรวจสอบผลการเรียนโรงเรียนโนนราษีวิทยา 
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     4.2.2 แบบประเมินคุณภาพระบบตรวจสอบผลการเรียน
โรงเรียนโนนราษีวิทยา 
     4.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ ใช้ งานระบบ
ตรวจสอบผลการเรียนโรงเรียนโนนราษีวิทยา 

4.3 ขั้นตอนการดำเนินการศึกษา 
     4.3.1 การวางแผนโครงการ(Project Planning) ผู้วิจัยได้
ทำการศึกษาการวางแผนระบบ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้
ของระบบในทางทฤษฎี และทางปฏิบัติการ ตลอดทั้งศึกษาความ
ต้องการของระบบว่าเป็นไปได้และมีขอบเขตการทำงานโดย
ทำการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ สอบถามปัญหา
และสาเหตุจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนการ
วางแผนระบบงานดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาของระบบเดิม 

     4.3.2 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) โดยนำเอาข้อมูลที่ได้
จากขั้นตอนที่ 1 มาทำการวิเคราะห์ระบบงานโดยใช้เครื่องมือ 
UML ในการวิเคราะห์ระบบงาน ได้ดังนี้ 

 

ภาพที ่2 Use Case Diagram ของระบบโดยรวมฯ 

     จ ากภ าพ ที่  2  แส ด ง  Use Case Diagram ขอ งระบ บ
ตรวจสอบผลการเรียนโรงเรียนโนนราษีวิทยา โดยมีผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในระบบอยู่จำนวน 2 ส่วน ได้แก่ นักเรียน ฝ่ายทะเบียน 
     4.3.3 การออกแบบระบบงาน (System Design) ผู้วิจัย
นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาทำการออกแบบหน้าจอ
การใช้งาน และฐานข้อมูล  

     4.3.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (System Development) 
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการออกแบบมาทำการพัฒนาระบบ จน
เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นนำไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยการทดสอบระบบ และองค์ประกอบของระบบ 
จากนั้นทำการปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ระยะจนระบบมีความสมบูรณ์ และเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อ
สอบถามคุณภาพของระบบ มีขั้นตอนการดำเนินการ เครื่องมือ
ของการพัฒนาระบบ ได้แก่ โปรแกรม visual studio code 
และภาษาที่ใช้คือ ภาษา php  
 1) สร้ างฐานข้ อมู ลชนิ ด  MySQL ด้ วย เครื่ อ งมื อ 
phpMyAdmin 
 2) สร้างหน้าจอ UI เพื่อใช้ติดต่อกับผู้ใช้งาน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

 2.1) นักเรียน 
 2.2) ฝ่ายทะเบียน 

 3) เมื่อระบบสมบูรณ์แล้วทำการจัดทำคู่มือการใช้งาน 
จากนั้นนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบด้วย ALPHA TEST 
จากนั้นปรับปรุงโมดูลให้สมบูรณ์ แล้วนำไปทดสอบ BATA TEST 
โดยผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพของระบบที่
พัฒนาขึ้น และทำการปรับปรุงแก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 
      
 
 4.3.5 ขั้นตอนการติดต้ังและดำเนินการทดสอบระบบ 

 1) นำระบบไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างแล้วประเมิน
ความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้น 

 2) เก็บแบบประเมิน นำผลที่ได้ไปคำนวณค่าทางสถิติ 
แล้วสรุปรายงานผลการศึกษา 

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
     แบบประเมินคุณภาพของระบบได้กำหนดเกณฑ์ โดย
ประกอบด้วยมาตราอันดับ (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ
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และมาตรฐานอันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับ ซึ่งกำหนดเกณฑ์ช่วง
คะแนนตามเกณฑ์ของดังนี ้
     ช่วงคะแนน  4.51 - 5.00  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากที่สุด 
     ช่วงคะแนน  3.51 - 4.50  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
     ช่วงคะแนน  2.51 - 3.50  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
     ช่วงคะแนน  1.51 - 2.50  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย 
     ช่วงคะแนน  1.00 - 1.50  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด 

 
5. ผลการวิจัย 

5.1 ผลการพัฒนาระบบฯ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 หน้าจอการเข้าระบบของเว็บแอปพลิเคชัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 หน้าจอการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันบางส่วน 

5.2 ผลการประเมินคุณภาพระบบตรวจสอบผลการเรียน
โรงเรียนโนนราษีวิทยา 

ผู้วิจัยนำระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ
จำนวน 3 คน พิจารณาเพื่อประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณภาพ
ที่ได้ผ่านการพิจารณาและคัดกรองความถูกต้องสอดคล้องของข้อ
คำถามจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพของผู้เชี่ยวชาญ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมินคณุภาพ 

�̅� SD. แปลผล 
1.การประเมินการทำงานของระบบ 
1.1ความเหมาะสมการเข้าสู่
ระบบ 

4.33 0.47 มาก 

1.2ความสารามาถของระบบ
สมัครสมาชิก 

4.00 0.00 มาก 

1.3ความสามารถของระบบการ
จัดการข้อมลูนักเรยีน 

4.00 1.00 มาก 

1.4ความสามารถของระบบการ
จัดการข้อมลูนักเรยีน 

4.00 0.00 มาก 

ความสามารถของระบบ1.5
จัดการวิชาเรียน 

3.33 0.58 ปานกลาง 

1.6 วามสามารถของระบบค
จัดการผลการเรยีน 

4.00 0.00 มาก 

1.7ความสามารถของแอปพลิเค
ชันการผลการเรียน 

3.67 0.58 มาก 

                              รวม 3.90 0.39 มาก 

2)  การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม 
2.1มีความถูกต้อง ชัดเจน 
น่าเชื่อถือของเว็บ 

4.00 1.00 มาก 

2.2มีการจัดหมู่หมวดหมู่ ค้นหา 
เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลในระบบเว็บ
ง่ายต่อการใช้งาน 

3.33 0.58 ปานกลาง 

2.3มีความถูกต้อง ชัดเจน 
น่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน 

3.67 1.15 มาก 

2.4การแสดงข้อมูลผลการเรียน
ผ่านแอปพลิเคชันมคีวามถูกต้อง 

4.00 1.00 มาก 
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รวม 3.75 0.25 มาก 

3)  การประเมินด้านลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม  
3.1การแสดงผลของหน้าจอ 4.33 0.58 มาก 
3. 2ความถูกต้องของผลลัพธ์ใน
การทำงานในแต่ละโมดลู 

3.33 0.58 ปานกลาง 

รวม 4.00 0.00 มาก 

4)  การประเมินด้านความปลอดภัย 

4.1มีความปลอดภัยของการ
กำหนดสิทธ์ิการใช้งานของ
ระบบ 

4.33 0.58 มาก 

4.2มีความปลอดภัยการกำหนด
รหัสผ่าน 

4.33 0. 58 มาก 

รวม 4.33 0.52 มาก 
5) ด้านคู่มือการใช้งานระบบ  
5.1ตัวอักษรมีความสวยงาม 
ขนาดเหมาะสม อ่านง่าย 

4.33 0.58 มาก 

5.2ความถูกต้องของเอกสาร 4.00 1.00 มาก 
5.3สีของตัวอักษรมีความชัดเจน 4.00 1.00 มาก 
5.4คู่มือมีการจัดรูปแบบได้
อย่างเหมาะสม 

4.00 1.00 มาก 

รวม 4.08 0.21 มาก 
โดยรวม 4.08 0. 58 มาก 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบตรวจสอบผล
การเรียนโรงเรียนโนนราษีวิทยาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีผลการ

ประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (𝑥= 4.08 , S.D = 0.58) 

5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้งานระบบระบบ
ตรวจสอบผลการเรียนโรงเรียนโนนราษีวิทยา 

     ผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้งานระบบตรวจสอบผล
การเรียนโรงเรียนโนนราษีวิทยาของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้านดัง
แสดงในตารางที่ 2 ต่อไปนี ้

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานฯ 

 
รายงานประเมิน 

ผลการประเมินความพึง
พอใจ 

�̅� SD. แปลผล 
1. ความเหมาะสมของแอปพลิเค
ชันมีความง่ายต่อการใช้งาน 

4.27 0.64 มาก 

2. ความเหมาะสมของเมนูการใช้
งานเข้าง่ายไม่มคีวามซับซ้อน 

4.23 0.82 มาก 

3. ความเหมาะสมการแสดงข้อมูล 4.13 0.86 มาก 
4. ความเหมาะสมขนาดตัวอักษร 
สีตัวอักษรในการแสดงผลข้อมลู 

4.03 0.81 มาก 

5. ความเหมาะสมและความ
ถูกต้องของการป้อนรหัสผา่น ง่าย
ต่อการใช้งาน 

4.40 0.81 มาก 

6. ความเหมาะสมในการออกแบบ
หน้าแอปพลิเคชัน 

4.13 0.86 
 

มาก 
 

7. ความเหมาะสมของปุ่มเชื่อมโยง
ในการใช้งานของแอปพลิแคชัน 

4.14 0.83 มาก 

8. ความเหมาะสมในการจัดการ
วางหน้าจอของแอปพลิเคชัน 

4.17 0.91 มาก 

โดยรวม 4.19 0.82 มาก 

 
จากตารางที่  2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน    
ระบบตรวจสอบผลการเรียนโรงเรียนโนนราษีวิทยาโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (𝑥= 4.19, S.D = 0.82)  
 

6. อภิปรายผลการศึกษา 

     การพัฒนาระบบตรวจสอบผลการเรียนโรงเรียนโนนราษี
วิทยา เมื่อนำไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ และกลุ่มตัวอย่าง
ประเมินความพึงพอใจแล้ว สามารถนำมาอภิปรายผลการศึกษา
ได้ ดังนี ้
 6.1 การพัฒนาระบบตรวจสอบผลการเรียนโรงเรียนโนน
ราษีวิทยา ผลการพัฒนาระบบ พบว่า ระบบมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา และผู้พัฒนาระบบต้นแบบได้ใช้วงจร
พัฒนาระบบ )System Development Life Cycle : SDLC)  5 
ขั้นตอนและทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  ด้วย

แผนภาพ UML มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
ตามจุดประสงค์จากนั้นนำไปพัฒนา เมื่อเสร็จสมบูรณ์และนำ
ระบบตรวจสอบผลการเรียนโรงเรียนโนนราษีวิทยาที่พัฒนาขึ้น
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ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จึงส่งผลให้ระบบตรวจสอบผลการเรียนโรงเรียนโนน
ราษีวิทยาสำเร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทีระชา สารทอง[1] 
 6.2  ผลการประเมินคุณ ภาพการพัฒ นาระบบ
ตรวจสอบผลการเรียนโรงเรียนโนนราษีวิทยา ได้ผู้เช่ียวชาญ
จำนวน 3 ท่าน โดยผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องด้วย ผู้วิจัยได้นำตัวแบบวงจรการพัฒนาระบบ SDLC 

ตถุด้วยการวิเคราะห์ และออกแบบเชิงวัขั้นตอนและทฤษฎี
แผนภาพโครงสร้าง  UML นำไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง แล้วนำระบบไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพของ
ระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ จากนั้นทำ
การปรับปรุงตามที่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ  
 6.3   ผลการศึกษาความพึ งพอใจของผู้ ใช้ ระบบ
ตรวจสอบผลการเรยีนโรงเรียนโนนราษีวิทยา ผลการศึกษาพบว่า
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก
ผู้พัฒนาได้เน้นการออกแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน และจัดทำ
คู่มือประกอบการใช้งานระบบที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิชิระ วีระพลิน และคณะ[2] 

7. ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการนำเทคโนโลยี QR 
Code มาใช้ในการกำหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งาน หรือเพื่อให้การเก็บ
ข้อมูลมีความถูกต้องและมีความปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

ระบบสนับสนุนการค้นหาโฮสเทลในจังหวัดทางภาคตะวันออกแบบ
ออนไลน์ ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะอำนวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดทางภาค
ตะวันออกและสนใจหาที่พักแบบโฮสเทล โฮสเทลจัดเป็นที่พักสำหรับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
จังหวัดทางภาคตะวันออกเริ่มมีผู้ประกอบการที่หันมาสนใจทำธุรกิจ
โฮสเทลมากขึ้นแต่อาจยังไม่เป็นท่ีรู้จักและขาดการประชาสัมพันธ์  
รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวก็อาจจะยังไม่มี
ข้อมูลโฮสเทลที่มใีนแตล่ะจงัหวัด ระบบนี้จัดเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาของทั้งผู้ประกอบการโฮสเทลและนักท่องเที่ยว ระบบนี้
รองรับการทำงานสำหรับผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม คือ  ผู้ประกอบการโฮสเทล   
นักท่องเที่ยว และผู้ดูแลระบบ ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนโฮส
เทลและกำหนดโปรโมช่ันเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางนักท่องเที่ยวผ่าน
ระบบได้ นักท่องเที่ยวสามารถสมัครสมาชิกและค้นหาโฮสเทลตาม
เง่ือนไขในด้านต่าง ๆ ได้นอกจากนี้ ผู้เข้าพักสามารถประเมินความพึง
พอใจโฮสเทลเพื่อเก็บเป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจสำหรับนักท่องเที่ยว
ท่านอ่ืนได้  ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิก 
ข้อมูลโฮสเทล และดูรายงานต่าง ๆ ได้ ประโยชน์ที่ได้จากการใช้งาน
ระบบนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาโฮสเทลที่ตรงกับความ
ต้องการและมีข้อมูลในการตัดสินใจที่จะเลือกเข้าพักโฮสเทล และ
ผู้ประกอบการโฮสเทลสามารถใช้ระบบนี้ เป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์โฮสเทลของตนเองด้วย การพัฒนาใช้ภาษา PHP [4] 
ในการพัฒนาโปรแกรม และ ใช้โปรแกรม XAMPP MySQL จัดการ
ฐานข้อมูล 
 
คำสำคัญ – โฮสเทล, ผู้ประกอบการโฮสเทล, การค้นหาโฮสเทล
ระบบสนบัสนุน  

ABSTRACT 
The hostel searching support system in eastern 
provinces was developed to facilitate tourists who 
want to travel in the eastern provinces and interested 
in looking for hostel accommodations. The hostel 
offers accommodation for tourists who want to save 
money on tourism. The eastern provinces have more 
entrepreneurs turning their attention to the hostel 
business, but they may not be well known and lack 
public relation including tourists who have never 
traveled to travel, there may be no hostel information 
available in each province. This system is an important 
tool to solve the problems of both hostel owners and 
tourists. This system consists of three groups of users; 
hostel owners, tourists, and admin. The hostel owners 
can register hostels and set promotions as information 
to tourists through the system. Tourists can apply for 
membership and search for hostels according to 
various conditions. In addition, they can rate the 
hostel's satisfaction to help make decisions for other 
travelers. Administrators can check member 
information, hostel information and view reports. The 
benefits of this system will help travelers find the 
perfect hostel and have the information to decide 
which hostel to stay. Moreover, hostel owners can use 
this system as a way to promote their hostel as well. 
The system development tools use PHP language to 
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develop programs and use XAMPP MySQL to manage 
database.  
 
Keywords – Hostel, Hostel owners, Hostel searching, 
Support system 
 

1. บทนำ 
            โฮสเทลเป็นท่ีพักสำหรับนักท่องเที่ยวในราคาประหยัด
ที่มีเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น เตียงนอน ท่ีเก็บ
ของ และใช้ห้องน้ำเดียวกัน เตียงนอนในโฮสเทลมีทั้งประเภทที่
เป็นเตียงเดียวหรือเตียงสองช้ันและสามารถรองรับผู้เข้าพักได้
ตั้งแต่ 4 - 15 คนหรืออาจจะมากกว่านั้น บางแห่งจะแยกห้องพัก
สำหรับผู้หญิงและผู้ชายไว้คนละส่วนเพื่อความปลอดภัยและ
ความสบายใจระหว่างการเข้าพัก ปัจจุบันถึงแม้จะมีเว็บบริการที่
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโฮสเทลได้ แต่ยังขาดในเรือ่งการแนะนำ
และโปรโมทโฮสเทลให้สำหรับผู้ประกอบการ จากงานวิจัยระบบ
จองโฮสเทลออนไลน์ [1] ที่มีการพัฒนาระบบจองโฮสเทลออน
ไลน์ที่ระบบเองสามารถจองห้องพักผู้เข้าพักสามารถเลือกห้อง
เลือกเตียงที่พักได้ สามารถใช้บริการด้านอื่น ๆ ของโฮสเทลได้ 
แต่ยังไม่มีส่วนของการแนะนำ โปรโมทที่พัก หรือขาดเว็บกลางที่
เป็นเหมือนตัวช่วยในการค้นหา รวบรวม ลงทะเบียน โฮสเทล
ภายในพื้นที่ ที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจโฮสเทลขนาดเล็กท่ียังไม่เป็น
ที่รู้จักในฝั่งผู้ประกอบการโฮสเทล ทำให้เข้าถึงลูกค้าในหลาย ๆ 
กลุ่ม และฝั่งลูกค้าก็สามารถค้นหาโฮสเทลภายในพื้นที่ ติดต่อ
ผู้ดูแลโฮสเทล สอบถามข้อมูลทำให้เพิ่มความสะดวกสบายในการ
ใช้งานมากขึ้น  ปัจจุบัน  จังหวัดทางภาคตะวันออกเป็นอีกหนึ่ง
เป้าหมายสำหรับนักท่องเที่ยวประเภทแบ็คแพ็กเกอร์และ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดงบการท่องท่อง  แต่เครื่องมือที่
จะเข้ามาช่วยในการค้นหาที่โฮสเทลในเขตภาคตะวันออกหรือ
เว็บกลางที่ สามารถค้นหารวบรวมโฮส เทลภายในพื้ นที่
เฉพาะเจาะจงได้ยังมีไม่มากนัก 
             ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาในเรื่องการค้นหาและการ
เข้าถึงข้อมูลโฮสเทลของนักท่องเที่ยวจากสถานประกอบการ 
รวมถึ งปัญ หา ในด้ านการประชาสัมพั นธ์  โฮส เทลของ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งยังขาดช่องทางที่เหมาะสมในการ

ประชาสัมพันธ์ มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสนับสนุนการค้นหา
โฮสเทลในภาคตะวันออกแบบออนไลน์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ค้นหาโฮสเทลที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มาก
ทีสุ่ด 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาระบบช่วยเหลือการค้นหาโฮสเทลในภาค

ตะวันออกแบบออนไลน์ 
 2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์โฮสเทล
สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
 

3. แนวทางการดำเนินงาน 
              แนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนการค้นหาโฮส
เทลในเขตภาคตะวันออกแบบออนไลน์( The hostel searching 
support system in eastern provinces ) มีดังนี้ [5] 

 1.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการค้นหาโฮส
เทลแบบออนไลน์   ได้แก่   รูปแบบโฮสเทล   รูปแบบการ
ให้บริการโฮสเทล   ตัวอย่างเว็บให้บริการค้นหาโฮสเทล [2]   
เป็นต้น   
 2 . การออกแบบลักษณะการทำงานของระบบ นำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ศึกษาหาความต้องการของลูกค้าและ
ผู้ประกอบการโฮสเทล เพื่อพัฒนาระบบที่ต้องการ ออกแบบ
หน้าตาเว็บไซต์ ฐานข้อมูล เพื่อออกแบบว่าควรเป็นอย่างไร และ
ปรับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ัน 

3. พัฒนาระบบ นำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาระบบเพื่อให้
ตรงความต้องการและสามารถใช้งานได้จริงตามแผนที่วางเอาไว้  

4. ทดสอบโปรแกรม นำโปรแกรมที่พัฒนาเสร็จแล้วมา
ใช้งานจริงกับระบบสนับสนุนการค้นหาโฮสเทลในภาคตะวันออก
แบบออนไลน์  เพื่ อหาข้อมู ลผิดพลาดและปรับปรุ งให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

5. การบำรุงรักษา  ตรวจสอบความถูกต้องและการ
บำรุงรักษาเพิ่มเติม รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม 
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ภาพ 1 คอนเท็คไดอะแกรม (Context Diagram) ของระบบสนับสนุนการ
ค้นหาโฮสเทลในภาคตะวันออกแบบออนไลน์ 

 
 

 
ภาพ 2 อีอาร์ไดอะแกรม (ER-Diagram) ของระบบสนับสนุนการค้นหาโฮส

เทลในภาคตะวันออกแบบออนไลน์ 
 
 

 

ภาพ 3  ดาตา้โฟล์ไดอะแกรม ระดับที ่1 ( data flow diagram level 1) 
ของระบบสนับสนุนการค้นหาโฮสเทลในภาคตะวันออกแบบออนไลน์  
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ภาพ 4 เมนูหน้าแรกของเว็บไซต์ 

ภาพ 5 ฟอร์มสมัครสมาชิกของลูกค้า 

ภาพ 6 ฟอร์มสมัครสมาชิกของผู้ประกอบการโฮสเทล 

ภาพ 7 ฟอร์มสำหรับการเขา้ใช้งานระบบ 

 

ภาพ 8 หน้าสำหรับการลงทะเบียนโฮสเทลของผู้ประกอบการโฮสเทล 

 

 

ภาพ 9 ฟอร์มสำหรับการค้นหาโฮสเทล 

ภาพ 10 ฟอร์มสาหรับการค้นหาโฮสเทล 
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4. ผลการทดลอง 
ระบบสนับสนุนการค้นหาโฮสเทลในภาคตะวันออกแบบ

ออนไลน์จะสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ 3 ส่วน  ได้แก่  1)
ส่วนของลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ  สามารถลงทะเบียนเป็น
สมาชิก  ค้นหาโฮสเทลตามเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น  ค้นหาตามพื้นที่  
ค้นหาตามงบประมาณ ค้นหาตามจำนวนผู้เข้าพัก  นอกจากนี้ 
หลังจากเข้าพักสามารถประเมินตามพึงพอใจของโฮสเทลในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น  ความสะอาด  บรรยากาศ  ความสะดวกสบายใน
การเดินทาง  ราคา  สอบถามข้อมูล ติดต่อผู้ดูแลโฮสเทล เป็นต้น    
2) ส่วนของผู้ประกอบการโฮสเทล สามารถลงทะเบียนโฮสเทล 
การเพิ่มแก้ไขโปรโมช่ัน ตรวจสอบคะแนนความพึงพอใจ และ
สามารถตอบคำถามข้อสงสัยจากลูกค้าได้ผ่านระบบ 3) ส่วนของ
ผู้ ดู แล ระบ บ  ส าม ารถตรวจสอบ ข้ อมู ล ขอ งลู กค้ าและ
ผู้ประกอบการโฮสเทลและดูรายงานต่าง ๆ ของการใช้บริการเว็บ
ได้ 

5. สรุปผลการดำเนินงาน 
ระบบสนับสนุนการค้นหาโฮสเทลในภาคตะวันออกแบบออนไลน์ 
เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกของลูกค้าที่ให้นักท่องเที่ยว
สามารถค้นหาโฮสเทลตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจง เช่น 
พื้นที่ให้บริการ  งบประมาณ  จำนวนผู้เข้าพัก  เป็นต้น  จากเว็บ
ที่ให้บริการค้นหาโฮสเทลส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ยังขาดการค้นหาที่
เจาะจงในเง่ือนไขที่หลากหลายได้ และยังขาดส่วนของการ
แนะนำและการแจ้งโปรโมชั่นสำหรับผู้ประกอบการโฮสเทล และ
ยังมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์โฮสเทลสำหรับผู้ประกอบการ
โฮสเทลโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กได้  เนื่องจากมีส่วน
ของการนำเสนอโปรโมช่ันและมีส่วนของการประเมินความพึง
พอใจในด้านต่าง ๆ ได้แก่  ความสะดวกในการเดินทาง  ความ
สะอาด  การให้บริการ  ราคา เพื่อนำมาจัดอันดับโฮสเทลยอด
นิยมให้กับนักท่องเที่ยวด้วย ข้อจำกัดของระบบ ยังสามารถ
รองรับเฉพาะการค้นหาโฮสเทลภายในภาคตะวันออกในบาง
เงื่อนไขเท่านั้น แต่ยังไม่มีบริการในเรื่องของการจองโฮสเทล หรือ
การชำระเงินในการเข้าพักโฮสเทลให้บริการด้วย  ในอนาคตหาก
สามารถเพิ่ ม ช่องทางการติดต่อระหว่างนักท่องเที่ ยวกับ
ผู้ประกอบการได้หลากหลายมากขึ้นและมีระบบการจอง
ออนไลน์เพิ่มเข้าไปด้วยก็จะช่วยให้ระบบครบวงจรและสมบูรณ์
มากยิ่งข้ึน 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ธนศร พูลกิจวัฒนา. (2561). ระบบจองโฮสเทลออนไลน์. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 
[2] AGODA. (2563). ออนไลน์ . สืบค้น 10 ธันวาคม 2563,     
    จาก HTTPS://WWW.AGODA.COM/ 
[3] DRAW.IO. (2563). ออนไลน์ . สืบค้น 4 ธันวาคม 2563,     
    จาก HTTPS://WWW.DRAW.IO/ 
[4] W3SCHOOL. (2542). PHP. สืบค้น 4 ธันวาคม 2563,     
    จาก HTTPS://WWW.W3SCHOOLS.COM/PHP 
[5] IOK2U. (2563). ออนไลน์. สืบค้น 12 มกราคม 2564,     
    จาก HTTPS://WWW.IOK2U.COM 
 
 



3461 

 

  

เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการนัดหมาย 
WEB APPLICATION FOR APPOINTMENT (WUSY) 

 
ศุภเกียรต์ิ ไหวพินิจ1, กนกพล แซ่ว่าง1 ,วิลาสินี ไหมทอง1,แววตา แสงสุวาว 1และ ปกป้อง ส่องเมือง1 

 
1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

Emails: wilasinee.mai@dome.tu.ac.th , supakiert18442@gmail.com, wawta.san@dome.tu.ac.th, 
kanokpol.sae@dome.tu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
ผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหาการนัดหมายที่มีในปัจจุบันเกี่ยวกับ

ข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชันการนัดหมาย
(WUSY)เพื่อแก้ปัญหานี้ โดยผู้สร้างตารางนัดหมายของกิจกรรม
ทำการกำหนดช่วงวันที่และช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมายและส่ง
ลิงค์การนัดหมายให้ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อระบุวันที่และ
ช่วงเวลาที่สะดวกจากข้อมูลของผู้สร้างตารางนัดหมายที่ได้
กำหนดไว้แล้วเมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมระบุช่วงวันที่และช่วงเวลา
ครบทุกคนระบบจะคำนวนวันที่และเวลาที่เหมาะสมในการนัด
หมายมากที่สุด โดยในการนัดหมายครั้งนี้จะถูกบันทึกลงบน
ฐานข้อมูล โดยที่ระบบจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใดไว้ใน
ระบบเลย 

 
คำสำคัญ – การนัดหมาย,เว็บแอปพลิเคชัน, ฐานข้อมูล 
 

ABSTRACT 
 We realize the issues about making appointment with 
personal information problem. Therefore, we create an 
appointment web application (WUSY) to solve this issue. 
When the creator of the event schedule use WUSY, the 
creator sets the date and period of time to make an 
appointment, and sends the appointment link to the 
participants who will join the event. Then the participants 
open the appointment link and select the convenient date 
and time. Once all participants reply, the system calculates 
the best date and time for the appointment. The 
appointment is recorded on the database and this system 
does not store any personal information of any person. 

Keywords -appointments, web applications, databases 
 

1. บทนำ 
1.1 ความเป็นมา 

ในการนัดหมายในแต่ละครั้งจำเป็นที่จะต้องแบ่งปันตาราง
การวางแผนของผู้นัดหมายให้กับผู้ถูกนัดหมายทั้งหมดจึงไม่มี
ความเป็นส่วนตัวมากนัก คณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบและพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการนัดหมาย(WUSY)ขึ้นมาเพื่ออำนวย
ความสะดวกและสร้างความเป็นส่วนตัวให้แก่กลุ่มบุคคลหรือ
องค์กรที่ต้องการนัดหมายกันมากขึ้นซึ่งระบบ 
1.2 วัตถุประสงค์  

1. พัฒนาการนัดหมายให้มีประสิทธิภาพและความแม่นยำ
มากขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน WUSY  

2. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อรับข้อมูลวันเวลาที่ว่างของ
ผู้ใช้งาน และแสดงข้อมูลแก่ผู้ใช้งานถัดไป  

3. พัฒนา WUSY เพื่อสรุปวันนัดหมายที่ดีที่สุด  
1.3 ขอบเขตโครงงาน 

1. กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้ ใช้ที่ต้องการนัดหมายในกลุ่ม 
บุคคลจำนวนมากที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ 

2. โครงงานนี้พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3. ในการทำวิจัยโครงงานนี้จะเริ่มทดลองใช้ภายในองค์กร

ภายในของคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
1.4  ประโยชน์ของโครงงาน 

1.เพื่อความแม่นยำและความชัดเจนในการนัดหมายและช่วย
ลดระยะเวลาในการนัดหมาย 

2.จัดเรียงข้อมูลวันว่างของสมาชิกที่ต้องการนัดหมายเพื่อ
สรุปวันท่ีเหมาะสมที่สุดในการนัดหมาย 
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3.เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นัดหมายและสร้าง
ความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ที่ต้องการนัดหมายและสมาชิก 

 
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการประยุกต์ใช้ในโครงการ 

2.1 เว็บแอปพลิเคชันปฏิทินบนโทรศัพท์มือถือ 
จากการศึกษาเว็บแอปพลิเคชันปฏิทินจากกูเกิลเพล์(Google 

Play)[3] ที่มีคะแนนความช่ืนชอบมาที่สุด จากคะแนนที่อยู่
ในช่วง 4 – 5 คะแนน เช่น Microsoft Outlook ที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเป็นการสร้างการประชุมเสมือนเป็น
เรื่องง่ายด้วยการตั้งค่าใหม่ที่เพิ่มลิงค์การประชุมออนไลน์ลงใน
การประชุมของผู้ใช้ทั้งหมดแล้วบันทึกโดยอัตโนมัติ Microsoft 
Outlook ได้รับคะแนน 4.5 คะแนน Google Calenda เป็นอีก
หนึ่งเว็บแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
เนื่องจากมีฟังก์ชันที่สามารถสร้างและแก้ไขกิจกรรมในตาราง
ปฏิทินได้โดยตรง โดย Google Calendar ได้รับคะแนน 4.3 
คะแนน Planner Pro ใช้ตรวจสอบตารางเวลาประจำวันเพื่อ
ซิงค์กับ Google Calendar ที่สนับสนุนและบันทึกงานได้ ซึ่ง
ได้รับคะแนน 4.1 คะแนน  แต่แอปพลิเคชันท้ังหมดที่กล่าวมานัน้
ไม่สามารถกรองเวลาว่างของแต่ละบุคคลเพื่อทำการนัดหมายได้ 
และไม่สามารถสร้างการนัดหมายให้กับกลุ่มที่มีสมาชิกจำนวน
มากได้ 
2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

2.2.1 พีเอชพี (PHP)[4] 
พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-

ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์สภาษาพีเอชพ ี
ใ ช้ ส ำ ห รั บ จั ด ท ำ เว็ บ ไ ซ ต์  แ ล ะ แ ส ด งผ ล อ อ ก ม า ใน
รูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา
ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่าย
ต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนา
เว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว  

2.2.2 ฐานข้อมลูมายเอสคิวแอล (MySQL)[5] 
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เป็นโปรแกรมระบบ

จัดการฐานข้อมลู มีหน้าท่ีเก็บข้อมูล อย่างเป็นระบบ รองรับ
คำสั่ง SQL และสามารถบูรณาการกับ เครื่องมือหรือโปรแกรม
อื่น ได้เพื่อสามารถพัฒนาระบบงานท่ี รองรับหรือสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้เช่น การทำงาน ร่วมกับเครื่องบริการเว็บ 
(Web Server) เพือ่ให้บริการภาษา สคริปต์ที่ทำงานฝั่งเครื่อง

บริการ (Server-Side Script) เชน่ ภาษา PHP, Aps.net หรือ 
JSP เป็นต้น  

2.2.3 ภาษาเอชทีเอ็มแอล(Hypertext Markup 
Language) 

ภาษาเอชทีเอ็มแอล [6] คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บ 
โดยใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผล HTML ย่อมาจากคำว่า 
Hypertext Markup Language โด ย  Hypertext ห ม า ย ถึ ง 
ข้อความที่เชื่อมต่อกันผ่านลิงก์ (Hyperlink) Markup language 
หมายถึงภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลสิ่งที่แสดงอยู่
บนเว็บ 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3 .1  เทคนิ คการแก้ปั ญ หาแบบมี เงื่ อน ไข (Constraint 
Satisfaction Problems: CSP)  
    เทคนิคการแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข(Constraint Satisfaction 
Problems: CSP) [1]  คือ การกำหนดเง่ือนไขเพื่อช่วยในการ
แก้ไขปัญหาเป็นวิธีการหาคำตอบที่ รวบรวมหลักการทาง
คณิตศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์เข้าไว้ด้วยกัน โดยการกำหนดตัว
แปร (Variables) โดเมน (Domains) ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่
ไม่ใหญ่มาก โดยการเอาตัวเลขทั้งหมดมาบวก ลบ คูณ หาร กัน
ให้ครบทุกรูปแบบแล้วค่อยตรวจดูว่าคำตอบถูกหรือไม่ ซึ่งเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหารูปแบบหนึ่งที่เราต้องการหา
คำตอบ และคำตอบท่ีได้จะต้องเป็นคำตอบ ท่ีอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
กำหนดเอาไว ซึ่งเทคนิคการแก้ปัญหาแบบมีเง่ือนไข constraint 
satisfaction problems นี้ สามารถแก้ปัญหาเรื่องการจัดการ
ตารางข้อมู ล ได้  เช่น  ตารางเรี ยน  ตารางการทำงาน ใน
โรงพยาบาล และ ตารางเที่ยวบินของสนามบิน เป็นต้น 
3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบการนัดหมายและประชุม
โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ(A DESIGN AND DEVELOPMENT OF 
SCHEDULING AND TELE-MEETING SYSTEMS USING 
WEB TECHNOLOGY.) 
 สุชาติ สระกบแก้ว[2] ได้กล่าวไว้ว่า การนัดหมายและ
การประชุมมักมีปัญหาในการกำหนดเวลาของการนัดหมายและ
ประชุมซึ่งควรเป็นช่วงเวลาที่ผู้รับการนัดหมายทุกคนว่างอยู่ ถ้า
เวลาที่กำหนดนั้นไปตรงกันกับการนัดหมายที่มีอยู่แล้วของผู้รับ
การนัดหมาย ผู้รับการนัดหมายอาจปฏิเสธการนัดหมายนั้นหรือ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/HTML
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88
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เมื่อทำการนัดหมายแล้ว การติดตามตรวจสอบการตอบรับหรือ
ปฏิเสธการนัดหมายของผู้รับการนัดหมายก็ยุ่งยาก นอกจากนี้
ผู้รับการนัดหมายที่อยู่ห่างไกลจากสถานท่ีที่นัดหมายและประชุม
ก็ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ถึงแม้ว่าช่วงเวลานั้นไม่มีการนัด
หมายอื่น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบการนัดหมายและประชุมบนเว็บเพื่อช่วยให้การสร้าง
การนัดหมายรวดเร็วขึ้น สามารถตรวจสอบช่วงเวลาว่างที่ตรงกัน
ของผู้รับการนัดหมายเพื่อป้องกันการนัดหมายทับซ้อนกัน 
รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนการนัดหมายที่จะเกิดขึ้นได้ สามารถ
ตรวจสอบการตอบรับหรือปฏเิสธการนัดหมายได้ และยังสามารถ
เข้าร่วมประชุมผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุม
ร่วมกันในสถานที่เดียวกัน การวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์และช่วย
อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้นในการทำการนัดหมาย
และประชุม ลดเวลาที่ต้องใช้ในการสร้างการนัดหมายและ
ป้องกันการนัดหมายซ้ำซ้อนหรือเกิดการนัดหมายในช่วงเวลา
เดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อนำไปพัฒนาให้
มีความสามารถมากขึ้นได้  วิจัยนี้ เกี่ยวข้องกับ WUSY โดยที่
จุดประสงค์คล้ายคลึงกันโดยทางผู้วิจัยเห็นด้วยกับการทำการนัด
หมายในปัจจุบันง่ายขึ้นและทำการนัดหมายบนอินเตอร์เน็ต 
3.3 Online Appointment Management System[7]    
 Alaa Qaffas และ Trevor Barker ได้กล่าวไว้ว่า เว็บ
แอปพลิเคชันช่วยในการเพิ่มความคล่องตัวของงานต่างๆที่เรา
ดำเนินการในแต่ละวันและทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น แอปพลิเค
ชันเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อช่วยเราในการเอาชนะปัญหา
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดตารางนัดหมาย ใน
อดีตกระบวนการนัดหมายเหล่านี้ดำเนินการด้วยตนเองและด้วย
เหตุนี้จึงมีหลายกรณีที่มีการจองเกินจำนวนหรือลืมยกเลิกการนัด
หมายซึ่งอาจทำให้พื้นที่ว่างในการกำหนดเวลาอื่นแทน เพื่อขจัด
ข้อผิดพลาดของมนุษย์อันเนื่องมาจากการตั้งค่าการนัดหมายด้วย
ตนเองเว็บแอปพลิเคชันจะได้รับการพัฒนาเพื่อให้กระบวนการ
จัดกำหนดการง่ายขึ้น นอกจากนี้เนื่องจากชีวิตที่วุ่นวายที่พวกเรา
หลายคนเป็นผู้นำในปัจจุบันระบบการจัดการการนัดหมาย
ออนไลน์ภายในมหาวิทยาลัยมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากช่วย
ให้เวลาอันมีค่าเป็นอิสระไม่เพียง แต่สำหรับนักศึกษาเท่านั้น แต่
ยังรวมถึงอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งวิจัยที่อ้างถึง
ข้างต้นนั้นสามารถนำแนวคิดในการพัฒนาWUSYมาประยุกต์ใช้
ในองคก์รต่าง ๆ ได้  

4. วิธีการวิจัย 
4.1 ขั้นตอนการทำวิจัย 

4.1.1 การกำหนดปัญหา 
เริ่มจากประสบการณ์ของทีมวิจัยที่ได้ประสบปัญหาในการ

นัดหมายซึ่งไม่สามารถหาเวลาและวันที่ลงตัวในการนัดหมายได้
จึงต้องใช้อุปกรณ์ ช่วยในการนัดหมายแต่ในเวลานั้นยังไม่มี
อุปกรณ์ที่ช่วยได้ทั้งหมดเพราะต้องนำตารางงานของแต่ละคนมา
เทียบกันจึงต้องเปิดเผยข้อมูลการนัดหมายเรากับผู้อื่น จึงไม่มี
ความเป็นส่วนตัวในด้านนี้ 

4.1.2 การต้ังสมมติฐาน 
จากการประสบปัญหาข้างต้นทางทีมวิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้

ว่า เว็บแอปพลิเคชันที่ไว้ใช้นัดหมายโดยเฉพาะและไม่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลการนัดหมายอื่นในตารางนัดหมายของผู้ใช้ซึ่งจะสร้าง
ความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันตัวนี้อีกทั้งยังมี
ความชัดเจนทางด้านเวลาและวันท่ีนัดหมายอีกด้วย 

4.1.3 การรวบรวมและทบทวนวรรณกรรม 
เรียนรู้ทักษะและทฤษฎีพื้นฐานศึกษาความรู้ที่จำเป็น

ต่อการทำวิจัยเรื่องการนัดหมายเพื่อนำมาสนับสนุนการทำวิจัย 
ในการตั้งปัญหาและตั้งสมมติฐาน และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาต่อยอดในการทำวิจัย 

4.1.4 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
วางแผนการออกแบบให้ตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้และคุณสมบัติของแอปพลิเคชันโดยเริ่มที่หน้าต่างแรกที่ผู้เข้า
ใช้งานจะเห็นอะไรเป็นอย่างแรกและเข้าใจในการใช้งานโดยไม่
ต้องทำการศึกษาในเว็บแอปพลิเคชัน 

4.1.5 การประเมินผลงานด้วยการทดลองใช้ในองค์กร 
ออกแบบและทดลองการใช้งานภายในองค์กรเพื่อ

แก้ปัญหาการนัดหมายที่เกิดขึ้นและศึกษาประสบการณ์เพื่อนำ
ผลมาสรุปภายหลัง 

4.1.6 ประเด็นที่ท้าทายและผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
4.1.6.1 ประเด็นที่น่าสนใจ 
1.การนัดหมายใช้วิธีการใดให้คัดกรองวันที่เหมาะสม

ที่สุดออกมาได้ 
2.การนัดหมายโดยไม่มีการเข้าสู่ระบบและเข้าใช้งาน

ด้วยลิงก์สำหรับบุคคลที่ใช้ต่อจากคนท่ีสร้างกิจกรรม 
4.1.6.2 สิ่งที่ท้าทาย 
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1.การสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีความเสถียรที่สุดและ
ใช้งานได้ทุกลิงก์ท่ีออกสู่ผู้ใช้งาน 

4.1.6.3 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1.เว็บแอปพลิเคชันสามารถช่วยแก้ปัญหาที่ได้มีไว้

ข้างต้น 
2.เว็บแอปพลิเคชันมีความเสถียรมากพอที่จะใช้งาน

พร้อมกันได้หลายคนและใช้งานได้ทุกลิงก์ 
4.2 ภาพรวมของโครงงาน 

4.2.1 ขั้นตอนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

 
        ภาพ 1 แผนภาพการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

 
ภาพ 1 แผนภาพการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันWUSYโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
1.การเตรียมพร้อม  
1.1 ติดตั้งโปรแกรมสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิชันโดยใช้ IDE 
สำหรับการพัฒนาโปรแกรม เช่น VS code  
1.2   ติดตั้งปลั๊กอินสำหรับพัฒนาโปรแกรม PHP เพื่อ 
อำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม 
2.การพัฒนา 
2.1 ออกแบบ User interface แต่ละหน้าของเว็บแอปพลิเคชัน 

2.2 สร้างเว็บแอปพลิเคชัน สร้างโปรเจคและพัฒนาด้วยภาษา 
PHP 
4.2.2 กระบวนการของระบบ 

 
ภาพ 2 กระบวนการทำงานของแอปพลเิคชัน 

 
ภาพ 2 กระบวนการทำงานของแอปพลิเคชันWUSY

โดยแบ่งกลุ่มบุคคลออกเป็น 2 กลุ่มคือผู้สร้างกิจกรรมการนัด
หมาย และสมาชิกที่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ต้องการนัดหมาย โดยให้ผู้ที่
ต้องการนัดหมายเป็นผู้สร้างกิจกรรมจากนั้นให้ผู้ที่ต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือการนัดหมายนั้นได้ระบุวันท่ีตนสามารถเข้าร่วม 
และใช้กระบวนการ WUSY List Process ใช้ในการรับข้อมูล 
หรือวันว่างจากสมาชิก และคำนวณหาวันว่างที่เหมาะสมที่สุด 
โดยในภาพท่ี 2 อธิบายแยกสัดส่วนได้โดย  

1. ผู้สร้างการนัดหมาย คือ ผู้ที่มีความต้องการที่จะนัด
หมาย 

2. กรอกรายละเอียด คือ ให้ผู้สร้างการนัดหมายกรอก
รายละเอียดเพื่อแจ้งให้สมาชิกที่ต้องการนัดหมายให้
ทราบ 

3. สมาชิกที่ผู้สร้างต้องการนัดหมายจะได้รับURLจาก
ผู้สร้างการนัดหมายเพื่อนำมาใส่วันและเวลาที่ตน
สะดวก 

เข้ากระบวนการ WUSY เพื่อหาวันที่เหมาะสมที่สุดในการ
นัดหมาย 
4.2.3 สมการของ WUSY  
การคำนวณคะแนนรวม (Total score) ของแต่ละช่วงเวลา
สามารถคำนวณโดยใช้สมการดังต่อไปนี้ 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = ∑  𝑠𝑖

𝑛

𝑖 = 1 
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เมื่อ n คือ จำนวนผู้เข้าร่วม 
 i คือ ลำดับของผู้เข้าร่วม 
si คือ คะแนนความมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาดังกล่าว
โดยที ่ไม่ว่าง = 0  ไม่แน่ใจ = 0.5  ว่าง = 1 
โดยการคำนวณที่ใช้ในการค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนั้น คือ
การรับข้อมูล จากการเลือก”ว่าง”ของผู้ ใช้ และใช้การรวม
คะแนนในแต่ละช่วงเวลาที่ผู้สร้างการนัดหมายกำหนดไว้ ระบบ
ทำการรวมคะแนนหากผู้ใช้เลือก”ว่าง” จะเท่ากับ  1 เลือก”ไม่
แน่ใจ” เท่ากับ 0.5 หากผู้ใช้ไม่เลือกหมายความว่า ”ไม่ว่าง” จะ
เท่ากับ 0 และ ทำการรวมในแต่ละวัน หากมีผลรวมในวันใดมาก
ที่สุด วันนั้นถือว่าเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดในการทำกิจกรรม แต่
หากมีคะแนนรวมสูงสุดเท่ากัน มากกว่าหนึ่งวัน ให้ผู้สร้างการนัด
หมายเลือกวันท่ีเหมาะสม 

4.2.4 ฟังก์ชนัของแอปพลิเคชัน 
โดยฟังก์ชันที่มีประโยชน์นั้น มีอยู่ 4 ฟังก์ชัน เป็น

ฟังก์ชันท่ีแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน คือ 
1 ผู้สร้างการนัดหมายกำหนดขอบเขตวันท่ีต้องการนัด  
2. สมาชิกกรอกวันท่ีว่างของแต่ละคน  
3. แอปพลิเคชันคำนวณหาวันว่างที่เหมาะสมที่สุด  
4. สรุปการนัดหมายวันว่างที่เหมาะสมที่สุด 
ในภาพ 3 ฟังก์ชันของแอปพลิเคชันท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ใช้งานโดยผู้สร้างกิจกรรมสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อการนัด
หมายสร้างกิจกรรมเพื่อการนัดหมาย,ส่งlinkให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม
เพื่อนัดวัน,สรุปวันนัดหมายที่ดีสุดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
รับlinkมาจากผู้สร้างกิจกรรม,เลือก"ว่าง"ในวันที่ตนสะดวก 
4.3 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันWUSY 

4.3.1 ระบบต้นแบบ 
         ภาพ 4 ผู้ใช้งานที่เข้ามาหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน
หน้าที่หนึ่ง ผู้ใช้งานที่เข้ามาหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน จะ
เป็นหน้าเกี่ยวกับ WUSY Welcome สามารถสร้างกิจกรรมใน
การนัดหมายโดยคลิกปุ่มCreate event บริเวณกลางหน้าจอ
หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่5หน้าที่สอง ผู้สร้าง
การนัดหมาย จะต้องกรอกรายละเอียดของกิจกรรมในการนัด
หมาย ให้แก่สมาชิกที่ต้องการนัด เพื่อความเข้าใจ และการนัด
หมายที่มีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลที่ต้องกรอกน้ัน มีดังนี้  

       ภาพ 3 ฟังก์ชันของแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 

 
        ภาพ 4 ผู้ใช้งานที่เข้ามาหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน 

 

ภาพ 5 ผู้สร้างการนัดหมาย 
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1. ช่ือของกิจกรรม  
2. วันท่ี ที่ต้องการนัดหมาย 
3. คำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม โดยผู้สร้างจะต้องกรอกข้อมูลครบ
ทุกช่องเพื่อความถูกต้องและความแม่นยำ 
 ในภาพที่ 6 เป็นหน้าทีผู่้สร้างการนัดหมายเรียบร้อยซึ่งเป็น 
หน้าที่สาม เป็นหน้าที่ผู้สร้างการนัดหมายเรียบร้อยและเป็นหน้า
สรุปผลแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ มีปุ่มรับลิงก์ เพื่อส่งให้สมาชิกเข้า
มากรอกวันที่ว่าง และคำนวนหาวันว่างตามกระบวนการของ
แอปพลิเคชัน 

ภาพที ่7 เป็นหน้าสมาชิกที่ได้รับลิงก์ของทางแอปพลิเคชัน

หน้าท่ีสี่ เป็นหน้าสมาชิกที่ได้รับลิงก์ ของทางแอปพลิเคชัน เป็น
ลิงก์ท่ีจะให้เลือกช่ือ วันท่ีว่าง ว่างวันใด และสมาชิกต้องกดยืนยัน 
เพื่อให้ทางแอปพลิเคชัน คำนวณหาวันท่ีเหมาะสมในท้ายทีสุ่ด 

ภาพที ่8 เป็นหน้าสรุปผล 
หน้าที่ห้า เป็นหน้าสรุปผล จากการที่สมาชิกได้เข้ามากรอกวันที่
ตัวเองตามขอบเขตวันที่ผู้สร้างการนัดหมาย ได้กรอกไว้ในต้อง
แรก โดยจะแจ้งวันที่เหมาะสม และบอกช่ือกิจกรรม และบอกว่า
วันท่ีเหมาะสมนั้นมีการว่างบ้าง 
4.3.2 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันWUSY  
 

5.สรุปผลการดำเนินงาน 
เว็บแอปพลิเคเพื่อการนัดหมาย WEB APPLICATION FOR 

APPOINTMENT (WUSY) เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้น
มาเพื่อลดเวลาในการนัดหมาย และอำนวยความสะดวกในการ
นัดหมายการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยอาศัยเทคนิคการแก้ปัญหา
แบบมีเงื่อนไข (Constraint Satisfaction Problems: CSP) เข้า
มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจัดการตารางการนัดหมายของผู้เข้าใช้
บริการ และยังใช้ พีเอชพี (PHP) ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
(MySQL)  เป็นเครื่องมือพัฒนาระบบ  ทั้งนี้คณะผู้พัฒนาระบบ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการนัดหมาย WEB 
APPLICATION FOR APPOINTMENT (WUSY) จ ะ ส า ม า ร ถ
อำนวยความสะดวกสบายและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการมาก
ขึ้น 

 
 
 
 

   
ภาพ 6 เป็นหน้าผู้สร้างการนัดหมายเรียบร้อย 

 
ภาพ 7 เป็นหน้าสมาชิกที่ได้รับลิงก์ของทางแอปพลิเคชัน 

 
ภาพ 8 เป็นหน้าสรุปผล 
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บทคัดย่อ 
 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายสินค้า  
วั ฒ น ธ ร ร ม ท้ อ งถิ่ น  “ ห ล า ด ห น้ า พ ร ะ ธ าตุ ”  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บ
ไซน์ ในการจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมท้องถิ่น  ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้เป็นท่ีรู้จักและใช้ประโยชน์ทางการค้า โดยใช้
โปรแกรม Word Press ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ และภาษา 
Java Script ใน ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  โ ด ย มี ฟั ง ก์ ช่ั น เพื่ อ 
ประชาสัมพันธ์ ค้นหาและซื้อขายสินค้า และสามารถรายงาน
ข้อมูลด้านจำนวนร้านค้า, ประเภทสินค้าและจำนวนผู้เข้าชม
เว็บไซต์ โดยประเมินผลประสิทธิภาพการใช้งานจากความพึง
พอใจของผู้ใช้งานของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน พบว่า อยู่ใน
ระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.45 
คำสำคัญ – การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์, สินค้าวัฒนธรรม
ท้องถิ่น, ตลาดออนไลน์, วัดพระธาตุ จ. นครศรีธรรมราช 
 

ABSTRACT 
 Design and development local cultural products 
website "PhraThat Night Market" Nakhon Si Thammarat  
Province. The article of research aimed to design and 
develop a website for selling local cultural products 
Of Nakhon Si Thammarat Province in order to be 
known and used for commercial purposes. Using Word 
Press program for website design and Java Script 
language in system development. It has functions to, 

publicize, search and sell products, report information 
on the number of shops, product types and the 
number of website visitors. The results of evaluation 
from the satisfaction of the users of the sample of 100 
people was found to be good. With the mean of 4.48 
and the standard deviation of 0.45 

Keywords -- Website Design and Development, Local 
Cultural Products, Online Marketplace, Wat Phra 
Mahathat Nakhon Si Thammarat Province  
 

1. บทนำ 
 หลาด เป็นคำภาษาถิ่นของภาคใต้ที่ใช้สื่อสารกัน จะหมายถึง 
ตลาด [1] ซึ่งตลาดหรือหลาดในปัจจุบันที่เปิดจำหน่ายสินค้า
พื้นเมืองของที่ละจังหวัด มักจะนิยมความเป็นเอกลักษณ์ที่
แตกต่าง หาจุดเด่นของความเป็นพื้นที่นั้น ๆ เพื่อดึงดูดให้กับ
นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสร้างเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการ  ปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริม
ให้เกิดการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็น
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้มากท่ีสุดคือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็น
โบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่มีประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับพระบรมเจดีย์ [2] นอกจากนั้นยังมีการจัดสรรพื้นที่
บริเวณหน้าวัดพระธาตุเพื่อใช้เป็นพื้นที่ เปิดตลาด ที่เรียกว่า 
หลาดหน้าพระธาตุ ซึ่งเป็นตลาดแนวสไตล์ย้อนยุคจะเปิด
ให้บริการทุกวันเสาร์ ช่วงเวลา 16.00-21.00 น. แต่เนื่องด้วย
ตลาดยังไม่เป็นที่รู้จัก และช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่
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หลากหลายและเพียงพอ จึงอาจทำให้การรับรู้และเข้าถึงข้อมูล
ของนักท่องเที่ยว ยังไม่เป็นที่รู้จักตลาดเท่าที่ควร อีกทั้งด้วย
ปัญหาของจำนวนวันในการขายของเพียงแค่วันเดียว ร้านค้าจึง
อาจเสียโอกาสในการจำหน่ายสินค้า ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยจึงได้
พัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายสินค้า  วัฒนธรรมท้องถิ่น “หลาดหน้า
พระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ตลาด
ให้เป็นท่ีรู้จักและเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้า
ได้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ชุมชนท้องถิ่นต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลการจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมท้องถิ่น “หลาด
หน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช  
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ “หลาดหน้าพระธาตุ” 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นท่ีรู้จักและใช้ประโยชน์ทางการค้า 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์จำหน่ายสินค้า 
วัฒ น ธรรม ท้ อ งถิ่ น “ห ล าด ห น้ าวั ด พ ระ ธาตุ ”  จั งห วั ด
นครศรีธรรมราช 
 

3. ทฤษฏีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนา

เว็บแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม“หลาด
หน้าวัดพระธาตุ”และจัดจำหน่ายสินค้าซึ่งผู้พัฒนาระบบได้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง,ความเป็นมาของหลาดหน้าวัดพระ
ธาตุ,ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัฒนธรรมการแสดงที่อยู่ในหลาด
หน้าวัดพระธาตุ,วัฒนธรรมอาหารที่อยู่ในหลาดหน้าวัดพระธาตุ
ทฤษฎีเว็บแอปพลิเคชันทฤษฎี อินโฟกราฟิกส์, ทฤษฎีวงจรชีวิต
ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ , Use Cas e Diagram, UseCase 
Description, Activity Diagra, Sequence Diagram, ER 
Diagram, Data Dictionary, ก ารอ อก แ บ บ เว็ บ ไซ ต์ , ก าร
ออกแบบแผนที่, Sitemap, ระบบฐานข้อมูล ส่วนเทคโนโลยีที่
นำมาใช้ในการพัฒนาระบบ โปรแกรม Word Press, โปรแกรม 
Adobe Illustrator cc, โป ร แ ก ร ม  Microsoft Visio 2016, 
โปรแกรม  Mysql Workbenc, เทคโนโลยี  Domain Name, 
เทคโนโลยี Web Hosting, เทคโนโลยี Google Chrome, ภาษา 
Java Script งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเว็บแอปพลิเคชันเพื่อบูรณาการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต , การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อ

ส่งเสริมการท่อง เที่ยว อย่างยั่งยืนของ จังหวัดลพบุรี , เว็บ
แอปพลิเคช่ันการจัดกา ร การท่องเที่ยว, การจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว ของจังหวัดบุรีรัมย์ , การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคปากพนัง ส่วนเทคโนโลยีที่
นำมาใช้ ในการพัฒ นาระบบ [3] โปรแกรม  Word Press 
version: 5.0.4 [4]  โป ร แ ก ร ม  Adobe Illustrator cc [5] 
โป รแ ก ร ม  Microsoft Visio 2010 [6]  โป ร แ ก รม  Mysql 
Workbench [7] เทคโนโลยี Domaim Name [8] เทคโนโลยี 
Wed Hosting [9] เทคโน โลยี  Google Chrome [10] และ
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ [11] ภาษา Java Script จาก
การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้ 

ระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร กรณีศึกษา
ร้านยิ่งเจริญการค้า (2561) [12] 

ระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อรายงานแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนํ้า
ยุงลาย กรณีศึกษาตําบลบ้านตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
(2559) [13] 

การแนะนำบริการของสำนั กหอสมุ ด  มหาวิทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์ ผ่านเออาร์ และ คิวอาร์โค้ด (2560) [14] 

การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับขายน้าหอมออนไลน์ สาขาวิชา
เทคโนโลยี สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม. (2561) [15] 

เว็บไซต์สำหรับสืบค้นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์  (2561) [16] 
 

4. วิธีการดำเนินงาน 
4.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม  

จากการได้เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่พบว่า กระบวนการในการ
จัดการประเด็นปัญหาออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านนักท่องเที่ยวใน
การเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวทางสื่อออนไลน์ เว็บไซน์ที่เป็น
ข้อมูลที่น่าเช่ือถือมีน้อย จึงทำให้ไม่เป็นที่รู้จัก ด้านร้านค้า โดย
ร้านค้าที่ เข้ามาจำหน่ายสินค้าในตลาดยังไม่มีการแบ่งแยก
ประเภทของร้านค้า รวมถึงการค้นหาช่ือร้าน ตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่มี
ระบบ และด้านหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น หอการค้าที่ เป็น
หน่วยงานในการดูแลตลาดต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
จำนวนมาก โดยยังคงเก็บในรูปแบบเอกสาร การสืบค้นข้อมูลทำ
ได้ยาก ทำให้ยากต่อการบริหารจัดการทั้งในด้านของการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้ง ร้านค้าและอื่นๆ   ซึ่งหาก
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มีการพัฒนาเว็บไซต์ในการเก็บข้อมูลจะสามารถช่วยแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
ภาพ 1 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาในปัจจุบัน 

 

4.2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม ่
จากการศึกษาและลงพื้นที่ของตลาดหน้าวัดพระธาตุทั้งจาก

การศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่กำกับดูแลภายใต้หอการค้า
นครศรีธรรมราชและจากการสอบถามข้อมูลแม่ค้าที่มาจำหน่าย
สินค้าในตลาดหน้าวัดพระธาตุได้ข้อมูลด้านการจัดการพื้นที่โดย
แบบเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนอาหาร โซนสินค้าหัตกรรม โซน
ร้านค้า/สินค้าโอท็อป โซนสาธิต/ การแสดง  และโซนเครื่องจักร
สาน จำนวนร้านค้าทั้งหมด 310 ร้าน แบ่งออกเป็น ร้านอาหาร
คาวจำนวน 67 ร้าน ร้านอาหารหวาน จำนวน 54 ร้าน ร้านของ
กินเล่นจำนวน 34 ร้าน ร้านเครื่องดื่ม จำนวน 28 ร้าน ร้านขาย
ต้นไม้จำนวน 1 ร้าน ร้านผักและ ผลไม้จำนวน 8 ร้าน สินค้า  
หัตกรรมจำนวน 60 ร้าน ร้านค้า/ สินค้าโอท็อปจำนวน 28 ร้าน 
เค รื่ อ ง จั ก ร ส า น จ ำ น ว น  30 ร้ า น  ซึ่ ง ท า งห อ ก า ร ค้ า 
นครศรีธรรมราชยังไม่มีเว็บไซต์ของตลาดหน้าวัดพระธาตุ ข้อมูล
และตำแหน่งที่ตั้งในการค้นหาเส้นทาง โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก
เป็นแผนผังภาพระบุตำแหน่งต่างๆ ของตลาดหน้าวัดพระธาตุ 

 

 
 

ภาพ 2 แผนผังภาพตำแหน่งต่างๆ ของตลาดหน้าวัดพระธาต ุ
 

 และแบ่งประเภทผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ออกเป็น  3 ส่วน คือ 
นักท่องเที่ยวท่ัวไป ลูกค้าที่เป็นสมาชิก และผู้ดูแลระบบ ซึ่งมีการ
จำกัดสิทธ์ิการใช้งานท่ีแตกต่างกัน 

4.3 การออกแบบระบบ Site map การออกแบบและ
พัฒนา เว็บไซต์จำหน่ายสินค้าวฒันธรรมท้องถิ่น"หลาดหน้า
วัดพระธาตุ" จ.นครศรีธรรมราช 

 

 
ภาพ 3  Site map 

 
4.4 การออกแบบระบบ Use case Diagram 
 

 

ภาพ 4 Use case Diagram 
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4.5 การออกแบบฐานขอ้มูล 

 
 

ภาพ 5 Entity Relationship Diagram 

4.6 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
กำหนดกลุ่มประชากร ด้านการดูแลระบบท่ีมีผู้เกี่ยวข้อง

เป็นเจ้าหน้าทีข่องหลาดหน้าวัดพระธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 10 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ในส่วนของการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าท่ีมี
ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากเว็บไซต์จำหน่ายสินค้า
วัฒนธรรมท้องถิ่น"หลาดหน้าวัดพระธาตุ" จ.นครศรีธรรมราชซึ่ง
เป็นประชากรที่ไม่สามารถนับจำนวนได้ 

5. ผลการดำเนินงาน 
ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายสินค้ า

วัฒ น ธรรม  ท้ อ งถิ่ น “ห ล าดห น้ าวั ด พ ระธาตุ ”  จั งห วั ด
นครศรีธรรมราช ผู้จัดทำได้ออกแบบและพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
โดยจัดทำเว็บไซต์ด้วย โปรแกรม Word Press มาใช้ในการ
พัฒนาระบบ ทำให้สามารถ เพิ่มข้อมูลได้ ลบข้อมูลได้ แก้ไข
ข้อมูลได้และนำเสนอได้อย่างสะดวกมี ประสิทธิภาพและง่ายต่อ
การใช้งาน แสดงตัวอย่างผลการดำเนินงานของระบบ ดังนี้ 

 
 

5.1 ส่วนของ Front-end 
 จำหน่ายสินค้าวัฒนธรรม ท้องถิ่น“หลาดหน้าวัดพระ

ธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ให้
เห็นเป็นภาพตลาดและข้อมูลพื้นฐาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็น
ถึงอัตลักษณ์เมืองคอน ดังตัวอย่างในภาพท่ี 6 และภาพที่ 7  

 

 
 

ภาพ 6 แสดงเว็บไซต์หน้าแรก 

 
 

ภาพ 7 แสดงเว็บไซต์หน้าข้อมูลพื้นฐาน 
 

 นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังมีฟังก์ ช่ันที่สามารถค้นหาข้อมูล
ร้านค้า และประเภทของร้านค้าได้ เพื่อง่ายและสะดวกรวดเร็วใน
การใช้งาน เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้าดังตัวอย่างจากภาพ
ที่ 8  

 

 
 

ภาพ 8 แสดงเว็บไซต์หน้าประเภทร้านค้า 

 
 เว็นไซต์นี้ยังแสดงถึงร้านค้าออนไลน์ท่ีเป็นสินค้าพ้ืนถ่ินของ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และสินค้าที่ระลึกจากร้านค้าที่หน้า
เชื่อถือ ที่ผ่านการคัดสรรให้นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด ซึ่งหาก
ผู้บริโภคไม่สามารถมาท่องเที่ยวหรือเดินชมบรรยากาศภายใน
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ตลาดแต่ก็ยังสามารถ ดู และเลือกซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์
ออนไลน์นี้ได้ ทำให้สะดวกแก่ผู้บริโภค ลดเวลาและการเดินทาง 
และช่วยเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายให้กับร้านค้าในวันที่ไม่มี
ตลาดก็ยังสามารถขายสินค้าได้ ดังตัวอย่างในภาพท่ี 9  

 

 
 

ภาพ 9 แสดงเว็บไซต์หน้าร้านค้าออนไลน์ 
 

 
 

ภาพ 10 แสดงเว็บไซต์หน้าการแสดง 
 

5.2 ส่วนของ Back-end  
 ระบบได้มีการแสดงการออกรายงานของผู้ เข้าชม

เว็บไซต์ได้ทำให้สามารถนำข้อมูลมาทำสถิติในการทำการตลาด 
เพื่อโปรโหมดตลาดและสินค้าตามจังหวะและโอกาส 

 

 
 

ภาพ 11 แสดงการออกรายงานผู้เข้าชม 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
การประเมินครั้งนี้  ผู้ประเมินได้สำรวจความพึงพอใจผู้

ทดสอบใช้เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายสินค้า
วัฒ น ธรรม  ท้ อ งถิ่ น “ห ล าดห น้ าวั ด พ ระธาตุ ”  จั งห วั ด
นครศรีธรรมราช โดยมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 100 
คน โดยแบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ ตอบแบบสอบถามจำนวน 10 ชุด 

และผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า 
ตอบแบบสอบถามจำนวน 90 ชุด รวม 100 ชุด โดยแสดง
รายละเอียดดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

ตาราง 1 แสดงจำนวนร้อยละของเพศกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ 
 

สถานะ จำนวน N=100 ร้อยละ 
ชาย 43 43.00 
หญิง 57 57.00 
รวม 100 100.00 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้งานที่ให้ข้อมูลทั้งหมด 100 คน 
เป็นกลุ่มผู้ใช้งานเพศชาย จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 
และเป็นกลุ่มผู้ใช้งานเพศชาย จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.00 
 
ตาราง 2 แสดงจำนวนร้อยละของกลุ่มผู้ใช้งาน 

 

ประเภทกลุ่มผู้ใช้งาน จำนวน N=100 ร้อยละ 
เจ้าหน้าท่ี 10 10.00 

บุคคลทั่วไป 90 90.00 
รวม 100 100.00 

 
จากตารางที่  2 พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่ ให้ข้อมูล

ทั้งหมด 100 คน เป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00 และเป็น บุคคลทั่วไป จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.00 

 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้
งานเว็บไซต์ 

 
รายการประเมิน 

ประสิทธภิาพ 

x  S.D. การแปล 
ผล 

1 ด้านเน้ือหาเว็บไซต์ 4.84 0.36 ดีมาก 

2 
ด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบของเว็บไซต์ 4.06 

 
0.32 

 
ดี 

3 ด้านประโยชนแ์ละการนำ ไปใช ้
4.81 

 
0.56 

ดีมาก 

4 ด้านรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ 4.48 0.45 ดี 

ค่าเฉลี่ย 4.54 0.48 ดีมาก 
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จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาการประเมินความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ ในระดับดีมาก  (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
ด้านเนื้อหาเว็บไซต์อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 
และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57) ด้านการออกแบบและ
การจัดรูปแบบของเว็บไซต์อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.06 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.32) ด้านประโยชน์
และการนำไปใช้อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56) และสุดท้าย ด้าน
รูปลักษณ์ของเว็บไซต์ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45) 
 

ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยระบบดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัประสิทธภิาพที่มกีาร
ใช้งานเว็บไซต์ 

 
รายการประเมิน 

ประสิทธิภาพ 

x  
S.D. การ

แปลผล 
1 ด้านการตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้เว็บ 
4.77 0.51 ดีมาก 

2 ด้านการทำงานของฟังก์ช่ัน 4.17 0.38 ดี 
3 ด้านประสิทธิภาพการทำงาน

ของเว็บไซต ์
4.83 0.57 ดีมาก 

4 ด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล 

4.81 0.55 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.48 0.45 ดี 
 
จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพท่ี
มีการใช้งานเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับดี  (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45) เมื่อพิจารณาแต่
ละด้านพบว่า ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้เว็บอยู่ใน
ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.51) ด้านการทำงานของฟังก์ช่ันอยู่ในระดับ
ดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.38) ด้านประโยชน์และการนำไปใช้อยู่ในระดับดีมาก (คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57) และ
สุดท้าย ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับดี
มาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.45) 

6. สรุปผลการดำเนินงาน 
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าวัฒนธรรม 

ท้องถิ่น“หลาดหน้าวัดพระธาตุ” วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์
หลาดหน้าวัดพระธาตุ จ.นครศรีธรรมราช ในการช่วยแก้ปัญหา
การจัดการร้านค้าให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ทุกช่วงเวลา การ
เข้าถึงสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จัก ทำให้สามารถ
แข่งขันด้านการตลาดอีกช่องทางที่สำคัญ โดยประเมินจากความ
พึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ การท่องเที่ยวในการซื้อขายสินค้าเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนต่างๆ ไปเดินซื้อของ และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว สำหรับสักการะบูชาพระธาตุ ในการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซน์ เมื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ออกแบบและ
พัฒนา โดยใช้โปรแกรม WORD PRESS5.2.3 ซึ่งเป็นเว็บไซต์
สำเร็จรูป โดยมีกลุ่มผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ 2) 
ผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก 3) ผู้ใช้งานบุคคลทั่วไป ผลที่ได้จากการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าวัฒนธรรม ท้องถิ่น
“หลาดหน้าวัดพระธาตุ” พบว่า ประสิทธิภาพมากขึ้นตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานระบบทำให้สามารถระบุตำแหน่ง
ร้านค้าต่างๆ ของตลาดหน้าวัดพระธาตุ ค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลได้ จัดการข้อมูลร้านค้าและรายงานประมวลผลข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนา และแนวทางในการทำธุรกิจต่อไป  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการกำหนดขนาดและจำนวนขั้นต่ำและสูงสุดของ

ของภาพถ่ายสินค้าในแต่ละร้าน เพื่อใช้ในการประกอบบน
เว็บไซต์ให้เหมาะสม สวยงามและมีสัดส่วนท่ีถูกต้อง 

2. เป็นเว็บไซต์ต้นแบบในการนำมาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
ปรับปรุงใช้กับเว็บไซต์อื่นๆ ต่อไป 
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การพัฒนาระบบยื่นคำขออนุญาตจัดการอาคารออนไลน ์

Development of Request Building Management Online System 
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บทคัดย่อ 

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศที่

เต็มไปด้วยอาคาร เช่น ตึก บ้าน โรงงาน สำนักงาน อาคารชุด เป็น

ต้น ดังนั้น เมื่อมีการสร้าง การดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และ

การตรวจสภาพอาคาร เจ้าของอาคารต้องขออนุญาตและได้รับ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น สังกัดกองควบคุมอาคาร สำนัก

การโยธา กรุงเทพมหานคร ระบบยื่นคำขออนุญาตจัดการอาคาร

ออนไลน์จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเจ้าของอาคารที่ต้องการยื่นคำขอ

อนุญาตตามแบบฟอร์มที่กำหนดและไฟล์เอกสารประกอบการ

อนุญาตสามารถยื่นคำขอทางออนไลน์ และเจ้าพนักงานท้องถิ่น

สามารถตรวจคำขออนุญาตได้ ระบบสามารถยื่นคำขออนุญาตด้วย

แบบฟอร์มคำขอทั้งหมด 11 ประเภท ซึ่งได้ใช้โปรแกรม Visual 

Studio Code และ Vue.js ในการพัฒนา ระบบยื่นคำขออนุญาต

จัดการอาคารออนไลน์นี้  ทำให้ เจ้ าของอาคารที่ ใช้บริการ

ประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้ง

สำนักการโยธามีระบบยื่นคำขออนุญาตจัดการอาคารออนไลน์ที่มี

ประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ -- ควบคุมอาคาร, ยื่นคำขออนุญาต, สำนักการโยธา 

 

ABSTRACT 
Bangkok is a prosperous center of the country. It is filled 
with buildings such as buildings, houses, factories, 
offices, condominiums, etc. Therefore, building, 
modification, demolition, move and building inspection 

requires permission from the local official. Building 
Control Division, Office of Civil Affairs, Bangkok The 
online building management application system is 
created for Assist building owners who wish to apply for 
permission according to the required form. And file 
supporting documents Which can apply online The 
system can submit an application for permission with all 
11 types of request forms. Which has used Visual Studio 
Code and Vue.js to develop this online building 
management application. This makes building owners 
using the service to save time, convenience, and speed, 
reduce travel expenses. In addition, the Civil Service has 
an efficient online building management application 
system. 
Keywords -- Building Control, Apply for permission, 
Office of Civil Affairs 
 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันรัฐบาลไทยมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร

และสารสนเทศให้เป็นระบบดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ง

เครื่องมือทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเป็นสิ่งที่ช่วยปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ ทั้งในด้านการให้บริการ

ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิต  รัฐบาลมีความต้องการให้

หน่วยงานภาครัฐมีเว็บแอพพลิเคช่ันเพื่อบริการประชาชนยื่นคำขอ

อนุญาตจัดการอาคารออนไลน์  จะทำให้ จัดเก็บข้อมูลทาง

mailto:bjbandej@gmail.com
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อิเล็กทรอนิกส์ในระบบได้ โดยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การ

เผยแพร่ข้อมูลมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและน่าเช่ือถือ อีกทั้งยังลด

ขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น [1] 

ในกรุงเทพมหานครมีอาคารอยู่มากมายหลายประเภท ทำ

ให้ต้องมีการขออนุญาตจัดการอาคาร ถ้าไม่มีการควบคุมอาคารจะ

ทำให้ไม่ปลอดภัย ไม่เป็นระเบียบสวยงาม เช่น ตึกถล่ม ไฟไหม้

อาคาร เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องอ้างอิงจากกฎหมายควบคุมอาคาร

บังคับ โดยเมื่อมีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร จะเรียกพื้นที่นั้นว่า "เขตควบคุมอาคาร" การ

ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ต้องได้รับการอนุญาตจาก

เจ้าหน้าท่ีพนักงานก่อนกระทำการดังกล่าว [2] 

ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ ให้

เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดยจัดทำระบบเพื่อจำแนกเอกสารคำ

ขอต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

โดยการจัดเก็บเอกสารผ่านทางออนไลน์ ช่วยให้เกิดความถูกต้อง

น่าเช่ือถือ ปลอดภัย และช่วยลดขั้นตอนต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยให้

ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลตา่ง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อพัฒนาระบบยื่นคำขอจัดการอาคารออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกสบายและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

3.1 วิวเจเอสเฟรมเวิร์ก 

Vue.js คื อ  ฟ ร อ น ต์ เอ็ น ด์ เฟ ร ม เวิ ร์ ก  (Frontend 

Framework) ใช้เพื่อสร้างแอพพลิเคชันในฝั่งไคลแอนต์ Vue.js 

ช่วยให้เราสามารถสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในแบบไดนามิกที่สวามา

รถอัพเดตบางส่วนของแอพพลิเคชันโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอพ

พลิเคชันข้ึนมาใหม่ทั้งหมด 

โดยปกติหากเราใช้ Javascript สร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ด้วย 

Javascript จะต้อเขียนคำสั่งที่ซับซ้อน เช่น การสร้างแอลิเมนต์ 

แก้ไขเอลิเมนต์ หรือลบเอลิเมนต์บนเว็บเพจ รวมทั้งต้องเขียน 

Javascript ควบคุมการโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยตนเองทั้งหมด ไม่ว่าจะ

เป็นการกรอกข้อมูลของผู้ใช้ หรือการคลิกเมาส์ หากเราสร้างส่วน

ติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้ Vue.js ก็จะสะดวกและรวดเร็วกว่าการเขียน 

Javascript แบบเดิมมาก 

Vue ถูกสร้างและพัฒนาโดย Evan You แต่ด้วยการที่  

Vue มีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพสูง ผู้คนจึงตอบรับ 

Vue อย่างแพร่หลายในระยะเวลาอันสั้น หลังจากนั้นก็เกิดกลุ่ม

นักพัฒนาต่อยอดปรับปรุง Vue ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สำหรับ

ตอนนี้ Vue ถือว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่มาแรง และเป็นที่นิยม โดยจะ

เห็นได้จากรีวิว หรือวิดีโอสอนเกี่ยวกับการใช้งาน Vue เป็นจำนวน

มาก [3] 

3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Vue.js เป็น framework front-end ที่ใช้งานได้ง่ายที่สุด

โดยใช้หลักการ MVVM ในเว็บแอปพลิเคช่ัน ดังภาพ 3.1 แสดง

แ ผ น ผั งข อ งส ถ าปั ต ย ก ร รม  MVVM ซึ่ ง  ViewModle เป็ น 

Middleware รับผิดชอบเรื่องการสื่อสารระหว่างฟังก์ช่ันกับข้อมูล

สามารถใช้การเช่ือมโยงข้อมูลสองทางที่ตอบสนองผ่านไฟล์ API ที่

เรียบง่ายและสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้อย่างรวดเร็ว [4] 

 
ภาพ 1 แผนภาพสถาปัตยกรรม MVVM 

 

MVVM ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่ View ต้องการ โดย

ระหว่าง View กับ ViewModel จะถูก Implement โดยสิ่งที่เรา

เรียกว่า Data-binding ซึ่ง ถ้า View มีการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผล

ต่อ ViewModel ด้วย ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงของ 

ViewModel ก็จะส่งผลถึง View เช่นกัน [5] 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยระบบยื่นคำขออนุญาตขอจัดการอาคารออนไลน์ 

เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยจะมีองค์ประกอบคือ เก็บความ

ต้องการของลูกค้า การออกแบบ วิวเจเอสเฟรมเวิร์ก เฮซทีเอ็มแอล 

ซีเอสเอส การทดสอบระบบ ซึ่งจะนำไปสู่ระบบยื่นคำขออนุญาต

จัดการอาคารออนไลน์โดยกรอบแนวคิดในการวิจัยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ [6] 

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5. ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
การพัฒนาระบบยื่นคำขออนุญาตจัดการอาคารออนไลน์ 

ได้ใช้รูปแบบการพัฒนาแบบ วงจจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์ 
(Software Development Life Cycle) ในโครงสร้างแบบน้ำตก 
(Waterfall model) โดยแบ่งขั้นตอนวิธีการดังนี้ 
5.1 ศึกษาความต้องการ 

ศึกษาความต้องการของลูกค้าโดยทางหัวหน้างานสัมภาษณ์

ลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาที่จะต้องทำเว็บไซต์และรวบรวมปัญหาต่าง ๆ 

รวมไปถึงศึกษาโครงสร้างการทำงานของสำนักงานควบคุมอาคาร 

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วนจะนำ

ข้อมูลที่ได้มาอธิบายให้กับทีมงานและกำหนดระยะเวลาหรือ

ขอบเขตการทำงานเพื่อดำเนินงานตามแบบแผน 

 
 
 
 

5.2 การวิเคราะห ์
จากการวิเคราะห์ระบบ เดิมทีการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ 

จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มที่สำนักงานควบคุม

อาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมไว้ให้ ดังนั้นจึง

เกิดระบบยื่นคำขออนุญาตจัดการอาคารออนไลน์  เพื่อให้ผู้ใช้

สามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวได้ผ่านทางออนไลน์ ทำให้ผู้ ใช้ไม่

เสียเวลาให้การเดินทางและลดค่าใช่จ่ายในการเดินทาง 

5.3 การออกแบบ 
หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าจาก

หัวหน้างานแล้วได้ออกแบบหน้าเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า โดย

การใช้เครื่องมือ Visual Studio Code ในการทำงานและใช้ภาษา 

HTML5, Vue.js, CSS ในการจัดรูปแบบของเว็บ 

5.4 การพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบยื่นคำขออนุญาตจัดการอาคารออนไลน ์ใช้

เครื่องมือต่าง ๆ ในการดำเนินงานตามกระบวนการทำงานได้

ดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องมือทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

     - Notebook MSI Modern 15 1 เครื่อง 

     - Intel Core i7 10510U 

     - VGA : NVIDIA Geforce MX250 

     - Ram : DDR4 2666MHz 8GB 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 

     - Visual Studio Code ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 

     - Postman ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมา 

     - GitKraken 

3. ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 

     - Vue.js ใช้ในการเขียนหน้าเว็บไซต์ 

     - HTML5 ใช้ในการออกแบบหน้าเว็บไซต์ 

     - CSS ใช้ในการตกแต้งเว็บไซต์ให้สวยงาม  

 
 
 

ปัจจัยในการพัฒนาระบบ 

- ความต้องการของผู้ใช้ 

- UX/UI 

- วิวเจเอสเฟรมเวิร์ก 

- เฮซทีเอ็มแอล 

- ซีเอสเอส 

- การทดสอบระบบ 

ระบบยื่นคำขอ

อนุญาตจัดการ

อาคารออนไลน ์
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5.5 การทดสอบระบบ 
เมื่อได้พัฒนาระบบยื่นคำขออนุญาตจัดการอาคารออนไลน์

ได้ตรงกับที่ ออกแบบไว้  แล้วจะส่งต่องานให้กับTester เพื่ อ

ตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์และTesterจะคอยส่งDefect

กลับมาเพื่อให้ทีมโปรแกรมเมอร์ทำการแก้Defectที่เกิดขึ้น จน

ระบบสามารถนำไปใช้ได้จริง 

 
6. ผลการดำเนินงาน 

การพัฒนาระบบร้องขอจัดการอาคารออนไลน์ มีผลการดำเนินงาน

แบ่งตามผู้ใช้งานได้ดังนี ้

6.1 เจ้าของอาคาร 

 
ภาพ 3 ข้อมูลผู้ยื่นคำขอ 

ส่วนข้อมูลผู้ยื่นคำขอ ให้เจ้าของอาคารกรอกข้อมูลส่วนตัว

เพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน กดปุ่มเพิ่มรายการ จะเห็นข้อมูลที่

ประชาชนกรอก สามารถแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูลได้ ดังภาพ 3 

 
 

ภาพ 4 สถานที่ดำเนินการ 

ส่วนสถานที่ดำเนินการ เจ้าของอาคารต้องกรอกข้อมูลที่

กำหนดมาให้ครบถ้วนและในส่วนเจ้าของอาคาร ข้อมูลโฉนดที่ดิน 

จะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง สามารถเพิ่มช่ือเจ้าของอาคารได้

มากกว่าหนึ่งช่ือ โดยการกดปุ่มเพิ่มช่ือ เมื่อทำรายการเสร็จให้กด

ปุ่มเพิ่มโฉนด หลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะขึ้นมาให้เจ้าของอาคาร

สามารถแก้ไขหรือตรวจสอบข้อมูลได้ 

 

 
ภาพ 5 ประเภทคำขอดำเนินการ 

หน้าประเภทคำขอดำเนินการในภาพที่ 5 จะให้เจ้าของ

อาคารกรอกข้อมูลประเภทสิ่งก่อสร้าง ชนิดโครงสร้าง เพื่อใช้

ก่อสร้างอะไร และข้อมูลต่าง ๆ ในส่วนของเพื่อใช้จะสามารถเพิ่ม

ข้อมูลได้มากกว่า 1 รายการ และสามารถลบข้อมูลได้ 
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เมื่อเจ้าของอาคารกรอกข้อมูลครบแล้วกดปุ่มเพิ่มรายการ 

จะมีข้อมูลที่เจ้าของอาคารกรอกให้ตรวจสอบ สามารถแก้ไขข้อมูล

และลบข้อมูลได้ 

 
ภาพ 6 คนออกแบบคุมงาน 

ส่วนงานคนออกแบบคุมงาน เจ้าของอาคารกรอกข้อมูลคน

ออกแบบคุมงานลงในแบบฟอร์ม เมื่อกรอกเสร็จกดปุ่มเพิ่มรายการ 

ข้อมูลที่ประชาชนกรอกสามารถแก้ไขและลบได้ หลังจากนั้น

เจ้าของอาคารจึงกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างอาคารที่แล้วเสร็จ

โดยประมาณ เป็นจำนวนปี 

ภาพ 7 แนบหลกัฐาน 

ส่วนงานแนบหลักฐานจะให้ประชาชนแนบเอกสารที่

สำคัญๆหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยการกดปุ่มแนบไฟล์ เมื่อแนบ

ไฟล์แล้วจะมีข้อมูลที่แนบไว้ขึ้นมา สามารถลบและเพิ่มไฟล์ได้ดัง

ภาพ 7 

 
ภาพ 8 แสดงตัวอย่างเอกสาร 

เมื่อดำเนินงานยื่นหลักฐานให้ครบสามารถแสดงตัวอย่าง

เอกสารคำขอที่เจ้าของอาคารได้ตรวจสอบข้อมูล สามารถแก้ไข

ข้อมูลได้ ดังภาพ 8 

 
ภาพ 9 ยื่นคำร้อง 

เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วกดปุ่มยื่นคำร้องตามรูปภาพท่ี 7 ใน

หน้ายื่นคำร้องจะแสดงเลขที่อ้างอิงและวันที่กรอกคำร้อง เพื่อ

ตรวจสอบว่าข้อมูลครบถูกต้องและได้ยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้ว 

 
ภาพ 10 เมนูดาวนโ์หลดเอกสาร 
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เมนูดาวน์โหลดเอกสารมีไว้เพื่อให้เจ้าของอาคารสามารถ

ดาวน์โหลดแบบคำขอได้ด้วยตัวเอง ทำให้เจ้าของอาคารสามารถ

กรอกข้อในเอกสารที่ดาวน์โหลดได้โดยที่ไม่ต้องมากรอกข้อมูลที่

สำนักงาน เพื่อลดเวลาในการดำเนินการ 

6.2 เจ้าหน้าท่ีพนักงาน 

 
ภาพ 11 ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

 
ภาพ 12 ใบรับเร่ืองและใบนัดพบเจา้หน้าที่ 

หน้าใบรับเรื่องและใบนัดพบเจ้าหน้าที่เป็นป็อปอัพที่ไว้นัด

กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเรียกเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่ก่อนเริ่มการ

ทำงาน โดยให้ผู้ใช้กรอกช่ือ อีเมล เบอร์โทรและวันท่ีนัดหมาย เพื่อ

นัดกับเจ้าหน้าท่ีไปตรวจสถานท่ีก่อน 

 
ภาพ 13 บันทึกขอขยายเวลาพจิารณา ครั้งที่1 

 
ภาพ 14 บันทึกขอขยายเวลาพจิารณา ครั้งที่2 

   หน้าบันทึกขอขยายเวลาพิจารณา เป็นป็อปอัพที่ให้วิศวกรได้

กรอกข้อมูลหมายเหตุหรือข้อพิจารณาเพื่อบอกว่างานที่ทำนั้นมี

ส่วนไหนที่ยังทำไมได้หรือต้องใช้เวลานาน 

 
ภาพ 15 รายละเอียดรายงานตรวจสอบการก่อสร้าง 

   หน้ารายละเอียดรายงานตรวจสอบการก่อสร้าง เป็นป็อปอัพที่ไว้

ให้นายตรวจได้อ่านรายละเอียดการก่อสร้างของผู้ใช้ที่มาติดต่อเพื่อ

ดูข้อมูลต่าง ๆ และสามารถบอกผลการตรวจสอบและหมายเหตุได้ 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยการพัฒนาระบบยืน่คำขออนุญาตจัดการ
อาคารออนไลน์ สรุปผลการดำเนนิงานได้ดังนี ้
7.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
 กาพัฒนาระบบยื่นคำขออนุญาตจัดการอาคารออนไลน์ ซึ่ง

เป็นเว็บแอพพลิเคช่ันที่ให้เจ้าของอาคารสามารถกรอกใบคำขอต่าง 

ๆ ผ่านทางออนไลน์ ทำให้เจ้าของอาคารมีความสะดวกไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง และเจ้าของอาคารบางกลุ่มที่ไม่

พร้อมใช้เทคโนโลยี สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำขอต่าง ๆ  

เพื่อนำกรอกข้อมูลก่อนไปยื่นให้แก่พนักงาน  
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 การใช้ Vue.js พัฒนาระบบในส่วนของ Front-end ทำให้

เห็นว่า Vue.js นั้นมีขนาดเล็กและทำงานได้รวดเร็ว และไม่พบ

ปัญหาการเข้ากันได้กับรุ่นที่ใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับ React และ 

Angular [7] 

7.2 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
 ผู้จัดทำระบบได้สรุปข้อเสนอแนะว่าการพัฒนาระบบยื่นคำ
ขอจัดการอาคารออนไลน์นั้นยังไม่สมบูรณ์แบบ เพราะว่าในการยื่น
คำขอจัดการอาคารออนไลน์ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องทำการเดินทาง
ไปยังสำนักการโยธา เพื่อเซ็นลายเซ็นลงในเอกสาร ทำให้ผู้ใช้งาน
เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนั้นระบบควรมีการปรับปรุงเรื่อง
การเซ็นลายเซ็นลงในคำขอจัดการอาคารออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สะดวกมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

ระบบงานนี ้ม ีว ัตถ ุประสงค ์ค ือ การสร ้างระบบ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมนิทรรศการด้วย RFID  เพื่อช่วยลดเวลาใน
การลงทะเบียนและจัดเก ็บข้อม ูล  โดยประยุกต ์ใช ้บอร์ด 
ARDUINO UNO R3 เพื ่อรับค่าข้อมูลจาก RFID CARD ที่ผู ้ถือ
บัตรท าการลงทะเบียนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงข้อมูล 
และเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลในการเข้านิทรรศการ ระบบจะมี
การให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ก่อนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์
และสามารถลงทะเบียนหน้างานได้ โดยที ่ได้ต ิดตั ้งเคร ื ่อง
ลงทะเบียนไว้ตรงทางเข้า และ วัดอุณภูมิร่างกายเพื่อตรวจคัด
กรองผู้เข้าชมเนื่องจากโรคระบาดโควิด 19 โดยใช้เครื ่องวัด
อุณหภูมิก่อนเข้างาน และ เมื่อผ่านการตรวจอุณหภูมิแล้ว จะให้
รับบัตร RFID CARD ก่อนเข้างานนิทรรศการเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ของตัวบุคคลและเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมในงานนิทรรศการ 
โดยสามารถร่วมกิจกรรมในการสะสมคะแนนเพื่อรับของรางวัล
ผ่าน RFID CARD และ กิจกรรมโหวตนิทรรศการที่ชื่นชอบและ
แสดงความคิดเห็นผ่าน Google Form โดยใช้ QR code  โดย
จะมีอุปกรณ์รับข้อมูลอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของนิทรรศการ 

 
ค ำส ำคัญ: การลงทะเบียน, กิจกรรม,ยืนยันตัวตน, อาร์ดูโน่ ยูโน 
อา3, อาร์เอฟไอดี 
 

ABSTRACT 
The objective of this system is Establishing a 

registration system to visit exhibitions with RFID to lead 
them to reduce registration and storage time. By using 
the ARDUINO UNO R3 board to receive data values from 

the RFID CARD that the cardholder has registered in the 
computer system to display the data. And to confirm 
the identity of the person entering the exhibition The 
system will have to register for the event in advance 
via the website and can register at the event. Where 
the registered machine is installed at the entrance to 
the work, ie when entering the event Card must be 
scanned The information is sent to the computer to 
display the cardholder information, such as a photo, ID 
card information. And that information will be stored 
on the computer for later review. From testing, it has 
been found that the system can work properly as 
intended. There is a scan of the card and can record 
the information of the exhibition And measuring 
temperature, screening visitors due to COVID-19 by 
using a pre-attendance meter and after passing the 
inspection, will receive an RFID card before entering the 
event to use as personal information Individuals and for 
use in working with events at the event by being able 
to participate in scoring activities for pickup through 
RFID cards and favorite flow activities through RFID 
CARD, with information receiving devices in the train 
section. 
 
Keywords: Register, Secure, ARDUINO UNO R3, RFID 
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1. บทน า 

ในป ัจจ ุบ ัน ในงานน ิทรรศการม ีผ ู ้ สนใจเข ้าชม
นิทรรศการเป็นจ านวนมาก และการลงทะเบียนเข้าชมงาน
แบบเดิมอาจจะท าให้การเก็บข้อมูลผู้เข้าชมงานมีการสูญหายได้ 
หรือเกิดข้อผิดพลาดในการจ าเก็บข้อมูลได้ เช่น กระดาษที่ใช้
เซ็นชื ่อสูญหายไปบางส่วน มีการถูกท าให้ช ารุด ท าให้การ
ลงทะเบียนเกิดข้อผิดพลาด และ น าการ์ดมาใช้เพื ่อเข้าร่วม
กิจกรรมในงานนิทรรศการให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยใช้ 
Card สะสมคะแนนเมื่อร่วมกิจกรรมภายภายในงาน เพื่อน าไป
แลกของรางวัลต่าง ๆ 
1.1 ปัญหาด้านการใช้งานระบบการลงทะเบยีนแบบเดมิ 

ระบบการลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการเดิมนั้นปัญหา
เกิดจากการลงทะเบียนการเข้าร่วมงานแบบเก่าเป็นแค่การ
เซ็นชื่อเข้าร่วมเท่านั้น ท าให้เกิดความยุ่งยากในการจัดเกบ็ข้อมูล
การลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการ การน าระบบการลงทะเบียน
เข้ามาใช้ท าให้มีความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้นและ
สามารถยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมนิทรรศการได้แม่นย าขึ้น ทั้งยัง
ลดทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลงได้อีก เช่น การลดขยะในประเภทของ
กระดาษที่ใช้ในการเซ็นช่ือเข้าร่วมชมนิทรรศการ 

ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาเหล่านีผู้้จัดท าจึงมีวัตถุประสงค์ที่
จะพัฒนาระบบลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการขึ้นมาและเพิ่มความ
สะดวกโดยการใช้งานของคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
จัดรูปแบบข้อมลูต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นในการเก็บข้อมูลของบุคคลทีเ่ขา้ชมงานนิทรรศการ โดยมีการ
เก็บข้อมูลทีส่ามารถระบุตัวตนได ้
 
1.2 ปัญหาด้านการใช้งานระบบลงทะเบียนแบบเดมิต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถแบ่งปัญหาได้เป็น 2 
ส่วนดังนี ้

1.2.1 กระบวนการผลิต 
ในขั้นตอนการผลิตกระดาษท่ัวไปนั้น จากการส ารวจ

พบว่าจ าเป็นต้องใช้ต้นไม้ในการผลิต และปล่อยของเสียเป็น
จ านวนมาก ท้ังการปล่อยสารเคมี เช่น คลอรีนลงสู่แหล่งน ้า การ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้ไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้ต้นไม้

จ านวนมากในการดดูซับ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อย
ออกมา[1] 

1.2.2 ผลกระทบหลังการใช้การลงทะเบียนแบบเดิม 
การลงทะเบยีนแบบเดมิเมื่อจบกจิกรรมแล้ว กระดาษ

เหล่านั้นก็จะกลายเป็นขยะมากมาย และ ขยะกระดาษเหลา่นั้น
ไม่สามารถน ามารไีซเคิลได้ทั้งหมด 
1.3 ปัญหาในการใช้งานระบบลงทะเบียนแบบเดิมในการ
ตรวจสอบโรคระบาดโควิด19 

ในการลงทะเบียนและคดักรองผูเ้ช้าชมลงกระดาษ
อาจจะท าให้เมื่อเกดิสถานการณ์ที่ต้องติดต่อผูเ้ข้าชมอาจจะมี
ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนจนท าให้ยากตอ่การติดต่อ 

 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เดชวิทธ์ รัศมี และธงรบ อักษร [2] ศึกษาระบบการ
จัดการลานจอดรถ เนื่องจากเกิดปัญหาการให้บริการสถานท่ีจอด
รถ โดยผู้ที่มาใช้บริการไม่สามารถทราบต าแหน่งที่ว่างของลาน
จอดรถได้แน่ชัด ส่งผลให้ผ ู ้มาใช้บริการต้องเสียเวลา โดย
การศึกษาครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบจัดการลานจอดรถ
ได้ใช ้อ ุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร ์ Arduino ESP8266 และ
เซนเซอร์ Ultrasonic module HY-SRF05 Distance จากผล
การทดลองการท างานของระบบพบว่ามีการใช้งานได้เป็นอย่างดี 
เมื่อมีรถมาจอดยังช่องจอดรถ เห็นได้ว่าขณะที่รถเข้ามาจอดยัง
ช่องจอดรถท าให้สถานะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง  เชี่ยวชาญ 
ยางศิลา [3] พัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื ่อรถยนต์เคลื่อนที ่ผ ่าน
เครื ่องอ่านอาร์เอฟไอดี โดยระบบสามารถแจ้งเตือนเจ้าของ
รถยนต์ผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ 
ดังนี ้ 1) เครื ่องอ่านอาร์เอฟไอดี รุ ่น SID-U861-12dbi รองรับ
ระยะห่างไม่เกิน 25 เมตร และ 2) อาร์เอฟไอดีแท็ก รุ่น UHF 
Windshield Tag Model 10050 เมื่อรถยนต์ที่ติดตั้งอาร์เอฟไอ
ดีแท็กวิ่งเข้ามา ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือน ทุก ๆ 5 วินาที
จนกว่ารถยนต์จะวิ่งผ่าน จากการทดสอบระบบ พบว่าระบบให้
ความถูกต้อง 100%  สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ และสุรพล ฤทธิ์
รวมทรัพย์ [4] การพัฒนาระบบที่ใช้สัญญาณคลื่นวิทยุในการ
ตรวจสอบและระบุต าแหน่งวัตถุ โดยระบบจะอ่านข้อมูลจาก
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แผ่นข้อมูล RFID Tag ที ่ต ิดอยู ่ก ับหนังสือ และเชื ่อมโยงกับ
โปรแกรมระบบบริหารงานห้องสมุด ใน การยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเอง ประกอบด้วย คลื่นวิทยุย่านความถี่สูง (High Frequency: 
HF) และคลื่นวิทยุย่านความถี่สูงยิ ่ง (Ultra High Frequency: 
UHF) รวมถึงก  าหนดคุณสมบัต ิของระบบที ่ต ้องการอย่าง
เหมาะสม 

2.2 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

2.2.1  อาร์ดูโน่ ยูโน อา 3 (Arduino Uno R3)  

 
ภาพที่ 1 บอร์ดอาร์ดูโน่ ยูโน อา 3 (Arduino Uno R3) 

Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR 
ถูกพัฒนาแบบในแบบโอเพนซอร์ส (Open source) ทั ้งด้าน
ซอฟต์แวร์ (Software) และ ฮาร์ดแวร์ มีส ่วนประกอบดังนี้        
ชิพ ATmega328 รันที่ความถี่ 16 MHz หน่วยความจ าแฟลช 32 
KB แรม 2 KB บอร ์ดใช ้ ไฟเล ี ้ ยง  7 ถ ึ ง  12 Vote ม ีระดับ
แรงดันไฟฟ้าในการท างานและขาสัญญาณอยู่ที่ 5 Vote (TTL)  
มี Digital Input/Output 14 ขา มี AnalogInput 6 ขา Serial 
UART 1 ช ุด I2C 1 ช ุด SPI 1 ช ุด และ  เข ียนโปรแกรมบน
ซอฟต์แวร์ Arduino IDE  [5] 

2.2.2  อาร์เอฟไอดี (RFID)   

อาร์เอฟไอดี (RFID - Radio Frequency 
IDentification) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นวิทยุ(Radiofrequency) 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ระบุตัวตน เช่น น าไปติดกับสิ่งของเพื่อใช้
ระบุตัวสิ่งของ ใช้กับบัตรนักเรียนเพื่อระบุข้อมูลนักเรียน อุปกรณ์
ที่ใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์เครื่องอ่าน / เขียน (RFID Reader) เป็น
อุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูล หรือ เขียนข้อมูลในบัตร (RFID Card) ซึ่ง
อุปกรณ์นี้จะถูกแบ่งออกเป็นช่วงความถี่ท่ีรองรับ  [6] 

 
ภาพที่ 2 โมดูลอารเ์อฟไอดี (RFID) 

 

              2.2.3 เซ ็นเซอร ์ว ัดอ ุณหภ ูม ิแบบไร ้การส ัมผัส
(MLX90614) 

MLX90614 เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไร้การสัมผัส โดยใช้
หลักการแปลงแสงอินฟาเรดที ่ส ่งออกจากตัววัตถุซึ ่งจะมีสี
แตกต่างกัน ให้เป็นค่าอุณหภูมิโมดูลวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดไร้
การสัมผัส ใช้ชิฟ MLX90614ESF ส าหรับ Arduino ไฟเลี้ยง 3V-
5V  เชื่อมต่อแบบ I2C ใช้สายเพียง 2 เส้นในการควบคุม สามารถ
วัดอุณหภูมิที่เป้าหมายแบบไร้การสัมผัสที่ -70 ถึง 380 องศา
เซลเซียส  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 โมดูลวัดอณุหภมูิแบบไรก้ารสัมผัส 

 

2.3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

2.3.1 ไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอ (Microsoft Visual 
Studio ) 

 ชุดพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic .NET กล
เป็นเครื่องมือท่ีช่วยเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic .NET 
ไ ด ้  Visual Studio เ ป ็ น ช ุ ดพ ั ฒน าแ บ บ  IDE Integrated 
Development Environment เป็นสภาพแวดล้อมที ่รวบรวม
เครื่องมือและคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาโปรแกรมไว้ 
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ภาพที่ 4 ไมโครซอฟท์ วิชวลสตดูโิอ (Microsoft Visual 
Studio) 

 

2.3.2 อาร์ดูโน่ ไอดีอี (Arduino IDE)  

 เครื่องมือการเขียนโปรแกรมที่มีใช้งานได้กับอาร์ดูโน่ 
ทุกรุ่น โดยภายในจะมีเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับติดต่ออาร์ดูโน่ 
เช่น การค้นหาอาร์ดูโน่ ที่ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือก
รุ่นอาร์ดูโน่ ที่ต่ออยู่เพื่อตรวจสอบว่าขนาดของโปรแกรมที่เขียน 
หรือไลบรารี่ต่าง ๆ ซับพอร์ตกับอาร์ดูโน่ รุ่นนั้น ๆ หรือไม่ อีกทั้ง
ยังมีโปรแกรมติดต่อผ่านซีเรียลโดยตรงส าหรับคอมพิวเตอร์ 
Arduino คือ โครงการที่น าชิปไอซีไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล
ต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันในภาษา C ซึ่งภาษา C นี้เป็นลักษณะเฉพาะ
คือมีการเขียนไลบารี ่ของ Arduino ขึ ้นมาเพื ่อให้การสั ่งงาน
ไมโครคอนโทรเลอร์ที่แตกต่างกันสามารถใช้งานโค้ดตัวเดียวกัน
ได้ 

 
ภาพที ่5 อาร์ดูโน่ ไอดีอี (Arduino IDE) 

 

3 วิธีการด าเนินงาน 

3.1 การวิเคราะหค์วามต้องการของระบบ 
ระบบงานนี้ผู้ใช้งานจะต้องใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 

7 เป็นต้นไป และในส่วนของบอร์ดควบคุมการท างานต้องใช้ 
Port USB เพื่อท าการส่งข้อมูลไปยังเครื่อง Computer 

3.2 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 

ระบบงานนี ้ผ ู ้จ ัดท าได้ออกแบบสถาปัตยกรรมของ
ระบบระบบลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการ ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที ่4 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของระบบลงทะเบยีนเข้า

ชมนิทรรศการ 
 

 จากภาพที่ 4 สามารถอธิบายโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ของระบบลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการได้ดังนี้ 

 1. ใช้ RFID CARD ในการยืนยันตัวตนในการเข้าร่วม
ชมนิทรรศการ และ สะสมคะแนนในการเข้าชมในแต่ละบูทเพื่อ
น าคะแนนมาแลกรับของที่ระลึก 

 2. ใช้ Laptop หรือ Computer ในการรับข้อมูลและ
รับค่าจากบอร์ด Arduino Uno R3 ที่จะมาแสดงผล 

3.3 การวิเคราะห์ระบบงาน 

การพัฒนาระบบลงทะเบียนเข้าร่วมชมนิทรรศการด้วยอารเ์อฟไอ
ดีการ์ดมีขั ้นตอนการวิเคราะห์ระบบระบบลงทะเบียนเข้าชม
นิทรรศการโดยใช้หลักการ Sequence Diagram เพื่อท าให้การ
วิเคราะห์เป็นแผนผังการท างานที่แสดงล าดับการปฏิสัมพันธ์ของ
ระบบ ดังนี ้
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3.3.1  Sequence Diagram ผู้เข้าชมนิทรรศการ 

 
ภาพที่ 6 Sequence Diagram การเข้าชมนิทรรศการ 

 จากภาพที่ 6 Sequence Diagram การท างานของผู้
เข้าชมนิทรรศการ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ ผู้เข้าชม
งานที่ต้องการจะเข้าไปภายในงาน จะต้องท าการลงทะเบียนกับ
พนักงานเพื่อรับ RFID CARD เมื่อแลกบัตรแล้วพนักงานจะท า   

การถ่ายภาพของผู้เข้าร่วมงาน และผู้เข้าชมงานใช้ RFID CARD 
ยืนยันตัวตนในการเข้าชมงาน และ ใช้สะสมคะแนนในการร่วม
กิจกรรมของแต่ละบูท เพื่อน าคะแนนไปใช้ในการแลกรับของที่
ระลึก โดนที่บอร์ด Arduino Uno R3 จะรับค่าจาก RFID CARD 
และท าการตรวจในการยืนยันตัวตน และ ประมวลผลการเข้ารว่ม
กิจกรรม เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการให้ของรางวัลแต่ผู ้เข้าร่วม
กิจกรรม และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 

3.4 การออกแบบการท างานของระบบ 

3.4.1 ผู้เข้าร่วมงานยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชน 
แต่เมื่อลงทะเบียนส าเร็จจะได้ RFID Card และน า Card ไปใช้ใน
งาน และ ใช้ในการเก็บคะแนนในการเข้าร่วมกิจกรรมของในแต่
ละบูทภายในงาน เพื่อเป็นการน าคะแนนไปแลกรับของที่ระลึก 
ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 7 อินเตอร์เฟสของระบบลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการ 

3.4.2 ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์และยืนยัน
การลงทะเบยีนหน้างาน โดยการแจ้งช่ือของผู้ที่ลงทะเบียนไว้
ล่วงหน้าทางเว็บไซต์กับเจ้าหนา้ที เจ้าหน้าท่ีจะท าการตรวจสอบ
ข้อมูลและยืนยันการลงทะเบยีนให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 การลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ 
 

3.4.3 ผู้เข้าร่วมงานน า RFID Card ไปใช้เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมภายในนิทรรศการโดยยื่น RFID Card ให้เจ้าของบูธ เพื่อ
บันทึกคะแนน และ สะสมคะแนน น าไปแลกของรางวัลในงาน 
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4. ผลการด าเนินงาน 

ระบบเข้าร่วมชมนิทรรศการด้วย RFID Card นี ้ได้ท าการ
ทดสอบระบบดังน้ี 

4.1 ทดสอบการท างานของระบบ 

ผู ้เข้าชมนิทรรศการลงทะเบียนล่วงหน้าโดยระบบจะท าการ
บันทึกการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์และเมื่อผู้เข้าชมมาถึง 

หน้านิทรรศการน าเลขบัตรประชาชนตรวจสอบนระบบถ้าถูกจะ
ได้รับ RFID CARD กรณีผู้เข้าชมลงทะเบียนหน้างานเจ้าหน้าที่จะ
ท าการบันทึกข้อมูลและผู้เข้าชมจะได้รับ RFID Card  ดังภาพที่ 
8 และ 9 ตามล าดับ 

ภาพที่ 9 อินเตอร์เฟสโปรแกรมขณะท าการลงข้อมูลผู้เข้าชม
นิทรรศการลงในบัตร RFID Card 

ภาพที่ 10 รับบัตรเข้าชมนิทรรศการ 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 11 บันทึกข้อมูลคะแนนสะสมของผูเ้ข้าชมนิทรรศการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 12  อินเตอร์เฟสโปรแกรมขณะท างานโดยแสดงข้อมูล
ของผู้เข้าชมนิทรรศการในการสะสมคะแนน 
 

4.2 การวัดประสิทธิภาพของระบบ 

วัดประสิทธิภาพของระบบ โดยน ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 
15 คน เข้าร่วมประเมินความพึงพอใจโดยมีหัวข้อในการประเมิน
ได้แก่ 1) ความสะดวกในการใช้งาน 2) ความสวยงาม 3) ความ
พึงพอใจในการใช้ระบบ 4) ภาพรวมระบบโดยใช้กลุ่มนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จ านวน 15 คน 
เข้าร่วมทดลองใช้ ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าชมนิทรรศการ ผล
การประเมินของผู้ใช้ ด้านความสะดวกในการใช้งานอยู่ที่ 3.71 
ด้านความสวยงามอยู่ที่ 3.65 ด้านความพึงพอใจในการใช้งานอยู่
ท ี ่  3.58 และความพึงพอใจของผ ู ้ ใ ช้ โดยรวมอย ู ่ท ี ่  3.64 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความสะดวกในการใช้งาน 3.71 

ความสวยงาม 3.65 
ความพึงพอใจในการใช้ระบบ 3.58 

เฉลี่ยรวม 3.64 

 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

ระบบลงทะเบียนเพื ่อเข้าชมนิทรรศการ ใช้บอร์ด 
ARDUINO UNO R3 เพื ่อรับค่าจาก RFID CARD และส่งข้อมูล
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ผ่านสาย USB Port เข ้าส ู ่คอมพิวเตอร ์พร ้อมก ับระบบจะ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อผู้ใช้งานใช้ RFID CARD ในการระบุตัวตน 
และ เพื่อเก็บคะแนนในการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่าการท างานของ
ระบบสามารถท างานได้ดีและเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ข้างต้น 
โดยที่ได้ท าการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล และได้มีการสรุปการใช้
งานระบบในการเข้าร่วมงานของผู้เข้าร่วมงานอยู่ในระดับยอด
เยี ่ยมจากการศึกษาและพัฒนาระบบลงทะเบียนเพื ่อเข้าชม
นิทรรศการทั้งหมด  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

ในอนาคตผู้จัดท าโครงงานอาจมีการเพิ่มในส่วนของ
ข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ หรือเพิ่มระบบสแกน 
QR code เพื่อความรวดเร็วหรือในกรณีที่ต้องการลดต้นทุนใน
การใช้บัตร RFID CARD 
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ลักษณะท่าทางของบุคคล ทดลองโดยการส่งข้อมูลเป็นตัวอักษร 
“A” ไปยังตัวรับสัญญาณ ผลลัพธ์ที ่ออกมาจะอยู ่ในรูปแบบ
รูปภาพที่เป็นข้อมูลของสถานะของช่องสัญญาณทั้ง 4 แชนแนล 
ซึ ่งจะเป็นข้อมูลของการเดินหน้า เดินถอยหลัง กระโดดไป
ข้างหน้า และการกระโดดตบ ซึ่งจะสามารถนำภาพสถานะของ
ช่องสัญญาณจากลักษณะท่าทางนี้ มาเพื ่อศึกษาการจำแนก
ท่าทางการเคลื่อนไหวด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตา และ
จากการสังเกตช่วงสัญญาณที่เปลี่ยนไป ได้ผลลัพธ์ว่าในแต่ละ
ลักษณะท่าทาง การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณจะมีความแตกต่าง
กันในแต่แชนแนลที่ไม่ซ้ำกัน  
 
คำสำคัญ: อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย, วายฟาย, ซีเอสไอ, การ
จำแนก 
 

ABSTRACT 
   This research brings wireless internet access Used in 
education by intercepting signals from the CSI Which is 
part of Wi-Fi technology. It is an idea to bring the Chanel 
State Information (CSI) is used to recognize a person’s 
gesture. Experiment by emitting by sending information 
as a letter “A” to the receiver. The output will be in 
form of a visual representation of the status of all 4 

channels. Which will be information of forward, 
backward, jump forward and jumping slaps Which can 
take a picture of the Channel State Information this 
gesture come to study classification of movement 
posture with visual data analysis and from observing 
the changing signal range. Get results for each gesture 
the signal changes will be different for each unique 
channel. 
 
Keywords: Wireless Internet, Wi-Fi, Chanel State 
Information : CSI, Classification 
 

1. บทนำ 
   วายฟาย(WiFi) ออกแบบมาใช้สำหรับอุปกรณ์พกพาต่างๆ ส่ง
ข้อมูลโดยใช้คลื ่นวิทยุความถี ่ส ูงสำหรับรับส่งข้อมูลภายใน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปล่อยคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 กิกะเฮิตรซ์ 
และ คลื่นวิทยุความถี่ 5 กิกะเฮิตรซ์ โดยที่ความถี่ทั้งสองนี้จะมี
ความต่างกันอยู่ที่จำนวนช่องสัญญาณ สถานะช่องสัญญาณวาย
ฟาย โดยที่คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 กิกะเฮิตรซ์ เป็นคลื่นที่มีความถี่
ต่ำ สามารถถูกรบกวนได้ง่าย ส่วนคลื่นวิทยุความถี่ 5 กิกะเฮิตรซ์ 
เป็นคลื่นที่มีความถี่สูงกว่า จึงไม่ถูกรบกวนได้ง่าย แต่จุดด้อยคือ
ส่งสัญญาณได้ไม่ไกล งานวิจัยส่วนใหญ่จึงใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 
กิกะเฮิตรซ์ มาใช้ในการทดลองทำการศึกษา โดยใช้วิธีตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณซีเอสไอ 
   ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านเซ็นเซอร์การตรวจจับวัตถุได้มีการ
พัฒนาจนเป็นท่ียอมรับ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรกัษาความปลอดภยั 
การตรวจจับยานพาหนะที่เคลื่อนผ่าน แต่ด้วยที่เซ็นเซอร์การ
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ตรวจจับนั้นไม่นิยมติดตั ้งตามบ้านเรือนทั่วไปมากนักจึงเป็น
แนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีวายฟายท่ีนิยมติดตั้งกันอย่างแพร่หลาย
ตามครัวเรือนต่างๆมาใช้ในงานวิจัย เพื่อที่จะใช้วายฟายให้เกิด
ประโยชน์มากกาว่าการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะ
เป็นการรักษาความปลอดภัยจากห้องที ่ส ัญญาณห้ามมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือการใช้ในงานการดูแลผู้สูงอายุว่าหากเกิดการ
ล้มขึ้นมาสัญญาณจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใด  
   ซึ่งในงานวิจัยที่ชื่อฟรีเซนส์(FreeSense) ที่วิจัยเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้สัญญาณซีเอสไอ มาใช้ในการจำแนกตัวบุคคลและผล
วิจัยออกมามีความแม่นยำที่สูง[1] และด้วยข้อมูลที่กล่าวไปนั้น
ทำให้ในงานวิจัยนี้จึงใช้คลื่นความถี่ 2.4 กิกะเฮิตรซ์ มาใช้เป็นตัว
ทดลองในการดักจับสัญญาณซีเอสไอ เพื่อแสดงผลออกมาเป็น
รูปภาพ จากนั ้นนำผลลัพธ์ที ่ได้ไปทำการวิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์เชิงภาพจากคลื่นสัญญาณซีเอสไอที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื ่อที ่จะต่อยอดไปในการเรียนรู ้เชิงลึก และพัฒนาต่อไปใน
รูปแบบแอพพลิเคชั่นท่ีใช้ร่วมกับเครื่องกระจายสัญญาณวายฟาย 
ให้สามารถแจ้งเตือนได้เมื่อมีการตรวจจับวัตถุที่เข้ามายังบริเวณที่
คลื่นสัญญาณส่งถึง โดยใช้ฐานความรู้จากบทวิจัยช้ินนี ้
1.2 วัตถุประสงค ์
1.2.1 เพื่อทำการศึกษาการรู้จำลักษณะท่าทางด้วย สญัญาณซี
เอสไอ 
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการรู้จำยานพาหนะด้วยสญัญาณ ซี
เอสไอ 
1. 3 ขอบเขตการศึกษา  

1.3. 1 ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัรำไพพรรณ ี

1.3. 2 ขอบเขตการทำโครงงาน 
ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวของตัวบุคคล 

 
2. วิธีการดำเนินงาน 

   การศึกษาการรู้จำลักษณะท่าทางโดยใช้คลื่นสัญญาณซีเอสไอ 
ผ ่านระบบปฏิบ ัต ิการอ ูบ ุนต ู (Ubuntu) โดยภาษาไพทอน
(Python) นำผลลัพธ์ที่ได้ไปวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดัง
ภาพที่ 1 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพ 1 ขั้นตอนการทำงาน 

 
3.1.1 ศึกษาทฤษีที่เกี่ยวข้อง 
   วายฟาย เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่สามารถเชื ่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตได้ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าแอคเซสพอยต์ และบริเวณ
ที่ระยะทำการของแอคเซสพอยต์ครอบคลุมอยู่ที่ประมาณ 20 
เมตรภายในอาคาร แต่ระยะนี้จะไกลกว่าถ้าเป็นท่ีโล่งแจ้ง 
   โพรโทคอล คือข้อกำหนดซึ่งประกอบด้วยกฎต่าง ๆ สำหรับ
รูปแบบการสื่อสารเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื ่อให้การ
ติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่าย ทำงานได้ด้วยกันทั้งระบบ  ซึ่ง
งานวิจัยนี้ใช้ โพรโทคอลยูดีพี(UDP) เป็นโพรโทคอลหลักในชุด
โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต การส่งข้อมูลผ่านยูดีพีนั้น คอมพิวเตอร์
จะส่งข้อมูลขนาดเล็กที่เรียกว่า ดาทาแกรม ซึ่งการส่งข้อมูลนั้น
จะมีความรวดเร็วกว่าทีซีพี (TCP) แต่ข้อมูลที่ได้จะมีคุณภาพต่ำ
กว่า 
3.1.2 ติดต้ังอุปกรณ์ และโปรแกรม 
   ในภาพที่ 2 จะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ และโปรแกรมที่มีผลต่อ
การนำไปใช้ในการดักจับสัญญาณซีเอสไอ โดยติดตั้งเสากระจาย
สัญญาณ และเสารับสัญญาณวายฟายโดยใช้การเช่ือมต่อผ่าน 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยการใช้เสากระจายสัญญาณ 2 เสา และ
เสารับสัญญาณ 2 เสา เพื่อทำการจับคู่สัญญาณกัน จะได้ทั้งหมด
4ค ู ่ส ัญญาณโดยใช ้งานผ ่านระบบปฏ ิบ ัต ิการอ ูบ ุตู  เป็น
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบเปิดซึ่งมีพื ้นฐานบนลินุกซ์
ด ิสทริบิวชันที ่พัฒนาต่อมาจากเดเบียน และแสดงผลผ่าน

ศึกษาทฤษฎี และ
ติดต้ัง 

การส่ง
คลื่นสัญญาณ 

การรับ
คลื่นสัญญา

ณ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการศึกษา 
และข้อเสนอแนะ 

วิเคราะห์ด้วยสายตา 

จำแนกด้วย Deep Learning 

ทดลองท่ี พื้นท่ีโล่ง 

ทดลองในห้องปิด 

ติดต้ังอุปกรณ์ และ
โปรแกรกม 

ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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คอมพิวเตอร์ควบคุมอีกเครื่องผ่านโปรแกรมมินิคอนดา ด้วยการ
ใช้งานคำสั่งภาษาซี และภาษาไพทอน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 เครื่องส่งสัญญาณ - เครื่องรับสัญญาณ 
 

3.2 การส่งคลื่นสัญญาณ 
    ในขั้นต้นเมื่อทำการเข้าสู่ระบบของอูบุตู เรียบร้อยแล้ว จะ
เริ่มทำการกำหนดจำนวนรอบในการจับสัญญาณในช่วงเวลา 1
วินาที โดย1ครั้งใช้เวลา 10 มิลลิวินาที ใน1วินาที จึงจับสัญญาณ
ได้ 100 ครั้ง และกำหนดครั้งในการเก็บคือ 1000000 ครั้ง ด้วย
การส่งข้อมูลตัวอักษร A ออกไปยังเครื่องรับสัญญาณ 
3.3 การรับคลื่นสัญญาณ 
   ในการรับคลื่นสัญญาณที่ถูกส่งมานั ้น จะทำการรับข้อมูล
สัญญาณด้วยภาษาไพทอน และทำการแสดงผลลัพธ์บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 3 โดยใช้โปรแกรมมินิคอนดา(Miniconda) 
ในการควบคุมเครื่องรับ-ส่งสัญญาณ เพื่อเข้าใช้งานคำสั่งในการ
ดักจับสัญญาณเพื่อให้แสดงผลลัพธ์ของสถานะของช่องสัญญาณ
ออกมาอยู่ในแบบรูปภาพ 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล    
   การแสดงผลลัพธ์จะอยู่ในรูปแบบแกน X Y ซึ่งแกน X คือส่วน
ของเวลา และแกน Y เป็นส่วนของการแสดงผลรูปภาพตามแนว
เส้นแอมพลิจูด ดังภาพตัวอย่างท่ี 3 

  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3 กราฟแสดงการทำงานของสัญญาณ 

ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นจะเป็นผลลัพธ์จากการรับ-ส่งสัญญาณจากเสา
สัญญาณทั้งหมด 4 คู่ ซึ่งการจับคู่ของเสาสัญญาณก็จะเป็นดังนี้ 
เสาส่ง1-เสารับ1 , เสาส่ง1-เสารับ2 , เสาส่ง2-เสารับ1 , เสาส่ง2-
เสารับ2 ซึ่งสัญญาณในส่วนที่เป็นสีดำจะเป็นส่วนของสัญญาณที่
แรง และส่วนสีขาวคือสัญญาณที่เบา ดังตัวอย่างในภาพท่ี 4 
 
 
 

ภาพ 4 แชนแนลทั้ง 4 คู่สัญญาณ 
 

งานวิจัยการรู้จำลักษณะท่าทางของบุคคลช้ินนี้ จะใช้เทคนิค การ
เรียนรู้เชิงลึก มาใช้ในการช่วยรู้จำลักษะท่าทางต่างๆของบุคคล
นั้น แต่ในการศึกษาครั้งนี้จะเริ่มจากการวิเคราะห์รูปแบบคลื่น
ของลักษณะท่าทางด้วยสายตาก่อน โดยเมื่อเริ่มทำการส่งข้อมูล
โดยใช้ตัวอักษร “A” และทำการดักจับสัญญาณที ่ติดมากับ
ตัวอักษร “A” และใช้การวิเคราะห์ด้วยสายตาจากสัญญาณที่
เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ผู้ทดสอบเริ่มเคลื่อนไหวท่าทางตามที่
ได้ตั้งเงื่อนไขการทดสอบไว้ 
 

4. ผลการวิจัย 
   จากผลการดำเนินการทดสอบการดักจับสัญญาณซีเอสไอ ผ่าน
ระบบปฏิบัติการอูบุนตู โดยแสดงผลข้อมูลผ่านโปรแกรมมินิคอน
ดา ที่ทำการทดสอบในห้องปิด จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นรูปภาพ 
และสามารถนำไปวิเคราะห์ท่าทางของบุคคลด้วยสายตา และ
ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกได้ 
   จากการดักจับสัญญาณซีเอสไอ โดยใช้บุคคลเป็นผู้ทำการ
ทดสอบ โดยเปลี่ยนลักษณะท่าทาง เพื่อนำไปใช้ในการจำแนก 
โดยสามารถจำแนกได้จากคลื่นสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปดังน้ี 
 
 
 

 
 

ภาพ 5 สัญญาณ CSI ขณะผู้ทดสอบอยูน่ิ่ง 

   ภาพ 5 คือขณะที่อยู่นิ่ง ไม่มีการขยับร่างกาย คลื่นสัญญาณก็
จะไม่ม ีการจับข้อมูล ทำให้คลื ่นสัญญาณที ่ได ้นั ้นไม่ม ีการ
เปลี่ยนแปลง 
 

X 

Y 



3492 

 

 

 
 
 

 
 

ภาพ 6 สัญญาณ CSI ขณะผู้ทดสอบเดินไปข้างหน้า 
 

   ภาพ 6 คือการทดลองเดินไปข้างหน้าโดยคลื่นสัญญาณจะมี
การเปลี่ยนแปลงไป โดยขณะที่เดิน ภายในช่องสัญญาณที่  4 
รูปคลื่นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม
ครึ่งรูปที่ช่วง A ถึง B จะเป็นการอยู่นิ่ง, ช่วง B ถึง C นั้นคือขณะ
เดินไปข้างหน้า 3 ก้าว  และ ช่วง C ถึง D คือการหยุดนิ่ง 
 
   
 

 
 

ภาพ 7 สัญญาณ CSI ขณะผู้ทดสอบเดินถอยหลัง 
 

   ภาพ 7 คือการทดลองเดินถอยหลังโดยที่ช่วง A ถึง B คือการ
หยุดนิ่ง, ช่วง B ถึง C จะเป็นการเดินถอยหลัง 4 ก้าว และ ช่วง 
C ถึง D คือการหยุดนิ่ง โดยที่การทดสอบขณะเดินถอยหลังนั้น 
การเปลี่ยนแปลงไปของรูปคลื่นสัญญาณ จะมีความคล้ายกับการ
เดินไปทางด้านหน้า(ก) แต่จะมีความต่างกันคือการเดินถอยหลัง
(ข) รูปคลื่นท่ีเปลี่ยนไปคล้ายรูปสามเหลี่ยมนั้น จะมีการสลับด้าน
กันกับการเดินไปข้างหน้า ดังภาพ 8 
 
 
 
 
 

(ก)                                             (ข) 
      ภาพ 8 ความต่างของคลื่นสัญญาณ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพ 9 สัญญาณ CSI ขณะผู้ทดสอบกระโดดไปข้างหน้า 

 

   ภาพ 9 จะเป็นการทดสอบโดยการกระโดดไปทางด้านหน้าโดย
การรู้จำของคลื่นสัญญาณของการกระโดดไปทางด้านหน้านั้น คือ
ขณะที่เริ่มทำการกระโดดคลื่นจะเปลี่ยนแปลงไปคล้ายการเดินไป
ด้านหน้าแต่จะลากยาวและจะหยดุนิ่งเมื่อการกระโดดถึงพื้น และ
เริ่มเปลี่ยนแปลงไปใหม่เมื่อเริ่มการกระโดดครั้งถัดไป โดยที่ช่วง 
A ถึง B คือการหยุดนิ่ง, ช่วง B ถึง C คือการกระโดดไปดา้นหน้า 
3 ครั ้ง และ ช่วง C ถึง D คือหลังจากกระโดดเรียบร้อย จึง
เดินหน้ากลับมาที่เครื่องควบคุม แล้วจึงหยุดนิ่ง 
 
 
 
 
 

ภาพ 10 สัญญาณ CSI ขณะผู้ทดสอบกระโดดตบ 
 

   ภาพ 10 คือการทดลองการกระโดดตบ แบบมืออยู่เหนือหัว 
เป็นจำนวน4ครั้ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปของคลื่นสัญญาณ ของ
การกระโดดตบนั้นจะมีความถี่ที่เยอะเพราะมีการขยับร่างกายที่
เยอะ และจุดที ่สามารถนำมาส ังเกต ุได ้ค ือ ขณะกระโดด
คลื่นสัญญาณจะมีการลากยาวขณะที่ตัวผู้ทดสอบอยู่บนอากาศ
และเมื่อมีการวาดแขนขึ้นเพื่อตบมือ คลื่นสัญญาณจะมีความถี่
เยอะ เพราะมีการขยับแขนมาก โดยที่ช่วง A ถึง B คือการเริ่ม
กระโดดตบครั้งท่ี 1, ช่วง B ถึง C คือการเริ่มกระโดดตบครั้งที่ 2, 
ช่วง C ถึง D คือการเริ่มกระโดดตบครั้งท่ี 3 และ ช่วง D ถึง E คือ
การเริ่มกระโดดตบครั้งท่ี 4 
   จะเห็นได้ว่าการนำภาพการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสัญญาณมา
วิเคราะห์ด ้วยสายตานั ้น สามารถทำได้โดยการสังเกตจาก
คลื่นสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปจากจุดที่แตกต่างกันเล็กน้อยของ
ภาพ ทำให้ทราบว่าขณะที่ขยับร่างกายแบบใดคลื่นสัญญาณจะ
ออกมาอยู่ในรูปแบบใด จึงทำให้สามารถนำมาวิเคราะห์การรู้จำ
ลักษณะท่าทางจากสัญญาณซีเอสไอด้วยการวิเคราะห์เชิงภาพได้ 
นั ่นจึงทำให้สามารถนำเทคนิคนี ้ไปประยุกต์ใช้ในการดักจับ

C 

B C 

B C A D E 

A D 

D A B 

D A B C 
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สัญญาณขณะที่มียานพาหนะเคลื่อนที่ผ่านโดยใช้สัญญาณวาย
ฟายได้ และจะนำเทคนิคการเรียนรู้แบบ เชิงลึก มาใช้ในการ
วิเคราะห์ในงานถัดไป 
 

5. สรุปผลและอภิปราย 
งานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตา เพื่อการรู้จำการ
เคลื่อนไหวจากสัญญาณซีเอสไอน้ี เป็นการนำการเช่ือมต่อแบบไร้
สายมาใช้ในการศึกษา โดยใช้สถานะของช่องสัญญาณวาย-ฟาย 
มาเพื่อใช้ในการทำการศึกษา ซึ่งสัญญาณนี้จะเปลี่ยนแปลงไปก็
ต่อเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนไหว โดยปฏิบัติงาน ผ่านระบบปฏิบัติการ
อูบุนตู โดยติดตั้งเสาส่งสัญญาณ2เสา และเสารับสัญญาณ2เสา 
และส่งข้อมูลหากันโดยใช้ตัวอักษร “A” และทำการควบคุมดว้ย
คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งด้วยโปรแกรมมินิคอนดา เมื่อเริ่มทำ
การเก็บข้อมูล ผลลัพธ์จะออกมาอยู่ในแบบรูปภาพ ซึ่งจะเป็น
สถานะของสัญญาณจากการรับส่งสัญญาณทั้ง4แชนแนล และทำ
การทดลองต่อด้วยการให้ผู้ทดสอบเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆ ทั้งอยู่
นิ่ง เดินหน้า-ถอยหลัง กระโดดไปข้างหน้า กระโดดตบ ซึ่งผลลัพธ์
ในแต่ละการเคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ซ้ำกัน โดยขณะ
อยู่นิ่งสถานะของสัญญาณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพราะไม่มี
การเคลื่อนไหวใดๆ ทำให้ไม่มีการจับข้อมูลมาแสดงผล ต่างกับ
การทดลองขณะมีการเคลื่อนไหว สัญญาณจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทุกครั้งเมื่อมีการเคลื่อนไหวท่ีแปลกออกไปจากเดิม และถ้าหากมี
การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและต่อเนื่อง สถานะของช่องสัญญาณก็
จะมีการเปลี่ยนแปลงท่ีถี่และต่อเนื่องกัน โดยการเดินนั้นสญัญาณ
จะเปลี่ยนแปลงในแต่ละการก้าวขา หากเป็นการวิ่งหรือกระโดด
สัญญาณที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องกัน 
   ในการทดลองดักจับสัญญาณซีเอสไอ โดยจำแนกจากลักษณะ
ท่าทางของบุคคลที่เปลี่ยนไป และจำแนกจากยานพาหนะ สรุป
ได้ว่าเมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลงของท่าทาง หรือยานพาหนะที่
เปลี ่ยนไป ผลลัพธ์ของคลื ่นสัญญาณที่ได้ก็จะมีความต่างกัน
ออกไป จึงสามารถนำไปใช้ในการจำแนกด้วยสายตาได้  ซึ่งการ
จับสัญญาณเมื่อมีการเคลื่อนที่จะมีผลดีในห้องปิดที ่ไม่มีการ
เคลื่อนไหวมากนัก แต่หากในไปใช้ในพื้นที่โล่งที่มีผู้คนเหลื่อนไหว
มากจึงยากที่จะจำแนกผู้คนจากภาพสัญญาณนี้ จึงเป็นแนวคิดที่
จะนำการเรียนรู้เชิงลึกมาใช้ควบคู่กันในงานถัดไป และปัญญาหา
ที่พบ คือผลลัพธ์ที ่ออกมานั้นบางช่วงของคลื่นสัญญาณมีการ
สลับกันของ แชนแนล ที่ให้เป็นอุปสรรคในการนำไปใช้จำแนก

ด้วยสายตา เพราะสัญญาณจะไม่ต่อเนื่องกัน จะทำให้สังเกตยาก
ว่าส่วนท่ีสลับกันนั้น ที่จริงแล้วควรอยู่ส่วนใด 

 
6.ข้อเสนอแนะ 

    และด้วยจากการที่สัญญาณจะเปลี่ยนไปเมื่อมีการเคลื่อนไหว
จากวัตถุ จึงสามารถนำเทคโนโลยีสัญญาณซีเอสไอนี้ไปใช้ในการ
เรียนรู้เชิงลึก โดยการนำวายฟายไปติดตั้งตามจุดที่กำหนดในงาน
ด้านต่างๆเพื่อให้คอมพิวเตอร์แจ้งเตือนเมื่อสัญญาณเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ท้ังงานการตรวจจับ
ยานพาหนะที่เคลื่อนผ่านจุดที่กำหนด หรือในงานด้านการรักษา
ความปลอดภัยในห้องที่ห้ามมีผู้คนเข้าไปแทนการใช้เซนเซอร์ได้ 
หรือจะใช้ในด้านสาธารณสุข ในบ้านที ่มีผู ้ส ูงอายุที ่หากเมื่อ
เคลื่อนไหว เช่นการเดินแล้วเกิดการล้มขึ้นมา จะใช้สถานะของ
ช่องสัญญาณควบคู่กับการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อส่งสัญญาณเตือนไป
ยังผู้ดูแลในงานด้านนี้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยการทดลองเปรียบเทียบ
ข้อมูลภาพถ่ายจากยูเอวีที่ระดับความสูงที่ต่างกันเพื่อหาระดับ
ความสูงที่เหมาะสมในการตรวจความสมบูรณ์ของมันสำปะหลัง
ด้วยกล้องโอซีเอ็นจากภาพท่ีระดับความสูง4 ระดับประกอบด้วย 
ระดับ 60 เมตร 90 เมตร 110 เมตร 120 เมตร โดยวิธีการศึกษา
เริ่มจากนำภาพของแต่ละระดับความสูงมาประมวลผลภาพออร์
โธและคำนวณค่าดัชนีพืชพรรณ ทั้ง 4 ระดับและทำการจำแนก
ความสมบูรณ์ของมันสำปะหลังโดยหลักการจำแนกเชิงวัตถุและ
ตรวจความถูกต้องในแต่ละระดับ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ในแต่
ระดับมาเปรียบเทียบเพื่อหาระดับที่ให้ค่าความถูกต้องและผล
การจำแนกที่ดีที่สุด โดยการพิจารณาค่า สัมประสิทธิ์แคปปา 
(KIA) และ ค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) ผล
การศึกษาพบว่าระดับที่ให้ค่าดีที่สุดคือ ระดับที่ 60 เมตรโดย มี
ค่า KIA เท่ากับ  0.87 และ Overall Accuracy ความถูกต้อง
โดยรวมเท่ากับ 0.90 ตามลำดับ 
คำสำคัญ: มันสำปะหลัง , อากาศยานไร้คนขับ , ระดับความสูง 
 

ABSTRACT 
    This research was a comparative experiment. Image 
data from UAV at different altitudes to find suitable 
altitude in cassava integrity inspection with OCN 
cameras from 4 levels of heights: 60 meters, 90 
meters, 110 meters, 120 meters. The study method 
starts with ortho image process and calculate the NDVI 

at all four levels, and to classify of cassava by object-
oriented classification.Test the accuracy of the 
classification at each level and were compared to find 
the level that gave the best accuracy and 
classification results. By considering the value Kappa 
coefficient (KIA) and overall accuracy (Overall 
Accuracy). the results showed that the level that gave 
the best value was at 60 meters with KIA value of 0.87 
and Overall Accuracy overall accuracy was 0.90 In 
order.  
keywords: cassava, unmanned aircraft, altitude. 
 

1. บทนำ 
มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดย

ในปี พ.ศ.2562มีบริเวณเนื้อที่เพาะปลูก 8,823,412 ไร่ ผลผลิต 
31,079,966 ต้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 410,255,551,200 บาท 
[1] ซึ่งมันสำปะหลังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
เช่น  ผงชูรส  มันอัดเม็ด  มันเส้น  และแป้งมัน  โดยผลิตภัณฑ์
มันสำปะหลังเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ 

จากรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ผลผลิตพบว่า ปัญหาหลักของการเจริญเติบโตเกิดจากสภาพ
อากาศที่แปรปรวนอยู่เสมอ  ฝนตกไม่ตามฤดูกาล  ฝนทิ้งช่วง
เป็นเวลานาน  อีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเกิดโรค  ดังนั้น  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาจึงควรที่จะนำเทคโนโลยีที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในแปลงมันสำปะหลังเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
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พื้นที่และแก้ไขปัญหาได้ทันถ่วงทีสำหรับการเกิดโรค  เช่น  IOT
สมาร์ทฟาร์มมิ่ง  การบันทึกภาพการเปลี่ยนแปลงของไร่มัน  เช่น  
การเจริญ เติบ โตของต้นมันสำปะหลั ง   ความสู งของต้น 
มันสำปะหลัง  ความสมบูรณ์ความกว้างของใบ  ลักษณะการเกิด
โรคของใบด้วยอากาศยานไร้คนขับ ( UAV ) โดยติดตามด้วยยูเอ
วีนั้นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากกล้องแบบหลายช่วงคลื่นเพื่อบันทึก
ค่าดัชนีพืชพรรณและทำการปรับค่าเป็นค่า NDVI สำหรับติดตาม
ความสมบูรณ์ของใบและลักษณะการเกิดโรคทางใบดังกล่าว 

ดังนั้น  การศึกษาครั้งนี้จึงได้ทำการทดลองบินบันทึกข้อมูล  
NDVI  ในระดับความสูงที่แตกต่างกันเพื่อหาระดับความสูงและ
ความละเอียดของภาพที่ เหมาะสมที่สุดในการติดตามเพื่อ
แก้ปัญหาการเกิดโรคในมันสำปะหลังให้ทันถ่วงทีเพื่อเป็น
แนวทางสำหรับการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการลดลงของ
มันสำปะหลังของประเทศต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อทดลองหาระดับความสูงที่ เหมาะสมในการตรวจ    
ความสมบูรณ์ของมันสำปะหลังด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
2.2 เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของมันสำปะหลังด้วยข้อมูลจากยู
เอวีท่ีบันทึกภาพด้วยกล้องโอซีเอ็นในระดับความสูงที่ต่างกัน 

 
3. ขอบเขตงานวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านพื้นที ่
 เนื้อที่แปลงมันสำปะหลังขนาด10ไร่  ตำบลช่องกุ่ม  อำเภอ

วัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  
(ตัวอย่างดังภาพ 1) 

ภาพ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาแปลงมันสำปะหลัง 

3.2 ขอบเขตการวิจัย 
ใช้อากาศยานไร้คนขับในการบินถ่ายบันทึกภาพ 4ระดับ  

ในช่วง 50 -120 เมตร ซึ่งเป็นระดับความสูงที่เหมาะสมสำหรับ
การทำภาพออร์โธรายละเอียดสูงด้วยเทคนิค เอสเอฟเอ็ม (SFM) 
[2] , [3] 
ระดับที่ 60 เมตร ใช้ภาพ 363 ภาพ 

ระดับที่ 90 เมตร ใช้ภาพ 180 ภาพ 
ระดับที่ 110 เมตร ใช้ภาพ 81 ภาพ 
ระดับที่ 120 เมตร ใช้ภาพ 61 ภาพ 
ซึ่งจะนำภาพแต่ละระดับมาทำประมวลผลภาพออร์โธ OCN และ
คำนวณค่า NDVI ทั้ง 4 ระดับ ทำการจำแนกความสมบูรณ์ของ
มันสำปะหลัง  

4. วิธีการดำเนินงาน 
ในส่วนของวิธีการดำเนินงานในการศึกษาเรื่อง  การ

ประยุกต์ใช้ยูเอวีและกล้องโอซีเอ็นในการสำรวจเพื่อหาโรคในใบ
มันสำปะหลังสำหรับเพื่อการป้องกันการเกิดโรคและแก้ไขได้ทัน
ถ่วงที ทางผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลตัวอย่างในพื้นที่ ไร่มัน
สำปะหลังโดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังภาพที่ 2 รายละเอียด
ขั้นตอนข้อท่ี  (4.1 - 4.5 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 ขั้นตอนการทำงาน 
 

4.1 กำหนดพ้ืนที่ตัวอย่าง  
ใช้พื้นที่ในการศึกษาแปลงมันสำปะหลังที่มีอายุ 3 เดือนข้ึนไป  

ในพื้นที่ตำบลช่องกุ่ม  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
(ตัวอย่างดังภาพ 3) 

 

ก ำหนดพ้ืนท่ีตวัอย่ำง 

วำงแผนกำรบนิถ่ำยภำพยูเอว ี

 

ก ำหนดระดบัควำมสูงในกำรบิน 4 ระดบั 

ระดบัท่ี60 ระดบัท่ี120 ระดบัท่ี110 ระดบัท่ี90 

ประมวลผลภำพออร์โธ OCN 

 
ค ำนวณค่ำ NDVI  4 ระดบั 

จ ำแนกควำมสมบูรณข์องมนัส ำปะหลงั 

 

กำรตรวจควำมถูกตอ้งของมนัส ำปะหลงัดว้ยภำพออร์โธ OCN 

 

          สรุปผลและวิจยั 
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ภาพ 3 พื้นที่ในการศึกษาแปลงมันสำปะหลัง 

 
4.2 วางแผนการบินถ่ายภาพยูเอวี 

การบินถ่ายภาพยูเอวีโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ และกำหนด
ระดับความสูงในการบินทั้ง 4 ระดับ ซึ่งจะมีระดับท่ี 60เมตร 90
เมตร 110เมตร 120เมตร 
(ตัวอย่างดังภาพท่ี4) 

           ภาพ 4 ขั้นตอนการวางแผนการบิน 
   
  โดยการกำหนดการถ่ายภาพของกล้องอีเอ็นที่ติดตั้งอยู่กับมัลติ
โรเตอร์นั้นจะใช้เทคนิคการถ่ายภาพตามตำแหน่งที่คำนวณไว้
ล่วงหน้าในขั้นตอนการวางแผนการบิน การควบคุมการทำงานนี้
จะเป็นการประสานงานกันระหว่างโปรแกรมพิกโฟร์ดีแคปเจอร์
ซึ่งใช้ควบคุมการบินที่ติดตั้งในสมาร์ทโฟนของผู้ควบคุมการบิน
และหน่วยควบคุมการบิน  ) flight controller) 
4.3 นำภาพที่ เก็บข้อมูลมาประมวลผลภาพออร์โธ OCN 
(ตัวอย่างดังภาพท่ี5) 

ภาพ 5 ขั้นตอนการประมวลผลภาพออร์โธ 
 
4.4 คำนวณค่า NDVI และจำแนกความสมบูรณ์ของมัน
สำปะหลัง 
4.4.1การคำนวณค่าดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์มัลไลซ์ 

ภาพออร์โธของกล้องโอซีเอ็นนำไปคำนวณค่าดัชนีพืชพรรณ
โดยผลต่างแบบนอร์มัลไลซ์โดยใช้ข้อมูลจากกล้องโอซีเอ็นแบนด์
ส้ม  
O และอินฟราเรดใกล้ NIR ตามสมการ 
NDVI  = ( NIR - O) / ( NIR + O) 
 
4.4.2 การจำแนกความสมบูรณ์ของมันสำปะหลัง 

1. การจำแนกข้อมูลภาพถ่ายแบบกำกับดูแลด้วยด้วยการ
แบ่งระดับภาพ เริ่มจากการนำเข้าภาพถ่ายเพื่อทำการออร์โธใน
โปรแกรม Agisoft Photoscan จากนั้นเลือก Workflow โดยใช้
เครื่องมือ Build Orthomosaic เลือกระดับที่เราต้องการจำแนก
แล้วส่งออกภาพเป็น Shapefile 

2. การจำแนกข้อมูลภาพถ่ายแบบกำกับดูแลด้วยโปรแกรม
eCognition Developer 64 เปิ ดภาพถ่ายออร์ โธเข้ ามาใน
โปรแกรม eCognition Developer 64 ทำการกำหนด 
Algorithm จากนั้นเลือกใช้ Classification ทำการสร้างคลาส
และกำหนดรายระเอียดของคลาสต่าง ๆ เลือก Algorithm ให้
เป็ น  classification จากนั้ นทำการ Export ภาพออกเป็ น
Shapefile และRaste  
4.5 การตรวจความถูกต้องของมันสำปะหลังด้วย  ภาพออร์โธ 
OCN  

ในการประเมินความถูกต้องของการจำแนกข้อมูลสำรวจ
ระยะไกล [4] นี้เป็นการพิจารณาข้อมูลผลการจำแนกช้ันข้อมูล 
ณ ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยตัวอย่างเปรียบเทียบความสอดคล้องกัน
กับความเป็นจริงที่พบในภาคสนามที่ถือว่าเป็นข้อมูลอ้างอิง แล้ว
ท ำการแจกแจงให้ อยู่ ใน รูป ของตารางข้ อมู ลที่ เรี ยกว่ า 
ErrorMatrix โดยสามารถใช้วิเคราะห์หาค่าแสดงความถูกต้องได้ 
ดังนี้    

1. ความถูกต้องของผู้ผลิต มีความหมายที่สามารถสะท้อน
ให้ เห็ น ป ระสิ ท ธิภ าพของการ ช้ั น ข้ อมู ล ขอ งตั วจำแน ก 
(Classifier)เป็นการวัดว่าในช้ันข้อมูลหนึ่ง ๆ ตัวจำแนกสามารถ
จัดชั้นได้ดีมากน้อยเพียงใด โดยมีสูตรในการคำนวณดังนี้ 

 

Producer’ s Accuracy =  
𝑛𝑖𝑖

𝑛+𝑗
                   (1) 
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2. ความถูกต้องของผู้ใช้ มีความหมายที่สามารถสะท้อน
ประสิทธิผลของการจำแนกสามารถบ่งบอกความน่าเช่ือถือในการ
นำข้อมูลในแต่ละช้ันข้อมูลไปใช้ เป็นการวัดว่าผลการจำแนกช้ัน
ข้อมูลหนึ่ง ๆ ถูกต้องมากน้อยเพียงใด โดยมีสูตรในการคำนวณ
ดังนี้    

User’ s Accuracy=  
𝑛𝑖𝑖

𝑛𝑗+
                    (2) 

    3. ความถูกต้องโดยรวม เป็นการแสดงความถูกต้องของการ
จำแนกข้อมูลที่มีความสอดคล้องตรงกันระหว่างจุดตรวจสอบกับ
ข้อมูลอ้างอิงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจุดตรวจสอบทั้งหมดโดยไม่
คำนึงถึงลักษณะของความผิดพลาด โดยมีสูตรในการคำนวณดังนี้    

 

Overall Accuracy =  
∑
𝑘

𝑗
=1𝑛𝑖𝑖

𝑛
                 (3) 

 
4. ค่าสถิติแคปปา เป็นการแสดงความถูกต้องโดยรวม 

เช่นกัน แต่มีการพิจารณาลักษณะของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน 
Error Matrix ด้วย การใช้สถิติแคปปาเป็นการประเมินความ
ถูกต้องที่ถือว่ามีการพิจารณาทั้งความสอดคล้องกันระหว่างข้อมลู
ต ร ว จ ส อ บ กั บ ข้ อ มู ล อ้ า ง อิ ง ที่ เ ป็ น ไ ป ต า ม โ อ ก า ส                        
(Change Agreement) แ ล ะ ที่ เ ป็ น ไ ป ต า ม จ ริ ง (Actual 
Agreement) มักวิเคราะห์เพื่อแสดงควบคู่ไปกับค่าความถูกต้อง
โดยรวม 

 �̂� =  
𝒏∑

𝒌

𝒋
=𝟏𝒏𝒊𝒊−∑

𝒌

𝒋
=𝟏𝒏𝒊+𝒏+𝟏

𝒏∑
𝒌

𝒋
=𝟏𝒏𝒊+𝒏+𝟏

             (4) 

 
    5. ผลการวิจัย 

จากผลการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศ
ยานไร้คนขับในระดับความสูงที่ต่างกัน 4 ระดับในเขตพื้นท่ีตำบล
ช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว โดยการเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์การติดตามความสมบูรณ์ของมันสำปะหลังโดยผล
การศึกษาจะแสดงดังน้ี 
5.1 ผลการสร้างภาพออร์โธ มาจากการทำภาพรายละเอียดสูง
ด้วยเทคนิค เอสเอฟเอ็ม (SFM) 
 (ตัวอย่างดังภาพ 6)  

และการวิเคราะห์ค่า NDVI มาจากการภาพออร์โธของกล้องโอซี
เอ็นนำไปคำนวณค่าดัชนีพืชพรรณ  
(ตัวอย่างดังภาพท่ี7) 

 
ภาพ 7 ภาพ NDVI 

 

5.2 ผลการจำแนกข้อมูลเพ่ือติดตามความสมบูรณ์ของมัน
สำปะหลังและตรวจสอบความถูกต้องโดยแบ่งออกเป็น 5 
Classification ด้วยวิธีการเชิงวัตถุตามสี คือ สีเขียวเข้มคือใบที่
สมบูรณ์, สีเขียวอ่อน คือใบที่ค่อนข้างสมบูรณ์, สีเหลือง คือใบที่
เริ่มเกิดโรค, สีแดง คือใบเกิดโรครุนแรง, สีชมพู คือพ้ืนท่ีดิน 
(ตัวอย่างดังภาพ 8) 

ภาพ 8 Classification 
 
จะแบ่งออกเป็น 5 Class ดังนี้ 
- A คือสีเขียวเข้ม จะเป็นใบมันสำปะหลังที่มี  ลักษณะสมบูรณ์
ที่สุด 
- B คือสีเขียวอ่อน จะเป็นใบมันสำปะหลังที่มีลักษณะค่อนข้าง
สมบูรณ์ที่สุด 
- Cคือสีเหลือง จะเป็นใบมันสำปะหลังที่มีลักษณะเริ่มเกิดโรค ใบ
หงิกงอ  
- D คือสีแดง จะเป็นใบมันสำปะหลังที่มีลักษณะเกิดโรครุนแรง 
ใบหงิกงอ มีเพลี้ย ใบสีเหลือง 
- F คือสีชมพู จะเป็นพื้นที่ของดินทั้งหมด 
 
 
 

ภาพ 6 ภาพออร์โธ 



3499 

 

5.3 ผลการเปรียบเทียบความถูกต้องจากการจำแนกตามความ
สมบูรณ์ของมันสำปะหลัง 

ตารางที่ 1 ผลการคำนวณค่า NDVI จากภาพออร์โธ 

ระดับความสูง KIA 
Overall 
Accuracy 

60 0.87 0.90 
90 0.75 0.81 
110 0.75 0.80 
120 0.72 0.79 

KIA คือ เป็นการอธิบายสัดส่วนค่าความผิดพลาด ของชุด
ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบระหว่างค่าความผิดพลาดของชุด
ข้อมูลที่ได้จากการจำแนกประเภทกับความผิดพลาดของชุด
ข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างทั้งหมดค่าแคปปาจะเป็นดัชนี
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องที่เกิดจาการสังเกตกับเปอร์เซ็นต์ความ
ถูกต้องที่อาจจะเกิดขึ้นจากความบังเอิญจากสมการถ้าค่าสังเกต
เข้าใกล้ 1 และค่าความบังเอิญเข้าใกล้ 0 มีผลทำให้ k จะมีค่า
เท่ากับ 1 ซึ่งเป็นเพียงค่าสมมติเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วคา่
แคปปาจะตกอยู่ระหว่าง 0 - 1 

Overall Accuracy คือ อัตราส่วนของจำนวนจุดภาพที่
เครื่องจำแนกได้ ถูกต้อง ( ปรากฏตามแนวทแยงของตารางหลัก 
) ต่อผลรวมจำนวนจุดภาพที่นำมาจำแนกประเภทและคำนวณ
ออกมา เป็นร้อยละ 
 
      6. สรุปผลการศึกษา 

จากผลการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศ
ยานไร้คนขับ ในเขตพื้นที่ตำบลช่องกุ่ม   อำเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ต้นมันปะหลังมีอายุ 3 
เดือน โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์เกี่ยวกับการตรวจค่าความ
ถูกต้องโดยภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับจากทั้ง 4 ระดับดังนี้ 
ระดับที ่60 เมตร ระดับที่90 เมตรระดับที่110 เมตร ระดับที่120 
เมตร นำภาพทั้งหมดของแต่ละระดับไปประมวณผลภาพออร์โธ
และคำนวณค่า NDVI ทั้ง 4 ระดับ จากนั้นจำแนกความสมบูรณ์
ของมันสำปะหลังและตรวจความถูกต้องของมันสำปะหลังด้วย
ภาพออร์โธ ( OCN ) ด้วยโปรแกรม eCognition Developer 
64  และจากตารางแสดงให้เห็นผลค่าในแต่ละระดับจะมีค่า 
Overall Accuracy และ KIA ดังนี้  

ระดับที่ 60 เมตร จะมีค่า Overall Accuracy =0.90,  

KIA = 0.87 
ระดับที่ 90 เมตร จะมีค่า Overall Accuracy =0.81,  

KIA = 0.75 
    ระดับที่ 110 เมตร จะมีค่า Overall Accuracy =0.80 , 
KIA = 0.75 
    ระดับที่ 120 เมตร จะมีค่า Overall Accuracy =0.79 , 
KIA = 0.72 
ซึ่งสรุปได้ว่าระดับที่มีค่า Overall Accuracy มากกว่าระดับอื่น
คือระดับท่ี60 เมตร ดังนั้น ระดับที่ 60 เมตร มีความเหมาะสมใน
การตรวจความสมบูรณ์ของมันสำปะหลังด้วยอากาศยานไร้
คนขับมากกว่าระดับอ่ืนโดยเห็นได้ชัด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบความ
ถูกต้องของการหาปริมาตรเนื้อไม้  จากวิธีการรังวัดแบบการ
ถ่ายภาพระยะใกล้กับการคำนวณด้วยสมการอื่นๆ  โดยวิธีการ
ศึกษาเริ่มจากเก็บข้อมูลภาพถ่ายด้วยสมาทโฟน จำนวน 147 
ภาพมาประมวลผลหาปริมาตรแบบจำลองสามมิติ ในโปรแกรม               
โฟโตแสกน จากนั้นทำการวิเคราะห์และคำนวณด้วยสมการ 
สมการของ ฮูเบอร์(Huber) สเมเลียน (Smalian) และนิวตัน
(Newton) และทำการเปรียบเทียบความถูกต้องของผลการหา
ปริ ม าตร  โดยผลการศึ กษาพบว่ าก ารห าป ริม าต รด้ วย 
โปรแกรมโฟโตสแกน มีค่าเปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ +2.50% สมการของ 
Huber มีค่าเปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ +2.40% สมการของ Smalian มี
ค่าเปอร์เซ็นต์ความ อยู่ที่ +3.20%  และ สมการของ Newton 
อยู่ที่ +3.70%  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวิธีการหาปริมาณด้วยการ
ถ่ายภาพระยะใกล้ สามารถท่ีนำไปประยุกต์ใช้ทดแทนการสำรวจ
ต้นไม้ในสนามแบบเดิมได้ เนื่องจากมีความละเอียดสูงและมี
ความสะดวกรวดเร็วในการเก็บข้อมูล และสามารถนำไปใช้ใน
ด้านอุตสาหกรรมไม้  เช่น การประเมินเนื้อไม้  เพื่ อให้ เกิด
ประโยชน์ ในด้ านธุ รกิ จ  กำหนดราคาซื้ อขาย เพื่ อ รั กษา
ผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ และการหาปริมาตรหรือพื้นท่ีใน
งานวิศวกรรมด้านอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 
 
คำสำคัญ: การถ่ายภาพระยะใกล้, ต้นยูคาลิปตัส, การประเมิน
ปริมาตร, แบบจำลองสามมิติ  

 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to compare the accuracy 
of wood volume determination. from the survey 
method of close-up photography to the calculations 
with other equations by the way of the study, starting 
from collecting 147 photographs with a camera to 
process the volume of a three-dimensional model In 
the photoscan program Then analyzed and calculated 
the equation of Huber Smalian and Newton. and 
compare the accuracy of the volumetric results The 
results of the study showed that volumetric 
determination by photoscan program. Percentage is           
+ 2.50%. Huber's equation is percentage value                   
+ 2.40%. Smalian's equation is percentway at + 3.20% 
and Newton's equation is + 3.70%. Therefore, it was 
concluded that the amount of close-up photography. 
which can be used to replace traditional surveying 
trees in the yard. Due to the high resolution and the 
convenience of data storage. And can be used in the 
wood industry such as wood assessment. Pricing for 
the benefit of entrepreneurs. And the volume or 
space in other engineering fields too. 
 
Keywords: close-up photography, eucalyptus tree, 
volume assessment, 3D model 
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1. บทนำ 
    เทคนิคการสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ เป็นเทคนิคท่ี

สามารถวัดขนาดวัตถุได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสโดยตรง ซึ่งมีวิธีการ
หลักๆ 2 วิธี คือ การสำรวจรังวัดพื้นผิวด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ 
3 มิติ (3D Laser Scanner) หรือ เครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดนิ 
(Terrestrial Laser Scanner)  และการถ่ายภาพระยะใกล้  
(Close-range Photogrammetry) [1] 

การถ่ายภาพระยะใกล้  (Close-rangePhotogrammetry) 
เป็นเทคนิคที่สามารถสำรวจและเก็บข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว สามารถนำไปใช้กับงานท่ีต้องการข้อมูลที่มีความละเอียด     
และถูกต้องสูงโดยมีเง่ือนไขจำกัดในด้านเวลา โดยปัจจุบันมี
อุตสาหกรรมมากมาย ที่จำเป็นต้องอาศัยการสำรวจและเก็บ
ข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อประเมินวัตถุ และปริมาตร
ผลผลิต เช่น อุตสาหกรรมไม้  เยื่อและกระดาษ ช้ินไม้สับ แผ่นใย
ไม้อัด แผ่นช้ินไม้อัด และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมต่างๆ ยังมีปัญหาในการเพื่อประเมินวัตถุ และ
ปริมาตรผลผลิต จากข้อมูลของ ดรนิคม . แหลมสัก แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ข้อมูลว่า พ.ศ.2549 ประเทศ
ไทยมีไม้ยูคาลิปตัส มพีื้นที่ปลูกจำนวนประมาณ 3.0 ล้านไร่ แต่มี
ความต้องการถึง 38.5 ล้านตันต่อปี แต่ผลิตได้แค่ 7.0   ตันต่อปี
เท่านั้น[2] จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 ดังนั้นผู้จัดทำจึงนำวิธีการนี้ มาใช้ในการสำรวจ โดยนำ
ข้อมูลรูปภาพไปทำการวิเคราะห์และประมวลผลจากแบบจำลอง
สามมิติที่ได้จากโปรแกรมโฟโตสแกน เพื่อทำการวิเคราะห์ขนาด
ของต้นยูคาลิปตัส สำหรับการประเมินปริมาตร  และประเมินผล
ผลิต ของต้นยูคาลิปตัส และเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ ได้จาก
โปรแกรมโฟโตสแกน กับการหาปริมาตรด้วยสมการอื่น ๆ ซึ่ง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านป่าไม้สำหรับการวิจัย
หรือศึกษาพันธุ์ไม้หรือผู้ที่ทำธุรกิจฟาร์มป่าไม้สำหรับขายเพื่อหา
ปริมาตรสำหรับการคำนวณมูลค่าสามารถนำผลการทดลองครั้งนี้
ไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นได้  เช่นงานหาปริมาตรของดินถม 
(Stockpile) หรือวัตถุอื่น ๆ ท่ีต้องการ 
 
 
 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 ศึกษาวิธีการรังวัดแบบการถ่ายภาพระยะใกล้         

(CLOSE-RANGE PHOTOGRAMMETRY) เพื่อสร้างแบบจำลอง
สามมิติ 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องของวิธีการรังวัดแบบ
การถ่ายภาพระยะใกล้ กับการคำนวณด้วยสมการอื่นๆ 
 
1.3 พื้นที่ศึกษา 

พื้นที ่หมู่บ้านปากน้ำแขมหนู อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
มีพื้นท่ีประมาณ 260 ตารางเมตร จำนวน 11 ต้น 
 

 
 
 
 

ภาพ 1 พื้นที่ หมู่บ้านปากนำ้แขมหน ูอำเภอท่าใหม ่จังหวัดจันทบุรี 

 
2. วิธีการดำเนินงาน 

    ในส่วนของวิธีการดำเนินงานในการศึกษาเรื่อง การ
สร้างแบบจำลองสามมิติเพื่อหาปริมาตรของต้นยูคาลิปตัส โดยใช้
ด้วยการสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูล
ตัวอย่างในพื้นที่ โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังภาพ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดพื้นที่ตัวอย่าง 

เก็บเส้นรอบต้นระดับอกโดยใช้เทป วางแผนถ่ายภาพ 

ถ่ายภาพ 

ประมวลผลด้วยโปรแกรม  
Agisotf Photoscan 

ทำการคำนวณปริมาตรของ                  
ต้นยูคาลิปตัสโดยใช้สมการอื่นๆ 

คำนวณปรมิาตรตน้ยูคาโดยวิธกีาร
จำแนกหรอืสกดัขอ้มูล 

ทำการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการคำนวณโดยสมการอื่นๆ                                 
และจากโปรแกรมที่ประมวลจากภาพถ่าย 

สรุปผลงานวิจัย 

ภาพ 2 ขั้นตอนการทำงาน 
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3. 1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.1.1 อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลมีดังนี้    
 1) เครื่องมือท่ีใช้ในภาคสนาม 
 - โทรศัพท์มือถือ  
 2) เครื่องมือในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  - โปรแกรม Agisoft PhotoScan 
 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บภาพบรเิวณพื้นที่บรเิวณปากนำ้แขมหนูอำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรีแล้วทำการวางแผนการถ่ายภาพโดย                                                                                                
3.2.1 เก็บภาพถ่ายโดยใช้กล้องถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือ และ
ทำการบันทึกภาพแปลงต้นยูคาลปิตัส โดยนำภาพที่บันทึกได้มา
ประมวลผลในโปรแกรม Agisotf PhotpScan 
3.2.2 ปริมาณต้นไม้ เพื่อหาปริมาตรของต้นยูคลิปตัส และจะใช้
วิธีเก็บข้อมูลเส้นรอบวงระดับอกโดยใช้เทป และทำการคำนวณ
ปริมาตรโดยใช้สมการอื่นๆ แล้วนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน  
 
3.3 การวางแผนการถ่ายภาพ 
 การวางแผนการถ่ายภาพ ซึ่งแบบจำลองที่ดีนั้นจะต้องมี
ส่วนซ้อนทับกับในแต่ละภาพ 60-80% ข้ึนไป โดยจะกำหนดแนว 
การถ่ายภาพ และกำหนดระยะห่างของภาพในแต่ละภาพโดยจะ
ประเมินไดจ้ากขนาดของลำต้น[3] 
 
จุดที่ปรากฏในภาพที่ 3 คือ ตำแหน่งการถ่ายภาพ 
ลูกศรที่ปรากฏในภาพท่ี 3 คือ ทิศทางการถ่ายภาพ 
 
 

 
 
 
 

               
ภาพ 3 การวางแผนการถ่ายภาพ 

 
3.4 การประมวลผลข้อมูล  
3.4.1 การประมวลผลภาพใน โฟโตสแกน  

 โฟโตสแกน เป็นซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลนที่
ประมวลผลภาพถ่าย หรือการรังวัดด้วย ( photogrammetric) 
แบบดิจิทัล และสร้างข้อมูล 3 มิติ ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่นําไปใช้กับ
งาน  (GeographicInformation Systems, GIS) งาน จั ด เก็ บ
ข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมและการผลิตภาพถ่ายเทคนิคพิเศษ  
(visual effects) รวมไปถึงการวัดค่าของวัตถุต่างๆ[4]  
ขั้นตอนในการการประมวลผลมีดงันี้ 
 1) การนําเข้ารูปภาพ จํานวน 147 ภาพ                       
 2) ทําการสร้างภาพสามมิติ โดยโปรแกรม โฟโตสแกน   
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 การประมวลผลภาพใน โฟโตสแกน 
 

3.4.2 การคำนวณหาปริมาตรต้นยูคาลิปตัสโดยใช้วิธีการอื่น ๆ 
การคำนวณปริมาตรของ Huber, Smalian, และ Newton[5]    
โดยที ่  B       คือพ้ืนท่ีโคนของต้นยูคาลิปตัส 
  B1/2  คือช่วงกลางของต้นยูคาลิปตัส 
  B       คือบริเวณปลายมีลกัษณะคล้ายพาราโบลาคว่ำ 
  L       คือความสูง 

 
Log Volumes: Geometric Solids 

Huber’s Cu Volume     = (𝐵1

2

) × 𝐿                        (1) 

Smalian’s Cu Volume  = (𝐵 + 𝑏) ÷ 2 × 𝐿              (2) 

Newton’s Cu Volume  = (𝐵 + 4𝐵1

2

+ 𝑏) ÷ 6 × 𝐿   (3) 

 
4. ผลการวิจัย 

 จากการทดสอบในการหาปริมาตรของต้นยูคาลิปตัส 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ นั้น ได้ข้อสรุปผลดังภาพที่ 5 และ และตาราง 
1-2 
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ภาพ 5 ผลการประมวลผลภาพใน โฟโตส้แกน                                     
เพื่อหาปริมาตรของต้นยูคาลิตสั 

 
ตาราง 1 ผลการวิจัยการหาปริมาตรของต้นยูคาลิปตัส ด้วยวิธีตา่ง ๆ 

  
 จากการวิจัยหาผลการวิจัยการหาปริมาตรของ          
ต้นยูคาลิปตัส ด้วยวิธีต่าง ๆ จำนวน 11 ต้น พบว่า ปริมาตรของ
ต้นยูคาลิปตัส (ลูกบาศก์เมตร) มีผลค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันมาก 
แสดงดังในภาพ 6 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

ภาพ 6 กราฟแท่งแสดงค่าปริมาตรของต้นยูคาลิปตัส                      
จำนวน 11 ต้น ด้วยวธิีการต่าง ๆ 

 จากการวิจัยหาปริมาตรของต้นยูคาลิปตัส พบว่า การ
หาปริมาตรด้วย โปรแกรมโฟโตสแกน  (Agisoft Photoscan) มี
ค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง อยู่ที่ +2.50% สมการของ Huber 
มีค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง อยู่ที่  +2.40% สมการของ 
Smalian มีค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง อยู่ที่ +3.20%  และ 
สมการของ Newton มีค่ าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง อยู่ที่  
+3.70% แสดงดังในภาพที ่7 
 

 
 
 
 
 
 
   

ภาพ 7 กราฟแท่งแสดงค่าผลรวมปริมาตรของต้นยูคาลิปตัส                       
จำนวน 11 ต้น ด้วยวธิีการต่าง  

 
5. อภิปราย 

 ในการศึกษาวิธีการการสร้างแบบจำลองสามมิติเพื่อหา
ปริมาตรของต้นยูคาลิปตัส  ถ่ายภาพระยะใกล้ ในพื้นที่บริเวณ
ปากน้ำแขมหนู อำเภอท่าโดยใช้การใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่
ประมาณ 260 ตารางเมตร จำนวน 11 ต้น โดยนำข้อมูลรูปภาพ
ไปทำการวิเคราะห์และประมวลผลจากแบบจำลองสามมิติที่ได้
จาก Agisoft Photoscan เพื่อทำการวิเคราะห์ขนาดของต้นยูคา
ลิปตัส สำหรับการประเมินปริมาตร  และประเมินผลผลิต ของ
ต้นยูคาลิปตัส และเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ ได้จากโปรแกรม 
Agisoft Photoscan กับการหาปริมาตรด้วยสมการอื่นๆ พบว่า 

ผลการวิจัย 

ต้น
ที่ 

โปรแกรม           
Agisoft Photoscan 

สมการของ
Huber 

สมการของ 
Smalian 

สมการ
ของ 

Newton 

1 0.392 0.450 0.500 0.533 

2 0.135 0.141 0.177 0.241 

3 0.186 0.192 0.225 0.299 

4 0.368 0.374 0.470 0.509 

5 0.114 0.120 0.150 0.252 

6 0.207 0.134 0.266 0.330 

7 0.376 0.384 0.48 0.517 

8 0.270 0.277 0.345 0.393 

9 0.126 0.132 0.165 0.232 

10 0.048 0.026 0.066 0.136 

11 0.111 0.170 0.291 0.217 

ตารางที่ 2 ผลรวมการหาปริมาตรของต้นยูคาลิปตัส 

ผลการวิจยั 

วิธีที่ใช้ในการหาปริมาตรของต้นยูคาลิปตัส 
จำนวน 11 ต้น 

ปริมาตรที่หาได้ของต้นยูคา

ลิปตัส 

(ลูกบาศก์เมตร) 

โปรแกรม Agisoft Photoscan 2.333 

สมการของ Huber 2.400 

สมการของ Smalian 3.135 

สมการของ Newton 3.659 



3504 

 

การหาปริมาตรด้วย โปรแกรมโฟโตสแกน มีค่าเปอร์เซ็นต์ความ
แตกต่าง อยู่ที่ +2.50% สมการของ HUBER มีค่าเปอร์เซ็นต์
ความแตกต่าง  อยู่ที่  +2.40%  สมการของ SMALIAN มีค่า
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง   อยู่ที่ +3.20%  และ สมการของ 
NEWTON อยู่ที่ +3.70% โดยปริมาตรด้วยโปรแกรมโฟโตสแกน
กับการหารปริมาตรด้วยสมการอื่นๆ ผลที่ได้นั้นมีความใกล้เคียง
กัน ทำให้สรุปผลการศึกษาได้ว่าการถ่ายภาพระยะใกล้เพื่อสร้าง
แบบจำลองสามมิติ สามารถนำมาใช้หาปริมาตรของวัตถุ ซึ่งใน
การหาปริมาตรของต้นยูคาลิปตัส สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ทดแทนการสำรวจต้นไม้ในสนามแบบเดิมได้  และสามารถนำผล
การทดลองไปใช้ในงานทางด้านป่าไม้สำหรับการวิจัยหรือศึกษา
พันธุ์ไม้หรือสวนป่า เพื่อหาปริมาตรสำหรับการคำนวณมูลค่าทาง
ธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ประกอบการและยังสามารถประยุกต์ใช้ในงานอ่ืนๆได้ด้วย  
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บทคัดย่อ 
   การวิจัยนี้ทำข้ึนเพื่อประเมินความหนาแน่นของทุเรียนในระยะ
การติดดอกด้วยภูมิสารสนเทศ และทำนายการติดผลทุเรียนจาก
ข้อมูลความหนาแน่นของการติดดอกและสภาพแวดล้อมในสวน
แปลงทดลอง โดยใช้เทคนิคการว ิ เคราะห ์แบบ Machine 
Learning โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย UAV ที ่จะได้
ออกมาเป็นภาพออร์โธ NDVI ใช้ภาพถ่ายทางพื้นดินเพื่อนำไป
วิเคราะห์หาขนาดทรงพุ่มจากโปรแกรม Agisotf PhotoScan 
จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำแผนที่ความหนาแน่นของการติด
ดอกทุเรียน จากนั้นสำรวจขนาดของใบ อายุของต้นและความ
สมบูรณ ์ของต ้นเพ ื ่อคาดการณ์การต ิดผล และนำข ้อมูล
สภาพแวดล้อม เพื่อหาจุดความหนาแน่นของดอกทุเรียน จึงจะ
นำไปวิเคราะห์เพื่อทำแผนที่การติดผลของทุเรียน ซึ่งการวิจัยนี้
จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกร รายได้ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการ
ส่งออกทุเรียนที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
 
คำสำคัญ: เทคนิคการวิเคราะห์แบบ การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร, 
จุดความหนาแน่นของดอกทุเรียน, สภาพแวดล้อม, ความ
สมบูรณ์ของต้น, การติดผลของทุเรียน 
 

ABSTRACT 
    This research was done to assess the density of durian 
in the flowering phase with geo-informatics. And predict 
the sticking of durian from the density data of flowering 
and experimental garden environments. Learning 
machine analysis technology. The uav image will be 
collected as an ortho ndvi image, using ground-based 
photos to analyze the bush size from Agisotf 

PhotoScan. Then, the collected data were used to plot 
the density map of durian. Then explore the size of the 
leaf The age of the plant and the maturity of the plant 
to predict fruiting. And bring the environment 
information To find the density of the durian flower 
Therefore, it will be analyzed to map the fruiting of 
durian. This research will help farmers. Increased 
revenue, as well as increased durian exports. 
 
Keywords: Machine learning analysis technology, 
Density of Durian, Environment, perfect, Durian fruiting 

 
1. บทนำ 

   ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูงและมี
ความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในปี พ  .ศ . 2562 

ประเทศไทยส่งออกทุเรียนและผลิตภัณฑ์รวม 682,720 ตัน คิด
เป็นมูลค่ารวม 51,170.4 ล้านบาท เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพ
อากาศและภูมิประเทศที่เหมาะแก่การเพาะปลูกทุเรียนมาก แต่
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาลอาจเกิดปัญหาของสภาพอากาศเช่น 
ฝนตกหนัก หรือพายุ สภาพอากาศในแต่ละครั้งอาจทำให้ต้น
ทุเรียนและผลทุเรียนเกิดความเสียหายได้ 
    ชาวสวนส่วนมากได้รับผลกระทบจากพายุในช่วงที่ต้นทุเรียน
ออกดอก หรืออาจถึงขั้นต้นทุเรียนล้มได้ ทำให้เสียรายได้ไปมาก 
แต่หากประยุกต์เทคโนโลยีช่วยจะสามารถเข้าช่วยชาวสวนโดย
การป้องกันการร่วงของดอกทุเรียนให้น้อยลงได้ เช่น สมาร์ท
ฟาร์ม ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายUAV หรือภาพถ่ายทางพื้นดิน 

    จากการใช้ภาพถ่ายทางพื้นดินเพื่อสำรวจบริเวณพื้นที่ที ่ต้น
ทุเรียนมีดอกมาก จากนั้นนำภาพที่ได้ไปประมวลผลในรูปแบบ 



3506 

 

  

3D เพื่อดูความหนาแน่นของดอกและนำไปวิเคราะห์การติดผล 
ซึ่งสภาพอากาศของพื้นที่นั ้นๆก็จะมีผลต่อการออกดอกด้วย
เช่นเดียวกัน เพื่อช่วยชาวเกษตรกรจากสภาพอากาศท่ีไม่แน่นอน
นั้นจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์สภาพอากาศของพื้นที่นั้นทั้งสภาพ
อากาศของปีท่ีแล้วและสภาพอากาศปัจจุบันด้วยสารสนเทศ แล้ว
จึงทำนายการติดผลจากจุดความหนาแน่นของดอกทุเรียน 
จากนั้นนำข้อมูลมาประมวลผลแล้วทำออกมาเป็นแผนที่ความ
หนาแน่นของผลทุเรียน 

     
 

1.2 วัตถุประสงค ์
   1.2.1. การประเมินความหนาแน่นของทุเรียนในระยะการตดิ
ดอกด้วยภูมสิารสนเทศ 
   1.2.2. ทำนายการติดผลทุเรียนจากข้อมูลความหนาแน่นของ
การติดดอกและสภาพแวดล้อมในสวนแปลงทดลอง 
 
1.3 พ้ืนที่ศึกษา 
   พื้นทีแ่ปลงทดลองในตำบลตกพรม  
 

 
ภาพ 1 ขอบเขตพื้นที่สวนทุเรียนแห่งหนึ่งในตำบลตกพรม 

 
2. วิธีการดำเนินงาน 

   การวิจัยนี ้ทำขึ ้นเพื ่อคาดการณ์ผลผลิตของผลทุเรียนจาก
ภาพถ่ายทางพื ้นดินและประเมินความสมบูรณ์ของดอก เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรในพื ้นที ่ที ่ม ีสภาพอากาศไม่แน่นอนซึ่งมี
รูปแบบการดำเนินการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2 ขั้นตอนการทำงาน 

 

3.1 วางแผนการถ่ายภาพ 
   ทำการสำรวจต้นทุเรียนในพื้นที่ที่ศึกษา รวมทั้งอิทธิพลสภาพ
อากาศที่มีผลต่อการออกดอกและติดผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญ
ในการวิเคราะห์บริเวณพื ้นที ่ที ่มีการออกดอกและติดผลของ
ทุเรียนมากกว่าพื้นที่บริเวณอื่นๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้จาการรวบรวมมี
ดังนี ้
  

3.1.1  ข้อมูลภาพถ่าย UAV 
    3.1.1.1 การถ่ายภาพด้วย UAV การวิจัยนี้จะถ่ายภาพท่ีระดับ
ความสูง 30 เมตร ในพื้นที่ของสวนทุเรียน ในตำบลตกพรม แล้ว
จึงจะได้ภาพออร์โธ NDVI ที่มีทั้งข้อมูลของขนาดทรงพุ่ม ความ
สูง และความสมบูรณ์ของต้นมาประมวลผลในโปรแกรม เพื่อ
นำไปทำแผนที่ความหนาแน่นของดอกทุเรียน 
 
 

กำหนดพื้นที่ศึกษา 

จัดทำแผนที่ความหนาแน่นของการติดดอกและการติดผลทุเรียนในแปลง
ทดลองด้วยเทคนิค Machine Learning และการประมาณค่าในโปรแกรม

ArcGIS 

วางแผนถ่ายภาพ 

ถ่ายภาพ 

คำนวณหาปริมาตรทรงพุ่มจากจุดตัวอย่างด้วย
โปรแกรม Agisotf PhotoScan 

แผนที่แสดงการติดผลของต้นทุเรียน 

สรุปผลวิจัย 

ถ่ายภาพด้วยโดรน (บินที่ความสูง 30 เมตร ) ถ่ายภาพทางพื้นดิน (GCP) 

ภาพออร์โธ NDVI 

ใช้ข้อมูลสภาพแวดล้อม 

อายุและขนาดของใบ 
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ภาพ 3 แผนการบิน 

 

    3.1.1.2 การถ่ายภาพทางพื้นดิน ซึ่งในการทำแบบจำลองที่ดี
นั้นจะต้องถ่ายภาพโดยทีม่ีส่วนซ้อนทับกันในแต่ละภาพ 60-80% 
ขึ้นไป โดยจะกำหนดแนวการถ่ายภาพ และกำหนดระยะห่างของ
ภาพในแต่ละภาพโดยจะประเมินได้จากขนาดของลำต้น 
 
จุดที่ปรากฏในภาพที่ 3 คือ ตำแหน่งการถ่ายภาพ 
ลูกศรที่ปรากฏในภาพท่ี 3 คือ ทิศทางการถ่ายภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4 การวางแผนการถ่ายภาพ 

3.2 การหาระดับความหนาแน่นของดอกทุเรียน 
   เริ่มจากการนำรูปภาพถ่ายต้นทุเรียนจากพื้นดิน จากนั้นนำรูป
ถ่ายไปประมวลผลด้วยโปรแกรม Agisoft PhotoScan จึงจะได้
รูปที่เป็น 3D ออกมา เพื่อเปรียบเทียบบริเวณต้นทุเรียนที่มีดอก
มากหรือมีดอกน้อย เพื่อนำไปวิเคราะห์การติดดอกของทุเรียน 

 
3.3 ข้อมูลสภาพแวดล้อมและการติดผล 
   เนื ่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีผลกระทบต่อ
การออกดอกและติดผลของทุเรียน จึงจำเป็นต้องนำมาใช้ทำนาย
การติดผลจากจุดที่มีความหนาแน่นของดอก ซึ่งมีตัวอย่างการ
เก็บข้อมูลของสภาพอากาศและเปอร์เซ็นการติดดอกดังนี ้[1] 
 
 

 

ก า ร ออก ด อก
และการติดผล 

ระยะเวลาการออกดอก ช่วงเวลาที่ออกดอก 

First phase 9-30 January 2019 18.30-19.45 
Second phase 18 - 3 March 2019 18.30 

ตาราง 1 ระยะการออกดอกและติดผลของทุเรยีน 

 
วันที่ ช่วงเวลาที่ทุเรียน

ออกดอก 
การผสม

เกสร 
อุณหภูมิ

ต่ำสุด(C) 

ปริมาณ
น้ำฝน 

(mm.) 

การติดผล 
(เปอร์เซ็นต์)  

9/1/2562 18.30 +++ 20.60 0.00 37.56 

11/1/2562 18.30 +++ 19.70 0.00 51.78 

12/1/2562 18.30 +++ 18.90 0.00 51.54 

13/1/2562 18.30 ++ 16.90 0.00 39.54 

14/1/2562 19.00 + 14.50 0.00 33.97 

15/1/2562 19.00 + 14.00 0.00 35.47 

16/1/2562 19.30 + 13.20 0.00 48.35 

17/1/2562 19.45 + 12.90 0.00 33.89 

ตาราง 2 อุณหภูมิและเปอร์เซ็นการติดผลของทุเรยีน 
 

3.4 การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลภาพใน Agisoft PhotoScan 
ขั้นตอนในการการประมวลผลมีดงันี้ 

1) การนําเข้ารูปภาพ 80 รูป/1 ต้น จำนวน 15 ต้น                       
2) ทําการสรา้งภาพสามมิติ โดยโปรแกรม Agisoft 

PhotoScan  เพื่อคำนวณปรมิาตรทรงพุ่ม    

ภาพ 5 ผลลัพธ์แบบจำลองสามมิต ิ
 
3.5 การคาดการณ์การติดผลด้วยเทคนิค Machine Learning 
   จากข้อมูลขนาดทรงพุ่ม ข้อมูลการเกิดดอก ปัจจัยด้านการดู
รวมทั ้งปัจจัยด้านสภาพอากาศ สถิติการติดดอกและติดผล
ทั้งหมด 15 หรือคิดเป็น70 %จะเป็นข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ด้วย
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เครื่องจักรด้วยตัวเรียนรู้แบบ Neural Networkโดยโปรแกรม R
เป็นตัวช่วยในการทำนายจัดทำแผนที่ความหนาแน่นของการติด
ดอกทุเรียนในแปลงทดลอง โดยจะใช้เทคนิคนี้ในการจำแนกต้น
ทุเร ียนที ่ม ีดอกเยอะกับต้นทุเร ียนที ่ม ีดอกน้อย เพื ่อนำไป
วิเคราะห์หาเปอร์เซ็นการติดผลของต้นทุเรียน และนำไปเป็น
ข้อมูลสำหรับสร้างโมเดลการติดผลและการทำนายผลผลิตต่อไป 
โดยเมื่อทำการคาดการณ์ร้อยละการติดผลรายต้นได้แล้วจะ
สามารถนำไปวิเคราะห์จ ุดความหนาแน่นของดอกในแปลง
ทดลองด้วยโปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็น
แผนที่แสดงการติดผลทุเรียนได้ทั้งแปลงทดลองต่อไป 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 แผนที่ความหนาแน่นของดอก 
   ได้จากปริมาตรทรงพุ่มต่อต้น เปอร์เซ็นดอกต่อต้นซึ่งคำนวณ
จากรูปถ่ายทางพื้นดินและ UAV โดยจากข้อมลูที่ไดม้าทั้งหมดจะ
นำมาคำนวณทลีะต้น เช่น ต้นทุเรยีนที่มีดอก 1,000 ดอก นำมา
เทียบกับต้นทุเรยีนที่มีดอกมากท่ีสดุในสวน จึงจะนับออกมาเป็น
เปอร์เซ็นของดอกในแตล่ะต้น  
 

 
ภาพ 6 เปอร์เซ็นการติดดอก 

 
 

4.2 แผนที่ความหนาแน่นของผล 
   ส่วนการหาเปอร์เซ็นความหนาแน่นของผลได้จากการที่
คำนวณเปอร์เซ็นการติดดอกแล้ว จึงนำเปอร์เซ็นของดอกไป
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลสภาพอากาศ ความสมบูรณ์ของต้น อายุ
และขนาดของใบ  

 
ภาพ 7 การวัดขนาดทรงพุ่ม 

 

 
ภาพ 8 เปอร์เซ็นการติดดผล 

 
5. อภิปราย 

   ในการศึกษาการทำแผนที่ความหนาแน่นของผลทุเรียน ของ
สวนทุเรียนในพื้นที่ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  ซึ่ง
จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Machine Learning โดยใช้
ภาพถ่าย UAV และภาพถ่ายทางพื้นดิน นำภาพถ่ายทางพื้นดิน
ของต้นทุเร ียนที ่ถ ่าย มาประมวลผลในโปรแกรม Agisoft 
PhotoScan ในรูปของ 3D เพื ่อหาความหนาแน่นของดอก
ทุเรียนแล้วนำไปวิเคราะห์การติดดอกร่วมกับการวิเคราะห์สภาพ
อากาศของพื้นที่นั้นๆ แล้วจึงจะสามารถทำนายการติดผลจาก
ความหนาแน่นของดอกทุเรียนโดยจะใช้ข้อมูลจากสภาพแวดลอ้ม
ที่ได้มา จากนั้นใช้ภาพถ่ายจาก UAV ที่ได้ มาวิเคราะห์ไปพร้อม
กับภาพถ่ายทางพืน้ดินที่ผ่านการประมวลผลแล้ว จึงจะได้บริเวณ
ความหนาแน่นของผลทุเร ียน จากนั ้นจ ึงจะสามารถนำไป
วิเคราะห์การทำแผนที่ความดกของทุเรียนและผลผลิตที่คาดว่า
จะได้รับต่อปี 
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นาตยา กัญญาบุญ อริสรา อติพญากุล ศังกรศรัณย์ ล่องชูผล และประพจน์ ศรีนุวัตติวงศ*์ 

 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

Emails: 62055003@kmitl.ac.th, 60050278@kmitl.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
ภายในองค์กรมีกระแสงานการกรอกแบบฟอร์มที่ต้องใช้

กระดาษ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง หลักฐานการดำเนินงาน 
การติดต่อประสานงานท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร ด้วยเหตุนี้จึงทำให้
ผ ู ้พ ัฒนาเกิดแนวคิดการพัฒนาระบบกระแสงานการอนุมัติ
เอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ ่มความสะดวกต่อการกรอก
แบบฟอร์มเอกสาร การอนุมัติเอกสารในระบบ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้
จากการดำเนินการคือ สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื ่อเสนอ
พิจารณาอนุมัติเอกสารให้กับหัวหน้างาน การอนุมัติเอกสารของ
หัวหน้างาน มีความรวดเร็วและสะดวกขึ้น รวมไปถึงสามารถ
ติดตามสถานะของงาน นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลไปทำ
รายงานและการวิเคราะห์ประเมิน KPI ของพนักงานได้  

 
คำสำคัญ -- ระบบกระแสงานการอนุมัติเอกสาร , การอนุมัติ
เอกสาร, การจัดการกระบวนทางธุรกิจ 
 

ABSTRACT 
 Within the organization, there is a workflow of 
paper-based forms. For reference, operational evidence 
and the coordination that occurs within the 
organization. For this reason, it gives developers a 
Document Approval Workflow System development 
idea. The objective is to increase convenience in filling 
out document forms, approval of work in the system. 
In which the results obtained from the operation are fill 
out the form to propose for approval to the supervisor 
or approve the form is faster and more convenient. 
Including being able to track the status of work. And 

can also use the information to make reports and 
separate employee KPIs principles  
 
Keywords - -  Document Approval Workflow System, 
Document Approval, Business Process Management 

 
1. บทนำ 

งานเอกสารเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินงานของทุกองค์กร 
ในการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้เอกสารในรูปแบบ
ของกระดาษเอกสารเป็นแหล่งข ้อม ูลอ้างอิงหลักฐานการ
ดําเนินงาน การติดต่อประสานงานท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร  

เพื่อประกอบการดําเนินกิจการขององค์กร ปัญหาที่มีการใช้
เอกสารรูปแบบกระดาษ มีผู ้ใช้งานเอกสารหลายคน ทําให้
เอกสารมีการเคลื่อนย้ายและไม่จัดเก็บไว้ตามเดิม เอกสารสูญ
หาย หาไม่เจอ หรือต้องใช้เวลานานในการค้นหา  

K2 Platform มีกระบวนการที่ครอบคลุมทุกความต้องการ
ทางธุรกิจ กระแสการทำงานตั้งแต่ระดับแผนกที่เรียบง่ายไป
จนถึง Application ที่มีการเชื่อมต่อกับหลายระบบพร้อม ๆ กัน 
ความสามารถของ K2 Platform ได้แก่ ระบบบูรณาการข้อมูลใน
องค์กร (SmartObject) กระแสงาน (Workflow) แบบฟอร์ม 
(SmartForm) รวมถ ึงการสร ้างรายงานและการวิเคราะห์  
(Dashboard) จึงทำให้สามารถสร้างและจัดการ Application 
ได้อย่างสมบูรณ์ 

ดังนั้นเพื่อลดขั้นตอนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการ
การติดต่อประสานงานท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร จึงทำให้เทคโนโลยี 
K2 Platform มีบทบาทเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการติดตามเอกสาร
ขั้นตอนการทำงาน  
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2. ทฤษฎีทีเกี่ยวข้อง 
2.1 ระบบกระแสงาน (Workflow System) 

ระบบกระแสงาน [1] การบริหารจัดการ ลำดับขั้นตอนของ
การปฏิบัติงานระหว่าง บุคคลากร หรือหน่วยงานโดยกำหนดเป็น
กฎเกณฑ์และใช้เอกสาร หรือคอมพิวเตอร์มาช่วยในการกำกับ
งาน ตัวอย่างของกระแสงาน เช่น กระแสงานการอนุมัติเอกสาร
ทั่วไป กระแสงานการขาย กระแสงานการส่งสินค้า ฯลฯ สามารถ
นำไปประยุกต์ได้ในหน่วยงานทุกระดบั ตั้งแต่หน่วยงานขนาดเลก็
ไปจนถึงหน่วยงานขนาดใหญ่มี องค์ประกอบของกระแสงานมี
ดังนี ้

2.1.1 งาน (Job) 
คือสิ่งที่ถูกนำเข้าขบวนการปฏิบัติงาน โดยปกติจะหมายถึง

แบบฟอร์มการร้องขอเอกสารของระบบต่าง ๆ แบบฟอร์มจะมี
ข้อมูลสำคัญที่ไช้ในการดำเนินงานสำหรับขั้นตอนถัดไป จนสิ้นสุด
ขบวนการ และในแต่ละกระบวนการอาจจะมีการเพิ่มเติมหรือ
แก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ได้ตลอด 

2.1.2 ผู้ปฏิบัติงาน (Operator) 
คือผู้ที่นำงานมาปฏิบัติตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ ของ

แต่ระบบงาน ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานสามารถเป็นได้ท ั ้งบ ุคคล หรือ
หน่วยงาน ขึ้นอยู่กับนโยบายในการติดตามงานเป็นรายบุคคล 
หรือเป็นรายหน่วยงาน 

2.1.3 ขบวนการปฏิบัติงาน (Process) 
เป็นการนำงานมาดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างใดอย่าง

หนึ่ง ในระบบงานหนึ่งอาจะมีแค่กระบวนการเดียว หรือหลาย
กระบวนการ แต่ละกระบวนการจะมีการรับ - ส่งงาน ซึ่งแบ่ง
ประเภทของการส่งงานได้ 3 แบบดังนี ้

 2.1.3.1 แบบเร ียงลำดับ: เป ็นการส ่งงานเร ียงไป
ตามลำดับของกระบวนการ คือต้องให้กระบวนการแรกเสร็จก่อน 
ถึงจะทำกระบวนการต่อไปได้ 

 2.1.3.2 แบบขนาน: เป็นการส่งงานไปยังกระบวนการ
ถ ัดไปพร ้อม ๆ ก ันหลายกระบวนการโดยไม ่ต ้องรอให้
กระบวนการแรกเสร็จก่อน 

 2.1.3.3 แบบผสม: เป็นการส่งงานแบบผสมกันระหว่าง 
ระหว่างแบบท่ี 1 เรียงลำดับ และแบบที่ 2 แบบขนาน 

2.1.4 คุณสมบัติของกระแสงาน (Workflow) 
เมื่อนำกระแสงานมาใช้งานในองค์กร ควรจะต้องมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้ 

 2.1.4.1 การติดตามงาน (Tracking) 
เนื่องจากระบบงานหนึ่งอาจจะมีได้หลายกระบวนการ หรือ

หลายผู ้ปฏิบัติงาน จึงจำเป็นที ่ต้องติดตามงานได้ งานอยู ่ที่
ขั้นตอนใด ใครเป็นผู้ปฏิบัติงาน เรื่องราวของงานเป็นอย่างไร ซึ่ง
กระแสงานจะต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมด เพื่อนำมาทำเป็น
รายงานติดตามงานในภายหลัง 

 2.1.4.2 การอนุมัติเอกสาร (Approval) 
โดยปกติเมื่อเริ่มต้นระบบงาน จะให้ผู้ใช้งานกรอกแบบฟอร์ม 

เอกสารของแต่ละระบบงาน จากนั้นจะส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่
อนุมัติตรวจสอบ ก่อนที่จะส่งไปยังขั้นต่อไป ซึ่งจะต้องมีระบบ
ความปลอดภัย เพื่อระบุเจ้าหน้าที่ ที่มีสิทธิ์อนุมัติงาน 

 2.1.4.3 การประสานงาน (Collaboration) 
เมื่อมีงานอยู่ในกระแสงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานควรที่จะเห็น

งานดังกล่าว และสามารถแก้ไขงานร่วมกันได้ 
 2.1.4.4 การกระจายงาน (Broadcasting) 
เป็นการส่งงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปจะใช้อีเมลเป็นตัว

ส่งงานให้ 
2.2 K2 Platform 
 K2 Platform [2] K2 เป ็นซอฟท์แวร ์ท ี ่ผสานการจัดการ
กระบวนการ (Business Process) เชื่อมโยงบุคลากรในองค์กร 
(Collaborate) และเชื ่อมต่อระบบต่าง ๆ (Data Integration) 
เข้าด้วยกัน โดยที่สามารถใช้งานผ่าน Smart phone ได้ ช่วยลด
ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นและเพิ่มความคล่องตัวให้กับองค์กร 
     K2 Platform สามารถถูกนำไปใช้ได้ในหลาย ๆ ส่วนภายใน
องค์กร เช่น การจัดซื ้อจัดจ้าง การติดตามสินทรัพย์ การขอ
สวัสดิการพนักงาน การขออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ เช่น งบประมาณ 
ส่วนลด เป็นต้น 

2.2.1 ระบบการบูรณาการข้อมูลภายในองค์กร 
(SmartObject)  
 จากภาพ 1 ระบบการบ ูรณาการข ้อม ูลภายในองค์กร 
(SmartObject) มีความสามารถในการทำงานดังน้ี 
 - เชื่อมต่อโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ผสานระบบแอปพลิเค
ช ันในองค ์กร เช ่น  DocuSign Salesforce SAP Office 365 
Microsoft Dynamics CRM ฯลฯ ผ่านวิชวลอินเตอร์เฟสเพื่อ
กำหนดการเช่ือมต่อต่าง ๆ 
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 - มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถขยายการเชื่อม
ต่อไปยังระบบหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพราะ K2 รองรับทั้งเว็บ
เซอร์วิสและการเชื่อมต่อแบบ Rest 
 - ความปลอดภัย K2 รองรับมาตรฐานการยืนยันตัวตน เช่น 
oAuth เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
 - การเช่ือมต่อแบบเรียลไทม์ K2 ไม่จัดเก็บแคช (Cashes) ทำ
ให้ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลจริงและข้อมูลลา่สุด
บนระบบ 
 - การกำหนดค่าวิชวล เมื่อกำหนดการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อย 
K2 Designer เลือกข้อมูลที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ได้ทันที 
 - สร้างครั ้งเดียวใช้ซ้ำได้ทุกที ่ สามารถใช้ SmartObject 
กำหนดการเชื ่อมต่อกับข้อมูลแค่ครั ้งเดียว จากนั ้นสามารถ
นำไปใช้ซ้ำได้ในทุกกระบวนการ 

 
ภาพที่ 1 ระบบการบูรณาการข้อมูลภายในองค์กร (SmartObject) 

2.2.2 แบบฟอร์ม (SmartForm)  
จากภาพที่ 2 สามารถออกแบบรูปแบบฟอร์มตามรูปแบบ

ของเอกสารเพื่อใช้ประกอบการทำงานตามขั้นตอนในระบบ K2 
โดยใช ้  Database จาก K2 หร ือ Advance SmartObject ที่
เชื่อมต่อหรือเรียกข้อมูลมาใช้ในหน้าฟอร์ม 

- การออกแบบผ่านบราว์เซอร์ ลักษณะการทำงานที่สามรถ
ออกแบบได้โดยไม่ต ้องเขียนโปรแกรมทำให้สามารถจัดทำ
แบบฟอร์มเพื่อจัดเก็บข้อมูลหรือแสดงข้อมูลได้เร็วขึ้น 

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สามารถกำหนดกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ได้ผ่านวิชวลที่รองรับการทำงานได้หลากหลาย ทั้งการ
ซ่อนหรือการแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขไปจนถึงการคำนวณทาง
คณิตศาลตร์ที่ซับซ้อน 

- เชื ่อมต่อกับระบบที่มีอยู ่ SmartObject ของ K2 ช่วยให้
แสดงผลหรือแก้ไขข้อมูลในระบบที่มีอยู ่ทำได้ผ่านแบบฟอร์ม
โดยตรง 

- การส่งออกข้อมูลและการบันทึกข้อมูล การส่งออกข้อมูล
จาก SmartForm ไปยัง Microsoft Excel เพื ่อจัดการข้อมูล
เพิ่มเติม หรือบันทึกแบบฟอร์มทั้งหมดเป็น PDF 

- นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในหลายแอปพลิเคชัน การสร้าง 
SmartForm เพียงครั้งเดียว สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้บนแอป
พลิเคชัน K2 ที่ต้องการ เมื่อมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ก็สามารถแก้ไขเพียงครั ้งเดียวและแบบฟอร์มเวอร์ชั ่น ใหม่ก็
สามารถนำไปใช้งานได้ทันที 

- รองร ับการทำงานบนทุกอุปกรณ์ แบบฟอร์มของ K2 
สามารถปรับขนาดการแสดงหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้งาน 

- รองร ับการทำงานแบบออฟไลน์ แบบฟอร์มของ K2 
สามารถทำงานแบบออฟไลน์ และสามารถทำงานได้ในขณะที่ไม่
สามารถเช่ือมต่อได้ 

 
ภาพที่ 2 แบบฟอร์ม (SmartForm) 

2.2.3 กระแสงาน (Workflow)  
จากภาพที่ 3 จัดลำดับงานมีความสามารถระดับเอ็นเตอร์

ไพรส์เพื ่อจัดการกับกระบวนการที ่ซับซ้อน โดยไม่ต้องเขียน
โปรแกรม 

- การออกแบบวิชวล เครื่องมือออกแบบผ่านบราว์เซอร์ 
- การกำหนดเง่ือนไข กระแสงานสามารถกำหนดเง่ือนไขการ

ทำงานเพื่อจัดเส้นทางงานท่ีส่งต่อไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
- เชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่ ผสานการทำงานระหว่างกระแส

งาน K2  กับระบบที่มีอยู่ผ่าน SmartObject โดยใช้เงื่อนไขใน
กระแสงานในการแก้ไขข้อมูลแต่ละขั้นตอน 

- การจัดเส้นทางขั้นสูง คุณสมบัติในตัวรองรับข้อกำหนดการ
จัดเส้นทางขั้นสูง ซึ่งรวมถึงการจัดเส้นตามแบบขนานและตาม
เงื่อนไข หรือสร้างลำดับการส่งเรื่องต่อให้กับขั้นตอนงานใด ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
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- การบริหารจัดการเอกสาร ผสานกับแอปพลิเคชัน เช่น 
SharePoint และ DocuSign เพื ่อการสร้างอนุมัติ และจัดเก็บ
เอกสาร 

- ระบบตรวจสอบในตัว สามารถตรวจสอบข้อมูลในทุก
ขั้นตอนโดยมีสถานะแบบเรียลไทม์ และติดตามบุคคลที่กำลัง
จัดการงาน และการตัดสินใจทุกเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน 

 

 
ภาพที่ 3 กระแสงาน (Workflow) 

 

2.2.4 การสร้างรายงานการวิเคราะห์ (Report) 
 จากภาพที่ 4 การติดตามสถานะแบบเรียลไทม์จากรายงาน

การวิเคราะห์ของ K2  
- ภาพรวมกระบวนการแบบ Out-of-the-box สามารถ

ติดตามสถานะของขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้นตอนผ่านรายงาน
ที่ K2 เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการแต่ละกระแสการทำงาน 
ขั้นตอนการทำงานท่ีเป็นคอขวด เป็นต้น 

- สถานะแบบเรียลไทม์ รายงานของ K2 ช่วยแสดงข้อมูล
สถานะแบบเรียลไทม์ของแต่ละกระแสงานให้ผู้ดูแลกระบวนการ
และผู้ใช้ทราบ 

- รายงานในรูปแบบที่ต้องการ เครื ่องมือออกแบบฟอร์ม
และควมคุมการรายงานของ K2 รองรับการสร้างรายงานตาม
รูปแบบที่ต้องการ และรวมข้อมูลระบบที่มีอยู่ไว้ในแดชบอร์ด
เดียวกัน 

- การเช่ือมต่อภายนอก ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม
อย่าง PowerBI เพื่อสร้างการแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ 

 

 
ภาพที่ 4 การสร้างรายงานการวิเคราะห์ (Report) 

 
3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1 การออกแบบระบบกระแสงานการอนุมัติเอกสาร 

จากภาพท่ี 5 ระบบกระแสงานการอนุมัติเอกสาร เริ่มต้นจาก
ผู้ร้องขอเอกสาร (Requestor) ทำการกรอกแบบฟอร์มในหน้า
ฟอร์มและส่งงานให้กับหัวหน้างาน (Approver) เพื ่อทำการ
พิจารณาอนุมัติของผู้ร้องขอเอกสาร (Requestor) เมื่อพิจารณา
แล้วแบบฟอร์มจะถูกส่งไปยัง หัวหน้าแผนก (Owner) ที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาอนุมัติ เอกสาร หลังจากนั ้นหัวหน้าแผนก 
(Owner)  จะทำการมอบหมายงานให้กับลูกน้องที่เกี่ยวข้องคือ 
พนักงานในแผนก (Developer) เพื่อดำเนินการทำงานและเมื่อ
ดำเนินการทำงานเสร็จสิ ้นจะส่งงานกลับมาที่ หัวหน้าแผนก 
(Owner) เพื ่อทำการส่งแบบฟอร์มให้กับ ผู ้พิจารณาอนุมัติ
เอกสารคนถัดไป (The Next Approver) ผู้พ ิจารณาอนุม ัติ
เอกสาร เมื่อแบบฟอร์มได้อนุมัติแล้วจะทำการส่งให้ ผู้พิจารณา
อนุมัติเอกสารคนสุดท้าย (The Last Approver) อนุมัติเอกสาร 
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ภาพที่ 5 การออกแบบระบบกระแสงานการอนุมัติเอกสาร 

 

3.2 การออกแบบภาพรวมของระบบ 
 แผนภาพท่ี 6 แสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (User) และ
ความสัมพันธ์กับระบบย่อย (Sub systems) ภายในระบบใหญ่ 
ในการเขียน Use Case Diagram ผู้ใช้ระบบ (User) จะถูก
กำหนดว่าให้เป็น Actor และ ระบบย่อย (Sub systems) คือ 
Use Case 
 

 
ภาพที่ 6 Use Case Diagram ระบบกระแสงานการอนุมัติเอกสาร 

  

3.3 ขั้นตอนการทำงานของระบบ 
จากภาพที่ 7 ขั้นตอนการรทำงานของระบบมีดังนี้ ผู้ร้องขอ

เอกสาร (Requestor)  หรือ พนักงานในแผนกท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
(Developer) กรอกแบบฟอร์มเอกสาร 

 

 
ภาพที่ 7 Sequence Diagram กรอกแบบฟอร์ม 

 จากภาพที ่ 8 การทำงานมีดังนี ้ หัวหน้างาน (Approver) 
หัวหน้าแผนก (Owner) พิจารณาอนุมัติเอกสารคนถัดไป (The 
Next Approver) พิจารณาอนุมัติเอกสารคนสุดท้าย (The Last 
Approver) ทำการดำเนินการทำงานโดยการตรวจสอบพิจาณา
อนุมัติแบบฟอร์ม  
 

 
ภาพที่ 8 Sequence Diagram การตรวจสอบและการดำเนินการในระบบ
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4. ผลการดำเนินงาน 

4.1 การสร้างฐานข้อมูล SmartObject 
 จากภาพท่ี 9 การออกแบบฐานข้อมูลด้วย K2 SmartObject 
ที่เชื ่อมต่อด้วยฐานข้อมูล SQL Server Version 2017 ภายใน
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 SmartObject ระบบการกระแสอนุมัติงาน 

 
4.2 กระแสการทำงาน (Workflow) 
 จากภาพที่ 10 การทำงานของระบบกระแสงานการอนุมัติ
เอกสาร เร ิ ่มต ้นด้วยจุด Start เป ็นส ่วนที่ผ ู ้ร ้องขอเอกสาร 
(Requestor) ทำการกรอกแบบฟอร์มเพื่อเริ่มการทำงาน จากนั้น
แบบฟอร์มจะถูกส่งไปยัง หัวหน้างาน (Approver) หัวหน้าแผนก 
(Owner) ผู้พ ิ จารณาอน ุม ัติ เอกสารคนถ ัดไป (The Next 
Approver) และผู้พิจารณาอนุมัติเอกสารคนสุดท้าย (The Last 
Approver) เพื ่อทำงานอนุมัติเอกสาร (Approve) ในเส้นทาง
ระบบกระแสงานการอนุมัติเอกสารแบบฟอร์มที่กรอกไม่ผ่านการ
พิจารณาต้องทำการแก้ไข (Rework) สามารถส่งเอกสารกลับมา
เพื่อแก้ไขและส่งเอกสารกลับไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาอีกครั้ง 
และผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเอกสารสามารถยกเลิก (Reject) 
งานได้ เมื่อแบบฟอร์มผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจพิจารณา
ครบทุกคนแล้วจะจบการทำงาน 

 
ภาพที่ 10 ระบบกระแสงานการอนุมัติเอกสาร (Workflow) 

 

4.3 แบบฟอร์มเอกสาร (SmartForm) 
 จากภาพที่ 11 ระบบกระแสงานการอนุมัติเอกสาร มีการ
ออกแบบมี 4 ส่วน ดังนี ้ 1. DESCRIPTION แบบฟอร์มในการ
กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของเอกสาร 2. ATTACHMENT 
เป ็นส ่วนที ่ต ้องเพิ ่มเอกสารสามารถแนบไฟล์เอกสารเพื่อ
ประกอบการทำงาน 3. COMMENT HISTORY  เป็นส่วนที่เก็บ
ประวัติการแสดงความคิดเห็น 4. COMMENT สามารถแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมในการประกอบขั้นตอนการทำงาน 

 
ภาพที่ 11  แบบฟอร์มการร้องขอเอกสาร
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
 ระบบกระแสงานการอนุมัติเอกสาร เป็นระบบที่จัดทำข้ึนเพือ่
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการการกรอกแบบฟอร์มผ่านเอกสารที่
อยู่ในรูปแบบกระดาษเป็นการกรอกแบบฟอร์มที่อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
 จากผลลัพธ์ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนการกรอกแบบฟอร์ม ทำให้
ระบบที ่พัฒนาสามารถช่วยลดการทำงานด้วยกระดาษ ลด
ข้อผิดพลาดในการทำงานที่ซับซ้อน และเพิ่มความคล่องตัวใน
การกรอกแบบฟอร์มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การอนุมัติเอกสาร 
การติดตามสถานะงาน การแสดงความคิดเห็นและการแนบ
เอกสารประกอบการทำงาน นอกจากนี้ระบบมีความสามารถใน
การปรับขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการแสดงผลบน
หน้าจอขนาดต่าง ๆ และความละเอียดของหน้าจอในอุปกรณ์ที่
แตกต่างกัน 
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
 ระยะเวลาการศึกษาทางเทคนิคในการพัฒนามีน้อยเกินไป 
ทำให้ไม่สามารถพัฒนาช้ินงานให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ตัวช้ินงานยังไม่สามารถทำงานได้สมบูรณ์
ครบถ้วน  
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอบคุณ K2 Platform ที่ให้นำโปรเจคมาใช้ในการแข่งขัน 

AUCC 2021 และขอบคุณ ผศ.กฤษฎา บุศรา ที่คอยให้คำปรึกษา
ต่าง ๆ 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] Patepath. ระบบ Workflow. [ออนไลน์] 2552. [สืบค้นวันท่ี
 23 พฤศจิกายน 2563].จาก  

 https://patepath.wordpress.com/2009/09/27/ 
 ระบบ-workflow/  
[2] Chawapun. K2 product documentation. [ออน ไลน์ ] 

2563. [สืบค้นวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563]. จาก   
 https://metrosss.com/wp-content/uploads/2020/ 
 05/K2-platform-brochure-all.pdf 
[3] I. O. Biskupic, R. Aapovic and M. Jurcic, "K2 platform 

in Business process management," 2018 Thirteenth 

International Conference on Digital Information 
Management (ICDIM), Berlin, Germany, 2018, pp. 45-
50, doi: 10.1109/ICDIM.2018.8847006. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3517 

 

  

พัฒนาระบบแบบประเมินคัดกรองภาวะซมึเศร้าออนไลน์ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 

และประเมินระบบแบบประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้าการพัฒนา
ครั้งนี ้อาศัยแนวคิดการวิจัยและพัฒนาตามหลักการวงจรการ
พัฒนาระบบ เครื ่องมือในการพัฒนาประกอบไปด้วย Visual 
studio 2019 และ Bootstrap เวอร์ชั ่น 4.0 ภาษาโปรแกรม
ได้แก่ visual basic, CSS และ SQL การจัดการฐานข้อมูลด้วย 
Microsoft SQL Server 2008  ผลการศึกษาพบว่า ได้ระบบ
แบบประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้าออนไลน์ซึ่งสามารถทำงานได้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  ตลอดจนพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
ด้วยสถาปัตยกรรมระบบแบบไคแอน-เซิร์ฟเวอร์ และผลการ
ประเมินระบบ พบว่า ระบุด้านในการประเมินภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.61) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
(0.24) ดังนั ้นการพัฒนาระบบแบบประเมินคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าออนไลน์ครั้งนี้ ระบบท่ีพัฒนาขึ้นใช้งานได้จริง 

 
คำสำคัญ -- แบบประเมิน, ภาวะซึมเศร้า, คัดกรอง 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to analyze, design, 
develop, and evaluate Online Evaluation System for 
Depression Screening This study used Research and 
Development Methodology based on the principle of 
the System Development Life Cycle. The development 
tools were Visual studio 2019 and Bootstrap version 4.0. 
The computer language were visual basic, CSS and SQL   
was database management system with Microsoft SQL 
Server 2008. The result of study, the system was meets 
the needs of the user. The system architecture was 

client-server. The result of evaluation was good level. 
With the mean of (4.61), the score over the standard 
deviation is (0.24) development of this system actually 
works. 
 
Keywords -- one, two, three, four, five 

 
1. บทนำ 

กรมสุขภาพจิต เผยว่า กลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มการฆ่าตัวตาย
เพิ่มขึ้น มีอัตรา ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 5.33 ต่อประชากรแสน
คน ทั้งนี้แบบประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้าออนไลน์ ยังไม่มีเว็บ
ที่รวบรวมแบบประเมิน แบบประเมินมีแบบ 2Q 9Q และ 8Q ซึ่ง
อาจทำให้ยังไม่สะดวกต่อใช้งาน [1] 
  เว ็บไซต ์ กลายเป ็นแหล ่งบ ันท ึกจ ัดเก ็บและเผยแพร่
สารสนเทศที่มีบทบาทต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีการเข้า
ถึงกับบุคคลได้อย่างทั่วถึง เพื่อทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น 
ทำให้ผู้ใช้ทุกกลุ่มทุกประเภทท่ีมีความแตกต่างกัน สามารถเข้าถึง
เนื้อหาและรับรู้ข่าวสารบนเว็บได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน 
[2] 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
พัฒนาแบบประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้าออนไลน์ที่รวบรวมทั้ง 
2Q 8Q 9Q รวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่
เข้ามาประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการให้คำแนะนำผ่าน
เว็บไซต์ 

โดยมีวิธีการทำดังนี้ ใช้ภาษา vb.net ในการเขียนโปรแกรม 
และใช้ sql server เป็นฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเก็บข้อมูล แบบ
ประเมินซึมเศร้า การแปลผลแบบประเมิน 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อศึกษาแบบประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
2.2 เพื ่อพัฒนาและออกแบบระบบแบบประเมินคัดกรอง

ภาวะซึมเศร้าออนไลน์ 
2.3  เพื่อประเมินความเพิ่งพอใจของผู้ใช้ ระบบแบบประเมิน

คัดกรองภาวะซึมเศร้าออนไลน์ 
 

3. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ 

3.1.1 กำหนดเป้าหมายและวางแผน ซึ่งต้องมีขั้นตอนท่ี
ชัดเจน  

3.1.2 วิเคราะห์และจัดโครงสร้างของระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนนี้จะเป็นการนำ ข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวม
ได้จากขั้นแรก  

3.1.3 ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล ขั้นตอนนี้เป็น
การออกแบบโครงหน้าตา และ ลักษณะในด้านกราฟฟิกของหน้า
เว็บไซต์ โปรแกรมที่เหมาะจะใช้ในการออกแบบ  

3.1.4 ลงมือสร้างและทดสอบ เป็นขั้นตอนท่ีเว็บเพจจะ
ถูกสร้างขึ ้นมาจริงทีละหน้าๆ โดยการ อาศัยเค้าโครง และ
องค์ประกอบกราฟฟิกตามที่ออกแบบไว้  

3.1.5 เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก โดยทั่วไปการ
นำเว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต จะทำด้วยการอัพโหลด
ไฟล์ทั้งหมด ข้ึนไปแก้บนเซิร์ฟเวอร์ที่เราเปิดบริการ ไว้  

3.1.6 การดูแลและพัฒนา เมื ่อเว็บไซต์ถูกเผยแพร่
ออกไป ควรตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่าไม่ หยุดทำงานบ่อย ๆ 
และถ้ามี การใช้ฐานข้อมูลก็ต้องแบ็คอัพข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 

3.2 ระบบฐานข้อมูล 
         ฐานข้อมูล ( Database) หมายถึง กลุ่มของ

ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ กัน นำมาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่าง
มีระบบและข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้น ต้องตรงตาม 
วัตถุประสงค์การใช้งานขององค์กร ระบบฐานข้อมูล ( Database 
System) คือ การรวมตัวกันของฐานข้อมูลตั้งแต่ 2 ฐานข้อมูล 
เป็นต้นไปท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลด
ความซ้ำซ้อนของข้อมูล และทำให้การ บำรุงรักษาตัวโปรแกรม
ง่ายมากข้ึน โดยผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล หรือ เรียกย่อ ๆ 
ว่า DBMS 

 

3.3 แบบประเมิน 
Wen Xiao (2561) แบบประเมิน 2Q 9Q พัฒนามาจาก

เกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าเกณฑ์ DSM-V มีอาการดังต่อไปนี้ 
อย่างน้อย 5 อาการ เกิดขึ้นแทบท้ังวัน เป็นเกือบทุกวันติดต่อกัน
ไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ และทำให้เสียหน้าที่การงานการสังคม 2 ข้อ 
(2Q) มีอารมณ์เศร้า ทั้งที่ตนเองรู้สึกและคนอื่นสังเกตเห็น ความ
สนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมปกติที่เคยทำทั้งหมดหรือ
แทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก ต้องมีอาการเหล่านี้ อย่างน้อย 1 
อย่าง 9 ข้อ (9Q) น้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้น(มากกว่าร้อยละ 5 
ต่อเดือน) เบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากขึ้น นอนไม่หลับหรือ
หลับมาก ทำอะไรช้า เคลื่อนไหวช้าลง หรือกระสับกระส่าย อยู่
ไม่สุข เหนื่อยอ่อนเพลียหรือไม่มีแรง 8ข้อ(8Q) แบบประเมนิการ
ฆ่าตัวตาย กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่มีผลการประเมินด้วย9Q คะแนน 
≥7 ขึ้นไป) ข้อจำกัด ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีภาวะปัญญาอ่อน โรค
จิต [3] 

3.4 Google map API 
อรยา สุขนิตย์และสุรสิทธิ์ ศักดา (2563) งานวิจัยนี้ได้

นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพให้
กิจกรรมการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นอยางคุ้มค่าเวลา
โดยได ้ม ีร ูปแบบการดำเน ินการว ิจ ัยในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศจากการเก็บข้อมูลการท่องเที ่ยว งานวิจ ัยนี ้มี
วัตถุประสงค์เพื ่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน โดยเลือกชุมชน ต้นแบบคือ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
โดยการเล ือกประเภทที ่ท ่องเที ่ยวตามความต้องการและ
จ ุดเร ิ ่มต ้นของเส ้นทางจากท ี ่ต ั ้ งของผ ู ้ ใช ้  การประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้จากกลุมเป้าหมายที่ใช้ในการ
วิจัย มี 2 กลุ่ม คือ  

    1) กลุ่มสถานประกอบการที่ต้องการแนะนำสถานที่
ทองเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร หรือร้านขายของที่ระลึกของตนเอง
ให้เป็นท่ีรู้จักสำหรับนักท่องเที่ยวรวม 60 รายการ และ  

    2) กลุ่มของนักท่องเที่ยวที ่ต้องการ ทราบข้อมูล
ท่องเที ่ยวของชุมชนซึ ่งอาจยังไม่เป็นที ่ร ู ้จ ักมากนักโดยนำ
มาตรฐานของ Google Maps มาใช้ ในการกำหนดพิกัดและ
แสดงพิกัดบนแผนที ่ด้วยสูตร Haversine ร่วมกับฐานข้อมูล 
MySQL พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา PHP เพื ่อสร้างเป็นลำดับ
เส้นทางการท่องเที่ยว 
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    ผลการว ิจ ัยพบว ่า ระบบสารสนเทศที ่พ ัฒนา
สามารถกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อช่วย
สนับสนุนข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้ 
โดยวัดระดับความพึงพอใจด้วยข้อกำหนดของการทดสอบระบบ
สารสนเทศ มีความ พึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.82 อยู่ในระดับมาก
ที ่ส ุด การนำระบบสารสนเทศนี ้มาใช้ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที ่ยวส่งผลให้นักท่องเที ่ยวต่างถิ ่นสามารถเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวชองชุมชนได้มากข้ึน [4] 

3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแบบประเมิน 
ธนศักดิ์ จันทศิลป์ (2562) ทำวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะเสพติดเกม ภาวะซึมเศร้า ภาวะสมาธิสั้น และภาวะย้ำคิด
ย้ำทำของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีภาวะเสพติดเกม
ออนไลน์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเสพติดเกมกับภาวะซึมเศร้า ภาวะซน 
สมาธิสั้น และภาวะย้ำคิดย้ำทำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีภาวะเสพติดเกมออนไลน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย
มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี ้เป็น
แบบสอบถาม [5] 

ชาญวิทย์ พรนภดล พ.บ. (2557) ทำวิจัยการพัฒนา
แบบคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กและ วัยรุ่นไทย อายุระหว่าง 3-
18 ปี มีว ัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาแบบคัดกรองโรคสมาธิสั้น 
(attention deficit hyperactivity disorder - ADHD) ท ี ่ ม ี ค่ า
ความเชื่อถือได้(reliability) และความแม่นตรง (validity) อยู่ใน 
เกณฑ์ดีสำหรับใช้ในเด็กและวัยรุ่นไทย อายุ 3-18 ปี [6] 

 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 4.1  การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
  4.1.1 Architecture Design ก า ร อ อ ก แ บ บ

สถาปัตยกรรมระบบ 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการพัฒนา 

 
 

  4.1.2 Use Case Diagram 

 
ภาพที่ 2 Use Case Diagram 

 4.1.3 ER Diagram 

 
ภาพที่ 3 ER Diagram 

 

 4.2  การพัฒนาระบบ 
4.2.1. ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

(1)  เครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่มีหน่วยประมวลผล
ความเร็ว 2.10 GHz 

(2)  มีหน่วยความจำของเครื่องไม่น้อยกว่า 4 GB  
(3)  มีพื้นท่ีว่างในฮาร์ดดิสก์ไม่น้อยกว่า 20 GB  
(4)  อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย 

4.2.2  ด้านซอฟต์แวร์ (Software) 
(1) Visual studio เวอร์ชั่น 2019ใช้สำหรับเป็น

โปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด   
(2) SQL Server Management Studioเวอรช่ั์น 

2008 R2 Express เป็นโปรแกรมใช้ในการจัดการกับฐานข้อมูล   
(3) Bootstrap เวอร์ชั ่น 4.0 ใช้สำหรับในการ

ช่วยออกแบบเว็บไซต์ 
4.2.3  ด้านภาษาโปรแกรม (Programming) 

(1) visual basic เป็นภาษาที ่ใช้ในการควบคุม
การทำงานของเว็บไซต   

(2) HTML ใช้สำหรับการออกแบบโครงสร้างของ
เว็บไซต์  
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(3) JavaScript เป็นภาษาที่ใช้ร่วมกับ HTML ใน
การเพิ่มความสามารถให้กับเว็บไซต์  

(4) CSS เป็นภาษาที่ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร 
HTML ให้มีหน้าตา สีสัน ระยะห่าง พื้นหลัง เส้นขอบ และอื่น ๆ
ตามที่ต้องการ   

(5) SQL เป ็นภาษาท ี ่ ใช ้ ในการจ ัดการกับ
ฐานข้อมลู 
 

 4.2.4  โครงสร้างการทำงานของระบบ 
 

 
ภาพที่ 4 Site map 

 

5. ผลการดำเนินงาน 
 5.1 ผลการพัฒนาระบบแบบประเมินค ัดกรองภาวะ

ซึมเศร้าออนไลน์ 
5.1.1 หน้าจอของแบบประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้าที่

ปรากฏให้เข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบ 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกแบบ

ประเมินภาวะซมึเศร้าออนไลน ์
 
 
 
 
 

5.1.2 หลังจากเข้าสู ่ระบบจะแสดงหน้าแรกและ
ประเภทของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าและแบบประเมินภาวะ
หมดไฟ 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าแรกของแบบประเมิน 

 

5.1.3 หน้าจอการเข้าสู่การทำแบบประเมินสำหรับ
แบบประเมินโรคซึมเศร้า 2 คำถาม หรือ 2Q 

 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอการทำแบบประเมินโรคซมึเศร้า 2Q 

 

5.1.4 หน้าจอหลังการทำประเมินเสร็จแล้วจะ
แสดงหน้าจอผลลัพธ์คะแนนการประเมิน 2คำถาม (2Q) 

 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอผลลัพธ์การทำแบบประเมินโรคซึมเศร้า 2Q 
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5.1.5 หน้าจอแสดงประวัตการทำแบบประเมิน
ภาวะซึมเศร้า 

 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงประวัตการทำแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 

 

5.1.6 หน้าจอแสดงคุณสมบัติใหต้ัง้ค่าสั่งพิมพ์ผล
การประเมิน 

 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงคุณสมบตัิให้ตั้งค่าสั่งพิมพผ์ลการ

ประเมิน 
 

5.1.7 หน้าจอแสดงหน้าจอมีเครื่องมือสำหรับ
จัดการข้อมลูภายในระบบสำหรบัผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงหน้าจอมีเครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูล

ภายในระบบสำหรับผูดู้แลระบบ 
 
 
 
 

5.1.8 หน้าจอแสดงไฟล์ เอ็กซเ์ซล (.xls) ของ
รายงานการทำแบบประเมิน 

 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอแสดงไฟล์ เอ็กซ์เซล (.xls) ของรายงานการทำ

แบบประเมิน 
 

5.1.9 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการเพิ่มข้อมลู
สถานท่ีบริการสำหรับสุขภาพจิต 

 

 
ภาพที่ 13 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการเพิ่มข้อมลูสถานท่ีบริการ

สำหรับสุขภาพจติ 
 

5.1.10 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการเพิ่มข้อมลู
จังหวัด อำเภอ ตำบล และแสดงรายการทะเบยีนข้อมูลจังหวัด 
อำเภอ ตำบล 

 

 
ภาพที่ 14 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการเพิ่มข้อมลูจังหวัด อำเภอ 
ตำบล และแสดงรายการทะเบยีนข้อมูลจังหวัด อำเภอ ตำบล 
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5.1.11 หน้าจอจัดการแบบประเมนิเลือกแบบ
ประเมินท่ีต้องการจัดการ จะแสดงหน้าจอรายการคำถาม มี
แบบฟอร์มการเพิม่รายการคำถาม และการจดัการรายการ
คำถาม 

 

 
ภาพที่ 15 หน้าจอแสดงการจัดการแบบประเมิน 

 

 5.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน 

ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านการใช้งาน 
ด้านประสิทธิภาพ 
ด้านความสะดวก 
สวยงาม 

4.82 
4.45 
4.58 

0.77 
0.56 
0.54 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ภาพรวม 4.62 0.62 มากที่สุด 
ตารางที่ 1 ผลการประเมิน ส่วนของกลุ่มผู้ใช้งานระบบ 

 

6. สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลการดำเนินงาน 

ด้านผู้ใช้ 
5.2.1 ด้านการใช้งาน ความสามารถในการทำแบบ

ประเมินต่างเช่น ออกรายงานข้อมูลสถานที่บริการสุขภาพจิต
บริเวณใกล้เคียงและเสนอคำแนะนำสำหรับการดูแลตนเอง   
และมีความเหมาะสมในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม (x=4.82) 

5.2.2 ด้านประสิทธิภาพ ระบบมีความง่ายต่อการใช้
งาน เมื ่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู ้ใช้งานระบบมีความพึง
พอใจต่อระบบแบบประเมินภาวะซึมเศร้าออนไลน์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม (x=4.80) 

5.2.3 ด้านความสะดวก สวยงาม มีความเหมาะสม
ทางด้านความครบถ้วนของข้อมูลอยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม 
(x=4.58) 

 

 
6.2 ข้อจำกัดระบบ 

6.2.1 มีการจำกัดใช้ได้เฉพาะในส่วนของผู้ดูแลระบบท่ี
สามารถแก้ไขข้อมูลได้เท่าน้ัน 

6.2.2 มีการจำกัดในส่วนของการเข้าสู่ระบบทางหน้า
แรกทุกครั้งท่ีเข้ามาเท่าน้ัน 

 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
6.3.1 ระบบควรมีการติดต่อกับผู ้ใช้งาน ให้มีความ

สวยงามและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเพื่อความน่าสนใจในการใช้
งานของผู้ใช้มากขึ้น 

6.3.2 เนื่องจากระบบในตอนนี้มียังไม่สามารถเพิ่มแบบ
ประเมินได้ ควรสามารถการแก้ไขหรือเพิ่มแบบประเมิน 
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เว็บไซต์มลัตมิีเดียมหัศจรรย์แหล่งท่องเที่ยว 14 จังหวัดภาคใต ้
WEBSITE MULTIMEDIA FOR AMAZING TOUR TRAVEL 14 SOUTHERN 

 
เสาวลักษณ์ นันตสุวรรณ1, ดนุศักด์ิ พรานเจริญ2, นภวิชญ์ มั่นสมบูรณ์3, นิธิพร วรรณโสภณ4, สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย5 
 

12345สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
Emails: nitiporn.r@rmutsv.ac.th  

 

บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยฉบับนี้พัฒนาขึ้นเพื ่อให้ผู ้สนใจในการ

ท่องเที่ยวทั้งสถานที่พักผ่อนและ สถานที่รับประทานอาหารใน
ภาคใต้สะดวกและถูกต้องในการเดินทางมากยิ่งขึ้น โดยทำให้อยู่
ในรูปแบบของแอนิเมชันแบบ 3 มิติ ที ่มีความสวยงามและดู
สมจริงมากยิ่งข้ึน 

มหัศจรรย์แหล่งท่องเที่ยว 14 จังหวัดภาคใต้  ได้นำ
เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาโดยซอฟต์แวร์ Adobe Flash CS6 สำหรับ
การสร้างภาพแอนิเมชันและใช้ซอฟต์แวร์ในการตัดต่อภาพด้วย 
Adobe Photoshop CS6 เพื่อที่จะทำให้ภาพดูมีศิลป์และสวยงาม
มากยิ่งขึ้น เว็บแอนิเมชันนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อคนสนใจมากขึ้น
และสามารถดูรายละเอียดได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ ผลที่ได้จาก
การวิจัยครั้งนี้พบว่าเว็บไซต์มัลติมีเดียมหัศจรรย์แหล่งท่องเที่ยว 
14จังหวัดภาคใต้ เป็นเว็บไซต์แอนิเมชัน 3 มิติ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งาน
เว็บไซต์ตรวจสอบรายละเอียดก่อนการเดินทางได้จึงทำให้ผู ้ที่
สนใจท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นและทำให้ผู้
ท่องเที่ยวเดินทางได้ถูกต้องไม่เสียเวลาในการเดินทางและไม่ใช่
แค่เดินทางที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการรักษาศิลปะ
และวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดของประเทศไทยอีกด้วย 

 

คำสำคัญ -- 14 จังหวัดภาคใต้, ท่องเที่ยว, แอนิเมชัน, มัลติมีเดยี 
 

ABSTRACT 
 This research project was developed to make 
it more convenient and accurate for those interested 
in tourism, both the leisure and dining places in the 
South, by making it in the form of a beautiful three-
dimensional slush. And see even more needles 

 Wonderful tourist attraction in 14 southern 
provinces It has adopted the technology developed by  
Adobe Flash CS6 software. To make the picture look 
more artistic and beautiful This web animation may be 
more useful to interested people and can be viewed at 
any time through the website. The results obtained 
from this research found that the wonderful 
multimedia website. 14 southern provinces 3D 
animation website allows website users to check details 
before traveling, thus allowing people interested in 
traveling to travel in Thailand more and make the 
traveler travel the right way, not waste travel time and 
not just the correct journey alone. But also to preserve 
the arts and culture of each province of Thailand as 
well 
 

Keywords -- 14 southern provinces , Travel , 
Animation, Multimedia 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันงานทางด้านกราฟิก แอนิเมชัน 2 มิติ และ                
3 มิติ ได้ถูกทำมาเป็นสื่อต่างๆ และเป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นการ
นำมาทำเป็น เกม ภาพยนตร์ การสร้างภาพเคลื่อนไหวสื่อการ
เรียนรู้ผ่านบนเว็บไซต์  โดยเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันมีทรัพยากร
ที่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานมีการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆทั้งด้านการ
อัพเกรดซอฟต์แวร์และการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เฉพาะ
การใช้งานทางด้านกราฟิกแบบเฉพาะ จ ึงทำให้การสร ้าง
ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ 2  มิติ และ 3 มิติ มีความสมจริงมาก
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ขึ้น ผู ้คนที่ใช้งานทางด้านกราฟิกแอนิเมชันจึงให้ความสนใจ
สนับสนุนท่ีจะใช้งานทางด้านกราฟิกกันมากในปัจจุบัน 

 
เทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและ

จะมีการปรับปรุงให้ด ีข ึ ้นไปอีก จึงได้ม ีการพัฒนาเว็บไซต์
มัลติมีเดียมหัศจรรย์แหล่งท่องเที่ยว14   จังหวัดภาคใต้  มีการบ่ง
บอกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและสถานที่ที่น่าสนใจใน 14 
จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยและรวมถึงสถานที่พักผ่อน  

ะช่ืนเพื่อให้บุคคลที่สนใจแล ศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
ชอบการเดินทางศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดได้  โดยจะจัด
ให้อยู่ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวแบบ 3  มิติ   ที่ทำให้ดูน่าสมจริง
กว่า 2 มิติขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด จึงทำให้แอนิเมชันท่ีสร้างขึ้นดูน่า

วามรู้ใช้งานและทำให้ผู้สนใจในการเดินทางชอบท่องเที่ยวได้ค
สถานท่ีท่องเที่ยวในภาคใต้อย่างชัดเจนและถูกต้องทำให้ผู้สนใจดู
รายละเอียดเกี ่ยวกับการท่องเที่ยวและใช้งานผ ่านเว็บไซต์ได้
สะดวกมากขึ้นด้วย เหตุนี้จึงได้จัดทำเว็บไซต์มัลติมีเดียมหัศจรรย์
แหล่งท่องเที่ยว 14  จังหวัดภาคใต้  ในรูปแบบ 3 มิติขึ้น เพื่อให้
ความรู ้และสนใจในการท่องเที ่ยวในประเทศไทยมากยิ ่งขึ้น 
เนื ่องจากมีสถานที่ที ่น่าท่องเที่ยวมากมายสำหรับนักเดินทาง
รวมถึงวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และกิจกรรมต่างๆของแต่ละ
จังหวัดใน 14  จังหวัดภาคใต้ จึงได้พัฒนาเว็บไซต์มัลติมีเดีย

ยว 14 จังหวัดภาคใต้ขึ้นมหัศจรรย์แหล่งท่องเที่  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ

ของ 14จังหวัดภาคใต ้
2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์มัลติมีเดียสำหรับให้

ข้อมูลการท่องเที่ยว14จังหวัดภาคใต้อย่างน่าสนใจ 
2.3 เพื่อนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว 14จังหวัดภาคใต้ผ่าน

เว็บไซต์มัลติมีเดียแอนิเมชัน 3 มิติ 
 

3. วิธีการดำเนินงาน 
จากการรวบรวมข้อม ูล และได ้ศ ึกษาเกี ่ยวกับแหล่ง

ท่องเที่ยว 14 จังหวัดภาคใต้ ผู ้วิจัยจึงได้คิดออกแบบเว็บไซต์
มัลติมีเดียมหัศจรรย์แหล่งท่องเที่ยว 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมี
ขอบเขตการนำเสนอในรูปแบบแอนิเมชัน 3 มิติ ที่มีรายละเอียด
ดังนี ้

1. ข้อมูลคำขวัญแตล่ะจังหวัดของภาคใต ้
2. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดใน

ภาคใต้ได ้
2.1. พื้นที่อาณาเขต 
2.2. สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสำคัญ 
2.3. สถานท่ีท่องเที่ยวตามธรรมชาต ิ
2.4. สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม 

3. ข้อมูลรายละเอียดสถานท่ีท่องเที่ยวแต่ละจังหวดัของ
ภาคใต้ได ้

 3.1. การเดินทาง เส้นทาง 
 3.2. อาหารประจำจังหวัด 
 3.3. ของฝาก ของที่ระลึก 

4. การตรวจสอบสถานท่ีพักและขอ้มูลการติดต่อตาม
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสนใจ 

 
ขั้นตอนการออกแบบ  
โครงการพัฒนาระบบ เว็บไซต์มัลติมีเดียแอนิเมชันการ

ท่องเที่ยว 14จังหวัดภาคใต้ จากแผนภาพการออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้งานระบบ แสดงให้เห็นถึงกระบวนในการออกแบบของ
ระบบว่าในแต่ละส่วนควรจะออกแบบให้อยู่ในรูปแบบขอบเขต
การพัฒนาระบบ 
       โดยจากการวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์มัลติมีเดีย
แอนิเมชันการท่องเที่ยว 14จังหวัดภาคใต้ ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้จะ
ประกอบไปด้วยเนื้อหาของแต่ละส่วนดังนี้ 
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ภาพ 1 แสดงแผนผังภาพรวมของการทำงาน 
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         ขั้นตอนการทำงานของระบบสามารถอธิบายกระบวนการ
เชื่อมโยงของข้อมูลแต่ละส่วนของเว็บไซต์ ได้ดังรูปที่ 2 

 
ภาพ 2 การทำงานของหน้าแสดงข้อมูลและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ 

 

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 

 
ภาพ 3 การออกแบบหน้าแรกของเว็บไซต์ 

 
ภาพ 4 การออกแบบหน้าข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยว 

 

  
ภาพ 5 การออกแบบหน้าคำขวัญแต่ละจังหวัด 

 

 
ภาพ 6 การออกแบบหน้าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดภาคใต้ 
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ภาพ 7 การออกแบบหน้าตรวจสอบสถานที่พักและ             

ข้อมูลการติดต่อ 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เว็บไซต์มัลติมีเดียการท่องเที่ยว 14จังหวัดภาคใต้ จะมี
การออกแบบของหน้าเว็บไซต์แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนที่มาจากหน้า
หลักของเว็บไซต์ คือ  

 1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  
 2. คำขวัญแต่ละจังหวัด                      
 3. รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว   
 4. ตรวจสอบสถานที่พักและข้อมูลการติดต่อ 
 

 
ภาพ 8 หน้าหลักของเว็บไซต์ 

 
 

 
 

 
 

 
ภาพ 9 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพ 10 ข้อมูลคำขวัญแต่ละจังหวัด 

 

 
ภาพ 11 รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว 

 

 
   ภาพ 12 ข้อมูลสถานที่พักและข้อมูลการติดต่อ 

 
4. ผลการดำเนินงาน 

เว็บไซต์มัลติมีเดียมหัศจรรย์แหล่งท่องเที่ยว 14 จังหวัด
ภาคใต้ได้พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี การสร้างงานแอนิเมชัน 3มิติ ที่
นำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ที่บอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวในเขตภาคใต้ ใน14จังหวัดของประเทศไทยและรวมถึง
บอกถึงที่พัก ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดของ
ภาคใต้  
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เว็บไซต์มัลติมีเดียมหัศจรรย์แหล่งท่องเที่ยว 14 จังหวัด
ภาคใต้ เป็นเว็บไซต์ที่ใช้การออกแบบให้อยู่ในรูปแบบแอนิเมชัน
ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ เพื่อทำให้ภาพที่ออกมาแบบมาดูน่า
สมจริงมากขึ้นและทำให้ผู้ที่สนใจในการท่องเที่ยวเกิดความสนใจใน
เว็บไซต์ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้น เนื่องจากการทำในรูปแบบ 3 มิติ 
เป็นรูปแบบที่เกิดความสมจริงมากกว่าในรูปแบบ 2มิติทำให้เกิด
ความแตกต่างกันมากผู้ใช้งานในปัจจุบันจึงสนใจในรูปแบบ 3มิติ 
มากกว่า 2 มิติมากขึ้น 

 

เว็บไซต์มัลติมีเดียมหัศจรรย์แหล่งท่องเที่ยว 14 จังหวัด
ภาคใต้ พัฒนาด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 
ร่วมกับโปรแกรมที่ไว้สำหรับออกแบบเว็บไซต์ คือ Namo Web 
Editor Version 8 โดยใช้ในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์และ
รวมถึงAdobe Photoshop CS6 สำหรับการตกแต่งรูปภาพงาน
ด้านกราฟิก  

จากการพัฒนาระบบได้ผลจากการประเมินและการทดสอบ
การใช้งาน โดยพบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจของเว็บไซต์มัลติมีเดียแอนิเมชัน 14จังหวัดภาคใต้จัดอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีมาก หรือ เกณฑ์เฉลี่ยระดับ 4.70 จากเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
สูงสุด 5.00 คิดได้เป็น ร้อยละ 97% จากการประเมินและการ
ทดสอบ 
 

5. อภิปรายผล  
 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาเว็บไซต์มัลติมีเดียมหัศจรรย์

แหล่งท่องเที่ยว 14 จังหวัดภาคใต้ ได้พัฒนาเสร็จสิ้นช่วยให้ผู ้ที่
สนใจในการท่องเที่ยวได้รู้ถึงรายละเอียดของข้อมูลสถานที่พัก การ
ติดต่อสถานที่พัก ศาสนาและวัฒนธรรม ทำให้สามารถเดินทางและ
ได้รับข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ที ่ถูกต้องและไม่เสียเวลาในการ
เดินทาง เนื ่องจากการเดินทางที ่ถูกต้องแล้วทำให้ผู ้ที่ ร ักการ
ท่องเที ่ยวในประเทศไทยแล้วได ้อนุร ักษ์ศ ิลปะ ศาสนาและ
วัฒนธรรมไทยอีกด้วย 

ปัญหาที่เกิดจากการวิเคราะห์และออกแบบหน้าเว็บไซต์
เนื่องจากการใช้ภาพเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ 
ผู้จัดทำจึงต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงศึกษาการใช้เครื่องมือ
ของโปรแกรมในการออกแบบงานด้านกราฟิกและแอนิเมชัน 3มิติ 

 
 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้จัดทำโครงงานวิจัยต้องศึกษาและหาความรู้เรื่องการ

วิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์ให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที ่จะ
นำเสนอในแต่ละหน้าเว็บเพจตรงตามการใช้งานเหมาะสมกับข้อมูล
ที่จะนำเสนอต่อผู้ใช้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้นำเสนอการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการสอน

ตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีความเป็นจร ิงเสริม 
(Augmented Reality หรือ AR) เนื ่องจากปัญหาสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นเพียงตัวอกษรไม่มีการแสดงวัตถุสมจริงไม่ดึงดูด
ความสนใจ จึงสร้างและพัฒนาโมเดลของตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจและมีแบบฝึกหัดเป็นสมุดระบายสีสมจริง
เพื่อให้ผู้เรียนมีการจดจำที่ดีมากขึ้น ประกอบด้วยการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง ออกแบบบทเรียน 
สร้างโมเดล 3 มิติ ออกแบบมาร์คเกอร์ ออกแบบสมุดระบายสี 
และพัฒนาโปรแกรม ได้ทดสอบและประเมินผลความพึงพอใจ
โดยผู้สอนเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย ได้ผลการประเมิน 4.73 อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมาก 
คำสำค ัญ  – ความเป ็นจร ิ ง เสร ิม , การเร ียน , ต ัวอ ักษร
ภาษาอังกฤษ, อ็อกเมนเท็ดเรียลลิตี้, ปฐมวัย 
 

ABSTRACT 
This research presents the creation and 

development of an alphabet english teaching program 
with augmented reality technology. Due to the 
problem of teaching materials, English is just text, no 
real object display, does not attract attention. Thus 
creating and developing a model of the English 
alphabet, making it easy to understand and providing 
realistic coloring book exercises for students to have 
better memorization. The research method is as 
follows. Study related documents and research, lesson 
design, create a 3D model, design marker, coloring book 

design, and develop programs. The performance tested 
by assessing and assessed on satisfaction by teachers. 
An assessment result of 4.73 in a very good level. 
Keywords -- Augmented Reality, Learning, Alphabet 
English 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมได้รับความสนใจ 
และเป็นที่นิยมอย่างมากจึงได้มีการพัฒนาสื่อต่าง ๆ ขึ้นมาอย่าง
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอน สื่อโฆษณา การ์ตูน
หรือ รายการทีวีต่าง ๆ รวมถึงแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 
รวมถึงผู ้ว ิจัยได้ศึกษาเกี ่ยวกับหลักการความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality หรือ AR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการ
การผสมผสานระหว่างภาพของโลกจริงและความเป็นจริงเสริม 
ดังนั้นทางผู้วิจัยมองเห็นว่าในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็กในปัจจุบันเป็นการเรียนการสอนผ่านตัวอักษรไม่มีการ
แสดงวัตถุ หรือโมเดลให้ได้เห็นอย่างชัดเจนมากนัก ทำให้ผู้เรียน
และผู้สนใจบางคนไม่สามารถจินตนาการภาพได้ จึงทำให้การ
เรียนการสอนนั้นบกพร่องหรือเกิดการเข้าใจผิด และไม่ดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียน 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน จำเป็นที่ต้องมีการ
ปรับสื่อการสอนให้สอดคล้องและทันยุคสมัย มีการนำเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนั้นถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไดถู้ก
นํามาช่วยด้วยความเป็นเทคโนโลยีที ่ผสานโลกแห่งความจริง 
(Real World) เข ้าก ับโลกเสม ือน (Virtual World) และให้
ผลลัพธ์เป็นภาพจําลอง 3 มิติได้อย่างชัดเจนมีรูปแบบการ
นําเสนอที่ตื่นเต้นกระตุ้นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียน
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เกิดทักษะ การสังเกต และการจดจําสําหรับเด็กในวัย 3-5 ปีได้
อีกแนวทางหนึ่ง แนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน สื่อการเรียน
รู  และฝึกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอายุ 3 -5 ปีด ้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริงนี ้มีการพัฒนาบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ สามารถติดตั้งลงสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตได้ ภายในแอป
พลิเคชันจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนแรกจะเป็นบทเรียน
ภาษาอังกฤษ ที่มีภาพความเป็นจริงเสริมของสัตว์ต่างๆหรือ
สิ่งของตามพยัญชนะตัวอักษร A-Z เมื่อใช้กล้องจาก สมาร์ทโฟ
นส่องกับมาร์คเกอร์ จะแสดงโมเดล 3 มิติพร้อมกับแอนิเมชัน
และเสียงประกอบส่วนที่สองเป็นเกมส์เพื่อฝึกทักษะการจดจํา
การสังเกต และการเรียนรู้ 

ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมความเป็นจริงเสริมเพื่อการสอน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อเป็น
เคร ื ่องม ือสำหร ับผ ู ้ ใช ้และผ ู ้สนใจในการเร ียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยโปรแกรมนี ้จะแสดงถึงโมเดลของตัวอักษร
ภาษาอังกฤษและคำศัพท์ของตัวอักษรนั้น ๆ เมื่อนำกล้องเว็บ
แคมที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ไปส่องที่แผ่นสัญลักษณ์
หรือมาร์คเกอร์ (Marker) ที่มีให้ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมี
ความน่าสนใจ และเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมีแบบฝึกหัดสมุด
ภาพระบายสีสมจริงให้นักเรียนระบายสีภาพนั้น ๆ และเมื่อนำ
กล้องเว็บแคมไปส่องกับภาพที่ระบายสีจะแสดงโมเดลของภาพที่
ระบายสีพร้อมท้ังสีทีร่ะบายลงไปในภาพออกมาเป็นโมเดล 3 มิติ
ของภาพนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายและมีความ
สนใจในบทเรียนมากขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมความเป็นจริงเสริมเพื่อการสอน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

2.2 เพื่อพัฒนาโปรแกรมสมุดภาพระบายสีสมจริง 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่ามีการนําเทคนิคความ

จริงเสริม ไปประยุกต์ใช้กับหลายงานวิจัย ได้แก่ 
งานวิจัยของ เกวลี ผาใต้ พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และ อภิวัฒน์ 

วัฒนะสุระ [1] มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาสื ่อการเรียนรู ้ด้วย
เทคโนโลยีมิติเสมือนจริงเรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้ 
บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ที่สามารถเชื่อมต่อและแสดงผล

ภาพจำลองเสมือนจริงด้วยโมเดล 3 มิติ และประเมินความพึง
พอใจสื ่อการเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนชั ้นอนุบาลปีที ่ 1-3 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 
จังหวัดสกลนคร จำนวน 30 คน ได้ผลความพึงพอใจของนักเรียน
อยู ่ในระดับดีมากเนื ่องมาจากสามารถอธิบายเนื ้อหาโดยใช้
ภาพประกอบแบบ 3 มิติทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่าย 

งานวิจัยของ สุณิษา จักร์เขื่อน [2] งานวิจัยนี้พัฒนาสื่อการ
เรียนรู ้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับก่อนประถมศึกษาด้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สื่อการเรียนรู้นี้นำเสนอเนื้อหาใน
รูปแบบภาพและเสียง การใช้สื่อนี้ในการเรียนการสอนจะช่วยดึง
ความสนใจของผู้เรียน และช่วยให้ครูสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าสื่อการสอนแบบเดิมที่มีเพียงตัวอักษร เนื่องจากเด็กใน
วัยระดับก่อนประถมศึกษาจดจำสิ่งต่าง ๆ จากการมองเห็นและ
การได้ยินเป็นส่วนใหญ่ สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของงานวิจัยนี้
ประกอบด้วยบัตรภาพ พยัญชนะภาษาอังกฤษ ที่แสดงโมเดล
ภาพ 3 มิติเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ 

งายวิจัยของ วีนา โชติช่วง และ ชนาภา กระจง [3] ได้พัฒนา
แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเดก็
อาย ุ  3-5 ป ีด ้วยเทคโนโลย ี เสม ือนจร ิงน ี ้ม ีการพัฒนาบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถติดตั้งลงสมาร์ทโฟน แท็บ
เล็ตได้ ภายในแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนแรกจะ
เป็นบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีภาพเสมือนจริงของผลไม้กับสัตว์
ต่าง ๆ ตามพยัญชนะตัวอักษร A-Z เมื่อใช้กล้องจากสมาร์ทโฟ
นส่องกับมาร์คเกอร์ จะแสดงโมเดล 3 มิติพร้อมกับแอนิเมช่ัน
และเสียงประกอบส่วนที่สองเป็นเกมส์เพื่อฝึกทักษะการจดจํา 
การสังเกต และการเรียนรู้ ได้แก่เกมส์จับคู่ผลไม้กับข้อความ
ภาษาอังกฤษเกมส์เติมคําในช่องว่างของศัพท์ที่หายไปเกมส์เลือก
คําตอบภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจาก คําศัพท์ที่ให้มาทั้งสามเกมส์นี้
มีเนื้อหาเป็นแบบฝึกทักษะการเรียนรู้จากบทเรียนเสมือนจริง
สําหรับเครื่องมือท่ีใช้  ในการพัฒนานั้น มีการนําโปรแกรม Maya 
และโปรแกรม Vuforia มาใช้ในการสร้างโมเดล และตัวมาร์ค
เกอร์สําหรับตัวเกมส์มีการพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Unity เมื่อมี
การนําแอปพลิเคชันไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
กับครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนวรรัตน์วิทยา 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทําให้พบว่าองค์ประกอบท่ี
สําคัญในพัฒนาเทคนิคความจริงเสริมคือการเตรียมข้อมูลที่จะ
นําเสนอในระบบ ตัวสัญลักษณ์ที่จะใช้ในการอ้างอิงตําแหน่งจุดที่
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จะนําเสนอข้อมูลกล้องวีดีโอและตัวโปรแกรมที่ใช้อ่านข้อมูล 
ข้อจํากัดของงานวิจัยที่ได้ศึกษานั้นบางงานวิจัยก็จะเป็นเรื่องของ
รูปแบบในการนําเสนอที่ยังไม่มีรูปแบบที่หลากหลายยังแสดงผล
ออกมาได้เข้าใจยาก และในเรื่องชนิดของหลักการทํางานของ
ความสมจริงเสริมกับอุปกรณ์ที่นํามาใช้ก็เป็นสิ่งสําคัญ เพราะ
เทคนิคบางอย่างต้องใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพดีจะมีราคาที่
ค ่อนข้างสูงในการพัฒนาระบบนี ้ได้ใช้หลักการทํางานแบบ 
Image Processing & Marking เพราะสามารถพัฒนาที่ง่ายและ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์  อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็สามารถหามาใช้ใน
การพัฒนาได้ไม่ยาก ในส่วนของการออกแบบระบบการเชื่อมต่อ
กับผู้ใช้ที่เป็นเด็กนั้น จากการศึกษางานวิจัยก็ทําให้พบว่าหลัก
สําคัญคือ การออกแบบให้น่าสนใจและใช้ได้ง่ายเหมาะสมกับวัย
ของเด็ก เพราะเด็กยังไม่เข้าใจการใช้งานที่ซับซ้อน จากข้อมูล
ของงานวิจัยที่ได้ศึกษามานั้นทําให้เข้าใจกระบวนการในการนํา
เทคนิคความจริงเสริมเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบเพิ่มมากขึ้น 
และพบว่าสิ่งสําคัญของเทคนิคความสมจริงเสริมที่จะนํามาใช้กับ
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตัวอักษรภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นนั้น
ก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบที ่จะนําเสนอว่าจะให้แสดงผลใน
รูปแบบ ข้อความ ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ เสียง ซึ่งจะทาํให้ดึงดูด
ความสนใจของผู้ใช้ที่อยู่ในวัยเด็กเพื่อที่จะทําให้สามารถใช้งาน
และศึกษาได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 

  
4. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction 
หรือ CAI) [4] เป็นวิธีที ่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการนําเสนอ
เนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นบทเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นให้
ผู้เรียนต้องการเรียนรู้สําหรับบทเรียน ผู้วิจัยได้นำแนวคิดของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาประยุกต์ใช้ในลักษณะนําเอาเทคนิค
ความสมจริงเสริมเข้ามาใช้ในการเร ียนใช้ในการสอนเรื ่อง
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

ความสมจริงเสริม [5] เป็นเทคนิคที่ผสานเอาโลกแห่งความ
เป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน เทคนิคความสมจริง
เสร ิมนั ้นความหมายจะแตกต่างกับสภาพแวดล้อมเสมือน 
(Virtual Environments) หรือที ่ เร ียกกันทั ่วไปว่าความจริง
เ ส ม ื อน  (Virtual Reality) ความจร ิ ง เ สม ื อนน ั ้ น จะ เป็ น

สภาพแวดล้อมเสมือนที่สมบูรณ์ เน้นให้ผู้ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้มองไม่เห็นถึงโลกแห่งความเป็น
จริงรอบ ๆ ตัวของผู้ใช้ แตกต่างจากความสมจริงเสริมที่ให้ผู้ใช้ได้
เห็นโลกแห่งความเป็นจริงด้วยวัตถุเสมือนท่ีถูกวางซ้อนทับเข้าไป
หรือเข้าไปผสมกับโลกแห่งความเป็นจริง จากหลักการดังกล่าว
ความเป็นจริงเสริมจึงเข้าไปเสริมกับความเป็นจริงมากกว่าที่จะ
เข้าไปแทนท่ีอย่างสมบูรณ์ 

ส่วนที่สําคัญของโครงสร้างการทํางานของความสมจริงเสริม 
คือระบบจดจํานําร่องที่ส่งค่าตัวแปรให้กับคอมพิวเตอร์คํานวณ
การประสานภาพเสมือนให้ตรงกับมุมมองในสภาพแวดล้อมจริง 
โดยมีเทคนิควิธีการอยู่ 2 รูปแบบคือ 

1. Tracking Devices & Sensor Fusion เป็นการใช้อุปกรณ์
ทางด้านฮาร์ดแวร์ เพื่อระบุตําแหน่งและทิศทางที่ถูกต้องของ
มุมมองภาพจากตัวผู ้ใช้งาน แล้วส่งค่าตัวแปรให้คอมพิวเตอร์
คํานวณการประสานภาพ 

2. Image Processing & Marking เ ป ็ น ว ิ ธ ี ก า ร ท ี ่ ใ ช้
ความสามารถทางด้านซอฟต์แวร์ในการคํานวณภาพจริงที่ได้รับ
จากกล้อง โดยอาศัยสื่อกลางที่เป็นเครื่องหมายในการกำหนด
ทิศทางและตําแหน่งให้กับสภาพแวดล้อมเสมือน 

แบ่งประเภทความจริงเสริมตามส่วนวิเคราะห์ภาพ (Image 
Analysis) ได้ออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่  

1. Marker based AR เป็นการวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย วัตถุ
สัญลักษณ์ (Marker) เป็นหลักในการทํางาน  

2. Marker less based AR เป ็นการว ิ เคราะห ์ภาพท ี ่ ใ ช้
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่อยูในภาพ  (Natural Features) มาทําการ
วิเคราะห์ เพื่อคํานวณหาค่าตําแหน่งเชิง 3 มิติ (3D Pose) เพื่อ
นําไปใช้งานต่อไป 

 
5. วิธีดำเนินการวิจัย  

ในการดำเนินการวิจัยนี้ได้สร้างและพัฒนาโปรแกรมความ
เป็นจริงแบบ Marker less based AR เพื ่อการเรียนตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กปฐมวัย ในการเสริมการเรียนรู้ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ A-Z  เพื ่อให้เหมาะสมสำหรับเด็กจึงนำเสนอที่
เกี่ยวกับสัตว์หรือสิ่งของ และเป็นสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวัน
เป็นคำศัพท์ง่ายๆ การดำเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
5.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
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5.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั ้ง 26 ตัว เพื ่อนำมาใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมโดยใช้ข้อมูลจากลักษณะของตัวอักษรภาษาอังกฤษ
และลักษณะในการออกเสียง  

5.1.2 ศึกษาหลักการและวิธีการของเทคนิคความสมจริง
เสริมจากตำรา เอกสารงานวิจัย และสิ่งพิมพ์   อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเอามาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 

5.1.3 ศึกษาเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา โดย
จะเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบให้มีการนำเสนอในรูปแบบของ
เทคนิคความสมจริงเสริมโดยจะมีส่วนประกอบที่เป็น ข้อความ 
ภาพ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียงบรรยาย  
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที ่ 1-3 โรงเรียน
บ้านบุ่งวิทยา จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน
อนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 
10 คน โดยวิธีเลือกสุ่ม 
5.3 ออกแบบเนื้อหาบทเรียน 
 ออกแบบเนื ้อหาบทเรียนตัวอักษร A-Z แต่ละตัวอักษร
ประกอบด้วย ภาพโมเดล 3 มิติ คำศัพท์พร้อมคำแปล เสียงอ่าน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และเสียงอ่านประโยคภาษาอังกฤษพร้อม
คำแปล ดังตัวอย่างในตาราง 1 
5.4 การออกแบบและสร้างแผ่นสัญลักษณ ์

ทำการออกแบบและสร ้ างแผ ่นส ัญล ักษณ ์ต ัวอ ักษร
ภาษาอังกฤษประกอบด้วย ตัวอักษร คำศัพท์-คำแปล ภาพ และ
ประโยค-คำแปล ดังในภาพ 1 สร้างแผ่นสัญลักษณ์ A-Z จำนวน 
26 แผ่น ดังตัวอย่างในภาพ 2 
5.5 ออกแบบสมุดภาพระบายส ี

สมุดภาพระบายสีเป็นรูปภาพให้นักเรียนระบายสีลงบนภาพ
โครงร่าง ภาพที่นำมาใช้เป็นภาพเดียวกับโมเดลที่ใช้ในบทเรียน 
ซึ่งเป็นสัตว์หรือสิ่งของรอบตัวเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ดังภาพ 3 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 เนื้อหาบทเรียน 
อักษร โมเดล เสียงอ่าน เสียงอ่านประโยค 

A มด A – แอ๊นท ์มด it is an ant มันคือมด 
B ผึ้ง B - บี ผึ้ง it is a bee มันคือผึ้ง 
C วัว C - คาว ววั it is a cow มันคือเจ้าวัว 
D สุนัข D - ด็อก สุนัข it is a dog มันคือหมา 
E ช้าง E - อิเลเฟน 

ช้าง 
it is an elephant มัน

คือเจ้าช้าง 
F ปลา F - ฟิช ปลา it is a fish มันคือเจ้าปลา 
G ยีราฟ G - จีราฟ 

ยีราฟ 
it is a giraffe มันคือเจ้า

ยีราฟ 
H บ้าน H - โฮม บ้าน It is a home มันคือบ้าน 
I แมลง I – อินเซคท์  

แมลง 
it is an insect นั่นคือ

แมลง 
J แมงกระพรุน J – เจลลี่ฟิช  

แมงกระพรุน 
it is a jelly fish นั่น

แมงกระพรุน 
K หมีโคอล่า K – โคอาลา 

หมีโคอาลา 
it is a koala นั่นเจ้าหมี

โคอาลา 
L สิงโต L – ไลอ้อน 

สิงโต 
it is a lion นั่นคือสิงโต

เจ้าป่า 
M ลิง M – มั้งกี้ ลิง it is a monkey นั่นคือ

เจ้าลิงน้อย 
N หนังสือพิมพ ์ N – นิวส์เปเป้อ 

หนังสือพิมพ ์
it is a newspaper มัน

คือหนังสือพิมพ ์
O นกฮูก O –อาว นกฮก it is an owl นั่นเจ้านก

ฮูก 
P หมีแพนด้า P – แพนด้า 

หมีแพนด้า 
it is a panda นั่นเจ้าหมี

แพนด้า 
Q นกกระทา Q – เควล นก

กระทา 
it is a quail นั่นคือนก

กระทา 
R หนู R – แรท หน ู it is a rat นั่นเจ้าหน ู
S งู S – สเน้ค งู it is a snake นั่นคือง ู
T เสือ T – ไทเกอร์ 

เสือ 
it is a tiger นั่นเจ้าเสือ 

U ร่ม U –อัมเบลล่า 
ร่ม 

it is an umbrella มัน
คือร่ม 

V รถตู ้ V – แวน รถตู ้ it is a van นั่นรถตู ้
W วาฬ W – เวล วาฬ it is a whale นั่นเจ้าวาฬ 
X เอ็กซ์เรย์ X – เอ็กซ์เรย ์ it is x-rays การเอ็กซ์เรย ์
Y จามร ี Y – ยั๊ก จามร ี it is a yak นั่นววัจามรี 
Z ม้าลาย Z – ซีบร้า ม้า

ลาย 
it is a zebra นั่นเจ้าม้า

ลาย 
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ภาพ 1 ออกแบบแผ่นสัญลักษณ ์

 
 

 
ภาพ 2 ตัวอย่างแผ่นสัญลักษณ ์

 
ภาพ 3 ตัวอย่างสมุดภาพระบายส ี

    
 

    
 

    
 

    

    
 

    
 

ภาพ 4 ผลการพัฒนาโปรแกรมความเปน็จริงเสริม 
 

ภาพ 

ประโยค-คำแปล 

ตัวอักษร 

คำศัพท์-คำแปล 
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ภาพ 4 ผลการพัฒนาโปรแกรมความเปน็จริงเสริม (ต่อ) 

     
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    

ภาพ 5 ผลการพัฒนาโปรแกรมสมุดภาพระบายส ี
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ภาพ 5 ผลการพัฒนาโปรแกรมสมุดภาพระบายส ี(ต่อ) 

6. ผลการวิจัย 
จากที่ได้ออกแบบไว้นำไปสร้างและพัฒนาโปรแกรมความ

เป็นจริงเสริมเพื่อการสอนตัวอักษรภาษาอังกฤษ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การพัฒนาประกอบด้วยโปรแกรม OpenSpace3D สำหรับสร้าง

บทเรียนความเป็นจริงเสริม โปรแกรม Blender 3D สร้างโมเดล 
3 มิต ิ โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 สำหรับสร้างแผ่น
ส ัญล ักษณ ์และแผ ่นภาพระบายสี  และโปรแกรม Voice 
Recorder สำหรับบันทึกเสียง ได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

ผลการพัฒนาโปรแกรมความเป็นจริงเสริมเพื ่อการสอน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษการทำงานของโปรแกรมเริ ่มจากการ
ตรวจสอบแผ่นสัญลักษณ์จากผู้ใช้กล้องเว็บแคม ทำการตรวจจับ
ภาพที่ปรากฏ และทำการระบุภาพ ถ้าระบุได้จะแสดงเนื้อหา
บทเรียนที่คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยโมเดล 3 มิติ และเสียง คำ
อ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยคและคำแปล ตามภาพ 4 

เพื่อพัฒนาโปรแกรมสมุดระบายสสีมจริง ผู้ใช้สามารถนำภาพ
ของสมุดระบายสีสมจริงมาระบายสีได้ตามใจชอบในรูปที่เตรียม
ไว้ให้ และเมื่อระบายสีเสร็จแล้วนำกล้องเว็บแคมมาส่องภาพที่
ระบายสีจะแสดงโมเดล 3 มิติพร้อมสีที่ระบายไว้ในภาพ ได้ผลดัง
แสดงในภาพ 5 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ผู ้พัฒนาโปรแกรมได้ให้
อาจารย์ผู้สอนเด็กนักเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ได้ทำ
การทดสอบโปรแกรมความเป็นจริงเสริมเพื่อการสอนตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ โดยทำแบบประเมินความพึงพอใจได้ผลสรุป
ค่าเฉลี่ยรวมของการประเมินดังนี้  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.73  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.01) 
  

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ผู ้ว ิจ ัยได ้ศ ึกษาข้อม ูลและรวบรวมความเป็นไปได้ของ

โปรแกรม เนื ่องจากปัญหาของสื ่อการสอนภาษาอังกฤษใน
ปัจจุบันจําเป็นที่ต้องมีการปรับสื่อการสอนให้สอดคล้องและทัน
ยุคสมัย มีการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิต
สื่อการเรียนการสอนสําหรับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนั้นถือ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้ถูกนํามาช่วยด้วยความเป็นเทคโนโลยีที่
ผสานโลกแห่งความจริงเข้ากับโลกเสมือนและให้ผลลัพธ์เป็นภาพ
จําลอง 3 มิติได้อย่างชัดเจน มีรูปแบบการนําเสนอที่ตื ่นเต้น 
กระตุ้นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะ การ
สังเกต และการจดจําสําหรับเด็กในวัย 3-5 ปีได้ ดังนั ้นทาง
ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาโปรแกรมสื่อสมจริงเพื่อการสอนตัวอักษร
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อ
เป็นเครื ่องมือสำหรับผู ้ใช้และผู ้สนใจในการเร ียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยโปรแกรมนี้จะ แสดงถึงโมเดลของตัวอักษร
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ภาษาอังกฤษและคำศัพท์ของตัวอักษรนั้น ๆ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการ
เข้าใจ และมีแบบฝึกหัดเป็นสมุดระบายสีสมจริงเพื่อให้ผู้เรียนมี
การจดจำที ่ด ีมากข ึ ้น ม ีการทดสอบและประเม ินผลโดย
ผู ้พัฒนาโปรแกรมได้ให้อาจารย์ผู ้สอนเด็กนักเร ียนอนุบาล               
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ได้ทำการทดสอบโปรแกรมความเป็นจริง
เสริมเพื่อการสอนตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยผู้ทำแบบประเมิน
ความพึงพอใจได้ผลสรุปค่าเฉลี่ยรวมของการเมินดังนี้  ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.73  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.01) และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้  ควรปรับ
ขนาดสื่อให้เหมาะสมกับเด็กประถมวัย ควรใช้ภาพสี และขนาด
ตัวอักษรต้องปรับเป็นขนาดใหญ่ เพื่อให้เด็กสามารถอ่านได้อย่าง
ชัดเจน ความชัดเจนของจอภาพ เนื่องจากการแสดงผลที่ต่ำของ
กล้องเว็บแคมทำให้การแสดงผลของจอภาพไม่ชัดเจน ควรปรับ
เสียงให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
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สติ๊กเกอร์ไลน์ CAT Telecom 
Sticker Line CAT Telecom 

 
ชนสัถา ปัดภัย1, ตติยา ใยงูเหลือม2  

รัชดาภรณ์  ปิ่นรัตนานนท์1 และ นงลักษ์  อันทะเดช2 

 
1สาขาวิชา ระบบสารสนเทศ คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

Emails: Chanusta.pa@rmuti.ac.th, Tatiya.ya@rmuti.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและจัดทำสติกเกอร์

ไลน์แบบ Creator Sticker 2) เพื่อประเมินคุณภาพของสติ๊กเกอร์
ไลน์ที่ได้จัดทำ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำสติ๊กเกอร์
ไลน์ค ือ โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 
Line Creator Studio ในการประเมินคุณภาพใช้แบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ด้านการออกแบบโบรชัวร์และโปสเตอร์ 
2) ด้านสติ๊กเกอร์ไลน์ ใช้เจ้าหน้าที่ประจำแผนกการตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์จำนวน 5 ท่าน สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการประเม ินค ุณภาพอย ู ่ ในระด ับด ีมากม ีค ่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.96 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 
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ABSTRACT 

 The objective of this study is 1) to study and create 
Creator Sticker line stickers. 2) To assess the quality of 
the line stickers created. Tools and equipment used in 
the preparation of Line stickers are programs Illustrator, 
Photoshop, Line Creator Studio. In assessing the quality, 
questionnaires are used in 2 parts 1) brochure design 
and poster 2) LINE stickers Use officer in the marketing 
and customer service department 5 persons to do a 
satisfaction assessment. The statistics used in data 
analysis are Mean and standard deviation. 
 The evaluation results are very good. Has a mean of 
4.96 and a standard deviation of 0.08. 

Keyword :  Creator Sticker , LINE stickers 
 

1. บทนำ 
 ในปัจจุบันถ้าหากจะพูดถึงแอพพลิเคชั่นท่ีใช้สื่อสารกันท่ีเป็น
ที่นิยมในขณะนี้คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครนึกถึงแอพพลิเคช่ัน
ไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลกั ไลน์นั้นมีฟีเจอร์
ที่หลากหลาย มีฟีเจอร์เด่นๆ คือ สติกเกอร์ตัวการ์ตูน ที่มีข้อความ
หรือไม่มีข้อความก ากับ จะช่วยเพิ่มความสนุกสนานและสีสัน
ให้กับการแชท ผู้คนต่างให้ความสนใจและใช้งานกันเป็นจ านวน
มาก เพราะสามารถเลือกส่งสติกเกอร์ให้เพื ่อนๆ หรือคนรู้จัก
ในไลน์ได้ ทั้งนี้ยังมีรูปแบบตัวการ์ตูนและข้อความที่สื่ออารมณ์
อย่างหลากหลาย มีความแตกต่างกันไปตามอิริยาบถของตัว
การ์ตูน และที่ส าคัญสติกเกอร์ไลน์ยังสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง
รูปแบบฟรีค่าบริการและเสียค่าบริการ 
 สติ๊กเกอร์ (Sticker) หมายถึง รูปแบบการสื่อสารผ่านตัว
การ์ตูนด้วยภาษาสั้นๆและอาจมีเสียงและภาพเคลื่อนไหวบน
สติ๊กเกอร์ไลน์หนึ่งในคุณลักษณะเด่นของ ไลน์แอพพลิเคช่ัน 
(Line Application) เพื ่อให้ผู ้ใช้งานสามารถสื ่ออารมณ์ หรือ
ความรู ้ส ึกระหว่างกันผ่านตัวการ์ตูน (Character) ผู ้ใช้งาน  
ไลน์ แอพพลิเคชั่น สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ทั้งแบบที่ไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย และแบบที่ต้องซื้อสติกเกอร์ไลน์แบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ Official Sticker Line และ Line Creator Sticker 
ซึ่งแบบ Official Sticker Line คือ เป็นสติ๊กเกอร์ที ่น าศิลปิน ,
ดารา,นักร้อง, ตลอดจนนักวาดที่มีชื่อเสียง เข้ามาท าสติ๊กเกอร์
ไลน์โดยบริษัทไลน์เป็นผู้ด าเนินการร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์และจะ
สามารถท าเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ แบบมีเสียงได้ด้วย ในบางครั้งผู้ที่
ได้รับความนิยมในการดาวน์โหลดในส่วนของครีเอเตอร์สติ๊กเกอร์
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เป็นอันดับที่ 1 ของเดือนนั้นๆ บริษัทไลน์จะติดต่อให้ไปท า เราจึง
สามารถท าได้ LINE จะติดต่อเข้ามาเพื่อให้เราไปท าสติ๊กเกอร์
เคลื่อนไหวและมีเสียงโดยบริษัทไลน์จะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้
ด ้ วย  ในส ่ วนโฆษณา ยกต ั วอย ่ า ง  บร ิษ ัท  AMZ, ปตท , 
Dtac,Lazada และอีกมากมาย ขั้นตอนก็จะมีง่ายๆเพียงแค่ท่าน
เพิ่มเพื่อนก่อนดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ สติ๊กเกอร์ไลน์หมวดหมู่
นี้จะมีวันหมดอายุขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่เจ้าของแบรนด์สินค้าเลือก
ไว้โดยขั้นต ่าจะสามารถโหลดได้ภายใน 1 เดือน และสามารถใช้
งานได้ภายใน 6 เดือน ส่วนแบบ Creator Sticker เป็นสติ๊กเกอร์
ไลน์ที่ท ามาเพื่อจ าหน่าย ไม่สามารถท าเป็น Sticker LINE แจก
ฟรีได้ โดยรายได้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
35%  บริษัทรายได้ 35% Payment Gateway ( Google,Play 
Store) อีก 30 เปอร์เซ็นต์สติ๊กเกอร์ในส่วนของ Creator จะขาย
ในราคา 30 บาท หรือ 50 เหรียญไลน์ (Coins) ส่วนสติ๊กเกอร์
ไลน์ภาพเคลื่อนไหวจะขายขั้นต ่าในราคา 60 บาท หรือ 100 
เหรียญ(Coins) สติ ๊กเกอร์ในหมวดหมู ่นี ้จะไม่มีว ันหมดอายุ 
สามารถขายได้ตลอดเป็น Passive Income [1] 
 ดังนั้นกระบวนการผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์แบบ Line Creator 
Sticker มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่มีความสนใจในการท า
สติ๊กเกอร์ไลน์ ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้โดยง่ายและชัดเจนการ
คิดค าพูดของสติ๊กเกอร์ไลน์ จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการท า
สติ ๊กเกอร์ไลน์ โดยการคิดค าพูดที ่ตรงตามคาแรคเตอร์ของ
สติ๊กเกอร์ไลน์และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ขั้นตอน
การผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์แบบ Line Creator Sticker จึงต้องศึกษา
ทฤษฎีที ่มีความจ าเป็นอย่างแนวทางการออกแบบสติ๊กเกอร์ 
ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการ ออกแบบ และทฤษฎีสี และรวมไป
ถึงแรงบัลดาลใจในการออกแบบหรือการสื่อสารผ่านสติ๊กเกอร์
ไลน์ จึงจะช่วยในการผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์ให้มีความดึงดูดน่าสนใจ
มากขึ้น บริษัท กสท นครราชสีมา มีความต้องการที่จะใช้สติก
เกอร์ไลน์ในการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยเราจะใช้คอนเซ็ปต์
เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่าง Covid-19 เพื่อให้สติกเกอร์
ไลน์สามารถเข้าถึงคนท่ัวไปได้อย่างมากข้ึนด้วย  
 ด้วยเหตุนี ้ เราจึงต้องศึกษาการผลิตสติ ๊กเกอร์ไลน์จาก
แอพพลิเคชั่นไลน์ โดยใช้คาแรคเตอร์ตัวละครบนไลน์เพื ่อใช้
ประชาสัมพันธ์องค์กร 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อศึกษาและจัดทำสติกเกอรไ์ลน์แบบ Creator Sticker 
2.2 เพื่อประเมินคณุภาพของสติ๊กเกอร์ไลน์ท่ีไดจ้ัดทำ 
 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ 
3.1  โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่
ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิกได้อย่างมีประสิทธิ์
ภาพ ไม่ว ่าจะเป็นงานด้านสิ ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้าน
มัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถretouching ตกแต่งภาพและสร้าง
ภาพ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมสูงมากในขณะนี้ เราสามารถนำโปรแกรม
Photoshop ในการแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆให้กับภาพ
และต ัวหน ังส ือ โปรแกรม Photoshop เป ็นโปรแกรมที ่มี
เครื่องมือมากมายเพื่อสนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์ 
งานวิดีทัศน์ งานนำเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ ในชุดโปรแกรม Adobe Photoshopจะ
ประกอบด ้ วย โปรแกรมสองต ั ว ได ้ แก ่  Photoshop และ 
ImageReady การที่จะใช้งานโปรแกรม Photoshop คุณต้องมี
เครื่องที่มีความสามารถสูงพอควร มีความเร็วในการประมวลผล 
และมีหน่วยความจำที่เพียงพอ [6] 
3.2  โปรแกรม illustrator โปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดย 
จะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่า Vector 
Graphic จัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐาน
ในการออกแบบระด ับสากลสามารถทำงานออกแบบ ได้
หลากหลาย ไม ่ว ่าจะเป ็นส ิ ่ งพ ิมพ์ บรรจ ุภ ัณฑ์ เว ็บ แล ะ
ภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบ
ในการทำงานอ่ืน [5] 
3.3  แอพพลิเคชั่น LINE Creators Studio เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้
ในการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน ์
 

4. วิธีดำเนินการศึกษา 
4.1  ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
 เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญก่อนที่จะเริ่มทำการผลิต ได้แก่ 
การคิดหัวข้อคอนเซ็ปต์ การจัดหาภาพที่ทางสำนักงานมีอยู่ก่อน
แล้ว การคิดข้อความประกอบเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อคอน
เซ็ปต์และคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นๆ 
4.2  ขั้นตอนการผลิต (Production) การจัดท าสติ๊กเกอร์ไลน์มี
รายละเอียด ดังน้ี 
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 1.  คิด Concept วางแผนงาน  
 2.  คิดข้อความที่จะใช้ประกอบกับตัวละคร 
 3.  หัวหน้างานตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้อง 
ถ้าตรวจสอบแล้วมีความถูกต้องให้ไปขั้นต่อไป ถ้าไม่ถูกต้องให้
กลับไปแก้ไขในข้ันตอนคิดค าประกอบ 
 4.  การดราฟรูป เนื ่องจากทางสถานประกอบการได้มี
คาแรคเตอร์ตัวละครอยู ่แล้ว แต่ยังไม่มีการน ามาจัดท าเป็น
สติ๊กเกอร์ไลน์ จึงเสนอให้จัดท าขึ้นมา ดังนั้น เราจึงดราฟรูปจาก
รูปที่มีอยู่แล้วและมีการแก้ไขในบางท่าทางและการแสดงออก
ทางสีหน้าของตัวละคร 
 5.  น ารูปและข้อความมาจัดท าสติ๊กเกอร์ไลน์ 
 6.  หัวหน้างานตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าตรวจสอบแล้วมี
ความถูกต้องให้ไปขั ้นต่อไป ถ้าไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขใน
ขั้นตอนการดราฟรูป 
 7.  ส่งสติ๊กเกอร์เข้าระบบของไลน์ 
 8.  ไลน์ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม ถ้า
ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้องให้ไปขั ้นต่อไป ถ้าไม่ถูกต้องให้
กลับไปแก้ไขในข้ันตอนการข้อความประกอบ 
 9.  สติ๊กเกอร์ใช้งานได้ 
4.3  ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
 การจัดทำได้นำข้อความประกอบและภาพที ่ดราฟไว้มา
จัดเรียงเข้าด้วยกันตามความเหมาะสมและความสวยงาม 

 
5. สรุปผลการศึกษา  

การจัดทำสติ ๊กเกอร์ไลน์ CAT Telecom ได้จัดทำขึ้นเพื่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร โดยการจัดทำใช้เครื่องมือ ดังนี้ Adobe 
Illustrator , Adobe Photoshop , Line Creator Studio จาก
การจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ พบว่ามีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1)  ตัวอักษรที่นำมาใช้เป็น RSU Font รูปแบบอักษรของ ม.
รังสิต จุดเด่นเป็นฟอนต์ไม่มีหัว ซึ ่งดัดแปลง (Transform) มา
จากฟอนต์ภาษาอังกฤษชุดหนึ่ง 

2)  ตัวละครที่ใช้เป็นมาสคอตของ CAT Telecom ช่ือว่าน้อง
คอมมู (Commu) ซึ่งย่อมาจาก Communications สื่อถึงความ
เป็นมิตร น่ารัก เรียบง่าย และมีความคล่องตัว 

3)  ตัวละครมีคาแรคเตอร์ประจำตวั การแสดงออกทางสีหน้า 
4)  การใช้ส ี เล ือกใช้ส ีให ้เหมาะกับอารมณ์น ั ้นๆ ของ

คาแรคเตอร์ตัวละคร  

5)  ข้อความประกอบมี  Concept เกี ่ยวกับสถานการณ์ 
Covid-19 ในปัจจุบัน  
 สรุปผลการประเมินการจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ทุกด้าน โดย
บุคลากรของสถานประกอบการ จำนวน 5 ท่าน ทำการประเมิน 
2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบโบรชัวร์และโปสเตอร์ และด้าน
สติ๊กเกอร์ไลน์ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 มีตัวอย่างสติ๊กเกอร์ไลน์ 
ดังนี ้
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 สติ๊กเกอร์ไลน์ที่แสดงข้อความประกอบคือคำว่า เลิ่กลั่ก 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 สติ๊กเกอร์ไลน์ที่แสดงข้อความประกอบคือคำว่า กักตัว 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 สติ๊กเกอร์ไลน์ที่แสดงข้อความประกอบคือคำว่า  
       อย่าลืมใส่แมสด้วยนะ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 สติ๊กเกอร์ไลน์ที่แสดงข้อความประกอบคือคำว่า  
       แกว่า..ฉันติดยังวะ??? 
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ภาพที่ 5 สติ๊กเกอร์ไลน์ที่แสดงข้อความประกอบคือคำว่า  
       ของมันต้องมี 

 
 

 
ภาพที่ 6 สติ๊กเกอร์ไลน์ที่แสดงข้อความประกอบคือคำว่า รักนะ 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 สติ๊กเกอร์ไลน์ที่แสดงข้อความประกอบคือคำว่า 555 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 สติ๊กเกอร์ไลน์ที่แสดงข้อความประกอบคือคำว่า      
สุดยอด 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 สติ๊กเกอร์ไลน์ที่แสดงข้อความประกอบคือคำว่า 
 เสียใจ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 สติ๊กเกอร์ไลน์ท่ีแสดงข้อความประกอบคือคำว่า 
 โอม...โควิดจงหายไป 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 สติ๊กเกอร์ไลน์ท่ีแสดงข้อความประกอบคือคำว่า 
ห่วงใยนะ 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 สติ๊กเกอร์ไลน์ท่ีแสดงข้อความประกอบคือคำว่า 
บอกหมอสิ อาการเป็นไง 

 

 
ภาพที่ 13 สติ๊กเกอร์ไลน์ท่ีแสดงข้อความประกอบคือคำว่า 
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ห่างกันสักระยะ 
 

 
ภาพที่ 14 สติ๊กเกอร์ไลน์ท่ีแสดงข้อความประกอบคือคำว่า 

สู้ไปด้วยกัน 
 

 
ภาพที่ 15 สติ๊กเกอร์ไลน์ท่ีแสดงข้อความประกอบคือคำว่า 

อย่าลืมใส่แมสด้วยนะ 
 

 
ภาพที่ 16 สติ๊กเกอร์ไลน์ท่ีแสดงข้อความประกอบคือคำว่า 

ขอบคุณครับ 
 

6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการประเมินคุณภาพของสติ ๊กเกอร์ไลน์ โดย
ประเมินจากบุคลากรของสถานประกอบการ จำนวน 5 ท่าน ทำ
การประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบโบรชัวร์และโปสเตอร์ 
และด้านสติ๊กเกอร์ไลน์ 

 
 ด้านการออกแบบโบรชัวร ์และโปสเตอร์ และด้าน

สติ๊กเกอร์ไลน์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 สอดคล้องกับวิจัยเรื ่อง
การศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสติ๊กเกอร์คาแร็กเตอร์
เพื ่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า แนวคิดและรูปแบบในการ
สร้างคาแรคเตอร์เพื่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์นั้น ประกอบด้วย 
การออกแบบคาแรคเตอร์ต้องแสดงอารมณ์หลากหลาย 4.49 

คาแรคเตอร์ใหม่ไม่ซ้ำใคร 4.07 มีบุคลิกเด่นเฉพาะตัว เช่น ตลก 
อ้วนกวน น่ารัก 4.03 มีขนาดเหมาะสมทำให้เห็นชัดเจน 3.95มี
การใช้คำที่ทันสมัย โดนใจ 3.94 และเน้นสีสันสวยงามมากกว่า
ลายเส้นขาว-ดำ 3.75 [4] และสอดคล้องกับวิจัยเรื่องการพัฒนา
สติกเกอร์บนแอปพลิเคชันไลน์ชุดการ์ตูนนักศึกษาครุศาสตร์ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อสติกเกอร์บนแอปพลิเค
ชันไลน์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 [3] และยังสอดคล้องวิจัย
เรื่องการใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์ เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ภาษา
ในสติ๊กเกอร์ไลน์และศึกษาลักษณะการใช้งานผ่านรูปแบบของ
สต ิ ๊กเกอร ์ไลน ์ ประชากรกลุ ่มต ัวอย่างท ี ่ ใช ้ ในการศึกษา  
คือสติ ๊กเกอร์ไลน์ที ่ปรากฏถ้อยคำภาษาไทยหรือปรากฏทั้ง
รูปภาพและถ้อยคำภาษาไทยในสติ๊กเกอร์ไลน์ 3 ประเภท ได้แก่ 
สติ๊กเกอร์ไลน์ที่ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า,สติ๊กเกอร์ไลน์แบบเป็น
ทางการ (Official)10 อันดับ และสติ๊กเกอร์ไลน์แบบสร้างสรรค์ 
(Creator) 10 อันดับ รวมทั้งหมด 718 ตัว [2] 
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